
Sanomat

1METSÄKOTO OY

07
 /

 2
01

8KOTO

Kognitiivinen 
käyttäytymisterapia 
lastensuojelussa

Nuoren kokemuksia 
lastensuojelulaitoksesta

Metsäkoto Oy 10 vuotta 
Oivalluksia matkan varrelta

MOBIILI LASTENSUOJELU

- Välillä kuitenkin saa huutaa, kirota ja itkeä, sekin kuuluu elämään

Saavutettavuutta ja yhteisöllisyyttä jälkihuoltoon

Työotteena yksiköissä

YKSIKÖISSÄ TAPAHTUU
Mitä kuuluu Kangaskoto, Rinnekoto, Metsäkoto ja Niittykoto?
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Lapsien perustarpeet eivät kuitenkaan 
ole yhtäkkiä muuttuneet, mutta tietotaito 
ja ammattilaisten asiantuntevuus kart-
tuu ja kehittyy myös tällä alalla ja eri-
koistumalla pystytään vastaamaan spesi-
fisiin haasteisiin.

“Kun ekan kerran muutin 
lastenkotiin, olin hukassa”

 Ilmeet olivat   iloisen helpottuneet 
tulosten saavuttua. Joku tokaisikin: 
“Tämä on todella hyvä päivä”!
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Metsäkoto Oy täytti vuonna 2018 kymmenen 
vuotta. Ensimmäistä täyttä vuosikymmentä 
lähdettiin käynnistämään Suomi100-kampan-
jan innoittamana juhlavuositeemalla. Vuoden 

alussa Metsäkoto Oy vietti virallisia syntymäpäiväjuhliaan 
henkilökunnan ja asiakkaiden kesken Hotelli Yyterissä, 
missä nautittiin uimisesta ja muisteltiin kymmenen vuoden 

Taru 
vt. Toimitusjohtaja

P Ä Ä K I R J O I T U S

U U S I  I L M E

taivalta hyvien maisemien, kuorolaulun, illuusioiden ja 
herkullisen ruoan säestämänä.  Juhlavuosi on jatkunut 
yksiköissä kahvituksilla ja tapahtumilla, joista seuraa-
vana vuorossa on kesäinen kuplafutisturnaus, johon on 

kutsuttu myös alueen muita lasten-
suojelun parissa toimivia yhteistyö-
tahoja irtautumaan arjesta hyvässä 
seurassa. Juhlinnan lisäksi kuluvaa 
vuotta on sävyttänyt uudistuminen 

ja toiminnan laajentaminen. Kirjaimellista sävytystä 
on tapahtunut myös yrityksen nettisivuilla, jotka ovat 
juhlavuoden kunniaksi uudistuneet ja jokainen yksikkö 
on kokenut imagollisen make-overin uusien logojen ja 
tunnusvärien muodossa. 

Toiminnan uudistamisella pyrimme osaltam-
me vastaamaan lastensuojelun kehittyviin 
haasteisiin. Lastensuojelussa on viime aikoi-
na korostunut lasten tarpeiden yksilöllisyys. 

Kentällä on ollut nähtävissä  yksityisten lastensuoje-
lulaitosten erikoistuminen ja perusyksiköiden alasajo. 
Lapsien perustarpeet eivät kuitenkaan ole yhtäkkiä 
muuttuneet, mutta tietotaito ja ammattilaisten asiantun-
tevuus karttuu ja kehittyy myös tällä alalla ja erikoistu-
malla pystytään vastaamaan spesifisiin haasteisiin. Tär-
keää on, että saatava palvelu kohtaa asiakkaan tarpeen. 
Metsäkoto Oy:n vaativan hoidon yksikkö Rinnekoto 
on jo kahdeksan vuoden ajan toiminut Porin Lassilassa 
ja nyt toimintamme laajetessa vuoden alusta avasim-
me toisen lastensuojelun erityisyksikön Kangaskodon 
Pohjois-Satakuntaan, Kankaanpäähän. Lastensuojelun 
laitoshoidon lisäksi Perhetukikeskus Metsäkoto tarjoaa 
avohuollon palveluita ja sen alaisuudessa toimii kaksi 
kotouttamisyksikköä oleskeluluvan saaneille maahan-
muuttajalapsille ja -nuorille, Metsäkoto ja Niittykoto. 

Uusia haasteita lastensuojeluun on tuonut 
myös teknologian nopea kehitys. Aina vain 
nuoremmista lapsista on tullut sosiaalisen 
median suurkuluttajia. Ilmiöllä on sekä ne-

gatiiviset että positiiviset puolensa, mutta meille se tar-
koittaa sitä, että sosiaalinen media ja mobiiliteknologia 
on valjastettava hyötykäyttöön ja liitettävä kuvainnol-
liseen työkalupakkiin, koska nykynuorelle puhelin on 
usein se luontevin tapa hakea tietoa ja tukea. Keväällä 
lähti käyntiin Porukat.fi kehittämisprojekti, joka mo-
biilisovelluksen ja nettipalvelun kautta tuo Metsäkoto 
Oy:n kokeneet ammattilaiset lähelle tukea tarvitsevia, 
erityisesti nuoria. Kauhukuvat siitä, miten kiusaaja seu-
raa lapsen puhelimessa kodin turvallisten seinien sisä-

puolelle voi vaihtua toiveikkaaseen 
ajatukseen siitä, että tuki ja turva kul-
kee lapsen mukana vain yhden napin 
painalluksen päässä.  

Kymmenen vuoden aikana 
toimintamme on laajentu-
nut yhdestä kodosta nel-
jäksi ja laajenee edelleen. 

Syksyllä olemme aloittamassa amma-
tillista perhekotitoimintaa. Kaikki yk-
sikkömme toimivat yhteisten arvojen 
ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, 
mutta kuitenkin ovat kukin omanlai-

siaan. Eräs tärkeimmistä erilaisuutta 
tuovista ja tukevista tekijöistä ovat 
työntekijät, jotka yksiköissä aherta-
vat. Jokainen työntekijä tuo yksikön 
arkeen oman persoonansa ja rikastaa 
työympäristöään ja yksikössä asu-
vien lasten elämää omilla erityistai-
doillaan ja vahvalla läsnäolollaan. 
Kaiken toiminnan perustana ovat 
ne ihanat ihmiset, jotka antavat tälle 
työlle osan itsestään ja tekevät jokai-
selle lapselle hänen kodostaan toisen 
kodin. 

Kiitos kaikille, jotka olette 
olleet mukana toiminnas-
samme tämän kymmenen 
vuoden aikana ja toivot-

tavasti olette mukana seuraavinakin 
vuosikymmeninä!

Kesäterveisin,

Metsäkoto Oy:n ilmeen uudistuk-
sen lähtökohtana on tuoda parem-
min esille yrityksen rakennetta, 
ykiköiden erikoistumista sekä 
korostaa yrityksen arvoja.  

Verkkosivuilla tiedotetaan entistä 
tehokkaammin vapaista paikois-
ta sekä muista ajankohtaisista 
asioista. Yhtenä uutena palveluna 
on uutiskirje, jonka avulla on 
helppo pysyä ajantasalla tärkeistä 

asioista. 

ARVOT
• Lapsilähtöisyys, kodinomai-

suus, yhteisöllisyys
• Yksilön kehityksen tukemi-

nen, oikeudenmukaisuus, 
turvallisuus

• Ammatillisuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, taloudelli-
suus

IDENTITEETTI: Paikallinen matalan hierarkian or-
ganisaatio, joka integroi eri alojen osaamista asiakkaan 
eduksi 

VISIO: Laaja-alainen ennaltaehkäisevä toimintamal-
li, joka lisää arjen onnellisuutta asiakkailla, erityisesti 
lapsilla 

Yhdessä kohti huomista
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Sosiaalialan yrittäjyyttä on nyt 
takana täysi vuosikymmen. 
Ajanjaksoon mahtuu monen-

laisia asioita, tapahtumia ja tilantei-
ta. Kokonaisuus on plussan puolella, 
mutta on joitakin tilanteita, jotka oli-
si voinut jättää väliin. Yrittäjyydessä 
on kuitenkin se hyvä puoli, että syy-
pään tilanteisiin löytää aina peilistä, 
ainakin puoliksi. 

Alussa, vuonna 2008, oli vah-
va motivaatio tehdä inhimil-
listä lastensuojelua ja auttaa 

sekä lapsia että perheitä ongelmati-
lanteista eteenpäin. Koskettavaa oli 
alkuvuosien aikana lapsen ilmoitus 
äidilleen kahden kuukauden hoidon 
jälkeen, että me olemme päättäneet 
adoptoida hänet. Kiinnittyminen 
hoitopaikkaan oli tapahtunut hyvin, 
johtopäätös oli vain vähän hämmen-
tävä. 

Aikaisempien työvuosien ai-
kana palkansaajana (yli 25 
vuotta) oli kertynyt paljon 

kokemusta terveydenhuollosta, 
kriisitilanteiden hoidosta, koulutoi-
mesta ja sosiaalitoimen hallinnosta. 
Kokemus oli tarpeellinen, kun yri-
tettiin rakentaa yhteistyötä eri hal-
linnonalojen kesken lapsen eduksi. 
Oli auttava ymmärrys erilaisten toi-
mintakulttuurien merkityksestä ja 
eri alojen tietopohjasta.  

Tiukan hakuprosessin jälkeen 
löytyivät sopivat tilat, ja nii-
den remontointi aloitettiin 

alkuvuodesta  2008. Yrityksen pe-
rustajia oli neljä, joista kolmella oli 
jo aikaisemmin kokemusta yritys-

“Kokemus oli tarpeellinen, kun yritettiin 
rakentaa yhteistyötä eri hallinnonalojen 
kesken lapsen eduksi.” 

toiminnasta. Alkuunpääsy oli hidasta 
ja välillä tuntui, ettei Suomessa apua 
tarvitsevia perheitä ja lapsia olekaan. 
Toiminta kuitenkin käynnistyi ja vuo-
den 2010 alussa oli jo toinen yksikkö 
perusteilla. Sijaishuollossa oli silloin 
paljon yrityksiä, jostain syystä eri-
tyisesti Satakunnassa.  Muutaman 
vuoden kuluttua alkoivat tiukat ajat. 
Erityisesti vuodet 2014 – 2017 olivat 
alalla vaikeat, ja moni yrittäjä siirtyi 
silloin muihin töihin tai myi yrityk-
sensä isommalle toimijalle ja jäi joh-
tamaan yritystä ilman riskiä. 

