
Kohtaamisen 
foorumi

X-ketju
Lastensuojelun 
sijaishuollossa 
kaltoinkohdelluiksi 
tulleiden henkilöiden 
tueksi



Kaiken
ydin Kohtaamisen foorumissa puhumme kokemuk-

sista yleisellä tasolla. Pääpaino on siinä, mitkä 
asiat ovat vieneet elämää eteenpäin ja autta-
neet jaksamaan. 

Emme puhu ryhmässä yksittäisistä kokemuk-
sista vaan niistä pyritään puhumaan tasolla, 
joka ei herätä toisissa traumamuistoja. Näin 
jokainen voi olla turvassa ja työskentely voi an-
taa vapauden päästää irti kannetusta taakasta. 

 Jokaisen näkemykset ansaitsevat tulla kuul-
luiksi. Kohtaamalla kaltoinkohtelua kokenei-
ta henkilöitä voidaan ymmärtää, mistä on 
kysymys. Siten voidaan luoda turvallisuutta, 
osallisuutta ja avoimuutta vaalivaa lastensuo-
jelutyötä.

Tarkoitettu  

Lastensuojelun sijaishuollossa 
kaltoinkohdelluiksi tulleille aikuisille

 

Tästä on kyse  

Mahdollisuus kehittää lastensuojelua

Mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa vertaisten 
ja kokemusasiantuntijoiden kanssa 

Mahdollisuus tuoda oma kokemus näkyväksi jokai-
sen omilla ja ryhmän ehdoilla

Foorumia ohjaamassa kokemusasiantuntijat, 
traumaterapeutti, psykologeja ja yhteisöpedagogi



Mikä auttaa ja tukee selviytymistä nyt?     
Millaista tukea tarvitaan edelleen? 

*keskustelu-

kysymyksiä

Mikä oli tärkeää sijais-
huollon aikana? 

Minkälaista elämä sijoitettuna 
lapsena ja nuorena oli? 

Mistä haaveiltiin lapsena  
ja nuorena? 

Mitkä asiat suojelivat 
sijaishuollossa? 

Miten sijaishuollon kokemukset 
ovat vahvistaneet? 

Mitä sellaista tehtiin 
itse, joka auttoi? Miten 

se auttoi? 

Mikä tai kuka auttoi 
selviytymään? Mikä sai 

jaksamaan? 

Mikä loi toivoa? Keitä 
henkilöitä voisi tänä 

päivänä kiittää? 

Mitkä asiat ovat nyt olleet mielessä? 
Mitä asioita ja 

tarinoita pitäisi tuoda esiin? 

Mitä kokemuksista on opittu? 
Mitä meidän pitää vielä oppia? 

Millaisia voimavaroja ja kykyjä 
ylipäätään tarvitaan selviy-

tymiseen? Mistä olisi tärkeää 
vielä keskustella?

Päivän sisältö  

Päivä alkaa yhteisellä lounaalla

Aluksi tutustumista ja teemaan virittäytymistä

Työskentelyä teemaan liittyvien kysymysten* 
parissa ja yhteistä keskustelua

Lopuksi rentoudutaan ja jäähdytellään

Kotiin lähdetään rauhallisin ja kevein mielin 
sekä täysin vatsoin

Paikkakunnat  

20. toukokuuta Jyväskylässä
3. kesäkuuta Oulussa
17. elokuuta Kuopiossa
30. elokuuta Helsingissä
30. syyskuuta Tampereella
26. lokakuuta Lappeenrannassa

Ilmoittautuminen:
http://bit.ly/kohtaamisenfoorumi2019



Kohtaamisen foorumit

Yksittäisten henkilöiden tapaamiset

Vertaistukiryhmät

Kokemusasiantuntijaverkosto

Minun kirjani -työkirja

Koulukotien kehittämisprojektit

Itseapuvälineitä

Kokemustiedon jakaminen

Koulutukset

Vaikuttaminen

Lisätietoja  
Johanna Barkman, 040 514 4855, 
johanna.barkman@pesapuu.fi

Marianne Ersta, 040 714 7475, 
marianne.ersta@pesapuu.fi

https://pesapuu.fi/toiminta/turvallinen-sijaishuolto/
turvallisen-sijaishuollon-puolesta-x-ketju-hanke/

X-ketjun 
päävisio  

Väkivallattoman 
sijaishuollon turvaaminenX-ketju

Sijaishuollossa  
kaltoinkohdelluiksi 

tulleiden henkilöiden 
tueksi

X-ketjun 
tavoitteet  

Tukimuotojen kehittäminen ja tarjoa-
minen lastensuojelun sijaishuollossa 
kaltoinkohtelua kokeneille henkilöille 
ja heidän läheisilleen

Sijaishuollossa tapahtuvan kaltoinkoh-
telun ehkäiseminen tunnistamisen ja 
käytäntöjen muuttamisen kautta

Toiminnat

Kumppanit 
Nuorten Ystävät, Suomen Akatemia (Tampereen Yliopisto), 

Traumaterapiakeskus ry ja Valtion koulukodit (THL)
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