JANEN
LEIKKIPUISTO

Kuvitettu kertomus Suomen Setlementtiliiton lapsi- ja nuorisotyön vuodesta 2021

Hei!
Pidät kädessäsi tarinaa
lasten ja nuorten tekem
isistä,
osallisuudesta, vaikuttam
isesta, luovuudesta ja ilos
ta.

Janen leikkipuisto sym
boloi setlementtiliikkeen
lapsi- ja
nuorisotyön juuria, siis
Jane Addamsin ajatuksia
ja työtä
1800-luvun lopulla alkaen
lasten oikeuksien, yhdenv
ertaisuuden, osallisuuden, hyv
än kasvun, restoratiivisen
oikeuden ja demokratiakasvatuk
sen puolesta. Tiesitkö, ett
ä Jane
Addams avasi 1894 Ch
icagossa Hull Housen set
lementtitalon yhteyteen ensim
mäisen leikkipuiston, jos
sa kaikilla lapsilla oli yhdenvertais
et oikeudet olla ja leikkiä
? Edellä mainitut kysymykset,
sekä työ ja vaikuttamine
n niiden
asioiden puolesta ovat ede
lleen ajankohtaisia.

Kirja on samalla kuvaus
Suomen setlementtiliikk
een lapsi- ja nuorisotyön ja pai
kallissetlementtien valtak
unnallisesta monipuolisesta toi
minnasta ja arvoista tän
ään
. Lapsia ja nuoria on kuultu
ja osallistettu eri puolella
Suomea
Opetus- ja kulttuuriminis
teriön tuella.

Kiitos kaikille, jotka ova
t olleet mukana mahdolli
stamassa
tätä toimintaa. Kiitoksen
sa saavat lapset, nuoret,
nuorisotyöntekijät, vapaaehtoise
t, paikallissetlementit ja
tukijamme.
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Nukketeatterileiri
Nukketeatterileirillä tehtiin erilaisia
nukketeatterinukkeja ja valmistettiin esitys.
Leirin tavoitteena oli ylittää kielellisiä ja
kulttuurisia rajoja, kehittää osallistujien
valmiuksia toimia monikulttuurisessa
ryhmässä, antaa mahdollisuus luovien taitojen
kehittämiseen, uusiin kontakteihin
ja kaksisuuntaiseen kotoutumiseen.
Oli hienoa nähdä, että leikin ja
taiteen kieli on kansainvälinen
ja ylittää kaikki muurit.

Löysitkö nallen?
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Pörriäispiknik
Pörriäispiknikeillä lapsiperheillä oli
mahdollisuus osallistua ympäristön
ja luonnon parantamiseen
tekemällä yhdessä kukkakylvöjä.
Yhdessä syötiin piknik-eväitä,
rupateltiin ja nautittiin joenrantamaisemista sekä satakielien laulusta.
Toiminta oli sopivaa vauvasta vaariin.
Yhdessä tehdyt kylvöt kukkivat ja ovat
kaikkien osallistujien sekä kaikkien
kaupunkilaisten ja myös matkailijoiden
ilona vuosia. Hyvän mielen kokemusten
perusteella opittiin, että tällaisia koko
perheen yhteisiä toimintoja tarvitaan lisää.

Näkyykö nallekin piknikillä?
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Erla-leiri
Erlan kesäleiri oli erityislasten ja -nuorten
toivoma. Erityisesti oltiin toivottu yön yli
leirillä olemista, yhdessä olemista ja
tekemistä. Lasten toiveita kuultiin
myös leiriohjelman suunnittelussa.
Toivottiin uimista, makkaranpaistoa,
jousiammuntaa, sumopainia, toiminnallisia
rasteja, metsäpolkua, musavisaa,
sirkusta, hyvää ruokaa, lepohetkiä
riippukeinussa, leirinuotiolla musisointia
ja vierailua alpakkatilalle.
Leiri oli voimaannuttava ja yhteisöä vahvistava
kokemus kaikille osallistujille.

