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LUKIJAPROFIILI

Lukijamäärä 44 000
(KMT 2016)

MONTA MEDIAA

Lehti tavoittaa runsaasti lukijoita  
myös verkossa ja somessa:
Uutiskirjeen tilaajat:  3 362
Media uutiskirjeen tilaajat:  379
FB-seuraajat:  5 243
Twitter-seuraajat: 2 698
Instagram-seuraajat:  1 973

TYYPILLINEN LUKIJA

●	 30–64-vuotias Ruuhka-Suomessa
 asuva nainen, joka on toimihenkilö
 tai asiantuntija
●	 64 %:lla lukijoista on kotona
 asuvia lapsia
●	 71 %:lla lukijoista on yliopisto-,
 korkeakoulu- tai amk-tutkinto
●	 lukijoiden talouden bruttotulot:
					35–75 000 e/vuosi (36 %),
      75 000–100 000 (26 %)
      100 000–150 000 (15 %)

        Adam-lukijatutkimus 2021

Lapsen Maailma on lapsiperheille sekä lasten
ja nuorten kanssa kasvaville aikuisille suunnattu lehti.
Tasokasta julkaisua lukevat myös monet
kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset. 

Lehden keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden
asiat. Sen valoisa maailmankuva on suvaitsevainen,
tasa-arvoinen ja huomioi kaikessa lapsen edun. 

Lapsen Maailmaa kustantaa vuonna 1937 perustettu
Lastensuojelun Keskusliitto (www.lskl.fi), joka edistää
lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta sekä lapsen
oikeuksien toteutumista päätöksenteossa. 

Vuonna 2023 ilmestyy jo lehden 82. vuosikerta,
neljättä vuotta myös digijulkaisuna!

Lukijat antoivat  
Lapsen Maailmalle  

kouluarvosanan 8.7!
Adam-lukijatutkimus 2021

”Lehdessä vaikeisiinkin  
asioihin tartutaan positiivisella,  

ratkaisukeskeisellä otteella.”
Adam-lukijatutkimus 2021

TÄHTITAIVAS KIEHTOO ELLA, IISA JA PETTERI HAVUKAISTA  |  MITEN TOIMIA,  
KUN SISARUKSET RIITELEVÄT?  |  SIJAISLASTEN ADOPTOIMINEN ON SUOMESSA 

HARVINAISTA  |  SÄHKÖTUPAKKA HOUKUTTAA JOPA ALAKOULULAISIA

KOSKA LAPSET 
OVAT TÄRKEINTÄ,  
MITÄ MEILLÄ ON.
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koulu
Danielin suklaasiilit 

aiheuttivat 

luokkakavereissa 

hellyydensekaisia 

huokauksia. Opettaja 

Hanna Vainionpää 

on iloinen, että on 

ehditty jo syödä.

”Saanko  

puheenvuoron!”

Äidinkieltä voi opiskella monella 

tavalla, ja esitystunnilla opitaan 

esiintymistä, joka on myöhemmin 

työelämässä tärkeää.

MIINA LEPPÄNEN  |  KUVAT VILJA TAMMINEN

››
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perhe

”Ei se olekaan  
NIIN VAIKEAA”

Vauvaperheille suunnattu kokeilu  

toi lisää kasviksia perheiden ruokavalioon ja lisäsi 

vanhempien itsevarmuutta ruuanlaittajina.

ANU VALLINKOSKI  |  KUVAT PÄIVI KARJALAINEN

E inekset vaihtuivat itse tehtyyn kotiruo-

kaan, ja kauppalistalta löytyy nykyisin 

pakastevihannesten sijaan tuoretta kuk-

kakaalia, kvinoaa ja herkkusieniä. Näin 

yhdeksänkuisen Paavon äiti Heli Bergroth kuvai-

lee perheensä ruokatottumusten muutosta.

Muutoksen sai aikaan Yhteisillä ruokailuilla elä-

mänvoimaa vauvaperheille -hanke, jossa kokko-

lalainen Bergroth oli mukana helmikuusta kesä-

kuuhun.
Syksystä 2021 kesään 2022 

jatkuneen hankkeen aikana 

reilut 60 perhettä eri puolil-

ta Suomea sai kotiinsa kerran 

kuussa ruokalaatikon, jos-

sa oli muun muassa raaka-ai-

neet ja reseptit viikon seitse-

mään kasvisruoka-ateriaan, 

välipaloihin sekä tietoa vau-

vaperheen ravitsemuksesta. 

Kaikkiaan perheille jaettiin 

lähes 400 laatikollista ruokaa.

Kokeilun tarkoitus ei ollut 

tehdä perheistä kasvissyöjiä, 

vaan ylipäätään lisätä kasviksia ruokavalioon. Ar-

violta kolme neljästä suomalaisesta syö liian vä-

hän kasviksia.
Laatikosta löytyi usein kaikille tuttuja raaka-ai-

neita kuten perunaa ja porkkanaa, mutta aina 

myös hieman eksoottisempia kasviksia kuten ba-

taatteja ja linssejä.

