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Hankekoordinaattori Helinä Juurinen 

 

- kulttuurisen osallisuuden mahdollisuus 

 

 
 

On olemassa ensimmäinen kipinä ja alkulähde 

jos sen voisi toiselle lahjoittaa 

en toivoisi muuta 
 

koska maailma on mahdollisuus 

antaa ymmärryksemme 

tulla ymmärretyksi 
 

Maalaa kanssani taivaan ranta 

näe kaikki se hyvä mikä lapseen kätkeytyy 

ja lähetä kyyhkynen lentoon 

sillä on vietti ja reitti 
se löytää kyllä 

 

Toivo on sitä että ei ole yksin 

ja että jalkojen juureen putoaa lumottu höyhen 



LAKU-lähetehanke kulttuurisen osallisuuden puolesta 

LAKU-lähetehanke toimi Lastenkulttuurikeskus Versossa OKM:n kokeilu- ja kehittämistuella 1.12.2017-

31.12.2019. Hankkeessa kehitettiin ja tarjottiin 9 kunnan käyttöön LAKU-lähete, lasten ja nuorten 

kulttuurilähetemalli. LAKU-lähetteen ohjeistukset, visuaalinen lähete ja yksinkertainen hankkeen 

seuranta on kehitetty Lastenkulttuurikeskus Versossa si-ku-so-te-ammattilaisten näkemyksiä laajasti 

kuullen.  

LAKU-lähetteen käyttöönottoa on tuettu moniammatillisin keskusteluin, koulutuksin ja käytännön 

järjestämisessä resurssien mukaan auttaen kaikissa niissä kunnissa, joissa on aktiivisesti haluttu ottaa 

lähete käyttöön eli Varkaudessa, Rantasalmella, Pieksämäellä, Joroisissa ja Juvalla. Hirvensalmella on myös 

valmius ottaa lähete käyttöön, mikäli kunnan kulttuuritarjontaa saadaan haetuilla hankkeilla laajennettua. 

Näiden lisäksi kulttuurihyvinvoinnin yhteistyökokeiluja on toteutettu Leppävirralla ja Heinävedellä. 

Pienimuotoinen järjestöyhteistyön kokeilu toteutettiin Crohn ja Colitis ry:n kanssa.    

Lisäksi kaikissa 9 kunnassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savon LAPE-muutosohjelmatyössä, hyvinvointityössä ja 

kulttuurihyvinvointiverkostoissa on pyritty kehittämään ja kannustamaan hyvinvointitarpeista lähtevään 

palveluohjaukseen kulttuurin pariin. LAKU-lähetehankkeen konkreettiset toimintamallit ja kuntakohtaiset 

esimerkit liikkeellelähdöistä on nostettu esiin sekä lastenkulttuurin että kulttuurisoten kentällä. Hanke on 

edistänyt sote-ammattilaisten ymmärrystä kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista nykylasten ja –

nuorten elämässä sekä konkretisoinut toimijoille, mitä yhteistyö voi käytännössä tarkoittaa. 

Hanke on käynnistänyt ja tukenut myös taideneuvolatyötä, jonka erilaisia sisältöjä, muotoja ja rakenteita 

olemme kokeilleet ja kehittäneet moniammatillisessa yhteistyössä 7 kunnan alueella. Varhaista 

vuorovaikutusta tukeva, vertaistuen äärelle houkutteleva ja avun pyytämisen kynnyksiä madaltava 

taideneuvolatyö on saavuttanut suosiota niin perheiden kuin ammattilaistenkin parissa. Lisäksi LAKU-

lähetehanke on osallistunut lastenkulttuurikeskusten ja Soisalo-opiston saavutettavuuden 

kehittämistyöhön. 

 

 

LAKU-lähete on ammattilaisen 

lapselle tai nuorelle antama 

velvoittamaton lähete, joka 

oikeuttaa ja kannustaa 

osallistumaan 

kulttuuritoimintaan. 

Mahdollisen 

osallistumismaksun maksajana 

toimii kunta tai palvelun 

tuottaja. 

 



Kohderyhmänä lapset, nuoret ja ammattilaiset 

Kohderyhmä koostui kahdesta osasta: 1) lapset, nuoret ja heidän perheensä sekä 2) lapsia ja nuoria ja 

heidän perheitään työssään kohtaavat ammattilaiset. Jotta hankkeen vaikutukset olisivat mahdollisimman 

pysyviä korostui ammattilaisten merkitys uusien toimintatapojen käyttöön ottajina, mutta haluttiin myös 

suoraan tukea lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia kokea ja osallistua.  

