
Lapsille ja nuorille paras elämä, Sellosali 12.10.2012 
 
1. Saitko luennolta eväitä omaan työhösi? 

Vastaajien määrä: 128 

 

 

 

 

 

 

2. Saitko luennolta eväitä muuhun elämääsi? 

Vastaajien määrä: 128 

 

 

 

 

 

 

3. Oliko luennon ennakkoaineistosta sinulle hyötyä? 

Vastaajien määrä: 127 

 

 

 

 

 

 

  



4. Työskentelen lasten/nuorten parissa 

Vastaajien määrä: 128 

 

 

 

 

 

 

5. Palautetta Raisa Cacciatorelle 

Vastaajien määrä: 90 

- Hyvä luennoitsija. Osaa esiintyä kiinnostavasti ja osaa asiansa. 
- Erittäin hyvä, käytännönläheinen ja inspiroiva luento 
- Todella hyvä luento. Kiva kuulla ihmiseltä, joka tietää mistä puhuu ja vielä tykkää siitä mistä puhuu!! 
-  

Selkeä ja mukaansatempaava esitys.  
 
Sai aikaan, että rupesi miettimään kyseisiä asioita. 

- Hieno luento ja hieno tapa ajatella asioista. 
- Luento oli ilmeisesti suunnattu opettajille ja lastenhoitajille/lastentarhanopettajille.  

Suuri osa yleisöstä oli kuitenkin lastensuojelusta ja sijaishuollosta, ja olisi ollut mukavaa jos aiheita olisi käsitelty 
myös niistä näkökulmista. 

- Luennon sisältö oli aiheeltaan hienoa, mutta suunnattu kenties enemmän muulle kohdeyleisölle kuin 
koulupsykologeille. Näkökulmat tuntivat olevan enemmän mm. opettajan ja vanhempien. Psykologina asiat olivat 
ennestään tuttuja. 

- Luento oli täyttä asiaa yhdistettynä erinomaiseen esiintymiseen. 
- Kiitokset elävästä luennointi tyylistä. 

Kiitokset sisäisen puheen merkityksen korostamisesta. 
Kaikkea hyvää elämääsi! 

- Hyvä ja asiantunteva luento. Luennoitsijan ilmaisu hyvää - vei kuuntelijan hyvin nuoren elämään ja antoi 
luennolle ulottuvuuden, jollaista harvoin saa kokea koulutuksissa. Rautaista ammattilasta on nautinto kuunnella. 
 

- Esimerkit olivat valaisevia ja asia jää hyvin mieleen. 
Kiitos taidokkaasta iltapäivästä ja uusien ajatusmallien antamisesta. 

- Sujuvaa esitystä on kiva kuunnella! 
Hyvä, että sai luentomateriaalit. 

- Vähän lisää vuorovaikutteisuutta, aikaa kýsymyksille. 
Hyviä esimerkkejä. 

- Osaat todella mielenkiintoisella ja innostavalla tavalla puhua näistä tärkeistä ja aroista asioista. Laitat itsesi likoon 
(sätter dig själv i blöt). Eniten pidin siitä kun puhuit miten lapsi on vihainen sinulle, koska hän tarvitsee sitä.. 
 
Menin pois vähän aikaisemmin henkilökohtaisista syistä, luento oli loistava 
 



Kiitos! 
 
Elisabeth Dahla 
rådgivningspsykolog 

- Osaat niin hienosti ja ymmärrettävällä tavalla, inhimmillisellä esimerkeillä höystettynä tuoda asiasi esiin. Sinua on 
ilo kuunnella! 

- Hyvä, rento ote aiheeseen, jaksoi kuulla loppuun saakka! 
- Kiitokset erittäin mielenkiintoisesta luennosta. Luonteva ja hyvä luennoitsija, jolla on taito pitää kuulijoiden 

mielenkiinto yllä kokoajan. Vaikka sisällössä oli paljon tuttuakin asiaa, niin kuitenkin sain uusia ajatuksia työhön ja 
omaan vanhemmuuteen. Myös nettisivuilta löytyi paljon hyvää materiaalia ja kirjallisuusvinkkeihin aion 
ehdottomasti tutustua paremmin. 

- Selkeä ja hyvä luento! 
- Hieno eläväinen ja mukaansatempaava tapa kertoa asioista. Kiitos Raisa. 
- Loistava luennoitsija, eloisa ja innostava tapa puhua asioista, helppo kuunnella. 
- Tuntui hyvältä kuulla, että kun kerroit miten tärkeää ja merkityksellistä kannustaminen lapselle on. Tietysti se on 

on ollut selvää mutta tuntui hyvältä kuulla se juuri sinulta. 
 
