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ILMOITUS

VOI HERRANJESTAS
minkälainen lapsi oli hän
– vai oliko sittenkään?

Alavudella ja Peräseinäjoella toimiva Vaahteramäki on tarjonnut tavoitteellista ja
vaikuttavaa lastensuojelua jo seitsemän vuotta. Vaahteramäen ammattitaitoinen
toiminta rakentuu ennakoitavan ja tasaisen arjen ympärille, jossa lapsen turvallisuuden
tunne vahvistuu ja ongelmat kohdataan dialogisuuden sekä ammatillisen
ymmärryksen voimalla.

E

rään kaikkien tunteman Eemelin
kotipaikalta nimensä lainanneessa
Vaahteramäessä asuu ja työskentelee tyytyväistä väkeä. Lastensuojelupalveluita tarjoavassa yrityksessä uskotaan
avoimuuteen, luottamukseen, tasavertaisuuteen ja turvallisuuteen.
– Teemme, päätämme tai kehitämme mitä tahansa, lapsi on aina keskiössä. Se on arvopohja, jolta ponnistettaessa suunnan pitäisi
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olla oikea, sanoo Vaahteramäen toiminnanjohtaja Ville Nisonen.
Nisonen iloitsee Vaahteramäen koulutetusta ja osaavasta henkilökunnasta, jonka monilla jäsenillä on vyöllään jo 10–20 vuoden laaja-alainen kokemus lastensuojelutyöstä. Vanhoja konkareita täydentävät alan uudet osaajat, jotka maustavat sopan tuoreilla ajatuksilla ja näkemyksillä.
– Vaahteramäessä vallitsee hyvä henki.

Kohtaamme yhdessä myös haastavia asioita, mutta asenteenamme on tehdä oikein sekä
tähdätä toivoon ja tulevaan. Silloin haasteisiinkin löydetään parhaat ratkaisut.

AMMATILLISUUDELLA KOHTI
AVOIMEMPAA LASTENSUOJELUA

Nisonen kertoo olevansa äärimmäisen tyytyväinen lastensuojelun ammatillistumiseen.
Trendi on näkynyt alan suurena muutoksena

KUVAT TUUKKA KIVIRANTA

Vaahteramäen
toiminnanjohtaja
Ville Nisonen
(keskellä) korostaa
toimimaan
lastensuojelussa
aina lapsen
parhaan
mukaisesti.

