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Valoa kohti
Näin joulun alla on aika kääriä VALO-hankkeen tulokset ja tuotokset pakettiin. Reiluun kahteen vuoteen on
mahtunut paljon iloa ja valoa, kehittämisintoisia ammattilaisia ja taidekipinän saaneita lapsiperheitä. Vaikka toimintaympäristömme muuttui radikaalisti vuoden 2020 alussa koronapandemian vuoksi, onnistuimme saavuttamaan hankkeen aikana yhteensä 95 henkilöä sekä kaikki toiminnalliset tavoitteet. Tämä ei olisi
onnistunut ilman sitoutuneita ja ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita, joten kiitos teistä ihan jokaiselle!
Löydät tästä uutiskirjeestä hankkeen viimeiset kuulumiset ja linkit tuotoksiin. Lukuiloa!
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Varhaiskasvatus ja perhetyö; yhdessä perheen kanssa
Hankkeen aikana työstimme kolmessa eri pilotissa varhaiskasvatuksen ja
sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön yhteistyömalleja. Kotkan ja Haminan
piloteissa keskityttiin avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perheohjauksen yhteistyöhön. Luumäellä ja Eksotessa pilotoitiin Etelä-Karjalan mallia
varhaiskasvatuksen ja perhetyön yhteistyöstä.
Kaikkien pilottien kanssa pidettiin lopuksi alueiden tarpeista nousseet pilottipajat, joissa syntyneet kehittämisehdotukset löytyvät Socomin nettisivuilta.
Kotkassa mietittiin yhdessä kulttuuritulkkien kanssa keinoja markkinoida
Länsi-Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen toimintaa alueen maahanmuuttajaperheille. Etelä-Karjalassa syvennyttiin Lapset puheeksi
-menetelmän mahdollisuuksiin moniammatillisessa yhteistyössä sekä menetelmätyön jatkuvuuteen alueella. Haminassa aiheena oli vanhemmuuden
tuki ja perheiden resilienssin vahvistaminen.

Valoa arkeen kansainvälisellä yhteistyöllä
Hankekumppanit VALO ja EDOR työskentelivät yhteisten kysymysten äärellä
kahdessa työpajassa sekä reflektiokokouksessa. Työpajojen teemoina olivat
Kulttuurihyvinvoinnin ja taidemenetelmät sekä Mediator-mallin hyödyntäminen perheiden kanssa tehtävässä työssä.


Työpajoista koottu raportti löytyy täältä: http://www.socom.fi/wpcontent/uploads/2020/12/VALO-EDOR_workshop_report.pdf



Yhteinen julkaisu ”Valoa arkeen. Osallisuutta ja voimavaroja lapsiperheille” löytyy täältä: http://www.socom.fi/wp-content/
uploads/2020/12/Valoa-arkeen_final.pdf



Tämä on on julkaistu myös englanniksi ”For a Brighter Tomorrow”
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2020/12/
For_a_brighter_tomorrow_final.pdf

Artikkeleissa kerromme hankkeen keskeisistä kehittämisteemoista Suomessa
sekä romaniperheiden tilanteesta Sungurlaressa Bulgariassa. Julkaisun sivuilta löytyy myös yhteisten taidekokeilujen tuloksina syntyneitä runoja.