Arkeni etenee aika hektisesti -  tuntui vaikealta peesautua noin hidastempoiseen rytmiin, kuten ip eteni. (minun 
pulma!) 
 
Kaikki kuulemani oli hyvää ja tärkeää! 
 

- Loistava esiintyjä ja upeasti otit yleisön haltuusi! Aivan mieletön! 
- loistava esiintyjä 
- Olin odottanut luennolta työkaluja ammattilaiselle, mutta valitettavasti en kokenut saavani mitään uutta työhöni. 

Luento sopii paremmin ei-ammattilaisille.  
 
Luento oli myös turhan pitkä, asiat olisi voitu tiivistää. 
 
Aihe on toki erittäin tärkeä ja toivon, että R.C. jatkaa luentoja tärkeän asian parissa. Toivoisin jatkossa, että meille 
lastensuojelun parissa työskenteleville olisi oma R.C.:n koulutus, jossa huomioitaisiin 

- Erittäin hyvä luentosarja, josta sai mukavasti eväitä niin työhön, kuin siviilielämäänkin. 
 

- Kiitos loistavasta luennosta! 
- Ihana luennoitsija! 
- Loistava kurssi 
- Luentoa oli mielenkiintoista kuunnella ja peilata omaan elämään. 
- Todella mielenkiintoinen luento. Luento oli innostavasti esitetty. Mielenkiinto pysyi hereillä koko luennon ajan. 
- Oikein hyvä puhuja, mutta aihe oli itselle jo liian tuttu. Olisin kaivannut vähän syvemmälle menevää luentoa. 
- Innostava luento 
-  

Olen osallistunut jo aikaisemmin aggression portaat koulutukseen, josta inspiroidui paljon. Olen käyttänyt 
materiaaliasi (toimivia malleja suuttuneen ihmisen kohtaamiseseen ) apunaOmnian ammattiopistossa 
ryhmänohjaajien koulutuspäivässä, sekä toitottanut eteenpäin, miten tärkeää on kohdata nuori kunnioittavalla ja 
arvostavalla tavalla. Myös monet opiskelijat vahvistavat sen, että opettajan arvostava  kohtaaminen auttaa ja 
motivoi, kun opiskelussa on vaikeuksia. Kiitos innostavasta luennosta ja hienosta työstä. 

- Kuulijaa arvostava, selkeä esiintymistapa. Herättelee ja haastaa, ei luennoi ja opeta. Lämmin kiitos! 
- Kiitos mielenkiintoa ylläpitävästä luennosta.Jaksoit eläytyä ja esittää asiat,niin että koko luennon 

(perjantai-iltapäivästä huolimatta)jaksoi hyvin läpi.Puhut myös tärkeitä asioita suoraan,me suomalaiset 
kaipaamme joskus vähän herättelyä. 
Sain vinkkejä niin työ-kuin henkilökohtaiseen elämäänkin! 

- Det finns en annan bild av känslor än att de skulle vara moln som man kan ligga och se på och låta fara förbi. Man 
kan också tänka på dem som hundar i koppel. På forumet för ätstörningar och självskadebeteende i regi av 
Shedo finns den beskrivningen närmare. Där talar man kanske mera om diagnoser men tanken är ia alla falla lika 
som med molnen. Det lönar sig att ta en titt :) Hon som skriver vet vad hon skriver om. Rubriken är 
diagnoshundarna. http://forum.shedo.org/forum/viewtopic.php?f=34&t=9208  
 
Och tack för insikter och utvecklingsmöjligheter som du bjuder på i dina föreläsningar! Jag hoppas hitta tid att 
göra vad jag fått inspiration till att göra genom dina insikter. 

- Loistava, innoittava ja rohkaiseva puhuja. Aina ilo kuunnella. 
- Todella hyvä ja inspiroiva luennoitsija, joka ei pelkää puhua tabuina pidetyistä asioista. 
- Innostava persoona! Tykkäsin paljon. 
- Kiitos hyvästä ajatuksia herättävästä luennosta! 
- Hyvä,ilmeikäs luennoitsija. Kohtaukset omasta elämästä mieleenpainuvia. 
- kiitos! 
- Kiitos hyvästä luennosta! Sinun esityksiä jaksaa aina kuunnella ja saa hyviä ajatuksia työhön ja elämään 



muutenkin. 
- Hyvä luento, jaksoi pitää mielenkiinnon yllä. Sisältö välillä tuntui olevan suunnattu enemmän huoltajille kuin  