Lasten ja nuorten (0-18v) ryhmästä haluttiin löytää ammattilaisten kohtaamisten kautta erityisesti ne, 

joiden hyvinvointia kulttuuritoimintaan osallistuminen voisi tukea, mutta jotka syystä tai toisesta ilman 

interventioita ovat vaarassa jäädä siitä paitsi.  

Ammattilaisista haluttiin tavoittaa ne, jotka voivat työnsä kautta löytää ja tunnistaa edellä mainitut, 

kulttuurisen osallisuuden ”paitsioon” jäävät lapset ja nuoret. Avainrooleihin nousivat kuraattorit, 

perheohjaajat ja perhetyöntekijät, terveydenhoitajat, opettajat ja nuorisotyöntekijät. Työhön tarvittiin 

tietysti näiden ammattiryhmien esimiesten vahva tuki. Kulttuuritoimijoita haastettiin mukaan 

saavutettavamman kulttuuritoiminnan ja osallisuutta korostavan yhteistyön puolesta. 

Ajatuksemme oli saada yhteistyöhön ne ammattilaiset, joiden työ saavuttaa kokonaisia ikäluokkia (esim. 

neuvola, kouluterveydenhoito, opettajat) ja toisaalta ne ammattilaiset (esim. kuraattorit, perhetyöntekijät, 

perheterapeutit, nuorisotyöntekijät), jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria, jotka voisivat 

taidetoiminnasta erityisesti hyötyä, mutta ovat vaarassa kokea kulttuurista osattomuutta. Sitomalla 

toimintamallin näiden ”näköalapaikkojen” ammattilaisten työhön onnistuimme luomaan kuntiin 

saavuttavia ja kohderyhmän löytäviä toimintamalleja.    

Erityisesti nousi esiin tarve tuoda taide tukemaan varhaista vuorovaikutusta ja perheiden hyvinvointia 

neuvolaikäisten lasten elämässä. Tämä ennaltaehkäisevä painotus, joka suuntasi fokusta taideneuvolatyön 

kehittämiseen, nousi sote-ammattilaisten havainnoista, tehtyjen kokeilujen suosiosta sekä 

ennaltaehkäisevien ja innostavien varhaisen vuorovaikutuksen tuen mallien tarpeesta.  

Hankkeen aikana LAKU-lähetteellä tukea saaneet lapset ja nuoret edustavat vain murto-osaa siitä 

kohderyhmästä, joka hankkeen jälkeen tulee hyötymään tehdystä työstä.  

 

 

LAKU-lähetteillä on jo hankkeen 

aikana ohjattu noin 60 lasta tai 

nuorta kulttuurin pariin. Viidessä 

kunnassa on kehitetty toiminta- 

ja rahoitusmallit, jotka jäävät 

sellaisenaan elämään hankkeen 

jälkeen.   

 



Hankkeesta pysyväksi toiminnaksi 

LAKU-lähete jää hankkeen jälkeen pysyväksi käytännöksi viidessä kunnassa (Varkaus, Joroinen, Rantasalmi, 

Pieksämäki, Juva). Jokaisella kunnalla on omanlaisensa toimintamalli. Varkaudessa LAKU-lähetteitä antaa 

neuvola, koska koululaisten harrastuksia tukevat jo muut tahot. Rantasalmella tuetaan LaKu-passilla lasten 

ja nuorten harrastustoimintaan osallistumista ja saavutettavaa toimintaa (esim. harrastusavustajat). 

Joroisissa, Pieksämäellä ja Juvalla on erittäin laaja kirjo si-ku-so-te-ammattilaisia, jotka voivat LAKU-

lähetteitä antaa.  