Ruoka-alan yhteiskunnallinen yritys Venner ko-

kosi laatikot ja kehitti reseptit.

Vanhemmat valmistivat samoilla ohjeilla kas-

visruokaa myös yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton 

(ETKL) vauvaperheille tarkoitetuissa päiväryhmis-

sä. Ruuanlaittoon keskittymisessä auttoi, että oh-

jaajat huolehtivat lapsista vanhempien ahertaes-

sa keittiössä.
Bergroth oli mukana Kokkolan ETKL:n päivä-

ryhmätoiminnassa. 

Onnistumisen 
kokemuksia ja 
itsevarmuutta
Kasvikset entistä tutum-

miksi ja aiempaa useam-

min vihanneksia, hedelmiä 

ja marjoja vauvaperheiden 

lautaselle. Vanhemmille li-

sää kokkaustaitoja ja var-

muutta ruuanlaittoon. Per-

heen yhteisistä ruokahet-

kistä tapa. Tukea perheiden 

taloudelliseen pärjäämiseen 

ja hyvinvointiin. Muun muassa tällaisia tavoittei-

ta hankkeella oli.
Ammattikorkeakoulu Arcadan tutkija Susanne 

Ådahl selvitti kokeilun vaikutuksia haastattele-

malla siihen osallistuneita vanhempia sekä teet-

tämällä useita erilaisia kyselyjä vanhemmille en-

nen ja jälkeen kokeilun.

Heli Bergroth toivoo, 
että Paavo-poika oppii 

ennakkoluulottoman 
suhtautumisen erilaisiin 

ruoka-aineisiin. Nyt 
poika maistelee 
hapanmaitotuotteita.

 Ennen en pitänyt 
ruuanlaitosta, 
mutta nyt olen 

innoissani 
kokkaamisesta.

KANSI
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”Mihinköhän mä olisin joutunut ilman 
tätä lehteä ja sen antamaa järjen ääntä.”

Adam-lukijatutkimus 2021



ILMESTYMISKALENTERI

 NRO VARAUS AINEISTO ILMESTYY TEEMA & ERIKOISJAKELU

 1 30.11. 5.1.  30.1.  Koulu & varhaiskasvatus  
    (Educa 27.—28.1. Messu- 
    keskus, Hki)
 2 20.1. 2.2. 27.2. Lastensuojelun visio  
    (EK-vaalit 2.4.)
 3 8.3. 21.3. 17.4. Uskoa  
    tulevaisuuteen 
 4 26.4. 10.5. 5.6. Terveys & jaksaminen 
    (LS-johtaja-päivät?)
 5 30.6. 13.7. 7.8. Turvallinen elämä  
    (Osallisuus-viikko 28.8.−1.9.)
 6 25.8. 7.9. 2.10. Oikeus olla oma itsensä  
    (LS-päivät 3.—4.10. Logomo, Tku)
 7 29.9. 12.10. 6.11. Hyvinvointi & mielenterveys   
    (LOS-viikko 20.—26.11.)
 8 1.11. 15.11. 11.12. Taloustaidot 

(HUOM! Advertoriaaleilla oma aikataulunsa! Kysy ilmoitusmyyjiltämme)

ILMOITUSKOOT

ILMOITUS  KOKO MM

2/1 aukeama  420 mm x 280 mm  (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)
1/1 sivu  210 mm x 280 mm (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)
1/2 vaaka  210 mm x 148 mm  (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)
1/2 pysty  94 mm x 260 mm  (+ leikkausmerkit)
1/4 neliö  94 mm x 129 mm (+ leikkausmerkit)
1/4 vaaka  190 mm x 63 mm  (+ leikkausmerkit)
1/8 vaaka  94 mm x 63 mm  (+ leikkausmerkit)

MEDIAKORTTI  2023

ILMOITUSHINNAT 2023

2/1  4 500 e
1/1  2 650 e
2. / 3. kansi  2 850 e
Takakansi  3 200 e
1/2  1 780 e
1/4  1 200 e
1/8  400 e

Ilmoitus uutiskirjeeseen 
(600 x 300 px)  350 e*

Ilmoitus verkkosivuille 
(1080 x 1080 px)  350 e*

*) vain printissä ilmoittaville

Varauspäivän jälkeen tehdyt
peruutukset laskutetaan puoleen
hintaan. Aineistopäivän jälkeen
tehdyt peruutukset laskutetaan
täyteen hintaan.

”Pidän siitä, että lehdessä  
on sekä ihan pieniä lapsia että  
teini-ikäisiä koskevia juttuja.”

Adam-lukijatutkimus 2021

MA
AIL
MA

IIVO JA HETA RÄISÄNEN HARRASTAVAT MÄKIHYPPYÄ  |  HUVITUKSEN KARTANOSSA  
TOIMI PAHAMAINEINEN TYTTÖKOTI  |  TUTUSTUIMME SIRKUSMATEMATIIKKAAN!  |  

MIKSI RUOTSIA KANNATTAA OPISKELLA?