Kuntien tiukka taloustilanne on 
näkynyt alan toiminnoissa. 
Aikaisemmin niin sanotusti 

tavalliset lastensuojelulaitokset olivat 
yleisiä, mutta nykyisin niiden rooli 
on yhä pienempi. Kunnat ovat uudes-
taan perustaneet niitä itse, ja yksityi-
selle sektorille ohjautuvat vaatimmat 

ongelmatilanteet. Uudistettu las-
tensuojelulaki suuntaa toimintaa 
ennalta ehkäisyyn ja velvoittaa te-
kemään kaiken mahdollisen ennen 
sijoitusta pois kotoa. Näin ollen 
usein ongelmat monimutkaistuvat 
ja prosessi etenee pitkälle ennen 
kuin lapsi ja perhe saa riittävän 
avun ongelmiinsa. Ennalta eh-
käisyllä on aikansa ja paikkansa 
ja se on varmasti vastannut monen 
tarpeeseen, mutta joskus ammatti-
laisena kaipaa aikaisempien vuo-
sien nopeita otteita tilanteen ratkai-
semiseksi. Se olisi edelleen lapsen 
etu monissa tilanteissa ja myös 
kuntoutusprosessi olisi lyhyempi, 
kun kokonaisvaltaisella otteella 
koko perheyhteisö voisi muuttaa 
toimintaansa jokaisen jäsenensä 
hyvinvointia tukevammaksi no-
peammin. Nykytilanteessa monen 
kohdalla kuntoutusprosessi on en-
tistä pidempi ja eteneminen on hi-
taampaa, koska ongelmavyyhti on 
kasvanut niin monimuotoiseksi. 

Kahden laitoksen perusta-
misen jälkeen panostimme 
uuden lain hengessä ennal-

ta ehkäisyyn. Metsäkoto perus-
ti Perhetukikeskuksen ja rakensi 
netissä toimivan ammattilaisten 
tukiverkoston perheille ja lapsille, 
Porukat.fi -sivuston. Kumpikaan 
uusista toimintamalleista ei oikein 
saanut ilmaa siipiensä alle, ja nii-
den toiminta jäi vähäiseksi. 

Vaisun toiminnan laajentu-
misen myötä mietimme uu-
sia vaihtoehtoja, ja samaan 

aikaan osui turvapaikanhakijoiden 
suuri aalto Suomeen. Tuntui luon-
tevalta pitkällä lastensuojelukoke-

SIRPA HEINIKANGAS - Hallituksen puheenjohtaja

T O I M I N TA
muksella hakeutua palvelun tuotta-
jaksi Maahanmuuttovirastolle. Tämä 
toimintamalli lähti vauhdikkaasti 
liikkeelle, ja ensimmäisten neuvot-
telujen jälkeen taloon tuli 21 turva-
paikanhakijaa kuukauden sisällä. Nyt 
oli vauhtia ja vipinää. Nopeasti or-
ganisoitiin hoito, huolenpito, kielen 
opetus ja arjen rutiinit selviytymisen 
tueksi. Yhteistyö Maahanmuuttovi-
raston kanssa oli mutkatonta ja su-
juvaa. Toimintamalli oli yrittäjyyttä 
tukevaa ja avasi silmiä erilaiselle 
ajattelutavalle arjen tilanteiden hal-
linnassa. 

Viimeiset kolme vuotta olemme 
toimineet sekä lastensuojelun 
laitoshoidon ja avohuollon  

palvelutuottajina, vastaanottokes-
kuksena, turvapaikan saaneiden las-
ten perheryhmäkodin ja tukiasun-
tojen järjestäjänä ja koulutus- ja 
kirjallisuusmateriaalin tuottajina. 

Kadunko alalle lähtemistä? En. 
Olen vuosien mittaan oppinut 
paljon eri toimintasektoreiden 

ajattelutavoista ja arvostuksista. Olen 
oppinut tekemään kompromisseja ja 
hyväksymään tosiasian, että kaikkia 
ei voi pelastaa ja kaikki eivät halua 
tulla pelastetuiksi. Vaikeimpia ovat 
olleet tilanteet, joissa ei ole päästy 
yhteisymmärrykseen lapsen asiaa 
hoitavien ammattilaisten kesken ja 
on tehty ratkaisuja, jotka itse kokee 
vääriksi lapsen etua ajatellessaan. 

Matkan varrelta on tarttunut 
mukaan myös yksi oivallus, 
jota en olisi halunnut kohda-

ta. Oivallus tosiasiasta, että on ole-
massa itsekkäitä aikuisia, jotka eivät 
oikeasti halua tai kykene hyväksy-
mään toista, erilaista  ihmistä ja ha-
luavat tietoisesti tehdä pahaa. Tämän 
oivalluksen kanssa olen joutunut te-
kemään työtä paljon, koska se ei sovi 
omaan arvomaailmaani. Nyt van-
hemmiten olen sen kuitenkin kyen-
nyt hyväksymään. Tällaisen tilanteen 
kohtaaminen on aina havahduttavaa 
ja surullista, mutta se voi olla lapsen 
todellisuus. Onneksi kuitenkin enem-
mistö alalla toimivista on filosofial-
taan humanisteja ja erilaisuutta hy-
väksyviä ja ymmärtäviä. Sosiaaliala 
on kuitenkin selkeästi hyvinvointiyh-
teiskunnan periaatteisiin perustava 
tieteenala, joka pyrkii huolehtimaan 

heikommista ja mahdollistamaan ih-
misarvoisen elämän kaikille.   

Tulevaisuudessa näen sosiaali-, 
terveys- ja opetusalan toimivan 
yhä kiinteämmässä yhteydessä 

toistensa kanssa. Jokaisen toiminta-
sektorin kohderyhmänä on sama per-
he ja perheen lapset. Me olemme sitä 
harjoitelleet jo kymmenen vuoden 
ajan. Välillä on tuntunut, että voima-
varat eivät riitä byrokratian kaikkien 
solmujen avaamiseen yhteistyön tiel-
tä, mutta pilvisen päivän jälkeen on 
kuitenkin jälleen aurinko paistanut. 
Jos ei aivan pilvettömältä taivaalta, 
niin pilven reunan takaa pikkuisen 
kuitenkin kurkistanut.  

Pienelle yrittäjälle tulevaisuus 
tarkoittaa verkostoitumista mui-
den pientoimijoiden kanssa ja 

yhteistyön avulla oman paikan lu-
nastamista ja laadukkaan sosiaalialan 
toiminnan tuottamista yksilöllisen 
tarpeen mukaan.  Verkostoitumisvas-
tuuta olemme jakaneet seuraavalle 
sukupolvelle, joka on jäsenenä EK.n 
lastensuojelun valtakunnallisessa ke-
hittämisryhmässä ja Etelä-Suomen 
lastensuojeluyrittäjien yhdistyksen 
hallituksessa. 

“Olen oppinut tekemään kompromisseja ja 
hyväksymään tosiasian, että kaikkia ei voi pelastaa ja 

kaikki eivät halua tulla pelastetuiksi.”

Kehitysterveisin ja 
parempaan tulevaisuuteen 
edelleen uskoen 

Sirpa 
Hallituksen puheenjohtaja
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Koulutus alkaa 20.9.2018 
klo 9-15

Koulutus sisältää kolme lähiopetuskertaa, 
6 h/kerta, yhteensä 18 h.
Ohjattuja työparitehtäviä arjessa 60 h. 
Yhteensä 78 h.
Koulutukseen voidaan ottaa 8- 16 
opiskelijaa

Terapeuttinen työote 
lastensuojelun arjessa (3 op)

Koulutus alkaa 15.11.2018 
klo 9.00-15

Koulutus sisältää viisi lähiopetuskertaa, 6 h/
kerta, yhteensä 30 h.
Ohjattuja työparitehtäviä arjessa 95 h. 
Yhteensä 125 h.
Koulutukseen otetaan 8 - 12 osallistujaa.

K O U L U T U K S E T

Traumatyö arjessa 
koulutus (5op)

Koulutuksen vastuuhenkilö
Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), 
psykoterapeutti (VET)

Ilmoittautumiset
toimisto@metsakoto.fi

Koulutuksen hinta on 420 €/hlö (+alv 24 %)

Koulutuksen vastuuhenkilö
Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET)

Ilmoittautumiset
toimisto@metsakoto.fi

Koulutuksen hinta on 700 €/hlö (+alv 24 %)

Koulutuksen runko:
• keskeiset terapeuttiset toimintamallit
• ongelmatilanteiden ratkaismallit arjen 

käyttöön
• oma suunnitelma toimintatavaksi jatkos-

sa.

Koulutuksen runko:
• prosessit, käsitteet, suunnitelma, trauman vaikutukset 

käyttäytymiseen
• traumatyöntekijä arjessa
• trauman hoito tramakeskeisen kognitiivisen käyttäyty-

misterapian mallin mukaan
• toipumisen ja pitkittymisen tunnusmerkit
• yhteenveto, prosessin päätös.
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Lastensuojelulla, kuten muillakin yhteis-
kuntamme palveluilla on nykyään painetta 
digitalisoida palveluitaan ja liikkua lähem-
mäs asiakkaiden arkea sujuvilla sekä aina 
saavutettavilla  palveluilla.

