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ALKUSANAT
Pienemmillä ja erityisen haavoittavassa asemassa
elävillä lapsilla on vähän mahdollisuuksia osallistua
palvelujen kehittämiseen. Heidän kohdallaan lasten
oikeus tulla kuulluksi kaikissa itseään koskevissa
asioissa toteutuu heikosti. Tässä käsikirjassa kuvattu lasten kehittäjäryhmä on yksi tapa antaa ääni
lapsille ja arvo lasten tiedolle.
Ensi- ja turvakotien liiton strategian ensimmäisen
tavoitteen ensimmäinen kohta on, että ”kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti mukana toiminnan
kehittämisessä ja vaikuttamisessa”. Tämä kohta on
huipputärkeä, ja tämä julkaisu vastaa teemaltaan ja
sisällöltään täydellisesti tuohon ytimeen.Väkivaltaa
kokeneet lapset ovat tämän julkaisun kertojia. He
kertovat, miten he voivat toimia kokemusasiantuntijoina ja toiminnan kehittäjinä. Siinä tarvitaan aikuisten, ammattilaistenkin, apua, ja tämä julkaisu on
ammattilaisille ohjenuoraksi tulevien väkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmien perustamiseksi.
Pelastakaa Lapset ry:n ohjelmastrategiassa (2020–
2022) lapsen osallisuuden vahvistaminen ja lapsiin
kohdistuvan väkivallan väheneminen ovat tärkeitä
tavoitteita. Strategiakauden aikana tavoitteena on
muun muassa luoda uudenlaisia lapsiystävällisiä
toimintamalleja erityisesti pienempien ja haavoittavassa asemassa elävien lasten kanssa toimimiselle
sekä lasten väkivaltakokemusten kuulemiselle.
Järjestöjemme yhteiset intressit lasten osallisuuden vahvistamisessa sekä väkivallan ehkäisyssä oli
viisasta saattaa yhteen. Näin syntyi idea lasten kehittäjäryhmästä ja sen myötä lapsilta opittiin paljon
siitä, miten lasten kanssa voi kehittää ja miten lapset
voivat olla mukana kehittämisen monissa vaiheissa.
Mukana olleet lapset ovat tällä kertaa meidän aikuisten opettajia. He kertovat, miten heitä kannattaa kuulla ja, miten osallisuudesta tulee juuri
sopivaa, juuri heille, väkivaltaa kokeneille lapsille.
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Tässä julkaisun kirjoittajat ja lasten ryhmän ohjaajat, Anne ja Reetta, ovat olleet taitavia kuulijoita ja
kirjaajia.
Lasten ryhmässä kertomat ajatukset ja kommentit
on kirjattu käsikirjaan suorina sitaatteina. Niiden lisäksi Reetta ja Anne tuovat suorassa tekstissä monissa eri kohdin esille lasten toiveita, mielipiteitä ja
ajatuksia toiminnasta.
Lapsikeskeisyys ei koskaan tarkoita lapsen irrottamista itselleen tärkeistä ihmisistä, vaan lapsen näkemistä aina johonkin yhteisöön kuuluvana yksilönä. Lasten auttamisessa heille tärkeät aikuiset ovat
avainasemassa. Lasten kehittäjäryhmän toiminnassa
yksi olennainen osa on ollut myös lasten vanhempien mukaan ottaminen. Lasten tiedon eteenpäin
viemisessä lapsen omat läheiset ovat ensimmäisellä
kehällä. Kiitokset kuuluvatkin lasten, Annen ja Reetan lisäksi myös vanhemmille, jotka olivat tärkeä
osa lasten kehittäjäryhmää. He antoivat luvat työskentelylle, kuulivat lasten viestit ja osasivat arvostaa niitä.
Myönteisen tunnistamisen ajattelun mukainen oletusvapaa suhtautuminen lapsiin auttaa näkemään
lapset laajemmin kuin vain väkivaltakokemusten
kautta. Lapsilla täytyy olla mahdollisuus tuoda esiin
ikävätkin kokemuksensa ja saada siihen tarvittavaa suojelua ja huolenpitoa. Sen lisäksi lapsilla on
oikeus tulla nähdyiksi kokonaisina, lapsina, joiden
elämässä on huolien lisäksi myös iloa, onnistumisia
ja mukavia asioita. Lapsilla on myös oikeus kertoa
omat huolen aiheensa ilman että aikuiset määrittelevät ne lasten puolesta. Nämä kaikki aikuisten on
otettava lasten kanssa puheeksi. Lasten kehittäjäryhmässä nämä olivat tärkeitä lähtökohtia.
Toivomme, että tämä julkaisu rohkaisee lasten
kanssa yhdessä kehittämiseen!
Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo

MIKÄ KEHITTÄJÄRYHMÄ ON JA MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE?
Kokosimme lasten kehittäjäryhmän, jotta saisimme
tietää, mitkä asiat ja toimintatavat tuovat lapsille
toivoa ja turvaa ja miten se pitäisi osata ottaa huomioon perheille suunnatuissa palveluissa. Kutsuimme kehittäjäryhmän jäseniksi 7–12-vuotiaita lapsia,
jotka ovat kokeneet perheväkivaltaa ja ovat saaneet apua väkivallan käsittelyyn. Kokoonnuimme
kehittäjäryhmän lasten kanssa seitsemän kertaa
vuosien 2019 ja 2020 aikana.
Tarkoituksemme oli oppia yhdessä lasten kanssa lisää kolmesta asiasta:
1. Mitkä asiat tuovat lapsen elämään turvaa ja toivoa?
2. Millainen on lapsen ja aikuisen onnistunut tapaaminen?
3. Miten lapset voidaan ottaa mukaan palveluiden
kehittämiseen?
Kehittäjäryhmä toteutettiin yhdessä Pelastakaa
Lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n kesken.
Lapsilta oppimisen lisäksi kehittäjäryhmän toiminnassa on ollut tärkeää se, että lapset ovat voineet
jakaa keskenään vertaiskokemuksia, vaikuttaa itselleen tärkeissä asioissa ja saada myönteisiä kokemuksia.
Tässä julkaisussa kuvaamme ensin, mitkä asiat ohjasivat lasten kehittäjäryhmän toimintaa. Lapsen
oikeuksien sopimus velvoittaa ja ohjaa meitä
toimimaan lapsen edun mukaisesti ja suojelemaan
lapsia. Lapsi- ja perheväkivaltakäsityksen
muutos on vaikuttanut myös siihen, kuinka lapsi kohdataan työssä. 1990-luvun lopulta alkaneen
muutoksen ansiosta lasta ei nähdä väkivaltapalveluissa enää ainoastaan vanhemman jatkeena, vaan
lapselle varataan oma aika ja tila ja hänellekin annetaan lupa käsitellä asioita omasta näkökulmastaan.

Myönteisen tunnistamisen näkökulma
on tärkeä, jotta lapsi tulee nähdyksi kokonaisena
ja omana itsenään. Silloin väkivallan kokeminen ei
määritä lasta ihmisenä. Näiden jälkeen siirrymme
kuvaamaan kehittäjäryhmän toimintaa. Lopussa
kokoamme yhteen sen, mitä olemme lapsilta oppineet. Kehittäjäryhmässä olleiden lasten ajatuksia
kulkee tekstin rinnalla läpi julkaisun.
Julkaisu on aikuisten kirjoittama, mutta lasten innoittama. Perheväkivaltaa kokeneista lapsista muodostunut kehittäjäryhmämme on esimerkki tavasta,
jolla lapsen ääni nostetaan tietoisesti mukaan palveluiden kehittämiseen. Näemme perheväkivaltaa
kokeneet lapset aktiivisina toimijoina ja suojelun
tarvitsijoina, yksilöinä ja perheenjäseninä, palveluiden asiakkaina ja kehittäjinä sekä ennen kaikkea
lapsina ja kansalaisina. Kokemustensa kautta lapsilla
on erityistä näkemystä väkivaltapalveluiden kehittämisestä ja väkivallan ennaltaehkäisemisestä.
Yhteistyömme perheväkivaltaa kokeneiden lasten aseman vahvistamiseksi juontaa juurensa vuosien 2010–2011 dokumentaatiohankkeeseen, jossa
tarkastelimme perheväkivaltaa kokeneen lapsen
aseman muutosta Tampereen ensi- ja turvakoti
ry:n lapsityössä. Dokumentaatiohankkeen pohjalta
syntyi teos Elävä Päiväkirja, joka kuvaa lapsen aseman muutosta Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n
perheväkivaltatyössä. Tämä yhteistyö oli hyvä lähtökohta perheväkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmälle. Suurin kiitos tästä käsissäsi olevasta
julkaisusta kuuluu kuudelle kehittäjäryhmäämme
osallistuneelle lapselle, ”taikamursuille”.

Lapsista viisastuneina,
Anne Tiainen ja Reetta Kalliomeri
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LAPSEN ASEMA VAHVISTUU
LAPSEN SUOJELUN JA OSALLISUUDEN PERUSTANA ON LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS
12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa meitä
kuuntelemaan lapsia ja huomioimaan heidän näkemyksensä ikätasoisesti. Lisäksi sopimus velvoittaa
meitä suojelemaan jokaista lasta väkivallalta.Väkivalta
on lapsen oikeuksien vakava loukkaus, jolla on aina
vaikutuksia lapsen hyvinvointiin ja elämään. Meidän
aikuisten tehtävä on ehkäistä kaikenlaista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tarjota yksilöllistä tukea lapselle, jonka suojelussa olemme epäonnistuneet. Lapsen
oikeuksien sopimus ohjaa kaikkea lasten kanssa tehtävää työtä. Se toimi myös kehittäjäryhmämme perustana.
Jos aikuiset eivät tarjoa lapselle mahdollisuutta
kertoa kokemuksistaan, ei lapsi voi tulla nähdyksi
eikä saa apua.

