
VOIKUKKIA-ohjaajakoulutus
vertaistukiryhmät sijoitettujen lasten vanhempien tueksi 

Ketään ei saa jättää yksin selviämään kriisistä. Huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten 
vanhemmat tarvitsevat tukea perheen hajoamisesta johtuvan kriisin käsittelyyn ja taustalla 
olevista vaikeuksista sekä muuttuneesta tilanteesta selviytymiseen.

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä on menetelmä sijoitettujen lasten vanhempien tukemiseen. 
Suljetussa ryhmässä on 4-8 osallistujaa. Ryhmätapaamisia on noin 10 ja jokaisella 
tapaamisella on oma teema. Ryhmää ohjaa kaksi ammattilaista, joista ainakin toinen on 
käynyt VOIKUKKIA-ryhmänohjaaja-koulutuksen. Yhä useammin mukana on myös 
vertaisohjaaja, itse ryhmän käynyt ja ryhmänohjaajaksi kouluttautunut vanhempi. 

Tuloksia: vanhempien voimaantuminen, arvokkaan tuen saaminen vertaisilta, 
epätietoisuuden väheneminen, vanhempana kasvaminen sekä kriisin helpottaminen 
(ryhmäpalautteet 2014-15). 

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus

• On tarkoitettu sijoitettujen lasten vanhempien kanssa työskenteleville sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille, jotka voivat olla kunnan, seurakunnan, järjestön tai yksityisen 
palveluntarjoajan työntekijöitä sekä VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän käyneille sijoitettujen 
lasten vanhemmille, jotka haluavat olla tukemassa toisia samaa kokeneita ja työskennellä 
ammattilaisten rinnalla ryhmänohjaajina. 

• Kouluttajia on kaksi. Toinen heistä on ammattilainen ja toinen kokemusasiantuntija.  

• Sisältää neljä lähiopetuspäivää ja välitehtävän.

Aiempaa kokemusta ryhmien ohjaamisesta et tarvitse. Ammattilaisilta edellytämme 
kokemusta sijoitettujen lasten vanhempien kanssa työskentelystä ja vanhemmilta 
VOIKUKKIA-ryhmän läpikäymistä sekä sitä, että vanhempia osallistuu koulutukseen 
useampi.



Aika: 8.–9.10. ja 5.–6.11.2019 klo 9.00–16.00
Paikka: Perheiden talo, Tammelakeskuksen sali, Itsenäisyydenkatu 21 B, 33500 

Tampere
Hinta: 360 € / 390 € edullisempi hinta koskee Kasper ry:n jäseniä

Hintaan sisältyy koulutuspäivien lisäksi Ohjaajan opas, koulutuksessa jaettavat 
materiaalit sekä kahvitukset (lounas omakustanteinen). Koulutuksen suorittaneet saavat 
oikeuden käyttää VOIKUKKIA-nimikettä sekä käyttöoikeuden materiaalipankista 
ladattavaan ryhmän ohjauksen, tiedottamisen sekä arvioinnin tukimateriaaliin. Jatkossa 
ryhmän ohjaajien tukena toimii valtakunnallinen VOIKUKKIA-ohjaajaverkosto ja 
säännölliset ohjaajatapaamiset.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen osoitteessa www.voikukkia.fi. Lähetämme sinulle 
ennen koulutusta VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät ohjaajan oppaan ja ”Kun joka 
makaroniin pitää mahtua pöytätavat” – Hetkiä ja tarinoita huostaanotettujen lasten 
vanhempien elämästä -kirjan.

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen mahtuu enintään 
15 osallistujaa. Osallistumisen voi perua kuluitta viimeistään neljä viikkoa ennen 
koulutuksen alkua. Tervetuloa mukaan aktiiviseen VOIKUKKIA-ohjaajaverkostoon!

Koulutuksen teemoja

• Ryhmämalli ja yksilötyöskentely

• Lapsen sijoitus vanhemman kriisinä

• Vanhemmuuden tukeminen

• Sijoitus lapsen kriisinä

• Ryhmädynamiikka ja ryhmäilmiöt

• Ohjaajan roolit ja tehtävät

• Toiminnallisia menetelmiä

• Ryhmäharjoituksia

• Erityiset ja yllättävät tilanteet vanhempien 
tukemisessa

• VOIKUKKIA-toiminta ja tukipalvelut

• Oma suunnitelma VOIKUKKIA-ryhmän 
perustamiseen/vanhempien tukemiseen

• Ohjaajan voimavarat

Lisätiedot  

Mirjami Koivunen
asiantuntija
mirjami.koivunen@suomenkasper.fi
puh. 044 345 0939

Mareena Heinonen
asiantuntija
mareena.heinonen@suomenkasper.fi
puh. 050 464 0551
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