Metsäkoto Oy on tänä keväänä aloitta-
nut uuden sovelluspohjaisen palvelun rakentamisen jälki-
huollon sekä maahanmuuttajanuorten tarpeisiin. Palvelu 
toteutetaan yrityksen kehittämishankkeena ja se tukee 
yrityksen ydinliiketoimintaa. Metsäkodolla on jo aikai-

semmin ollut käytössä Porukat.fi verkkosivupalvelu, jon-
ka jatkumoksi uutta palvelua rakennetaan.

Haluamme Metsäkodossa kulkea kehityksen kärjessä 
ja tuottaa asiakkaillemme laadukkaita palvelukokonai-
suuksia. Tämän takia oli hyvin luonnollista lähteä kehittä-
mään uutta palvelua nimenomaan mobiilisovelluspuolel-
le, jossa tavoitettavuus ja itsenäinen palvelun käyttämisen 
vapaus ovat normi.

Palvelulla halutaan tuoda oppimismahdollisuuksia 
ja tarvittua tietoa nuorille helposti sekä vaivattomasti. 

Saavutettavuutta ja yhteisöllisyyttä 
jälkihuoltoon

Porukat.fi
Juho Seppä – Projektipäällikkö Metsäkoto Oy

Omasta älypuhelimesta löytyvän sovelluksen kautta 
ei tietoa tarvitse etsiä loputtomasta netin suosta, vaan 
se on pureskeltu valmiiksi ymmärrettävään muotoon 
alan ammattilaisen toimesta. Palvelun ytimeen kuuluu 
myös oppiminen kiinnostavien tehtävien avulla.

Opastusta ja onnistumisen 
kokemuksia yhteisöllisesti 

Sovelluksessa halutaan myös hyödyntää pelillisiä 
ominaisuuksia, jotka mobiiliympäristö mahdollistaa. 
Pelillisyys mahdollistaa rennon ja mielekkään tavan 
tutustua hankaliinkin aiheisiin. Näin oppimiskoke-
muksesta pyritään rakentamaan mielekäs ja jokaisen 
omalle tyylille sopiva tapa oppia itsenäistymisessä 
tarvittavia tietoja sekä taitoja. Samalla pyritään raken-
tamaan pelillisessä muodossa yhteisöllinen kokemus 
nuorille, jotka kaipaavat yhä aikuisen tukea arjessaan.

Nuorten omat kokemukset jälkihuollosta puhu-
vat puolestaan. Tarvetta tavoitettavuudelle todella 
on. Olemme saaneet lukea monesta mediasta, miten 
nuoret ovat toivoneet parempaa tavoitettavuutta so-
siaalitoimelta. Nykyisillä resursseilla sosiaalitoimi ei 
kuitenkaan pysty vastaamaan nuorten jälkihuoltotar-
peisiin tarpeeksi tehokkaasti. Toivomme palvelumme 
tuovan helpotusta tähän ongelmaan ja samalla helpot-
tamaan sosiaalitoimen painetta.

Myös Maahanmuuttajat mukaan
Metsäkodossa myös maahanmuuttajanuorten tar-

peet yhteiskuntaan integroitumisessa on huomattu 
ja huomioitu itsenäistymisen kynnyksellä. Meillä on 
kokemusta maahanmuuttajanuorten itsenäistymisestä 
ja haluamme tuoda tämän kokemuksen sekä oppimis-
mahdollisuuden myös muiden maahanmuuttajanuor-
ten käyttöön. Mobiilisovellus mahdollistaa näiden 
hyvien käytäntöjen ja oppimisympäristön tehokkaan 
levittämisen. Nuoret ovat itsenäistyessään usein hy-
vin halukkaita oppimaan uutta, mutta tuen määrä ja 

“Haluamme Metsäkodossa 
kulkea kehityksen 
kärjessä ja tuottaa 

asiakkaillemme laadukkaita 
palvelukokonaisuuksia”

D I G I M A A I L M A

tarve, tai vuorokaudenaika, eivät kohtaa. Tuen tar-
ve ei välttämättä ajoitu virastoaikoihin. Sovelluksen 
pelillisyys myös konkretisoi edistymistä ja taitojen 
kehittymistä käyttäjälle itselleen. 

Kehityshankkeen valmistumisajankohta on vuo-
den 2019 alussa. Hanketta rahoittaa ELY-keskuksen 
Yrityksen kehittämisavustuksen kautta Vipuvoimaa 
EU:lta sekä EU:n Aluekehitysrahasto.
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Aurinko paistaa huoneen ikkunasta ja herättää 
sängyllä nukkuvan nuoren. Nuoren kasvoille 

ilmestyy leveä hymy, on kesäloma. Välillä
kuitenkin saa huutaa, kirota ja itkeä, sekin 

kuuluu elämään, ja sen takia lastenkodeissa
on ohjaajia joille voi kertoa huolet ja murheet.

He kuuntelevat, he ovat täällä teitä nuoria varten.
Heihin voi luottaa ja heille saa avautua asioista.

KANGASKOTO

“Ööö, mä oon 
ongelmanuori”

“Löytyisikö joku kir-
joittamisesta kiin-

nostunut?”. Kysymys esitetään 
Kangaskodon nuorille ja samalla het-
kellä kahden nuoren silmät syttyvät 
täyteen intoa. “Minä tykkään kirjoit-
taa jännäreiden tyyppisiä juttuja”, il-
moittaa Aikku, joka on tullut lakkaa-
maan kynsiään keittiön pöydän äärelle.  
“Mä kirjoitan kaikenlaisia tekstejä. 
Joskus runoja ja joskus fiktiivisia tari-
noita.”, kertoo Ritu, joka on myös saa-
punut keittiön pöydän ääreen istumaan. 
Tytöt alkavat miettiä minkälaiset tyyli-
lajit ovat kaikista mielenkiintoisimpia 
ja molemmat huomaavat pitävänsä ri-
kosaiheisista teoksista. Ritu kertoo pi-
tävänsä paljon myös valokuvaamisesta 
ja hakee järjestelmäkameransa näytil-
le. Samalla syntyy idea Kangaskodos-
sa kuvattavasta dekkari-sarjakuvasta.  

Ritu ja Aikku löytävät heti yhteisen 
sävelen ja alkavat suunnitella tari-

nan juonta. Ensimmäiseksi päätetään, 
että tarinassa on kaksi nuorta, jotka 
pakenevat murhaajaa. Ilmaan heitel-
lään monenlaisia jännittäviä tilanteita 
ja mietitään millä tavoin asiat saadaan 
näyttämään pelottavilta. “Kyllä mei-

dän on parempi kuvata tämä ihan 
oikeaksi elokuvaksi”, Aikku toteaa 
lopulta. Ritu innostuu heti ajatukses-
ta ja avaa tietokoneensa. “Minä voin 
kirjoittaa käsikirjoitusta!”

Lopuksi käydään vielä Kangasko-
don tilat läpi ja pohditaan mis-

sä on järkevintä toteuttaa mikäkin 
kohtaus. Ohjaajilta kysytään lupaa 
käyttää Kangaskodon siivousväli-
neitä rekvisiittana ja mietitään miten 
pelottava pakastimeensulkemiskoh-
taus voidaan tehdä turvallisesti. 

Kahden tunnin jälkeen valmiina 
on tarinan kehys, tärkeimmät 

roolitukset sekä kuvauspaikkakar-
toitus. Sovitaan, että jatketaan vii-
kon päästä, kun käsikirjoitus on 
kokonaan valmis ja kuvaukset pääs-
tään aloittamaan heti aamulla. Ritu 
ja Aikku sopivat, että kirjoittavat kä-
sikirjoitusta vuorotellen seuraavan 
viikon.

Viikon päästä työt 
aloitetaan heti aa-

mulla. Ritun ja Aikun lisäksi ku-
vausryhmään ovat liittyneet Risse ja 

Anttu. Kuvauksissa käytetty kalusto 
on lainattu Satakunnan Elävän Kuvan 
Keskukselta. Kamera ja mikki on tar-
koitettu ammattimaiseen tuotantoon, 
joten heti alkuun sovitaan, että lait-
teistoa on käsiteltävä kunnioittavas-
ti. Ryhmä käy yhdessä läpi kameran 
toiminnot, puomin ja mikin suuntaa-
mista sekä sitä miten kuvaustilannetta 
ohjataan. “Hiljaisuus, kamera ja käy” 
sanat tullaan kuulemaan vielä mones-
ti päivän aikana, sillä ne lausutaan en-
nen jokaista ottoa.

Ensimmäinen kohtaus kuvataan 
Kangaskodon aulassa. Kohtauk-

sessa nuori makoilee sohvalla, kun 
paikalle saapuu uusi ohjaaja. Uusi 
ohjaaja pyytää nuorta kertomaan it-
sestään, johon saa vastaukseksi “Ööö, 
mä oon ongelmanuori”. Kohtaus ku-
vataan muutamasta eri kuvakulmas-
ta, minkä vuoksi näyttelijöiden on 
tärkeää muistaa tarkasti omat replii-
kit. Välillä näyttelijöiden pokka pet-
tää, jolloin koko porukkaa saa kovat 

Nimet muutettu.

HILJAISUUS, KAMERA, KÄY!

Kun ekan kerran muutin lastenkotiin, olin hukassa.
Askel askeleelta aloin luottamaan omaohjaajiini ja sitä kautta muihin ohjaajaan. Se vei 
aikaa mutta kuitenkin, lopulta aloin luottamaan heihin. Huomasin ettei lastenkodissa 

asuminen olekaan niin pelottavaa ja ahdistavaa kuin 
alussa luulin, ja aloin viihtymään siellä.

Elämääni tupsahteli yksi kerrallaan todella ihania ihmisiä, jotka auttoivat 
minua eri asioissa kukin omalla tavallaan...

Monta kertaa, todella monta kertaa, kun minulla oli todella paha olo, jolloin kipu 
sisälläni ja tuli joka siellä riehui ei sammunut itsestään, jouduin pyytämään ohjaajilta 
apua, ja sitä sainkin. Lämmittää sydäntäni, kun muistelen sitä aikaa jolloin ne ihanat 

ihmiset olivat lähelläni. Kuitenkin, on tullut aika jatkaa matkaa, ja oma elämä odottaa 
kulman takana. Kuitenkin ne ihanat ihmiset kulkevat muistoissani ja sydämessäni. 

