Kouluttaudu VOIKUKKIA-vertaisohjaajaksi!
vertaistukiryhmät sijoitettujen lasten vanhempien tueksi

Hyvä VOIKUKKIA-ryhmän käynyt vanhempi,
Haluatko toimia vertaisohjaajana VOIKUKKIA-ryhmissä? Lähde mukaan ohjaajakoulutukseen!
Koulutettuja ohjaajia on eri puolilla Suomea jo yli 250, joista vertaisohjaajia 30 (tilanne 2016).
Ryhmäläisten kokemuksia vertaisohjaajista (ryhmäpalautteet 2016)
”Oli todella hyvä vertaisohjaajan läsnäolo ja tuki. Hänen positiivinen asenne auttoi jaksamaan ja
näkemään valoa tulevaisuudessa.”
”Vertaisohjaaja tuntui tosi hyvältä, koska hän oli jotain ryhmäläisten ja ohjaajan väliltä, niin ei jäänyt niin
suurta eroa kenenkään välille keskustellessa”
”Erittäin hyvä, että yksi ohjaajista oli kokenut saman.”
Ammattilaisohjaajien kokemuksia vertaisohjaajista (ohjaajakysely 2015)
”Se [vertaisohjaajan mukanaolo] on ehdottoman tärkeää. Ennen ryhmää monet osallistujat ovat olleet
ammattilaisten autettavina, mutta kokeneet, että ammattilaiset eivät ymmärrä. Vertainen ymmärtää,
puhuu samaa kieltä ja voi herättää toivon tunteen; tästä voi selvitä.”
”Vertaisohjaaja tietää, mistä vanhemmat puhuvat, hän voi tuoda esille hyviä näkökantoja asioihin ja hän
tuo ryhmäläisille ilmielävän esimerkin siitä, että huostaanotosta voi selvitä!”
”Minä en voisi vetää ryhmää ilman vertaisohjaaja.”

Koulutettavilta vertaisohjaajilta edellytämme:
•
•
•
•

Olet itse käynyt VOIKUKKIA-ryhmän läpi.
Elämäntilanteesi on sellainen, että ehdit ja jaksat auttaa muita.
Olet sopinut ammatillisten ryhmänohjaajien/ryhmänohjaajan kanssa ryhmien ohjaamisesta yhdessä.
Suoritat hyväksyttävästi ennakkotehtävän ennen koulutuksen alkua (tehdään yhdessä
ohjaajakumppanien kanssa).

VOIKUKKIA-ohjaajakoulutus:
• Sisältää 4 lähiopetuspäivää (2 + 2).
• Ennakkotehtävänä koulutettavat lukevat Ohjaajan Oppaan sekä tekevät yhdessä ohjaajakumppanien
kanssa ryhmän perustamissuunnitelman ennen koulutusta.
• Lähipäivien välissä koulutettavat tekevät välitehtävän.
• Koulutuksen hinta on 390 € (360 € Kasper ry:n jäsenille) (2016). Se sisältää:
–
–
–
–

Opetuksen
Ohjaajan oppaan
Koulutuspäivillä jaettavat materiaalit (luentomonisteet ym.)
Aamu- ja iltapäiväkahvit lähiopetuspäivinä

Koulutuksessa saat :
• Perustiedot ja -taidot ryhmien ohjaamisesta
ja keskeisistä ryhmässä käsiteltävistä
teemoista (ks. kääntöpuoli).
• Aiempaa kokemusta ryhmien ohjaamisesta et tarvitse.

Muuta huomioitavaa:
• VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksissa on mukana sekä lastensuojelun ammattilaisia että vanhempia.
• Sinulla ei tarvitse olla muuta tietoa sosiaalityöstä kuin omakohtainen kokemuksesi lastensuojelusta.
• Koulutuksen tarkoituksena on, että kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset oppivat toinen toisiltaan
tasavertaisina. Jokaisella on omat vahvuutensa. Jaetaan niitä, niin kaikki hyötyvät.

Ilmoittautuminen:
• www.voikukkia.fi/tapahtumat/ilmoittaudu-voikukkia-tapahtumiin-ja-ryhmiin/3-koulutus
• Ilmoittauduttuasi saat kouluttajilta ennakkolukemista varten Ohjaajan Oppaan sekä ohjeet
ennakkotehtävän tekemiseen.
• Kouluttajat haastattelevat kaikki vertaisohjaajiksi hakeutuvat ennen koulutukseen hyväksymistä.
Samalla voit kysyä heiltä tarkemmin koulutuksesta. He haluavat puolestaan tietää sinun odotuksistasi
sekä toiveistasi koulutuksen suhteen.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita:
• Ryhmätoimintamalli ja sen käytännön toteutus
• Lapsen huostaanotto vanhemman kriisinä

• Huostaanotto lapsen kriisinä
• Vanhemmuuden tukeminen muuttuneessa
tilanteessa
• Ryhmänohjaajana toimiminen ja ryhmäilmiöt
• Toiminnallisia menetelmiä
huostaanottokertomuksen työstämiseen ja
muuhun ryhmänohjaamiseen
• Ryhmäharjoituksia
• Haastavat tilanteet ja erityiskysymykset ryhmässä
• VOIKUKKIA-toiminta ja tukipalvelut
• Oma suunnitelma VOIKUKKIA-ryhmän
perustamiseen ja ohjaajana toimimiseen
• Ryhmänohjaajan voimavarat ja jaksaminen

Lisätiedot kouluttajilta:
Virpi Kujala
vertaistoiminnan kehittäjä
virpi.kujala@sininauha.fi
puh. 040 760 0663
Mareena Heinonen
suunnittelija
mareena.heinonen@suomenkasper.fi
puh. 050 464 0551

www.voikukkia.fi

