
Koulutusta 
henkilo-
kunnalle 
Ruotsalaisohjelmassa naytetty Tallink 
Silja Galaxy -aluksen tapaus kohahdutti 
huhtikuussa: vartijat eivat puuttuneet t i -
lanteeseen, jossa pieni lapsi oli paihtyneen 
vanhemman kanssa laivan yokerhossa. 

Tal l ink Siljan viestintapaallikon Ma-
r i k a Nojdin mukaan henkilokuntaa on 
koulutettu j a ohjeistettu kohtaamaan eri-
laisia tilanteita. Vastuullinen alkoholitar-
jo i lu on Nojdin mukaan osa parhaillaan 
kaynnissa olevaa mittavaa koulutusta. 

- Perusperiaate on, etta lapset ovat van-
hempien vastuulla, kuten muussakin ela-
massa. Laivan henkilokunta lopettaa an-
niskelun heti, jos huomaavat vanhempien 
humaltuvan lasten kanssa matkustettaes-
sa, sanoo Nojd. 

Vanhempia puhutellaan jo ennakoivas-
t i , jos mahdollista. Tilannetta seurataan j a 
vanhempien kanssa keskustellaan. 

Tal l ink Siljalla pikkulapset ohjataan 
pois yokerhosta iltakymmenelta. 

- Ravintolassa, jossa esitetaan keskiyon 
show, ei ole varsinaisesti ikarajaa, vaan 
vanhemmat saavat paattaa, voivatko lap-
set katsoa shown. 

Tall ink Siljan henkilokunta tekee las-
tensuojeluilmoituksen, jos he joutuvat 
huolehtimaan matkustajien lapsista. 

• Pitaako lastenvaatteet pesta ennen kayt-
toa? Mita pitaa ottaa huomioon lastenhuo-
netta kalustettaessa? Vastaus naihin j a 
moniin muih in kysymyksiin loytyy Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin op-
paasta Turvallinen koti lapselle 
-> www.digipaper.filtukesl1201401 

Ilmaista 

Viime lehdessa kum-
masteitiin lasten 
urheiluharrastusten 
pilviin kohonneita 
hintoja.Vaihtoehto-
ja kuitenkin loytyy. 
Esim. WAU ry jarjes-
taa maksuttomia, 
liikunnallisia matalan 
kynnyksen kerhoja 
kouluilla. WAU!-ker-
hot rahoitetaan Ope-
tushallituksen kerho-
toiminnan avustus-
ten lisaksi saatioiden, 
ELY-keskusten, yri-
tysten ja yksityisten 
tuella. 

Touhula Liikuntapai-
vakodit puolestaan 
tarjoavat lapselle 
liikuntaa paivahoito-
maksun hinnalla. 
—> www.wau-ry.fi 
touhula,fiipaivakodit 
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Onnea, 
Seppo 
Sauro! 
Tasavallan president-
ti on myontanyt Las-
tensuojelun Keskus-
liiton toiminnanjoh-
taja Seppo Saurol-
le sosiaalineuvoksen 
arvonimen. Arvonimi 
myonnettiin tunnus-
tuksena Sauron 
pitkaaikaisesta 
toiminnasta lasten-
suojelualalla. 

Suomessa 

sytytetaan 

tahallaan 

6 tulipaloa 

paivassa! 

The Atlantic 
(April 2014) 
esitteleeTheUndin, 

Pohjois-Walesissa si-
i aitsevan (kaato Paikkaa 

'muistuttavan leikk.pu.s-
ton.Siella lapset saavat 

valvotusti maistaa vaa-
r a a,esim.rakentaama-

ioia iatepuusta ja pres-
suistajapaistaalettuja 
avotulella-Lehtivairoit-
taa vanhempia ylisuoie-
lemastalapsiaan-.piltt.en 

pitaa saada ottaa t.etty 
maarariskejakehittyak-
seen terveella tavalla. 

Viidakko pyyhiikaa pyorien paalla, kun 
porilaisen Onnenkiven paivakodin ja 
Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan 
lastenkulttuuriverkoston yhteistybssa 
maalaama vanha Toyota Corolla Idhtee 
kiertdmddn Satakuntaa ja Suomea. Mittariin 
kertyy kesan aikana 10 000 kilometrid. 

Lasten-
suojelupaivat 
Hameen-
linnassa 
Hameenlinnassa 30.9.-1.10. pidettavien 
valtakunnall is ten lastensuojelupaivien 
teemana on toimiva j a tuloksellinen las-
tensuojelu. 

- Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoit-
taneet, etta lastensuojelusta on t u l l u t 
maassamme eriarvoistavaa palvelua. Sen 
vuoksi on tarkeaa miettia, mitka ovat ta-
salaatuisesti toimivan palvelujarjestel-
man edellytykset, kertoo Lastensuojelun 
Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Hei-
nonen teeman taustoista. 

Hyva johtajuus j a r i i t tava aika ovat en-
simmaisia toimivan ja tasalaatuisen las
tensuojelun edellytyksia. Nai ta kysy-
myksia kasittelevat pappi ja kasvatustie-
teen tohtori Teemu Laajasalo j a London 
School of'Economics'n professori E i l e e n 
Munro. 

Hameenlinnassa keskustellaan myos 
lainsaadannosta j a polii t t isten paatos-
ten merkityksesta. Peruspalveluministe-
r i Susanna Huovinen esittelee, mi l la i -
sia poliittisia paatoksia tarvitaan lasten
suojelun tueksi. 

Nuorten aani paasee esille tu t tuun ta-
paan jarjestettavassa Nuorten paivassa. 
^ www.lskl.filhameenlinna2014 

Hanna-Mari Savolainen 

Hae avustusta 
Itsendisyyden juhlavuoden lasten-
rahasto (ITLA) myontaa 10 tutkijalle 
osallistumisavustuksen Valtakunnal-
lisille lastensuojelupdiville. Avustus 
pyrk i i edistamaan kaytannon lasten-
suojelutyon ja lapsitutkimuksen 
valista vuoropuhelua. 
Ohjeet os. 
^ itla.filajankohtaista 

• Sosiaali- ja terveysministerid on uudista-
nut vuodelta 1998 olevan Adoptioneuvon-
to-oppaan. Uudessa oppaassa korostetaan 
lapsen etua ja tuodaan esille mm. mah-
dollisuus vahvistaa adoptiolapselle oikeus 
pitaa yhteytta biologiseen vanhempaansa 
adoption jalkeen. 
^ valvira-pv.mailpv.netlgoll857364-

267609-25946698> 

I f Kun ihmiset iakavat jotain keskenaan aidosti ja vilpittomasti, niin siella s 
Elokuvaohjaaja Selma Vilhunen Tmprobatur-lehdessd. 
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