Ritu

Y K S I K Ö I S S Ä 
TA P A H T U U
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naurut. Kuvaaja tarkkailee tapahtu-
mia kameran etsimen kautta ja eh-
dottelee vaihtoehtoisia kamera-ajoja. 
Äänimiehellä on rankin tehtävä, sillä 
hänen on pysyteltävä täysin hiljaa ja 
paikoillaan samalla kun kannattelee 
painavaa puomia.

Kun kohtaus saadan 
purkkiin koko po-

rukka taputtaa tyyty-
väisenä. Kaikki sujuu helposti 
ja jokainen hoitaa oman työnsä rau-
taisella ammattitaidolla, vaikka ky-
seessä on ryhmän ensimmäinen elo-
kuva. Ritu kertoo, että hän harrastaa 
näyttelemistä myös vapaa-ajalla ja on 
valmiiksi miettinyt siskonsa kanssa 
miten eläytyä omaan roolihahmoon-
sa. Myös kameramies Risse ilmoittaa 
kuvanneensa ennenkin, vaikkei kos-
kaan niin isolla kameralla.

Päivä kuluu nopeasti ja tehtävää on 
paljon. Tarkoitus on kuvata koko 

elokuva yhden päivän aikana ja vaik-
ka elokuvasta ei tule kuin noin viiden 
minuutin mittainen, jokaista minuut-
tia varten tehdään töitä keskimäärin 
tunti. Näyttelijät hoitavat oman roo-
linsa alusta loppuun, mutta kameran 
takana työtehtäviä vaihdellaan, jotta 
kaikki pääsevät kokeilemaan kuvaa-
mista ja äänittämistä.  Puolessa välis-
sä päivää pidetään lyhyt ruokatauko, 
mutta töitä jatketaan heti syömisen 
jälkeen. Kuvauspäivän viimeisimmät 
kohtaukset ovat haastavimpia, mutta 
koko tiimi jaksaa tehdä hienosti töitä 
pitkästä päivästä huolimatta.

Viimeistä kohtausta 
kuvatessa naurua 

on vaikea enää pidä-
tellä ja sama tilanne kuvataan lä-
hemmäs kymmenen kertaa. Lopulta 
kaikki tarvittava on saatu nauhalle 

ja ryhmä taputtaa itselleen viimeisen 
kerran.

Kuvattu materiaali siirretään ko-
neelle ja samalla katsotaan 

mitä päivän aika- na on  
saatu aikaiseksi. 
Edessä on vielä edi-
tointi ja ensi-iltaa-
kin aletaan miettiä. 
“Suunnittelu oli 
helppoa”, kertoo 
Ritu, kun aletaan 
pohtia elokuvaprojektin eri 
vaiheita. Risse ilmoittaa heti, että 
haluaa seuraavassa elokuvassa olla 
mukana jo ideiointivaiheessa. Aikku 
kertoo, että elokuvan tekeminen oli 
mukavaa ja samalla pääsi tutustu-
maan paremmin Rituun. Anttu osal-
listuu myös jälkipuintiin ja toteaa, 

Elokuvanteon vaiheet

• Ideointi

• Käsikirjoitus

• Aikataulutus

• Roolien jako

• Kuvauspaikkojen etsiminen

• Kuvausluvat

• Rekvisiitan kokoaminen ja lavastus

• Kuvaus

• Editointi

• Ensi-ilta

Rinnekodossa on ollut muutoksen kevät. Sisaryksikköm-
me, lastensuojelulaitos Kangaskoto aukaisi ovensa al-
kuvuodesta ja sinne siirtyi osa vakituisista työntekijöis-
tämme antamaan oman ammattitaitonsa uuden yksikön 
tueksi. Rinnekotoon olemme saaneet uusia työntekijöitä, 
jotka ovat solahtaneet sujuvasti osaksi työyhteisöämme.

Rinnekodon toiminnanjohtana toiminut Minna Vuohe-
lainen siirtyi uusien tehtävien pariin ja jätti jälkeensä 
suuret saappaat, joita yritän parhaani mukaan täyttää. 
Onneksi Rinnekodossa on hieno työyhteisö, jonka 
kanssa saan tehdä tätä työtä lasten par-
haaksi! Lapsilta saatu palaute 
ohjaajista on kertonut 
sen, mitä itse 
työ-

Rinnekodon piharakennuksesta 
nousee savu piipusta. Pihasauna 

on juuri saatu kunnostettua ja puu-
kiuasta lämmitetään ensimmäistä ker-
taa. Tosu valelee lämpimässä saunassa 
viimeistä lakkapintaa puiselle penkille. 
“Kolme päivää kesti saada sauna kun-
toon”, kertoo Tosu, joka on autellut 
kunnostustöissä. “Laitettiin kiuas pai-
koilleen, maalattiin lauteita ja kaiken-
laista.”

Rinnekoto sijaitsee kauniissa maa-
laismaisemassa korkean rinteen 

huipulla. Rakennus on entinen kylä-
koulu ja vanhan ajan tunnelma huokuu 
pihapiiristä. Suojaisaa pihaa ympäröi-
vät korkeat kuuset. 

“ Me ollaan ihan pusikossa. Siis täy-
sin landella. Eihän täällä ole edes 

kauppaa”, yksi nuorista kuvailee ym-
päristöä. “Ollaan ihan keskellä metsää, 
enkä mä ole mikään luontoihminen”, 
hän jatkaa.  Tosu kommentoi, että hän 
taas on luontoihminen. Hän tykkää 
käydä lenkillä, pyöräilemässä ja uimas-
sa. Uimapaikka löytyy pyöräilymatkan 
päästä ja ihan talon vierestä lähtee pol-
ku metsään. Pihalta löytyy  myös nuo-
tiopaikka, jonka kunnostamista suun-

nitellaan vielä tälle kesälle.

Nuoret ovat kerääntyneet olohuo-
neeseen tiivisti samalle sohval-

le. Jokaisella on kädessään puhelin, 
josta näytetään hauskoja videoita, 
nauretaan ja jaetaan pelivinkkejä. 
Yksi nuorista viettää viimeistä päi-
väänsä yksikössä ja asiaa kommen-
toidaan aina välillä. Tunnelma on 
iloinen ja yhtä aikaa haikea.  Illalla 
vietetään läksiäisiä ja seuraavana 
päivänä on muutto. “Rinnekoto on 
chilli-paikka”, nuori kertoo kolmen 
ja puolen vuoden kokemuksellaan  
“Mulla on paljon hyviä muistoja 
Rinnekodosta”. Hän täyttää parin 
päivän päästä 18 -vuotta ja opiskelee 
tällä hetkellä metallialaa. Kesätöihin 
ei hän tänä vuonna mennyt, mutta 
haaveilee valmistuttuaan pääsevänsä 
nopeasti töihin ja joskus lähtevänsä 
ulkomaille.

Nuoret kertovat, että jokainen 
odottaa kotiin pääsemistä. Päi-

vät kuluvat, jollakin kesätöissä, 
toisella piha-askareissa ja joskus 
yhdessä pelaillessa. Yhdessä ruokai-
laan ja ohjaajien kyydissä kuljetaan 
harrastuksiin. Tosu kertoo, että olisi 

halunnut kesätöihin, mutta on vie-
lä liian nuori.  Tosun ja kotiutuvan 
nuoren vieressä istuva tyttö kertoo 
tulleensa kolme kuukautta sitten Rin-
nekotoon. Hän odottelee ensi kevään 
yhteishakua ja sanoo olevansa kiin-
nostunut sosiaalialasta:“Kiinnostaisi 
ehkä opiskella lastensuojelulaitoksen 
ohjaajaksi”.

Suihkusta paikalle saapunut nuori 
kuivaa hiuksiaan pyyheeseen ja 

kertoo olevansa kesätöissä S-marke-
tissa. Hän oli keväällä käynyt kysy-
mässä saisiko kesätyöpaikan ja vähän 
ajan kuluttua perään oli soiteltu ja sa-
nottu, että hän saa paikan. “En tiedä 
vielä mihin käytän rahat”, nuori poh-
tii  ääneen. Tulevaisuuden haaveista 
kysyttäessä saadaan määrätietoinen 
vastaus:”Painin suomen mestaruus”.

Ystävällinen sanailu käy koko 
keskustelun ajan nuorten kesken 

ja kaikkien neljän on mahduttava sa-
malle sohvalle samaan aikaan. Lem-
pinimiä jaellaan ja kotiutuvan sekä 
täysi-ikäistyvän nuoren tulevia syn-
tymäpäiviä pohditaan yhdessä. Hän 
kertoo, katsovansa kellosta tarkkaan 
sen hetken kun sekuntiviisari ylit-
tää puolen yön. “Hei laita sinne mun 
nimeksi Johtaja Suvusta”, viimeisiä 
hetkiään sillä sohvalla oleva nuori il-
moittaa.

Y K S I K Ö I S S Ä  TA P A H T U U N
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Hennariikka 

Rinnekodon toiminnanjohtaja

yhteisöstä ajattelen. Erään nuoren sanat “täällä on 
hyvät ohjaajat”, kertoo kaiken.

Kesän aikana nautimme pihasaunasta ja uimisesta 
läheisessä joessa, käymme Yyterin hiekkarannoilla ja 
tutustumme uusiin paikkoihin lähiseudun retkeilyrei-
teillä. Aiomme syödä paljon jäätelöä ja grillata kesän 
aikana valmistuvalla nuotiopaikalla. Aiomme nauttia 
yhteisestä ajasta ja ladata akkuja syksyä varten.

että hänkin piti kuvaamisesta ja en-
simmäistä kertaa pääsi kuvaamaan 
isolla videokameralla. 

Kaikki ovat samaa mieltä, että yh-
dessä oli hauska viettää päivää 

elokuvan teon parissa ja että jokainen 
oppi päivän aikana jotain 

uutta. Tärkeim-
mäksi asiaksi 

elokuvan teossa 
todettiinkin ole-
van kärsivällisyys. 

