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Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin vahvistaminen

uutiskirje 2/2020
kuva Pixabay

Valoa syksyn pimeyteen
Vuosi on kääntynyt syksyyn ja illat pimenevät. VALO-hankkeessakin on käsillä sadonkorjuun aika, kun
hankkeen tulokset valmistuvat vaiheittain. Kaksi vuotta on vierähtänyt yhteisen kehittämisen parissa ja
VALO-hanketiimillä on ollut ilo työskennellä moniammatillisen ja taitavan verkoston osana. Mukana kehittämisessä on ollut niin varhaiskasvatuksen ja sote-palveluiden kuin kulttuuri- ja järjestöpuolen osaajia,
ja kaikkia yhdistävänä tekijänä työ perheiden parhaaksi.
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Tulossa!

Lapset puheeksi-kouluttajakoulutuksen loppuseminaari
Keväältä siirtynyttä LP-kouluttajakoulutuksen loppuseminaaria vietettiin 21.9.
mielenkiintoisten asiantuntijapuheenvuorojen ja valmistujaisjuhlallisuuksien
merkeissä. Lapset puheeksi-työstä on jo runsaasti kokemusta varhaiskasvatuksen kentällä esimerkiksi LP- ja lapsen varhaiskasvatuskeskustelun yhdistämisen
kautta.
Menetelmän merkitys varhaiskasvatuksen laatuun on myös huomattu. LP-työ
on saanut hyvin jalansijaa myös sote-sektorilla ja etenkin Etelä-Karjalassa juurruttamisen eteen on tehty paljon työtä.
Tilaisuuden esitykset löytyvät: http://www.socom.fi/2020/09/lapset-puheeksiseminaari-toi-nakyvaksi-menetelmatyota-kaakkois-suomessa/

Tukea LP-menetelmätyöhön tsemppi-iltapäivässä
Järjestämme vielä kaikille VALO-hankekunnille avoimen LP-tsempin perjantaina 4.12. kello 13-15. Tilaisuus järjestetään Zoompalvelulla. Mukana tsemppi-iltapäivässä on Bitta Söderblom. Tilaisuus on oiva mahdollisuus keskustella LP-työstä ja sen jalkautumisesta Kaakkois-Suomeen, sekä jakaa hyviä käytäntöjä.
Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropolsurveys.com/S/BA6442D4C37A199B.

Yhteistyötä perheen kanssa perheen parhaaksi
VALO-hankkeessa on meneillään kolme pilottia, joissa on kehitetty yhteistyömalleja varhaiskasvatuksen ja perhetyön välille.
Kotkan pilotti avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perhetyön yhteistyömallista on päättymässä pilottityöpajaan lokakuun lopulla. Silloin pohdimme yhdessä
kulttuuritulkin avustuksella avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen toiminnan markkinointia Länsi-Kotkassa asuville maahanmuuttajataustaisille perheille.
Luumäen varhaiskasvatuksen ja Eksoten perhetyön yhteistyömallin pilottiaineisto
on valmistumassa, ja yhteinen työpaja-aamupäivä pidetään marraskuun alussa
Etelä-Karjalan yhteistyökumppaneille. Syvennämme LP-tietouttamme, juurrutamme yhteistyömallia ja keskustelemme LP-menetelmästä moniammatillisen yhteistyön välineenä. Mukana pajassa on TLP-kouluttaja Bitta Söderblom.
Myös Haminan pilotti avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perhetyön yhteistyömallista on hyvässä käynnissä. Yhteinen työpaja on suunnitteilla ja pilottiaineistoa työstetään ahkerasti.
Pilottipostereiden kuvitus on VALO-hankkeen asiantuntija Tiina Ikkosen käsialaa.
Perheiden esittämät kysymykset ja ammattilaisten vastaukset on nostettu varhaiskasvatuksen ja perhetyön arjen tilanteista. Posterit on suunnattu perheille tapahtuvaan tiedotukseen, ja suomen lisäksi niistä tehdään käännökset englanniksi, bulgariaksi, venäjäksi ja arabiaksi. Ammattilaisten käyttöön tulee myös tausta-aineisto
yhteistyön suunnittelun ja toteutuksen tueksi.
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Kuvitus: Tiina Ikkonen

