
Kohtaamisen 
foorumit
ja koulutukset X-ketju

Lastensuojelun 
sijaishuollossa 
kaltoinkohdelluiksi 
tulleiden henkilöiden 
tueksi



Kaiken
ydin Kohtaamisen foorumissa puhutaan sijaishuol-

lon kokemuksista yleisellä tasolla. Pääpaino on 
siinä, mitkä asiat ovat vieneet elämää eteen-
päin ja auttaneet jaksamaan.  Foorumissa ei 
tarvitse puhua yksittäisistä kokemuksista vaan 
niistä pyritään puhumaan tasollla, joka ei he-
rätä toisissa traumamuistoja. Näin jokainen 
voi olla turvassa ja työskentely voi antaa va-
pauden päästää irti kannetusta taakasta.

 Jokaisen näkemykset ansaitsevat tulla kuul-
luiksi. Kohtaamalla kaltoinkohtelua kokeneita 
henkilöitä ymmärretään mistä on kysymys, 
kun puhutaan sijaishuollossa tapahtuneesta 
kaltoinkohtelusta. Siten voidaan luoda turval-
lisuutta, osallisuutta ja avoimuutta vaalivaa 
lastensuojelutyötä.

Tarkoitettu  

Täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat
lastensuojelussa sijoitettuina ollessaan
kokeneet kaltoinkohtelua

Kohtaamisen 
foorumit



Tästä on kyse  

Mahdollisuus kehittää lastensuojelua

Mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa vertaisten 
ja kokemusasiantuntijoiden kanssa 

Mahdollisuus tuoda oma kokemus näkyväksi 
jokaisen omilla ja ryhmän ehdoilla

Foorumia ohjaamassa kokemusasiantuntijat, 
traumapsykoterapeutti, psykologeja ja 
yhteisöpedagogi

Mitä sijaishuollon kokemuksista 
pitäisi oppia? 

*keskustelu-

kysymyksiä

Mikä oli tärkeää 
sijaishuollon aikana? 

Minkälaista elämä sijoitettuna 
lapsena ja nuorena oli? 

Mistä haaveiltiin lapsena  
ja nuorena? 

Mitkä asiat suojelivat 
sijaishuollossa? 

Mikä sai jaksamaan?
Mikä loi toivoa?  

Kuka tai mikä auttoi 
selviytymään?

Mitä sellaista tehtiin 
itse, mikä auttoi? 
Miten se auttoi? 

Miten sijaishuollon 
kokemukset ovat 

vahvistaneet?

Keitä henkilöitä voisi 
tänä päivänä kiittää?

Millainen merkitys 
anteeksipyynnöllä on?

Millaisessa tilanteessa sijaishuollon 
kokemuksista voi puhua?

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

Päivän sisältö  

Päivä alkaa yhteisellä lounaalla

Aluksi tutustutaan ja virittäydytään teemaan

Työskentelyä teemaan liittyvien kysymysten* 
parissa ja yhteistä keskustelua

Lopuksi rentoudutaan ja jäähdytellään

Kotiin lähdetään rauhallisin ja kevein mielin 
sekä täysin vatsoin



Paikkakunnat  

21. maaliskuuta Jyväskylässä

24. huhtikuuta Oulussa

12. kesäkuuta Porissa

20. marraskuuta Lahdessa

Foorumiin tullessa 

Voit ottaa itselle läheisen ihmisen mukaan

Tarjotaan ruoat päivän aikana

Kustannetaan matkakulut

Ilmoittautuminen:
 http://bit.ly/Kohtaamisenfoorumi2020

Kiva käydä kokemuksia läpi  
kohtalotovereiden kanssa.  
Itsetutkiskelua menneisiin ja  
tulevaisuuteen.

Turvallinen ja hyväksyvä tunneilmasto. 
Jokaisella yksilöllinen tarina – elämä.

