
  

VALO 
Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin vahvistaminen 

uutiskirje 2/2019 

kuva Pixabay 

Taas tultiin jouluun 

Pian koittaa jälleen se hetki vuodesta, jolloin on aika hengähtää ja kääntää katseet sen jälkeen kohti tule-

vaa vuotta. Hankkeen näkökulmasta tämä tarkoittaa kuluneen vuoden kehittämisen ja kokeiluiden arvioin-

tia sekä uusien juttujen suunnittelua. 

Tässä uutiskirjeessä kerromme VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen—

hankkeen kuulumisia kuluneen syksyn osalta. Vierailimme hankekumppaneiden luona Bulgariassa syys-

kuun alussa, jolloin saimme tutustua maan lapsiperhepalveluihin. Lapset puheeksi koulutus käynnistyi 

hankealueella syksyn aikana. Lapsiperheille suunnatut Valon talo taidepajaryhmät pyörivät Haminassa ja 

Kotkassa loka-marraskuussa. Taidepajaryhmät olivat osa taide– ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyö-

dyntämiseen liittyviä kokeiluita. Käännä sivu ja kurkista kuulumisia tarkemmin. 

Uutiskirjeen sisältö: 

 Kansainvälinen yhteistyö jatkui Bulgarian vierailulla 

 Socomin toteutuksen kuulumiset 

 Xamkin osatoteutuksen kuulumiset 

- Perheiden asiakasprofiilit avuksi ammattilaisille 

- Valon talo taidepajaryhmissä tutustuttiin taiteisiin 
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Kansainvälinen yhteistyö jatkui Bulgarian vierailulla 

VALO-hankkeen tiimi teki syyskuun alussa vastavierailun Sungurlareen 

tapaamaan EDOR-hankkeen toimijoita sekä tutustumaan bulgarialaisiin 

perhepalveluihin. Vierailun aikana meille esiteltiin mm. kehitysvammais-

ten nuorten ryhmäkotia, katulasten päiväkeskusta sekä erityistä tukea 

tarvitsevien perheiden palvelukeskusta. 

Vierailun mielenpainuvin hetki taisi kuitenkin olla Sungurlaren päiväko-

dissa EDOR– ja VALO-hankkeiden järjestämä taidepaja, jossa lapset ja 

varhaiskasvatuksen ammattilaiset yhdessä tintamareskin keinoin loivat 

viidakkoon, veden alaiseen maailmaan ja avaruuteen liittyvät teokset ja 

tarinat niiden ympärille.  

Kansainvälisten kumppaneiden kohtaaminen heidän kotikentällään sy-

vensi käsitystämme kumppanihankkeen toimenpiteiden tärkeydestä ro-

manivähemmistöön kuuluvien perheiden tukemisessa. Bulgarialainen 

vieraanvaraisuus ja lähimmäisestä välittäminen olivat läsnä koko matkan 

ajan. Perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten ylpeys omasta 

työstään sekä usko muutokseen on vahva, ja tulevaisuuteen katsotaan 

toiveikkain mielin. 

Seuraava hanketapaaminen järjestetään Suomessa keväällä 2020. Silloin 

keskitymme työpajatyöskentelyyn yhteisten tavoitteiden äärellä. 

Socomin osatoteutuksen kuulumisia 

Lapset puheeksi-menetelmäkoulutukset on saatu pidettyä kouluttaja Bitta Söderblomin 

johdolla, ja joukko uusia menetelmäosaajia valmistui lokakuun lopulla hankekuntiin. 

Osa menetelmäosaajista jatkaa Lapset puheeksi-kouluttajakoulutuksessa, joka alkaa 

tammikuussa 2020.  

Varhaiskasvatuksen arviointi-iltapäivä pidettiin 7.11. Luumäellä. Tilaisuuden asiantuntija-

puheenvuoron piti Piia Roos, ja työpajaosuudessa arvioinnin kysymyksiä ja haasteita 

työstettiin yhdessä käytännönläheisellä ja arviointia näkyväksi tekevällä otteella. Päivän 

päätteeksi kotiin lähti konkreettisia kehittämistehtäviä. Osallistujat olivat tyytyväisiä päi-

vään ja palautteissa meiltä on toivottu jatkopajaa ensi keväälle. 

Jatkamme kuntien kanssa varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön 

yhteistä kehittämistä perheiden tuen tarpeeseen vastaamiseksi. Kehittäminen liittyy hankkeen ta-

voitteissa oikea-aikaiseen palveluihin ohjautumiseen sekä tiedonkulun parantamiseen. 

Lue lisää Bulgarian  

matkasta ja taidepajasta 

VALO:n blogista. 

Taidepaja Sungurlaren päiväkodissa. Kuva: Tanja Mäkelä 

Käythän myös tutustumassa hankkeessa toteutettuun videoon ja luentomate-

riaaliin Huoli lapsesta varhaiskasvatuksessa - toimintaohjeita erilaisiin tilantei-

siin www.socom.fi/valo/huoli-lapsesta.  

