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Kaksikymmenpäinen kokemusnuorten 
joukko Norjasta, Ruotsista, Tanskasta 

sekä Suomesta saapui Tukholmaan työs-
kentelemään ja vaihtamaan kokemuksia 
sijaishuollosta sekä esittämään näkemyk-
siään jälkihuollon kehittämistarpeista. Ta-
paaminen oli osa Pohjoismaiden nuoret 
perhehoidossa -hanketta, joka tähtää sel-
viytyvyyden tukemiseen.

Työskentely alkoi majoittumisella, oh-
jelman läpikäymisellä ja tutustumishar-
joituksella. Paikkana oli kaunis Kustaa 
Vaasan aikainen kartano ja maatila, Biskops 
Arnö. Jälkihuollon teemoja työstettiin kris-
tallikruunujen alla skräppäys-tekniikalla 
ryhmätöissä ja keskusteluissa. Työskente-
lystä ja nuorten haastatteluista on tekeillä 
lyhytelokuva ja nuorten näkemykset tul-
laan kokoamaan syksyllä 2014 ilmesty-
väksi raportiksi. Ne esitellään kehittäjille 
ja päättäjille projektin eri pohjoismaissa 
pidettävissä loppuseminaareissa sekä net-
tisivustolla www.nordicwelfare.fi.

Yhteisesti jaettu  
yksinäisyyden kokemus

Suomen edustajat, Sami Pesäpuun Sel-
viytyjistä, Warre Oulun Vaikuttajista sekä 
Vilma Helsingin nuorista kehittäjistä saivat 
jälleen kerran kiitosta viisaista ajatuksis-
taan ja loistavista vuorovaikutustaidois-
taan. Kokemusasiantuntijoiden tarinat 
eivät jättäneet tälläkään kertaa meitä ai-
kuisia kehittäjiä kylmäksi vaan vahvistivat 
ajatuksia siitä, kuinka tärkeää on tarjota 

lapsille ja nuorille kuulluksi tulemisen 
kokemuksia ja välittää näkemyksiä päät-
täjille ja läheisille. Koskettavana nousi 
esiin nuorten kokema, yhteisesti jaettu 
yksinäisyys itsenäiseen elämään ponnis-
taessa. Monet kokivat, ettei ollut ketään 
keltä kysyä, miten asioita hoidetaan tai 
ruokaa laitetaan. Elämässä koetut kolhut 
toivat haasteita arjenhallintaan. Haaveissa 
siinteli kuitenkin tavallinen, onnellinen 
elämä – koulutus, työ, ammatti, perhe. 
Pohjoismainen tapaaminen ja kokemusten 
vaihto oli silminnähden voimauttavaa ja 
nuoret verkostoituivat tehokkaasti keske-
nään. Kiitos osallistuneille! 

Teksti ja kuvat: Christine Välivaara
SISUKAS-projekti, Pesäpuu ry 

Lue lisää: www.nordicwelfare.org/Projekt/

Asiaa jälkihuollosta
Fokus på barn i familjehem –projektin 

jälkihuoltotyöpaja
9.–10.5.2014 Tukholma, Ruotsi

Sijoitetut nuoret skräppäämässä jälkihuolto- 
työpajassa Biskops Arnössä.
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Nuorten työpajatyöskentelyä ja elokuvan filmausta.

Poimintoja nuorten toiveista

Sijoitetut nuoret kokosivat itsenäistymi-
seen liittyviä toiveitaan:
• tulevaisuus ilman kaaosta ja leimaa
• tavallista arkea, oma koti, koulutus, 

ammatti, perhe
• suunnitelmallisuutta ja rutiineja 
• yksinäisyyteen puuttumista, nähdyksi 

tulemista
• läheisiä ihmissuhteita, jatkuvuutta
• terapiaa, koetun työstämistä

• tukikohtaa, ymmärrystä, turvaa 
• kotitalousopetusta ja elämänhallin-

tataitoja
• taloudellista tukea ja tietoa oikeuksista
• opastusta hakemusten tekoon sekä 

raha-asioiden hoitamiseen  
• opinto-ohjausta, tukea oppimiseen ja 

tasa-arvoisia mahdollisuuksia kou-
lutukseen

• iloa elämään


