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• Kohteena luonnolliset 

toimintaympäristöt ja avoimet 

tapahtumat

• Lähdetty ilman ennakko-

odotuksia, avoimin mielin 

kuulemaan perheitä

• Taustamateriaalia ja 

-ajatuksia saatu hurjan paljon 

kehittämistyötä varten

• Perhetapahtumat mm. 

Leikkipäivä, Hulivili-karnevaalit, 

Hineet Hippalot

• Olemassa olevat ympäristöt 

mm. synnytysvalmennus, 

Perhekahvilat, kuntien 

perheillat

1 – JALKAUDUMME KUULEMAAN



• Pyrkimyksenä testata 

menetelmiä, joista verkostojen 

toimijat voivat hyötyä, ja joita 

he voivat ottaa osaksi työtään 

matalalla kynnyksellä.

• Mm. kehittäjävanhempien 

Facebook-ryhmä, työskentely 

päiväkotiryhmien ja 

koululuokkien kanssa, 

Perheparlamentti, LAPE-

perheillat

• Kehittäjävanhemmat mukana 

perheneuvoverkoston 

valmennuksessa.

2 – KOKEILEMME ERILAISIA TAPOJA LISÄTÄ OSALLISUUTTA 



22.8.20184

Kommenttiraita

”Ensimmäisenä ajattelen että on tärkeää osallistaa ja kuulla perheitä. Sitä on 
aidosti tässä haluttu. Valitettavasti perheet eivät ilmeisesti ole sankoin joukoin 
saapuneet järjestettyihin tilaisuuksiin. Hanke ehkä jää etäiseksi ennen 
konkreettisia toimia ja palveluita. Kunhan perhekeskukset aktivoituvat, lapen
”tulokset” alkavat näkyä niillekin perheille joille lape on jäänyt vieraaksi. 
Parhaimmillaan perhekeskus voi tulevaisuudessa kerätä monia toimijoita ja 
toimintaa yhteen ja siten syntyä uutta tekemistä, kohtaamisia ja hyvinvointia. 
Verkostoja on luotu ja se edesauttaa yhteistyötä oman kunnan sisällä sekä 
maakunnassa. Lape ilme on ollut reipashenkinen ja positiivinen. On ollut hyvä 
olla mukana ja edelleen mielenkiinnolla odotellaan ja muokataan lopputulemaa 
sekä jatketaan perheneuvoverkostossa.” 

–Perheneuvoverkoston kehittäjävanhempi

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



• Olemme keränneet kokemuksia ja 

palautetta palveluiden 

järjestämisestä lapsilta, nuorilta ja 

perheiltä monin eri keinoin.

• Palvelujen kehittämisessä pohjana 

on toiminut lasten, nuorten ja 

perheiden kokemukset ja 

näkemykset, jotka on kerätty  

keskustelujen, kyselyiden ja 

haastattelujen pohjalta. 

• Pohjatyön tekemisen jälkeen on 

siirrytty ammattilaisten kanssa 

palveluiden (toimintamallien, 

pilotointien ja rakenteiden) 

kehittämiseen – mukana koko ajan 

perheiden ääni.

• Näin on toimittu mm. Systeemisen 

lastensuojelumallin, perhetyön, 

monitoimijaisen arvioinnin ja 

LASTA-mallin kehittämisessä.

3 – KEHITÄMME PALVELUJA



22.8.20186

Kehittäjävanhempien kommenttiraita

"Olen kokenut hyödyllisenä olla vanhempien äänenä ja 
olla tuomassa omaa kokemustani esille. Ehdotuksiani on 
otettu käyttöön kokeiluissa, tunnistan omia juttujani 
hankkeessa.”

- Lastensuojelun kehittäjävanhempi

”Miusta oli mukava kommentoida sitä synnytystä ja 
onneksi olin ollut järjissään sen ajan ni muistaakin jotain. 
Tavallaan ihan terapeuttistakin käydä sitä läpi, mutta kaikki 
meni niin hyvin ettei löytynyt kauheasti kritisoitavaa. En 
tiedä saiko siis meidän kokemuksista vähän liian 
ruusuisen kuvan. 
Toivon myös, että ne pikku jutut joita toivoin 
paranneltavan, olisi sitten seuraavalla kierroksella korjattu. 
Eli tulis toiveet ihan konkretian tasolle.”

- Synnytyksen palvelupolun rakentamisen kehittäjävanhempi

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



• Joidenkin kokonaisuuksien osalta 

olemme kokeneet tärkeänä saada 

osallisuuden rakenteisiin.

• Etelä-Savon nuoret vaikuttajat 

–konsepti on rakentunut LAPE-

kaudella > tavoitteena 

maakunnallinen nuorten 

vaikuttajaryhmä osana maakunnan 

organisaatiota.

• Lapsivaikutusten arvioinnin 

käyttöönottoa on edistetty 

maakunnassa välittämällä tietoa 

sekä vahvistamalla tietoisuutta 

johtotasolla ja päätöksentekoon. 

> Teemaan liittyvä avoin seminaari 

sekä seminaarissa olleille avoin 

työpajatyöskentely.

4 – LUOMME OSALLISUUDEN RAKENTEITA



22.8.20188

Miksi mukana? – Etelä-Savon nuoret vaikuttajat

”Oon tutustunu uusiin ihmisiin ja päässy
vaikuttamaan.” -Venla, Juva

”Nyt tapahtuu paljon kaikkee. Yhteiskunnassa 
on tavallaan remontti käynnissä ja mä koen, 
että nuorten kuuluu olla osana sitä muutosta ja 
siihen vaikuttamista koska maakuntauudistuksenki
vaikutukset on pitkää läsnä meiän elämässä. Nää
tapaamiset on näkyny helppona paikkana osallistuu 
tohon vaikuttamiseen.” -Edvin, Mikkeli

”Miitit ei oo pelkkää aikuisten paasaamista, vaan 
näissä nuoret tulee kuulluks ja ymmärretyks. Sekin 
on kiva, että on päässy tutustumaan maakunnan 
muihin nuoriin.” -Inka, Juva

”Tapaamiset on tosi kiinnostavia sillee ja siel on 
yleensä jtn hyvää ruokaa. Sit niissä saa tietää 
enemmän niinku nyt tapahtuvista asioista ku ei 
niistä oikei jaeta tietoo muuten.” -Salla, Pieksämäki

Saara Hanhela // @saarahanhela // 

#lapemuutos



22.8.20189

Aidon kohtaamisen kampanja

Yksi asia nousee: mikään ei voita aitoa 
kohtaamista perheen ja toimijan välillä.

Aito kohtaaminen –huoneentaulu: 
Kohtaamisen ydin ja helmet on koottu 
yhdessä LAPEn kehittäjäperheiden 
sekä varhaisen tuen kehittäjäryhmän 
kanssa.

”Ilmianna aito kohtaaja”: Verkkosivuilla 
on sähköinen lomake, jonka kautta 
lapset, nuoret ja vanhemmat voivat 
jakaa meille tiedon arjen aidosta 
kohtaajasta; henkilön, tiimin, 
organisaation…

Perheiltä on tullut yli 70 ehdotusta. 
Aidon kohtaajan ensimmäiset 
kunniakirjat luovutettiin toukokuussa ja 
työ jatkuu! Kunniakirjan saaneet 
julkaistaan LAPEn FB-sivulla ja 
verkkosivuilla.

www.lapeetelasavo.com/aito-kohtaaminen/

http://www.lapeetelasavo.com/aito-kohtaaminen/
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