“Yhteishenki on 
tärkeää ja on luo-

tettava vas- tanäyttelijään.”, Ritu 
vetää päivän opit yhteen.

“Yhteishenki on 
tärkeää ja on luotetta-
va vastanäyttelijään.”
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Metsäkodon kaikissa toimintayksi-
köissä työotteena on kognitiivinen 
käyttäytymisterapia. Se on kokonais-
valtainen lähestymistapa arjen ongel-
miin,  jossa korostuvat yksilöllinen 
tilanteen arviointi, perheen koko-
naistilanteen arviointi ja yhteisesti 
sovittu toimintasuunnitelma ongel-
mien ratkaisemiseksi. Menetelmiä on 
käytössä kymmeniä, ja ne valitaan 
niin, että toiminnan muutosmenetel-
mät ovat lapsen kannalta motivoivia 
ja onnistumista korostavia. 

Kognitiivisen käyttäytymisterapian 
mukaisesti vastaamme ajankohtai-
siin lastensuojelullisiin tarpeisiin ja 
vaativiin kasvatuksellisiin haasteisiin 
terapeuttisin keinoin. Meillä kasvu-
ympäristö on rajoittava ja toiminnal-
linen sekä miljöö kodinomainen ja 
virikkeellinen. Metsäkodon yksiköt 
ovat käytös-, sopeutumattomuus- tai 
erilaisin psyykkisin häiriöin oirei-
leville lapsille elämänhallintaa ja 
-taitoja kartuttava kasvatuksellinen ja 
hoidollinen elinympäristö. Lapsella 
voi olla esimerkiksi  autismin kirjon 
häiriöitä, ADHD, erilaisia syömishäi-
riöitä, masennusta, viiltelyä, ahdis-
tusta tai pakko-oireisia toimintoja.

Terapeuttisen työotteen peruspilarit 
muodostuvat seuraavista käytännöis-
tä, joiden avulla luodaan kokonais-
valtainen arvio lähtötilanteesta:

 1) teemme yhteistyön alussa 
tarkan arvioinnin lapsen   
käyttäytymistavoista, kyvystä hallita 
omaa käyttäytymistä  ongelmatilan-
teissa, 
 2) selvitämme lapsen oman 
käsityksen tilanteesta ja siihen vai-
kuttavista  tekijöistä.
 3) selvitämme perheen ja 
huoltajien käsityksen tilanteesta, 
siihen  johtaneista tapahtumista ja 
tällä hetkellä vaikuttavista asioista,
 4) selvitämme ammattilaisten 
näkemyksen tilanteesta ja arvion  
keskeisistä ongelmista. Ammattilai-
sia ovat usein sosiaalityöntekijä,  
sosiaaliohjaaja, lasten tai nuorten 
psykiatrisen yksikön työntekijät ja  
koulun opettajat sekä avustajat.
 5) edellisten pohjalta luodaan 
yhteistoiminnallisesti tavoitteet, 
joihin  kaikki toimijat voivat sitou-
tua. 

Me työskentelemme tavoitteiden 
saavuttamiseksi systemaattisesti, 
avoimesti ja jatkuvan arvioinnin 
tukemana. Lapsen lisäksi perheen ai-
kuisilla on mahdollisuus yksilöllisiin 
keskusteluihin ammattilaisten kans-
sa sovitusti. Työote sisältää paljon 
”selvitys”-työtä, mikä käytännössä 
tarkoittaa sitä, että meillä on jatkuva 
keskusteluyhteys lapsen verkostoon 
ja toivomme myös lapsen verkostoon 
kuuluvien aikuisten olevan herkästi 
yhteydessä meihin, jotta koko ver-

kosto ohjaisi lasta kohti samaa pää-
määrää.  

Kokonaistilanteesta tehdyn arvion 
pohjalta on käytössä useita työkaluja, 
joiden avulla ongelmalliseen toimin-
tamalliin voidaan puuttua. Toiminta-
suunnitelma ja valitut työkalut ovat 
aina yksilökohtaisia, kuten ongel-
matkin. Mahdollisia työkaluja ovat 
mm. vihanhallinta, altistus, sovellettu  
rentoutus, kriittinen ongelmanratkai-
su, aktivoiva terapia ja dialektinen 
käyttäytymisterapia. 

Vihanhallinta

ART (aggression replacement trai-
ning) on monikanavainen kognitii-
vis-behavioristiseen ajatteluun ja 
tutkimukseen perustuva strukturoitu 
malli, jonka avulla nuorelle tarjotaan 
vaihtoehtoja aggressiivisen käyttäy-
tymisen sijaan. ART on ryhmämuo-
toista, toiminnallista ja säännöllistä 
oppimista ja uusien taitojen harjoit-
telua.

ART perustuu ajatukseen, että lasten 
ja nuorten väkivaltaisuuden taustalla 
on aina useita huomionarvoisia teki-
jöitä, niin ulkoisia kuin sisäisiäkin. 
Ulkoisia tekijöitä ovat usein asui-
nympäristö, perhe ja ikätoverit.

Altistus

Altistus on suunnitelmallista ja 
varovaista asteittain etenevää omien 
pelkojen kohtaamista.  Ensin poh-
ditaan tilanteita yhdessä turvallisen 
aikuisen kanssa. Pelot voidaan listata 
1-10 asteikolla, 10 on erittäin pelot-
tava tilanne ja 1 vain vähän pelottava 
tilanne. Eri tilanteet listataan paperil-
le vaikeusjärjestykseen. Pelon aiheet 
ovat hyvin yksilökohtaisia ja vaihte-
levia, joku saattaa pelätä omia tun-
teitaan tai käyttäytymistään tietyissä 
tilanteissa, joku voi pelätä kissoja, 
suljettuja ovia tai naurua. 

Seuraavaksi harjoitellaan vähiten 
pelkoa aiheuttavan ongelman kohtaa-
mista turvallisen aikuisen seurassa. 
Tilanteessa ollaan yhdessä, kunnes 
olo rauhoittuu ja pelko vähenee.  
Edistyminen tapahtuu pikkuhiljaa ja 
voi olla, että harjoittelua turvallisen 
aikuisen kanssa tarvitaan kymmeniä 
kertoja ennen kuin lapsi uskaltaa 
yksin jäädä pelottavaan tilanteeseen 
tai jättää suojatoimet tekemättä. Sen 
jälkeen kun ensimmäisessä harjoit-
telutilanteessa pystyy olemaan yksin 
rauhallisesti, voi siirtyä turvallisen 
aikuisen kanssa seuraavan tilanteen 
harjoitteluun.

Sovellettu rentoutus

Sovellettu rentoutus on itsehallin-
tamenetelmä, jota käytetään au-
tonomisen hermoston välittämien 
emotionaalisten ja stressiongelmien 
hoitoon. Hoitoindikaatiot ovat tällöin 
erilaiset fysiologiset tai fysiologis- 
toiminnalliset oireet. Se poikkeaa 
muista rentoutusmenetelmistä siinä, 
että se on aktiivista ja sitä voi käyttää 
periaatteessa missä vain. Sovellet-
tua rentoutusta on käytetty monien 
psykiatristen ja käyttäytymislääke-
tieteellisten ongelmien ja sairauksien 
hoitoon. Tutkimustulokset osoittavat, 
että sovellettu rentoutus on tehokas 
hoitomuoto moneen ongelmaan. 
Lasten ja nuorten kohdalla sovellettu 
rentoutus on joko yksilöhoitona tai 
ryhmämuotoisena toteutettava terapi-
amuoto. 

Sovellettu rentoutus on itsehallin-
tamenetelmä, jonka avulla lapsi/
nuori oppii hallitsemaan kehonsa 
reaktioita, toimintojaan ja tuntemuk-
siaan. Sen pohjana on taito, jonka 
avulla ihminen voi olla riippumaton 
alkoholista, tupakasta, huumeista, 
erilaisista välineistä, muista ihmisistä 
ja hyvin pitkälle lääkkeistäkin. Täl-
laisen pysyvän taidon omaksumiseen 
tarvitaan runsaasti harjoittelua. Kun 
taidon oppii, voi keskittyä elämänsä 
sisältöön omien reaktioidensa sijas-
ta. Sovelletulla rentoutuksella ei ole 
sivuvaikutuksia ja on merkittävää, 

että se vähentää vain kielteisiä 
tunteita ja tuntemuksia. (Tuomisto, 
M. 1997.)

Kriittinen ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisu on työskentely-
tapa, joka voi erityisesti parantaa 
sopeutumiskykyä. Tässä esitettyjen 
periaatteiden hallinta mahdollistaa 
tehokkaamman asioiden kohtaami-
sen elämän eri ongelmatilanteis-
sa. Kielteiset elämänkokemukset 
liittyvät usein käyttäytymiseen, 
jossa ongelmien ratkaisu on ollut 
tehotonta ja tämä saattaa johtaa 
ei-toivottuihin vaikutuksiin, ku-
ten psykosomaattisiin sairauksiin, 
masennukseen, ahdistuneisuuteen 
ja moniin muihin vaikeuksiin.