Mitä nalle tekee leirillä?
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Juhannus
Juhannustapahtuma oli suunnattu kaikille
lähialueella asuville kaupunkilaisille, erityisesti
lapsiperheille, jotka eivät välttämättä
pääse osallistumaan muualla kaupungissa
järjestettäviin tapahtumiin autottomuuden tai
huonojen kulkuyhteyksien takia.
Tapahtuma on mukava paikka kokoontua ja
nähdä naapureita sekä vanhoja tuttuja. Se on
hyvän mielen tapahtuma, jossa tapaa tuttuja ja
pääsee osallistumaan järjestettyyn toimintaan.
Ihmiset ovat kaivanneet tapahtumia ja
kohtaamisia muiden ihmisten kanssa.
Yhteisöllisyyden merkitys, tapahtumien ja
niiden järjestäjien tärkeys ymmärretään
ihan eri tavoin kuin ennen.

Millä nalle kulki juhannuksena?
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Sirkus
Sirkus-temppuiluleirillä lapset saivat uusia
oppimisen ja osallisuuden kokemuksia.
Leireillä painotettiin mukavaa yhdessä oloa
ja uusien asioiden ja sirkus-temppujen
oppimista rennossa ilmapiirissä.
Nämä kokemukset edistävät lapsen ja nuoren
minäkuvaa, itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Tavoitteena oli, että jokainen
leiriläinen kokee tulevansa kuulluksi ja
nähdyksi ohjaajien toimesta sekä se, että
heitä kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja
ongelmanratkaisuun. Näitä ominaisuuksia
on tulevaisuutta ajatellen tärkeä vahvistaa.
Leirit olivat myös oiva tilaisuus uusien
kaverisuhteiden luomiselle.

Mitä nalle oppi sirkusleirillä?
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Lähdetään yhdessä -leiri
Lähdimme yhdessä äitien ja lasten kanssa
leirille saaristoon. Kaikilla äideillä oli
taustallaan väkivallan kokemuksia, taloudellisia
ja kotoutumisen haasteita sekä kuormitusta
lasten kanssa. Leirin aikana keskustelimme
äitien kanssa lasten kehitysvaiheista ja
kasvatuksesta. Jaoimme käytännön vinkkejä
haastaviin tilanteisiin.
Lapsille oli aikuisten keskustelujen ajaksi
varattu hoitajat ja ohjattua tekemistä: lapset
maalasivat oman elämän hyvien asioiden
talot, hoitivat vuohia, pelasivat ja kävivät
metsäretkellä. Lisäksi tehtiin yhdessä muita
mukavia juttuja: käytiin kalassa, kävelyillä,
lossiretkellä ja ihan vaan hengailtiin. Lapsista
oli kivaa kalastaminen, ihanat lastenvahdit,
metsä sekä kaverien kanssa vietetty aika ja
äidin pussaaminen.

Mitä nalle teki leirillä saaristossa?
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Seikkailua
Tyttöjen Tuvan toiminta on suunnattu
6–16-vuotiaille tytöille ja moninaisesti
sukupuolensa kokeville lapsille ja nuorille.
Toiminnan taustalla oli sukupuolisensitiivinen
kohtaaminen ja sosiokulttuurinen
innostaminen. Kesätoiminnat valittiin toiveiden
pohjalta ja edellisvuosien hyväksi havaittujen
ja suosittujen toimintapäivien pohjalta.
Kiipeilypuistoretki voitti Tyttöjen Tuvan
äänestyksessä. Kiipeilijät olivat innokkaita
ja moni ylitti itsensä!
Leirillä opittiin tekemällä ja yhdessä
selviytymällä. Opittiin kaveri- ja tunnetaitoja,
jännittävissä ja epämieluisissa tilanteissa
toimimista, joustamista, uimista, liikkumista
ja onkimista.

Mihin nalle kiipesi kiipeilypuistossa?
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Vapaaehtoistoimintaa
Vapaaehtoisilla on aivan erityinen rooli
setlementtiliikkeessä sekä paikkakunnilla
että valtakunnallisestikin. Setlementtiliikkeessä
on monia vapaaehtoistoiminnan muotoja.
Olemme ylpeitä siitä, että meillä
on ihania vapaaehtoisia lasten ja
nuorten tukena ja turvana.
Vapaaehtoisten panos on erittäin tärkeä
ja siksi haluamme huolehtia myös
heidän jaksamisestaan ja osaamisestaan.
Vapaehtoisille järjestetään myös omia
tapahtumia, koulutuksia ja virkistäytymisiltoja.