opetushenkilökunnalle. 
- Luennon aluksi Cacciatore pyysi niitä henkilöitä nousemaan ylös, jotka ovat tyytyväisiä kasvatukseensa ja 

kasvuympäristöönsä, ja ovat halukkaita siirtämään vastaavaa omille lapsilleen. Satunnaisten ihmisten noustua 
ylös Cacciatore kommentoi ivallisen oloisesti asiaa, ja itselleni siinä seisoessa tuli voimakas nolouden ja häpeän 
kokemus siitä, että menin tähän kompaan. Niin, fakta kun on, ettei kenenkään elämä ole absoluuttisen onnellista. 
Toivottavasti jatkossa luento avataan jollain toisella tapaa, kuin saamalla osa kuulijoista kiusalliseen 
tilanteeseen. 
 
Muuten luento oli erittäin mielenkiintoinen, ja siitä sai paljon aineksia sekä työhön että siviilielämään. Cacciatoren 
esiityminen oli selkeää ja eläväistä. Lukuisat esimerkit siivittivät luentoa todella kiitettävästi. Puheissaan 
Cacciatore toi runsaasti esiin koulun ja opettajien roolia. Itse lastensuojelun edustajana olisi ollut mielenkiintoista 
kuulla siitäkin puolesta. 
 
Tulostin luennon laajan materiaalin ja tulen hyödyntämään sitä jatkossakin. Kiitos materiaalista ja kiitos 
luennosta! 

- Selkeä ja antoisa luennoimistyyli, jota on helppo seurata! 
- Rento tapa luennoida ja viihdyttävä. Mielenkiintoista olisi ollut kuulla enemmänkin teinin aivojen kehityksestä ja 

saada siten vastauksia jyrkkään käytökseen. 
- Kiitos luennosta.  

Puheen elävyys on tärkeä lisäplussa:) 
 

- Erinomainen ja käytännön läheinen esitys. 
- Sain eväitä työhön ja valmiita palikoita vanhempien ohjaamiseen. Kiva kun kerrankin puhutaan selkokielellä 

sellaisista asioista joita voi suoraan käyttää asiakastyössä 
- Kiitos, antoisasta luennosta! Tapasi puhua on rohkaiseva, selkeä ja asiantunteva. Kunpa kaikki vanhemmat  ja 

ammattikasvattajat saisivat kuulla luentosi! Mitä  mahtaisikaan tapahtua .... 
 

- Raisa, olet siis niin mahtava. Olen useita kertoja käynyt kuuntelemassa luentojasi. Koskaan en ole pettynyt. 
Toivoisin, että tietoa lapsen ja nuoren kohtaamisesta saisi paljon ja runsaasti etenkin nuorten kanssa 
työskenteleville.  Viimein olisi aika heittää romukoppaan kaikki rangaistuksista ja sanktioista puhumiset. YÖK! 

- Viestimäsi asiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Omat lapseni ovat tällä hetkellä espoolaisissa kouluissa ja 
päiväkodeissa.  
 
En ole tyytyväinen siihen tapaan, jolla opettajat, ohjaajat, ja hoitajat heidät kohtaavat. En ole nipo vanhempi, 
mutta kyllä mielestäni lapsillani on oikeus heitä arvostamaan kohtaamiseen näiden muiden aikuisten kanssa. 
 
Nyt liian usein arjessa mukana oleva ammattilainen - se arkipäivän aikuinen - on kritisoiva, rankaiseva, lapsen 
ohittava.  
 
Erään kollegani kanssa vaihdoimme mielipiteitä tauolla. Hän iloitsi, siitä, että heidän koulussaan 
Wilma-järjestelmän kautta on alkanut tulla systemaattisesti positiivista palautetta oppilaista. Edelleen sieltä "saa" 
lukea palautetta unohtuneista läksyistä tai muista ei niin miellyttävistä asioista, mutta jokainen oppilas saa myös 
positiivista palautetta. Kunpa joskus meilläkin! 
 