Kansainvälinen yhteistyö siirtyi verkkoon
Korona-tilanne on aiheuttanut kansainväliselle yhteistyölle merkittäviä muutoksia. Jouduimme perumaan kaikki vuoden 2020
kumppanuusvierailut sekä keksimään digitaalisia tapoja jatkaa yhteistyötä. Suomen hanketiimin vastuulla olevat työpajat toteutetaan Zoom-viestintäpalvelulla 20. ja 23.10. Ensimmäisen päivän aiheena on kulttuurihyvinvointi ja taidemenetelmät perheiden
kanssa tehtävässä työssä. Toisena päivänä tarkastelemme Bulgariassa käytössä olevaa mediator-mallia.
Yhteinen loppuseminaari oli tarkoitus järjestää Sungurlaressa, mutta nyt tapaamme videoyhteyksien välityksellä. Loppuseminaarissa julkaistaan myös hankkeen kansainvälisessä yhteistyössä toteutettu hankejulkaisu.

Perhekoppis-taidetapahtumasta kulttuurielämyksiä
Rautjärvellä
Perhekoppis-taidetapahtuma järjestettiin päiväkoti Karhunpesän läheisellä
ulkoiluradalla 26.8. klo 17-20. Tapahtumassa järjestettiin Koppisten taitorata,
joka on kehitetty aiemmin Metsähallituksen BeetlesLife-hankkeessa. Taitoradan toteuttamisesta vastasi seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen opettaja Katja Paakki yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.
Tapahtuman esiintyjänä oli trubaduuripari Kolibri & Kaukomatka, eli Veera
Metso ja Tommi Ollikainen. Kolibri & Kaukomatka kierteli ulkoiluradalla ilahduttamassa osallistujia. Asemankirjasto kokosi tapahtumaan luontoaiheisia
kirjavinkkejä, joita oli ripusteltu luontopolun varrelle. Päiväkoti Karhunpesän
henkilökunta oli loihtinut tapahtumaan Louhisaaren juomaa ja nokkosleipää.
Paikalla kävi illan aikana yhteensä n. 50 osallistujaa. Tapahtuma järjestettiin
non stop –periaatteella, eli paikalle sai tulla oman aikataulun mukaisesti.
Osallistujat liikkuivat alueella hieman eri aikoihin, mikä sopi hyvin erityisesti
vallitsevaan koronatilanteeseen.
Perhekoppis-taidetapahtuma suunniteltiin yhteistyössä Rautjärven päiväkoti
Karhunpesän, seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen opettajan ja Valohankkeen Xamkin osatoteutuksen kanssa.

Kuvat: Tanja Mäkelä

Lue lisää blogista:
Perhekoppis ja Videotaiderata
-tapahtumien kuulumiset

Perheet videotaideradalla Ruokolahdella
Videotaiderata, iloa ja valoa arkeen –tapahtuma järjestettiin Ruokolahden
päiväkodin ja koulun pihalla 9.9. Taidetapahtuman videoradan suunnittelusta
ja toteuttamisesta vastasi Videotoimisto Ikimedia. Myös päiväkodin henkilöstöä toimi pisteiden vetäjinä. Videotaideradan pisteillä oli erilaisia kuvaustehtäviä ja rekvisiittaa (mm. varjokuvat, hidastettu video, nalle-elokuva). Perheet
käyttivät kuvaamiseen omia älypuhelimia.
Tapahtuma sisälsi myös lapsille ja vanhemmille yhteisen temppuradan, jonka
toteuttamisesta vastasi päiväkodin työntekijä. MLL järjesti oman pisteen, jolla
jaettiin tietoa yhdistyksestä sekä eväspusseja.
Paikalla kävi illan aikana n. 40 osallistujaa. Tapahtuman ideana oli tuoda perheille uusia, kivoja tapoja hyödyntää yhdessä älylaitteita. Tapahtuma suunniteltiin yhteistyössä Ruokolahden päiväkodin, MLL Ruokolahden yhdistyksen ja
Xamkin osatoteutuksen kanssa.
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Kuvat: Tanja Mäkelä

