Lasten turvallisuutta lisäävät ennaltaehkäisevät toimintamallit Kaapatut
Lapset ry:ssä

Olemme luoneet lasten turvallisuutta lisäävät ennaltaehkäisevät toimintamallit, jotta voimme
suojella lasta mahdollisilta ongelmatilanteilta. Haluamme myös vahvistaa lapsen tietoisuutta omista
oikeuksistaan. Toimintamalli on suunnattu Kaapatut Lapset ry:n toiminnassa lasten ja nuorten
parissa toimiville vapaaehtoisille ja palkatuille lastenhoitajillemme sekä Toivon Talon
henkilökunnalle. Vapaaehtoisen rikostaustaa ei selvitetä kaikilta, koska hoitajat ja lapset eivät ole
sellaisissa olosuhteissa kahdestaan, joissa lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voitaisi
turvata. Lastenhoitajat ovat lasten ja nuorten kanssa muiden aikuisten läheisyydessä.

ENNALTAEHKÄISEVIÄ TOIMINTATAPOJA OVAT:
•

Toiminnan avoimuus ja toisten kunnioittaminen

•

Lasten ja nuorten opastaminen ja esimerkin näyttäminen mahdollisissa ongelmatilanteissa

•

Lapsille kerrotaan missä saa liikkua ja leikkiä

•

Lasten kanssa sovitaan säännöistä

•

Lasta suojaava toimintakulttuuri, esim. lapsen kanssa keskustellaan lapselle mielekkäistä
asioista huomioiden lapsen ikä ja kehitysvaihe.

•

Turvallinen osallistuminen toimintaan, ennalta ehkäistään tilanteita, joissa lapsi voi satuttaa
itsensä.

•

Hoitajat toimivat aina yhteistyössä, mikäli hoitajat joutuvat jakaantumaan eri paikkoihin
hoitajat sopivat keskenään mistä jokaisen löytää tarvittaessa. Hoitaja ei lähde yksin sovitulta
alueelta pois lasten kanssa kertomatta muille ohjaajille, vanhemmille tai Toivon Talon
työntekijöille.

•

Hoitajat toimivat yhdessä lasten kanssa ja lapsia kuunnellen

•

Hoitajat huomioivat heille annetut ohjeet ja heidän kanssaan käydyt keskustelut

•

Hoitajat huomioidaan toiminnan suunnittelussa

•

Lapsilta pyydetään palautetta hoitajista ja turvallisuudesta
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Ennaltaehkäisevien toimintamallien omaksumisen tavoitteena on väkivallaton (henkinen ja
fyysinen) ja turvallinen toimintaympäristö, johon päästään edistämällä johdonmukaisesti turvallista,
yhdenvertaista ja tasa-arvoista toimintakulttuuria, jossa kaikki otetaan mukaan. Kaikenlaiseen
kiusaamiseen ja syrjimiseen puututaan. Aikuiset ja hoitajat puuttuvat ongelmatilanteisiin, joita
syntyy lapsien välille, mutta mahdollisesti myös hoitajan ja lapsen välille. Lapselta, vanhemmalta tai
hoitajalta tulleeseen avuntarpeeseen suhtaudutaan aina vakavasti, vaikka kyse ei olisi huolesta
lapsen turvallisuutta kohtaan. Ongelmatilanteet, joihin ei löydetä ratkaisua tai apua kyseisessä
tilanteessa, selvitetään erikseen konsultoimalla asian paremmin tuntevaa tahoa.

VAPAAEHTOISET JA PALKATUT LASTENHOITAJAT:
Lastenhoitaja toimii omien tietojensa ja taitojensa avulla, hyödyntäen aiempaa osaamistaan ja
kiinnostuksen kohteitaan lasten toiminnassa. Lastenhoitaja toimii lapsille luotettavana ja
turvallisena aikuisena, joka ottaa kaikki lapset tasapuolisesti huomioon. Lastenhoitajan tulee ottaa
huomioon lapsen ikä ja kehitysvaihe toiminnassa ja keskusteluissa. Lastenhoitaja ei tuputa lapsille
omia ajatuksiaan vaan pyrkii haastavissa tilanteissa tarjoamaan rinnakkaisia näkökulmia lasten
ajatusten tueksi. Lastenhoitaja puuttuu aina kiusaamiseen ja ulkopuolelle jättämiseen, jotta kaikilla
lapsilla olisi mukavia osallistumiskokemuksia ryhmänä.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, lapsen
hyvinvointi, luottamuksellisuus, yhteisöllisyys sekä
toivo – Kaapatut Lapset ry:n lasten ja nuorten
toiminnalle luodut ennalta ehkäisevät toimintamallit
sopivat yhteen yhdistyksen arvojen ja toimintalinjan
kanssa.
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Vapaaehtoinen ohjaaja ei saa palkkiota, mutta hän saa palkitsevan kokemuksen lasten ja nuorten
ohjaamisesta toiminnassamme. Vapaaehtoisella ohjaajalla on merkittävä vaikutus yhdistyksemme
toiminnassa.

Toiminnasta ei koskaan aiheudu kuluja vapaaehtoiselle lastenhoitajalle.

Vapaaehtoinen lastenhoitaja saa mahdollisuuden olla mukana toiminnassa, joka on parhaimmillaan
mielekästä ja palkitsevaa kaikille osapuolille. Vapaaehtoisen antama aika ja tuki lapselle ja hänen
perheelleen on tärkeintä. Lastenhoitajat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Lastenhoitajailta pyydetään palautetta ja kehittämisehdotuksia, jotka huomioidaan toiminnan
suunnittelussa. Lastenhoitajan toiminta on yhdenvertaista, tasa-arvoista ja puolueetonta. Tärkeintä
on toimia lapsen tai nuoren edun mukaisesti rinnalla kulkien, kuunnellen, auttaen ja tukien hänen
kasvuaan.
Ongelmatilanteissa

käänny

yhdistyksen

palkatun

henkilökunnan

puoleen.

Heitä

ovat

toiminnanjohtaja Tarja Räisänen ja kansalaistoiminnan ja viestinnän suunnittelija Hillamaria TuomiMark sekä toimistosihteeri Sonja Saikkonen. Ongelman vakavuutta pohditaan yhdessä, jolloin voit
siirtää vastuun jatkotoimista heille. Lapsilta ja vanhemmilta kysytään säännöllisesti palautetta
toiminnasta ja lastenhoidosta. Lastenhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, joten saamiaan tietoja tulee
kunnioittaa, eikä niitä saa levittää ulkopuolisille. Vaitiolovelvollisuutesi ei pääty, kun päätät työsi
yhdistyksessä. Lasten kanssa yksin toimivilta saatetaan pyytää rikosrekisteriote. Vapaaehtoisen
rikostaustaa ei selvitetä kaikilta, koska hoitajat ja lapset eivät ole sellaisissa olosuhteissa kahdestaan,
joissa lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voitaisi turvata. Lasten hoitajat ovat lasten ja
nuorten kanssa muiden aikuisten läheisyydessä.
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