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The target of this thesis was create a manual to support and help producing events in Voima vaikuttaa 
- network. This year the event was arranged for the 4th time together with the city of Helsinki, Teinilä 
unit. The manual suppose to unify the events and support the teams who has no experience in the 
field of event production.  
 
Voima vaikuttaa - events are created for experience experts in the field of child welfare. In the events 
will be invited experts all over the Finland. There are different group behind the production every 
year, but the methods are the same. Young experts will design the programme and the adults make 
sure that their wishes are realistic. In 2019  there were 3 different groups from Helsinki behind the 
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The methods of development were interviews and observation. I chose those methods to highlight an 
individualism in child welfare.  
 
There were few theoretical data regarding to network activity in child welfare. In my thesis I used a 
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1 JOHDANTO 

Suomi tunnetaan tapahtumajärjestäjien unelmamaana. Repertuaaristamme löytyy erilaisia 

tapahtumia festivaaleista kyläjuhliin, eukonkannosta ilmakitaransoiton maailmanmesta-

ruuskisoihin aina Pessimisti - iltaan saakka. (Catani 2017, 18) ja määrällisesti Suomessa jär-

jestetään vuosittain tuhansia kulttuuritapahtumia (Juurakko, Kauhanen, Öhage 2012, 

13)  Täydellisen tapahtuman järjestäminen  vaatii osakseen tavoitteellisuutta, kiinnostavaa 

sisältöä sekä realistisen budjetin ja aikataulun onnistuakseen. Selkeällä suunnittelulla sekä 

ammattitaidolla voi tapahtumajärjestämisen aineksia löytää mistä tahansa (Catani 2017, 

19)   

 

Tämä opinnäytetyöni pyrkii kehittämään valtakunnallisen lastensuojelujärjestön, Pesäpuu 

ry:n koordinoiman Voima vaikuttaa – verkoston kokemusasiantuntijoille järjestetyn tapah-

tumapäivän tuotannollisia toimenpiteitä. Kehittämistyöni tehtiin yhteistyössä Pesäpuu ry:n 

sekä Helsingin kaupungin Teinilän asumisyksikön kanssa.  

 

Julkisen rahoituksen leikkaaminen kuntien kulttuuritoiminnasta vastuuttaa vuosi vuodelta 

enemmän kolmannen sektorin yhdistyksiä ja yhteisöjä paikalliseen kulttuuri- ja tapahtuma-

toimintaan erilaisten yhdistelmävirkojen kautta, mikä ei anna järjestävälle taholle täyttä 

mahdollisuutta keskittyä itse tärkeimpään - tapahtuman järjestämiseen (Juurakko ym. 

2012, 13.) Kehittämistyöni pyrkii läpivalaisemaan Voima vaikuttaa -tapahtuman tuotannon 

eri osa-alueet ja koostamaan havainnoista oppaan onnistuneen tapahtuman järjestämiseen.  

 

Oppaan laatimisen tukena käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja sekä kokemusasian-

tuntijatapaamisten sekä tapahtumapäivän havaintomuistiinpanoja. Opinnäytetyön teorian 

tietoperustana käytettiin julkaistuja aineistoja. Lastensuojelun verkostotapahtumien järjes-

tämisen löytyi heikosti tietoperustaa, joten tekstiä tukemaan valittiin aineistoa hyvin moni-

puolisesti tapahtumatuotannon teoriasta nuorten kulttuuriseen osallistamiseen.  Aikataulu-

haasteista johtuen, ei oppaan merkitystä verkostotapahtumatuotannossa pystytty arvioi-

maan vielä vuoden 2019 verkostotapahtumassa joka järjestettiin 4.5. Harjun nuoristotalolla.  
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2 VOIMA VAIKUTTAA – VERKOSTO JA VERKOSTOTAPAHTUMAT 

Voima vaikuttaa – verkosto on valtakunnallisen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:n koordi-

noima kokemusasiantuntijaverkosto. Valtakunnallisia verkostotapahtumia kokemusasian-

tuntijoille järjestetään vuosittain eri paikkakuntien kokemusasiantuntijaryhmien toimesta, 

ja näihin kutsutaan osallistujia eri puolelta Suomea. Tiedotus tapahtumaan osallistujille 

suoritetaan Pesäpuu ry:n kautta. Järjestävä ryhmä vastaa kuitenkin pääsääntöisesti tuotan-

non toimenpiteiden suorittamisesta. Verkostotapahtumaketju on iältänsä vielä nuori ja ke-

hittämistyön onnistumisen kannalta on tärkeää läpivalaista tapahtuma kehittämiskohtei-

den havainnoimiseksi.  

 

Tässä luvussa tarkastelen verkostotapahtuman historiaa, nykyhetkeä sekä mahdollista tule-

vaisuudenkuvaa. Tapahtuman nykyhetkeä tarkasteltaessa pohdin mittavasti etiikan käsit-

teitä sekä eettistä tietoutta osana tapahtuman järjestämistä. Nämä ovat olennaisessa roo-

lissa Voima vaikuttaa – verkostotapahtumissa, jossa tekemistä määrittelevät viime kädessä 

sekä nuorten että heidän perheiden lakiin kirjattu yksityisyydensuoja.   

 

2.1 Tapahtuman taustaa  

Voima vaikuttaa - tapahtumien historia kytkeytyy Pesäpuu ry:n henkilökunnan intohimoon 

kehittää lastensuojelun nuorten tarpeisiin suunnattuja työvälineitä kokemusten käsittelyyn.  

Työstettävien materiaalien sekä teemojen myötä syntyi ensimmäinen valtakunnallinen 

Nuorten Forum (2010-2011) joka sisälsi ydinajatuksen näyttäytyä “Nuorilta nuorille - työs-

kentelypäivä” -henkeä noudattaen. Päivä sisälsi kollektiivista toimintaa sekä puheenvuo-

roja, joiden konkreettisena tuloksena syntyi Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille joka 

kantaa nimeä Uskomme sinuun - usko sinäkin. Käsikirja on suunnattu syntymäkotinsa ul-

kopuolelle sijoitetuille lapsille, ja se sisältää nuorten kielellä ilmaistua tietoa mm. lasten oi-

keuksista (Selviytyjät-tiimi 2011, 3.)  
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Nuorten Forumin osallistujat lähtivät valtakunnalliselle kiertueelle jonka aikana esiin nousi 

muutamia paikkakuntia, jotka olivat kiinnostuneita jatkamaan ryhmän yhteiskunnallisesti 

vaikuttavaa toimintaa (Inkinen 2019.) Voima vaikuttaa – verkosto sai syntynsä lopulta 

vuonna 2015, kun eri kehittäjäryhmien muodostumista oli tuettu Nuorten Forum – ryhmien 

puolesta muutamana aikaisempana vuonna (mt. 2019). Ensimmäinen verkostotapahtuma 

järjestettiin Tampereella vuonna 2016.  

 

Nykypäivänä Voima vaikuttaa - verkosto on valtakunnallisesti laajalle levittynyt kokemus-

asiantuntijoiden ryhmittymä. Sen toimintaa voisi kutsua jopa kansalaistoiminnaksi, harjoit-

taen sosiaalista toimintaa pyrkien kohti yhteiskunnallista tavoitetta (Hölttä 2013, 9.) 

 

2.2 Tapahtuma nykypäivänä  

Voima vaikuttaa - verkoston kokemusasiantuntijaryhmien tapahtumia on järjestetty vuo-

desta 2016 alkaen. Vaikka verkoston toiminta vuosittaisten tapahtumien kannalta on ollut 

vakiintumaan päin, niin verkoston kehittämisen sekä jäsenistön sitouttamisen kannalta on 

tärkeää, että tapahtuman järjestämisen rakenteet olisivat kaikilla yhtenäisiä.  

 

Voima vaikuttaa - tapahtumaketju on vielä toistaiseksi hyvin nuori ja vakiintumaton. Puoli-

valmis tapahtumien kokonaisuus tarjoaa järjestäjälleen laajoja ratkaisumahdollisuuksia 

valmistelun suhteen. Olennaista olisi järjestäjien ratkaista, mitä tapahtumalla halutaan saa-

vuttaa jotta oikeat toimenpiteet kohti selkeää agendaa voitaisiin toteuttaa. Tällä hetkellä 

Voima vaikuttaa - tapahtuman valmistelussa ei hyödynnetä selkeitä raameja helpottamaan 

esimerkiksi sisällöntuotannollisia kysymyksiä. Voima vaikuttaa - verkostoa ajava ydinajatus 

– viestiminen nuorelta nuorelle - vaatii, että tapahtuman sisällöntuotannosta vastaavat jär-

jestävien nuorten ryhmä (Inkinen 2019) mutta tämän varmistamiseksi tulisi nuorilla olla 

selkeitä, toimivia työkaluja sisällönsuunnittelun ensimetreillä. 

 

Panu Mäenpää teoksessa Ei-kävijästä osalliseksi - osallistuminen, osallistaminen ja osalli-

suus kulttuurialalla (Lindholm 2015) käsittelee vahvasti tekemistä ja toimimista nuorten 
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aloitteesta ja heidän ehdoillaan. Nuoret pystyvät viemään viestin selkokielellä halutulle koh-

deryhmälle, he pystyvät viestimään toiminnan saavutettavuudesta ja osallisuudesta ilman 

että viestin vastaanottaja ei koe tarvetta olla mukana esimerkiksi taiteentekijänä (Mäenpää 

2015, 89-90). 

 

Lastensuojelun asiakkaat ovat aina olleet lastensuojelun kehitykseen tähtäävän toiminnan 

käyttämätön voimavara (Barkman, Inkinen, Isoniemi & Vaurio 2017, 7.) Kokemusasiantun-

tijuuteen perustuva kehitystyö tuo lastensuojelun ammattilaisten tietouteen valtavan mää-

rän eksklusiivista tietotaitoa, johon ei ilman omakohtaista kokemusta pääse käsiksi. Vuosit-

tain järjestettävät verkostotapahtumat mahdollistavat sekä kokemusasiantuntijoiden tieto-

taidon jakamisen sekä syventämisen, että toimivat arvokkaina alustoina lastensuojelun am-

mattilaisille ammentaa nuoren kokemuksellista viisautta sekä yhteisö- että yksilökehitystä 

edistämään.  

 

Kaikkia yksilön kokemuksia suojelee eettinen tietoisuus, jota ilman yksittäinen kokemus 

tai suuremman ryhmän tapahtuma ei saavuta päämääräänsä. Sama ydinajatus on johdatel-

lut kaikkia verkostotapahtumia jo vuodesta 2016 alkaen; kokemustieto käsitellään elämän-

tarinoista nousevana tietoutena, jota hyödynnetään lastensuojelun kehittämistyön toimin-

nassa. Oikein, ja hyvää tuottavaa toimintaa noudattaen pystytään nostamaan nämä tarinat 

keskiöön ja saavuttaa nuoren kanssa tasa-arvoinen keskustelu (Barkman ym. 2017, 9.) Eet-

tiset toimenpiteet tapahtuman järjestämisessä ovat olleet, ja tulevat olemaan vahvin ohje-

nuora mitä ensisijaisesti järjestämisen ohella noudatetaan.  

