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VALO Kaakon kulmalla 

VALO-hanke pyörähti käyntiin talvella Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Hankkeessa on tarkoitus 

löytää keinoja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvista-

miseksi. Hankkeessa pyritään lapsiperheiden omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistami-

seen ja hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä. Hankkeessa vahvistetaan ammattilaisten osaa-

mista lapsiperheiden tarpeiden tunnistamisessa sekä kehitetään keinoja, joilla lapsiperheet ohjautuvat 

ajoissa tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tässä uutiskirjeessä kerromme VALO Lapsiperheiden kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeen alkuvuoden kehittämistyön kuulumisia ja kurkistamme 

myös tulevaan syksyyn.  

Uutiskirjeen sisältö: 

 Socomin toteutuksen kuulumiset: 

- Otetaan lapset puheeksi! 

 Kansainvälinen hankekumppani vieraili Kaakkois-Suomessa 

 Xamkin osatoteutuksen kuulumiset: 

- Lapsiperheiden kokemusten jäljillä 

- Taidepajoista iloa, valoa ja kokemuksia lapsiperheille 

 Suunnitelmia syksylle 2019 
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Kansainvälinen hankekumppani vieraili Kaakkois-

Suomessa 

VALO-hankkeen yhtenä tavoitteena on etsiä yhdessä hankekumppa-

nin kanssa ratkaisuja asiakkaiden ja palveluiden kohtaamattomuuden 

ongelmiin. Lisäarvona kansainvälinen työ tuo uusien hyvien käytäntö-

jen testausta Kaakkois-Suomessa, kokemusten vaihtoa ja yhteisten 

koulutusten järjestämistä. Bulgarialaisen Sungurlaren kunnan ja EDOR

-hankkeen edustajat tutustuivat huhtikuun alussa Kaakkois-Suomen 

perheille tarjolla oleviin palveluihin. 

Vierailimme yhdessä mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla 

(Xamk), Keltakankaan perhekeskuksessa, Eksoten Lasten ja nuorten 

talolla sekä tutustuimme Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen 

piirin toimintaan. Xamkilla vieraat pääsivät tutustumaan taidepajan 

suunnitelmiin ja kokeilemaan taiteilua myös itse. 

Voit lukea lisää vierailusta Socomin verkkosivuilta VALO-hankkeen 

ajankohtaisista. 

Kuvat: Hankkeen bulgarialaisille hankekumppaneille järjestetty taidepaja-demo Xamkilla 3.4. 
(ylimmät kuvat) ja MLL Kymen piirin toiminnan esittely vieraille 4.4. 

Otetaan lapset puheeksi! 

Syksyllä starttaavat VALO-hankekuntien varhaiskasvatuksen ammatti-

laisille suunnatut Lapset puheeksi- menetelmäkoulutukset. Prosessi 

jatkuu tammikuussa kouluttajakoulutuksilla, minkä johdosta ensi ke-

väänä saamme 20 uutta varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -

kouluttajaa Kaakkois-Suomeen. Koulutuspaikat on jo jaettu hankkee-

seen osallistuvien kuntien kesken. 

LP-työskentelyn päämäärä on lapsen arkipäivän sujuminen mahdolli-

simman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan 

ympäristöissä ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämänti-

lanteet. Lapsen, vanhempien sekä muiden lapsen elämän tärkeiden 

henkilöiden välille rakennetaan yhteistyötä, ymmärrystä ja pyritään 

löytämään voimavaroja. LP-menetelmästä voit lukea lisää Suomen 

Mielenterveysseuran sivuilta. 

Koulutusprosessissa tehdään yhteistyötä Eksoten sote-ammattilaisten 

sekä Osaava vanhemmuus -hankkeen järjestötoimijoiden LP-

koulutusryhmien kanssa. Yhteinen kick off-tilaisuus on suunnitteilla 

marraskuussa. 

http://www.socom.fi/2019/04/toimintaa-tietoa-ja-taidemenetelmia-edor-hanke-vieraili-kaakkois-suomessa/
http://www.socom.fi/2019/04/toimintaa-tietoa-ja-taidemenetelmia-edor-hanke-vieraili-kaakkois-suomessa/
https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-ty%C3%B6/lapset-puheeksi-lp-menetelm%C3%A4
https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-ty%C3%B6/lapset-puheeksi-lp-menetelm%C3%A4
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Xamkin osatoteutuksen kuulumisia 

