
KIRAHVIKUULUMISIA

Olemme kehittäneet nyt reilun vuoden 
perhehoitoa yhdessä 3–5 –vuotiaiden 
kanssa. Lasten itsensä toiveesta nime-
simme pienten lasten osallisuutta vahvis-
tavan kehittämistyön Kirahvitoiminnaksi. 
Nimi onkin mitä sopivin, sillä pienet tar-
vitsevat vielä aika pitkää kaulaa päästäk-
seen osalliseksi meidän aikuislähtöisessä 
palvelujärjestelmässämme. 

Kehittämistyössä kokeilemme erilaisten 
työmenetelmien toimivuutta tavoittaak-
semme pienten lasten kokemusmaailmaa 
ja löytääksemme muitakin kuin kielel-
liseen ilmaisuun perustuvia työtapoja. 
Lisäksi kehitämme pienten lasten mielipi-
teen selvittämistä ja siihen lapselle turval-
lista työprosessia. 

Pienten lasten kohdalla aikuisten rooli ko-
rostuu: mitä pienempi lapsi, sitä suurem-
pi on aikuisten rooli lapsen toimijuuden 
mahdollistajana.

Pohdimme myös pienten lasten kehittäjätoi-
minnan eettisiä kysymyksiä ja reunaehtoja.

Kehittämistyömme jatkuu syksyllä aktii-
visten yhteistyökumppaneidemme kans-
sa. Kiitos yhteistyöstä Nuorten ystävät, 
SOS-lapsikylät, Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tikuntayhtymän työntekijät, THL (tutkimus-
yhteistyö) ja Lastesuojelun Keskusliitto. 
Meille on ollut iso ilo, että kehittäjäkump-
panit ovat vahvasti sitoutuneet yhteistyö-
hön ja innostuneet kanssamme. 

UUTISKIRJE PIENTEN LASTEN  
OSALLISUUDEN KEHITTÄMISTYÖSTÄ

Tässä kuvassa on Kaarinan SOS-Lapsikylän Kirahvitaidetyöpajassa 
tuotettu Kirahvi Mainio. Lapset maalasivat Mainion kuvataiteilija Laura 
Dahlbergin ohjauksessa

”Tähän mennessä olemme oppineet,  
että myös pienet lapset voivat olla  

mukana kehittäjäkavereina ja lapsilla on  
paljon ajatuksia, kunhan niiden esille tuloon 

löytyy oikea kanava.”



Salapoliisilapset saivat vuoden 
lapsuustekopalkinnon 2018. Se on  

mahtava tunnustus kaikille toimintaan 
osallistuneille lapsille ja osoitus, että myös 

lapset voivat olla mukana kehittämis-  
ja vaikuttamistyössä. 

Liity joukkoon

Kirahvit:  
Hanna Särkiö, hanna.sarkio@pesapuu.fi

Salapoliisit:  
Sari-Anne Paaso, sari-anne.paaso@pesapuu.fi

SALAPOLIISIUUTISIA

Salapoliisitoiminta eli 6–10 –vuotiaiden kanssa 
tehtävä kehittämis- ja vaikuttamistyö on jatkunut 
jo pitempään ja toiminta on erittäin vilkasta. 

Salapoliisirintamalla tapahtuu monenlaista. 

· Olemme tuottaneet uutta materiaalia lasten 
ajatusten pohjalta. (Lasten laatusuositukset 
perhehoitoon, Turvallisen yhteydenpidon 
ohjeistus sekä lasten ajatuksia turvallisuudes-
ta ja ikävästä) Materiaalit löytyvät Pesäpuun 
www-sivuilta kohdasta materiaalipankki.

· Salapoliisi Mäyrälle on tulossa oma musiik-
kivideo YouTubeen. Musiikkivideo julkaistaan 
syyskuussa. 

· Salapoliisi Mäyrän käsikirja on käännetty 
myös ruotsiksi. Toivomme, että Grävling Ma-
xidas arbetsbok tavoittaisi ruotsia puhuvat, 
sijaishuollossa elävät 6–10 –vuotiaat, jotta 
heilläkin olisi mahdollisuus käsitellä tärkeitä 
asioita omalla kielellään. 

· Lasten ajatuksista sävelletään lauluja, joka 
valmistuvat syksyn 2018 ja kevään 2019 aika-
na. Etsimme parhaillaan yhteistyökumppanei-
ta konserttihankkeeseen. Tulkaa mukaan!

· Salapoliisi Mäyrä on päässyt Varsinais-Suo-
men Lapen digisovellushankkeeseen. 

· Salapoliisi Mäyrä on Ajoissa Kotiin -kampan-
jan virallinen suojelija. 

Meistä on ollut hienoa kuulla, että toimintaa 
on kehitetty myös paikallisia tarpeita ja mie-
lenkiinnon kohteita vastaavaksi. Esimerkiksi: 

· Salossa Salapoliisitoimintaa on ollut niin 
perhehoidossa kuin avohuollossakin oleville 
lapsille.

· Helsingin kaupungin perhehoidossa lapsille 
on järjestetty Salapoliisitoimintaa osana sijais-
vanhempien tukea. He ovat kokeilleet Sala-
poliisityöskentelyä myös sijaissisarten kanssa. 
Helsingissä on ollut myös Salapoliisitoimintaa 
perhekuntouksessa.

· Espoon SOS-lapsikylässä on Salapoliisi-
ryhmiä ja ensimmäiset ryhmäläiset toimivat 
nykyään pienempien apuohjaajina ja nuorten 
kehittämisverkostossa 

· Tampereen SOS-lapsikylässä on kehitetty 
luontoavusteista Salapoliisitoimintaa

· Kuopiossa tullaan järjestämään jatkossa Sa-
lapoliisipäiviä säännöllisesti. 

Kiitos kaikille Salapoliisi- ja Kirahvityön  
ystäville ja tukijoille. Ihanaa kesää!

Sari-Anne Paaso, Hanna Piiroinen,Hanna Särkiö  
ja Pipsa Vario Pesäpuusta