 

Voima vaikuttaa –tapahtumassa ovat etiikan käsitteet vahvasti läsnä läpi tapahtuman 

sekä sen järjestämisen eri vaiheissa. Karkeasti määriteltynä, tapahtuma pyrkii kokoomaan 

yhteen lastensuojelun kokemusasiantuntijoita keskustelemaan ennalleenvalituista aiheista, 

projisoimaan näitä omiin kokemuksiin sekä analysoimaan esille nousevia asioita. Vaikka ta-

pahtumaan osallistuminen ei edellytä suoranaista esilläoloa, osallistuvilta odotetaan kuiten-

kin tiettyä aktiivisuutta. Miten sisällöntuotannossa huomioidaan siis eettiset kysymykset, 

kun kyseessä on erityisolosuhteissa kasvaneet nuoret jotka omaavat kukin täysin ainutker-

taista kokemustietoutta lastensuojelun asiakkuudesta.  
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Eettisiä kysymyksiä Voima vaikuttaa – tapahtumassa ja sen järjestämisen prosesseissa on 

haastavaa pohtia kuitenkaan yksittäisinä osa-alueina. Näiden rinnalle nousee yhtä vahvana 

nuoren oikeus sananvapauteen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Stakesin vuonna 

2005 järjestetyn kutsuseminaarin raportti Helsingin yliopiston lehtori Harriet Strandellin 

esitykestä ilmaisee, että nykyajan alaikäisiä lapsia pidetään informantteina ja jopa kanssa-

tutkijoina (Strandell 2005) ja vaikka yksilöiden kokemukset omasta asiakkuudestaan las-

tensuojelussa eivät ole relevantteja saavuttamaan yleistystä lastensuojelussa kokonaisuu-

dessaan, ei tämä kitke pois kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä vertaistukena sekä 

voimavarana kantajalleen. Tällöin on perusteltua pohtia etiikan merkityksen asemaa tapah-

tumanjärjestämisen yhteydessä sekä nykypäivänä että tulevaisuudessa. 

  

Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä lastensuojeluun liittyvässä tiedonkeruussa, jossa 

perusteltiin kokemusasiantuntijuuden yksin olevan riittämätön ratkaisu tietoaukkojen täyt-

tämiseen on ollut kyseenalaistettuna tutkijoiden keskuudessa (Pekkarinen, Heino & Pösö 

2013, 340-341.)  Tämä saattaisi johtaa tutkimusta vertaistutkijuuden suuntaan mikä puo-

lestaan voi aiheuttaa haasteita informaation tavoittamisin sekä näiden valikoitumisiin. (tm. 

2013, 341). Vaikka teoreettisesti huoli voi olla aiheellinen, ei se pysty alleviivaamaan koke-

musasiantuntijuuden merkitystä vertaistukena ryhmän muille osallisille.  

 

Edellämainitut pohdinnat eettisistä kysymyksistä kokemusasiantuntijuuteen liittyen koros-

tavat tapahtuman  järjestämisen merkitystä nykypäivänä; kun lastensuojelun saralla työs-

kennellään uniikin ja arvokkaan tiedon kanssa, tulisi tapahtumilla oli selkeä käsitys siitä, 

että mitä se tarjoaa ja kenelle. Lastensuojelun kokemusasiantuntijaverkoston kirjo on laaja; 

mukanaolo saattaa nuorilla vaihdella muutamista kuukaudesta lähemmäs kymmeneen vuo-

teen, taustat puolestaan vaihtelevat äärimmäisen rankasta kasvuympäristöstä hyvinkin 

neutraaleihin kokemuksiin (Inkinen 2019.) Jo yksilön kokemukset linjaavat tärkeän huo-

mion suureen keskiöön: mitä kohderyhmiä vuosittain muuttuva sisältö puhuttelee, mitä se 

heille voi tarjota, ja miten tapahtumaketju voi kehittää lastensuojelun toimintaa tulevaisuu-

dessa. 
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Voima vaikuttaa -tapahtuman suunnittelu on tiivistä ja ytimekästä. Tällä hetkellä tapahtu-

maketjun kehitykseen ei voimakkaasti kiinnitetä vielä huomioita, vaan tapahtumat järjeste-

tään yksittäisinä tilaisuuksina. Vakiintumattomuuden myötä tapahtumien suunnittelume-

toditkaan eivät noudata yhtenäistä ilmettä. Tämä korostaa tapahtumien monimuotoisuutta 

mutta ei välttämättä hahmotu loppukäyttäjälle kokonaisuutena. The event manager’s bible 

luvussaan 4 - planning the event - alleviivaa suunnittelun tärkeyttä jopa kaikista pienim-

mässä tilaisuudessa. Suunnittelun tärkein vaihe tapahtuman järjestämisessä on pyrkiä huo-

mioimaan jokainen pienikin nyanssi tuotannon eri osa-alueilta. (Conway 2009, 16-17).  

 

Resurssien niukkuuden takia Voima vaikuttaa - tapahtumaan ei ole varattu suunnitteluaikaa 

juurikaan ennen tapahtumapäivää, jonka vuoksi lyhyetkin suunnittelupalaverit tulisi pyrkiä 

hyödyntämään järkevästi. Opinnäytetyötä laatiessani osallistuin kolmeen  suunnittelupala-

veriin jotka oli varattu kokonaisuudessaan Voima vaikuttaa -tapahtuman sisällön pohdin-

taan. Nämä päivät olivat 25.3., 8.4. sekä 29.4.  joihin palaan tarkemmin tapahtuman sisäl-

löntuotantoa käsittelevässä luvussa. 

 

Juuso Määttänen pohtii kolumnissaan (HS 9.7.2018) Ruisrock - festivaalia  sekä tekijöitä 

jotka tapahtuman ovat nostaneet sen nauttiman kansansuosion tasolle; päällimäisenä ja tär-

keimpänä elementtinä kolumnissaan hän nosti festivaalikävijöiden yhteisöllisyyden tun-

teen. Tätä vapaamuotoista tekstiä lukiessani pohdin, voisiko yhteisöllisyys vertaistuen sivu-

tuotteena olla kantava voima, johon myös Voima vaikuttaa – verkostotapahtumat tulevai-

suudessa voisivat nojautua?  

 

2.3 Tapahtuma tulevaisuudessa  

Vuosittain järjestettävässä tapahtumassa korostuu Voima vaikuttaa -verkoston kollektiivi-

nen kokemuspohja. Tapahtumat ovat ainutkertaisia mahdollisuuksia koota elintärkeää, re-

aaliaikaista tietoa verkoston jäsenistön toiveista sekä tarpeista, jotka sitouttaisivat heitä 

vahvemmin osaksi lastensuojelun kehittämistyötä sekä verkostotoimintaa. Toivottujen tu-

loksien saaminen vaatii, että verkostotoiminta ja siihen liittyvä osallisuus on nuoren kan-

nalta vakaalla pohjalla. Tämä puolestaan vaatii selkeää  käsitystä sitouttamisesta sekä osal-

lisuuden merkityksestä nuorelle yhteiskunnallisena vaikuttajana.  
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Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen teettämän raportin mukaan, nuoren osalli-

suuden ja vaikuttamisen kulttuurisessa nuorisotyössä voi jakaa eri ulottuvuuksille, joiden 

keskiössä on nuoren kokemus osallisuudesta omaan elämäänsä (Helsingin kaupunki 2012). 

 

 

(Kuvio 1) 

      

Kuviossa nimetyt ulottuvuudet ovat hetkiä, jolloin nuori ihminen tarkastelee itseään yhteis-

kunnallisena vaikuttajana suhteessa itseensä, lähiympäristöönsä sekä yhteiskuntaan (ks. 

Kuvio 1). Voimaantumisen ja itsetietoisuuden tuntemukset, sekä tunne siitä että pystyy vai-

kuttamaan itseä koskeviin asioihin vievät nuorta askel kerrallaan kohti ympäristön ja itsensä 

kehitystä (Helsingin kaupunki 2012). Voima vaikuttaa - tapahtuman kehitys tulevaisuu-

dessa nojaa vahvasti uskoon siitä, miten nuori kokee itsensä yhteiskunnallisena vaikutta-

jana, ja millaiset mahdollisuudet hänelle annetaan yksilötasolla vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin. Tätä ydinprosessia määrittää vahvasti nuoren ihmisen käsitys itsestään, lähiympä-

ristöstään sekä yhteiskunnasta.  

 

Ydintekijä osallisuudelle ja sitä kautta sitoutumiselle on ollut tarve vaikuttaa, saada tästä 

hyöty myöhemmässä elämässä sekä kokemus tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen 

tarpeesta. Vuonna 2006 ilmestyneen julkaisun Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku – 
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Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä  kappaleesta ote-

tusta kaaviosta (ks. kuvio 2) ilmenee, mitkä arvot ovat toimineet syynä nuorille tulla mukaan 

vaikuttajaryhmien toimintaan (Paakkunainen & Myllyniemi 2004, 53.)  

      

 

      

(Kuvio 2) 

Vaikka Voima vaikuttaa –verkostotapahtumat eivät ole suoraan kytkeytyneet poliittiseksi 

toiminnaksi, niin ne tekevät kehitystyötä sosiaalisesti elintärkeän osa-alueen kanssa jossa 

kokonaisvaltainen hyvinvointi on riippuvainen poliittisista päätöksistä.  Samojen kimmok-

keiden voinee täten uskoa toimineen motivaattorina nuorille lähteä mukaan verkostotoi-

mintaan, ja toisaalta olleen vahvassa roolissa myös verkostoon sitoutumisen kannalta. 

Voima vaikuttaa verkostotapahtuma pyrkii vuoropuhelullaan osallistuvan nuoren kanssa 

herättämään näistä keskustelua vertaistuen kanssa. Tämän vuoropuhelun tukeminen sekä 

laajalti levittäminen vahvistaa Voima vaikuttaa – verkostotapahtumaketjun sekä verkosto-

toiminnan kehittymistä tulevaisuudessa. 

 

Jukka Vehviläinen raportissa Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt hahmottelee 

osallisuuden tarkastelua hyvinvoinnin, oikeuksia ja vallan näkökulmasta ja painottaa näi-
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den kolmen elementin olevan myös sidoksissa toisiinsa. (Vehviläinen 2006, 76). On oikeu-

tettua olettaa, että mahdollisuus vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja oikeuksiin riittäisi itse 

sisäisenä motivaattorina olemaan eteenpäin työntävä voima. Verkostotapahtuma puoles-

taan voi tukea tätä tunnetta joukkovoiman keinoin.   

      

Yhteenvetona mainittakoon, että Voima vaikuttaa – verkostotapahtuman tulevaisuus perus-

taa toimintansa vahvasti verkostoaktiivien sekä motivoituneiden nuorten varaan. Täten mo-

tivaatiota sekä sen ylläpitävää toimintaa on tärkeää tarkastella osana tapahtuman tulevai-

suutta.  