”Kaikki eivät voi puhua edes vanhemmilleen. Mistä lapsi sitten voi saada apua?”
Totesi eräs kehittäjäryhmämme lapsi.
Palveluiden kehittämisessä tulee aina pysähtyä miettimään, miten voimme löytää ja tunnistaa apua ja suojelua tarvitsevat lapset, ja toisaalta, miten lapsi voisi
myös omaehtoisesti hakea tukea ja apua itselleen.
Tarvitsemme palveluita, joissa lapsilla on vanhempien
rinnalla lupa ja mahdollisuus työstää omiakin kokemuksiaan.
Jotta voisimme entistä paremmin ehkäistä lapsiin
kohdistuvaa väkivaltaa ja auttaa väkivaltaa kohdanneita lapsia, on meidän tärkeä kuunnella ja ymmärtää lasten moninaisia kokemuksia väkivallasta sekä
siitä, mikä lapsen näkökulmasta auttaa vaikeiden kokemusten jälkeen.

MILLAISIA OIKEUKSIA LAPSILLA PITÄÄ OLLA? KEHITTÄJÄRYHMÄN LAPSET VASTAAMASSA:
”Et ne voi puhua kaikesta.”  
”Niiden ei tarvitse pelätä.”   
”Sulla on oikeus olla oma ittensä.”
”Oikeus leikkiä.”
”Sulla on oikeus saada kavereita.”   
”Kokea olevansa hyvä ja kaunis.” ”Lapset ei tiedä tarpeeks niistä oikeuksista tai mitä tehdä, jos ne ei meekään niin omassa elämässä.”
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PYSÄHDY NYT POHTIMAAN
Miten lapsen oikeus osallisuuteen ja turvallisuuteen toteutuu
mielestäsi tällä hetkellä? Keiden lasten kohdalla se jo toteutuu ja
keiden kohdalla jää toteutumatta?
Mikä asia voi estää lapsen oikeuksien toteutumista? Mieti
mielessäsi yksi teko, jolla sinä voit vahvistaa lapsen osallisuutta
ja turvan tunnetta.
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VANHEMMAN JATKEESTA ITSENÄISEKSI ASIAKKAAKSI JA
TOIMINNAN KEHITTÄJÄKSI
Lapsen asema auttamistyössä on vahvistunut selvästi yhteiskunnassamme 2000-luvun aikana. Näin
on tapahtunut myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tekemässä perheväkivaltatyössä,
josta ryhmämme lapsilla on kokemusta. Ensi- ja
turvakotien liiton vuonna 1997 alkanut Lapsen
aika -projekti toimi ponnahduslautana uudenlaiselle auttamistyölle, lapsityölle, joka on suunnattu
perheväkivaltaa kokeneille lapsille.
Anu Huovisen lisensiaatintutkimuksessa ”Perheväkivaltaa kokeneen lapsen identiteettikertomukset”
(2017) tulee hyvin esiin se, että lapsilla ei useinkaan
ole tilaisuutta kertoa väkivaltakokemuksistaan. Jokaisen lapsen pitäisi kuitenkin saada kertoa niistä,
ja heidän pitäisi saada tuntea, että kertominen kannattaa ja tuo heille apua.
Lapsen aseman vahvistumisen taustalla on nähtävissä lapsi- ja perheväkivaltakäsityksen muutos, tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen sekä kokemuksen karttuminen lasten kanssa toimimisesta. Kyse
on asenteista, osaamisesta ja lasten kanssa koetusta.Tänä päivänä esimerkiksi Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n avopalveluyksikön perheväkivaltatyössä
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on käytössä lapsille tarkoitettu oma työmuoto,
lapsityö, johon on nimetty kaksi työntekijää. Sen
rinnalla työskennellään vahvasti myös vanhempien
kanssa. Kymmenen viime vuoden aikana on edistytty erityisesti turvallisen osallisuuden luomisessa
ja opittu ymmärtämään paremmin lapsen moniaistista kerrontaa. Tästä kertoo muun muassa lasten
kehittäjäryhmän perustaminen sekä se, että alle
kolmivuotiaiden lasten ja heidän perheidensä kanssa työskennellään yhä enemmän. Lasten erityinen
tieto ja kokemus palveluista ja elämäntilanteesta
on ymmärretty tärkeäksi toiminnan kehittämisen
lähtökohdaksi.
Itsestäänselvyytenä lasten kanssa työskentelyä ei
voida kuitenkaan pitää. Aikuisten tarpeet ohittavat
yhä edelleen helposti lapsen tarpeet, ja aikuisen
työntekijän voi olla helpompi tavoittaa ja ymmärtää aikuisen kokemuksia kuin lapsen. Lapsen kertomus ei ole edelleenkään tasavertaisessa asemassa
kertojan iän ja kertomisen tavan vuoksi, eikä se ole
kaikissa lasten kuvaamissa tapaamisissa tullut lainkaan kuuluviin. On myös lapsia, joiden kokemukset
eivät edelleenkään tule kuulluiksi ja jotka eivät saa
apua.

PALAA MIELESSÄSI LAPSUUDEN MAISEMAASI.
Millaisia lapsia näet? Millaisia aikuisia näet? Millainen
suhde lapsilla ja aikuisilla on? Millainen asema lapsella
on? Mikä on mielestäsi muuttunut, jos vertaat lapsen
asemaa tähän päivään?
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TOIMINTATAPANA MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN
Myönteinen tunnistaminen lasten kanssa tehtävässä työssä tarkoittaa meille ennen kaikkea lapsen mahdollisuutta tulla nähdyksi omana itsenään
ja kokonaisena, lapsen omien voimavarojen, vahvuuksien ja kyvykkyyden sekä huolenpidon ja tuen
tarpeiden kautta. Myönteinen tunnistaminen on
Tampereen yliopiston yli kymmenen vuoden ajan
kehittämä työote, asenne ja näkökulma lapsen
kohtaamiseen ja tukemiseen. Myönteisen tunnistamisen mukaisella toiminnalla voimme vahvistaa
lapsen itsearvostusta, osallisuutta ja hyvinvointia
arkisten kohtaamisten kautta erilaisissa yhteisöissä
ja palveluissa.

10

Kyseessä ei ole menetelmä tai työkalu vaan pikemminkin näkökulma ja asenne, josta käsin toimitaan.
Tätä näkökulmaa on sovellettu Pelastakaa Lapset
ry:n Arjesta voimaa -hankkeen piloteissa; niissä on
myös opittu lapsilta, mitä se tarkoittaa käytännön
toimintana.
Lue lisää myönteisestä tunnistamisesta;
•

Nuorisotutkimusseura - Myönteinen tunnistaminen

•

Tampereen Yliopisto - Myönteinen tunnistaminen

Lasten kehittäjäryhmässämme myönteisen tunnistamisen mukainen toiminta on näkynyt seuraavin
tavoin:
1. Tutustutaan ennakkoluulottomasti
toisiimme
Meille on ollut tärkeä tutustua kuhunkin lapseen
avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Olemme halunneet antaa ryhmäläisten keskinäiselle tutustumiselle aikaa ja tilaa. Lapsilla on samankaltaisia
kokemuksia, mutta jokaisen kokemus on myös
erilainen ja omanlainen. Emme voi sanoa tuntevamme toisiamme läpikotaisin, vaan jokaisella on
ollut mahdollisuus kertoa ryhmälle itsestään sen,
mitä haluaa. Olemme tietoisesti jättäneet tilaa
erilaisille tavoille olla mukana ja kertoa. Olemme
osoittaneet vilpitöntä kiinnostusta lapsen omia
kokemuksia ja aloitteita kohtaan ja lähteneet
niistä liikkeelle.
2. Tunnustetaan vahvuudet, voimavarat sekä tuen ja huolenpidon tarpeet
sellaisina kuin lapsi ne kokee
Tutustumisen kautta olemme tavoittaneet kustakin lapsesta asioita, joissa juuri hän voi saada
arvostusta ja tunnustusta itselleen. Olemme
pyrkineet sanoittamaan lasten vahvuuksia ja
huolenpidon tarpeita lapselle itselleen ja hänen
lähipiirilleen. Olemme keskustelujen kautta ymmärtäneet ja oivaltaneet uusia lapsille tärkeitä
asioita ja myös sitä, miksi jokin tietty asia on lap-

selle merkityksellinen. Aikuisina saatamme toisinaan vähätellä lasten esiin nostamia asioita ja
sivuuttaa sen, mikä auttamisessa sekä toivon ja
turvan vahvistamisessa on lapsen näkökulmasta
tärkeää.
3. Tuetaan lasta vahvistamalla hänen
toimijuuttaan ja vertaissuhteitaan
Tutustumisen ja tunnustamisen kautta olemme
pystyneet tarjoamaan ryhmässä tukea toinen toisillemme. Tukea olemme tarjonneet sanoin, elein
ja teoin. Lisäksi olemme mahdollistaneet lapsille
mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuksia onnistua, tutustua toisiinsa ja saada vahvistusta sille
hyvälle, mitä heissä jokaisessa on. Myös lapset
ovat antaneet tunnustusta ryhmän aikuisille sekä
toisilleen. Olemme pyrkineet luomaan ryhmän
sellaiseksi, että jokainen voi käyttää omia voimavarojaan ja kykyjään ja tavoittaa oman potentiaalinsa. Olemme liikuttuneina seuranneet, miten
lapset tukevat, kannustavat ja tekevät toisissaan
olevaa hyvää näkyväksi.
Lapsi muistaa saamastaan avusta ja tuesta parhaiten ne hetket, jolloin häneen on haluttu tutustua,
häntä on kuultu ja hänen vahvuutensa sekä tuen
tarpeensa on huomioitu ja nähty sellaisina, kuin
hän ne itse kokee. Tämän vahvistivat myös kehittäjäryhmämme lapset. Lapset toivovat myös aikuisilta
omana itsenä olemista.   
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PALAUTA MIELEESI
1. kohtaaminen tai yhteisö, jossa sinulle on syntynyt tunne:
”Minua
ei
ymmärretä”,
”Minusta
ei
pidetä”
tai
”Minut ymmärretään väärin”
2. kohtaaminen tai yhteisö,
arvostetaan. Olen tärkeä!”

jossa

olet

kokenut:

”Minua

Omakohtaisten kokemusten kautta tavoitat parhaiten myönteisen
tunnistamisen merkityksen!
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN LASTEN KANSSA
YHDESSÄ OPPIMISTA JA TUEN TARJOAMISTA
Kun toimintaa kehitetään lapsen tai lapsiryhmän
kanssa, siinä on kokemuksemme mukaan kyse ennen
kaikkea tahdosta kuunnella lasta sekä viedä lapsilta
opittuja asioita käytäntöön. Aikuisen täytyy usein tietoisesti ponnistella, jotta lapsen näkökulma ei huku
tai muuta muotoaan, kun sitä viedään eteenpäin.
Kyse on myös lapsikäsityksestä: näemmekö lapsella
olevan arvokasta tietoa ja kokemusta, josta voimme
ammattilaisina ja aikuisina oppia? Lisäksi tarvitsemme osaamista ja ymmärrystä lapsille luontevista tavoista osallistua ja kertoa.