KOSKA LAPSET 
OVAT TÄRKEINTÄ,  
MITÄ MEILLÄ ON.
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LAPSEN MAAILMA -LEHDEN TEKNISET TIEDOT

Koko  210 x 297 mm
Leikkausvara  3 mm
Sidonta  stiftaus
Painomenetelmä  offset

PAINOVALMIS ILMOITUISAINEISTO PDF
ICC-profiili  ISOcoated_v2_300_eci
Värit  CMYK
Leikkausvara  3 mm + leikkausmerkit

DIGITAALINEN AINEISTO
Tiedostomuodoissa .jpg, .jpeg, .png ja .gif.
Animoitujen bannereiden   
tuki vain.gif-tiedoston muodossa,
swf tai html5-tiedoston tukea ei ole.  .gif

YHTEYSTIEDOT

ILMOITUSMYYNTI
BF Media Oy
Markku Rytkönen
040 544 4027
Karo Räisänen
050 550 6499
etunimi.sukunimi@
bfmedia.fi

PAINO
PunaMusta Oy
010 340 8486

TOIMITUS
Päätoimittaja
Ulla Siimes
040 553 0981
Toimituspäällikkö
Anu Jämsén
040 840 1080
etunimi.sukunimi@lskl.fi
www.lapsenmaailma.fi

KUSTANTAJA
Lastensuojelun
Keskusliitto
www.lskl.fi

”Jutut ovat erittäin hyviä,
lasta kuuntelevia ja usein
myös humoristisia kuten

lapsetkin.”
Adam-lukijatutkimus 2021

Toteutamme myös erikoisratkaisuja, 
esim.liitteitä ja advertoriaaleja, 
joiden aikataulut saat ilmoitus- 

markkinoinnistamme.

MEDIAKORTTI  2023
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PAAVO BERGROTH HERKUTTELEE KASVISRUUILLA  |  APUA LASTENSUOJELUN 
ASIAKASVANHEMMILLE  |  EMMI KÖYKKÄ, 16, TEKI KIRJAN SYÖMISHÄIRIÖSTÄ  

MIKSI LAPSET SIVUUTETAAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA?  

LASTENSUOJELUN  KESKUSLIITON  LEHTI                                                               8  |  2022

KOSKA LAPSET 
OVAT TÄRKEINTÄ,  
MITÄ MEILLÄ ON.
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Yhdessä mainostajien kanssa toteutettavat,
eettisesti tuotetut ja aidosti juuri Lapsen Maailma- 
lehden lukijoille suunnatut advertoriaalit ovat  
ainutlaatuinen tapa tavoittaa lehtemme 44 000  
kuukausittaista lukijaa. Ne on mahdollista julkaista 
myös lehden verkkosivuilla (www. lapsenmaailma.fi) 
sekä lehden uutiskirjeessä. 
Lastensuojelun Keskusliiton lehti Lapsen Maailma 
ilmestyy 8 kertaa vuodessa.

ADVERTORIAALIN AINEISTO-OHJE

KUVAT
●	 originaali kuvat JPG-muotoon
 tallennettuina
●	 värit RGB
●	 resoluutio 300 dpi
●	 minimi koko noin
 1 748 x 2 480 px (A5)
●	 kuvasta vain muutama versio, 
 mielellään asiakkaan jo valmiiksi 

hyväksymä ruutu

LOGOT
●	 vektoroituina
●	 JPG- tai PDF-muodossa
●	 värit CMYK
●	 resoluutio 300 dpi
●	 HUOM! Verkkosivustolta kaapatut 

kuvat ja logot eivät ole painokelpoista 
originaaliaineistoa.

GRAAFINEN OHJEISTO
●	 asiakkaan graafinen ohjeisto mukaan

 PDF-muodossa

TEKSTI
●	 pituus max. 5 000 merkkiä (ilman
 välilyöntejä)

●	 Word-, TXT- tai RTF-muodossa
●	 ei tekstimuotoiluja

Varaudu ajoissa, kysy aikataulut ja lisätietojaLapsen maailman ilmoitusmyyjiltä:
MARKKU 040 544 4027 JA KARO 050 550 6499

”Lehden tapa käsitellä
asioita on ihmisläheinen ja

vanhemmuutta tukeva.”
Adam-lukijatutkimus 2021

MEDIAKORTTI  2023
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NIKLAS, OSCAR JA FANNY HARRASTAVAT KIIPEILYÄ  |  KATARIINALLA, 8, ON  
TOURETTEN OIREYHTYMÄ  |  IHANAA VAUVAHIERONTAA!  |  TASOITETAAN NUORTEN 

POLKUA TYÖELÄMÄÄN  |  REKSI RÄPPÄÄ YSEILLE
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KOSKA LAPSET  
OVAT TÄRKEINTÄ,  
MITÄ MEILLÄ ON.