 

3 SISÄLLÖNTUOTANNON PROSESSIT  

Tässä luvussa pohdin havaintomenetelmiä hyödyntäen tiiviisti Voima vaikuttaa – verkosto-

tapahtuman sisällöntuotannon prosesseja. Kappaleissa käsittelen suunnittelupäivien sisäl-

töä, sekä Tarinateatterin Sillan osallisuutta tapahtuman yhteydessä. Voima vaikuttaa – ta-

pahtuman sisällönsuunnittelupäivät pidettiin intensiivisinä läpivetoina 25.3., 8.4. sekä 29.4. 

Kokoontumiset pidettiin Teinilän asumisyksikön tiloissa. Oma roolini oli seurata etäältä si-

sällöntuotannon toimenpiteitä sekä ryhmän toimintaa. Havainnoista koostin mittavat muis-

tiinpanot joita olen analysoinut opinnäytetyön luvussa 5.  

 

3.1 Suunnittelupäivät  

Nuorten osallisuutta esimerkiksi kulttuuritapahtuman tuotannossa on analysoitu tarkasti 

Museopedagogisen yhdistyksen Pedaalin julkaisussa Nuoret ja kulttuurinen osallisuus (Kai-

tavuori, Miller 2007). Kehittyvä sekä joissain tapauksissa itsestään irrallaan oleva nuori ih-

minen saa nykypäivän keskustelussa käsityksen itsestään vain osana taloudellista tuotanto-

koneistoa sekä joutuu sietämään jatkuvaa tasapainottelua onnellisuuden ja varallisuuden 

välillä (Uusikylä 2007, 6). Uusimäki korostaa tekstissään kehittyvän nuoren vapautta etsiä 

suuntaansa, kokea vastuut ja velvollisuudet osana oikeuksiaan sekä turvallisen ja luotetta-

van aikuisen tukea nuoren omalla matkalla aikuisuuteen. Tässä luvussa pohdin osallisuuden 

merkitystä nuorelle osana verkostotapahtumaa, jossa kokemus perustuu mahdollisuuteen 

vaikuttaa itseä koskeviin päätöksiin.  
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Voima vaikuttaa -tapahtuman sisällöntuotannon suunnittelu on tarkoituksella nuorten vas-

tuulla, aikuisten jäädessä taka-alalle tukemaan nuoria heidän päätöksissään. Hannele Koi-

vunen tekstissään Nuoret mukaan symbolituotantoon julkaisussa Nuoret ja kulttuurinen 

osallisuus (Kaitavuori, Miller 2007) pohtii nuoren tasapainoista kehitystä yksilön ja yhtei-

söllisyyden välillä jossa ihminen kokee olevan yhteisölleen merkityksellinen (Koivunen 

2007, 12-14).  Samaa universaalia merkityksellisyyttä nuori voi kokea  ollessaan mukana 

Voima vaikuttaa - tapahtuman sisällönsuunnittelussa. Yhteisön vertaistuki sekä jaettujen 

kokemuksien vaikutus sisällöntuotantoon korostaa nuoren tunnetta omasta tärkeydestään 

sekä luo kokemuksen omien kokemuksien merkityksellisyydestä.  

 

Ensimmäisellä kerralla (29.4.) järjestäjäryhmät päättivät yhdessä tapahtumapäivän tee-

masta, jota sisältö tulisi noudattamaan. Teemaksi valikoitui sekä lastensuojelun oikeudet, 

että ryhmäpohdintaa siitä mitä lastensuojelu on kävijöilleen antanut. Ensimmäisen päivän 

yhteydessä päätettiin myös Voima vaikuttaa -tapahtuman nimi, ”kokemusten kautta hui-

pulle.” 

      

Toisella kerralla (8.4.) tapahtuman sisällöntuotantoon pureutuminen oli päivän keskiössä. 

Järjestäjäryhmä jakautui kahteen osaan joista molemmat lähtivät purkamaan osiin tapah-

tumapäivän teemoja sekä lastensuojelun oikeuksiin liittyen  että mitä lastensuojelu on ta-

pahtumapäivään osallistuville antanut. Järjestäjäryhmien pohdinnoista pidettiin suunnitte-

lupäivän päätteeksi yhteenveto jonka avulla päätettiin, miten päivän ohjelma tullaan järjes-

tämään. Suunnittelupäivän hedelmänä syntyi selkeät raamit tapahtuman kululle, nuoret 

hahmottelivat intensiivistä pienryhmätyöskentelyä sekä lastensuojelun oikeuksia että las-

tensuojelun hyötyjä käsittelemään. Molempiin pienryhmätyöskentelyihin haluttiin teemoja 

tukevia lisäkysymyksiä joista nuoret saivat vapaamuotoisesti keskustella. Kaikkiin pienryh-

miin haluttiin yksi ohjaaja kirjaamassa keskustelun antia ja pääkohtia muistiin, iltapäivän 

yhteenvetoa varten.  

 

29.4.  kokoonnuttiin järjestävien aikuisten ja nuorten kanssa viimeiseen suunnittelupalave-

riin, jossa käytiin tapahtumapäivä kokonaisuudessaan läpi aikataulua myöten. Tapahtuma  
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kokonaisuutena oli jo ottanut lopullista muotoaan ja ohjaajien selkeä raamittelu oli tärke-

ässä roolissa nuoria tukemaan. Viimeisenä päivänä nuorilla oli vielä mahdollisuus vaikuttaa 

sisällön visuaalisuuteen sekä vapaamuotoisempaan ohjelmaan, kuten tutustumisleikkeihin 

sekä tarrojen ja kuvakorttien hyödyntämiseen pienryhmätyöskentelyssä. Päivän aikana so-

vittiin että nuorilla on tapahtumaa edeltävänä päivänä mahdollisuus käydä tarkempia oh-

jeistuksia läpi henkilökohtaisesti Voima vaikuttaa - verkoston yhteyshenkilön kanssa. 

 

3.2 Tarinateatterin osallisuus 

Voima vaikuttaa - verkostotapahtumissa ei elämyksellisyyden aspekti ole toistaiseksi ollut 

kovin vahvasti läsnä. Tarinateatterin osallisuus 4.5. järjestetyssä tapahtumassa sai kuiten-

kin lämpimän vastaanoton ja myös haastatteluista kävi ilmi, että eri taidemuotojen osalli-

suus keventävänä tekijänä tapahtumassa oli toivottavaa. Keventävää ohjelmaa toivottiin sa-

massa suhteessa työskentelyn kanssa, ja se saattaa olla sisällöltään monipuolista, tarinate-

atterista muuhun osallistavaan taiteeseen.  

 

4 TAPAHTUMATUOTANNON TEORIAA  

Tässä luvussa tarkastelen tapahtumatuotannon teoriaa yleisesti. Tapahtumatuotannon teo-

riaosuus opinnäytetyössäni auttaa ymmärtämään Voima vaikuttaa – verkostotapahtuman 

järjestämisen prosesseja, sillä itse tapahtuman järjestämisen toimenpiteet tapahtumassa 

ovat vakiintumattomia ja kaipaavat selkeämpää otetta. Tapahtumatuotannon prosesseista 

lastensuojelun verkostotapahtumista ei löytynyt tietoperustaa johon tukeutua, joten opin-

näytetyössäni käytetty tietoperusta nojautui vahvan yksiselitteiseen tapahtumatuotannon 

teoriaan, sekä tämä jalostamiseen kulttuurisessa nuorisotyössä ja kansalaistoiminnassa. Li-

säksi tietoperustana toimi nuorten osallisuuteen, lastensuojeluun sekä eettisiin kysymyksiin 

keskittyvät julkaisut.  
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4.1 Tapahtumatuotannon teoriaa  

Tapahtumatuotannon prosessit onnistuneeseen tilaisuuteen kattavat moninaisia vaiheita 

aina tapahtuman suunnittelun startista tapahtuman loppuun asti, viimeiseen purkupalave-

riin saakka. Kulttuuritapahtumien järjestäminen on noussut maailmalla asemaan, johon 

jatkuvasti koulutetaan uusia osaajia. Ala kehittyy yleisönsä myötävaikutuksella, mikä vaatii 

tekijöiltään kykyä vastata jatkuviin, uniikkeihin haasteisiin (Andersson, Carlsen & Getz 

2010, 29). Mikko Mäntyneva teoksessaan Hallittu projekti - jäntevästä suunnittelusta me-

nestykselliseen toteutukseen pohtii onnistuneen projektitoteuttamisen eri vaiheita, jotka 

karkeasti voidaan määritellä vastaavan samoja työvaiheita myös tapahtumajärjestämisen 

kanssa. Nämä vaiheet luokitellaan neljään pääluokkaan: valmistelu, suunnittelu, toteutta-

minen ja päättäminen (Mäntyneva 2016, 17). Seuraavissa luvuissa käsittelen näitä vaiheita 

yleisellä tasolla.  

 

4.2 Valmisteluvaihe 

Valmisteluvaihetta teoreettisesti tarkastelemalla havaitaan, että tausta ja tarpeet käynnistä-

vät aina päätöksen järjestää tapahtuma. Hyvin usein luullaan, että tähän vaikuttaa pelkäs-

tään taloudellinen tuotto vaikka tarpeet saattavat kummuta hyvinkin henkilökohtaisesta 

agendasta, tapahtuman korostaessa yhteisön arvoja, yhteisöllisyyttä sekä identiteettiä (An-

dersson ym. 2010, 30.) Valmisteluvaihe tapahtumatuotannossa määrittelee sen, eteneekö 

idea suunnitteluvaiheeseen, eli tehdäänkö siitä käynnistämispäätös (mt., 19-20).  Jokaisen 

tapahtuman, festivaalin sekä tilaisuuden ensimmäinen askel kohti onnistumista on selkeä 

määränpää sekä agenda järjestämisen syylle, eli miksi kyseistä tapahtumaa lähdetään jär-

jestämään: vastaako tapahtuma pienen, tarkkaan harkitun kohderyhmän tarpeeseen vai 

onko kyseessä suuri, kaupallinen festivaali.  

 

Eri tapahtumat vaativat eri käytäntöjä valmisteluvaiheissa; yhdistyskentällä erilaiset koulu-

tus-, yleisö- sekä luentotilaisuudet ovat yhdistystoiminnan kannalta äärimmäisen tärkeitä 

tiedonjakamisen foorumeita, joissa pääpainona valmistelussa on kollektiivinen keskustelu 

siitä, mitä tilaisuuden järjestämisellä tavoitellaan. Tämä tukee yhdistystoiminnan päämää-

rää siitä, että eri näkemykset ja näkökulmat saadaan yhteiseen tietoisuuteen josta voidaan 

rakentaa yksi, yhteinen tavoite (Muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen, 
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2019). Voima vaikuttaa – tapahtumaverkoston sisällöt  vastaavat vahvasti yhdistyskentän 

agendaa; jokaisella yksittäisellä tapahtumalla pyritään osallistujien kesken yhteiseen tavoit-

teeseen eli valtakunnalliseen lastensuojelun kehitykseen.  