Missä nalle-kaveri piilee?
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Poikien juttuja
Jotta kukaan ei olisi yksin.
Setlementtiliikkeen Poikien Talot ovat
kohtaamispaikka alle 29-vuotiaille pojille ja
miehille sukupuolen moninaisuus huomioiden.
Poikien Taloissa voi tehdä ja puuhata
monenlaisia asioita tai rentoutua mukavasti
sohvalla vaikka telkkaria katsellen. Voi vaikka
pelata esimerkiksi lauta- tai konsolipelejä,
laittaa yhdessä ruokaa, käydä retkillä tai
vain jutella ja olla yhdessä.
Pojat ja nuoret miehet voivat saada
keskusteluapua erilaisiin elämäntilanteisiin
ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Myös vähän isommille miehille on
vastaavasti tiloja ja toimintaa.

Mikä nallesta oli hauskaa telttailuretkellä?
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Pehmo GO
Pehmo GO -kiertueen tapahtumapäivien
avulla pyrittiin saamaan lapsiperheille
yhteistä tekemistä lapsille mieluisan puuhan,
etsimisleikin kautta.
Tapahtuman tavoitteena oli saada lapsiperheille
ulkoilua ja yhdessä tekemistä, huomioiden
kulttuurikasvatus sekä positiivinen kasvatus.
Löytöpalkinnoksi lapsi sai pehmolelun, joka
voi kannustaa lapsia osallistumaan muihinkin
oman paikkakunnan perhetapahtumiin.
Tapahtumaan osallistumalla lapset ja
perheet pystyivät tutustumaan paikkakunnan
kulttuurikohteisiin ja muihin tärkeisiin
maamerkkeihin, koska kierrätetyt pehmolelut
piilotettiin patsaiden, museoiden, kirjastojen ja
kirkkojen läheisyyteen. Tavoitteena oli myös,
että jokainen pehmolelu saa uuden kodin.

Missä nalle huilii Pehmo Go retkellä?
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Päiväretkireppu
Päiväretkireppu-ideamme lähti siitä, kuinka
voimme tukea lapsiperheiden hyvinvointia
korona-ajassa. Keräämiemme palautteiden
pohjalta perheille on tärkeää perheen yhdessä
tekeminen ja valmiiksi suunniteltu tai ohjattu
toiminta. Päiväretkirepulla tarjosimme valmiiksi
suunnitellun toiminnan ja perheet saivat itse
olla toiminnan toteuttajina.
Kirjallinen palaute yhdeltä perheeltä:
We travelled to Fäboda beach with the
backpack. The blessing weather with sun
shine and little wind. We had everything we
need in the backpack so we stayed longer in
the day, fired up the mini BBQ with sausages
and corns. What a day with lots of fun and
zero worries. You made our day and we are
all thankful for that! Have a great day!

Mistä nalle piti päiväretkellä?
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EA-koulutuksia
Ensiapukurssien tavoitteena oli kasvattaa
äitien tietotaitoa ja erityisesti vahvistaa heidän
rohkeuttaan ja itseluottamustaan toimia lasten
apuna tavallisimmissa tapaturmatilanteissa.
Ensiapu- ja auttamistaitojen vahvistuminen
tukevat vanhempien osallisuutta lastensa
elämässä, yhteisössä ja laajasti ajatellen koko
yhteiskunnassa. Myös yhdessä harjoitteleminen
ja keskusteleminen tuottivat äideille
osallisuuden ja vertaisuuden kokemuksia.
Kursseille osallistuneet äidit saivat selvästi
lisää itsevarmuutta ja uskoa omiin kykyihinsä
toimia onnettomuustilanteissa.
Eri kellonaikoihin sijoittuvilla kursseilla
halusimme mahdollistaa sekä kotona että
koulutuksessa tai työssä oleville äideille
osallistumismahdollisuuden.
Kurssien ajaksi järjestimme lastenhoidon ja
mukavaa tekemistä osallistujien lapsille.

Mitä nyt nallelle tapahtui?
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Setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyö 2021

Ihan diginä
Digiä, IT:tä, musaa tietokoneella, podcasteja,
dokkareita, striimausta, digitukea, pelaamista
ja kaikkea, mitä siihen liittyy, löytyy näkyvästi
ja monipuolisesti myös setlementtiliikkeen
lapsi- ja nuorisotyössä. Monilla paikkakunnilla
on sitä varten jopa oma mediapajakin.
Tässäkin tekemisessä ja näillä digivälineillä
ja -mahdollisuuksilla korostuu terveys
ja hyvinvointi, yhteisöllisyys ja yhdessä
oppiminen, vertaisoppiminen, verkossa
tapahtuva lapsi- ja nuorisotyö, tuki ja ohjaus,
elämänhallinta ja luovuus.