Hankkeen tuotokset, Socom
Hankkeen tuotokset ja materiaalit löytyvät: http://www.socom.fi/valo/tuotokset-ja-materiaalit/
Socomin nettisivuilta löytyvät myös hankeaikana julkaistut koulutusmateriaalit Huoli lapsesta varhaiskasvatuksessa ja Lasten
ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksen kontekstissa, sekä tietopaketti lapsiperheiden digipalveluista Kaakkois-Suomessa.
Hankkeessa tuotettu materiaali vapaasti hyödynnettävissä kehittämisen ja koulutuksen tukena. Aineiston kaupallinen käyttö
on kielletty.
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Xamkin osatoteutuksen kuulumiset
Koronapandemia vaikutti hankkeen kehittämistyössä eniten taidetoiminnan
kokeiluihin, kv-yhteistyön ohella. Kaikki keväältä 2020 siirretyt taidetapahtumat ja taidepajaryhmä saatiin onneksi toteutettua syksyllä 2020. Profiilikortit
saivat graafisen ilmeen Saara Kumpulaisen käsittelyssä. Taidetoiminnan kokemukset kerättiin yksiin kansiin Valon pilkahduksia –julkaisuun. Yhtenä tuotoksena valmistui taidetoiminnan ohjausvideo, jonka suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi Videotoimisto ikimedia. Videolta voi poimia innostavat vinkit perheiden yhteiseen taidetoimintaan.
Osatoteutus järjesti taidetoiminnan kehittämiseen liittyvän työpajan Sosiaalisesti kestävää Kymenlaaksoa rakentamassa –webinaarissa 4.11. Hankkeen
taidetoiminnan kokemusten jakamiseen ja juurruttamiseen liittyen järjestettiin
kolme Teams-pajaa 11.11., 25.11. ja 4.12. Pajoissa olivat mukana Kotkan, Haminan, Luumäen ja Ruokolahden varhaiskasvatuksen, Kymsoten, Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen ja Kotka-Kymi seurakunnan ammattilaisia
sekä Xamkin opetus- ja TKI-henkilöstöä.
Kv-yhteistyössä tuotiin hankkeen aikana esiin lapsiperheiden kulttuurihyvinvoinnin teemoja ja mahdollisuuksia lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kumppanit ottivat taidepajamallin osaksi omaa toimintaa. Hanke toimi
oppimisympäristönä useille sosiaalialan ja palvelumuotoilun opiskelijoille, tarjoten opinnäytetyöaiheita sekä harjoittelu- ja projektiopintomahdollisuuksia.

Lapsiperheiden profiilikortit työhön ja kehittämiseen
Lapsiperheprofiilit-korttipakka sisältää 6 erilaista perhettä. Profiilikortteja voi
käyttää esimerkiksi perheiden tuen tarpeiden kartoittamiseen, palvelupolkujen
suunnittelemiseen tai monialaisen yhteistyön kehittämiseen. Kortteja kehitettiin hankkeen aikana opiskelijayhteistyönä sekä hankkeen Valo-pajoissa
yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Ammattilaisille pidetiin 3.12. Teams-paja,
jonka tarkoituksena oli antaa perehdytystä korttien käyttöön. Korttien käyttöä
kannattaa soveltaa ja kokeilla rohkeasti, ensin vaikkapa kollegan kanssa. Kortit
lähetetään postissa hankekumppaneille vuoden vaihteen jälkeen.

Valon pilkahduksia –kirja taidetoiminnan suunnittelun
ja kehittämisen tueksi
Tämä pieni kirja kertoo hankkeen taidetoiminnan kokeiluista, jotka toteutettiin
Xamkin osatoteutuksessa yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden, taiteilijoiden ja lapsiperheiden kanssa. Kirjassa käydään läpi kaikki hankkeen taidetoiminnan kokeilut taidepajaryhmistä yksittäisiin taidetapahtumiin. Kirja on suunnattu erityisesti lapsiperhepalveluiden ammattilaisille vinkkikirjaksi lapsiperheiden taidetoiminnan järjestämiseen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Kirja toimii myös työkaluna taidetoiminnan kehittämisessä. Kirja on vielä painossa ja lähetetään hankekumppaneille vuoden vaihteen jälkeen.
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Xamkin tiimi matkustaa 2019 vs. 2020

Löydät kehittämisen
tuotokset täältä:
https://www.xamk.fi/valo
sivuja päivitetään