 

4.3 Suunnitteluvaihe 

The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or 

public event. (Conway D.G. 2009.) summaa tapahtumien suunnittelun käyttäen esimerk-

kinä kaupassa käyntiä; ennen asioimista tulee miettiä mitä ollaan ostamassa ja mikä on os-

toksiin käytettävä budjetti. Tätä varten tarvitsee katsoa jääkaapista mitä kaupasta tarvitaan 

ja kirjoittaa kauppalista. Ennen matkaan lähtöä pitää varmistaa että bussit kulkevat sopi-

vasti ja kauppa on edelleen auki. Kun kauppaan päästään, tulee tarkistaa että ostoskorin 

sisältö on tuore eikä joukossa ole esimerkiksi mätiä hedelmiä. Arkemme koostuu siis mel-

kein kokonaisuudessaan pienistä, tarkoin suunnitelluista projekteista.  

 

Suunnitteluvaiheessa tapahtumaa ideoidaan jokaista yksityiskohtaa myöten. Vaihe sisältää 

tarkan resurssien läpikäymisen, sekä näihin soveltuvan aikataulun ja budjetin. Suunnittelu-

vaiheessa huomioidaan selkeät riskit ja nämä pyritään tunnistamaan mahdollisimman tar-

kasti organisaatiokohtaista varautumissuunnitelmaa laadittaessa (Mäntyneva 2016, 19). 

Ennen tätä, on järjestämisestä vastaavan tahon kuitenkin selvitettävä tapahtuman sisältöä 

ja tarvetta eritteleviin kysymyksiin: miksi tapahtuma järjestetään, kenelle se on suunnattu 

ja mitkä ovat tapahtuman tavoitteet (Korhonen, Korkalainen,  Pienimäki & Rintala 2015, 

10).  

 

Tapahtumanjärjestäjän on olennaista ymmärtää kohdeyleisöään huolimatta tapahtuman 

koosta, luonteesta ja agendasta; suuret festivaalit puhuttelevat yleisöään symboliikallaan ja 

ainukertaisella yhteenkuuluvuuden tunteellaan joka syntyy vain karnevaalinomaisesta kol-

lektiivisesta ilosta sekä kyvystä tunteita itsensä osaksi valtavaa, juhlivaa ihmismassaa (An-

dersson ym. 2010, 31.) Verkostotapahtuma puolestaan voi tarjota osallistujalleen elintär-

keää vertaistukea hengenpelastukseen.  
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Onnistunut tapahtuma puhuttelee kohdeyleisöään intensiivisesti ja haluaa aidosti vastata 

tuotannoltaan sen tarpeisiin. Se sitouttaa järjestäjäorganisaation jäseniä ja vahvistaa heidän 

rooliaan olla osana järjestettävää tapahtumaan. Suunnitteluvaiheessa organisaation tulee 

luoda huolellinen roolitus joka korostaa työryhmien vahvuuksia sekä yksilöinä että tiimeinä. 

Onnistunut roolitus vahvistaa tiimien sisäistä vertaistukea intensiivisessä sesonkityössä. 

 

Aikataulutus tapahtumanjärjestämisen tukena rytmittää kaikkien ammattilaistiimien 

sekä koko työyhteisön yhteistä tekemistä kohti h-hetkeä.  

 

Aikatauluista kiinni pitäminen sekä kattava ja nopea informointi niiden muuttumisesta luo 

työyhteisölle turvallisuuden tunteen sekä varmuuden siitä, että tapahtuman järjestämisestä 

vastaava henkilö on tehtäviensä tasalla. Aikataulun suunnitelma saadaan toimivaksi ym-

märtämällä tapahtumaprosessi kokonaisuutena, aina suunnitteluvaiheesta toteutukseen 

saakka. Aikataulua kannattaa hyödyntää myös tehokkaana työkaluna havainnoimaan, mitkä 

työvaiheet järjestämisessä ovat selkeitä ”aikasyöppöjä” ja mitkä työvaiheet suoriutuvat vä-

hemmällä hiomisella. Esimerkiksi ulkopuolisten toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdessä tu-

lee aina huomioida viivästykset, joihin itse ei omalla toiminnallaan pysty vaikuttamaan 

(Korhonen ym. 2015, 11.) On tärkeää ymmärtää, että aikataulujen rakenteet eivät olet kiveen 

hakattuja. Missä tahansa tapahtumassa tulee järjestäjän osata arvioida ennakkoon aikaa 

vaativat toimenpiteet ja suhteuttaa nämä aikatauluun sitä laadittaessa. 

 

Budjetti, eli tulo- ja menoarvio ja pyrkimys tämän tarkkaan ennustamiseen on tarkan ai-

kataulutuksen kyljessä yksi onnistuneen tapahtuman kulmakivistä. Tapahtumaan kiinnitet-

tävä pääoma, mahdollisten lippu- ja myyntitulojen sekä oheismyynnin arvioinnilla pystyy jo 

saamaan suuntaa sille, minkä kokoluokan tapahtumaa sisältöineen on mahdollista järjestää. 

Mitä pidemmälle tapahtuman järjestämisessä pääsee oman henkilökunnan ja talkootyön 

voimin, sitä pidemmän pennin järjestäjä pystyy joko säästämään tai investoimaan tuotan-

non muihin osa-alueisiin. (Korhonen ym. 2015, 12)  Onnistuneen tapahtuman budjetti ei ole 

suurpiirteinen vaan tarkkaan harkittu sekä osiin pilkottu. Ammattimaisessa budjetissa osa-

taan myös jättää “pelivaraa” yllättäville kuluille. 
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4.4 Tapahtuman toteutus 

Tapahtuman onnistunutta toteutusta voisi huolellisen suunnittelun ja aikataulutuksen on-

nistumiseksi (Korhonen ym. 2015, 17). Tapahtumasta riippuen toteutuksen keskiössä vai-

kuttavat eri tekijät; kokemuksen kokonaisvaltaisuus, tunne elämyksestä sekä vaikuttavuu-

desta ovat tunnepohjaisia tekijöitä joita jokainen tapahtumanjärjestämisen ammattilainen 

pyrkii yleisölleen luomaan. Näiden tunnetilojen aikaansaajat ovat niitä yksittäisiä tekijöitä, 

jotka erottavat eri tapahtumien toteutukset toisistaan. Siinä missä kymmeniätuhansia kävi-

jöitä vetävä kaupunkifestivaali luo unohtumattoman kokemuksen tarkkaan harkituilla pal-

veluillaan sekä esimerkiksi valo- ja äänisuunnittelullaan, voi paikallinen pieni yhteisötapah-

tuma vaikuttaa kävijöitään intiimiydellään sekä henkilökohtaisesti huomioivalla vastaan-

otollaan.  

 

Tapahtumanjärjestämisen toteutusvaiheeseen edetessä, toimii kulmakivenä tapahtuman 

huolellinen suunnittelu sekä siitä toteutunut suunnitelma. Hyvä suunnitelma on tiivis, sel-

keä ja seikkaperäinen. Se voi sisältää tapahtumasta riippuen seuraavien aihealueiden käsit-

telyä: johdanto, tavoitteet, organisaatio, toteutussuunnitelma, talous, ohjaussuunnitelma 

sekä projektin päätös ja arviointi. (Kauhanen ym. 2002, 28-29). Suunnitelman rakenne on 

avoin muutoksille tapahtumaorganisaatiosta sekä tapahtuman agendasta riippuen, mutta 

sisältää selkeän aihion valmistelusta toteutukseen ja purkuun jota useimmat tapahtumat to-

teutuessaan noudattavat.  

 

Toteutusvaihe voidaan karkeasti määritellä suunnittelujen viemisenä konkretiaan, ja vai-

heen tärkein osuus on dokumentoida ja raportoida jatkuvasti, hetki hetkeltä tapahtuman 

onnistumisia ja haasteita. Toteutusvaiheessa järjestäjä pystyy keräämään informaatiota 

mahdollisiin muutostarpeisiin joihin seuraavalla kerralla pystytään kiinnittämään tarkem-

min huomioita. Tapahtumien toteutuksien toimenpiteet poikkeavat toisistaan tapahtu-

masta riippuen, mutta eroavaisuuksista huolimatta, toteutuksissa huomioonotettavat pää-

kohdat ovat yhtenäisiä. Näihin voidaan lukea mm. yleisön liikehdintä, syöminen, yöpymi-

nen sekä hygieniatarpeista huolehtiminen (Seinäjoen kaupunki 2015). 
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4.5 Tapahtuman päätös 

Toteutuksen aikana kerätty materiaali onnistumisista ja kehityskohteista on tärkeää käydä 

läpi tapahtuman huolellisessa päätöksessä. Tapahtuman aikana kerätyllä dokumentaatiolla 

ei vain pohdita, miten esimerkiksi monivuotinen tapahtuma pystyy tulevaisuudessa kehit-

tymään ja kasvamaan vielä suurempaa ja monimuotoisempaa yleisöä palvellen, vaan mieti-

tään myös onnistumisia ja kehityskohteita yksilötasolla. (Seinäjoen kaupunki 2015).  

 

Tapahtuman päättyessä palautteen saanti sekä työntekijöiltä että tapahtumaan osallistu-

neilta on elintärkeää tietoa, jonka keruuta tapahtumanjärjestäjän ei tulisi laiminlyödä. Ra-

kentava palaute tulisi pyrkiä vastaanottamaan siten, että järjestäjälle on tärkeää tietää myös 

ulkopuolisten näkemys tapahtuman onnistumisista ja haasteista. On myös hyvä muistaa, 

että palaute on aina subjektiivinen näkemys yksittäisen ihmisen kokemuksesta tapahtu-

massa, jonka takia sitä tulisi pyrkiä keräämään suurelta joukolta osallistujia (Tapahtuman 

pelikirja: palaute tapahtumasta - mitä ottaa huomioon 2017). 

 

Palautteen lisäksi ydintyöryhmän tulisi käydä päätöksen aikana läpi omia ajallisia ja talou-

dellisia onnistumisia, haasteita sekä organisaation toimintaa sekä siitä nousseita ajatuksia. 

Tapahtuman järjestäminen voi olla pääsääntöisesti kausiluontoista, jonka takia työryh-

mässä saattaa olla vuosittain suurta vaihtelevuutta. Työryhmälle tärkeää onkin - onnistu-

neen tapahtuman kannalta - löytää yhteinen kieli sekä voimakas yhteenkuuluvuuden tunne 

jotta toisinaan pitkätkin työpäivät pystytään kääntää voitoksi. On tärkeää ymmärtää, että 

hyvällä mielellä ja tunteella tehdyt toimenpiteet välittyvät suoraan yleisölle joka pystyy am-

mentamaan tunnelmia omaan mielentilaansa. Tapahtumanjärjestäjän olisikin tätä tunnetta 

vahvistaakseen tärkeää palkita työntekijät heidän panoksestaan asianmukaisesti esimer-

kiksi yhteisen karonkan muodossa.  
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5 TAPAHTUMAPÄIVÄ 

Tässä luvussa käsittelen Harjun nuorisotalolla 4.5. järjestetyn verkostotapahtuman kulkua. 