Espooseen, Vaasaan, Poriin, Ouluun ja Tur-
kuun. On tärkeää olla lähellä hoidettavien 
lasten ja nuorten perheitä myös maantie-
teellisesti.

”Tavoite on tukea lasten ja vanhempien 
suhdetta parhaalla mahdollisella tavalla.”

Voimaantumista ja vuorovai-
kutusta
Diakonissalaitos on mukana monissa vaikut-
tavissa hankkeissa. Yksi niistä on Rinnekodin 
Hetki-hanke, jossa on kehitetty Hetki-malli. 
Sen avulla puretaan lapsen ja vanhemman vä-
lille muodostunutta negatiivisen vuorovaiku-
tuksen kehää myönteistä vuorovaikutusta li-
säämällä.

Hankkeessa alkaa syksyllä uusia vanhem-
pien ryhmiä, mistä on tullut paljon positii-
vista palautetta.

”Eräskin isä kertoi, kuinka hän on Het-
ki-ryhmässä oppinut rakastamaan lastaan”, 
Jarmo Lonkola muistelee.

”Isän odotukset olivat olleet suuret en-
nen lapsen syntymää. Mutta lapsi onkin 
ollut hyvin haastavasti käyttäytyvä, eivätkä 
haaveiden fudisretket koskaan toteutuneet. 
Kun tämä isä sai jakaa kaikki pettymyksensä 
ja tunteensa ja huomasi, ettei olekaan ainoa 
isä vastaavien tunteiden kanssa, se voi-
maannutti ja auttoi näkemään haastavan 
käytöksen taakse. Silloin ymmärtää, ettei 
lapsi ole tahallaan erilainen.”

Ongelmanratkaisija
Diakonissalaitos on ollut yli 150 vuotta ajassa 
kiinni valtakunnallisena, yleishyödyllisenä sää-
tiönä. Toiminnan vahva ydin on olla yhteiskun-
nallisten haasteiden ja ongelmien ratkaisija.

”Tämä on sosiaalista innovaatiotoimin-
taa. Meille keskeistä on osallisuuden ja toi-

Rinnekoti ja Diakonissalaitos yhdistivät jälleen voimansa: palveluvalikoima 
kattaa nyt kaikki lapsiperheiden erityispalvelut. Yhdistyminen on luonteva askel, 
sillä Diakonissalaitoksella ja Rinnekodilla on pitkä yhteinen historia ja arvopohja.

Rinnekodin toiminta käynnistyi vuonna 
1927, kun sisar Aino Miettinen otti hoi-
dettavakseen Helsingin Diakonissalai-

tokseen kaksi kehitysvammaista lasta.
30 vuotta myöhemmin perustettiin Rinne-

koti-säätiö, joka erkani Diakonissalaitoksesta 
itsenäiseksi toimijaksi. Yhteistyö on ollut tii-
vistä siitä lähtien, ja vuoden 2020 alussa kaksi 
vahvaa toimijaa yhdistyi jälleen.

Tänään se tarkoittaa sitä, että Diakonissalai-
tos pystyy tarjoamaan laajalla skaalalla yhden 
katon alta kaikki lapsiperheiden erityispalve-
lut arviosta kuntoutukseen ja jälkihoitoon asti.

Laajat palvelut pitävät sisällään mm. lasten-
suojelupalvelut sekä pitkäaikaisen ja tilapäi-
sen asumisen. Omaishoitajien loma-ajat mah-
dollistaa tilapäishoito autismikirjon asiakkaille 
ja kehitysvammaisille.

Kasvatuskumppani  
matkalla aikuisuuteen
”Me puhumme kasvatuskumppanuudesta ja 
räätälöidystä lapsi- ja perhetyöstä”, sanovat Jaa-
na Laaksonen ja Jarmo Lonkola kuin yhdestä 
suusta. Laaksonen on Diakonissalaitoksen asiak-
kuus- ja myyntijohtaja, ja Lonkola johtaa lapsi- ja 
perhepalveluita.

”Me tarjoamme kodin lapselle ja vahvaa 
tukea kasvulle. Meillä käydään koulua, harras-
tetaan, ollaan läsnä ja tukena.”

Molemmat puhuvat innostuneesti räätä-
löidystä lapsi- ja perhetyöstä, jossa jokainen 
perhe kohdataan yksilöllisesti ja arvostaen. 
Vanhemmat voivat olla mukana moniam-
matillisissa hoitokokouksissa, joissa tehdään 
lapselle oma hoito- ja kasvatussuunnitelma. 
Lapselta, hänen vanhemmiltaan ja sosiaa-
lityöntekijältä kerätään palautteita, joiden 
pohjalta toimintaa kehitetään.

”Meille on tärkeää koko perheen voimava-
rat sekä polku, joka johtaa kohti aikuisuutta. 
Työ ei lopu siihen, että lapsi lähtee pois, vaan 
hoito voi jatkua pitkään jälkihuoltona tuki-
henkilöineen”, Lonkola painottaa.

