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voimavara



Mikä on Sinut? – Nuorten silmin:

Mikä tää on?

- Johtokunta 2014

“Sinut antaa vertaistukea, hyvää mieltä, 
yhdessäoloa ja on avoin muutoksille.”

Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinut-
lehti. Suomen Sijaiskotinuorten johtokunta ja jäsenet päättivät ensim-
mäisen Sinut-lehden valmistuttua viime vuonna, että he haluavat jatkaa 
lehden tuottamista, koska lehdelle on tarvetta. Ennen lehden tekemistä 
nuoret pohtivat, mikä heidän mielestään on Sinut-lehden tarkoitus: 

”Sinuissa saa jakaa omia kokemuksia, mistä on vaikea 
puhua muille. Sinuissa kokee uusia asioita ja saa pysyviä 
ystäviä.”

”Sinuissa tapaa ihania ihmisiä!”

”Pääsee vaikuttamaan asioihin jos niin haluaa ja kokee onnis-
tumisia.”

”Antaa tietoa Sinujen toiminnasta yleensä, miten pääsen siihen mu-
kaan, mitä joku muu on saanut toiminnalta, jota itsekkin haluaisin. 
Hyviä kokemuksia toiminnasta, sijoituksesta sekä muiden sijoitettujen 
kohtaamisesta.” 

”Tarkoitus olla sinujen oma juttu, joka yhdistää jäseniä, sekä tapa 
ilmaista, millaista on olla sijoitustaustainen. Lisäksi lehden avulla 
saamme ääntämme enemmän kuuluviin.” 

Tervetuloa tutustumaan Sinujen maailmaan!
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Jos haluat tietää lisää, kysyä tai ihmetellä, 
ota yhteyttä Sinut ry:n sihteeriin, 

Perhehoitoliiton nuorisotyöntekijään Anne Jokirantaan, 
puh. 040 310 1447, anne.jokiranta@perhehoitoliitto.fi tai 

Facebookissa Perhehoitoliiton nuorisotyöntekijä.

Armeijaleiri 12.–14.9.2014 Säkylässä 

K-18-päivä 4.10.2014 Tampereella 

Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät  
12.–13.11.2014 Jyväskylässä 

Pikkujoululeiri 28.–30.11.2014 Porin seudulla 

Hiihtolomaleiri 1/2015 vk 8

Hiihtolomaleiri  2/2015 vk 9

Hiihtolomaleiri  3/2015 vk 10

Kesäleiri 2015 vk 24

Tulevat tapahtumat
2014–2015
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Suoraan johtokunnalta
Suomen sijaiskotinuoret, SINUT ry:n johtokunta on viisihenkinen 
ryhmä tavallisia nuoria, jotka ovat iältään 15–20-vuotiaita. Johto-
kunta päättää Sinujen toiminnasta. Johtokuntaan voit pyrkiä mu-
kaan, kun olet yhdistyksen jäsen.

Tehtävämme on suunnitella Sinujen tulevaa toimintaa ja tavoit-
teemme viedä Sinujen viestiä eteenpäin, jotta mahdollisimman 
moni sijoitettu nuori tulisi tietoiseksi toiminnastamme. Toimintam-
me on monipuolista: nuoret saavat viettää aikaa keskenään ja tehdä 
asioita yhdessä leireillä ja erilaisissa tapahtumissa.

Me johtokuntalaiset olemme hyvin helposti lähestyttäviä, ja tar-
koitus onkin juuri se, että nuorilta, jotka ovat toiminnassa mukana, 
saataisiin palautetta ja ideoita uusiin tapahtumiin. 

Uusi johtokunta valitaan joka vuosi vuosikokouksessa, johon kaikki 
jäsenet ovat tervetulleita. Kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet ovat myös 
oikeutettuja asettumaan ehdolle johtokunnan jäseneksi. Vuosiko-
kous pidetään aina huhtikuun loppuun mennessä.

- Johtokunta 2014
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Sanaristikko

1. Sinut antaa nuorille ____________.

2. Sinujen toiminnan suunnittelee __________.

3 + 4. Sinut on tarkoitettu sijaisperheiden _____________ ja ____________ 
nuorille.

5. Viime kesänä oli upea ____________ -leiri.
  
6. Esim. leireiltä voi saada hyviä _________.

7. 12.-14.9.2014 armeija-leiri järjestetään _______.
 
8. Vuonna 1992 on  Sinut ry _________.

9. Nettisivumme ovat__________.

10. Sinut ry eli ______  ________________.

Oikeat vastaukset ristikkoon löydät
osoitteesta www.sinut.fi

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
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Saijan tarina

Olen 22-vuotias ja ammatiltani lähihoitaja. Minulle tärkeitä asioita ovat 
ihan tavalliset arjen asiat kuten työ, harrastukset, kaverit ja perhe. Elä-

mäni vaikea alku ei aiheuta ongelmia enää. Laitoin pisteen menneille rei-
lut kolme vuotta sitten, kun sijaisvanhempani adoptoivat minut.

Olin alle vuoden ikäinen, kun minut ja isosiskoni otettiin huostaan. Huos-
taanotto tapahtui siksi, että meistä ei huolehdittu. Olimme aliravittuja ja 
epäsiistejä, kotiolot eivät olleet kunnossa. En tietenkään muista tuosta 
ajasta biologisilla vanhemmillani mitään, koska olin niin pieni.

”Sijoitustausta on ollut minulle voimavara” 
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Meidät sijoitettiin samaan sijaisperheeseen, ja olemme kuuluneet per-
heeseen siitä lähtien. Asiat ovat sujuneet sijaisperheessä hyvin. Sijais-
perheessä meille on puhuttu avoimesti huostaanotosta, sijoituksesta ja 
adoptiosta. Uskon, että avoimuus on auttanut minua ymmärtämään, ettei 
huostaanotto ollut minun syytäni.

Biologiset vanhempamme kävivät vierailulla sijaisperheessä noin kerran 
kuukaudessa. He ovat jääneet vieraiksi ja etäisiksi elämässäni. Tapasin 
isäni viimeksi 7 vuotta sitten rippijuhlissani. Aikuisiällä en ole ollut teke-
misissä biologisten vanhempieni kanssa. Olen kyllä kuullut, että biologisil-
la vanhemmillani menee nyt hyvin.

Sijoitustausta on ollut minulle voimavara, se on antanut minulle enemmän 
näkökulmaa elämään. Pystyn kokemusteni kautta samaistumaan ja ym-
märtämään erilaisia perheitä ja kohtaloita. Koulumaailmassa kaikki ovat 
suhtautuneet taustaani hyvin. Koin olevani samanlainen kuin kuka tahan-
sa luokkatovereistani. Joskus minulta kuitenkin kysyttiin, miksi minulla on 
eri sukunimi kuin vanhemmillani, mutta kiusaamista en kokenut. 

En ole katkera enkä vihainen menneestä, sillä olen saanut kasvaa sel-
laisessa ympäristössä, missä minulla on hyvä olla ja missä minusta on 
huolehdittu. Voin kaikesta huolimatta sanoa, että minulla oli oikein hyvä 
lapsuus ja tunsin aina olevani rakastettu.

”Uskon, että avoimuus on auttanut minua ymmärtämään, 
ettei huostaanotto ollut minun syytäni.”

- S a i j a  R i n t a n e n
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