 

Jo hankkeen aikana noin 60 lasta, nuorta tai perhettä on ohjattu kulttuurin pariin LAKU-lähetteellä. Lasten 

ja nuorten kulttuuristen mahdollisuuksien lisäämiseksi on käytetty/varattu hankkeen aikana kunnissa 

yhteensä noin 12 000 €. Rahoitusmallien löytymisestä pienissä muuttotappioalueiden kunnissa 

taloudellisesti haastavana aikana voi päätellä, että LAKU-lähetettä pidetään vaikuttavana 

ennaltaehkäisevän työn välineenä. LAKU-lähete nähdään sekä lapsia, nuoria ja perheitä työssään 

kohtaavien ammattilaisten että asiakkaiden parissa positiivisena työkaluna. Kaikki lähetteen käyttöön 

ottaneet kunnat aikovatkin jatkaa LAKU-lähetteen käyttöä jatkossa. 

Hanke on lisännyt si-ku-so-te-toimijoiden vuorovaikutusta Etelä- ja Pohjois-Savon alueella ja nostanut 

valtakunnalliseenkin keskusteluun kulttuurihyvinvointia lisääviä konkreettisia toimintamalleja. 

Moniammatillinen vuoropuhelu lasten ja nuorten tarpeista ja kulttuurisista oikeuksista on synnyttänyt 

sektorirajat ylittäviä innovaatioita. Taideneuvolatoiminta on tullut alueille jäädäkseen.  

 

Taidetoiminnan ja tasa-arvoisempien mahdollisuuksien tarjoamisen on todettu tutkimusten valossa 

vähentävän syrjäytymisriskiä, masennusta ja yksinäisyyttä. Nämä teemat koskettavat hyvinvointitilastojen 

valossa Savon aluetta aivan erityisesti. Yhteistyöhön lähteneiden toimijoiden arvioimana LAKU-lähete 

maksaa itsensä kunnalle takaisin paremmin voivina lapsina, nuorina ja perheinä. LAKU-lähetteen kaltainen 

aktiivinen ohjaaminen jo olemassa oleviin palveluihin on ennaltaehkäisevänä työnä erittäin edullista.  

 

 

 

LAKU-lähete on herättänyt 

moniammatillista mielenkiintoa ja 

yhteistyötä, koska sen nähdään 

tarjoavan toiminnallisia vastauksia 

Savon alueen hyvinvoinnillisille 

erityishaasteille.  

Myös tekijät ovat saaneet 

voimautua ja innostua yhteistyöstä 

ja sen elämyksellisestä esittelystä 

mm. Wiksut-messuilla. 

 



Haastavassa ajassa löytyi innostujia 

Sote-kenttä kohtasi isoja muutoksia ja epävarmuutta läpi hankkeen toiminta-ajan. Olosuhteista huolimatta 

LAKU-lähetteeseen suhtauduttiin pääasiassa erittäin myönteisesti. LAKU-lähete linkittyi LAPE-

muutosohjelman arvoihin ja hyvinvointikoordinaattorit näkivät sen hyvänä vastatoimena Savon alueellisille 

erityishaasteille. LAKU-lähete käytännöllisen konkreettisesti näytti, mitä kulttuurihyvinvointityö voi olla. 

Siku-puolen työntekijät ottivat LAKU-lähetteen tosissaan ja rahoitusmallit löytyivätkin lähes kaikkialla 

sivistyspuolelta.   

Mahdollisuutta yhteistyöhön pyrittiin tarjoamaan kaikille kunnille tasapuolisesti, mutta rajallisen 

työntekijäresurssin takia kuntia otettiin mukaan porrastaen ja jossakin LAKU-lähetteen käyttöönottoon olisi 

varmasti tarvittu pidempi yhteistyön kaari. Jossakin aika ei ollut otollinen ja toisaalla taas kulttuuritarjonnan 

vähäisyys vaikutti siihen, että uutta toimintamallia ei otettu käyttöön. Kuitenkin lähes kaikkialla tietoisuus 

alueen kulttuuritarjonnasta lisääntyi ja vinkkaamista sen pariin tapahtui enemmän kuin ennen.  

Viisi kuntaa otti asian omakseen ja kehittivät yhteistyössä kanssamme toimintamallit, joissa kulttuurisen 

osallisuuden edistäminen viedään yhtä aikaa kunnan toimintarakenteiden sekä lasten ja nuorten arkisen 

hyvinvoinnin tasoille. Ammattilaiset löysivät osana perustoimenkuviaan jo hankkeen aikana noin 60 lasta ja 

nuorta, joille tarjottiin LAKU-lähetteen avulla mahdollisuuksia osallistua. Hankkeen lyhyen keston 

huomioon ottaen työ kunnissa lähti käyntiin nopeasti. Avainasemassa oli muutokseen motivoiva yhteistyö 

eri ammattilaisten välillä. 