Lähemmäksi perheitä
Lasten ja perheiden palvelutarjonta on laajentu-
nut viime vuosina merkittävästi, ja uusi yhteis-
työmalli lisää tarjontaa entisestään.

”Tämä on paluu juurille”, iloitsee Laaksonen.
”Yhdistyminen on luontevaa, kun historia ja 

arvopohja ovat yhteiset.”
Diakonissalaitos on tuottanut 110 vuotta 

palveluita lapsiperheiden tueksi ja Rinneko-
tikin reilut 90 vuotta keskittyen kehitysvam-
maisiin sekä autismin kirjon lapsiin ja nuoriin. 
Lapsi- ja perhepalveluja tuotetaan jo nyt eri 
puolilla Suomea, ja lukuisia uusia toimipistei-
tä on lähivuosina aukeamassa muun muassa 

ILMOITUS ILMOITUS

 
LÄSNÄ LAPSELLE 
– TUKENA PERHEELLE

 
RINNEKODIN PALVELUT 
KEHITYSVAMMAISILLE JA 
AUTISMIKIRJON LAPSILLE 
JA PERHEILLE:
■ Lasten pienryhmäkodit
■ Lasten lyhytaikainen hoito 
esimerkiksi omaishoidon lomien 
aikana
■ Sijaishuollon kasvunkodit 
■ Jälkihuollon palvelut
■ Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

DIAKONISSALAITOKSEN 
LAPSI- JA PERHEPALVELUT:
■ Intensiivihoito: sijaishuollon ja 
psykiatrian integroiva hoito lapsille ja 
nuorille
■ Nuorten intensiivihoito
■ Jatkohoito: kodinomainen ja 
yhteisöllinen arki lapsille ja nuorilla
■ Asumisharjoittelu
■ Perhehoito

YHDESSÄ  
olemme enemmän

Pyrimme rakentamaan mahdollisimman 
hyvää mutta tavallista arkea lapsille 
ja nuorille. Meillä käydään koulua, 
harrastetaan ja touhutaan myös yhdessä 
lasten toiveiden mukaisesti.

Moniammatillinen tiimi kulkee lasten ja heidän 
perheidensä rinnalla. Teemme yhteistyöstä 
palveluja ostavan kunnan ja vanhempien 
kanssa, jotta lapsen elämään saadaan tarvittavat 
tukitoimet ja palvelut.

”Tätä työtä 
tehdään sydän 
mukana, aina 
lapsen ja perheen 
parasta ajatellen”, 
sanovat Jaana 
Laaksonen ja 
Jarmo Lonkola.

mijuuden periaate: omannäköinen elämä”, 
sanoo Jaana Laaksonen.

”Me olemme edelläkulkijoita. Kehitäm-
me jatkuvasti toimialaa: hyvää elämää, 
osallisuutta, mahdollisuuksia. Koulutamme 
työntekijöitämme. Meillä on myös hyvät tu-
kipalvelut: tuemme moniammatillista osaa-
mista, koska se vahvistaa palvelujamme. 
Emme tyydy erinomaiseen, vaan haluam-
me kehittää toimintaa jatkuvasti perusteina 
hyvä ja turvallinen hoito”, Lonkola luettelee.

Kaikki perustuu ajankohtaiseen, tutkit-
tuun tietoon ja taitoon. 

Hyvä elämä  
on jokaisen oikeus
Laaksosen ja Lonkolan puheissa korostuvat 
tuon tuosta sanat asiantuntijuus, hyvä elämä, 
lähimmäisyys ja uudistaminen. Ne ovat kaik-
ki niitä Diakonissalaitoksen ja Rinnekodin yh-
teisiä arvoja ja suuntaviivoja, joilla nykyhetkeä 
eletään ja tulevaisuutta rakennetaan.

Vaikka hoitoon tullaankin yleensä kun-
nan sosiaalityöntekijän aloitteesta maksu-
sitoumuksella, on aina mahdollista myös 
soittaa suoraan ja pyytää apua.

”Se on tänä korona-aikana tärkeä tieto, 
kun yhä useammat perheet kamppailevat 
jaksamisen kanssa. Meiltä ohjataan oikeaan 
paikkaan”, kannustaa Laaksonen.

Diakonissalaitos tekee hyvin tiivistä 
yhteistyötä noin sadan Suomen kunnan 
kanssa. Kunnilla on palvelun järjestämisvel-
vollisuus. 

Erityislasten perheiden jaksaminen on erityisesti 
korona-aikana suuri haaste. Kun tutut rutiinit katoa-
vat arjesta, alkavat lapset oireilla.

”Me olemme tukena”, sanovat Jaana Laaksonen 
ja Jarmo Lonkola kuin yhdestä suusta. ■
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– Me haluamme kutsua sitä höpöttelyksi, 
vaikka sitä voisi kutsua myös terapeuttiseksi 
lähestymistavaksi. Höpötellessä lapsen aivot 
saavat tilaa kehittyä ja käsitellä päivän tapahtu-
mia. Kun ilmapiiri on luonteva ja neutraali, syn-
tyy mahdollisuus ujuttaa ajattelemisen aiheita 
arkisiin asioihin ilman vastakkainasettelua.