Mihin viidakkoon nalle eksyi?
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Eläinpuisto
Järjestimme lapsiperheiden retket Ranuan
eläinpuistoon. Bussimatka sinne kestää
n.1,5 tuntia suuntaansa eli retkipäivä on aina
jännittävä. Eläinpuiston vierailuin yhteydessä
seikkailtiin puistossa ja ruokailtiin yhdessä.
Pitkän eristyksissä vietetyn korona-ajan jälkeen
on tärkeää saada ihmiset tekemään asioita
yhdessä, tapaamaan muita. Eristyneisyys,
toimeentulo-ongelmat ja hyvinvoinnin
haasteet ovat leimanneet monen perheen
elämää ja toiveissa on ollut matalan kynnyksen
toimintaa. Päiväretki ei sido liikaa, mutta antaa
mahdollisuuden irrottautua arkiympyröistä.
Maksuttomuus mahdollistaa osallistumisen
myös niille perheille, joiden taloudellinen
tilanne ei mahdollista matkustamista.
Oi sitä yhdessä olemisen riemua, ihmettelyä
ja ihastusta! Erityisesti jääkarhujen ja
pienten eläinten hassut jutut naurattivat
koko porukkaa.

Mikä nallea ihmetyttää?
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Kesäleiri
Kesäleiriohjelma sisälsi luontoretken,
teatteria, musiikkia, kädentaitoja ja tanssia.
Päiväohjelmaan sisällytettiin lasten omia
toiveita esimerkiksi hotelli-ravintolaleikki, jossa
esiintyi vierailevia pianisteja ja aikuiset saivat
nauttia huonepalvelusta ja pöytiintarjoilusta.
Lapset toteuttivat miniteatteriesityksiä ja
hevostallileikkejä keppareilla. Viimeisenä
päivänä leirillä vieraili myös Doris von
Balkan, joka hauskuutti lapsia ja teki heille
ilmapallokoiria. Tavoitteena oli, että lasten
ja ohjaavien aikuisten välillä olisi mutkaton
ja kiireetön kommunikointi ja että jokainen
lapsi tulisi vuorollaan nähdyksi, kuulluksi ja
kohdatuksi.
Palkitsevin palaute tuli lapsilta, kun heiltä
kysyttiin että mikä oli ollut parasta leirillä
- ”Kaikki!”. Oltiin jopa pettyneitä siitä, että
seuraava leiri olisi vasta vuoden päästä.

Mistä leikistä nalle innostui kesäleirillä?
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Poikien Tuvan päiväleiri
Poikatyön lomatoiminta oli suunnattu
10–17-vuotiaille pojille ja moninaisesti
sukupuolensa kokeville lapsille ja nuorille.
Kesätoiminnat valittiin toiveiden pohjalta.
Päiväleiriä vietettiin leirikeskuksessa. Leirille
lähdettiin aamukymmeneltä bussilla ja takaisin
saavuttiin iltaseitsemältä. Leirillä uitiin,
saunottiin, tehtiin leirikassit, metsästettiin
aarretta, rentouduttiin kasvonaamiot kasvoilla
sekä pelailtiin ulkopelejä. Tämän lisäksi sai
myös oleilla vapaasti esimerkiksi pelailun
merkeissä.
Onkiminen oli monen pojan suosikki leirillä
ja muutamilla olikin oma onki mukana, eikä
melkein parin tunnin onkiminen olisi heille
riittänyt.

Mistä nalle on kiinnostunut?
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Huvipuistoretki
Tyttöjen Talon nuoret suunnittelivat ja ideoivat
syyslomaviikolle toimintaa. Jokaisen toiveet
kuultiin. Ideat retkistä tulivat nuorilta. Päivien
sisällöksi valitsimme sellaiset aktiviteetit, joita
valtaosa retkelle lähtevistä nuorista ei ollut
päässyt aikaisemmin kokeilemaan.
Retkien toteutuminen oli erityisen tärkeää,
koska monilla tytöillä on kulttuurisista syistä
rajoituksia vapaa-ajan viettämiselle kodin
ulkopuolella. Tyttöjen Talolla on toimijana
hyvä maine ja perheiden luottamus, mikä
mahdollisti nuorten pääsyn toimintaan.
Toimintaa oli kahtena peräkkäisenä
päivänä. Toisena päivänä toteutettiin retki
Särkänniemeen, jossa syyslomaviikolla
vietettiin Karmivaa karnevaalia. Laitteiden
lisäksi, kävimme yhdessä lounaalla ja yhteinen
ilta päättyi vohvelikahvilaan.

