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 palkittu 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-ryhmänohjaajakoulutuksen. Yhä useammin mukana on myös vertaisohjaaja, itse ryhmän käynyt ja ryhmänohjaajaksi
kouluttautunut vanhempi. Koulutettuja ohjaajia on eri puolilla Suomea jo yli 300, joista vertaisohjaajia 45
(tilanne 01/2018).
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.
• Kaikki osallistujat saavat Ohjaajan Oppaan, koulutuksissa käytetyt luentomonisteet sekä oikeuden
käyttää sähköistä materiaalipankkia ryhmien järjestämisen ja ohjaamisen tukena.
• Kouluttajia on kaksi. Toinen heistä on ammattilainen ja toinen kokemusasiantuntija.
• Sisältää neljä lähiopetuspäivää (2 + 2) sekä ennakko- ja välitehtävän.
Koulutuksessa saat perustiedot ja -taidot ryhmien ohjaamisesta ja keskeisistä
ryhmässä käsiteltävistä teemoista (ks. kääntöpuoli). Aiempaa kokemusta
ryhmien ohjaamisesta et tarvitse.

Osallistujilta edellytämme:
• kokemusta sijoitettujen lasten vanhempien kanssa
työskentelystä (ammattilaiset)
• tai VOIKUKKIA-ryhmän läpikäymistä (vanhemmat).

VOIKUKKIA-ohjaajakoulutukset
2019
Paikka ja aika

Hinta:

HELSINKI:
JYVÄSKYLÄ:
TAMPERE:

Osa I 15.-16.1. ja osa II 12.-13.2.2019
Osa I 22.-23.1. ja osa II 19.-20.2.2019
Osa I 8.-9.10. ja osa II 5.-6.11.2019

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 viimeistään kuukautta ennen sen alkua. Ilmoittauduttuasi
lähetämme sinulle Ohjaajan Oppaan sekä ennakkotehtävän ohjeineen.
Lue lisää ja ilmoittaudu >> www.voikukkia.fi
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
• 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
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