Lapsen kokemus kuvaa sitä, mitä myös itse havaitsimme ryhmän aikana: auttamis- ja kehittämistyötä
ei kannata nähdä toisistaan irrallisina. Mikäli mielen
pitää avoimena, auttamistyössä voi tulla esille asioita,
joiden avulla toimintaa voidaan myös kehittää. Toiminta muotoutuu yhdessä toimiessa lapsen tarpeita
ja toiveita huomioivaksi. Näin työntekijä saa uutta
ymmärrystä lapsen kanssa toimimiseen. Kehittämistoiminnassa tulee samanaikaisesti tukea ja voimaannuttaa lasta. Lisäksi aikuisen tehtävä on aina auttaa ja
suojella lasta.

Lasten kanssa tehtävän kehittämistyön ei pidä koskaan jäädä vain lasten toiveiden kuunteluksi tai pelkäksi palautteen kysymiseksi toiminnan päätteeksi.
Kyse on lapsen tarpeiden laajemmasta ja syvemmästä ymmärtämisestä sekä moniaistisen kerronnan
kuuntelusta ja huomioimisesta osana oman työn tai
työmuodon kehittämistä. Samalla lapsi saa tietoa ja
mahdollisuuden osallistua dialogiin aikuisen kanssa, ja
näin kaikkien ymmärrys voi lisääntyä.

Työntekijät, jotka kohtaavat lapsia päivittäin, saavat
perustyössään arvokasta kokemusta siitä, mikä tuntuu toimivalta ja mikä ei. He kuulevat lasten spontaanit toiveet, näkevät, jos lapsi innostuu tai ahdistuu,
ja huomaavat, kun jokin liikahtaa eteenpäin. Tällaisen
hiljaisen tiedon auki puhuminen ja kokoaminen on
tärkeää. Lisäksi on tärkeää tarjota lapsille mahdollisuus antaa systemaattisesti palautetta toiminnasta,
myös nimettömästi. Hienoa olisi myös tarkastella
tutkimuslähtöisesti auttamistoiminnan vaikutuksia
lasten elämään ja saada siitä lisää tietopohjaa toiminnan kehittämiseen.

Kehittäjäryhmään kuulunut lapsi tiivisti ryhmän toiminnan mainiosti:

”Siellä sai apua. Siellä sai opettaa toisia ja oppia toisilta.”

13

PYSÄHDY TÄSSÄ KOHTAA MIETTIMÄÄN
Millaisia kokemuksia sinulla on lasten kanssa toimimisesta?
Millaisissa yhteyksissä kohtaat lapsia? Oletko kehittänyt
toimintaa tai palveluita lasten kanssa yhdessä?
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KEHITTÄJÄRYHMÄN PERUSTAMINEN
Kuvaamme seuraavaksi lasten kehittäjäryhmän etenemistä vaiheittaisena prosessina. Aloitamme kertomalla, miten itse aikuisina valmistauduimme ja miten tarjosimme myös lapsille mahdollisuuden valmistautua ja
millä tavalla tutustuimme lapsiin jo ennen ryhmää. Sen jälkeen kerromme, millaisia asioita ryhmässä teimme ja miten kysyimme lapsilta palautetta ryhmästä. Lopuksi kokoamme yhteen niitä tapoja, joilla lasten
näkemyksiä on koottu yhteen ja viety eteenpäin.

VALMISTAUTUMINEN RYHMÄÄN
Valmistautumisessa on kyse sekä työntekijän valmistautumisesta että lapsille tarjotusta mahdollisuudesta valmistautua ryhmätoimintaan.
Ideoidessamme kehittäjäryhmää kävimme aikuisten kesken useita yhteisiä keskusteluja kehittämistoiminnan tavoitteesta sekä toiminnan eettisyydestä, erityisesti sen tarkoituksenmukaisuudesta,
mielekkyydestä ja turvallisuudesta. Taustalla vaikutti kokemus lasten kanssa toimimisesta. Toiminnan mielekkyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja
turvallisuuteen oli sitouduttava suunnittelusta asti,
ja niiden ääreen oli aika ajoin pysähdyttävä myös
lasten kanssa ryhmän työskentelyn aikana. Muuten
emme olisi voineet tietää, onko ryhmä lasten näkökulmasta tärkeä, mielekäs ja turvallinen.

Kehittäjäryhmämme lapset valikoituivat seuraavasti:
1. Lapsi on kokenut perheväkivaltaa.
2. Lapsi on saanut tukea kokemustensa käsittelyyn
ainakin avopalveluyksikön työn kautta.
3. Lapsi on iältään 7–12-vuotias ja halukas osallistumaan.
4. Lapsen vanhempi on myös halukas sitoutumaan ja antaa lapselle luvan osallistua ryhmään ja kertoa asioista eri tavoin.
Päätimme tietoisesti, ettemme rajaa lapsia ryhmästä pois millään muulla tavalla; aikuisten ajatus siitä,
että lapsi on taitava kommunikoimaan ja kertomaan
sanallisesti tai hyvä toimimaan ryhmässä, saattaa
toisinaan sulkea muotteihin sopimattomat lapset
pois. Meille tärkeintä oli lasten tahto tulla mukaan.
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Aloite ryhmän järjestämiseen tuli aikuisilta. Meillä
oli halu oppia lapsilta ja tietoisesti pysähtyä heidän
ajatustensa ja kokemustensa ääreen, jotta voimme
tietää, missä asioissa palvelut jo toimivat ja missä
voisimme onnistua paremmin. Lähestyimme perheitä itse ja ehdotimme toimintaan osallistumista.
Vertaistoiminnasta saatujen kokemusten pohjalta uskoimme lasten saavan ryhmästä itselleen iloa
ja tukea.

perheisiin, joiden ajatteli kiinnostuvan ryhmästä ja
joille ryhmään osallistuminen voisi olla tueksi.

Uutta aiemmin järjestettyihin lasten ryhmiin nähden oli se, että asetimme ryhmän tavoitteeksi lapsilta oppimisen sekä lapsinäkökulman nostamisen
osaksi kehittämistä ja vaikuttamista emmekä strukturoineet ryhmää etukäteen tiukasti. Teemat ja tekemisen tavat päätimme lasten kanssa yhdessä tai
lasten kiinnostuksen pohjalta työskentelyn aikana.

Miksi sellainen järjestetään?
= Haluamme kuunnella sinun ajatuksiasi lasten auttamisesta.

”Et lapsi saa vaikuttaa. Anna lapsen välillä valita! Yhteistyöllä valinta on parasta.”
Ennakkotietoa lapsille ja
vanhemmille
Ennen ryhmän työskentelyn aloittamista kirjoitimme kirjeen lapselle sekä vanhemmalle. Lapsen
työntekijä oli myös puhelimitse yhteydessä niihin

Kirjeessä kerroimme lapsille seuraavat
asiat:
Mikä ryhmä on?
= Kehittäjäryhmä, jossa aikuiset oppivat lapsilta.
Ryhmässä on lapsia, jotka ovat käyneet tapaamassa aikuista vanhempien riitojen tai väkivallan takia.

Keitä aikuisia ryhmään osallistuu?
= Lapsityöntekijä Anne, jonka osa jo tunteekin,
ja Reetta, joka saa työkseen kehittää palveluita ja
toimintatapoja yhdessä lasten kanssa.
Miten se on tarkoitus toteuttaa?
= Kokoonnumme lapsille ennalta tutuissa tiloissa.
Syömme, leikimme, juttelemme, teemme taidetta
ja kuuntelemme lasten ajatuksia mm. siitä, mikä on
tuonut toivoa ja turvaa elämään ja auttaa lasta.

Kirjalliset luvat tiedon ja tuotosten käyttöön ja kokoamiseen
Ennen ryhmän toiminnan alkua pyysimme lapsilta
ja huoltajalta kirjalliset luvat siihen, että voimme
kuvata ryhmätapaamisissa tehtäviä teoksia ja kirjata lasten kertomia asioita toiminnan kehittämistä
varten. Lasten yksityisyyden suojaaminen oli kuitenkin lähtökohta, jonka vuoksi esimerkiksi lapsista
kuvatut videot jätettiin julkaisematta sosiaalisessa
mediassa, jossa ne voisivat joutua alttiiksi ikäville
kommenteille ja lapset voitaisiin tunnistaa. Kirjallisen ennalta pyydetyn suostumuksen lisäksi kysyimme ryhmätapaamisissa erikseen suulliset luvat
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esimerkiksi taideteosten kuvaamiseen. Mikäli lapsi
kielsi kuvaamisen, emme kuvanneet.
Lasten kerronnasta teimme myös joitakin muistiinpanoja, ja silloin varmistimme lapsilta, että olemme
ymmärtäneet asiat oikein. Lasten kertoman kirjoittaminen sellaisenaan ylös on kehittämistyössä
tärkeää, jotta vältämme aikuislähtöiset tulkinnat.
Emme kirjanneet ylös sellaisia tietoja, joista lapsen
henkilöllisyys selviää tai joita lapsi ei halunnut kirjattavaksi.

