Tampereen kaupungin lastensuojelun perhehoidon kehittämisaamupäivä
21.11.2018 klo 9.00 - 11.00, Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, Tampere

Ohjelma
9.00

Tervetuloa kehittämisaamupäivään
Palvelupäällikkö Minna Kuusela, Tampereen kaupunki

9.15-9.45

”Että olisi lupa rakastaa kaikkia perheitä” Terveisiä perhehoidossa olevilta lapsilta
Erityisasiantuntija Reetta Peltonen ja kehittämispäällikkö Pia Lahtinen, #Munperheet-hanke, Pesäpuu ry

9.45-9.55

Miltä kuultu puhe kuulostaa Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliaseman työntekijän näkökulmasta?
Sosiaalityöntekijä Tuomas Siira, Tampereen kaupunki, Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema

9.55-10.15

Miksi ja miten lasten ja perheiden eriarvoistumiseen tulee puuttua?
Hankepäällikkö Petri Paju, Kaikille eväät elämään –ohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto

10.15-10.30

Mitä eriarvoistumiselle yhteiskunnassa on tehtävissä? Nuorten reseptit + UP2US
Asiantuntija Onni Westlund ja asiantuntija Katriina Nokireki, UP2US-hanke, Pesäpuu ry

10.30-10.50

Yhteistä keskustelua ja kysymyksiä

10.50-11.00

Päätössanat
Toiminnanjohtaja Jari Ketola, Pesäpuu ry
Tilaisuuden materiaalit löytyvät osoitteesta: https://pesapuu.fi/toiminta/perhehoito/perheiden-jalleenyhdistaminen/

”Että lapsella olisi lupa rakastaa kaikkia perheitään”
https://www.youtube.com/watch?v=7BLukACd3wY
”Että lapsella olisi lupa rakastaa kaikkia perheitään” -video on kuvattu
Pesäpuu ry:n #Munperheet-hankkeen ja Salapoliisitoiminnan sekä
Tampereen kaupungin sijais- ja jälkihuollon sosiaaliaseman kanssa
järjestetyssä päivässä, jossa lapset ja lasten läheiset aikuiset
(syntymävanhemmat, isovanhemmat ja sijaisvanhemmat) tutkivat, keitä
kuuluu kuvitteellisen, sijaisperheessä asuvan Mäyrä-hahmon perheeseen.
Aikaisemmin nuoret ovat kertoneet, että on vaikeaa, jos ei ole lupa
rakastaa kaikkia perheitä. Videolla lapset ja aikuiset yrittivät ratkaista,
miten Mäyrää voisi auttaa siinä, että hänellä olisi lupa vapaasti ajatella,
puhua ja rakastaa kaikkia perheitään.

Lasten viestit
SIJAISPERHEESSÄ ASUVA LAPSI:
• Lapset kuvasivat Salapoliisi Mäyrälle monenlaisia perheitä: Mäyräperhe, Karhuperhe ja Dinosaurusperhe. Perheet
ovat lasten näkemyksen mukaan erilaisia, mutta kaikki ovat tärkeitä.
IHMISSUHTEET:
• Perheissä on tärkeää vanhemmat ja se, että saa viettää aikaa heidän kanssaan
• Sisarukset
• Kotieläimet
• Että kotona on lämmintä ja että siellä on sänky
• Tärkeää on, että kaikki perheen jäsenet ovat Mäyrän kanssa
AUTTAMISKONEET:
• Lapset rakensivat päivän aikana koneita, jotka auttavat siinä, että Mäyrä saa rakastaa kaikkia perheitään. Koneet
auttavat myös Mäyrää pitämään turvallisesti yhteyttä perheisiinsä.
• Koneita syntyi Ihmekone, Taikahernekone, Mäyrän juttelukone ja Pinkkisydän kone
• Koneissa oli erityisominaisuuksia: Yhdestä ei koskaan lopu akku, joten yhteyttä voi pitää milloin vain, Yhdessä oli
taikaherneitä, joiden avulla kone kertoi, kuinka voi rakastaa monia perheitä, Yksi kone oli täynnä rakkautta, Yksi kone
vaihtoi lautasen avulla Mäyrän ajatuksia siten, että Mäyrän siirtyessä perheestä toiseen Mäyrä pystyi ajattelemaan
aina yhtä perhettä kerrallaan.

”Välillä se on vaikeeta rakastaa kaikkia perheitä ja silloin kone auttaa. Vaikeaa
on silloin kun se ikävoi jotain niistä. Niistä perheistä.”