Kiitos hyvä luennosta. Kiitos hyvästä työstä. Yritän omalta osaltani olla vaikuttamassa lastemme hyvään kasvuun 
ja kasvuympäristöön. <3 

- Innostava ja selkeä arjen esimerkeistä tahty luoento.KIITOS 
- LÄMMIN KIITOS MUKAANSATEMPAAVISTA JA KÄYTÄNNÖNLÄHEISISTÄ LUENNOISTA! OLI MUKAVA 

KUULLA ASIOISTA OIKEAA FAKTAA MUTTA MYÖS SITÄ, MITEN SITÄ OIKEASTI VOI SOVELTAA 
KÄYTÄNNÖSSÄ, NIIN TYÖSSÄ KUIN KOTONA LASTEN KANSSA! TIEDÄN JA USKON, ETTÄ 
LUENNOISTASI OLI APUA MEILLE MONELLE. OLI MYÖS HELPOTTAVAA HUOMATA, ETTÄ JOKU MUUKIN 
ON POHTINUT, KYSEENALAISTANUT JNE. LASTEN KASVATUSTA/LASTEN OSAA. SAIN 
VOIMAANNUTTAVIA AJATUKSIA SIIHEN, ETTÄ EN OLE IHAN HUKASSA PUOLUSTAESSA NIIN KOVASTI 
LASTEN- JA NUORTEN ASEMAA! AJATTELEN, ETTÄ PIENELLÄKIN TEOLLA ON SUURI MERKITYS! 

- Olet erittäin innostava ja loistava puhuja. Kiitos jälleen kerran hyvästä luennosta 
- Aivan loistava luennoitsija, en yleensä ole hyvä keskittymään kuuntelemiseen pitkään varsinkaan suomenkielistä 

tekstiä koska olen täysin ruotsinkielinen, mutta en edes ajatellut koko asiaa koko luennon aikana. Hieno rytmitys, 
mukaansatempaava ote, nautinto. Yksi kohta ärsytti ehkä vähän kun RC tsekkasi kelloa kun oli n 45 min jäljellä ja 
sen jälkeen vähän jotenkin hätkähti mutta sekin palautui! 

- Tuttuja asioita pitkään alalla olleelle, mutta aina hyvä miettiä erilaisista näkökulmista ja uusin ajatuksin.  
Kiiitoksia paljon luennosta 

- Kiitos luennosta, joka toi esille tärkeitä tavallisia, kaikkia koskettavia asioita liittyen vanhemmuutten. 
 
Erityisesti nautin asioiden rauhallisesta ja tavallisuuden kehikkossa esille tuomisesta sekä asioiden tarkastelusta 



usealla tasolla (tiedosta ...omakohtaisuus vanhempana). 
Luento muistutti mukavalla tavalla terapia lasten vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön yhdestä tarkeästä 
periaatteesta. Yhteistyössä on tärkeä huomioida tavalliset asiat erityisesti ja erityiset asiat tavallisesti. 

- Todella hyvä ja innostava luennoitsija. Asiansa osaava. 
- Raisaa on todella mukava kuunnella. Hän on maanläheinen ja puhuu asioista jotka kosekttavat meitä kaikkia ja 

tavalla jota kaikki ymmärtää. 
- Mielenkiintoinen luento! Hyvä palautella mieleen pieniä, arkipäivän asioita. 
- Hyvää ja tärkeää asiaa mielenkiintoisessa muodossa esitettynä. Antoi paljon pohtimisen aihetta, vaikka asiat 

sinällään olivatkin jo ennestään tuttuja. 
- Kiitos hyvästä luennosta. Lisää samanlaista! Lasten parissa työskentely on todella tärkeää työtä. Teen työtä 

kotihoidossa, perheessä. Huomaan että joudun välillä lapsiperheen äidin kanssa "napit vastakkain" ja oli mukava 
huomata, että olen kuitenkin oikeilla jäljillä. Olen myös itse 6 kk vanhan Venlan mummi ja oli ihanaa viestittää 
tuoreelle perheelle, että on vain hyvä pitää lasta lähellä ja tätä kautta luoda hänelle hyvä kasvualusta, hyvä 
itseluottamus! Lapset ovat ihania, vaikka välillä kamaliakin.  
Vertauksesi taivaasta ja pilvistä oli mainio. Olen käyttänyt sitä myös vanhustyössä, kun asiakas kertoo 
ahdistuksestaan. Pidän todella paljon koulutuksesta ja olen yrittäjänä todella tyytyväinen, että Espoon kaupunki 
satsaa hyvään ja laadukkaaseen koulutukseen. 
Iso kiitos! 

- Kiitos selkeästä ja perusasioihin paneutuvasta koulutuksesta, jota oli miellyttävä seurata! 
- Olet hyvä esiintyjä! 
- Kiitos hyvästä luennosta, joka pisti ajattelemaan. 

