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Tarkoitettu

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

Kaiken ydin
Kohtaamisen foorumissa puhutaan
sijaishuollonkokemuksista yleisellä
tasolla. Pääpaino on siinä, mitkä asiat
ovat vieneet elämää eteenpäin ja
auttaneet jaksamaan. Foorumissa ei
tarvitse puhua yksittäisistä kokemuksista
vaan niistä pyritään puhumaan tasolla,
joka ei herätä toisissa traumamuistoja.
Näin jokainen voi olla turvassa ja
työskentely voi antaa vapauden päästää
irti kannetusta taakasta.
Jokaisen näkemykset ansaitsevat tulla
kuulluiksi. Kohtaamalla kaltoinkohtelua
kokeneita henkilöitä ymmärretään mistä
on kysymys, kun puhutaan sijaishuollossa
tapahtuneesta kaltoinkohtelusta. Siten
voidaan luoda turvallisuutta, osallisuutta ja
avoimuutta vaalivaa lastensuojelutyötä.

Helsinki

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

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 kokemusasiantuntijoiden lisäksi ammattilaiset,
mm. psykologi ja traumapsykoterapeutti.

Foorumiin tullessa
Voit osallistua foorumiin läheisen ihmisen
kanssa, oli kyse livefoorumista tai etäyhteyksin järjestettävästä foorumista.
Päivän aikana tarjotamme ruoat.
Jos foorumiin osallistuminen edellyttää
matkustamista, korvaamme matkakulut.

”Kiva käydä kokemuksia läpi
kohtalotovereiden kanssa.
Itsetutkiskelua menneisiin ja
tulevaisuuteen.”
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Huom!
Vuoden 2022 kohtaamisen
foorumien päivämäärät
ilmoitetaan myöhemmin.
Lainaukset henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet X-ketjun toimintaan.

Päivän sisältö
Aluksi tutustutaan ja virittäydytään
teemaan. Sitten työskennellään
teemaan liittyvien kysymysten*
parissa ja käydään yhteistä
keskustelua. Lopuksi rentoudutaan
ja jäähdytellään. Päivä päätetään
aina rauhallisin ja kevein mielin.

*keskustelukysymyksiä
Mikä oli tärkeää
sijaishuollon aikana?

Keitä henkilöitä voisi
tänä päivänä kiittää?

Minkälaista elämä sijoitettuna
lapsena ja nuorena oli?

Millainen merkitys
anteeksipyynnöllä on?

Mistä haaveiltiin lapsena
ja nuorena?

Kuka tai mikä auttoi
selviytymään?

Mitkä asiat suojelivat
sijaishuollossa?

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

Mikä sai jaksamaan?
Mikä loi toivoa?

Miten sijaishuollon
kokemukset ovat vahvistaneet?

Kohtaamisen
foorumi läheisille
Tarkoitettu

Lastensuojelun sijaishuollossa
kaltoinkohtelua kokeneiden
henkilöiden läheisille.

Millaisessa tilanteessa
sijaishuollon kokemuksista
voi puhua?
Mitä sijaishuollon
kokemuksista pitäisi oppia?
Mikä auttaa ja tukee
selviytymistä nyt?
Millaista tukea
tarvitaan edelleen?

”Turvallinen ja hyväksyvä
tunneilmasto. Jokaisella
yksilöllinen tarina – elämä.”

Tästä on kyse
Väkivalta vaikuttaa myös läheisiin ihmisiin.
Tietoa sijaishuollossa tapahtuneesta
väkivallasta, sen vaikutuksista ja
siitä selviytymisestä.
Yhteistä keskustelua vertaisten kanssa.

Huom!
Vuoden 2022 kohtaamisen
foorumien päivämäärät
ilmoitetaan myöhemmin.

X-ketjun
päävisio
Väkivallattoman sijaishuollon
turvaaminen.

X-ketjun
tavoitteet
Tukimuotojen kehittäminen
ja tarjoaminen lastensuojelun
sijaishuollossa kaltoinkohtelua
kokeneille henkilöille ja heidän
läheisilleen.
Sijaishuollossa tapahtuvan
kaltoinkohtelun ehkäiseminen
tunnistamisen ja käytäntöjen
muuttamisen kautta.
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