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Lasten Suomi -hanke haastaa lapset valokuvaamaan
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ja Suomen Psykologiliitto järjestävät Lasten Suomi
-valokuvaushankkeen, jossa 15-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset voivat vapaasti
valokuvata ja kertoa kirjallisesti, miten he näkevät ympäristönsä ja mikä on heille tärkeää.
”Lasten elämässä on paljon sellaista, jota he eivät voi kontrolloida tai johon he voivat vain
rajoitetusti vaikuttaa. Tässä hankkeessa lapset saavat vapaat kädet. Tässä ei myöskään kilpailla,
vaan kaikkien näkemys on tärkeä”, hanketta koordinoiva psykologi Kirsti Palonen Psykologien
Sosiaalinen Vastuu ry:stä kertoo.
Lapset voivat valita itseään kiinnostavan, omaan elämäänsä liittyvän kuvauskohteen ja toteuttaa
kuvan haluamallaan tavalla. Välineellä ei ole väliä.
”Yhtä hyvin kännykkä kuin järjestelmäkamera kelpaavat. Oleellista on, että lapset ovat itse
dokumentoijia. Kun lapset kuvaavat ja kertovat, he saattavat tarvita teknistä apua aikuisilta, mutta
toivomus on, että aikuiset eivät ohjaa sisältöä”, Palonen sanoo.
Kuvaan voi liittää myös kertomuksen. Hankkeeseen lähetettyjä kuvia ja kertomuksia julkaistaan
järjestöjen viestinnässä tämän vuoden aikana, ja vuoden lopulla niistä kootaan näyttely nettiin
lastensuomi.net-sivustolle. Lisäksi 12–20 kuvaa pääsee mukaan vedosnäyttelyyn, joka kiertää
ympäri Suomea. Kuvat näyttelyyn valitsee kolmihenkinen kuraattoriryhmä: Psykologiliiton
puheenjohtaja Annarilla Ahtola, valokuvaaja Sami Kero ja valokuvausta harrastava, 11-vuotias
koululainen Leevi Kauppinen.
”Toivomme, että mahdollisimman monet lapset lähettävät meille valokuvia ja kertomuksia. Ne
lisäävät ymmärrystämme siitä, millainen lapsuus on 100 vuoden itsenäisyyden juhlavuotta
viettävässä Suomessa. Tulevaisuutta määrittää se, miten tämän päivän lapset elävät”, Palonen
painottaa.
Lisätietoa: Kuvat ja kertomukset lähetetään osoitteella lastensuomi@gmail.com. Kuvia ja
kertomuksia voi lähettää 31.10.2017 saakka. Tarkemmat ohjeet ja lisätietoa hankkeesta löydät
lastensuomi.net -sivustolta.
Tiedustelut: Kirsti Palonen, kirsti_palonen@hotmail.com.
Kuvia median käyttöön: psyli.fi/ajankohtaista/medialle/kuvat
Psykologien Sosiaalinen Vastuu Ry (PSV) on vuonna 1982 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää jokaisen ihmisen oikeutta psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. PSV hyödyntää psykologista
osaamista puolustaessaan näiden oikeuksien tasavertaista toteutumista.
Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö, jonka perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi
60 vuotta.
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