Minkä nalle löysi huvipuistosta?

38

Perheiden digi-ilta
Järjestimme yhdessä kolmen setlementin
kanssa Perheiden yhteisen illan teemalla Kuinka
tukea lasten kaverisuhteita? Eri paikkakunnilta
oli mukana isiä, äitejä ja lapsia. Ilta alkoi
yhteisellä ruokailulla, jonka jälkeen lapset
pääsivät ohjaajien kanssa leikkimään ja äidit
sekä isät keskustelemaan.
Ohjaajat ottivat etäyhteyden Teamsin kautta
muihin setlementteihin. Alussa työntekijä
juonsi ja piti lyhyen alustuksen aiheesta ja sen
jälkeen keskustelimme paikallisesti ja yhteisesti
kaverisuhteista ja niiden merkityksestä.
Tämä oli meille ensimmäinen yhdessä
suunniteltu ja toteutettu etätapahtuma. Täysin
uusi pienryhmämuoto. Kolme eri setlementtiä
kolmelta eri alueelta, yhtä aikaa yhteisen
ruudun ääressä keskustelemassa tärkeistä
asioista. Opittiin käyttämään etäyhteyksiä
ryhmätoiminnassa ja ryhmäkeskusteluissa.
Huomasimme, kuinka tärkeää on avata ja
tukea keskustelua äitien ja isien välillä.
Arvokkaita ajatuksia tulee molemmin puolin.
Lasten ja nuorten kaverisuhteet herättävät
voimakkaitakin tunteita. Kuinka tärkeää niistä
onkaan puhua!

Miten nallen ilta meni?
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Nuorempien lasten leiri
Päiväleiri kylällä oli ensimmäinen laatuaan.
Alueen harrastus-, ja leiritoiminta lasten
lomien aikana on ollut vähäistä. Leirin
osallistujista suurin osa oli 1. ja 2. luokan
oppilaita, jotka olisivat viettäneet aikaa
todennäköisesti suurimman osan päivistä yksin
kotona vanhempien työpäivien aikana. Myös
jatkossa pyritään laajentamaan harrastus- ja
leiritoimintaa lähikyliin.
Leirin teemana oli luonto ja liikunta.
Lapsilähtöisyys ja luontoläheisyys näkyi
tässä toiminnassa. Jokivarsi ja koko alue
mahdollistavat monenlaiset seikkailut
luonnossa. Leirillä tehtiin paljon luontotaidetta
ja hyödynnettiin luontoa leikeissä ja
liikunnassa. Samalla aluetta tehtiin tutuksi
lapsille ja tehtiin havaintoja luonnon
monimuotoisuudesta.
Liikuntaleikit ja yhdessä tekeminen korostuivat
toiminnassa. Ja kuinkas muutenkaan kun
olympialaisia käytiin Tokiossa, käytiin niitä
myös leirilläkin hauskojen lajien parissa –
lankkuhiihtoa ja pullonkuljetusta.... ryhmässä
tietenkin.

Nallekin taittaa olla aika urheilullinen?
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Yksinhuoltajaperheiden leiri
Yksihuoltajaperheiden leiri syntyi äitien
omasta toiveesta. Äideille on tärkeää, että
he pääsevät viettämää aikaa perheenä ilman
kiirettä, osallistumaan ohjelmaan ja syömään
valmiiseen pöytään. Taloudellinen tilanne
voi olla myös heikko yksinhuoltajaperheissä,
jolloin kesäleiri voi olla ainut yön yli kestävä
kesäretki.
Saimme jälleen muistutuksen tällaisen
leiritoiminnan merkityksestä. Äidit kertoivat
avoimesti, kuinka tärkeää on päästä tällaisille
lomille lasten kanssa, kun omat voimavarat
ovat vähäiset ja taloudellinen tilanne heikko.