Sinä olet taideteos!
Kuvataidepainotteinen taiteilutapahtuma ja samalla VALOn viimeinen taidetapahtuma järjestettiin Taavetin päiväkodissa Luumäellä ke 30.9. Ideana oli
maalata ja askarrella tintamareskitaulu lapsen ja vanhemman yhteistyönä.
Koronatilanteen vuoksi työpajaan ilmoittauduttiin ennakkoon ja turvaväleistä, käsihygieniasta sekä maskien käytöstä (aikuisilla) huolehdittiin. Tapahtumaan osallistui yhteensä seitsemän perhettä.
Tintamareskia kuvataan “eläväksi lavasteeksi.” Levyyn, kankaaseen tai paperiin tehdään sopivan kokoinen aukko kasvoja varten ja pohjaan maalataan
jokin hahmo tai eläin ilman kasvoja. Lopulta aukosta voi kurkistaa ja tulla
siten osaksi taideteosta. Lapsi ja vanhempi suunnittelivat yhdessä oman kehystetyn muotokuva-tintamareskin, jonka sai viedä mukanaan kotiin tuleviin
yhteisiin leikkeihin. Tapahtumassa oli lisäksi harrastuksiin ja erilaiseen perheiden yhteiseen tekemiseen liittyvä vinkkiseinä, jonka oli koonnut opiskelija
Hanna Pylvänäinen.

Lue lisää Sinä olet taideteos
–tapahtumasta blogista.

Lapsiperheiden ja avoimen varhaiskasvatuksen
yhteiskehittämispaja
Järjestimme Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen kanssa kehittämistyöpajan
ja avoimen puistopäivän 25.9. Kotkassa Katariinan Muumipuistossa. Puistopäivän ideana oli kutsua perheitä mukaan kehittämistyöhön yhdessä ammattilaisten kanssa. Työpajaan suunniteltiin kolme eri rastia, joita perheet
kiersivät. Rastien aiheina olivat:


ohjautuminen avoimeen varhaiskasvatukseen, toiminnan palautemallin
kehittäminen & termit



avoimen varhaiskasvatuksen lukujärjestyksen kehittäminen



lapsiperheiden ulkoilu

Aiheet nousivat Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen toiveista ja tarpeista.
Harjoittelijamme Pilvi kirjoitti pajasta tarkemmin blogiimme, lue lisää:
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/tyopajatunnelmiakatariinan-muumipuistosta/

Kuvat: Tanja Mäkelä
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Valon tanssi taidepajaryhmä Kotkassa
Valo-hankkeen taidetoiminnan kokeilut alkavat olla loppusuoralla. Meillä on
vielä käynnissä viimeinen taidepajaryhmäkokeilu Länsi-Kotkan perhekeskuksen kohtaamispaikassa. Valon tanssi taidepajaryhmän tavoitteena on tutustuttaa perheitä tanssitaiteen maailmaan sekä tarjota mukavaa ja luovaa yhdessä tekemistä perheille. Ryhmän ohjaamisesta vastaa tanssitaiteilija/
fysioterapeutti Heli Kärki. Ryhmän toteuttamiseen osallistuu myös avoimen
varhaiskasvatuksen opettaja ja neuvolan perheohjaaja.
Taidepajaryhmä suunniteltiin viime syksyn Valon talo taidepajaryhmien kokemuksia hyödyntäen yhteistyössä Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen,
Kymsoten neuvolan perheohjauksen, perhekeskuksen aluekoordinaattorin ja
Xamkin osatoteutuksen kanssa. Tämän viimeisen taidepajaryhmän avulla
kehitetään ja muotoillaan taidepajaryhmän mallia lapsiperhepalveluihin.