Tapasi luennoida pitää kuulijan otteessaan alusta loppuun saakka. 
- Kiitos, luentosi oli mielenkiintoinen.Teit siitä myös persoonallasi kiintoisan,niin mielenkiito pysyi koko ajan vireillä. 
- Erittäin hyvä ja selkeä luennoitsija.  Avoin myös omilla esimerkeillään. 
- Tiivis paketti monista aiheista. Itse selvittelen enemmän mainittua aggression portaita, aihe vaikuttaa 

mielenkiintoiselta ja tarpeelliselta. 
- Loistava luennoitsija, joka puhuu asioiden oikeilla nimillä ja ottaa vaikeitakin asioita avoimesti esille. 
- Valitettavasti tästä ei ollut työssäni nuorisopoliklinikalla juurikaan hyötyä, odotin ehkä jotain hieman enempi. 

Kiitos kuitenkin oman äitiyteni vahvistamisesta, eli ei iltapäivä ihan hukkaan mennyt osaltani :) 
- Kiitos rohkeasti esitetyistä ajatuksistasi ja kiinnostavista sekä kannustavista sanoistasi. Mieleeni luennolta jäi 

erityisesti se, että opettajana voin olla lapselle tai nuorelle se ainoa aikuinen, johon hän voi luottaa. Viha, kiukku ja 
kapinointi pitäisi pystyä ottamaan vastaan jollain tavalla myös luottamuksen osoituksena. Lapsen ja nuoren 
ymmärtävä kohtaaminen olisi todella tärkeä asia muistaa koulun arjessa. Toivottavasti käyt puhumassa myös 
tuleville opettajille yliopistoilla. 

- Hyvä, johdonmukainen ja helposti seurattava luento. Toivoisin erikseen luentoa, joka olisi suunnattu 2. asteen 
kolutuksessa työskenteleville. 

- Kiva, eläväinen, hyvin mieleen jäävä tapa luennoida. Luennolta sai taas muutaman hyvän käytännön vinkin 
lähteeseen josta yritän ammentaa tietoa eteenpäin työssäni. Kiitos! 

- Olet upea puhuja :) Asemassasi kuulet paljon yhteiskunnan epäkohdista, etenkin lasten ja nuorten osalta. Tuo 
kaikki on varmasti aivan totta, mutta onneksi suurin osa perheistä voi hyvin ja lapsille halutaan tarjota kaikkea 
hyvää, myös syliä ja lämpöä. Toivosta ja hyvään uskomisesta on oman jaksamisenkin vuoksi syytä pitää tiukasti 
kiinni, kun päivittäin kohtaa myös paljon todelllista hätää ja kärsimystä.  
Leppoisaa syksyä toivotellen kouluterveydenhoitaja Pia 

- Hyvä ote luennointiin. Pidät yleisön mielenkiinnon loistavasti yllä. 
- Loistava esitys! 
- Edukamessuilta oli luento osittain tuttu. Kiitän sinua hyvästä ja mielenkiintoisesta luennosta. asioita joista tietää 

mutta  on jäännyt jonnekin vähän unholaan niin on hyvä kun joku tuo ne esille uudestaan ja myös vahvistaa oma 
näkemystä asioihin ja kasvatukseen, ja tuleehan aina jotain uutta myös.Olet myös kehittynyt tosi hyväksi 
luennoitsiaksi kun elävöittät sen draaman avulla. 

- hyvä esitys! 
- Kiitos ajatuksistasi ja omakohtasista esimerkeistäsi. Olisi hienoa, saada kuulla ajatuksiasi esimerkiksi koulujen 

vanhenpainilloissa. 
- Luento ei ihan vastannut otsikkoa, mutta muuten mielenkiintoinen ja eloisa esitys. 
- Kiitos hyvin asiantuntevasta ja antoisasta luennosta, joka ei tuntunut luennolta vaan syvälliseltä ajatuksia 

herättävältä hetleltä! 
- Omaan elämääsi liittyvät esimerkit ovat hyviä ja mieleenjääviä 
- Luennon sisältö vahvisti entisestään ammatillista suhtautumista nuoriin ja lapsiin. 
- Kiitos selkeästä, mielenkiintoisesta ja ajatuksia antavasta luennosta 
- Kiitos voimaannuttavasta luennosta. Luento luo uskoa ja vahvistusta omiin näkemyksiin ja muistuttaa siitä, että 

toivoa täytyy kantaa ja jakaa. Loistavia esimerkkejä käyttäen luento elävöityy ja yhdistyy omaan arkeen.  
 
Toivottavasti Raisa tulisi luennoimaan myös ammatillisen koulutuksen opettajille. 

- Hyvä, elävä, konkreettinen ja "ei-väsyttävä" luento. 
- Kiitos! Oli tosi hieno ja antoisa luento. Tuli tunne, että itse tekee tärkeää työtä nuorten parissa. Raisan tyyli esittää 

asiat on tosi upea :) 
 
 