Lapsen oikeudet ryhmätoimintaa ohjaamassa
Lasten kehittäjäryhmän toiminnassa kiinnitimme
huomiota seuraaviin Lapsen oikeuksien sopimuksen kohtiin:

•

Lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä ja mielipiteensä

Miten luomme ryhmässä jokaiselle lapselle turvallisen olon ja ryhmään kunnioittavan ilmapiirin, ja
miten tuemme jokaisen lapsen oikeutta ilmaista
itseään? Ryhmän lapset ovat erilaisia myös ilmaisutavoiltaan: toisille oli helppoa ja luontevaa sanallistaa kokemuksiaan, toiset halusivat kertoa asioista
esimerkiksi taiteen keinoin.

•

Lapsella on oikeus suojeluun

Oikeus suojeluun on tuen ja ryhmän työskentelyn
lähtökohta. Mitä ovat lasten ajatukset suojelusta ja
käsitykset siitä, mikä heitä on suojellut? Aikuisen
tehtävä on myös ryhmän tapaamisten aikana varmistaa, että lapsi on turvassa, ja suojella lapsen sisäistä turvallisuuden tunnetta ja tarvittaessa myös
ulkoista turvallisuutta.

•

Lapsella on oikeus yksityisyyteen

Ryhmässä syntyneen tiedon eteenpäin välittäminen on tärkeää vaikuttamistyötä, jota lapset ovat
toivoneet itsekin. Huomiota pitää kiinnittää kui-

tenkin siihen, että lapsen yksityisyys suojataan.
Lapsen henkilöllisyys ei saa paljastua ulkopuolisille.
On myös tärkeää sopia lapsen kanssa ennalta, mitä
tietoja vanhemmille välitetään. Lapset osallistuivat
ryhmässä tilaisuuksiin, joissa lasten ajatuksia kerrottiin vanhemmille; yksi tällainen tilaisuus oli kutsuvieraille suunnattu Toivon ja turvan taidenäyttely.

•

Lapsella on oikeus leikkiin ja taide-elämään

Kaikessa toiminnassa lasten kanssa on tärkeä tarjota mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen.
Lasten ryhmätoimintaan on tärkeä yhdistää leikillisyyttä ja lasten mielenkiinnon kohteiden mukaista
toimintaa. Kehittäjäryhmässä lapsia yhdisti kiinnostus eläimiin sekä taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun.
Palautteissa tuli esiin, että ryhmätapaamisiin haluttiin toiminnallista yhdessä tekemistä, johon lapset
saivat itse vaikuttaa.

•

Lapsella on oikeus saada tietoa

Olemme ryhmätoiminnan alusta asti kertoneet
vanhempien lisäksi myös lapsille siitä, mikä ryhmä
on, miksi sellainen järjestetään ja millaisia asioita
siellä tehdään. Lapsille on myös kerrottu, miten kokoamme lapsilta oppimiamme asioita ja mihin niitä
käytetään.

17

TUTUSTUMINEN
Koska tiesimme, että perheväkivalta on aiheena
arkaluontoinen ja moni lapsi jännittää ryhmätoimintaa, halusimme varata jokaiselle lapselle ja vanhemmalle henkilökohtaisen tutustumiskäynnin.
Tutustumiskäynnin tavoite oli kuunnella erityisesti sitä, mitä lapsi ryhmästä ajattelee, sekä vastata
hänen kysymyksiinsä. Tutustumiskäynnit olivat
tärkeitä myös siksi, että pystyimme madaltamaan
osallistumisen kynnystä. Lapsella oli myös aito
mahdollisuus lopettaa ryhmätapaamisissa käyminen, mikäli ryhmä ei olisi tuntunut lapsesta hyvältä.

Toimivaksi tavaksi kartoittaa lapsen näkemyksiä
osoittautui ensimmäisellä kerralla tehty mobiilikysely, joka oli kuvitettu Papunet-kuvatyökalun avulla.
Mobiilikysely toimi hyvänä pohjana lasten toiveiden ja tarpeiden kuuntelemiselle ensimmäisestä
ryhmäkerrasta alkaen. Lapset täyttivät mielellään
mobiilikyselyn, jossa kysyttiin kolme kysymystä:
•

Millä fiiliksellä olet tulossa ryhmään?  

•

Millaisista asioista tykkäät?  

•

Lempi-/inhokkiruokasi?

”Voit tulla kokeilemaan!”
”Meitäkin jännittää.”
”Auttaako, jos äiti jää ekalla kerralla odottamaan
viereiseen huoneeseen?”

”En muista ekasta tapaamisesta kauheasti. Mutta muistan sen kyselyn. Lapsi sai valita! Se oli hyvä!”
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TYÖSKENTELY LASTEN JA AIKUISTEN KESKEN
ETEENPÄIN ILMAN TIUKKOJA ENNAKKOSUUNNITELMIA
Kehittäjäryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa.
Ryhmän jo päätyttyä tapasimme vielä ”Mitä kuuluu
-tapaamisen” merkeissä. Luonnollisesti kaikki lapset eivät päässeet jokaiselle ryhmäkerralle esimerkiksi flunssan vuoksi. Alun perin sovimme kolmesta
kerrasta, mutta jo toisella kerralla lapset toivoivat
tapaamisten jatkuvan pidempään. Tapaamiskerrat
kestivät 3–4 tuntia. Lapsista ryhmätapaamisen kesto oli sopiva, mutta joskus he olisivat halunneet
jäädä vielä pidemmäksi aikaa. Tästä kertoo erään
lapsen kommentti: ”Ehkä vähän liian lyhyitä, kun oli
niin hauskaa.”

Ryhmätapaamisiin mahtui paljon sekä lasten että
aikuisten aloitteista lähteviä keskusteluja. Puheen
lisäksi jaoimme paljon sanattomia viestejä taiteen,
eleiden ja hiljaisuuden kautta. Opimme, että aina
ei tarvita sanoja ja silti toinen voi ymmärtää ajatuksemme ja tunteemme. Joillakin kerroilla jakaannuimme niin, että toinen aikuinen tapasi lapset
yksitellen toisessa huoneessa. Tämä osoittautui
toimivaksi, kun halusimme lasten työskentelevän
yksin jonkin asian parissa tai antavan palautetta.

Tavoitteena oli, että ryhmässä olisi stressitön ja
helppo olla. Ryhmätapaamisissa oli aina lapsille mielekästä toimintaa. Ryhmän aikuiset kokivat,
että tapaamisten pitkä kesto antoi rauhan pysähtyä
erilaisiin puuhiin ja läsnäoloon eikä ”asioiden käsittelyssä” tullut kiireen tuntua. Useimmiten auttamistyön kehittämisen näkökulmasta tärkeät asiat
tulivatkin ilmi vapaamuotoisen tekemisen lomassa.
Olimme ryhmätoiminnan päätyttyä iloisia siitä, että
moni lapsi oma-aloitteisesti mainitsi, että ryhmässä
oli ollut helppo ja kevyt olo. Eräs lapsi kuvasi tätä
näin: ”Siellä oli rentouttava olo!”

•

luova toiminta, esimerkiksi askartelu ja taide

•

alku- ja loppufiilisten kertominen fiilisnopan
avulla

•

ruokailu tai välipala

•

leikkiminen tai pelaaminen

•

keskustelut siitä, mikä luo elämään toivoa ja
turvaa lapsen näkökulmasta

Emme suunnitelleet ryhmätapaamisiin etukäteen
selkeää struktuuria, mutta teeman ja puitteet ideoimme aina edellisen ryhmätapaamisen jälkeen.
Varasimme myös erilaisia työvälineitä. Tutustuminen lapsiin auttoi mielekkäiden toimintatapojen
suunnittelussa. Ryhmää tukevat struktuurit loimme osittain yhdessä lasten kanssa. Meillä oli ensimmäisellä kerralla käytössä pehmonoppa, johon oli
laitettu erilaisia tunnekuvia. Lapset toivoivat, että
käytämme noppaa jokaisen ryhmäkerran alussa ja
lopussa.

Jokaisessa ryhmätapaamisessa toistuivat

Aikuiset pyrkivät luomaan ryhmään turvallisen
tunnelman, jossa kukin voi toimia itselleen luontevalla tavalla ja osallistua toimintaan. Tämä sanottiin
aina ääneen: saa kertoa, ei ole pakko puhua, ei ole
vääriä vastauksia, kaikki ajatukset ovat tärkeitä ja
sanomisen arvoisia. Aikuiset toivat ryhmään tarvittavat materiaalit ja tarjoilut, joissa huomioitiin
lasten toiveita.
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Aikuisen rooli toiminnassa  
Aikuiset olivat läsnä, tarttuivat lasten aloitteisiin ja tekivät itse aloitteita oman mielenkiintonsa tai lapsista
tekemiensä havaintojen pohjalta. Aikuiset tekivät avoimia kysymyksiä lapsille ja ihmettelivät havaitsemiaan
ja kuulemiaan asioita ääneen. Aikuiset vastasivat lasten esittämiin kysymyksiin, kokosivat lasten kertomia
asioita yhteen ja varmistivat, että ovat ymmärtäneet asiat oikein. Tarvittaessa aikuiset tukivat lasta osallistumisessa tai antoivat lapselle henkilökohtaista huomiota.