Kuva: Tiina Ikkonen

Tulossa!
VALO-hanke alkaa olla loppusuoralla ja meidän on aika koota kehittämisen kokemukset yhteen. Järjestämme kaksi digipajaa Xamkin osatoteutuksen kehittämisteemoihin liittyen. Pajat järjestetään Teams-alustalla. Nämä digipajat on tarkoitettu kaikille Valo:n kehittämistoiminnassa ja pajoissa matkan varrella mukana olleille. Varaa paikkasi ja ilmoittaudu
mukaan mahdollisimman pian. Lämpimästi tervetuloa!

Teams-paja: Taidetoiminnan kokeiluiden kokemukset ja jatko

Varaa paikkasi ja
ilmoittaudu pian
mukaan!



ke 25.11.2020 klo 13.00-15.45



Tässä pajassa on tarkoitus kurkistaa kulttuurihyvinvoinnin maailmaan, eli miten taiteiden ja kulttuurin kokeminen ja tekeminen voivat vahvistaa hyvinvoinnin kokemuksia.



Pajassa kerrotaan hankkeen lapsiperheiden taidetoiminnan kokeiluista ja kokemuksista. Hanke on järjestänyt taidepajaryhmiä ja yksittäisiä taidetapahtumia. Minkälaista palautetta perheiltä on tullut? Entä lapsiperhepalveluiden ammattilaisilta, jotka ovat olleet mukana? Ja taiteilijoilta, jotka ovat ohjanneet pajoja?



Hankkeessa on muotoiltu kehittämisen ja kokeiluiden kautta taidepajaryhmän toiminnan malli lapsiperhepalveluihin. Tarkoituksena on myös pohtia yhdessä, miten taidetoiminta voisi olla tulevaisuudessa osana lapsiperhepalveluita.



Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/0C0FEF10C8F320DA

Teams-paja: Lapsiperheiden profiilikortit tutuksi ja avuksi työskentelyyn


to 3.12.2020 klo 13.00-15.00





Tässä pajassa esitellään hankkeessa kehitetyt lapsiperheiden profiilikortit, joita on työstetty mm. lapsiperhepalveluiden
ammattilaisten Valo-pajoissa sekä perheiden kokemusten perusteella.
Profiilikortit on suunnattu työn tueksi lapsiperhepalveluiden ammattilaisille. Kortteja voi käyttää mm. perheiden tuen tarpeiden kartoittamiseen, palvelupolkujen suunnittelemiseen tai monialaisen yhteistyön kehittämiseen.
Pajan tarkoituksena on tehdä kortit tutuksi, jotta niitä pääsee hyödyntämään omassa työssään.



Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/A2F89E18E29A15EC
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Hyvää energiaa
syksyyn!

T: VALO-tiimi
Tutustu lisää
https://www.socom.fi/valo/
https://www.xamk.fi/valo
Kuva: Pixabay

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joilla syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa kokonaisvaltaista hyvinvointia turvaavien
palveluiden piiriin, ja joilla tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierre.
Hankeaika on 1.10.2018-31.12.2020. VALO-hankkeessa ovat mukana Eksote, Hamina, Kotka, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, 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.

Kysyttävää? Otathan meihin yhteyttä.
Socom

Xamk

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

Maina Seppälä, projektikoordinaattori

Tiina Ikkonen, TKI-asiantuntija, palvelumuotoilija

maina.seppala@socom.fi

tiina.ikkonen@xamk.fi

p. 050 341 1237

p. 044 702 8960
Hahmojen kuvitus
Sina Puukko

6

