
”Paras on Edessä” / Verkostoituminen 
 
 
Kids´Action toiminnan aloittaminen yhteistyössä kaupungin nuorisohallinnon kanssa. 
 
Olimme seurakunnassa päättäneet aloittaa Kids´Action toiminnan. Olimme innoissamme asiasta ja 
odotimme syksyä, että pääsemme sen aloittamaan. Olin ajatellut erästä aluetta kaupungissamme. 
Laadin kirjeen koulun rehtorille ja kävin hänen luonaan kertomassa Kids´Action toiminnasta ja 
kuinka se voisi palvella sen alueen lapsia. Rehtori ei kuitenkaan lämmennyt asialle, emmekä 
päässeet tuolle alueelle. 
 
Asia harmitti minua kovasti. Olin lukenut kaupunkimme lasten- ja nuorten hyvinvointityöryhmän 
selvityksen kaupunkimme lasten ja nuorten tilasta. Selvitys jäi puhuttelemaan minua. Mieleen nousi 
Jeesuksen sanat, ”älkää unohtako köyhiä”. Selvitystyöryhmän puheenjohtaja oli kaupunkimme 
lastensuojelupäällikkö. Tilasin hänelle audienssin ja sainkin sen. 
 
Sydän sykkyrällä menin häntä tapaamaan, mukanani lapsitoimikuntamme lapsi- ja nuorisotyön 
toimintasuunnitelma. Avasin hänelle suunnitelmaa ja kerroin tavoitteemme olevan samansuuntaisia 
kaupunkimme nuorisotyön tavoitteiden kanssa. 
 
Keskustelimme hänen kanssaan ja sitten kysyin häneltä, että missä kaupungin osassa olisi eniten 
tarvetta lasten toimintailtojen käynnistymiselle? Missä erikoisesti on hätää, työttömyyttä, 
yksinhuoltajia, toimeentulotuen piirissä asuvia, missä olisi suurin tarve? Hän kertoi erään lähiön 
nimen. Hän sanoin monien toimijoiden lähteneen sieltä pois. Lastensuojelupäällikön mielestä juuri 
tuo lähiö tarvitsisi tuonkaltaista toimintaa.. 
 
Eikun taas kirjettä kirjoittamaan ja rehtorille audienssi. Tällä kertaa tärppäsi! Rehtori oli erittäin 
innoissaan siitä, että käynnistäisimme Kids´Action illat tuossa koulussa. Hän oli ollut surullinen 
siitä, kun niin monet toimijat olivat lähteneet koko alueelta. Myös koulun tiloissa toimineet nuokun 
tilat olivat suljettu homevaurioiden takia. Iloitsin rehtorin myönteisestä asenteesta, hän avasi meille 
oven. Taisi suuri ”lasten ystävä” käydä hänen luonaan ennen käyntiäni.  
 
Rehtori antoi minun myös pitää aamunavauksen koko koululle ja kertoa tuosta uudesta 
toimintamuodosta. Hän myös varoitti ja sanoi, ettemme masentuisi, jos ei tulisi montaa lastaa 
tuohon iltaan. 
 
Tuli ensimmäisen illan vuoro. Oven takana oli noin kymmenen lasta. Ilta alkaisi noin 10 minuutin 
päästä. Menin ulos puhumana lasten kanssa. He sanoivat, menepäs alapihalle menin ja siell oli noin 
200 lasta odottamassa ja he kaikki tulivat iltaan. 
 
Olemme tehneet työtä tuossa lähiössä noin 4 vuoden ajan ja vieläkin olemme innoissamme illoista. 
Yhteistyömme kaupungin kanssa on vain syventynyt ja laajentunut. Pieni tapaaminen käynnisti 
prosessin, jossa olemme kuin ”unta näkeväiset”… 
 
Jatkamme työtä ja iloitsemme niin lapsista kuin yhteistyöstä kaupungin kanssa.. 
 
 
 
 
 