Yleisesti on havaittu, että henki-
löt, joilta puuttuvat asianmukaiset 
ongelmanratkaisutaidot:

    1. löytävät vähemmän mahdolli-
sia ratkaisuja ongelmiin, 
    2. ratkaisevat asioita tavoilla, 
joihin liittyy vähäinen sosiaalinen 
tuki
    3. odottavat vääränlaisia seu-
rauksia vaihtoehtoisilta ratkaisuilta

Toisaalta järjestelmällisen lähesty-
mistavan hallitseminen päätöksen-
teossa ja ongelmanratkaisussa voi 
tuottaa seuraavia hyötyjä:

Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
lastensuojelussa ja Metsäkoto Oy:n 
yksiköissä

T O I M I N TA M A L L I T
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    • Prosessin oppiminen, joka lisää 
yhteistyötä, yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja keskinäistä kunnioitusta 
perheen ja ryhmän jäsenissä.
    • Henkilöiden välisten ristiriitojen 
ehkäiseminen, joita toimimattomat 
päätöksenteko- tai ongelmanratkaisu-
tavat aiheuttavat.
    • Jännityksen, ahdistuneisuuden 
ja depression vähentyminen stressiä 
tuottavien ongelmien yhteydessä, 
kun nämä ongelmat voidaan ratkaista 
tehokkaasti.
    • Erilaisten toimintavaihtoehtojen 
lisääntyminen ongelmallisissa tilan-
teissa, mikä lisää mahdollisuuksia te-
hokkaisiin päätöksiin ja ratkaisuihin.
    • Lisääntynyt todennäköisyys sille, 
että perheen tai ryhmän jäsenet sitou-
tuvat valittuihin vaihtoehtoihin.
    • Lisääntynyt luottamus, itsevar-
muus ja itsetunto sen johdosta, että 
käytettävissä on ongelmanratkaisuta-
pa, jota on mahdollista käyttää tule-
vaisuuden ongelmatilanteissa

Aktivoiva terapia 

Masennus voitetaan toimimalla ja 
tekemällä, ei pelkästään ajattelemalla 
ja keskustelemalla. Masennus voite-
taan toimimalla, ei ajattelemaTähän 
johtopäätökseen on tultu useissa 
tutkimuksissa, joissa verrattiin ta-
vanomaista kognitiivista terapiaa 
käyttäytymisterapian laajennettuun 
versioon, jota voidaan kutsua ak-
tivoivaksi terapiaksi. Metsäkodon 
yksiköissä panostetaan aktiivisuuteen 
päivien suunnittelulla ja toteutuksen 
onnistumisen mittaamisella. Jokai-
selle lapselle laaditaan henkilökoh-
tainen hoito- ja kasvatussuunnitelma, 

jossa erityishuomio kiinnitetään 
psyykkiseen hyvinvointiin ja sen 
turvaamiseen.
Kognitiivisessa käyttäytymisterapi-
assa pyritään muuttamaan itsepin-
taisia, negatiivisia ajatuskulkuja. 
Kognitiivinen käyttäytymisterapia, 
johon kuuluu lisäksi käyttäytymis-
harjoituksia ja kotitehtäviä, on yksi 
käytetyimmistä masennuksen hoito-
muodoista ja sen vaikuttavuutta on 
tutkittu laajasti. Tutkimuksissa se on 
todettu vähintään yhtä tehokkaaksi 
kuin muut terapiamuodot. 

Dialektinen käyttäytymisterapia 
(DKT) lapsilla ja nuorilla 

Dialektinen käyttäytymisterapia 
(DKT) kuuluu kognitiivisen käyt-
täytymisterapian terapiaperheeseen. 
DKT perustuu kahteen asiaa. Toi-
saalta haetaan muutosta asioihin, 
joihin voidaan ja on viisasta vaikut-
taa, toisaalta hyväksytään ne asiat, 
joita ei voi muuttaa. Samanaikaisesti 
nostetaan esiin haitallisen käyttäy-
tymisen muutostarve. Keskeistä on 
hyväksynnän ja muutoksen yhdistä-
minen toimivaksi, lapsen kehitystä 
tukevaksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteena on
    • vähemmän mielialan mukaan 
eteneviä toimintatapoja, enemmän 
ongelmanratkaisutaitoihin painottu-
via tapoja.
    • huomio kiinnitetään asiayhteyk-
siin ja käyttäytymiseen
    • ongelmakäyttäytymisestä teh-
dään käyttäytymisanalyysi, joka 
ilmaisee vaikutussuhteita
    • käytöksen ristiriitaisuuksien koh-
taaminen ja käsittely tehokkaammin

DKT periaatteiden mukaan lapsen 
tai nuoren ongelma pyritään nor-
malisoimaan ja osoittamaan, että 
normaalin käytöksen rajat ovat liu-
kuvia eikä ongelmaa voi lähestyä 
vain yhden syyn tai lähestymistavan 
kautta. Häiriö on usein ensisijaisesti 
systeeminen tunne-elämän häiriö ja 
siihen liittyy perinnöllinen taipumus 
haavoittuvuuteen. Lapsi ei ole op-
pinut tunnistamaan tai säätelemään 
tunteitaan itse, vaan on ollut esimer-
kiksi mitätöivän ympäristön ohjailun 
varassa. Näin ollen stressinsietoky-
ky tai tunteiden säätelykyky ei ole 
kehittynyt ikätasoisesti. Monesti 
käyttäytymistä on voitu kontrolloida 
rankaisemalla. Kyky luottaa itseen ei 
ole kehittynyt vaan ulkoa päin tullut 
palaute on ohjannut reagointia. 

Toimimaton käytös on yritys kestää 
sietämättömiä tunteita. Käyttäytymi-
sen ongelmat ovat haavoittuvuuden 
seurausta. Sosiaalisen oppimisen teo-
rian mukaan vuorovaikutussuhteissa 
on tapahtunut haitallista oppimista 
ja muutos näissä suhteissa luo mah-
dollisuuden saada elämä uudelleen 
parempaan hallintaan. 

DKT:n periaatteiden mukaan toimit-
taessa lapselle opetetaan tunnesää-
telyä, jonka avulla fysiologista ak-
tiivisuutta vähennetään ja opetellaan 
kiinnittämään huomio pois mieltä 
kuohuttavasta asiasta. Opettelu ta-
pahtuu ohjatusti taitovalmennuksen 
avulla. Lasta tai nuorta ohjataan ta-
voitteen mukaiseen toimintaan, usein 
leikin ja mukavan tekemisen kautta. 
Uuden taidon opettelu on lapsista 
usein mukavaa, kun he käytännös-

sä havaitsevat oman oppimisen ja 
osaamisen kehittymisen. Harjoittelun 
alussa ammattilaisen motivointitaidot 
ovat usein koetuksella, kun aloitus 
tehdään ongelmallisissa tilanteissa ja 
usein ilman lapsen luottamusta omiin 
taitoihin ja oppimiskykyyn. Taitoval-
mennusta voidaan toteutta yksilölli-
sesti, perhekohtaisesti tai ryhmissä.

Nuoruusiän tilannetta on arvioitava 
lasten kohdalla kokonaisvaltaisesti. 
Häiriintyneen ja iänmukaisen kehi-
tyksen välinen ero saattaa olla vä-
häinen. Nuorten kohdalla on erittäin 
merkityksellistä, miten perhe suh-
tautuu hoitoon. On tärkeää painottaa, 
että nuoren erilaiset tunteet hyväk-
sytään, mutta strategiat tunteiden 
hallitsemiseksi ja tilannekohtaiset 
strategiat ovat muutoksen kohteena. 
Esimerkiksi viha on luonnollinen 
tunne, joka on varmasti tuttu meille 
kaikille, tunne ei ole väärin ja eikä 
paha. Mutta viha ei ole tekosyy 
käyttäytyä aggressiivisesti tai vahin-
goittaa muita, sitä ei voi hyväksyä ja 
tähän pyritään puuttumaan tunnesää-
telyn ja oman tilan hallinnan avulla. 

Ydinajatuksia

Metsäkodon yksiköissä tavoitteena 
on auttaa lapsia ja nuoria perheineen 
elämään mahdollisimman täyttä 
elämää ilman ongelmallisen käyttäy-
tymisen tai mielenterveyshäiröiden 
aiheuttamaa hankaluutta arkeen. 
Työotteemme perustuu terapeuttiseen 
ajatteluun ja systeemisen toiminnan 
vahvistamiseen yksilöllisen kehityk-
sen ja muutoksen kautta. Päähuomio 
kiinnitetään olemassa olevaan myön-

teiseen toimintaan ja yksilön hyväk-
syvään suhtautumistapaan. Häiritse-
viä ja ongelmallisia toimintotapoja 
muutamme yhteistoimin. 
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Niittykoto täyttyy in-
nokkaasta puheen sori-
nasta, vitsailusta ja nau-
rusta, kun talon asukkaat 

saapuvat kotiin kesätöistä. Aapo ja 
Mikko ovat suunnitelleet kuvaa-
vansa thainyrkkeilykuvia ja pihalle 
pitää kiiruhtaa, sillä illaksi on luva-
ttu kovaa sadetta. Aapo käy vaihta-
massa nopeasti vaatteet ja sillä välin 
Mikko katsoo läpi kameran säädöt.

Jere istuu olohuoneen sohvalla ja 
katselee televisiosta jalkapalloa. 
Hän on luvannut soittaa kitaralla 
pienen pätkän videolle, kunhan en-
sin saadaan ulkokuvaukset pois alta. 

Jere on soittanut kitaraa vajaan vuo-
den ja käy aktiivisesti kitaratunneilla 
ja bändikerhossa. “Harjoittelen päi-
vässä kahdesta kolmeen tuntia”, hän 
kertoo ja jatkaa, että yleensä soittaa 
rockia, mutta tykkää soittaa myös 
flamingoa.

Aapo on vaihtanut vaatteensa ja he 
lähteävät Mikon kanssa ulos etsimään 
sopivaa paikkaa valokuvien ottami-
seen. Aapo ottaa muutaman harjoit-
teluhypun ja Mikko räpsii testikuvia. 
“Lähde vähän kauempaa”, Mikko 
sanoo ja viittoo Aapoa perääntymään 
pari askelta. Mikko ei ole ennen käy-
ttänyt järjestelmäkameraa, mutta sa-

Niittykodon tukiasumisyksikkö 
on tarkoitettu alle 18-vuo-
tiaille Suomeen yksin tulleil-

le maahanmuuttajalapsille, joille on 
myönnetty oleskelulupa. Niittykoto 
tarjoaa palvelut 7 asukkaalle.