”Te opetitte meille ryhmätyön. Kuuntelitte ja että kaikkia kuunnellaan.”
Vanhempien ja sisarusten kulkeminen ryhmän rinnalla
Lapset tulivat ryhmän tutustumiskäynneille toisen
vanhempansa kanssa. Lisäksi vanhemmat osallistuivat useampaan ryhmätapaamiseen esimerkiksi
ruokailun ajaksi tai tulivat lopussa katsomaan lasten ajatuksia videolta. Kolmas ryhmätapaaminen oli
vanhemmille ja sisaruksille suunnattu kutsuvierastaidenäyttely, jossa oli esillä lasten ajatuksia ja teoksia toivon ja turvan teemasta.
Osa vanhemmista teki myös lastensa kanssa yhdessä ”välitehtäviä” ryhmätapaamisten välillä. Välitehtävinä oli esimerkiksi miettiä yhdessä asioita, jotka
tuovat iloa ja turvaa elämään. Kaikki vanhemmat
kirjoittivat lapsessaan olevia hyviä asioita paperilapuille, jotka laitoimme lasten koristelemiin vahvuusrasioihin.
Nämä kohtaamiset lasten, vanhempien ja työntekijöiden kesken jäivät monen lapsen mieleen vahvasti.
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”Sain siitä tsemppiä ja hyvän mielen kun kuulin
mitä hyvää äiti ja muut oli kirjoittanut minusta.”
”Vanhempi: Näytä lapselle miten paljon rakastat! Ole lapsen puolella!”
”Jännittävää nähdä muita vanhempia. Mutta hyvä asia. Varsinkin jos lapsi on ujo niin
on helpompaa. Äiti on paras turva”

Kerroimme myös lasten kanssa läpi käydyistä asioista vanhemmille lasten kanssa sovitulla tavalla. Lapset ja vanhemmat saivat ryhmän aikana toisiltaan
tunnustusta. Lisäksi lapset saivat tehdä näkyväksi
sitä, mikä heille on tärkeää ja arvokasta menneessä sekä nykyhetkessä. Myös tulevaisuuden unelmiin
uskallettiin yhdessä hiukan kurkistaa.

Vertaisuudesta ystävyyteen
Ryhmän ensimmäisestä tapaamiskerrasta alkaen oli
selvää, että vertaisuus on ryhmän lapsille erityisen
merkityksellinen asia. Se oli asia, joka monelle jäi
ryhmästä myös päällimmäisenä mieleen.
”Sä tiedät sen, että muut on kokenut yhtä pahoja asioita, tai ehkä vielä pahempia.”  
”Enää en ole yksin!”
”Tämä ryhmä tuo minulle toivoa ja turvaa.”  
Vertaisuudelle annoimme tietoisesti paljon tilaa.
Lapsilla oli hyvin erilaisia kokemuksia väkivallasta
ja erilaisia suhteita perheenjäseniin. Toiset kertoi-

vat avoimesti henkilökohtaisista kokemuksistaan
muiden kuullen, osa ei kertonut omasta tilanteestaan juurikaan, mutta avasi ajatuksiaan toivosta ja
turvasta. Oli tärkeää, että lapsi sai itse päättää, puhuuko omista kokemuksistaan ryhmässä vai ei. Osa
puhui yleisesti lapsista, toiset puhuivat itsestään.
Tieto siitä, että kaikkia yhdistävät samankaltaiset
kokemukset, loi ryhmään tilan ja mahdollisuuden
ottaa myös ikävät kokemukset tekemisen lomassa
puheeksi, saada ymmärrystä ja lohdutusta muilta:
”Meille on joskus tullu poliisi.”
”Niin meillekin!”

”Kun te olitte jossain toisessa huoneessa laittamassa niitä pelejä, me jäätiin siihen vielä hetkeksi maalaamaan. Silloin me juteltiin aika paljon kaikkee. Et tiedettiin paremmin mitä toiselle on tapahtunut.”

Vertaisuuden lisäksi ryhmässä alkoi syntyä ystävyyttä. Lasten toiveesta viimeisillä kerroilla ystävyyden teema oli hyvin keskeinen myös tehtävissä.
Moni ryhmäläinen ystävystyi keskenään, ja he olivat
yhteydessä myös ryhmätapaamisten ulkopuolella.
Merkittävää oli, että ikäero ei osoittautunut lapsille
ongelmaksi.


”Tämä ryhmä on sopiva kaikenikäisille!”
”Meillä on kaikkein eniten ikäeroa,
mutta musta tuntuu, että meistä tuli kaikkein läheisimmät.”
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Ryhmätapaamisten kulku
Ryhmätapaamisten aikana kokeilimme ja käytimme
monenlaisia menetelmiä kokemusten jakamiseen
ja tavoittamiseen. Menetelmien valinnassa huomioimme lasten mielenkiinnon kohteet sekä mahdollisuuden kertoa asioista omassa tahdissa. Lisäksi
tartuimme lasten ehdotuksiin. Koska tapaamispaikka oli tuttu, lapset pystyivät tekemään myös omia
aloitteita: ”Saanko hakea silkkimassaa? Tiiän missä
sitä on!”
Yhteiset leikki- ja pelihetket, kuten leikkivarjoleikit,
Twister-peli ja pöytäjalkapallo, sekä herkkutuokiot
osoittautuivat arvokkaiksi kohtaamisen ja yhdessäolon hetkiksi. Niissä oli hyvä tutustua toisiin, ja
hetkiin mahtui paljon iloa.
Keskeinen tapa työstää aiheita oli luova ja taiteellinen työskentely. Kaikki ryhmän lapset olivat jo
alkutapaamisessa toivoneet askartelua ja taiteen
tekemistä.Taiteen ja askartelujen lomassa kävimme
monenlaisia keskusteluja.
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Ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella tutustuimme lapsiin samalla kun he tekivät maalausta, jonka
aihe oli ”Jotain mitä haluan itsestäni kertoa”. Lasten maalauksissa esiintyi eläimiä ja luontoa. Maalaamisen aikana oli luontevaa jutella lapsia yhdistävistä
mielenkiinnon kohteista.
Lisäksi teimme polkutehtävää. Liimasimme pitkälle
kartongille etukäteen kuvasymbolit 1. vanhempien
riitelystä tai väkivallasta, 2. paikasta, johon perhe
tuli hakemaan apua, 3. nykyhetkestä kehittäjäryhmässä sekä 4. tulevaisuudesta. Pyysimme lapsia kertomaan, kirjoittamaan, piirtämään tai ilmaisemaan
kuvia liimaamalla, mitä heille tulee niistä ensimmäisenä mieleen – tunteita, ihmisiä, asioita, toimintaa.
Lapset halusivat pysähtyä kuvaamaan kokemuksiaan saamastaan avusta. Emme painostaneet lapsia
kurkistamaan menneeseen tai tulevaan, kun huomasimme, että kaikki eivät sitä halunneet.Tehtävässä nousi esiin monia asioita, joita lapset muistivat
palveluista, kuten hymyilevät aikuiset, hillokeksit,

pelit ja leikit, joulumuistamiset. Ne olivat pieniä
merkityksellisiä asioita, joista lapsille oli tullut tunne, että heidät huomioidaan ja he ovat tärkeitä.

miaan ”lapsen oikeuksien laastareita” itseensä. Pääsimme keskustelemaan lapsen oikeuksista ja siitä,
miten ne voisivat toteutua jokaisen elämässä.

Toisella ryhmän tapaamisella jatkoimme tutustumista ja teeman syventämistä ”toivon ja turvan
maalaustehtävällä”. Lapset olivat saaneet vapaaehtoiseksi välitehtäväksi miettiä asiaa, joka tuo heille
elämässä toivon ja turvan tunnetta. Lapsilla oli mukana esineitä ja kuvia heille turvaa tuovista asioista.
Lisäksi lapset tekivät postikortteja valitsemalleen
aikuiselle, joka on auttanut lasta; kortissa lapsi kertoo, miten aikuinen voi auttaa häntä. Toisella kerralla lapset myös koristelivat sydänrasioita, joihin
myöhemmin laitoimme vanhempien ja ohjaajien
ajatuksia lapsen vahvuuksista ja voimavaroista.

Viidennellä tapaamisella oli lasten toiveiden mukaan teemana ystävyys. Ystävyyttä tarkastelimme
samalla kun teimme koruja itsellemme ja toisillemme. Ryhmätapaamisessa testasimme myös valmisteilla olevaa kysymyssarjaa, jolla Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa on tarkoitus jatkossa kuulla
kaikkia väkivaltaa kokeneita ja siihen apua saaneita
lapsia sekä saada selville, onko aikuisten apu oikeasti auttanut. On tärkeää, että kysymykset ovat
sellaisia, että ne toimivat lasten mielestä ja kertovat lasten kokemista vaikutuksista. Lapset ideoivat
lisäksi aikuisten koulutustilaisuuksia varten videon

Kolmannella tapaamisella järjestimme lasten kanssa yhdessä taidenäyttelyn kutsuvieraille. Tällä kerralla oli myös valokuvausta ja herkuttelua. Lisäksi
lapset sekä heidän sisaruksensa ja vanhempansa
tekivät yhdessä Unelmia elämään -taideteosta.
Neljännellä tapaamisella syvennyimme toivoa ja
turvaa tuoviin asioihin keskustelujen kautta, samalla kun koristelimme jokaiselle omat toivon ja
turvan puut. Lisäksi lapset alkoivat spontaanisti
käsitellä lapsen oikeuksien teemaa liimaamalla saa-

asioista, jotka tuovat heille toivoa ja turvaa.
Kuudennella tapaamisella teimme retken kotieläinpihalle. Päivään kuului herkuttelua, eläinten
silittelyä, uimista ja kangaskassien piirtämistä. Jokainen ryhmän jäsen sai kangaskassin, jonka toiset
hänelle koristelivat. Näin mukavat yhteiset muistot
ryhmästä voisivat säilyä kassissa. Lisäksi keräsimme
lasten palautetta suullisesti sekä mobiilikyselyllä.
Seitsemännellä kerralla kokoonnuimme ryhmän
jo päätyttyä vaihtamaan kuulumisia.
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PALAUTTEEN KYSYMINEN JA TOIMINNAN YHTEINEN ARVIOINTI
Olemme kuunnelleet lasten toiveita ja kokemuksia
monin tavoin: aluksi ennakkoon tehdyillä mobiilikyselyillä ja tutustumiskäynnin aikana, ryhmätapaamisissa spontaanisti, keskustellen ja fiilisnopan kautta
sekä ryhmän päätyttyä mobiilikyselyin. Lisäksi kävimme lasten kanssa myös tätä käsikirjaa yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme kuvanneet
asioita myös lasten näkökulmasta oikein.
Spontaania palautetta on tullut lausahduksina toiminnan lomassa:

Fiilisnoppakierroksesta tuli lapsille tärkeä tapa,
joka toistettiin jokaisen ryhmätapaamisen alussa
ja lopussa. Siinä oli mahdollisuus kertoa siitä, millä
mielellä tulee tapaamiseen ja millä mielellä lähtee
sieltä pois.
Toiset lapset ovat antaneet palautetta paljon ja
oma-aloitteisesti, toiset ovat kertoneet siitä kysyttäessä. Yksi lapsista arvosti erityisesti mahdollisuutta puhua ja kertoa avoimesti, toiselle oli tärkeää, ettei ollut pakko puhua.