Havainnot tapahtumasta olen koonnut lukuun opinnäytetyön lukuun 5. Tapahtuman yh-

teenvedon lisäksi olen koonnut tähän lukuun myös tapahtumapäivän onnistumisia sekä ke-

hityskohteita.  

 

5.1 Tapahtuman kulku 

4.5. järjestettävä tapahtuma pidettiin Harjun nuorisotalolla, Helsingin Kallion kupeessa. 

Tapahtumapaikka ja sen fasiliteetit suhteessa tapahtuman ohjelmaan sekä osallistujamää-

rään ovat järjestäjätaholle haastavaa ratkaista Voima vaikuttaa – verkoston tapahtumissa. 

Tapahtuma on yksipäiväinen, intensiivinen kokonaisuus, jonka tulisi täyttyä tasapainoisesti 

keskustelu- ja kehittämistyöllä, riittävillä tauoilla sekä ruokailulla. Päivän suunnittelun pai-

nopisteet ovat vahvasti ryhmäliikehdinnän koordinoinnissa ja ennakoinnissa, sillä tiivis ai-

kataulu ei saa kärsiä ryhmien liikehdinnästä paikasta toiseen vaan vaihtojen tulee sujua jou-

hevasti – tapahtumiin odotetaan kuitenkin vuosittain useita kymmeniä osallistujia.  

 

Tapahtuma järjestettiin aikavälillä 9-17. Karkea aikataulu tapahtumapäivälle oli seuraava; 

aamupala, päivän info, tutustumista, 1. työskentely, lounastauko, 2. työskentely, tauko, yh-

teenveto, Tarinateatteri Silta, palautteenkeruu.  

 

Aamupalan yhteydessä nuoret kävivät läpi tapahtuman osallistujalistan sekä valmistelivat 

omat, tapahtumapaikkaan pääsyoikeutena toimivat pinssit joihin jokainen kirjoitti oman ni-

mensä ryhmätyöskentelyä varten. Tämän jälkeen avasimme ryhmille päivän tarkoitusta; 

miksi, miten ja ketkä ovat tämän vuotisen verkostotapahtuman suunnitelleet. Päivän oli tar-

koitus innostaa ja motivoida osallistujia, jonka takia sisällön esittely oli tärkeää. Se toimi 

ensiaskeleena osallisuuteen ja herätti pohtimaan omaa itseä suhteessa päivän aikana käsi-

teltäviin asioihin. Päivän esittely saattoi toimia myös herätyksenä esimerkiksi ensikertalai-

sille; täällähän käydään läpi itseä koskevia asioita.  
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Ennen työskentelyä kaikki päivän osallistujat kiinnittivät seinään valkoiset perhoset, jotka 

levittävät maailmaan rauhaa, rakkautta sekä symboloivat jokaisen oikeutta ihmisyyteen. 

Valkoiset perhoset ovat nepalilaisen taiteilijan Milan Rain vapauttama taidehanke, joka on 

levinnyt jo 40 eri maahan (Parikh 2018) 

 

Käytännön asioiden ja päivän ohjelman yhteydessä keskustelimme yhteisistä pelisään-

nöistä.  Näissä korostuivat tapahtuman luottamuksellisuus, sekä toinen toisensa kunnioit-

taminen, salassa pidettävät asiat sekä intimiteettisuoja. Käytännön asioiden ohessa ilmoi-

tettiin myös, että tapahtumapäivän jälkeen järjestävä taho toimittaa kirjallisen tervehdyk-

sen Outi Alanko-Kahiluodolle kiitoksena hänelle työstä, jonka hän on tehnyt jälkihuollon 

ikärajan nostamiseksi. Kirjaan saa jokainen nuori välittää henkilökohtaiset terveisensä sekä 

halutessaan kertoa, miten lainvoimaiseksi tuleva päätös tulee vaikuttamaan omaan elä-

mään.  

 

Ensimmäisessä työskentelyvaiheessa nuoret jakaantuivat viiteen ryhmään keskustelemaan 

lastensuojelun oikeuksista sekä niiden vaikutuksista omaan elämään. Työskentelyssä nuo-

ret jakautuivat viiteen pienryhmään keskustelemaan lastensuojelun oikeuksista teemoite-

tusti. Jokainen ryhmä kävi läpi keskustellen, omia kokemuksiaan projisoiden mitä epäkoh-

tia lastensuojelussa on tullut esiin, mitä eroja ja mitä onnistumisia on kohdattu.  

 

Vahvimpina epäkohtina pienryhmissä nousivat esiin nuorten kokemukset siitä, että omia 

oikeuksia ei aina oltu vastuuaikuisen puolesta edes kerrottu, sekä epätietoisuus siitä että 

kenen vastuulla on näiden kertominen asiakkuuden aikana. Päivän ensimmäistä teemaa 

johdatti kuitenkin miltei kollektiivinen kokemus kuulluksi tulemisesta ja sen tärkeydestä. 

Jälkimmäiseen aiheeseen pureuduttiin pienryhmissä hyvinkin moniulotteisesti ja nuoret 

käsittelivät erilaisia tulokulmia aiheesta. Kuulluksi tulemisen erilaisia olomuotoja käsiteltiin 

pienryhmissä laidasta laitaan, nuorten lähtökohtaisesta sanaan uskomisesta ohjaajien ta-

paan lokeroida nuoria eri elämänvaiheissa. Pienryhmien ryhmädynamiikka oli työskentely-

vaiheessa vaihtelevaa herkästä ja haavoittuvaisesta vahvaan ja itsetietoiseen, analyyttisestä 

jännittyneeseen.  
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Lisäksi nuoren kokemus kasvuprosessista lapsesta nuoruuteen jakoi mielipiteitä; toisaalla 

oli vahva kokemus kesken jääneestä lapsuudesta, toisaalla taas liian tiukka rangaistuskäy-

täntö kasvuprosessin aikana koettiin rajoittavana. Yleisesti pienryhmissä nousi esiin toive 

ohjaajille siitä, että lapsen annetaan kehittyä lapsena ja nuori saa kokeilla nuoruuden rajo-

jansa turvallisessa ympäristössä ja luotettavaan aikuiseen nojautuen. Toisaalla nousi myös 

vahvana esiin kokemus nuorten toimintakyvyn aliarvioimisesta, sekä lastensuojelun vaiku-

tuksesta nuorten leimaantumiseen ulkopuolisessa yhteisössä. 

 

Voima vaikuttaa - verkosto kokosi yhteenvedosta tiivistelmän omaksi missiokseen, eli 

minkä viestin verkosto vie tapahtumasta eteenpäin. Tähän viestiin sisältyi tulkkien ja kult-

tuurierojen huomioiminen lastensuojelussa, perhetyöhön panostaminen ja siinä onnistumi-

nen, vertaisuuden ja osallisuuden kehittäminen sekä selkeää ohjeistusta oikeuksien viestin-

nässä nuorille.  

 

Iltapäivän työskentelyosuudessa pienryhmät vetäytyivät keskustelemaan vahvuuksista, vai-

keuksista sekä unelmista. Nuoret listasivat itselleen ja keskustelivat yhdessä niistä asioista, 

mitä lastensuojelu oli heidän elämäänsä tuonut. Listauksen yhteenvedossa ei nähty toistu-

vana selkeää teemaa, vaan yksilölliset tuntemukset omalle elämälle käänteentekevästä asi-

asta muodostivat kokonaisuudessaan eheän elämän piirteet. Nuoret listasivat tärkeimpinä 

asioina lastensuojelulta saatuina oman elämän, vakaan elinympäristön, turvaa ja arvok-

kuutta, mallin vanhemmuudesta, itseluottamusta, pysyvyyttä, lapsuuden ja nuoruuden sekä 

taloudellisen tuen.  

 

Yhteenveto suoritettiin ohjaajien toimesta tapahtumapäivän loppupuolella. Nuorten pien-

ryhmätyöskentelyä kirjasi aina yksi ohjaaja, joka vastasi käytyjen keskustelujen pääkohtien 

dokumentoinnista purkua varten. Pienryhmätyöskentelyistä syntyneistä dokumenteista 

laadittiin päivän aikana tiivistelmä, joka käytiin yhdessä läpi osallistujien kanssa. Palautteet 

kerättiin lennokein ennen päivän päätöstä ja analysoitiin myös tätä kehittämistyötä varten.  
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5.2 Onnistumisia 

Erityinen onnistuminen koko päivän läpimenon kannalta oli järjestäjänuorien välitön ja vil-

pitön tunnelma, joita he jaksoivat pitää yllä aina tapahtuman alusta loppuun saakka. Nuoret 

toivottivat osallistujat niin lämpimästi tervetulleiksi ja osoittivat vieraanvaraisuutta jonka 

saattoi viedä kotiin saakka. Järjestäjätahon puolesta päivä oli aikataulullisesti ja läpimenol-

taan todella sujuva. 

 

5.3 Kehityskohteita 

Verkostotapahtumat toimivat pääsääntöisesti omavaraisesti, mikä on vuosittain järjestettä-

vän tapahtuman ensisijainen huomioon otettava asia resursseja suunniteltaessa. Koke-

musasiantuntijat osallistuvat päivään ja sen suunnitteluun sekä toteutukseen vapaaehtoi-

sina. Huomionarvoista tapahtumassa on myös se, että osallistujaryhmät ottavat osaa tapah-

tumaan eri puolelta Suomea – pisimmältä tulevat matkustavat Oulusta saakka. Miten ta-

pahtuma tarjoaa päivän sisällön osallistujille niin, että vapaaehtoisena osallistuminen antaa 

tarpeeksi kotiin vietäväksi.  

 

Voima vaikuttaa -tapahtuman toteutuksen toimenpiteet ovat kokoluokan takia tois-

taiseksi yksinkertaisempia. Sisällöntuotannon suunnittelu ja tuottajan rooli tapahtumassa 

ovat nuorten kokemusasiantuntijaryhmän vastuulla, kun taas tapahtuman konkreettisesta 

mahdollistamisesta vastaa ryhmän ohjaaja. Tapahtuman sisällön rakennetta ei ole tapahtu-

maketjussa linjattu, vaan jokainen järjestäjäryhmä saa vapaasti päättää, miten sisällön ha-

luaa toteuttaa. Sisällön pääpainona nuoret ovat aina halunneet korostaa yhdessä oloa ja sel-

keää kokemusten jakamista, työskentelyä ryhmissä sekä tiivistä sisältöä, ja ylimääräinen oh-

jelma on haluttu pitää minimissä (Inkinen 2019.) Ohjaajat ovat puolestaan mahdollistaneet 

tapahtuman järjestämisen varaamalla tapahtumapaikan, sekä koordinoimalla ilmoittautu-

miset sekä ruokailun. (mt 2019). Tapahtumaketjun kehityksen kannalta olisi tärkeää, että 

mahdollistajat saisivat käyttöönsä erilaisia työkaluja, jotka tukevat heitä tarjoamaan järjes-

täjäryhmälle mittavampia resursseja. Olisiko mahdollista, että tapahtuman mahdollistajina 

toimivat ohjaajat saisivat kartoittua aina vuosittain omat resurssinsa, joita hyödyntäen 

he voivat selvittää nuorten kanssa vuositason tarkkuudella järjestettävän tapahtuman puit-

teet.  
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Päivän purun yhteydessä pohdin itse, että olisiko nuorten kehitysideoista sekä kokemuksista 

mahdollista koostaa toimenpiteiden kartta, joita hyödyntäen lastensuojelun ammattilaiset 

voivat viedä kehitettäviä osa-alueita eteenpäin. Näiden esittely purun yhteydessä loisi osal-

listujille konkreettisemman käsityksen siitä, miten heidän osallisuudellaan sekä välittämi-

sellään on merkitystä.  