Alkukevät meni vielä uu-
teen kotiin tutustumisen 
merkeissä, koska muutim-

me uusiin tiloihin viime vuoden 
lopussa. Huoneiden sisustami-
nen ja kodiksi asettuminen alkoi 
heti kovalla vauhdilla. Arki on 
keskittynyt koulunkäyntiin ja it-
senäistymisen harjoitteluun täy-
si-ikäistymisen kynnyksellä ja sen 
tuomassa muutosvaiheessa.

Kaikki Niittykodon asukkaat 
ovat poikia. Arjessa he harjoi-
ttelevat ohjaajien avustuksella 

omien asioiden hoitamista ja asiointe-
ja muun muassa eri virastoissa. Hei-
dän kanssaan on valmistauduttu tu-
levaisuudessa tapahtuvaan muuttoon 
omaan asuntoon ja minkälaisia asioi-
ta omaan kotiin muuttamiseen liittyy. 
Poikien kanssa on suunniteltu viikoi-
ttaisia ruokaostoksia ja harjoiteltu ta-
loudellisten valintojen tekemistä kau-
passa. Nuoret valmistavat mielellään 
ruokaa Niittykodossa ja joka viikko 
pojilla on oma ruoanvalmistuspäivä. 
Kevään lämmetessä myös grilli on 
käynyt kuumana Niittykodossa ja ka-
vereita on kutsuttu usein syömään. He 
valmistavat mielellään myös oman 
kulttuurinsa ruokia. Ohjaajille ovat 
tulleet tutuksi muun muassa erilaiset 
herkulliset afgaaniruoat.

Tärkein painopiste kevään aikana 
on pojilla ollut kuitenkin kou-
lunkäynti. Niittykodon ohjaajat 

tukivat poikia opiskeluissa, auttoivat 
läksyissä ja kokeisiin valmistautu-
misessa. Neljällä pojalla oli tavoit-
teena saada peruskoulun päättötodis-
tus koulun päättyessä. Yhden pojan 
tavoite oli suorittaa LUVA ja nostaa 
peruskoulunumeroitaan ja yhden hoi-
taa reippaasti ammattikouluopintoja 
eteenpäin. Pojat opiskelivat ahkerasti, 
vaikka usein miettivät miten vaikeaa 

koulu on ihan 
tavallisille suomalai-
sillekin oppilaille saati sitten heille, 
jotka opiskelevat aineet vieraalla kie-
lellä oman äidinkielen sijaan. Nuoret 
ovat miettineet paljon tulevaisuutta 
ja sitä, että opiskelu on hyvin tärkeää 
tulevaisuuden kannalta, jotta saavat 
hyvät ja mieluisat ammatit myöhem-
min. Kovat olivat tavoitteet ja kovin 
niiden eteen tehtiin myös töitä. Pojat 
hakivat kevään aikana jatkokoulutus-
paikkoihin. Osa haki ammattikouluun 
ja osa lukioon.

Kevätlukukauden lopun lähes-
tyessä saatiin kouluilta tie-
to, että kaikki pojat tule-

vat saamaan päättötodistukset. 
Kevätjuhlaan osallistuttiin koko 
henkilökunnan voimin. Päivä oli 
pojille sekä ohjaajille hyvin merki-
ttävä. Yksi Niittykodon pojista sai 
pitää juhlassa puheen ja toinen sai 
stipendin musiikillisesta lahjakkuu-
destaan. Myös hyviä todistuksia esi-
teltiin juhlan jälkeen. Hienon matkan 
ovat poijjaat koulutiellään kulkeneet 
Suomessa olon aikana, vaikka help-
po se tie ei aina ole ollut. Todistuk-
sia mentiin juhlimaan vielä yhdessä 
perheryhmäkotilaisten kanssa päi-
vällä ruokailun merkeissä.

Kesäloman alettua osalla 
pojista alkoi heti kesä-
työt. Kaikilla oli kesäk-

si työ- tai harjoittelu-
paikat tiedossa. Osa 

sai rakennusalan 
töitä, osa pääsi 

päiväkoteihin 
ja osa pää-
si kau-
p p o i h i n 
a u t t a -
m a a n . 

Kesäkuus-
sa koitti 

suuri päivä, 
kun 14.6. julkis-

tettiin yhteishaun 
tulokset. Tätä päi-

vää oltiin jo odotettu in-
nokkaasti, mutta myös suurella 

jännityksellä. Edellisenä yönä harva 
sai unta ja aamulla ohjaajan johdolla 
avattiin tietokone ja yksitellen alkoi 
hakutuloksia löytymään. Kaikki pojat 
pääsivät ensimmäiseen hakuvaihtoeh-
toonsa. Kolme poikaa pääsi valitsemal-
leen linjalle ammattikouluun ja kaksi 
pääsi haluamaansa lukioon. Tunnelma 
oli katossa ja aihetta uudemman kerran 
juhlaan saatiin. Tämä oli hyvin suuri 
asia pojille. Opiskelu siis jatkuu.

Kesällä Niittykodosta on suunni-
tteilla vielä yhteinen kesäloma-
retki, jonka lisäksi pojat matkus-

tavat itsenäisesti toisiin kaupunkeihin 
tapaamaan ystäviään. Harrastuksia 
toki jatketaan myös kesällä. Kuntosa-
lia ei unohdeta, eikä jalkapalloa, eikä 
jalkapallon mm-kisojen kisakatsomoa. 
Kitaransoitto jatkuu myös yhdellä po-
jista. Kesä toivottavasti sujuu yhtä 
mukavasti kuin mennyt kevätkin. Nyt 
pojilla on hetki aikaa hengähtää ennen 
syksyä ja uusia haasteita opintiellä.

noo pitävänsä siitä. “Hienon kuvan 
ottaminen on vaikeaa. Kuvaa ottaessa 
täytyy huomioida, että kuvassa oleva 
näkyy kokonaan ja sekin mitä näkyy 
takana”.

Korkeiden hyppyjen jälkeen päätetään 
kuvata vielä pätkä varjonyrkkeilyä 
videolle. Aapo aloitti thainyrkkeilyn 
kaksi vuotta sitten ja treenaa lajia 
tällä hetkellä kolme kertaa viikossa. 
Hän on lapsesta asti tykännyt seurata 
ottelemista ja on iloinen, kun on vih-
doin päässyt kehittämään omia taito-
jaan. Aapo kertoo, että harjoituksissa 
käytetään aina suojia. Jokaisella on 
yllään kypärä, hammassuojat, kyy-
nerpääsuojat, alasuoja sekä sääri-
suojat. “Aloittaessa ei tarvitse olla 
rohkea, koska joka päivä rohkeus kas-
vaa”, Aapo kuvailee lajia. Hän kertoo 
myös, että lajin kautta saa paljon ys-
täviä. “Otteluiden jälkeen jutellaan ja 
vastustajan kanssa käydään läpi miten 
ottelu meni.” Parasta lajissa Aapon 
mukaan on, että harrastamalla pysyy 
terveenä ja kunto kasvaa. Tähän men-
nessä hän on käynyt kahdessa kilpai-
lussa. ”Kipailussa tulee jännitettyä 
hyvällä tavalla”, hän kertoo ja ku-
vailee miten ottelemalla oppii lajista 
aina uutta, kun pääsee näkemään eri-
laisia valmentajia ja harrastajia. Aapo 
painottaa, että otteluissa tärkeintä on 
tuomareiden kunnioittaminen. Toinen 
tärkeä asia on muistaa, että vaikka ot-
teluissa saa käyttää kaikkia taitojaan, 
ei toista saa ikinä lyödä niin, että tämä 
loukkaa.” Tavoitteena on osallistua 
kahden vuoden päästä SM-kilpai-
luihin, kun minulla on Suomen kan-
salaisuus”.

*Nimet muutettu.

Paula
Niittykoto Vt. toiminnanjohtaja

“Aloittaessa ei tarvitse olla 
rohkea, koska joka päivä 

rohkeus kasvaa”
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”Nyt aioin 
soittaa niin 
kauan kunnes 
kuolen”.

hyvin. Välillä hän pyytää Jereä kään-
tymään tai siirtämään hieman kät-
tä. ”Jokainen tilanne on erilainen. 
Urheilukuva ja soittotilanne ovat 
erilaisia”, Mikko  kuvailee havainto-
jaan kameran takaa. Hän kertoo, että 
jokaisen kuvan myötä silmä kehit-
tyy ja tulee paremmaksi. ”Kun ottaa 
hienon kuvan, niin ihmiset tykkää”, 
Mikko tiivistää kokemuksensa ku-
vaamisesta.

Jere on virittänyt kitaransa ja Mikko 
on siirtynyt kameran kanssa ulkoa 
Jeren huoneeseen. Jere istutetaan 
korkealle jakkaralle rock-bändin li-
pun eteen. Mikko istuu Jeren eteen ja 
kertoo mitkä kappaleet hänestä oli-
si hyvä soittaa videolle. Asetuksista 
vaihdetaan videokuvaus päälle ja pu-
naista nappia painamalla aikakoodi 
lähtee pyörimään näytöllä. Jere soi-
ttaa ensin pienen pätkän Smoke on 
the wateria, jonka jälkeen kappaleen 
Linkin Parkin tuotannosta ja lopuksi 
tapailee omakehittämää sointukier-
toa. ”Soitan nyt yksin, mutta jos 
joskus löydän hyvän bändin, haluan 
mennä siihen soittamaan”, Jere ker-
too ja pohtii, että ensin hänen on joka 
tapauksessa kehitettävä soittotaito-
jaan. ”Soitin jo lapsena vähän kitaraa, 
mutta silloin se ei onnistunut”, Jere 
kertoo, ”Nyt aioin soittaa niin kauan 
kunnes kuolen”.

Mikko hakee kamerakulmaa, jota 
saisi kitaran lavassa lukevan Harley 
Bentonin näkymään mahdollisimman 01

KYMPPISYNTTÄRIT

Metsäkoto Oy järjesti 10-vuotisjuhlavuotensa 
kunniaksi kuplafutisturnauksen. Turnauk-
seen kutsuttiin Satakunnan alueelta lasten-
suojelulaitokset sekä muut lasten kanssa 
toimivat tahot. Kuplafutiksen lisäksi päivän 
ohjelmaan kuului teeman mukaisesti tie-

tenkin paljon kakkua!

