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TAVOITTEENA PUUTTUMINEN SEURAAVIIN 

EPÄKOHTIIN:

 Vammaisten tilanteesta yhteiskunnassa on kerätty paljon tietoa, mutta vammaisia lapsia ja nuoria 

kuullaan heihin itseensä liittyvissä asioissa aivan liian vähän (huom. YK:n vammaissopimus, 7. artikla!). 

Mahdollisia syitä ongelman taustalla:

 Lasten ja nuorten mielipiteitä ei tajuta / muisteta / jakseta kysyä.

 Lasten mielipiteitä ei osata kysyä asianmukaisilla tavoilla (erilaiset kommunikaatiomenetelmät vamman 

takia, erilaiset tavat ilmaista mielipiteitä iän takia)

 Tietoa saattaa olla, mutta se on hajallaan eikä sitä päästä hyödyntämään.

 Lasten ja nuorten mielipiteet eivät saa näkyvyyttä yhteiskunnassa.



KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

NUORET VAIKUTTAJINA -PROJEKTI

 Noin 6 hengen ryhmä nuoria / nuoria aikuisia 
vierailee kanssani (3 kerrallaan) erilaisilla tahoilla 
(esim. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 
Elinkeinoelämän keskusliitto yms.)

 Nuoret mukana toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa alusta lähtien  aiheet nuorten 
omasta elämästä (nuorten haastattelut ja 
ryhmätapaamiset)

 Painopiste nuorten koulutukseen ja työelämään 
liittyvissä siirtymissä  miten eri tahot näkevät 
nämä asiat?

 Vierailuista tehdään mm. nostoja someen

LASTEN VAIKUTTAMISTYÖPAJAT

 Toiminnallisia työpajoja lapsiryhmille, joissa eri 
tavoin vammaisia / erityislapsia

 Pääosassa lasten näkökulma: miltä oma arki 
näyttää?

 Lapsiryhmä voi olla useammalla kerralla sama 
(syvempi tiedonkeruu) tai vaihdella työpajasta 
toiseen (laajempi kohderyhmä)

 Lisäksi haastattelen lasten kanssa työskenteleviä 
tahoja ja henkilöitä sekä kartoitan, mitä lasten 
palveluista on jo kyselty ja selvitelty



MUKANA-verkoston rooli projekteissani

 Otan vastaan vinkkejä ja materiaalia jo tehdyistä selvityksistä liittyen lasten palveluihin 

yhteiskunnassa / lasten mielipiteisiin siitä, miten asiat toimivat.

 Otan vastaan vinkkejä lapsiryhmistä, jotka jo kokoontuvat jonkin konseptin pohjalta. 

Pääsisikö tällaiseen ”valmiiseen” ryhmään vetämään työpajaa?

 Otan vastaan perheiden / lasten / nuorten aikuisten yhteystietoja, jotta voisin kysellä heiltä 

suoraan kiinnostuksesta osallistua projekteihini.

 Otan vastaan kaikenlaisia vinkkejä erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa työpajoja; myös 

tähän liittyvät yhteistyökuviot tervetulleita!

 Tulen mielelläni kertomaan projekteistani myös muissa yhteyksissä. :)


