VOIKUKKIAVERTAISTUKIRYHMÄ
Sinulle vanhempi, joka olet kohdannut lapsesi
sijoituksen kodin ulkopuolelle
Omasta lapsesta luopuminen, tapahtuipa se millä tavalla tahansa on hyvin vaikea asia ja
vaikuttaa elämässä paljon. Elämän vaikeissa asioissa auttaa, kun saa jakaa ja kuulla toisten
tunteita ja kokemuksia - tulla kuulluksi ja kuunnella. Tieto siitä, että saman kokeneita on
muitakin, auttaa jaksamaan.
VANHEMPIEN VERTAISTUKIRYHMÄSSÄ KESKUSTELTAVIA AIHEITA OVAT ESIMERKIKSI:
• oma elämäntilanne ja jaksaminen
• lapsen sijoitukseen herättämät ajatukset ja tunteet
• miten lapsi kokee eron vanhemmasta
• suhde ja yhteydenpito lapseen, sijaisvanhempiin
• väkivalta ja sen vaikutukset (vapaaehtoinen lisäteema)
• jaetun vanhemmuuden ilot ja surut

HALUATKO LISÄTIETOJA?
Haluatko saada lisätietoja mitä vertaistukiryhmätoiminta tarkoittaa? Miten se voisi sinua auttaa ja onko se
oikea tapa sinulle saada tukea? Entä askarruttaako mistä voit saada lisää tietoa tai tukea tilanteessasi?
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN RYHMÄÄN – VERTAISUUDESSA ON VOIMAA!
TUTUSTU LISÄÄ AIHEESEEN OSOITTEESSA:
www.voikukkia.fi
www.villanuttu.fi
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VOIKUKKIAVERTAISTUKIRYHMÄ
HUOSTAANOTETTUJEN TAI SIJOITETTUJEN
LASTEN VANHEMMILLE
TAUSTATIETOJA VERTAISTUKIRYHMÄSTÄ
Huostaanotettujen lasten vanhemmat kokevat usein huostaanottotilanteessa jäävänsä vaille tukea ja toivovat
mahdollisuutta käydä läpi lapsen menetyksen herättämiä surun ja vihan tunteita. Lastensuojelulain mukaan
huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi asiakassuunnitelma.
Vanhemmille on tarjolla useilla alueilla kriisitukea. Tämän lisäksi huostaanottoa ja lapsen sijoitusta sekä siihen
liittyviä tunteita ja asioita on vanhemman mahdollista käsitellä myös eri puolilla Suomea järjestetyissä
VOIKUKKIA-vertaistukiryhmässä, joka toteutetaan Sininauhaliiton ja Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton
VOIKUKKIA-kehittämishankkeen mallin mukaisesti. Ryhmän ohjaajina toimivat ammatilliset, VOIKUKKIAkouluttautuneet ryhmänohjaajat ja vertaisohjaaja. Vertaisohjaaja on lisäksi itse kokenut lapsensa sijoituksen ja
käynyt ryhmäprosessin läpi.
Huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmiin voi hakeutua jatkuvasti. Ryhmään tulijat
haastatellaan ennen ryhmän alkamista ja ryhmissä työskentely on luottamuksellista.

RYHMÄKOKOONTUMISET

xx kertaa, noin joka toinen viikko, klo 17 – 19 välillä

RYHMÄTILAT

Lahnatie 8 as 4 90550 Oulu

RYHMÄKOKO

korkeintaan 8 osallistujaa

RYHMÄMUOTO

suljettu ryhmä (osallistujat samoja läpi ryhmäprosessin)

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu mukaan ryhmään viimeistään kaksi viikkoa ennen ryhmän alkamisajankohtaa. Voit ilmoittautua
ryhmään joko puhelimitse 050 911 884 tai sähköpostitse villis@villanuttu.fi
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