UP2US – Meistä kiinni
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan
voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa

kuulla, mitä kaikkea teette.
Ja vielä hienompaa huomata,
			että omakin innostus ja
		 motivaatio tätä työtä kohtaan
			lisääntyi. Se kun on ollut
					 välillä vähän kateissa.”

Toiminnan
ydinajatus
Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee
olla turvassa, arvokas ja osallinen
omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Siksi vahvistamme lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja
asuneiden nuorten hyvinvointia kehittämällä erilaisia vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintoja. Tavoitteenamme on, että entistä useampi
nuori voisi kokea vertaisuutta ja halutessaan osallistua lastensuojelun
kehittämis- ja vaikuttamistyöhön.
Hankeidea syntyi sijaishuollossa
asuneiden nuorten tarpeesta ja halusta päästä tapaamaan muita samassa tilanteessa eläviä tai
aiemmin eläneitä nuoria ja
kehittää lastensuojelua.

		 ”Oli mielenkiintoista

VÄHENNÄMME
ERIARVOISUUTTA

johtava sosiaalityöntekijä
lastensuojelussa

vahvistamalla haavoittavissa
olosuhteissa elävien ja/tai eläneiden
nuorten hyvinvointia, kehittämällä lastensuojelun työkäytäntöjä
sekä vaikuttamalla laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla.

LISÄÄMME OSALLISUUTTA tarjoamalla nuorille

osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia mahdollisuuksia olla mukana
toiminnassamme ja vahvistamalla näin myös nuorten toimijuutta
omassa elämässään. Lisäämme eri alojen ammattilaisten
tietoisuutta osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta, ja siten
vahvistamme nuorten osallisuutta tukevien ja mahdollistavien
toimintakulttuurien lisääntymistä laajasti nuorten palveluissa.

Meidät on yllättänyt se, kuinka paljon osaamista, ymmär-

rystä ja erilaisia taitoja YouTube-videoiden tekeminen vaatii.
Ei ihmekään, että nuoret ovat siinäkin niin hyviä!

Moka, josta olemme oppineet eniten: Me mokataan vähän

väliä. Ja ajatellaan, että mokailemalla ollaan kehittämistyön
ytimessä, kunhan myös muistetaan oppia mokistamme.

Meistä tekee erityisen meidän eletyt elämät ja kokemukset.
Tiimissämme ja työssämme yhdistyy vuosikymmenten kokemukset lastensuojelun asiakkuuksista, erilaisista koulutustaustoista, sosiaalityöntekijän käytännön työn ymmärryksestä ja muutenkin laaja-alaisesta asiantuntemuksesta
lastensuojeluun liittyen.

Vaikuttavaksi työmme tekee se, että me tehdään sitä vahvasti yhdessä nuorten kanssa. Tarve työlle nousee suoraan
nuorilta ja se pitää meidät vaikuttavalla polulla.

Timanttisin
havaintomme
Toisia arvostavan ja
kunnioittavan dialogin kautta
on mahdollisuus keskustella
vaikeista ja jännitteisistäkin
asioista yhdessä niin nuorten
kuin ammattilaistenkin kanssa.
Onnistuaksemme meillä tulee
kuitenkin olla valmiutta unohtaa
mm. ikään, koulutustaustaan
tai ammattirooliin liittyvät
hierarkkiset asetelmat ja asettua
yhteisen aiheen äärelle, toinen
toisiltamme oppien.

Tärkeimmät faktat

• Toimimme valtakunnallisesti, mutta pääasiassa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla 08/2018–12/2021.
• Näiden vuosien aikana tavoitamme satoja nuoria, toiminnassa ja tilaisuuksissa 5 000–15 000 henkilöä
sekä 100 000–500 000 ihmistä eri medioissa.
• Hankkeessa on 2,5 työntekijää. Lisäksi aktiivisia nuoria kokemusasiantuntijoita sekä opiskelijoilta.
• Vuosibudjettimme on 166 000 €.
• Kun hanke päättyy, on Suomessa toivottavasti jokaisella alueella (kunnissa ja mahd. tulevissa maakunnissa)
tämänkaltaista toimintaa. Hankkeen aikana mallinnamme ja luomme raameja alueellisen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan kustannuksista, toimintamalleista, tuloksista ja vaikutuksista.
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