Mihin nalle piiloutui?
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Retki kotieläinpuistoon
Järjestimme äideille ja heidän lapsilleen
yhteisen elämyksellisen kesäretkipäivän
kotieläinpuistoon. Monet heistä eivät juuri
liiku asuinalueensa ulkopuolella. Perheiden
arkielämä on usein selviytymistä päivästä
toiseen, eikä lasten ja vanhempien yhteisille
voimauttaville elämyksille jää sijaa. Useimmat
lapset viettävät koko kesälomansa kotona.
Retki suunnattiin pienen bussimatkan päässä
olevaan kotieläinpuistoon, jossa lapset ja
vanhemmat pääsivät yhdessä tutustumaan
eläimiin sekä kokeilemaan monenlaisia
aktiviteetteja. Retkipäivän aikana valmistettiin ja
syötiin yhdessä retkilounasta grillikatoksessa.
Sekä lapset että äidit oppivat lisää suomalaisista
kotieläimistä, maaseudun elämästä ja lasten
kulttuurista. Monet tutustuivat myös uusiin
ihmisiin. Harjoittelimme yhdessä tekemisen
taitoja ja tietysti myös suomen kieltä.
Ihmettelemistä ja iloitsemista yhdessä lasten
kanssa uusien asioiden äärellä.

Mitä nalle touhusi kotieläinpuistossa?
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Unelmien koulumatka
Koulun oppilaat osallistuivat piirustushetkeen,
jonka aiheena oli Unelmien koulumatka.
Koululaisten piirustuksista valittiin muutamia,
jotka työstettiin ammattitaiteilijan kanssa
koulun tontilla sijaitsevan alikulkutunnelin
seiniin.
Seinämaalaus tehtiin, jotta tunnelille saatiin
uusi ulkomuoto. Se piristää ja tuo iloa sekä
turvallisuutta kouluympäristöön. Nuoret saivat
osallistua suunnitteluun ja tutustua näin
paikallissetlementtimme toimintaan. Nuoria ei
oltu aikaisemmin päästy toiminnassa niinkään
huomioimaan, mutta tämä mahdollisti sen.
Ja selkeästi herätti mielenkiintoa taiteen
tekemiseen ja yhdessä tekemiseen.
Taideprojekti tuki lasten ja nuorten osallisuutta
yhteiskunnassa ja turvallisuuden tunnetta
taiteen keinoin. Nuoret työstivät upeaa jälkeä ja
tunneli on saanut kiitosta.

Missä nalle on turvassa torkkumassa?
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Perheleiri
Perheleiri Pikku-Syötteellä
toteutettiin juhannusviikolla.
Mukana oli perheitä, joilla oli arjessa
erilaisia haastavia elämäntilanteita
taustalla. Ryhmäytyminen alkoi
linja-autossa. Menomatkalle jaettiin
kuvalliset bingo-laput, joiden
avulla yhdessä löydettiin melkein
kaikki kuvat. Erityisesti porojen
näkeminen oli elämys, osa näki
poron ensimmäistä kertaa.
Kaikissa toiminnoissa perheillä
oli pääosa, heitä kuultiin ja
rohkaistiin näkemysten ja ajatusten
esittämiseen. Lisäksi eri ikäiset
lapset huomioitiin aina yhteisen
tekemisen tilanteissa. Aktiviteeteissä
kannustettiin kaikkia kokeilemaan.
Luovissa toiminnoissa perheillä oli
mahdollisuus painaa T-paitoja tai
kasseja omien ideoiden pohjalta.
Kiviä maalattiin ja luontoa tutkittiin.
Omia rajoja ylitettiin liikunnallisissa
toiminnoissa. Useampi oli
saanut täysin uusia kokemuksia
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jousiammunnan tai seinäkiipeilyn
kautta. Hauskaa pidettiin nuorten
diskossa, jossa musiikkia myös
sai toivoa sekä erilaisten pelien ja
leikkien muodossa. Perheillä oli
mahdollisuus käyttää vapaasti myös
omaa aikaa.
Leiri synnytti uutta ystävyyttä,
tai ainakin puhelinnumeroiden
vaihtamista ja yhteydenpidon
suunnittelua. Lisäksi leiri tarjosi
vanhemmille paikan pysähtyä ja
keskittyä yhdessä tekemiseen sekä
samalla ladata omia voimia.
Vaikka vaikeita vaiheita on takana,
elämä jatkuu. Leiri vahvisti
toivoa tulevaisuuden suhteen.
Eräs osallistuja kertoo voivansa
paremmin leirin ansiostaja. ”Ihanaa
kun lapset sai kerrottavaa, mitä
tekivät kesälomalla.”

Mitä nalle kokeili Pikku-Syötteellä?