VALO-hankkeen Xamkin tiimi on tavannut alkuvuoden aikana lapsiperheiden kans-

sa työskenteleviä sosiaalialan ja kulttuuripalveluiden ammattilaisia Etelä-

Kymenlaaksossa. Kaikille lapsiperheille avoin Minun unelmia -lasten sarjakuvatyö-

paja järjestettiin 18.4. Haminan kirjastolla yhteistyössä Haminan kulttuuripalvelui-

den kanssa. Xamkin tiimi kävi tutustumassa keväällä Helsingin Annantalon inspi-

roivaan taideneuvola-toimintaan, joka tarjoaa ilmaista ja laadukasta taidekasva-

tusta lapsiperheille. Lapsiperheiden kokemuksia palveluista on kartoitettu yhteis-

työkumppaneiden tilaisuuksissa. Lapsiperhepalveluiden ammattilaisille suunnattu 

VALO-paja järjestettiin toukokuun lopulla. Pajassa pohdittiin asiakaspolkuja perhei-

den tarinoiden pohjalta palvelumuotoilun keinoin. Xamkilla suunnitellaan parhail-

laan syksyn tulevia taidepajoja lapsiperheille Haminassa ja Kotkassa. Palvelumuo-

toilun opiskelija Laura Soininen aloitti harjoittelun Xamkin osatoteutuksessa touko-

kuun alussa. Laura on osallistunut mm. lapsiperheiden kokemusten keräämiseen. 

Lapsiperheiden kokemusten jäljillä 

Xamkin osatoteutuksessa on kerätty lapsiperheiden kokemuksia lapsiperhepalve-

luista kevään aikana. Kokemuksia on kartoitettu yhteistyökumppaneiden tilaisuuk-

sissa Kotkassa ja Haminassa. Lapsiperheiden kokemusten kerääminen liittyy hank-

keen kehittämistyön asiakasprofiileihin ja palvelupolkuihin. VALO on osallistunut 

kahteen Kotka-Kymin seurakunnan Meijän keittiö –tilaisuuteen, Kymenlaakson 

ensi- ja turvakotiyhdistyksen tilaisuuteen ja Haminan avoimen varhaiskasvatuksen 

perhepäivään. Samalla kun aikuiset vastailivat kokemuskupla-lomakkeeseen, lap-

set värittelivät hankkeen hassuja hahmoja. Kokemuksia on kartoitettu kevyesti 

kysymällä hyviä ja huonoja kokemuksia lapsiperheiden palveluista. Kyseessä ei ole 

siis laajempi kokemusten kartoittaminen tai kyselytutkimus. Kokemusten avulla 

päästään jyvälle siitä, minkälaisia ajatuksia vanhemmilla on lapsiperheiden palve-

luista.  

Taidepajoista iloa, valoa ja kokemuksia lapsiperheille 

VALO-hankkeessa kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä lapsiperhei-

den kanssa. Suunnitelmissa olevissa taidepajoissa lapsiperheet pääsevät kokeile-

maan eri taiteenlajeja ammattilaisten ohjauksessa. Keskeisiä teemoja ovat myös 

perheiden omien voimavarojen vahvistaminen ja osallisuuden kokemusten mah-

dollistaminen. Kokeiluiden avulla on tarkoitus rakentaa taidepajakonseptia, joka 

voisi löytää tulevaisuudessa kodin olemassa olevista palvelurakenteista, esimer-

kiksi lapsiperheiden palveluissa. Taiteen ja kulttuurin keinoin on mahdollista löy-

tää omia voimavaroja, joiden avulla jaksaa ponnistaa elämässä eteenpäin. 

Xamkin osatoteutuksessa suunnitellaan parhaillaan lapsiperheille suunnattuja 

taidepajoja. Suunnitelmana on kokeilla ryhmämuotoisia taidepajoja Haminassa ja 

Kotkassa syksyllä 2019 (1 ryhmä/kaupunki). Taidepajojen tarkoituksena on mah-

dollistaa lapsiperheille tutustuminen eri taiteenlajeihin, kohdata muita perheitä 

sekä osallistua palveluiden kehittämiseen. 