niin kuin pitääkin, mutta heidän ongelmiaan ei
etenkin kymmenen viime vuoden aikana.
– Kun aloitin 2000-luvun alussa, ajateltiin huomata ajoissa. Kun tilanne 17-vuotiaana lokenen tahansa osaavan kasvattaa. Viime vuo- pulta paljastuu, alkaa olla aikuisuutta ajatellen
sikymmenen aikana työtä on alettu tehdä yhä jo liian myöhäistä, Nisonen pahoittelee.
enemmän tutkittuun tietoon pohjautuen. Sa– Yhteiskunnan tuottamat palvelut eivät
malla lastensuojelussa työskentelevien ammat- myöskään välttämättä vastaa lapsen ja perheen
ti-identiteetti on kehittynyt voimakkaasti. Alan tarpeita. Ja kun väärältä tuntuviin palveluihin ei
ammattilaiset ovat päässeet eroon oman ole- tartuta, lapsi ja perhe leimataan ongelmallisikmassaolonsa anteeksipyytelystä ja oppineet ar- si. Aidossa dialogissa lapsen ja perheen todellivostamaan itseään laajaskaalaisina moniosaaji- nen tarve tulisi kuitenkin kuulluksi.
Vaahteramäessä dialogisuus onkin yksi kesna, Nisonen toteaa.
– Ammattilaisuus vaatii tietenkin jatkuvaa keisimmistä työorientaatioista.
– Ammattilaisina meidän tulee aidosti kuulkehittymistä ja opiskelua. Onneksi alallamme
on siihen hyvät mahdollisuudet. Työssä tarvi- la lasten toiveita ja tarpeita. Sen jälkeen me
taan myös äärimmäistä mielenkiintoa ihmistä vastuullisina aikuisina arvioimme, voidaanko
kohtaan. Ihminen on hyvin monimutkainen ja ne toteuttaa ja palvelevatko ne lapsen kasvua ja
mielenkiintoinen olenkehitystä. Ennen kaikto.
kea tehtävämme on
Uudella vuosituolla kasvattajia, jotka
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suojelun piirissä ole– Monesti se tunvia lapsia kaukaa kiertuu unohtuvan lasten”Vaahteramäen Eemeli on
rettävinä ongelmatasuojelussakin. Esimerpauksina.
kiksi lapsen osallistaehtiväinen poika, joka on
– Pidän siitä, etminen ja lastensuojemonessa mukana. Hän ei ole
tä lastensuojelu muutlutyön terapeuttisuus
pahantahtoinen – hänelle vain ovat arvokkaita asioituu koko ajan avoimemmaksi ja hyväkta, mutta jos arjesta
sattuu asioita. Samanlaisia
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keämpää ajatustenvaihtoa myös lastensuojelun
– Lapsen oirehtiminen ei ole koskaan yksin työntekijöiden ja lastensuojelusta päättävien talapsen itsensä syy, vaan siihen vaikuttaa koko hojen välillä.
hänen kasvuympäristönsä. Lasta ei pidä syyl– Jos kukaan ei kerro päättäjille, millaislistää asioista, joihin hän ei ole voinut vaikuttaa. ten arkisten realiteettien kanssa kentällä toimiVaahteramäen Eemeliäkin rangaistaan keppos- taan, ei heillä ole käsitystä tekemiensä linjauktelusta turhaan – hänhän on vain vilkas ja kek- sien vaikutuksista. Kentän tarpeiden ja toiveiseliäs poika, jolle sen vuoksi sattuu ja tapahtuu. den pitäisi kuulua päättäjätasolle nykyistä voiTämähän on pohjarakenne nykyään arvostetul- makkaammin.
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin lapsen kansle innovatiivisuudelle!
sa arjessa tehtävä perustyö. Lastensuojelun parissa työskenteleville Ville Nisosella on selkeä
DIALOGISUUS
viesti.
VIE TARPEIDEN YTIMEEN
Yhtenä lapseen negatiivisesti vaikuttavana ym– Liiallinen byrokratiaan uppoutuminen
päristötekijänä voi Ville Nisosen mukaan toimia usein vain monimutkaistaa asioita. Olkaa rohmyös yhteiskunnan sinänsä positiivisiin loppu- keita näkemään lapsen paras ja uskaltakaa toimia lapsen edun mukaisesti tekemällä asioita,
tulemiin tähtäävä palvelujärjestelmä.
– On lapsia, jotka kulkevat järjestelmän läpi jotka ovat eettisesti kestäviä ja oikein.

SIJAISHUOLTOPALVELUT

Vaahteramäen sijaishuoltoyksiköt
sijaitsevat Alavudella, Lukkarilan
nuorisokoti Peräseinäjoella.
Vaahteramäki tarjoaa alle 18-vuotiaille
huostaanotetuille tai avohuollon
tukitoimenpiteinä sijoitetuille
lapsille turvallisen ja kodinomaisen
kasvuympäristön, jossa lapset voivat
opetella käytännön taitoja ja sosiaalisia
valmiuksia ikätasonsa mukaisesti.

PERHEKUNTOUTUS

Perhekuntoutuksessa työskennellään
perheen tarpeiden ja toiveiden
sekä sosiaalityöntekijän ja
muiden yhteistyötahojen arvion ja
asiakassuunnitelman mukaisesti joko
Vaahteramäen perheasunnoissa tai
perheen kotona. Kuntoutuksen keskeistä
sisältöä ovat arjen mallintaminen,
vanhemmuuden arviointi ja tukeminen
sekä perheterapeuttiset keskustelut.

AVOPALVELUT

Täysi-ikäistyvä nuori voi opetella
itsenäisen elämisen taitoja ja hallintaa
Vaahteramäen itsenäistymisasunnoissa
tai muuta kautta hankitussa kodissa.
Ohjaajien tukemana opetellaan
vastuullisuutta ja vahvistetaan nuoren
osallisuutta omassa elämässään. Tuetun
asumisen tavoitteena on tukea nuoren
kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä
ehkäistä syrjäytymistä.

JOUSTAVA PERUSOPETUS

Vaahteramäen lastensuojeluyksikön
yhteydessä toimii Alavuden yläkoulun
joustavan perusopetuksen luokka.
JOPO-luokan opetuksesta vastaa
yläkoulun opettaja, joka opettaa kaikkia
aineita – tuttu opettaja on siis läsnä
koko koulupäivän ajan. Lisäksi luokassa
on koulunkäynninohjaaja. Yhteistyö
koulun ja lastensuojeluyksikön välillä
on päivittäistä.

Lastensuojeluyksikkö
Vaahteramäki Oy
@vaahtismaki
Toiminnanjohtaja Ville Nisonen
puh. 0400 352 686
ville.nisonen@vaahteramaki.com

www.vaahteramaki.com
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