Minä osaan! -taidehurrikaani
Minä osaan, jos vain uskallan,
voin valloittaa koko maailman.
Voin tehdä mitä haluan,
ihan jos vain uskallan…
Taidehurrikaanin pyörteissä
syntyneessä lastenmusiikki
teatteriesityksessä lapset ovat itse
saaneet olla asiantuntijoita. Lasten
kädenjälkeä, toiveita ja ideoita
nähtiin lavasteissa, koreografioissa,
hiuksissa, maskeerauksessa,
puvustuksessa – kaikessa. Lasten
oivalluksia on poimittu ohjaukseen
ja roolihahmoihin. Kokonaisuutta on
rakennettu yhdessä lasten kanssa ja
lapsille.
Minä osaan! on kannustin ja
muistutus meille jokaiselle, iästä

52

riippumatta. Että kuka tahansa voi
osata, kun vain uskaltaa ja haluaa;
alkaa kokeilla.
Jos tuntuu, että on jumissa, kannat
taa vaihtaa hattua. Silloin on
mahdollisuus nähdä asioita uudella
tavalla.
Vau mitä kaikkea tuli tänäkin vuona
2021 tehtyä setlementtiliikkeessä
lasten ja nuorten kanssa yhdessä!
Ja oi millaista juhlaväkeä on
paikalla ihailemassa tätä kaikkea!
Tunnistatko heidät? Jane, John, Alli,
Sigfrid, Heikki, Elvi, Pentti, Paula
ja Seela!

Nallekin taitaa olla jo juhlatuulella.

TÄMME JA
JOS INNOSTUIT TEKEMISIS
E JA NUORILLE TUKEA…
HALUAT TARJOTA LAPSILL
Jokainen meistä voi mahdollistaa lapsille ja nuorille huikeita mahdollisuuksia
hyvään elämään, kannustusta, toivoa ja
eväitä tulevaisuuteen.
Voit tukea setlementtien lapsi- ja nuorisotyötä ja tarjota lapsille ja nuorille osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia,
toimintaa, leirejä, tekemistä ja kohtaamispaikkoja ympäri Suomea myös jatkossa. Pienikin tuki toiminnallemme auttaa
suoraan lapsia ja nuoria. Lahjoituksellasi
voit lievittää nuoren yksinäisyyttä tai antaa hänelle harrastamisen mahdollisuuksia. Lahjoittamalla autat rakentamaan parempaa suomalaista yhteiskuntaa.
Keräyslupa RA/2020/725 on voimassa
17.6.2020 alkaen koko Suomen alueella
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan
on myöntänyt Poliisihallitus 17.6.2020.
Keräysvarat käytetään setlementeissä toimintaan, johon nämä eivät saa rahoitusta
muualta. Lahjoitetut varat käytetään suoraan lapsille ja nuorille järjestettäviin tapahtumiin ja toimintaan ympäri Suomea.
Lapsia ja nuoria kuullaan ja kannustetaan
ja he saavat itse vaikuttaa ja päättää, millaista toimintaa kullakin paikka
kunnalla
toteutetaan.
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Huom!

Käytäthän
setlementtiliikkeen
lapsi- ja nuorisotyölle
lahjoittaessasi
viestiä LANU. Näin
lahjoituksesi tulee
kokonaisuudessaan
perille.

KERTALAHJOITUS LAPSIJA NUORISOTYÖLLE
Tilinumero:
FI59 8000 1201 6815 83
BIC-koodi: DABAFIHH
Saaja: Suomen
Setlementtiliitto ry
Viesti: LANU

Kerromme mielellämme lisää setlementtien lapsi- ja nuorisotyöstä ja sen tukemisen mahdollisuuksista, esimerkiksi kannatustuotteistamme.
Regina Järg-Tärno,
Lapsi- ja nuorisotyön kehittäjä,
Suomen Setlementtiliitto ry,
regina.jarg-tarno@setlementti.fi,
+358504301135
Silja Havu,
Lapsi- ja nuorisotyön kehittäjä,
Suomen Setlementtiliitto ry,
silja.havu@setlementti.fi,
+358503092383

Lisätietoa:
https://
setlementti.fi/
toiminta/
lahjoita/

KIITOS!

Setlementtiliikkeen lasten ja
nuorten salainen puutarha
avautuu.Tervetuloa
seikkailemaan kanssamme!
Sinulle on myös pieni tehtävä:
Löydätkö nallet
puutarharetkellämme?
Lähde mukaan seikkailuun!