Yhteistyössä huomattiin myös kehittämiskohteita. Kulttuuritarjonnan löytyvyyttä on lähdetty aktiivisesti 

kehittämään monessa kunnassa. Hanke on lisännyt sote-ammattilaisten kiinnostusta kulttuurisisältöihin ja 

selventänyt kulttuuritoimijoille tärkeitä kohderyhmiä. Saavutettavuutta on edistetty yhteistyössä Soisalo-

opiston, SATA2-hankkeen, Vammel ry:n, Autismisäätiön ja Savon vammaisasuntosäätiön kanssa. Kuntien 

lisäksi teimme myös pienen potilasjärjestöyhteistyökokeilun Crohn ja Colitis ry:n kanssa. Heidän ”Perheet 

keskiöön” –hankkeensa ohjasi perheitä LAKU-lähetteellä Vekara-Varkauden Seikkailujen Saari –

elämyspuistoon.  

 

 

”Miksi taidetta? Kulttuuri 

lisäämässä lasten ja nuorten 

hyvinvointia” –koulutus haastoi 

pohtimaan luovuuden 

merkitystä omassa työssä.   

Varkauden neuvolan 

terveydenhoitajat eläytyivät 

minuuttielämysten ideointiin. 

 



Taideneuvolatoiminta lähti lentoon   

Taideneuvolatoiminnassa sektorirajat ylittävä yhteistyö oli erityisen innostavaa ja hedelmällistä 

osaamisenvaihtoa ja hyvinvointitarpeisiin vastaamista. Taideneuvolatoimintaa edelsivät Kulttuurista 

hyvinvointia Etelä-Savoon -hankkeen ”Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikkikasvatuksen 

keinoin” –osapilotin positiiviset kokemukset. Perheet osallistuivat huomattavalla innolla kaikkeen 

järjestettyyn taidetoimintaan, jota alettiin LAKU-lähetehankkeen edetessä myös viedä yhä tiiviimmin myös 

perhepalvelujen rakenteisiin (esim. ryhmäneuvoloihin). Taideneuvolatoimintaan osallistuminen tuntui 

helpottavan juuri niitä kipupisteitä, joista nykylapset, -nuoret ja -perheet kärsivät. Yhteistyö teki 

näkyväksi pikkulapsiperheiden parissa toteutettavan kulttuurityön arvoa. Taideneuvolatoiminta saattoi 

myös toimia LAKU-lähetteen kohteena.   

Hanke tuki Lastenkulttuurikeskus Verson siipien suojassa tapahtuvan taideneuvolatoiminnan koordinointia 

7 kunnassa, yhteensä taideneuvolatoimintaa järjestettiin 58 tuntia. Toimintaan osallistuttiin valtavalla 

volyymilla; osallistumiskertoja kertyi hankkeen aikana lapsille 507 ja aikuisille 493. Osa osallistujista 

ohjattiin toimintaan LAKU-lähetteellä, mutta toiminta oli yhtä suljettua ryhmää lukuun ottamatta avointa 

kaikille.  

Käytännössä taideneuvolatoiminta oli neuvolamuskareita, tapahtumia, värileikki-ryhmiä, taiteen viemistä 

eri tavoin neuvolan tiloihin ja taidekasvattajan vierailuja perhevalmennukseen ja ryhmäneuvolakerroille. 

Erityisen onnistunut oli Varkaudessa toteutettu yhteisömuusikon ja perheterapeutin yhdessä ohjaama 

kohdennettu pienryhmä Tiukuset, johon kaikki osallistujat ohjattiin LAKU-lähetteellä. Yhteistyömme yksi 

saavutus oli Varkauden neuvolan lähteminen tuellamme mukaan TAIKEn 100 minuuttia taidetta viikossa –

kampanjan edelläkävijäorganisaatioksi. 

 

 

  

 

Taideneuvolatoiminnan keskiössä on 

lapsi, vuorovaikutus, läsnäolo ja 

yhteinen elämys. Arvokkainta 

toiminnassa ovat sen vaikutukset 

elettävään arkeen. 

Yhteisömuusikko Niina Hiitola 

esittelee rumpua neuvolamuskarissa. 