”Ei kai tämä oo viimenen kerta kun tavataan!”
”Piirsin tämän ryhmän, koska tämä
tuo mulle toivoa ja turvaa.”

Kun katsoo lasten palautteita kokonaisuutena, siitä erottuvat seuraavat, lasten mielestä tärkeimmät
teemat:

• Saman kokeneiden tapaaminen ja
ystävyys
”Enää en ole yksin!”
”Sain ystävän!”
• Kiva ja hauska tekeminen
”Nää koru tarvikkeet on ihania!”
”Maalaaminen oli kivaa.”
”Tehdään asioita, joista lapset tykkää!”
”Voi olla hauskaa, vaikeista asioista huolimatta.”
”Koska ryhmässä on hauskaa ja kivaa! Olen tykännyt kaikesta. Ei ole ollut ollenkaan kurjaa tai tylsää.”
”Ryhmässä on kivaa ja hauskaa, koska siellä
tehään kaikkee kivaa ja ei tarvi puhua mistään jos ei halua. Aina kun mennään kotiin
tulee kiva mieli, koska tietää että ryhmässä
tulee olemaan joka päivä kivaa.”
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• Lapsia on kuunneltu ja voi auttaa
muita
”Mä vaan toivon että kenenkään ei tarttis
enää pelätä. Oli sitten lapsi tai aikuinen.”
”Tulee tunne, että omat ajatukset on oikeesti tärkeitä.”
• Mahdollisuus olla oma itsensä ja
saada tarvitsemaansa tukea
”Tämä ryhmä on juuri sopiva kaikenikäisille
ja kaikenlaisille lapsille. Sinut hyväksytään
sellaisena kuin olet. Sinua myös kuunnellaan ja tuetaan, silloin kun tarvitaan.”
”On paikkoja, joissa ei tartte stressata mitään. Tämä ryhmä esimerkiksi.”
”Jokainen saa olla oma itsensä ja jokaisella on oma vahvuus!”

Myös lasten kuvaamat tähtihetket kertovat vertaisuuden, ystävyyden, hauskojen hetkien, turvallisuuden tunteen ja kannustuksen merkityksestä:

”Mun mielestä se kun me keksittiin että tämän ryhmän nimi on mursut! Se oli hauskaa.”   
”Me keksittiin se yhdessä ja kaikki oli et okei, mursut.”  
”Musta se oli kun kirjotettiin pikkulapuille mitä sä toivot tapahtuvan sulle joskus. Mä sain mun yhdeltä
meidän ryhmässä olevalta et se haluis asuu mun kanssa yhdessä. Mun mielestä se oli tosi mukavaa saada sellaista.”  

Lapset ovat toivoneet jatkoa tämänkaltaiselle ryhmälle. Tulemme tapaamaan ainakin kuulumisten
vaihdon merkeissä tulevaisuudessa ja selvitämme
jatkoryhmän mahdollisuutta. Aiomme myös arvioida ryhmämme toimintaa yhdessä lasten kanssa
hiukan myöhemmin.
Kehittäjäryhmän palautteita koottaessa nousi esiin
palveluiden kehittämisen näkökulmasta arvokkaita
asioita, joita voi hyödyntää olipa kehittämisen kohteena perheväkivaltaa kokeneen lapsen auttamistyö tai kaikille mielekäs ja turvallinen vapaa-aika.

”Sain ystävän!”  
”Tehtiin niitä sydänrasioita. Koristeltiin.
Ja siellä oli niitä hyviä asioita meistä.”
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LASTEN NÄKEMYSTEN KOKOAMINEN JA NIILLÄ VAIKUTTAMINEN
Kehittäjäryhmän perustamisen ideana oli koota
lasten käsityksiä ja ajatuksia siitä, mikä lasten auttamisessa on heidän mielestään tärkeää, ja viedä niitä
eteenpäin. Kerroimme lapsille jokaisen ryhmätapaamisen päätteeksi asioista, joita olemme heiltä
oppineet. Pyrimme säilyttämään lasten käyttämät
sanat muistiinpanoissamme, jotta emme vie asioita
liian ylätasolle. Katselimme oppimismielessä myös
valokuvia lasten tuotoksista ryhmätapaamisten jälkeen.
Olemme näyttäneet lapsille ryhmän pohjalta tehtyjä materiaaleja – esimerkiksi videon ja tämän
kirjan käsikirjoituksen – ja pohtineet yhdessä heidän kanssaan, kenen olisi tärkeä niitä nähdä. Lapset
saivat mahdollisuuden esittää muutosehdotuksia ja
tarkentaa asioita. Kirjoitimme lapsille myös kirjeen,
johon kokosimme ryhmän keskeiset opit. Tämä
kirje lähetettiin kaikille lapsille. Annamme lapsille
myös tämän kirjan ja muut tuotetut materiaalit ja
kerromme, mihin paikkoihin näitä on levitetty.
Lapsista erityisen tärkeää on kertoa ryhmässä
opituista asioista lasten elämässä oleville tärkeille
aikuisille, esimerkiksi vanhemmille ja koulun ai26

kuisille. Olemme tehneet lapsilta opitun pohjalta
koosteita, kuten ”Toivon ja turvan työkalu”, ”Onnistuneen tapaamisen muistilista” ja ”Lasten kanssa
kehittämisen ABC”, joita levitämme lapsia kohtaavien ammattilaisten tietoon materiaalien ja koulutusten kautta.
Haluamme myös vaikuttaa siihen, että palveluita ja
toimintaa kehittävät aikuiset huomioivat lasten toiveen stressittömästä vapaa-ajasta, jolloin voi kohdata samanlaisia asioita kokeneita lapsia ja tehdä
asioita, joista nauttii.
Haluamme, että lapsia kohtaavat aikuiset pysähtyvät varmistamaan lapselta, onko hänellä elämässään
ihminen, jolle voi kertoa kaiken, paikka, jossa on
kevyt olla, sekä asioita, jotka tuovat iloa. Nämä ovat
lasten näkökulmasta tärkeimmät kysymykset, kun
toivoa ja turvaa vahvistetaan.
Pyrimme selvittämään mahdollisuudet jatkaa tämänkaltaista ryhmätoimintaa myös jatkossa ja vaikuttamaan siihen, että lasten esiin nostama ryhmän
merkitys voisi vaikuttaa tehtäviin rahoituspäätöksiin.

OLET NYT LUKENUT KUVAUKSEN LASTEN KEHITTÄJÄRYHMÄSTÄ.
Mitä sinulle jäi päällimmäiseksi mieleen? Yllättikö jokin asia sinut?
Herättikö jokin kohta voimakkaan tunteen? Tuntuiko jokin kohta
haastavalta? Jos tuntui, pysähdy miettimään miksi.
Mitä asioita voit viedä omaan työhösi tai elämääsi?
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LAPSILTA JA LASTEN KANSSA OPITTUA
MIKÄ LUO TOIVOA JA TURVAA?
Kehittäjäryhmässämme keskeinen teema on ollut
toivo ja turva. Lapset ovat puhuneet paljon myös
iloa tuovista asioista ja siitä, mikä helpottaa oloa.
Keskustelua on käyty
1. ihmisistä, jotka kannustavat ja joille voi kertoa
kaiken
2. paikoista, joissa ei tarvitse stressata tai pelätä
mitään
3. tekemisestä, joka tuo iloa tai helpottaa oloa.
Olemme pyrkineet tehtävänannoissa ja kysymyksenasetteluissa avoimuuteen, jotta emme olisi ennalta rajanneet toivon ja turvan teemaa aikuisnäkökulmasta koskettamaan tiettyjä asioita.
Opitun voi tiivistää seuraaviin alakohtiin.

1. Ihmiset ja eläimet, jotka kannustavat ja lohduttavat ja joille voi kertoa kaiken
Ryhmämme lapset kertoivat sanallisesti ja taideteostensa kautta, että tärkeää on se, että voi halutessaan puhua kaikesta jonkun luotettavan aikuisen
kanssa, sellaisen, joka on läsnä ja jonka olemassaoloon voi luottaa. Luotettava aikuinen löytyi monelta kotoa, ja äitien merkitys kuuntelevina aikuisina nousi meidän kehittäjäryhmässämme esiin.
Monilla suhde isään oli ristiriitainen tai katkennut,
mutta muina kuuntelevina aikuisina mainittiin sukulaisia.
Palveluissa lapset olivat tavanneet työntekijöitä,
joihin oli mahdollisuus luoda luottamuksellinen
suhde ja joille pystyi puhumaan lähes kaikesta. Lapselle merkityksellistä oli tieto siitä, että työntekijä
on lasta varten; se vahvisti lapsen kokemusta siitä,
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että työntekijälle voi puhua kaikesta. Tämä puoltaa
lapsen oman työntekijän nimeämistä ja antaa myös
työntekijöiden kokemusten mukaan heille luvan
keskittyä lapseen ja pitää lapsi fokuksessa. Myös
terveydenhoitaja ja opettaja voivat olla lapsen elämässä kuuntelevia aikuisia.
Myös sisarusten ja ystävien merkitys oli suuri. Sisaruksille ja ystäville kerrottiin sellaisiakin asioita, joita ei jaettu muiden kanssa. Oli tärkeää, että ystävä
on sellainen, jonka edessä ei tarvitse esittää. Ystävälle uskaltaa ja voi tarvittaessa puhua vaikka väkivallasta, eikä hän jätä. Yhtä lasta lukuun ottamatta
kaikki kokivat, että heillä on ainakin yksi ystävä.
Myös lapsi, joka ei nimennyt yhtään ystävää, kertoi saaneensa ryhmästä ystävän. Moni lapsi kertoi
myös kiusaamiskokemuksista koulussa tai netissä.
Lapset toivat esiin, että kiusaaminen netissä tuntuu
ihan yhtä pahalta kuin livenä.
Moni piti tärkeänä sitä, että ryhmässä tapasi vertaisia eli lapsia, joilla oli samoja kokemuksia. Se toi
erityisen yhteyden ja kertomistilan, jota ei olisi ollut, jos jaettua kokemusta ei olisi tiedetty. Lasten
mielestä tällaiset ryhmät, joissa lapset saavat tavata
muita samankaltaisia asioita kokeneita, vähentävät
yksinäisyyden tunteita.
Lapsilla oli myös kokemuksia hylkäämisestä, turvattomista aikuisista, jotka eivät ole lapsen puolella,
sekä aikuisista, jotka toisinaan ovat turvallisia mutta toisinaan pelottavia. Pysyvän ja turvallisen ihmissuhteen merkitys korostui lasten unelmissa, joita
kerrottiin varoen tai taiteellisen ilmaisun kautta.