Valon tanssi taidepajaryhmässä tutustuttiin tanssitaiteen maailmaan
Valon tanssi taidepajaryhmä järjestettiin Länsi-Kotkan perhekeskuksen kohtaamispaikassa ja ryhmään osallistui kolme perhettä.
Ryhmän ohjaamisesta vastasi tanssitaiteilija ja fysioterapeutti Heli Kärki. Ryhmään osallistui myös avoimen varhaiskasvatuksen
opettaja ja neuvolan perheohjaaja.
Tanssitaiteilijan ohjauksessa tutustuttiin tanssitaiteeseen ja liikkeelle lähdettiin siitä, mistä kaikesta voi tehdä tanssin ja millä
kaikilla tavoin voi liikkua. Työpajojen menetelminä olivat esimerkiksi tanssi-improvisaatio ja erilaiset koreografiset tehtävät.
Taidetoiminta kesti n. 45 minuuttia ja sen jälkeen kokoonnuttiin vielä yhdessä iltapalle. Lapsiperhepalveluiden ammattilaiset
osallistuivat tanssin pyörteisiin perheiden kanssa ja toisella kerralla he kertoivat omista palveluistaan. Perheet kokivat tämän
hyvänä lisänä ryhmän toimintaan.
Ryhmä oli perheiden palautteiden mukaan kiva kokemus ja he toivoivat, että ryhmä olisi jatkunut pidempään. Lapsiperhepalveluiden ammattilaiset kokivat ryhmän tuoneen uusia näkökulmia, kun sai nähdä taiteilijan ohjaamaa toimintaa ja huomata, kuinka osallistujat heittäytyivät yhdessä tekemiseen. Yhtenä tarkoituksena oli kokeilla työkolmikko-mallia, jossa taiteilija vastaa taidetoiminnan ohjauksesta ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset
osallistuvat ryhmään omalla asiantuntemuksellaan. Mallissa yhdistyvät taiteilijan ja lapsiperhepalveluiden ammattilaisten osaaminen. Kokeilu vahvisti ajatusta siitä, että taidepajaryhmä voisi
olla kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta tulevaisuudessa osana
esimerkiksi lapsiperheiden varhaisen vaiheen tukipalveluita.
Kuva: Tiina Ikkonen

Videolta vinkkejä lapsiperheiden taidetoimintaan
Videotaiderata on suunnattu lapsiperheille, lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Video sisältää vinkit perheen videotaideradan järjestämiseen. Radalla hyödynnetään omia älylaitteita ja kodin tavaroita, sisällä ja ulkona. Taidetoiminnan ohjausvideon suunnitteli ja toteutti hankkeen tarpeiden pohjalta Videotoimisto ikimedia.
Video julkaistiin Xamkin Youtube-kanavalla ja Facebookissa 9.12. ja linkkiä lähetettiin laajasti eri yhteistyökumppaneille jaettavaksi. Linkki kannattaa upottaa oman organisaation www-sivuille, jotta se on helposti löydettävissä.

Video jää hankkeen jälkeen materiaaliksi lapsiperheille yhteisen taidetoiminnan vinkeiksi ja lapsiperhepalveluiden ammattilaisille taidetoiminnan järjestämiseen palveluissa. Video tukee osaltaan koronapandemian käynnistämää digiloikkaa, joissa erilaisia palveluita tuotetaan digitaalisesti.
Kurkkaa videolta inspiroivat vinkit lapsiperheiden videotaideradan toteuttamiseen. Luodaan iloa ja valoa
taiteen keinoin!

Lapsiperheiden videotaiderata –Iloa ja valoa taiteen keinoin –video: https://youtu.be/kA_GVhoT-VM
Videotaideradan tarkemmat ohjeet löydät täältä: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/12/
videotaideradan_tehtavat_valo_hanke_2020.pdf
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Lämpimät kiitokset yhteistyöstä.
Rauhallista joulun aikaa & valoisaa vuotta 2021!

Kuva: Pixabay

T: Valo-tiimi

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeen tavoitteena oli 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.
VALO-hankkeessa olivat mukana Eksote, Hamina, Kotka, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajana oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Kansainvälisenä kumppanina oli bulgarialainen EDOR-hanke. Hanketta rahoittivat Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja mukana olevat organisaatiot ajalla 1.10.2018-31.12.2020.

Kysyttävää? Otathan meihin yhteyttä.
Socom

Xamk

Socomilta lisätietoja hankeen jälkeen antaa

Tanja Mäkelä, TKI-asiantuntija, YTM

toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen,
sanna-riitta.junnonen@socom.fi

tanja.makela@xamk.fi
p. 040 183 2178
Tiina Ikkonen, TKI-asiantuntija, palvelumuotoilija
tiina.ikkonen@xamk.fi
p. 044 702 8960
Hahmojen kuvitus
Sina Puukko

5