 

6 MENETELMÄT 

Tässä luvussa perustelen syyt, miksi valitsin aineistonkeruumenetelmiksi teemahaastattelut 

ja havainnoinnin.  

 

6.1 Teemahaastattelut  

Opinnäytetyön aineistonkeruun pohjana käytin havainnoin lisäksi teemahaastattelumene-

telmää. Kyseinen menetelmä valikoitui aineistonkeruun työkaluksi siksi, koska se soveltuu 

vapaan puheen tiedonkeruuvälineeksi. Opinnäytetyöhön haastateltiin valikoituja lastensuo-

jelun kokemusasiantuntijoita, lastensuojelun ammattilaista sekä Pesäpuu ry:n edustajaa. 

Henkilöt valikoituvat siksi, että kokemuspohja on peilattavissa myös opinnäytetyön loppu-

tuotteeseen  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  

 

Teemahaastattelu antaa oleellisen arvon herkille kokemuksille, joiden nyansseja apuna 

käyttäen opinnäytetyön lopputuote pystyy tukemaan Voima vaikuttaa - verkoston tapahtu-

maketjua. Haastattelut kokemusasiantuntijoiden ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa 

suoritetaan myöhäisessä vaiheessa, jotta aikaisempien tapaamisien kautta haastateltavan ja 

haastattelijan välille on voinut syntyä luottamussuhde. Haastattelun sisältö pyritään käy-

mään haastateltavien kanssa etukäteen läpi, jotta myös tutkimuksen tarve esiintyy läpinäky-

vänä. Teemahaastattelussa tärkeintä on osoittaa, että lastensuojelun kokemusasiantuntijoi-

den ajatuksia ja tunteita ei ole tarkoitus ryöstöviljellä, vaan käyttää tapahtuman kehityksen 

tukena.  
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6.2 Havainnot 

Autenttisessa ympäristössä nuori kokee turvan tunteen jolloin myös tuntemukset ja ajatuk-

set ovat artikuloituna aidommillaan. Hyödynsin havainnointia laadullisena tutkimusmene-

telmänä hetkissä, jolloin Voima vaikuttaa – verkoston kokemusasiantuntijat olivat kokoon-

tuneet yhteen tapahtumaa suunnittelemaan. Niinä päivinä, kun nuoret eivät suunnitelleet 

tapahtumaa vaan kokoontuivat vain ryhmänä yhteen, en tehnyt hetkistä muistiinpanoja sillä 

luotettavat tulokset saatoin varmistaa sillä, että haastateltavat henkilöt tottuivat muka-

naolooni prosessin aikana (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Itse havainnoissa 

kirjasin nuorten vuorovaikutussuhteita toisiinsa sekä ohjaajiin, sekä näiden suhteiden hei-

jastumista tapahtumajärjestämisen prosesseihin. Tuloksissa olen avannut havaintomuis-

tiinpanoja sekä sisällönsuunnitteluun varatuista päivistä, sekä itse tapahtumapäivästä.  

 

7 AINEISTON ANALYYSI JA YHTEENVETO 

Tässä kappaleessa tiivistän ja analysoin teemahaastattelujen sekä havainnoinnin tuloksia. 

Lastensuojelun kokemusasiantuntijoille esitetyt kysymykset käsittelivät haastateltavien 

omia kokemuksia verkostotoiminnasta sekä johdateltuna heidän kehitysideoitaan ja toivei-

taan verkostotapahtumaan liittyen. Haastattelussa otettiin huomioon myös haastateltavien 

kokemukset verkostotapahtuman eettisyydestä. Lastensuojelun ammattilaiselle esitetty 

haastattelurunko oli vastaava kokemusasiantuntijoille esitetyn rungon kanssa.  

 

Havainnoinnista syntyneet muistiinpanot olen avannut auki kronologisessa järjestyksessä 

opinnäytetyöprosessin suhteen. Havaintoja tein intensiivisesti suunnittelupäivistä, tapah-

tuman yleisestä tunnelmasta, pienryhmätyöskentelystä, tapahtumapäivän yhteenvedosta 

sekä Tarinateatterin esiintymisestä. Havainnoinnista sekä teemahaastatteluista syntyneet 

tulokset huomioidaan opinnäytetyön lopputuotteena syntyvässä tapahtumajärjestämisen 

manuaalissa. 
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7.1 Teemahaastattelut 

Kaikki haastatellut kokemusasiantuntijat olivat saaneet tiedon verkostotoiminnasta las-

tensuojelun ohjaajilta ja jokaisella kimmokkeena lähteä mukaan toimintaan olivat samat 

perusteet. Yhteisiä esiin nousseita asioita olivat kokemusasiantuntijaryhmien  yhteiset ruo-

kailuhetket, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä vaikuttaminen itseä koskeviin asioihin. 

Osalla haastateltavista oli aikaisempaa kokemusta yhdistystoiminnasta ennen verkostoon 

mukaan lähtemistä, jolloin vaikuttamisen mahdollisuus saattoi näkyä suurempana moti-

vaattorina mukaan lähtemiselle. 

 

”Se myyntipuhe oli luokkaa et saat ruokaa ilmaiseks, pääset puhumaan ihmisten kanssa 

ja pääset vaikuttamaan” 

 

Pääsääntöisesti nuorten kokemukset verkostotoiminnasta olivat olleet positiivisia. Vaikka 

jokaisella oli henkilökohtaisia tarpeita omien tunteiden työstämisestä vaikuttamisen mah-

dollisuuteen, oli vertaistuesta saatu voimavara vahvimmin esille tuleva asia keskuteltaessa 

siitä, mitä kokemuksia verkostotoiminta on nuorille antanut. Kokemusten jakaminen mui-

den samantaustaisten kanssa koettiin voimaannuttavaksi, ja nuorilta nuorille - viestimis-

malli toimivaksi.  

      

”Ja mä oon päättänyt, että mä haluan alkaa tekee sitä (kokemusasiantuntijuus) 
mun työksi. Ja mä en ois ikinä ajatellut että mä haluan tällaista alaa, mut nyt musta 
tuntuu että mä en halua mitään muuta.” 

 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että että tapahtumia voisi olla vuodessa enemmän, 

tai vastaavasti ne voisivat olla kaksipäiväisiä. Tämä perusteltiin mm. sillä, että vuoden ai-

kana ehtii kentällä tapahtua paljon erilaisia muutoksia, joihin reagoinnin pitäisi olla pi-

kaista. Kerran vuodessa järjestettävällä tapahtumalla on siis riski jäädä ajankohtaisista asi-

oista jälkeen. Tapahtuman ajalliseen ja määrälliseen kehitykseen liittyvien resurssien niuk-

kuus oli kuitenkin nuorten tiedossa. Sisällöntuotannon kehityksessä nostettiin esiin yksilöl-

listämistä, elämyksellisyyttä sekä medianäkyvyyttä. Nuoret pohtivat mahdollisuutta saada 

verkostotapahtumaan paikalle sekä päättäviä henkilöitä, että ammattipuhujia. Keventävä 
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ohjelma suhteessa työskentelyyn varattuun aikaan koettiin Harjun nuorisotalolla toimi-

vaksi, mutta yksimielisyyttä löytyi myös siitä, että keventävää ohjelmaa tulee jatkossakin 

olla samassa mitoin suhteessa työskentelyyn varattuun aikaan.   

 

”Vierailijoista on yleensä hyviä kokemuksia, et on se sit teatteriporukka tai musiik-
kia tai jotain. Kuvataiteilija joka ois perehtyny johonkin tän tyyppiseen juttuun. Tai 
hyvin vois olla jotain voimauttava valokuvaa, tai voimauttavan valokuvan työpaja 
tai jotain. Totta kai se on pieni aika ja se vaatii omat prosessinsa mut niinku..” 

 

4.5. järjestetty tapahtuma koettiin sisällöltään eettiseksi onnistuneeksi. Lisäksi yhteisten pe-

lisääntöjen kokoaminen tapahtumassa tuntui lisäävän yhteisöllisyyden ja vertaistuen tun-

netta. Haastateltavat eivät kokeneet, että pitkälle ulottuva yksityisyydensuoja olisi vaikutta-

nut omaan kokemukseen tapahtumasta, mutta olivat yksimielisiä siitä että kaikki kokemuk-

set lastensuojelutaustasta ovat yksilöllisiä. Pitkälle jalostetut, turvalliset raamit saattoivat 

olla jopa tekijä, joka sai epävarmimmankin osallistujan kertomaan kokemuksistaan.  

 

”Mut sit on ihmisiä jotka häpee sitä tai on tosi traumaattinen tausta et sitä häpee, 
tai haluu suojella omaa perhettä. Niin silloin se on täysin ymmärrettävää ettei ha-
luu seinien sisältä tiedon leviävän mihinkään.” 

 

Vaikka tapahtuman järjestäminen oli eettisesti onnistunut, haastateltavilta tuli kuitenkin 

toiveita liittyen tapahtuman jälkihoitoon. Tapahtuman jälkeen olisi toivottu, että ohjaajilta 

olisi saanut pientä henkilökohtaista palautetta tai yhteydenottoa. Yhtämieltä oltiin siitä, että 

verkostopäivät ovat intensiivisiä – jopa raskaita kokemuksia ja varsinkin ensikertalainen ei 

voi etukäteen tietää, miten reagoi suuren vertaistukijoukon vaikutuksesta. Lisäksi pohdittiin 

ennakko-odotusten pettymisestä – joko itseen tai verkostopäivään. Nuori voi kokea, että pu-

hui liikaa tai vastaavasti liian vähän. Nämä olivat yksittäisiä asioita, joihin ohjaajilta toivot-

tiin huomiota esimerkiksi pienellä henkilökohtaisella palautekeskustelulla.  

 

”Välil tuntuu et on antanu hirveesti mut ei oo saanu silleen henkilökohtaista palautetta.” 
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Lastensuojelun toiminnanohjaajalle oli esitelty sama haastattelurunko kuin koke-

musasiantuntijoille. Tällä varmistettiin, että näkökulma tapahtumanjärjestämisen eri osa-

alueista saadaan sekä järjestäjä- että mahdollistajaryhmältä.  

