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MIKSI HAKEUTUISIN
KOULUTUKSEEN?
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Koulutuksessa perehdytään Käynti kerrallaan
työskentelyyn ja erityisesti sen hyödyntämiseen
lastensuojelun systeemisen työtavan mukaisessa

KOULUTUSPÄIVÄN HINTA:
120 € + ALV 24 % JA
TYÖNOHJAUKSEN 50 € +
ALV 24 %

työskentelyssä.

Kouluttajina ovat Pekka Aarninsalo, LL, sekä Käynti
kerrallaan toimintamalleja työssään lastensuojelussa
toteuttava Jaana Kivistö, sosiaalityöntekijä ja
perheterapeutti.

12.1.2021

HOW TO BE A FRIEND TO STUDENTS
BY TEACHER MARY PEEL

Olen Jaana Kivistö, laillistettu sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti. Tällä hetkellä
työskentelen Vantaan lastensuojelussa perheterapeuttina. Kävin Käynti kerrallaan
koulutuksen keväällä 2019 ja työskentelin silloin esimiehenä Nuorten psykososiaalisissa
palveluissa Vantaalla. Siihen työhön liittyen mietin, olisiko jotain mitä voisi tehdä toisin
koska Nuortenkeskus Nuppiin oli pitkät jonot. Kun silmiini osui Käynti kerrallaan
koulutuksen ilmoitus, innostuin siitä, vaikka toisaalta myös epäilin ajatusta yhdestä
käynnistä ja sen riittävyydestä. Koulutuksen jälkeen vaihdoin työpaikkaa
perheterapeutiksi ja tässä tehtävässä vielä konkreettisemmin jouduin miettimään,
miten työaikaani käytän.
Työskentelen pääasiassa Itä-Vantaalla viiden tiimin kanssa. Tuntui, että tarvitsen
jotain millä jäsennän sitä, mikä olisi järkevä tapa työskennellä asiakkaiden kanssa,
koska asiakastyö on vain osa työtäni. Päätin, että alan kokeilemaan Käynti kerrallaan
työskentelymallia lastensuojelun kontekstissa. Mielestäni työtapa sopii hyvin
lastensuojeluun. Asiakkaiden on pääasiassa helpompi tulla ajatuksella, tule kerran.
Toisaalta on niitä tilanteita jossa on paljon palveluja, mutta toivotaan vähän erilaista
näkökulmaa. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Olemme keskustelleet niistä asioista mitä
asiakkaat ovat toivoneet ja he myös määrittelevät kuka tulee paikalle.
Vastuusosiaalityöntekijä ehdottaa perheille tapaamista, välittävät minulle yhteystiedot
ja sitten sovin siitä eteenpäin, mitä tehdään. Voi sanoa, että lähes kaikki asiakkaat
ovat tulleet varatuille ajoille. Peruutuksia on ollut vähän. Tapaamiset ovat liittyneet
vuorovaikutuspulmiin, niillä on purettu menneitä ja toivottu peilausta omille ajatuksille.
Tapaan asiakkaita sekä yksin että yhdessä sosiaalityöntekijän tai verkoston muun
jäsenen kanssa ja kaikki tavat ovat sopivia. Sosiaalityöntekijät ovat toivoneet, että
asiakas saa purkaa omia ajatuksia, asiakasprosessiin voi syntyä uusinäkökulma ja
moniäänisyyttä perheterapeutin tapaamisen myötä.

"Mielestäni työtapa sopii hyvin lastensuojeluun.
Asiakkaiden on pääasiassa helpompi tulla ajatuksella, tule
kerran"
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