Aikuisten viestit
SIJAISPERHEESSÄ ASUVA LAPSI
• Lapsen perhe on usein laaja ja moninainen suhteiden verkosto – ”Perhesuhteet voivat olla yhtä sykkyrää ja
hämähäkinseittiä.”
IHMISSUHTEET
• Lapsi on aina suhteessa eri ihmisiin – tai erossa heistä - joko pakosta tai omasta tahdostaan, eikä hän voi aina itse
vaikuttaa tähän.
• Ratkaisevaa ei ole ainoastaan lapsen suhde eri ihmisiin, vaan myös ihmisten välisten suhteiden laatu ja toimivuus.
• Erityisesti aikuisten suhteiden toimivuus tai ristiriidat vaikuttavat suuresti lapsen elämään.
VANHEMMUUS, ÄITIYS JA ISYYS
• Kukaan vanhempi ei ole täydellinen, eikä kenelläkään ole täydellisiä lähtökohtia – vanhemmat täydentävät toisiaan.
• Biologinen äiti on ’sydämen äiti’ ja sijaisäiti on ’arjen äiti’.
• Molemmat ovat lapselle tärkeitä, ja molemmilla on omat vahvuutensa.
• Lapsen kannalta tärkein suhde on äitien välinen suhde - toimiessaan se kannattelee lasta.
• Jos isään ei ole yhteyttä, sijaisisä saattaa olla lapselle korvaamattomampi ja tärkeämpi kuin sijaisäiti.
MUUT PERHEENJÄSENET
• Myös muut perheenjäsenet ja kotieläimet ovat tärkeitä.
PERHE
• ’Perhe on se, jonka luona on hyvä ja turvallista olla’. ’Perheen tuntee sisällään’
• Perhettä ei voi yleistää – siksi perheestä tulee kysyä lapselta.

Nuorten viestit
SIJAISPERHEESSÄ ASUVA NUORI:
• Perhetilanteet muuttuvat ja myös perhe muuttuu
• Perheen ei tarvitse asua samassa postinumerossa ollakseen perhe
IHMISSUHTEET:
• Sijaishuollon aikana syntyneiden tärkeiden ihmissuhteiden pitää säilyä
• Toiveena nuorilla on, että syntymävanhemmalla ja sijaisvanhemmalla olisi hyvät välit. Ettei riideltäisi
• Kukaan vanhempi ei ole täydellinen
• Kaikki vanhemmat ovat samanarvoisia
VIESTIT AIKUISILLE:
• Muista nuorelle tärkeät asiat: Oma tila, koulu, kaverit
• Mieti, nuoren tilannetta yksilöllisesti
• Anna nuorelle lupa pitää turvallisesti yhteyttä kaikkiin perheisiinsä
• Pysy puolueettomana
• Tutustu huolella nuoren ja tämän perheen asioihin ja tilanteeseen
• Jos haetaan perheen jälleenyhdistämistä, tunne vastuusi ja anna nuorelle aikaa
• Älä laita nuorta lojaliteettiristiriitaan
• Tuki ei saa loppua mahdolliseen muuttoon

ANNA NUORELLE LUPA PITÄÄ YHTEYTTÄ KAIKKIIN PERHEISIINSÄ!
Yksi iso perhe, Yhteiset pelisäännöt, turvallinen kasvuympäristö

TAVOITTEET
Perheenjälleenyhdistämisen
edellytykset

Lasten ja
perheiden
hyvinvointi ja
syrjäytymisen
ehkäiseminen

1. LUODA EDELLYTYKSIÄ LAPSEN EDUN MUKAISTEN PERHEEN
JÄLLEENYHDISTÄMISTEN LISÄÄMISEKSI LASTENSUOJELUN
PERHEHOIDOSSA.
2. LISÄTÄ PERHEHOITOON SIJOITETTUJEN LASTEN JA HEIDÄN
PERHEIDENSÄ HYVINVOINTIA JA EHKÄISTÄ SYRJÄYTYMISTÄ.

Suunnitelmallinen
työmalli

3. KEHITTÄÄ SUUNNITELMALLINEN TYÖMALLI PERHEEN
JÄLLEENYHDISTÄMISEEN.

Yhteistyö ja
osallistava
työkulttuuri

4. VAIKUTTAA YHTEISTYÖN JA OSALLISTAVAN TOIMINTAKULTTUURIN
LISÄÄNTYMISEEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDOSSA.

#Munperheet
- Kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä lastensuojelun perhehoidossa
Ota yhteyttä!
Reetta Peltonen
Erityisasiantuntija
040 521 1646
Pia Lahtinen
Kehittämispäällikkö
040 188 1461
Hämeenkatu 14 C 30
30100 Tampere
etunimi.sukunimi@pesapuu.fi

Facebook ja Twitter
@munperheet
Instagram #Munperheet
www.pesapuu.fi