Kohtaamisen foorumi on matka. 
Henkisen ravinnon paikka. 
Nähdään positiivisia puolia, 
selviytymistä toisissa täällä tänään.

Sieluun on tullut vähän enemmän 
tilaa. Kun kuormaa alkaa purkaa, 
tulee sieluun tilaa. Joku asia ei enää 
ole niin painava.

Lainaukset henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet X-ketju
n to

im
in

ta
an

.



Paikkakunnat  

21. maaliskuuta Jyväskylässä

24. huhtikuuta Oulussa

12. kesäkuuta Porissa

20. marraskuuta Lahdessa

Kohtaamisen 
foorumi
läheisille

Tarkoitettu  

Lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua
kokeneiden henkilöiden läheisille

Tästä on kyse  

Väkivalta vaikuttaa myös läheisiin ihmisiin

Tietoa sijaishuollossa tapahtuneesta 
väkivallasta,sen vaikutuksista ja 
siitä selviytymisestä 

Yhteistä keskustelua vertaisten kanssa

Paikkakunta  

22. elokuuta Jyväskylässä

Ilmoittautuminen:
http://bit.ly/LäheistenKohtaamisenfoorumi

Kotona tulee aina välillä tilanteita, jossa 
puoliso ei välttämättä ymmärrä toisen 
käyttäytymistä tietyissä tilanteissa, 
vaikka tietääkin toisen lastensuojelu-
taustan. Miten puoliso näkee tämän 
asian?  Siksi olisi hyvä, jos heilläkin olisi 
oma vertaisryhmänsä.



Koulutukset

Tarkoitettu  

Ammattilaisille, opiskelijoille ja
asiasta kiinnostuneille

Tästä on kyse  

Tietoa lastensuojelun sijaishuollossa 
tapahtuneesta kaltoinkohtelusta,
väkivallan vaikutuksista ja
siitä selviytymisestä

Teoriaa väkivallasta, traumasta, 
vakauttamisesta, osallisuudesta 
ja selviytymisestä

Koulutus on ilmainen ja sisältää kahvitarjoilun.

Paikkakunnat  

20. maaliskuuta Jyväskylässä

23. huhtikuuta Oulussa

11. kesäkuuta Porissa

19. marraskuuta Lahdessa

Ilmoittautuminen:
http://bit.ly/x-ketju-iltapäiväkoulutukset2020

Lainaukset henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet X
-ketju

n to
im

in
ta

an
.

Omalla kohdalla en usko, että mun 
sosiaalityöntekijät koskaan ovat 
tienneet mistään kaltoinkohteluista 
millään tasolla, koska ei sitä ole seurattu, 
siksi siitä pitäisi tiedottaa.



Kohtaamisen foorumit

Yksittäisten henkilöiden tapaamiset

Vertaistukiryhmät

Kokemusasiantuntijaverkosto

Elämäntarinakirja

Koulukotien kehittämisprojektit

Itseapuvälineitä

Kokemustiedon jakaminen

Koulutukset

Vaikuttaminen

X-ketjun 
päävisio Väkivallattoman sijaishuollon turvaaminen

X-ketju
Sijaishuollossa  

kaltoinkohdelluiksi 
tulleiden henkilöiden 

tueksi

X-ketjun 
tavoitteet Tukimuotojen kehittäminen ja tarjoaminen lastensuojelun sijaishuollossa 

kaltoinkohtelua kokeneille henkilöille ja heidän läheisilleen

Sijaishuollossa tapahtuvan kaltoinkohtelun ehkäiseminen tunnistamisen 
ja käytäntöjen muuttamisen kautta

Toiminnat



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

Marianne Ersta, 044 714 7475, 
marianne.ersta@pesapuu.fi

 www.pesapuu.fi/x-ketju

Kumppanit 
Nuorten Ystävät, Suomen Akatemia (Tampereen Yliopisto), 

Traumaterapiakeskus ry ja Valtion koulukodit (THL)
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