Turvaa rajoista ja rutiineista
Ville Nisonen on huolissaan monien aikuisten 
tavasta antaa lapselle liikaa vastuuta arjen ku-
lusta. Tällöin lapsi joutuu päättämään asioista, 
joista päättämiseen hänellä ei vielä ole riittäviä 
kykyjä.

– Vaahteramäessä on selvä, ennakoitavissa 
oleva vuorokausirytmi, johon kuuluvat esimer-
kiksi tarkasti määritellyt uni- ja ruoka-ajat. Lap-
sen perustarpeiden tyydyttyminen sekä niiden 
ympärille luodut rajat ja rutiinit tuovat arkeen 
tasaisuutta ja turvallisuutta, Nisonen tietää.

Nykyajan lapset elävät suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Lapsuusvuosista 
lähtien koettu stressi altistaa ongelmille, joita vastaan lastensuojelupalveluja 

tarjoavassa Vaahteramäessä taistellaan esimerkiksi höpöttelyn keinoin.
KUVAT TUUKKA KIVIRANTA 

Kun kaikelle tekemiselle määritellään tar-
koitus ja tavoite, altistuvat jo pienet lap-
set valtavalle stressille, sanoo Alavudella 

ja Peräseinäjoella toimivan Vaahteramäen toi-
minnanjohtaja Ville Nisonen.

– Meitä kasvatetaan pienestä pitäen samaan 
muottiin kuin aikaisempiakin sukupolvia. Työn 
tekeminen on hyvä asia, mutta nautimmeko 
me itse prosessista? Iloitsemmeko saavutetuis-
ta tavoitteista vai haluammeko aina enemmän?

Lasten stressiä on Nisosen mukaan tutkittu 
viime vuosina paljon, minkä ansiosta tietoisuus 
siitä on alkanut kasvaa. Siitä huolimatta yhteis-
kuntaa rakennetaan suoritteille yhä enenevässä 
määrin.

– Maailma on pienelle kulkijalle monimut-
kainen paikka, jossa on paljon opittavaa. Kun 
lapselta tämän lisäksi odotetaan päiväkodista 
lähtien jatkuvaa suorittamista, kasvatetaan 
stressaantunutta aikuissukupolvea, Nisonen 
toteaa.

– Stressinsietokyky vaihtelee yksilöittäin. 
Suorituskeskeisessä maailmassa kuilu voi kas-
vaa erilaisten ihmisten välillä hyvinkin syväksi. 
Vahvat pärjäävät ja heikot kaatuvat.

Tavoitteena kiireettömyys
Työssään Ville Nisonen näkee päivittäin oireilua, 
joka on seurausta lasten – ja aikuisten – liialli-
sesta stressistä. Siksi Vaahteramäen sijaishuol-
toyksiköissä pyritään kiireettömään arkeen.

– Arki ei saa olla täynnä ohjelmanumeroita. 
Harrastukset ovat hyviä, mutta niitä ei pidä olla 
liikaa, Nisonen muistuttaa.

Olla möllöttämistä ei pidetä hänen mukaan-
sa trendikkäänä, mutta se on silti erittäin tar-
peellista.

– Pelkän olemisen ei katsota olevan teho-
kasta, mutta toisaalta juuri se tekee ihmisestä 
tehokkaan. Kun on vaan ja möllöttää, saa pää-
koppa rauhassa levätä ja kehittyä. Jatkuvaa 
suorittamista ei useinkaan tehdä kehittymisen 
vaan itse suorittamisen takia.

Nisosen mukaan lapsen arjessa tuleekin ai-
na olla aikaa rentoon ja tavoitteista vapaaseen 
vuorovaikutukseen aikuisen kanssa.

ILMOITUS ILMOITUS

Höpöttelyn LAADUNVALVONTAA

PERHEKUNTOUTUS TÄHTÄÄ RAUHOITTUMISEEN
Vaahteramäen lastensuojelupalvelut ovat tarjonneet tavoitteellista ja vaikuttavaa 
lastensuojelua jo kahdeksan vuotta.

Vaahteramäen perhekuntoutuksessa työskennellään perheen tarpeiden ja toivei-
den sekä sosiaalityöntekijän ja muiden yhteistyötahojen arvion ja asiakassuunnitel-
man mukaisesti joko Vaahteramäen perhekuntoutusasunnoissa tai perheen omassa 
kodissa. Kuntoutuksen keskeistä sisältöä ovat arjen mallintaminen, vanhemmuuden 
arviointi ja tukeminen sekä perheterapeuttiset keskustelut.

Vaahteramäessä perheen tukena on koulutettu ja osaava asiantuntijatiimi, johon 
kuuluu perheterapeutteja, sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, psykoterapeut-
ti sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

– Kiireettömän yhdessäolon ja vuorovaikutuksen oppiminen on usein myös per-
hekuntoutuksen keskiössä, toiminnan-
johtaja Ville Nisonen sanoo.