Koulutusmateriaalissa kerrataan lastensuojelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin 

liittyviä ilmoittamisvelvollisuuksia ja asiakkuusprosesseja, lapsiperheille tarjol-

la olevia sosiaalihuollon palveluita sekä esitellään toimintamalleja erilaisissa 

huolitilanteissa. 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/toivon-pilkahduksia-mustanmeren-aarella/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/tintamareskit-kikatuttivat-bulgariassa/
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Xamkin osatoteutuksen kuulumisia 
 

Perheiden asiakasprofiilit avuksi ammattilaisille 

VALO-hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja lapsiperhei-

den tarpeiden esiin tuomisessa ja palvelupolkujen kuvaamisessa. Järjes-

timme toisen lapsiperhepalveluiden ammattilaisille suunnatun VALO-

pajan, jossa ammattilaiset pääsivät kommentoimaan ja työstämään hank-

keessa muotoiltavien lapsiperheiden asiakasprofiilikorttien luonnoksia 

Kutsumme hankkeen asiakasprofiileja lapsiperhepersooniksi. 

Xamkin osatoteutuksessa harjoittelun suorittanut tuote– ja palvelumuo-

toilun opiskelija Laura Soininen teki opinnäytetyön, jonka aiheena on 

käyttäjäymmärryksen kerääminen asiakasprofiilien muodostamiseen. 

Samalla valmistuivat ensimmäiset versiot lapsiperhepersoonakorteista. 

Kortit voivat toimia apua esim. palveluiden suunnittelussa ja kehittämi-

sessä. Lauran opinnäytetyö toimii myös kurkistuksena palvelumuotoilun 

maailmaan sekä oppaana, miten asiakasprofiileita muodostetaan. Lue 

lisää blogista . 

Lapsiperhepersoonia käytetään jatkossa hankkeen kehittämistyössä ja 

niiden kokeiluja ja käyttöä suunnitellaan yhdessä lapsiperhepalveluiden 

ammattilaisten kanssa. 

VALO-paja Xlab Kotka 1.10.2019. Kuvat: Tanja Mäkelä 

Valon talo taidepajaryhmissä tutustuttiin taiteisiin 

Lapsiperheiden Valon talo taidepajaryhmät toteutettiin Haminassa ja 

Kotkassa loka-marraskuussa. Ryhmien tavoitteena oli mahdollistaa mo-

nipuoliset mahdollisuudet tehdä ja kokea taiteita. Kotkan ryhmään osal-

listui viisi ja Haminan ryhmään neljä perhettä. Perheet rekrytoitiin ryh-

miin lapsiperhepalveluiden ammattilaisten avulla. Kehittämisen taustalla 

ovat  ajatukset kulttuurihyvinvoinnista ja osallisuuden mahdollistamises-

ta. 

Taidepajojen vetämisestä vastasivat ammattitaiteilijat. Taidepajaryh-

mien toteutuksessa tehtiin yhteistyötä Haminan ja Kotkan avoimen var-

haiskasvatuksen organisaatioiden kanssa. Ryhmien toteutukseen osallis-

tui hanketiimin lisäksi myös neljä sosiaalialan opiskelijaa ja avoimen var-

haiskasvatuksen ammattilaisia. 

Perheiden kokemukset ovat tärkeässä roolissa jatkokehittelyn kannalta. 

Perheet täyttivät ryhmien ajan päiväkirjaa ja heille on tehty myös laa-

jempi palautekysely, jonka yhteenveto on parhaillaan työn alla. 

Lue lisää Valon talo taidepajaryhmistä täältä. 

Voit seurata kuulumisia 
VALO-blogista: 

https://www.xamk.fi/valo 

Tutustu Lauran opinnäytetyöhön ja palvelumuotoilun maailmaan:  

Soininen, Laura. 2019. Käyttäjäymmärryksen kerääminen asiakaspro-
fiilien luomiseen: Lapsiperhepersoonien kehittäminen palvelumuotoi-
lun menetelmin sosiaali– ja terveysalan ammattilaisille.  

https://www.theseus.fi/handle/10024/265536 

Kuvat: Tiina Ikkonen (3 ylintä) ja Tanja Mäkelä (3 alinta). 

Valon talo taidepajaryh-

mien tunnelmia.  

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/hanketyo-tarjoaa-opiskelijalle-useita-mahdollisuuksia-ja-valmistaa-tyoelamaan/
https://read.xamk.fi/2019/luovat-alat/valon-talossa-kokeiltiin-taidejuttuja/
https://www.xamk.fi/valo
https://www.theseus.fi/handle/10024/265536
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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 

Lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneille,  

taiteilijoille, opiskelijoille ja  

mukana olleille perheille  

kuluneesta vuodesta. 

 

Tunnelmallista joulun aikaa,          

onnea ja iloa vuodelle 2020! 

 

T: VALO-tiimi 

Kuva: Pixabay 

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 
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