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VOIKUKKIA-vanhempien kasvuryhmä  
 

Kasvuryhmä on tarkoitettu VOIKUKKIA -vertaistukiryhmän käyneille sijoitettujen ja huostaanotettujen 
lasten vanhemmille vahvistukseksi omaan vanhemmuuteen. Ryhmäprosessi koostuu kuudesta kahden 
tunnin tapaamisesta. Jokaisella tapaamisella käsitellään toiminnallisesti jotain vanhemmuuteen liittyvää 
teemaa ja tunnetta. Työskentelymenetelminä ovat lyhyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt, har-
joitukset ja välitehtävät. Ryhmä muodostuu 4-8 vanhemmasta ja kahdesta ohjaajasta.   

 

Aika: ti 10.9. – ti 19.11.2019 klo 17.30 - 19.30 
Paikka: Familar Oy:n tilat, os. Tulliportinkatu 33, Kuopio 
Tulliportinkadun ja Haapaniemenkadun kulmassa, alaovessa Familar-ovisummeri  

Tavoitteet:   

• Lisätä vanhemman tietoisuutta omasta vanhemmuustyylistä suhteessa lapsen tarpeisiin  

• Lisätä tietoisuutta oman kasvuhistorian vaikutuksesta tämän päivän vanhemmuuteen  

• Antaa työvälineitä tunteiden ja kokemusten puheeksi ottamiseen, nimeämiseen ja tunnetaitojen 
työstämiseen lasten ja nuorten kanssa 

Kustannukset: Osallistumismaksun suuruus määräytyy osallistujamäärän mukaan ja on enimmillään 70 €/ 
osallistuja/kerta. Koko prosessin hinta on tällöin 420 €/hlö. Ohjaajat laskuttavat ohjauksen ja mahdolliset 
matkakulunsa suoraan kunnasta.  Lisäksi kunnan maksettavaksi tulevat mahdolliset osallistujan matkaku-
lut.  Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö vastaa ryhmäkertojen iltapalakustannuksista.  

Vanhemman tulee keskustella etukäteen osallistumisestaan ja siihen liittyvistä kustannuksista asioistaan 
vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.  Vanhempi pyytää työntekijältä kunnan laskutusosoitteen, jonka vä-
littää ohjaajille laskutusta varten.   

Ryhmän ohjaajapari: VOIKUKKIA-ohjaaja, kuvataideterapeutti Minna Lommi ja                                     
VOIKUKKIA-vertaisohjaaja Mari 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tuija Anttila-Raitanen tuija.anttila-raitanen@siilinjarvi.fi, p. 044 740 1993             
Ilmoittaudu ajoissa, mutta viimeistään ke 28.8.2019! 

Kasvuryhmän tapaamispäivät, teemat ja käsiteltävät tunteet:  

1. Tapaaminen ti 10.9.8.2019 klo 17:30-19:30; Elämäni vanhempana > ONNI                                                         
2. Tapaaminen ti 24.9.2019 klo 17:30-19:30; Luottamus / epäluottamus > PELKO 
3. Tapaaminen ti 8.10.2019 klo 17:30-19:30; Rakkaus / hylkäämien > VIHA 
4. Tapaaminen ti 22.10.2019 klo 17:30-19:30; Luopuminen / juuttuminen > SURU 
5. Tapaaminen ti 5.11.2019 klo 17:30-19:30;  Selviytyminen / epätoivo > ILO 
6. Tapaaminen ti 19.11.2019 klo 17:30-19:30; Palaute, paluu tulevaisuuteen 

mailto:tuija.anttila-raitanen@siilinjarvi.fi