 

Haastattelusta kävi ilmi, että ohjaajan näkökulmasta kokemusasiantuntijuus vaikuttaa nuo-

riin rohkaisevasti ja itsevarmuutta lisäävästi. Kuten nuorten haastatteluista kävi ilmi, myös 

ohjaajapuolelta koetaan vertaistuen olevan näkyvin aspekti mikä tapahtumassa tulee esiin. 

Lisäksi koetaan, että tapahtuma on nuorelle mahdollisuus päästä myös avoimeen keskuste-

luun lastensuojelun ohjaajien kanssa.  

 

Verkostotapahtumien koettiin ohjaajanäkökulmasta vahvistan kokemusasiantuntijuuden 

roolia nuorten keskuudessa. Nuori kokee tapahtumassa selkeästi vahvempaa yhteenkuulu-

vuutta  sekä voimaantumista, ja saavat vahvemman alustan äänelleen. Ohjaajanäkökul-

masta verkostotapahtumat ovat kokemusasiantuntijuudeen kohokohtia jossa nuoret voivat 

kokea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta.  

 

Myös ohjaajanäkökulmasta syntyi pohdintaa tapahtuman yhteenvedolle suodusta ajasta. 

Ohjaajavetoisesti koettiin, että asioiden käsittelyyn pitäisi varata tapahtumassa enemmän 

aikaa, ja konkreettisen sanoman tulisi siirtyä vahvemmin eteenpäin jo itse tilaisuudessa, esi-

merkiksi suoraan päättäjille. Nuorten osallisuutta pitäisi ohjaajanäkökulmasta vielä yhä 

vahvistaa sekä kehittää, sillä heidän halunsa ja kykynsä ottaa vastuuta tapahtumassa on jo 

hyvin vahvaa.  

 

 

 

7.2 Havainnot 

Sisällönsuunnitteluun varatuissa päivissä oli nuorten osallisuus pinnalla läpi palaverei-

den. Nuorten ryhmädynamiikasta erottuu selkeästi päämäärätietoisemmat pohtijat, mutta 

ohjaajien kannustuksella myös hiljaisemmat persoonat pystyivät saamaan äänensä ja toi-

veensa julki. Toisinaan ohjaajilla saattoi kuitenkin olla haasteita löytää tulokulmaa nuoren 
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motivaation tukemiseen sekä osallisuuden edistämiseen. Olisi tärkeää, että nuori sisäistäisi 

oman osallisuutensa merkityksen suunnittelussa sekä päätöksenteossa, ja kokisi tarjotun 

mahdollisuuden vaikuttamiseen omakseen (Rantanen & Toikka 2009, 89.) Kyky hahmottaa 

osallisuuden olevan osana itseä koskevassa päätöksenteossa sitouttaa nuoren aktiivisuu-

teen, mutta on tärkeää ymmärtää osallisuuden itsessään olevan myös tärkeää, eikä pelkäs-

tään osallisuuden aikaansaamien tuloksien takia (mt. 2009, 90). 

 

Tapahtumapäivänä nuoret sisällönsuunnittelijat pitivät alusta alkaen yllä lämminhen-

kistä ja tiivistä tunnelmaa Harjun nuorisotalolla. Nuorten dynamiikka toimia tiiminä oli jou-

hevaa, sekä heidän keskinäinen roolitus oli onnistunutta. Nuoret osallistuivat aktiivisesti 

tapahtuman kulkuun sekä havainnoivat tarkasti ympärillä tapahtuvia asioita. Tapahtuman 

alussa sekä järjestämiseen osallistuneet nuoret, että osallistujanuoret olivat tiiviisti mukana 

tapahtumapäivän yhteisten pelisääntöjen kokoamisessa. Yksimielinen päätös säännöistä li-

säsi tunnetta yhteisöllisyydestä. Nuoret kykenivät ottamaan toisensa, ohjaajat sekä ”ylimää-

räiset” henkilöt täysin tasavertaisina vastaan.  

 

Tapahtuman työskentelyosuudessa osallistujat jaettiin 5 pienryhmään. Pienryhmätyös-

kentelyssä korostui vertaistuen sekä kuuntelutaitojen merkitys. Ryhmädynamiikat olivat 

vaihtelevia herkästä ja haavoittuvasta vahvaan ja itsetietoiseen. Yksi tärkeä havainto oli, että 

pienryhmän tunnelma ei niinikään reagoinut ryhmäläisten persooniin tai tapaan toimia 

pienryhmässä, vaan ennemmin pienryhmässä käsiteltäviin aiheisiin. Mikäli siis käsiteltävä 

aihe oli useammalla ryhmäläisellä vahvana kokemuksena taustoissa, saattoi tämä vaikuttaa 

suuresti pienryhmän tunnelmaan.  

 

Tapahtumapäivän yhteenveto olisi kaivannut enemmän aikaa. Yhteenvedossa käsitel-

tiin kaikkien pienryhmien materiaalit pääpiirteittäin sekä koostettiin näistä saadut tulokset 

yhdeksi dokumentiksi. Yhteenvedossa esiin tulleet aihealueet ja poikkeavat ajatukset kir-

voittivat kuitenkin niin suuren määrän keskustelua että yhteenvetohetki jouduttiin katkai-

semaan ns. kesken. Tämä on sinänsä huomionarvoinen asia, että yhteenvedosta herän-

neestä keskustelusta koostettiin ohjaajille dokumentti, jonka avulla esiin tulleita kehitys-

kohteita viedään eteenpäin.  
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Tarinateatteri koosti päivän lopuksi lasten ja nuorten unelmista ja kokemuksista lyhyitä 

näytöksiä improvisaation keinoin. Kohtausten materiaalit koottiin Tarinateatterin ohjaajan 

johdattelulla nuorten tuntemuksiin päivästä, ja näistä tehtiin improvisaatiota hyödyntäen 

lyhytnäytelmiä näyttelijäin eri keinoja hyödyntäen. Nuorten arkisia kokemuksia käsiteltiin 

Tarinateatterin keinoin moniulotteisesti sekä valtavaa tunneskaalaa hyödyntäen. Tarinate-

atterin läpimeno ei ollut johdonmukaista vaan käsiteltäviä aiheita nousi nuorilta teatterin 

ohjaajan avulla esityksen mennessä eteenpäin. Nuoret osallistuivat aktiivisesti mukaan im-

provisaatioon ja halusivat jakaa kokemuksiaan nähdäkseen nämä esitettyinä lavalla. Tai-

teenmuoto myös auttoi näkemään oman kokemuksen uudessa perspektiivissä sekä jaka-

maan tämän muille osallistujille.  

 

Tapahtumapäivä oli kokonaisuudessaan onnistunut ja sitä kannatteli osallistuvien nuorten 

vapautuneisuus, turvan tuntu sekä verkostojen luominen. Koko päivän kestävän tapahtu-

man aikataulu oli suhteellisen tiukka mutta siirtymät ohjelmassa sujuivat moitteettomasti 

eikä pikaisia muutoksia tarvinnut tehdä mihinkään suunniteltuun ohjelmassa. Päivään osal-

listui n. 40 henkeä joista vapaamuotoista palautetta saatiin 16 hengeltä. Alla olevassa kaavi-

ossa olen visuaalisesti havainnoinut palautetta: 
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Palautteet saimme nimettöminä ja ne oli kirjoitettu vapaassa muodossa. Yllä olevassa kaa-

viossa olen sarakkeittain jakanut palautteita sen perusteella, mitä osallistujat olivat vapaa-

muotoisesti kirjoittaneet.  Kokonaisuudessaan tapahtumapäivä sai laajalti positiivista pa-

lautetta, sekä yksittäisiä kehuja saivat päivän sisällöntuotanto, tarjoilut sekä aikataulujen 

suunnittelu.  

 

Yhteenvetona mainittakoon, että sekä lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden että ammat-

tilaisen puolelta linjaukset tapahtuman kehityskohteista ja eettisistä periaatteista olivat sa-

mat. Tuloksista käykin ilmi, että ohjaajat ovat avoimia kokemusasiantuntijanuorten palaut-

teelle ja toivovat, että nämä tuotaisiin heillekin ilmi toiminnanlaadun parantamiseksi. Ke-

hitysideoista kävi ilmi, että nuoret kaipaavat päivitystä ja kasvojenkohotusta verkostotapah-

tumalle. Tämä olisi hyvä huomioida erityisesti verkostotapahtuman suunnittelupalave-

reissa, joihin voisi varata lisäaikaa pelkästään tapahtuman elämyksellisemmän sisällöntuo-

tannon pohdintaan.  
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8 POHDINTAA 

Vaikka otin tietoisen riskin lähteä opinnäytetyössäni yhdistämään tapahtumatuotannon 

työkaluja sosiaalialaan, koen että taustatietoni huomioon ottaen opinnäytetyö toimii ensias-

keleina kulttuuri- ja sosiaalialan murroksessa. Yhdistäviä tekijöitä aloilta löytyi toki useita, 

mutta yllätyin suuresti kun huomasin miten pienillä, ajallisilla resursseilla lastensuojelun 

saralla työskennellään. Läsnäolollani toin ryhmään jossa työskentelin jonkin verran uutta 

pontta ja pystyin myös tuottajan roolissa ammentamaan sosiaalialalta erilaisia työskentelyn 

metodeja. 

 

Koen kuitenkin, että sekä kulttuuri- että sosiaalialat kulkevat rinta rinnan – kulttuurialalla 

on mahtavia edellytyksiä tarjota taidetta ja osallistavaa kulttuuria eheytymiseen ja voimaan-

tumiseen; sosiaalialalta puolestaan löydämme uusia alustoja työskennellä sekä pystymme 

tarjoamaan työkaluja ja apukeinoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Opinnäytetyöni mielestäni 

osoitti, miten tapahtumatuotannon eri elementit saavat haastetta niitä sovellettaessa lasten-

suojelun verkostotapahtumaan, ja verkostotapahtuma puolestaan saa hyödynnettyä tapah-

tumatuotannon ohjenuoria järjestämistä tukemaan.  

 

Vaikka verkostotapahtumapäivä on intensiivinen, yksipäiväinen kokonaisuus niin suunnit-

telupalavereille ja tapahtuman purulle soisin enemmän aikaa. Opinnäytetyötä laadittaessa 

kävi toki useasti ilmi, että ajalliset haasteet sosiaalialalla kokonaisuudessaan ovat vahvoilla. 

Tapahtuma kuitenkin pitää yllä arvokasta keskustelukulttuuria nuorilta nuorille ja ohjaa-

jille, ja voi hyvinkin toimia yhtenä lastensuojelun vahvoista resursseista tulevaisuudessa. 

Sen myötä olisi myös toivottavaa, että päättävillä tahoilla kokemusasiantuntijuuden merki-

tys vertaistukena ja siltana ohjaajan ja nuoren välillä ymmärrettäisiin, ja se tulisi saamaan 

myös ansaitsemansa tunnustuksen.  