Kuvat: VALO-hankkeen lapsiperheiden kokemuspisteet Kotka-Kymin seurakunnan Meijän keittiö –
tilaisuudesta 8.5. ja Kymenlaakson ensi– ja turvakotiyhdistyksen tilaisuudesta 3.6. 

Kuva: VALO-hankkeen lapsiperheiden kokemus– ja taidepiste Kotka-Kymin seurakunnan Meijän kesä-
keittiö –tilaisuudessa 12.6.  

VALO:n blogi 
https://www.xamk.fi/

valo 

https://www.xamk.fi/valo
https://www.xamk.fi/valo
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Suunnitelmia syksylle 2019 

 

 VALO-hankkeen study visit Bulgariaan 1.-5.9.2019 (Socom ja Xamk) 
 

Socomin toteutus 

 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutukset alkavat 28.8. 

 Materiaalia lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista ilmoituksista 
ja prosesseista työstetään opiskelijayhteistyönä. 

 Hankekuntien varhaiskasvatuksen toimijoiden arviointityöpaja: tehdään 
arviointia näkyväksi ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Päivämäärä varmistuu alku-
syksystä. 

 

Xamkin osatoteutus 

 Taidepajojen info 27.8.: perheitä rekrytoivien organisaatioiden edustajille. 
Kutsu ja tarkemmat tiedot lähetetään erikseen. 

 Opiskelijoiden osallistuminen: palvelumuotoilun opiskelija harjoittelussa 
(05-09/2019), sosiaalialan opiskelijoiden rekrytointi taidepajaprosessiin (08-
09/19) 

 Yhteistyökumppaneiden kontaktointi, Etelä-Karjala: Lapsiperheiden koke-
musten kerääminen lapsiperheiden palveluista ja taidetapahtumien suun-
nittelu 

 Taidepajat ja suunnitelmat: VALOn talo taidepajat (1 ryhmä/Hamina ja 1 
ryhmä/Kotka). Perheiden rekrytointi Etelä-Kymenlaakson taidepajoihin teh-
dään ammattilaisten avulla. Etelä-Karjalan tulevien taidetapahtumien (2020) 
suunnittelu aloitetaan syksyn aikana. 

 Kokemuspisteet- ja pajat: Lapsiperheiden ja ammattilaisten näkemykset 
palveluista (Etelä-Karjala) –suunnittelu ja toteutus, vanhempien 
(kehittäjäperheet) ja ammattilaisten yhteinen työpaja (Hamina/Kotka) 

Taidepajoista ja työpajoista tiedotetaan lisää suunnitelmien tarkentuessa. 
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Kysyttävää? Otathan meihin yhteyttä. 

 

Socom       Xamkin osatoteutus 

Mari Lehtonen, projektipäällikkö, kehittämissuunnittelija Tanja Mäkelä, TKI-asiantuntija, YTM 

mari.lehtonen@socom.fi     tanja.makela@xamk.fi 

p. 040 352 0320      p. 040 183 2178 

 

Marjukka Heikkilä, projektikoordinaattori   Tiina Ikkonen, TKI-asiantuntija, palvelumuotoilija 

marjukka.heikkila@socom.fi    tiina.ikkonen@xamk.fi 

p. 050 408 4712      p. 044 702 8960 

Värikkään aurinkoista 
& rentoa kesää! 
 

T: VALO-tiimi 

Kuva: Lasten taideteos VALO-hankkeen kokemus– ja taide-
pisteeltä Kotka-Kymin seurakunnan Meijän kesäkeittiö –
tilaisuudesta 12.6.  

Hahmojen kuvitus 
Sina Puukko 

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joilla syrjäy-

tymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa kokonaisvaltaista hyvinvointia turvaavien 

palveluiden piiriin, ja joilla tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierre. 

Hankeaika on 1.10.2018-31.10.2020. VALO-hankkeessa ovat mukana Eksote, Hamina, Kotka, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruo-

kolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajana on 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Kansainvälisenä kumppanina on bulgarialainen EDOR-hanke. 

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja mukana olevat organisaatiot. 

Tutustu lisää 
https://www.socom.fi/valo/ 
https://www.xamk.fi/valo 

mailto:mari.lehtonen@socom.fi
mailto:tanja.makela@xamk.fi
mailto:marjukka.heikkila@socom.fi
mailto:tiina.ikkonen@xamk.fi
https://www.socom.fi/valo/
https://www.xamk.fi/valo