– Ylikuormittavan ympäristön keskel-
lä eläminen on raskasta. Kun perheessä 
opitaan rauhoittumaan, aikaa lapsen 
tarpeiden huomioimiseen jää enem-
män, eikä huomiota tarvitse hakea 
äärimmäisin keinoin. Kiireettömyyden 
keskellä lapsi saa kehittyä rauhassa, 
käydä koulua ja toimia mahdollisim-
man stressittömästi.

Perhekuntoutuksen lisäksi Vaahte-
ramäen palvelukattaukseen kuuluvat 
sijaishuoltopalvelut, avopalvelut sekä 
Alavuden yläkoulun alaisuudessa toimi-
va joustavan perusopetuksen luokka.

Ville Nisosen mukaan vanhanajan 
verkkaisempi elämänrytmi oli aivoille 
nykymenoa terveellisempää. Koska 
sijoitetut lapset ovat usein hyvin 
stressaantuneita, Vaahteramäessä 
panostetaan erityisesti kiireettömään 
arkeen.

– Aikuisten ydintehtävä on tarjota lapselle 
vakaa arki. Kun arjen puitteet ovat kunnossa, 
päästään myös lastensuojelutyössä haluttuihin 
tuloksiin.

Täysin suorittamisesta vapaita ei Vaahtera-
mäessäkään silti olla. Syy suorittamiseen on 
kuitenkin mitä parhain.

– Laadunvalvonta on nykyaikaisessa lasten-
suojelutyössä selviö. Me suoritamme höpötte-
lyn laadunvalvontaa eli varmistumme siitä, että 
lasten ja aikuisten välillä toteutuu päivittäin riit-
tävästi kiireetöntä ja hyvää tekevää vuorovai-
kutusta.  

  Lastensuojeluyksikkö  Vaahteramäki Oy 
  @vaahtismaki

Toiminnanjohtaja Ville Nisonen
puh. 0400 352 686
ville.nisonen@vaahteramaki.com

www.vaahteramaki.com

Liiallinen stressi ja ainainen tekeminen 
sairastuttaa. Lapsi tarvitsee suorittamisen 
vastapainoksi myös kiireetöntä oleskelua 
ja vuorovaikutusta aikuisen kanssa.
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– Hetki-ryhmien lähestymistapa on 

dia lo ginen ja voimavarakeskeinen. Per-

heet ovat omien asioidensa asiantun-

tijoita, joita me tuemme ammatillisella 

osaamisellamme. Tapaamisten välissä on 

hyvin aikaa käsitellä, pohtia ja havainnoi-

da opittua kotioloissa. 

 

Helpotusta haastavaan  

käyttäytymiseen

Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa van-

hempia helpottaa usein jo havainto siitä, et-

tä erityisen lapsensa käyttäytymishaastei-

den kanssa painivat toisetkin vanhemmat. 

Negatiivisuudesta edetään vahvasti kohti 

myönteisiä asioita. 

– Osallistujilta saatu palaute osoittaa, 

että vanhemmat kokevat lapsen käyttäy-

tymisen helpottuvan. Ryhmässä läpikäy-

dyt mallit ja ohjeet tuottavat toivottua 

käyttäytymisen muutosta, jota huoma-

taan sekä omassa että lapsen käyttäyty-

misessä, Tyyskä-Korhonen iloitsee. 

– Vanhemmat jaksavat ongelmatilan-

teissa paremmin, eivätkä hermostu van-

haan tapaan. Se puolestaan heijastuu lap-

seen, joka pysyy niin ikään rauhallisena. 

Erityislapsen kanssa vanhemman 

omien tunnetaitojen hallinta korostuu. 

Kun vanhemman tunneyhteys lapseen 

toimii, lapsen yhteistyökyky hänen kans-

saan paranee ja haastava käyttäytyminen 

vähenee. 

– Arjen kiire ja hektisyys on omiaan luo-

maan ja ylläpitämään negatiivista vuoro-

vaikutusta. Kun kiireen kierre katkaistaan, 

syntyy ihmeellisiä asioita, Tyyskä-Korho-

nen huomauttaa.

– Herkkyys ja ajan antaminen ovat 

vahvuutta paitsi erityisen lapsen kohtaa-

misessa, myös vanhemmuudessa ja van-

hempien omassa jaksamisessa. 

Rinnekodin Hetki-hanke on kehittänyt voimavaralähtöisen vertaisryhmä-

mallin kehitysvammaisen lapsen haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille 

vanhemmille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta 

sekä voimaannuttaa vanhempia.

KUVITUS ANNA EMILIA LAITINEN

H
anke lähti liikkeelle perheiden tar-

peesta. Haastavasti käyttäytyvien 

lasten vanhemmat olivat väsyneitä 

ja kaipasivat apua arkeensa, kertoo Het-

ki-hankkeen projektipäällikkö Varpu Tyys-

kä-Korhonen.