 

Vaikka lopputuotteena syntynyt manuaali ei ehtinytkään testiin vuoden 2019 osalta, niin 

toivon sen tukevan ja antavan hyviä hetkiä verkostotapahtumien parissa tulevaisuudessa. 
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 Liite 1.  

Lupapyyntö huoltajalle   

  

Hei,   

Opiskelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajaksi ja laadin opin-

toihin kuuluvaa opinnäytetyötä yhteistyössä Helsingin kaupungin Teinilän yksikön 

toiminnanohjauksen sekä valtakunnallisen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:n kanssa. 

Opinnäytetyö tutkii Pesäpuu ry:n koordinoiman Voima vaikuttaa- verkoston vuosit-

tain järjestämää kokemusasiantuntijatapahtumaa tapahtumatuotannon kautta ja val-

mistaa lopputuotteenaan Tapahtumajärjestämisen oppaan kokemusasiantuntijoille.   

Tarkoituksenani on haastatella teemahaastattelun keinoin sekä lastensuojelun koke-

musasiantuntijoita että asiakkuuksia kartoittaen tapahtuman sisältöön liittyviä tar-

peita, toiveita sekä odotuksia. Opinnäytetyössä voidaan lainata sitaatteja haastatte-

luista, mutta nimeä tai muista tunnistetietoja ei tuoda esille. Haastattelun aikana syn-

tyneeseen materiaaliin ei täytetä haastateltavaan identifioitavia tietoja eikä haastattelu 

sisällä kysymyksiä joihin vastattuaan haastateltava olisi selkeästi tunnistettavissa. 

Haastatteluiden aikana syntynyt materiaali tuhotaan asianmukaisesti heti analysoin-

nin jälkeen, kuitenkin viimeistään 28.5. jolloin opinnäytetyö jätetään arvioitavaksi. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.   

Lisätietoja opinnäytetyöstä saatte opinnäytetyöntekijältä sähköpostiosoitteesta 

oona.kulmanen@humak.fi  

Terveisin Oona Kulmanen  

  

  

Lapseni saa osallistua tutkimukseen    Kyllä____    Ei____  

  

  

Lapsen nimi ______________________________________________   

Paikka ja aika _____________________________________________   
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________________________________________________________   

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys   
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Liite 2. 
SUOSTUMUSASIAKIRJA   

1. 25.3.2019  

  

Minua on pyydetty osallistumaan Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan 

opinnäytetyön aineistomateriaaliksi käytettävään teemahaastatteluun jonka tarkoi-

tuksena on kerätä tietoa Voima vaikuttaa –verkoston sekä Helsingin lastensuojelun 

avohuollon, perhehoidon sekä laitoshoidon kokemusasiantuntijaryhmien yhdessä 

koordinoimaan Voima vaikuttaa- tapahtumapäivään. Kerättävän tiedon perusteella 

pyritään sekä kehittämään tapahtumapäivän ammattimaista järjestämistä että saavu-

tettavuutta, sekä erittelemään niitä osa-alueita joissa tapahtuma voi myös tulevaisuu-

dessa kehittyä.   

  

Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja saanut mahdollisuuden esittää tarken-

tavia kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen saaneeni riittävästä tietoa oikeuksistani, 

tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä osallistumisen hyödyistä ja 

mahdollisista riskeistä.  

  

Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus kiel-

täytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoitta-

matta keskeyttää tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Ilmoitus tutkimuksesta kiel-

täytymisestä sekä siitä vetäytymisestä tulee tehdä sähköpostitse opinnäytetyön laati-

jalle osoitteeseen oona.kulmanen@humak.fi. Kieltäytymiseni, osallistumisen kes-

keyttäminen tai suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään asiakkuuteeni 

tai palveluiden saantiin. Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuk-

sellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ja ne hävitetään asianmukaisesti aineiston 

analysoinnin jälkeen, kuitenkin viimeistään 28.5. jolloin opinnäytetyö jätetään arvioi-

tavaksi.   

  

Tutkimusvaiheessa asiakkailta kerätään heidän ikänsä haastattelun aikana, muita tie-

toja heistä ei kerätä. Tietoja käsittelee opinnäytetyön laatija. Opinnäytetyössä voidaan 

lainata sitaatteja haastatteluista, mutta nimeä tai muista tunnistetietoja ei tuoda esille.  
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Valmis opinnäytetyö julkaistaan sivustolla www.theseus.fi  

Haastateltavista ei kerätä henkilötietoja eikä mitään tietoja, jotka haastateltavaan voisi 

identifioida.  

Haastateltavalla ei esitetä kysymyksiä taustatiedoista tai henkilöhistoriasta.   

  

Lisätietoja opinnäytetyöstä saatte opinnäytetyöntekijältä sähköpostiosoitteesta 

oona.kulmanen@humak.fi  

  

  

Suostun osallistumaan tutkimukseen     Kyllä___   Ei___  

  

  

  

Paikka________________________________ 

Aika________________________________  

  

Tutkittavan nimi______________________  

  

  

  

  

  

  

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl) joista toinen annetaan tutkittavalle ja 

toinen suostumuksen vastaanottajalle.   
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Liite 3 

 
Hyvä vastaanottaja,  

Oona Kulmanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, kulttuurituotannon ko.:sta 

tekee opintoihinsa kuuluvaa opinnäytetyötä Helsingin kaupungin lastensuojelun sekä 

Pesäpuu ry:n koordinoimasta Voima vaikuttaa- verkoston organisoimasta Voima vai-

kuttaa - tapahtuman sisällöstä sekä tuottamisesta. Opinnäytetyön lopputuotteeksi tu-

lee syntymään opas tapahtumanjärjestämiseen lastensuojelun kokemusasiantuntijuu-

den saralla.   

Opinnäytetyön aineistomateriaalina käytetään teemahaastattelutapaamisten materi-

aalia, joissa kuullaan sekä kokemusasiantuntijoiden että lastensuojelun asiakkuuksien 

tarpeita, toiveita sekä odotuksia Voima vaikuttaa – tapahtumien jatkokehitystä ajatel-

len. Toivoisimme, että olisitte halukas osallistumaan haastattelututkimukseen opin-

näytetyötä varten.   

Haastattelututkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Halutessanne teillä on 

mahdollisuus kysyä tutkimuksesta lisätietoja.   

Opinnäytetyössä voidaan lainata sitaatteja haastatteluista, mutta nimeä tai muista tun-

nistetietoja ei tuoda esille. Haastattelun aikana syntyneeseen materiaaliin ei täytetä 

haastateltavaan identifioitavia tietoja eikä haastattelu sisällä kysymyksiä joihin vastat-

tuaan haastateltava olisi selkeästi tunnistettavissa. Haastatteluiden aikana syntynyt 

materiaali tuhotaan asianmukaisesti heti analysoinnin jälkeen, kuitenkin viimeistään 

28.5. jolloin opinnäytetyö jätetään arvioitavaksi. Osallistuminen on vapaaehtoista eikä 

se vaikuta mitenkään lastenkodin asiakkuuteesi.   

Jos haluatte osallistua haastatteluun, voitte olla yhdessä suoraan opinnäytetyöntekijä 

Oona Kulmaseen sähköpostitse (oona.kulmanen@humak.fi) ja sopia haastatteluajan-

kohdan.  

Yhteydenottoa toivotaan huhtikuun puoleenväliin mennessä, kiitos!   

Lisätietoja opinnäytetyöstä:  

Kulttuurituotannon opiskelija Oona Kulmanen 

Humanistinen AMK, kulttuurituotannon ko. 

oona.kulmanen@humak.fi  
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Opinnäytetyön ohjaaja:   

Lehtori Jari Hoffren  

Humanistinen AMK Jyväskylä, kulttuurituotannon ko.   

jari.hoffren@humak.fi 

+358 400 349 396 
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Liite 4. 
Informaatiokirje nuorelle  

  

Hei,   

Opiskelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajaksi ja laadin opin-

toihin kuuluvaa opinnäytetyötä yhteistyössä Helsingin kaupungin Teinilän yksikön 

toiminnanohjauksen sekä valtakunnallisen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:n kanssa. 

Opinnäytetyö tutkii Pesäpuu ry:n koordinoiman Voima vaikuttaa- verkoston vuosit-

tain järjestämää kokemusasiantuntijatapahtumaa tapahtumatuotannon kautta ja val-

mistaa lopputuotteenaan Tapahtumajärjestämisen oppaan kokemusasiantuntijoille.   

Haluaisin haastatella sinua keskustelunomaisessa teemahaastattelussa liittyen Voima 

vaikuttaa- tapahtumien sisältöön. Haastattelun aikana kartoitetaan kokemusasiantun-

tijoiden sekä lastensuojelun asiakkuuksien tarpeita, toiveita sekä odotuksia joita 

Voima vaikuttaa- tapahtumissa voi tulevaisuudessa hyödyntää.   

Haastattelun aikana syntyneeseen materiaaliin ei täytetä haastateltavaan identifioita-

via tietoja eikä haastattelu sisällä kysymyksiä joihin vastattuaan haastateltava olisi sel-

keästi tunnistettavissa. Opinnäytetyössä voidaan lainata sitaatteja haastatteluista, 

mutta nimeä tai muista tunnistetietoja ei tuoda esille. Haastatteluiden aikana syntynyt 

materiaali tuhotaan asianmukaisesti heti analysoinnin jälkeen, kuitenkin viimeistään 

28.5. jolloin opinnäytetyö jätetään arvioitavaksi. Tutkimukseen osallistuminen on va-

paaehtoista eikä se vaikuta mitenkään lastenkodin asiakkuuteesi.   

Lisätietoja opinnäytetyöstä saatte opinnäytetyöntekijältä sähköpostiosoitteesta 

oona.kulmanen@humak.fi  

  

Terveisin Oona Kulmanen  
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Liite 5 
Informointikirje työntekijälle 

  

Hei,   

Opiskelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajaksi ja teen opin-

toihin kuuluvaa opinnäytetyötä toukokuussa järjestettävän Voima vaikuttaa- tapahtu-

man saavutettavuuden kehittämiseksi. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Helsingin 

lastensuojelun Teinilän toimipisteen kanssa. Opinnäytetyön lopputuotteeksi on tarkoi-

tus syntyä tapahtumajärjestäjän opas, joka tukee kokemusasiantuntijoille järjestettä-

vien tapahtumien sisällöntuotannon sekä saavutettavuuden kehittämistä tulevaisuu-

dessa.   

Opinnäytetyössäni suoritetaan teemahaastatteluiden keinoin tutkimusaineiston ke-

ruuta. Haastattelut suoritetaan nimettöminä eikä haastattelurungosta pysty identifioi-

maan haastateltavaa. Opinnäytetyössä voidaan lainata sitaatteja haastatteluista, mutta 

nimeä tai muista tunnistetietoja ei tuoda esille. Haastattelumateriaalia käsitellään 

luottamuksellisesti ja se tuhotaan asianmukaisesti heti analysoinnin jälkeen.   

  

Lisätietoja opinnäytetyöstä saatte opinnäytetyöntekijältä sähköpostiosoitteesta 
oona.kulmanen@humak.fi   
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Liite 6. 
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