 



Sektorirajat ylittävää yhteistyötä 

Erilaisiin verkostoihin osallistumalla ja niissä vaikuttamalla hanke levitti käytännön kokemuksia LAKU-

lähetteestä ja hankkeen havainnoista. Kulttuuritoimijoille kerroimme sote-yhteistyön käytännön 

mahdollisuuksista, sote-toimijoille toimme esiin, miksi lasten ja nuorten kulttuuriset oikeudet tulisi ottaa 

hyvinvointityössä huomioon järjestelmällisesti.  

LAKU-lähete kirjattiin kuntien hyvinvointisuunnitelmiin osallisuutta edistävänä tekona. Se on mainittu Etelä-

Savon Kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa hyvänä käytäntönä. Myös Pohjois-Savon 

kulttuurihyvinvointisuunnitelmatyössä ja Kulttuurisote II –toiminnassa LAKU-lähete nähdään yhtenä 

toimintamallina, jonka levittämistä halutaan yhteistyössä edistää. Etelä- ja Pohjois-Savon LAPE-

muutosohjelmatyössä olemme huolehtineet kulttuurisen osallisuuden huomioimisesta osana lasten ja 

nuorten hyvinvointia.  

Koulutuksia, työpajoja ja asiantuntijatapahtumia lapsia ja nuoria työssään kohtaaville sikusote-

ammattilaisille järjestettiin hankkeen toimesta 6 kertaa, ajallisesti yhteensä 20 tuntia ja niihin osallistui 

yhteensä 182 ammattilaista. Nämä moniammatilliset kohtaamiset hanke järjesti aina yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. Toimintaa laajemmille verkostoille esitellessä hanke pyrki yhteistyön edetessä 

toteuttamaan kutsutut puheenvuorot aina yhdessä sote-ammattilaisten kanssa. Haluttiin antaa viesti 

moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä ja kulttuurin nivoutumisesta eri ammattilaisten työhön ja 

hyvinvoinnillisiin näkökulmiin. Yleisön kysymykset kohdistuivatkin enemmän mukaan lähteneille sote-

ammattilaisille kuin hankekoordinaattorille.   

LAKU-lähete sai valtakunnallisen KunTeko-palkinnon marraskuussa 2019 sarjassa Innostava kehittämisteko 

/ Kulttuuri ja vapaa-aika. LAKU-lähete ja Taideneuvola löytyvät verkosta kuntien kehittämistekoja 

esittelevältä Tekojen Torilta https://www.kunteko.fi/katso/922 https://www.kunteko.fi/katso/923.   

TAIKEn 100 minuuttia taidetta viikossa –kampanjassa tuimme Varkauden neuvolaa edelläkävijänä ja 

kampanja toi näkyvyyttä myös LAKU-lähetteelle https://100minuuttiataidetta.taike.fi/edellakavija/varkaus-

matkalla-maailmaan/ . Nämä esillä olot edesauttavat toimintaideoiden ja käytännön kokemusten 

levittämistä. Myös Lastenkulttuurikeskusten Liiton, Kulttuurisote II:n 

(http://www.hyvinvointivoimala.fi/kulttuuri-tekee-hyvaa-yhteistyo-ja-uudet-toimintatavat-kiinnostavat/ )ja 

TAIKEn kokoamien tapaamisten ja foorumien kautta hanke on saanut toimintaansa esille valtakunnallisesti 

ja kansainvälisestikin.  

 

Keskustelujen ja kokousten lisäksi 

toiminnalliset kokeilut, koulutukset 

ja messut ovat tuoneet toimijoita 

lähemmäs toisiaan.  

Satuhierontakoulutus kokosi 

yhteen terveydenhoitajia, 

perhetyön ammattilaisia ja 

taidekasvattajia. 

