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Havainnointilomake 3-11-vuotiaiden lasten kuulemiseen Lasten

ja nuorten keskuksen strategiatyöskentelyssä 2022

Ohje tiedon keruuseen pienten lasten kanssa
Valmistelut

- sovi perheen kanssa tapaamisesta

- kerro, että tilanteessa juteltua käytetään sekä oman  seurakunnan että Lasten ja nuorten

keskuksen toiminnan suunnitteluun. (Anna vanhemmille mahdollisuus tutustua etukäteen

siihen , mikä on Lasten ja nuorten keskus ja Lastenkirkko)

- varaa haastatteluun mukaan avointa mieltä ja kuva Tutkimuspartion lapsista, joko

sähköisenä tai tulostettuna kuvana

- varaa mukaasi kivoja piirrustusvälineitä, jotka voi myös jättää perheeseen tuliaisina, jos

mahdollista

- tulosta itsellesi havainnointilomake

- varaa paperia niin paljon, että muistiinpanot varmasti mahtuvat

Kotikäynti

- Esittele itsesi niin lapsille kuin aikuisille ja kerro, että sinua kiinnostaa kuulla erityisesti, mitkä

asiat ovat paikalla oleville lapsille mieluisia ja mitä ajatuksia heillä on elämästä. Kerro, että

teet joitain muistiinpanoja, jotta muistaisit puhutun. Kerro, miten perhe saa tutustua

muistiinpanoihisi ennen kuin laitat ne eteenpäin Lasten ja nuorten keskukselle.

- Kun teet muistiinpanoja, kirjaa tapahtunutta ja sanottua ja vältä tulkintaa.

- Tutustu lapseen. Pyydä lasta kertomaan hänelle  mieluisista tekemisistä. Vot esimerkiksi

pyytää näyttämään viimeksi luetun kirjan tai katsoa yhdessä osan mieluista ohjelmaa.  Voit

osallistua lapselle mieluisaan leikkiin tai pyytää lasta näyttämään leikkinsä ja niihin liittyviä

tavaroita.

Koosta kuulemasi

- kirjoita ylös lapsen kertomus; lue hänelle mitä olet kirjoittanut ja anna hänelle mahdollisuus

muuttaa kertomusta

- Kuvaa lasten piirrokset liitettäväksi havainnointilomakkeeseen

- Voit joko heti tapaamisen päätteeksi kertoa perheelle, mitä olet kirjannut ylös tai lähetä

tekemäsi listaus perheelle tarkistettavaksi ennen kuin lähetät sen eteenpäin
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- Kiitä lämpimästi yhteisestä keskustelusta ja muistuta vielä miten aineistoa käytetään.

- Kerro haastattelun sisällöstä vain niille, joille perhe tietää sinun siitä kertovan.

- Lisää tietoa pienten lasten kuulemisesta löydät mm. Pelastakaa lapset ry:n sivuilta:

https://www.pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/tyoskentele-lapsen-kanssa/

Kerro myös omasta kokemuksestasi

- haastattelutilanne on merkittävä kokemus myös haastattelijalle. On hyvä erottaa omat

tunteet siitä, mitä lapsi tai perhe todella kertoi. Tätä varten voit raportissa kertoa myös

omasta kokemuksestasi meille ja antaa palautetta siitä, millainen tehtävä tämä oli sinulle

Haastattelun tiedot

Haastattelijan nimi, sähköposti ja puhelinnumero:

Lapsen nimi, ikä ja asuinpaikkakunta:

Huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero:

Tapaamisen päivämäärä ja paikalla olleet henkilöt:

Olen varmistanut, että sekä lapsi että hänen huoltajansa ovat tietoisia, että haastattelua tehdään Lasten ja

nuorten keskuksen sekä paikallisen ev. lut. seurakunnan toiminnan kehittämiseksi. KYLLÄ.

Sitoudun siihen, että lapsen tai perheiden kertoaa sisältöä käytetään vain tähän tarkoitukseen. Mahdollisesta

muusta käytöstä sovitaan lapsen ja perheen kanssa erikseen. KYLLÄ

Lasta kiinnostavat asiat, kuten kirjat, lehdet, pelit, ohjelmat, harrastukset jne

https://www.pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/tyoskentele-lapsen-kanssa/
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Haastattelukysymykset

Anna lapsen tutkia kuvaa Tutkimuspartiosta ja jutelkaa. Anna lapsen kertoa ja piirtää vapaasti.

Tarvittaessa voit käyttää apukysymyksiä

- Minä mietin, että kuka näistä voisi olla sinun kaverisi?

- Millaisia asioita tämän kaverin kanssa olisi kiva tehdä yhdessä?

- Millaisia nämä muut lapset tässä kuvassa ovat ja mitä heidän kanssaan voisi tehdä?

- Mikä näiden mielestä on mukavaa tekemistä? Entä sinun itsesi mielestä?

- Entä, jos näille tulee joku joku hankala tilanne, millainen se olisi?

- MIten he voisivat sen ratkaista?

Keskustelua voi jatkaa pohtimalla:

- Minä  mietin, onko sinulle itsellesi tapahtunut jotain tällaista, kun näille lapsille?

- Mikä sinusta on mukavaa?

- Mikä sinusta on hankalaa?

- Mitä sinun mielestäsi aikuisten pitäisi tehdä lasten hyväksi?:

Haastattelun jälkeen
- Palauta muistiinpanosi Anita Ahtiaiselle (anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi) 30.9. mennessä.

- Kaikille haastatteluja tehneille lähetämme kiitokseksi vapaavalintaisen kirjan Kirjapajan

verkkokaupasta. Kerro sähköpostissasi, minkä kirjan haluat palkinnoksi.

https://drive.google.com/file/d/1cRG9WVDAY54SyYwg-a_odKEOVvSbgoOl/view?usp=sharing
mailto:anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi
https://lkkp.kauppakv.fi/
https://lkkp.kauppakv.fi/