Lapset kertoivat pitävänsä läheisiinsä yhteyttä monin eri tavoin, ja myös etäyhteydet olivat merkityksellisiä:
”Ei olla nähty pitkään aikaan, mutta tiedän että
hän on aina siellä. Me viestitellään aika usein.”
Lapset
kannustivat
puhumaan
vaikeistakin
asioista.
Puhuminen
voi
jännittää, mutta kannattaa, koska jos ei kerro,
”se voi muuttaa sut ja sun elämän kokonaan”.
Myös aikuiset, jotka kannustavat lasta ja huomaavat
hänen vahvuutensa, ovat tärkeitä lasten mielestä.
”Jokaisella on joku vahvuus. Se ei aina
ole sama, mutta jokaisella on joku!”
Lapset puhuivat paljon rakkaudesta ja ystävyydestä.
He toivoivat sitä enemmän omaan elämäänsä, mutta myös laajemmin kaikkien ihmisten elämään. He
halusivat myös jakaa sitä välittävillä teoilla toisilleen. Lapset toivat esiin, että rakkautta ja ystävyyttä voi osoittaa pienillä teoilla. Vanhempi voi kysyä
lapselta kuulumisia, leikkiä ja pelata yhdessä lapsen

kanssa, kertoa, että lapsi on tärkeä, ja ottaa syliin.
Työntekijästä muistetaan hymyt ja lämpö sekä lapsen huomioiminen herkuin tai pienin muistamisin.
Näistä hetkistä on tullut olo, että työntekijä välittää. Opettajista muistetaan kannustavat sanat ja
se, että on kysytty, onko kaikki hyvin, jos lapsi on
näyttänyt vaikka väsyneeltä tai surulliselta tai ollut
omissa oloissaan.
Lapsella on oikeus saada hellyyttä. Pienet välittävät teot – myös työntekijöiden tekemät – valavat
uskoa siihen, että elämässä on sellaista hyvää, joka
kantaa, vaikka rinnalla kulkisi kokemuksia hylkäämisestä, väkivallasta ja pahuudesta.
Ryhmän lapsia yhdisti se, että heillä oli tai oli ollut
lemmikki, joka toi heille iloa, lohtua ja turvaa. Lemmikin silittäminen tuntuu mukavalta, lemmikki voi
nuolla kyyneleet tai puolustaa, jos tuntemattomat
tulevat liian lähelle. Eläimiä kuvattiin luotettavina
rinnalla kulkijoina, joille ei tarvinnut esittää mitään.
Lemmikit jakoivat sekä hyviä että pelottavia hetkiä
lapsen kanssa ja lievensivät yksinäisyyden tunteita.
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2. Paikat, joissa ei tarvitse stressata
ja joissa voi olla kevyt olo
Moni lapsi kuvasi, että kaipaa elämäänsä hauskoja
hetkiä ja sellaisia paikkoja, joissa ei tarvitse stressata eikä pelätä ja voi täten olla oma itsensä. Lapset kertoivat useasti, että kehittäjäryhmässä heillä
on ollut juuri sellainen olo, että voi olla hauskaa,
ei tarvitse stressata ja saa tehdä mukavia asioita.
Myös saamistaan palveluista lapsilla oli myönteisiä
ja turvallisuutta vahvistavia kokemuksia.
Lasten mielestä hauskojen hetkien merkitys on tärkeä muistaa sekä mielekkään vapaa-ajan luomisessa lapsille että lasten auttamistoiminnassa. Mikäli
lapsi tulee käsittelemään perheväkivaltaan liittyviä
kokemuksia, on tärkeää, että se tehdään lapselle
mielekkäällä ja turvallisella tavalla. Mielekkyyttä ja
hauskuutta lisää lasten mukaan se, kun aikuinen
leikkii ja pelaa ja voi myös hassutella yhdessä lapsen kanssa. Lapset puhuivat myös materiaaleista ja
välineistä, kuten leluista, korteista, huoneessa olevista kivoista esineistä ja askartelutarvikkeista.
Lapset toivat esiin, että he ovat hyötyneet saamastaan yksilöllisestä tuesta ja kokeneet auttamistyön
tavat mielekkäiksi. Tämä ei ole palvelukohtaamisissa itsestään selvää, ja sen äärelle pysähtyminen on
jo siksi tavattoman tärkeää.
Ryhmätapaamisten aikoihin koti oli monelle lapselle jo turvallinen paikka, jossa saattoi olla pelkäämättä, mutta ei kaikille. Monen lapsen ja vanhemman
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yhteisiin unelmiin kuului turvallinen koti. Turvallisessa kodissa ei tarvitse pelätä ja jokainen saa olla
sellainen kuin on. Lapset kertoivat toistuvasti, että
kun kotona on väkivallan vuoksi pelottanut, niin he
ovat ratkaisseet tilanteen lähtemällä ulos. Kodissa,
jossa joutuu pelkäämään, on paha olla. Turvallisen
kodin lisäksi lapset toivoivat, että kodissa on siistiä, tai ei ainakaan kauhean sotkuista. Oma huone,
piha ja tila lemmikeille olivat myös monen lapsen
toiveissa.
Lasten taideteoksissa tuli esiin myös luonto. Lapset
piirsivät valtameren, syysmaiseman tai auringonlaskun, kun puhuimme toivoa ja turvaa antavista
asioista.

3. Asiat ja tekemiset, jotka tuovat
iloa ja lohtua
Ryhmämme lapsia yhdisti kiinnostus käsillä tekemiseen ja taiteeseen. Heille oli luontevaa vastata
esimerkiksi kysymyksiimme piirtämisen, maalaamisen tai muovailun avulla. Lapset olivat iloisia hyvistä työvälineistä. Lapset kertoivat usein piirtävänsä, maalaavansa tai kuuntelevansa musiikkia myös
kotona, jos oli paha tai turvaton olo, mutta myös
iloisina hetkinä.
Lapset kuvasivat myös monenlaista muuta toimintaa, joka sai heille hyvän mielen tai lohdutti vaikealla hetkellä. Esimerkiksi lumikökkäreen potkiminen
vihaisena oli yhdestä lapsesta hyvä ratkaisu, ettei
potkisi eläimiä tai muita ihmisiä.
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TEE TOIVON JA TURVAN TYÖKALU ITSE.
Sen voi tehdä kirjoittamalla, piirtämällä, valitsemalla kuvia
tai ajatusten avulla. Pysähdy miettimään, millaisia tunteita
tehtävän tekeminen herättää sinussa.
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ONNISTUNEEN TAPAAMISEN MUISTILISTA

ONNISTUNEEN PALVELUKOHTAAMISEN TAPAAMISEN MUISTILISTA
1. Huomaa ja huomio lapsi
Katso lasta ja hymyile lapselle.
Tutustu lapseen, jotta tiedät, millainen hän on ja mitä hän tarvitsee.
Helpota lapsen oloa. Oloa voi helpottaa esimerkiksi kysymällä, haluaako hän
kertoa murheensa, tai ehdottamalla jotain leikkiä.
Voit huomioida lasta pienin muistamisin ja välipaloin ja antamalla hänen
käyttöönsä hyviä työvälineitä.
Kerro lapselle, että olet häntä varten.
Anna lapselle tietoa, kysy, mistä lapsi haluaa tietää, ja varmista, että
lapsi ymmärtää.
2. Etene lapsen tahdilla
Muista, että jokainen lapsi on erilainen ja jokaisella on joku oma vahvuus.
Älä koskaan painosta tai pakota lasta puhumaan. Kertoa voi monin tavoin, ja pitää
myös olla lupa olla hiljaa.
Huomaa lapsen aloitteet. Jos lapsen on vaikea sanoa, mitä hän haluaa, hänelle voi
tarjota vaihtoehtoja.
3. Varmista ettei lapsi pelkää, äläkä pelkää lasta!
Kysy lapselta, onko hänellä turvallinen olo.
Älä pelkää kysyä lapselta tai tavata lasta.
Muistuta lasta, että hänellä on lupa kertoa kaikesta. Kerro, että puhuminen
voi auttaa.
Ole rehellinen ja luottamuksen arvoinen. Luottamus syntyy tutustumalla ja
tekojen kautta.
Kerro lapsen oikeuksista ja siitä, mitä voi tehdä, jos ne eivät toteudu.
Luo turvallinen tila tapaamiselle. Rauhoitu, älä kiirehdi. Kysy lapselta, onko tilassa
jotain sellaista, joka häiritsee lasta.
4. Leiki ja muista ilo
Tee lapsen kanssa asioita, jotka ovat hänestä kivoja.
Leiki, pelaa, katso kortteja tai askartele.
Mene mukaan lapsen ehdotuksiin.
Anna lapselle mahdollisuus kokea iloa ja kevyttä oloa tapaamisella.
Kannusta lasta.
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”Ne kysyi multa aina, mitä kuuluu. Sit yleensä leikittiin.”
”Tiesin, että täällä voin puhua kaikesta.”
”Tieto siitä, että äitikin saa apua helpotti.”
”Voi puhuu, mut ei oo pakko.”
”Me leikittiin ja sit jossain kohtaa mä
huomasin, että kerroin melkein kaiken.”
”Aikuinen voi ehdottaa lapselle jotain ja
sit lapsi voi sanoa mikä tuntuu hyvältä.”    
”Ei voi kertoa, jos pelkää!”
”Tulee sellainen olo, että tohon voi luottaa.”
”Ne hymyilee lapsille ja kannustaa.”
”Mulla on ollut hyviä kokemuksia äidistä, että siihen
voi luottaa. Mitä jos ei olisi sellaista?
En tiedä voisiko silloin luottaa keneenkään.”
”Muistan sen Pupu-talon, jolla me aina leikittiin!”  
”Se aikuinen tuli mukaan leikkiin!”
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PYSÄHDY ONNISTUNEEN TAPAAMISEN MUISTILISTAN ÄÄREEN
Pysähdy lasten tekemän onnistuneen tapaamisen muistilistan
ääreen. Mieti mitkä listan asioista ovat sinulle tärkeitä, kun
kohtaat palveluissa olevia ammattilaisia. Mieti mitä listan
asioista jo teet ja onko sellaisia, joita et ole kokeillut tai voi
tehdä? Tuntuuko jokin kohta vaikealta tai sellaiselta, että
kaipaisit siihen lisää tukea?
Mieti mistä lapsi voi tietää, että aikuinen on lasta varten?
Miten osoitat lapselle hellyyttä, välittämistä ja rakkautta?
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LASTEN KANSSA KEHITTÄMISEN ABC
Osallistumisen ja kertomisen on oltava lapselle
vapaaehtoista, turvallista ja lapsen omasta tahdosta lähtevää. Lapsen voi olla joskus vaikea
kieltäytyä aikuisten ehdotuksista. Aikuisen tehtävänä onkin luoda lapselle mahdollisuus kieltäytyä tai vetäytyä, olipa kyseessä kehittämistoimintaan mukaan lähteminen tai yksittäisen
tehtävän tekeminen. Aikuisen tulee myös tukea
lapsen mahdollisuutta säädellä tunteitaan.