– Haastavaksi koettu käyttäytyminen 

tulkitaan usein lapsen huonokäytöksisyy-

deksi tai jopa tahalliseksi kiusanteoksi. 

Haastetta ei välttämättä nähdä lapsen ja 

vanhemman välisessä vuorovaikutukses-

sa, vaikka juuri sieltä se useimmiten löytyy.   

Haastavaa käyttäytymistä voivat aiheut-

taa esimerkiksi lapsen liian ahdistavaksi tai 

vaativaksi kokemat sosiaaliset tilanteet, 

struktuurin puute, aistiherkkyydet, kiputi-

lat sekä lapsen puutteelliset tunne- ja vuo-

rovaikutustaidot. 

– Kaikkeen käyttäytymiseen on aina 

selitys. Syy vain saattaa olla ensin piilossa, 

Tyyskä-Korhonen vakuuttaa. 

– Lapsella ei välttämättä ole keinoja il-

maista itseään, minkä vuoksi hän tuntee, 

ettei tule ymmärretyksi. Sellaisessa tilan-

teessa turhautuu kuka tahansa.

Vertaistukea  

keskusteluryhmästä

Hetki-hanketta on kehitetty toimintatutki-

muksen avulla, jossa on ollut mukana myös 

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tie-

dekunnan erityispedagogiikan osasto. Hank-

keen kolmivuotisen kehittämisvaiheen aika-

na on koottu yhteensä kuusi kuuden perheen 

vertaisryhmää, jotka ovat tavanneet kahdek-

san kertaa. Tältä pohjalta on kehitelty toimiva 

ja arvioitu malli, joka on nyt valmiina jalkau-

tumaan kentälle. 

– Hetki-ryhmämallin avulla puretaan 

lapsen ja vanhemman välille muodostu-

nutta negatiivisen vuorovaikutuksen kehää 

myönteistä vuorovaikutusta lisäämällä. Li-

säksi kiinnitetään huomiota vanhempien 

jaksamiseen ja tuetaan heitä voimaantu-

misessa, Tyyskä-Korhonen kertoo. 

Kaikki alkaa perheen tilanteeseen pu-

reutuvasta kotikäynnistä, jonka on havait-

tu laskevan ryhmään liittymisen kynnystä. 

– Joka toinen viikko järjestettävien 

ryhmätapaamisten teemoja ovat muun 

muassa tunnetaidot, yhteyden rakentami-

nen, oppimisen edellytykset, vanhempien 

hyvinvointi ja itsemyötätunto. Teemat 

perustuvat tutkittuun tietoon ja yleisesti 

tunnettuihin teoreettisiin viitekehyksiin, ja 

runkoa on mahdollista muokata vanhem-

pien toiveiden mukaisesti, Tyyskä-Korho-

nen selventää.

ILMOITUS

ILMOITUS

TIESITKÖ, ETTÄ…

Hetki-hankkeen nimi tulee 

sanoista helpotusta ja tukea 

kehitysvammaisen lapsen 

käyttäytymishaasteisiin, 

interventio. Nimen voi nähdä 

myös vertauskuvallisesti: 

Hetki tarjoaa 

hengähdystauon lastensa 

käyttäytymishaasteiden 

kanssa kamppaileville 

vanhemmille.  

Hetki-hankkeen rahoittaa 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus (STEA) ja se 

toteutetaan yhteistyössä 

kuntien ja vaativan erityisen 

tuen tutkimusryhmän 

kanssa. Viimeisestä 

mukana ovat olleet FT, 

dos. Elina Kontu sekä 

FT, puheterapeutti Ritva 

Ketonen. Koulutuspaketin 

ovat kehittäneet ja 

koonneet projektipäällikkö 

Varpu Tyyskä-Korhonen ja 

projektisuunnittelija  

Jael Virtanen.  

Erityisen lapsen kohtaamisessa  

HERKKYYS ON VAHVUUTTA

RINNEKOTI LAAJENI LAHTEEN 

Rinnekoti sai alkunsa osana Diakonissalaitoksen toimintaa yli  

90 vuotta sitten, kun sisar Aino otti hoitoonsa Martti-nimisen 

kehitysvammaisen pojan. 

Tätä nykyä Rinnekodin lasten ja nuorten palvelut toimivat pää-

osin Helsingissä ja Espoossa. Kesäkuussa avautui uusi lastensuo-

jeluyksikkö myös Lahteen. 

– Strategianamme on palvella lapsia, nuoria ja heidän per-

heitään visiomme mukaisesti ihmistä lähellä, kertoo Rinnekodin 

asiak kuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen. 

Rinnekoti on Suomen suurin kehitysvamma-alan palveluja tar-

joava yksityinen toimija ja yhteiskunnallinen yritys.

WWW.RINNEKOTI.FI

KIINNOSTUITKO  

HETKI-RYHMÄMALLISTA?

Ota yhteyttä:

Varpu Tyyskä-Korhonen  

040 544 7438  

varpu.tyyska-korhonen@rinnekoti.fi 

www.rinnekoti.fi/hetki
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