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 IHAN IHOLLA - sijaisvanhempien kasvuryhmä  

Ihan iholla – kasvuryhmät on tarkoitettu sijais- ja adoptiovanhemmille vahvistukseksi omaan vanhemmuu-
teen. Ryhmäprosessi koostuu kuudesta kolmen tunnin tapaamisesta. Jokaisella tapaamisella käsitellään 
toiminnallisesti jotain sijaisvanhemmuuteen liittyvää teemaa ja tunnetta. Työskentelymenetelminä ovat ly-
hyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt, harjoitukset ja välitehtävät.  
Ryhmä muodostuu 5-8 sijaisvanhemmasta.   
 
Aika: la 28.9. – la 14.12.2019 klo 12-15 

Paikka: Kasvunpolku Oy, os. Sepänkatu 9, Kuopio 

Tavoitteet:   

 Lisätä sijaisvanhempien tietoisuutta omasta vanhemmuustyylistään suhteessa sijoitetun lapsen 
tarpeisiin 

 Lisätä tietoisuutta sijaisvanhemman oman kasvuhistorian vaikutuksesta tämän päivän sijaisvan-
hemmuuteen  

 Antaa tietoa terapeuttisesta vanhemmuudesta  
 Antaa työvälineitä tunteiden ja kokemusten puheeksi ottamiseen, nimeämiseen ja tunnetaitojen 

työstämiseen lasten/ nuorten kanssa 

Kustannukset: Osallistumismaksun suuruus määräytyy osallistujamäärän mukaan ja on noin 300€/hlö.  Li-
säksi tulevat mahdolliset ohjaajien ja osallistujien matkakulut.  Osallistumismaksu sisältää ohjauksen ja ma-
teriaalit.  Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö tarjoaa ryhmäkertojen välipalakahvit. Osallistu-
mismaksun ja mahdolliset matkakulut maksaa lapsen perheeseen sijoittanut kunta.  Perhehoitajan tulee 
keskustella etukäteen kiinnostuksestaan osallistua ryhmään ja osallistumiseen liittyvistä kustannuksista si-
joitetun lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.     

Ryhmän ohjaajat: Sosiaalityöntekijä Salla Kolmakow ja perhehoitaja Anne Suvela 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. pe 20.9.2019: Perhehoidon koordinaattori Tuija Anttila-Raitanen 
tuija.anttila-raitanen@siilinjarvi.fi, p. 044 740 1993 

Kasvuryhmän tapaamispäivät, teemat ja käsiteltävät tunteet:  

1. Tapaaminen la 28.9. klo 12-15; Elämäni sijaisvanhempana > ONNI                                           
2. Tapaaminen la 19.10. klo 12-15; Luottamus vs. epäluottamus > PELKO 
3. Tapaaminen la 2.11. klo 12-15; Rakkaus vs. hylkäämien > VIHA 
4. Tapaaminen la 16.11. klo 12-15; Luopuminen vs. juuttuminen > SURU 
5. Tapaaminen la 30.11. klo 12-15;  Selviytyminen vs. epätoivo > ILO 
6. Tapaaminen la 14.12. klo 12-15; Seuranta ja palaute, paluu tulevaisuuteen 