 

https://www.kunteko.fi/katso/922
https://www.kunteko.fi/katso/923
https://100minuuttiataidetta.taike.fi/edellakavija/varkaus-matkalla-maailmaan/
https://100minuuttiataidetta.taike.fi/edellakavija/varkaus-matkalla-maailmaan/
http://www.hyvinvointivoimala.fi/kulttuuri-tekee-hyvaa-yhteistyo-ja-uudet-toimintatavat-kiinnostavat/


Palaute kannustaa ohjaamaan kulttuurin pariin 

Ammattilaiset kirjasivat lyhyesti ylös ydintiedot jokaisesta annetusta lähetteestä. LAKU-lähetteen 

antamisen perusteluissa korostuivat lapsen tai nuoren harrastamisen tukeminen perheen taloudellisesti 

haastavassa tilanteessa, vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen, yksinäisyys ja sosiaalisten 

suhteiden vahvistaminen, vertaisryhmän löytyminen, vanhemman ja lapsen yhteinen virkistyminen, 

vanhemman rohkaiseminen sosiaalisiin tilanteisiin yhdessä lapsensa kanssa ja koko perheen hyvinvoinnin 

tukeminen. Myös oli mainittu mm. erosta selviytyminen, kielen kehityksen tukeminen ja kirjastopalveluihin 

tutustuminen.    

LAKU-lähete otettiin perheissä vastaan myönteisesti. Ammattilaisten kirjauksissa toistuvat sanat 
”innostuneesti”, ”ilahtuen”, ”asiasta kiinnostuen”. Muutama on suhtautunut annettuun lähetteeseen myös 
”harkitsevasti”. Vanhemmat ovat olleet iloisia siitä, että perheisiin satsataan.  
 
Varkauden taideneuvolatoimintaan ohjatuista vanhemmista kaikki haastatellut (5) kokivat LAKU-lähetteen 
saamisen erittäin positiivisena asiana.  ”Oltiin iloisia, että saatiin lähete ja nimenomaan niin päin, että sitä 
tarjottiin meille. Ei ole jaksanut mennä muskariin.” ”Tuli lähdettyä kotoa ja näki toisia lapsia ja äitejä.” ”Olisi 
hyvä, että tämmöisiä vaihtoehtoja olisi - ja miten tärkeää tämä on lapsen kehityksen kannalta. Kaikki ei 
tiedä tällaisesta.” (Hiitola, N. 2019. ”TIUKUSTEN HELINÄÄ – Yhteisömuusikko moniammatillisessa 
yhteistyössä taideneuvolassa”) 
 
Nuorilta kehittämisvaiheessa saatu tärkein viesti näkökulmastamme oli, etteivät he kokisi leimautuvansa 

jos heille joku antaisi LAKU-lähetteen vaan se tuntuisi mukavalta. ”Voisko sitä itsekin kysyä et saisinko mä 

LAKU-lähetteen?”. Spontaanina palautteena Varkauden kaupungin kehittämistyössä on tullut ehdotus 

”AKU-lähetteestä”, aikuisten kulttuurilähetteestä. LAKU-lähete ja taideneuvolatoiminta ovat herättäneet 

mielenkiintoa monessa kunnassa ja pyyntöjä tulla esittelemään kertyneitä kokemuksia on hankkeen loppua 

kohden tullut enenevässä määrin.  

Kunnat ovat olleet tyytyväisiä LAKU-lähetteeseen. Saatu palaute on ollut työskentelyä motivoivaa ja 

toimintaperiaatteita vahvistavaa. LAKU-lähete on aidosti nähty sekä kuntalaisten että ammattilaisten 

näkökulmasta positiivisena ja ennaltaehkäisevänä toimintamallina, joka on luonteva osa lasten, nuorten 

ja heidän perheidensä kohtaamistyötä.  

 

 

 

Taide voisi olla kiinteä osa 

perhepalveluidemme 

rakenteita. 

Terveydenhoitaja Anu-Riikka 

Markkanen ja 

hankekoordinaattori Helinä 

Juurinen taiteilivat 

vauvaperheiden kanssa 6 kk 

ryhmäneuvolassa. 

 



 
 
 
 
 
 
 

a  

Jokaisella lapsella ja nuorella on lakiin kirjattu oikeus osallistua 

taiteeseen ja kulttuuriin. Kuntien tulisi pohtia, miten tämän oikeuden 

toteutuminen voitaisiin taata. Lapsille ja nuorille tulisi tarjota 

palveluja aktiivisesti etenkin silloin kun heidän vanhempiensa 

resurssit ovat jollakin tavoin heikentyneet.  

LAKU-lähete on yksi käytännön ratkaisu, joka lisää osallisuutta, 

hyvinvointia ja aktiivista toimijuutta. LAKU-lähetteen antaminen 

kertoo, että lapsi tai nuori on mahdollisuuden arvoinen.   

 