Pelit pelattiin neljä vastaan neljä ja säännöt 
perustuivat jalkapalloon, mutta tässä lajissa 
jokainen joukkueen jäsen pukeutui omaan 
jättimäiseen kuplaan. Kupla ylettyy pelaa-
jan pään yläpuolelta polvien yläpuolelle. 
Läpinäkyvät, ilmatäytteiset kuplat toimivat 

pelaajien suojana ja pelaajat saivat turvallisesti törmäillä 
toisiin pelaajiin eikä ilmalentoja tarvinnut pelätä. Peleissä 
nähtiinkin komeita taklauksia ja näyttäviä voltteja, kun ku-
plien kanssa otettiin vastustajiin, ja joskus omiinkin pelaa-
jiin, lähempää kontaktia. 

Viisi joukkuetta taisteli suuresta kultaises-
ta pokaalista, joten vaikka pääasiallinen 
tehtävä oli pitää hauskaa mukavassa po-
rukassa, myös maalit laskettiin. Jokainen 
joukkue sai pelata toisiaan vastaan ja 
lopuksi päivä huipentui jännittävään fi-

naaliin. Katsojat saivat nauttia koko rahan edestä, sillä kah-
den erän jälkeen siirryttiin jatkoajalle. Lopulta Metsäkodon 
oma joukkue MK1 ratkaisi pelin voitokseen maalein 2-1 
ja Metsis-pokaali sai jäädä kotiin. Pokaali viettää viikon 
jokaisen joukkueessa pelanneen omassa huoneessa, kunnes 
siirtyy kaikkien ihasteltavaksi Metsäkodon yleisiin tiloihin.



          Tarja
Perheryhmäkodin vastaava ohjaaja 
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Kesä on alkanut toden 
teolla kun Metsäkodon 
perheryhmäkodin po-
jat aloittivat kesätyöt. 

Polkypyörät kaivettiin naftaliinis-
ta, renkaat pumpattiin ja aamuisin 
reipas joukko polkaisee itsensä 
liikkeelle kohti päivän töitä. Tähän 
pisteeseen kuljettiin jännittävän ja 
työntäyteisen kevään läpi.

Kevät perheryhmäko-
dissa kului koulun ja 
harrastusten merkeissä. 
Neljä poikaa ahkeroi 

peruskoulun päättötodistus tähtäi-
messä ja kaksi suoritti mallikkaas-
ti kahdeksannen luokan opintoja. 

Ysiluokkalaiset tekivät suunnitelmia 
jatko-opinnoista kevään yhteisvalin-
nassa ja jännitystä tulevista opiske-
lupaikoista on riittänyt kesäkuun 
puoleen väliin saakka. Kesäkuun 
ensimmäisenä lauantaina juhlittiin 
koulun päättäjäisiä ja siellä pokat-
tiin hyvin ansaitut todistukset. Yh-
teisvalinnan tulokset saatiin 14.6. ja 
kaikki jatko-opintoihin hakeneet sai-
vat mieluisan opiskelupaikan. Ilmeet 
olivat   iloisen helpottuneet tulosten 
saavuttua. Joku tokaisikin: “Tämä on 
todella hyvä päivä”!

Kesätöiden lisäksi kesällä on 
aikaa myös ladata akkuja, 
pelailla jalkapalloa, ottaa 
aurinkoa Yyterissa ja viet-

tää aikaa kavereiden kanssa. Tavoittee-
na on myös suunnata hurvittelemaan 
porukalla johonkin huvipuistoon ja 
jotain omatoimimatkojakin on suunni-
tteilla. Onneksi vielä on kesää jäljellä!

Kesäterveisin 

Kello on kolme päivällä ja perhe-
ryhmäkoti Metsäkoto on hiljainen, 
vaikka talossa asuu kuusi poikaa. 
Hiljaisuus johtuu siitä, että kaikki 
ovat omissa huoneissaan lepäämässä 
työpäivän jälkeen. Perheryhmäkoti 
on tarkoitettu alle 18-vuotiaille il-
man huoltajaa Suomeen saapuneille 
maahanmuuttajalapsille ja se to-
imii kodinomaisesti tarjoten lapsen 
tarvitsemaa hoitoa ja kasvatusta. 
Nuorilla on omat huoneet, he käyvät 
iltaisin harrastuksissaan ja nyt kun 
koulut ovat loppuneet, kesätyöt 
vievät osan päivän tunneista.
Iltavuoron ohjaaja on juuri aloittanut 
työpäivänsä ja käy koputtelemassa 
oville ja kyselemässä mitä kenelle-
kin kuuluu. 

Tervehdys Kellahdelta!

Yksi nuorista kömpii huoneestaan ja 
tulee istumaan keittiöön, jossa toinen 
asukas koristelee kakkua. “Valmistan 
tätä kakkua ystävälleni”, Harri kertoo 
ja sivelee tarkoin vedoin kerma-
vaahtoa kakun pinnalle. Hän kertoo 
odottavansa vastausta pääseekö opis-
kelemaan kokkikouluun. 
Nyt hän on kesätöissä kaupassa. 
Töihin kuljetaan joko linja-autolla 
tai pyörällä ja matkaa yhteen suun-
taan on noin 15 kilometria. Töiden 
jälkeen tullaan 
kotiin, missä vie-
tetään aikaa yh-
dessä esimerkiksi 
Netflixiä katsel-
len ja jalkapallon 
mm-kisoja seura-
ten. Harri sanoo 
odottelevansa jo 
aikaa, kun saa 18 
-vuotiaana muut-

taa omaan asuntoon. “Siellä saan 
olla rauhassa eikä kukaan häiritse”, 
hän sanoo naurahtaen.

Masoud tutkii järjestelmäkameraa 
ja kertoo, että haluaisi ostaa saman-
laisen itselleen. “Haluaisin käydä 
ottamassa kuvia kauniista paikoista. 
Esimerksi Porin keskustan kirkosta 
ja jokimaisemasta”, hän luettelee ja 
räpsii kuvia keittiön pöydällä olevis-
ta ruusuista. Masoud kertoo, että tär-
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SISÄLTÖ:
• Perusasioita, jotka parantavat viestintää sosiaali-

sessa tilamteissa
• Juttelutaidot
• Kysyminen, avun tai neuvon pyytäminen
• Itsen ja muiden esitteleminen
• Itsestä kertominen
• Kohteliaisuuden sanomimen ja vastaanottaminen
• Mukaan meneminen
• Ohjeiden antaminen ja noudattaninen
• Jämäkkyys, itse ja toisen puolustaminen ja 

kieltäytyminen
• Anteeksipyytäminen

Tulemme toimeen! Sosiaalisia tilannekuvia nuorille 
-vihko tarjoaa kuvallista materiaalia sosiaalisten 
tilanteiden harjoitteluun nuorille, joilla on syystä tai 
toisesta haasteita toimia toisten kanssa erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa.

Sisällän on tuottamut psykologi Sanna Heinikangas ja 
sen on kuvittanut sekä taittanut Emmi Sydänmaa.
Lehteä voi tilata yksittäin tai useamman kappaleen 
erissä. Lehden hinta on 10€/kpl + postituskulut

Voit tilata Tulemme toimeen! So-
siaalisia tilannekuvia nuorille-vihon 
laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
toimisto@metsakoto.fi. Kirjoita 
viestiin nimesi, osoitteesi ja kuinka 
monta kappaletta haluat tilata. 
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keimmät asiat elämässä ovat harras-
tukset. Hän käy kuntosalilla meilkein 
joka päivä. Omassa huoneessaan hän 
tykkää kuunnella musiikkia. 

Harri toteaa, että hänelle tärkeintä 
on, että saa elää Metsäkodossa ihan 
rauhassa. Hän kertoo olevansa iloi-
nen, ettei Kellahdella ole paljoa ra-
sismia. Porin kaupungilla sitä joutuu 
joskus kohtaamaan. Esimerkiksi joku 
saattaa näyttää keskaria tai huudella 
perään.

Masoud lähtee ulos ottamaan kuvia 
ja Harri aloittaa seuraavan kakun 
koristelun. “Pinnasta täytyy tulla 
ihan tasainen”, Harri kertoo. Samalla  
Harri pohtii, että paras muisto Metsä-
kodosta hänellä on yrityksen kymp-
pisynttäreiltä, jolloin pääsi Yyterin 
kylpylähotelliin uimaan ja syömään. 
Hän kertoo, että Metsäkodon asuk-
kaat ovat yhtä perhettä ja heillä on 
yhteiset säännöt, joita noudatetaan. 
Ohjaaja huomattaa, että tänä vuon-
na sääntöjä on noudatettu erityisen 
hyvin. Kotitöistä saatetaan joskus 
laistaa, mutta kotiintuloajoista ei ole 

myöhästytty ollenkaan.
Masoud tulee takaisin sisälle ja 
esittelee kauniita kesäisiä kuvia, 
joita hän on pihalta napsinut. “Met-
säkodossa on kiva olla. Tämä on iso, 
rauhallinen paikka”, hän sanoo, mut-
ta toteaa, että joskus olisi kivampaa 
asua lähempänä keskustaa. Masoud 
on  myös kesätöissä kaupassa. Hän 
on hakenut opiskelemaan logistiik-
kaa ja odottaa kovasti, että saisi ajaa 
rekka-autoa.

Harri saa kakut valmiiksi ja alkaa 
seuraavaksi etsimään itselleen syö-
tävää. Hän kokoaa lautaselle annok-
sensa ja uppoutuu sohvalle syömään 

sitä televisiota katsellen. Masoudin 
kuvat siirretään tietokoneelle ja 
katsotaan voisiko niistä jotain laittaa 
esille Metsäkodon verkkosivuille. 
Ohjaaja hääräilee keittiössä ja toteaa: 
“Meillä arki toimii. Täällä on kaikilla 
hyvä olla”.

Nimet muutettu
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