Olemme oppineet paljon yhdessä kehittämisestä
lasten kanssa. Tärkeimmät opit kokosimme alle.
•

Pyydä lapset alusta asti mukaan ideoimaan tapoja, joilla yhdessä kehittämistä tehdään. Älä
määrittele rakenteita ja tapoja ennalta liian
tiukasti. Aikuisen vastuulla on luoda turvalliset
puitteet ja malttaa kuunnella lapsia heille tärkeissä asioissa ja heille tärkeillä tavoilla. Avoin
tutustuminen toimii hyvänä pohjana yhteiselle
ideoinnille ja suunnittelulle.

•

Voit tehdä aloitteita ja suunnitelmia, mutta ole
aina valmis myös luopumaan suunnitelmista.
Anna lapsille vapautta toimia monin eri tavoin
tehtävien sisällä. Huomaa myös lasten erilaiset
tavat tehdä aloitteita ja osallistua. Anna lasten
vaikuttaa siihen, millaiseksi toiminta oikeasti
muodostuu.

•

Älä koskaan pakota lasta puhumaan tai osallistumaan. Lapsi ei ole tiedontuottaja aikuiselle.
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•

Tarjoa tukea ja kannusta kertomiseen monin
eri tavoin. Asioiden kertominen taiteen kautta ja ulkoistaminen mielikuvituksen avulla ovat
toimivia tapoja. Muista, että sanat saattavat olla
sinulle merkityksellisempiä kuin lapselle. Kertomisen voi todeta useimmiten helpottavan
lapsen oloa, mutta tulee hyväksyä myös se, että
kertominen voi olla liian kipeää. Ryhmämme
lapset osoittivat toisten tekemiä kuvia katsellessaan hiljaisilla katseilla ymmärtävänsä, mistä
kuvassa on kyse. Sanoja ei aina tarvita.

•

Aikuisen on annettava vastauksia lapsen mielessä oleviin kysymyksiin ja pysähdyttävä kuuntelemaan herkästi. Aikuisen tulee kertoa, miksi
asioita tehdään, mihin niillä vaikutetaan ja millaisia oikeuksia lapsella on. Aikuisen on oltava
puheissaan rehellinen ja sanoa asiat ymmärrettävästi. Aina voi kysyä: ymmärsitkö yhtään, mistä puhuin tai mistä tehtävässä oli kyse?

•

Ilo, leikki ja hauskuus ovat tärkeitä asioita, joita
ei saa unohtaa tai vähätellä kehittämistoiminnassakaan vaan joiden tulee olla osa sitä. Keskustelut olivat joidenkin lasten mielestä tärkeitä, mutta pelkät keskustelut useimmiten vähän
tylsiä tai ahdistavia. Riskinä väkivaltateemaisen
kehittäjäryhmän toiminnassa on se, että työskentelystä tulee liian uuvuttavaa ja raskasta lapselle.

•

Tuttu paikka ja aikuisiin ennalta liitetty luottamuksen tunne helpottavat kertomista ja osallistumista. Kun lasten kokemuksia ja näkemyksiä halutaan kuunnella palveluiden kehittämisen
tai päätösten tueksi, onkin hyvä miettiä, olisiko
jo valmiina olemassa joku henkilö, johon mukaan pyydettävät lapset luottavat, ja sellainen
paikka, joka tuntuisi heistä turvalliselta.

•

Lapsen elämässä muutoksia saattaa tapahtua
nopeasti. Tämä on tärkeä huomioida kaikessa lapsen kanssa toimimisessa, myös kehittäjäryhmissä. Kuten tiedämme, elämässä asiat
eivät koskaan ole muuttumattomia tai täysin
käsiteltyjä. Työskentelyn pitää aina olla turvallista, myös silloin, jos lapsen elämässä tapahtuu
muutoksia niin, että turvallisuuden tunne horjuu. Tästä aikuisella on vastuu. Myös niillä lapsilla, joiden elämässä tapahtuu ikäviä asioita, on
oikeus tulla kuulluiksi, mutta turvallinen kohtaaminen on se, mihin tulee kiinnittää erityinen
huomio. Siinä on kyse lapsen itsesäätelykyvyn
tukemisesta, lapsen tahdin kunnioittamisesta
sekä konkreettisesta avusta ja suojelusta.

•

Lasten suuri rooli kehittämistoiminnan ideoinnissa ei vähentänyt aikuisen roolia tai läsnäoloa
ryhmässä. Aikuinen oli hyvin intensiivisesti läsnä, ja tämä näkyi ryhmätapaamisten jälkeisenä
väsymyksenä. Aikuisina tärkein tehtävämme oli
luoda tila, jossa jokaisen on turvallista ja mahdollista kertoa ajatuksiaan. Aikuisen tehtävä
on myös vakauttaa tilanteita silloin, kun lapsen
kokemus turvallisuudesta tai hyvästä olosta
heikkenee. Lisäksi aikuisten tulee antaa tietoa
lapsille, koota lapsilta syntynyt tieto yhteen ja
tehdä se näkyväksi myös lapsille.
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LAPSET MUKAAN KEHITTÄMÄÄN!
Mieti jotain lapsille tarjottua apua ja suunnittele, miten lapset voisi
ottaa mukaan parantamaan sitä.
Kenet ottaisit tehtävään kaveriksi, ja mistä lähtisitte liikkeelle?
Mieti myös, miten huolehdit siitä, että se mitä teet, lisää lapsen
hyvinvointia juuri tässä hetkessä ja lapsen arjessa!
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JA LASTEN KANSSA KEHITTÄMÄÄN, HOP!
Lasten kanssa kehittämisestä jää käteen ilo. Riemu. Lasten osallisuuden varmistaminen ja kehittämiseen mukaan ottaminen ei lopulta ole tämän
vaikeampaa. Käteen jää konkreettinen käsikirja,
jonka avulla Ensi- ja turvakotien liiton yhdistysten
väkivaltatyössä voidaan lasten kanssa perustaa kehittäjäryhmiä – ryhmiä, joiden avulla voidaan tarjota usealle lapselle mahdollisuus kuulua joukkoon,
käyttää ikäviä kokemuksia johonkin hyvään, tulla
nähdyksi, kuulluksi ja pidetyksi. Tieto, jonka lapset
ryhmässä voivat antaa, on kuin yhdessä löydetty
aarre. Jos kehitämme palvelukohtaamisia (se tyhmä
sana) eli tapaamisiamme ja toimintaamme sellaiseksi, että se lasten mielestä auttaa, se luultavasti
auttaakin. Meillä on paljon työtä, jonka pitäisi saada
lasten kehittäjäryhmän kosketus.

toiminnossa yhteiskehittämisen päiviä, keräämällä
lapsilta monin eri tavoin palautetta ja kysymällä
palvelujen aikana lasten kokemuksia. Lasten ryhmätoiminta on meille tuttua, joten tämän käsikirjan
opit lapsiryhmän kanssa kehittämisestä on seuraava askeleemme.
Lapsen oikeudet ovat meidän järjestöjemme ja
monen muunkin toimijan lähtökohta. Ammattilaisten lapsiosaamista kannattaa tukea ja vahvistaa, sillä se vaikuttaa suoraan vahvistaen myös lasten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Me olemme
valmiita levittämään lasten kertomaa: lapset tietävät ja osaavat, ja heiltä kannattaa kysyä kysymyksiä
auttamisen ammattikäytäntöjen kehittämisestä ja
vaikuttamistyöstä. Jos niin teemme, osaamme olla
lapsille paremmin avuksi.

Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa on kehitetty pienempien lasten kanssa muun muassa pitämällä eri
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LAPSILLA ON PALJON VIISAUTTA, JOTA MEIDÄN AIKUISTEN ON SYYTÄ KUULLA.
Kokosimme lasten ryhmän, johon kutsuimme 7–12-vuotiaita
perheväkivaltaa kokeneita lapsia. Lapset kertoivat meille, mistä he
ovat saaneet toivoa ja turvaa elämäänsä. Julkaisun sydämen
muodostaa lapsilta opittu ja lasten kanssa kuljettu matka. Julkaisu
sopii kaikille aikuisille, jotka haluavat oppia lapsilta ja auttaa heitä.
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