
Vuosikello on täydentyvä.
Lisätietoja saat vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta Noora Tammiselta

puh. 044 793 0583 tai noora.tamminen(a)vsfinfami.fi

Vapaaehtoistoiminnan vuosikello

syksy 2021

uusien vapaaehtoisten peruskoulutus
Tiistai 21.9. klo 17-20 Zoom-verkkoalustalla
Ilmoittaudu viim. 14.9.: https://link.webropol.com/ep/vapaaehtoisten-peruskoulutus
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tukihenkilökoulutus
Torstai 23.9. klo 17-20, Zoom-verkkoalustalla
Ilmoittaudu viim. 14.9.: https://link.webropol.com/ep/tukihenkilokoulutus

Peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan

tukihenkilönä mielenterveysomaiselle. Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

nettisivuiltamme!

Tervetuloa vapaaehtoiseksi Varsinais-Suomen FinFamille! Peruskoulutus antaa sinulle

valmiudet toimia vapaaehtoistehtävissä yhdistyksessämme. Peruskoulutuksen

käytyäsi voit lisäkouluttautua esimerkiksi tukihenkilöksi tai chat-ohjaajaksi!

työnohjaus
Keskiviikko 8.9. klo 17:30-19, V-S FinFamin toimistolla
Ilmoittaudu 7.9. mennessä: https://link.webropol.com/ep/vapaaehtoisten-

tyonohjaus-syyskuu . Työnohjaajana Christina Erola. Tervetuloa!

hyvinvoinnin iltakoulu: mentalisaatio - "Mieli mielessä"
Tiistaina 14.9. klo 18-19:30, Facebook-live & Turun pääkirjaston Studio -sali  
Luennoitsijana Anu Rönnqvist (psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja).
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chat-vapaaehtoiskoulutus
Maanantaina 4.10. ja keskiviikkona 6.10. klo 17-20
Ilmoittaudu 27.9. mennessä: https://link.webropol.com/ep/chat-vapaaehtoiskoulutus
Kaksipäiväinen lisäkoulutus Zoom-alustalla. Peruskoulutuksen käyneille

vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan mielenterveysomaisten

vertaistuellisessa chatissa keskustelijoina.
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ryhmänohjaajakoulutus

työnohjaus 

Lauantaina 23.10. ja sunnuntaina 24.10. klo 9-15:30

Ryhmänohjaajakoulutus järjestetään Salon FinFamin toimistolla Turuntie 8, as 13,

(4. kerros). Koulutus on tarkoitettu peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille,

jotka ovat kiinnostuneita vertaisryhmän ohjaamisesta.

Ilmoittaudu 11.10. mennessä jaana@finfamisalo.fi tai 040 722 4961

Torstai 9.12. klo 17:30-19, V-S FinFamin toimistolla

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset haasteet -koulutus
Maanantaina 25.10. klo 17-19
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u Ilmoittaudu 8.12. mennessä: https://link.webropol.com/ep/vapaaehtoisten-

tyonohjaus-joulukuu . Työnohjaajana Christina Erola. Tervetuloa!

hyvä arki lapselle -koulutus

Keskiviikko 27.11. klo 9-14, toimistolla tai tarvittaessa etänä.
Täydennyskoulutusta vapaaehtoisille, sisältää mm. perheen toimivan arjen

sisältöjä ja asioita, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen ja lapsen kehityksen

tukemiseen. Ilmoittaudu koulutukseen tästä 19.11. mennessä:

https://link.webropol.com/ep/hyvaataydkouls2021

vapaaehtoisten virkistys
Keskiviikko 15.12. klo 17:30-20

Etäkoulutus, jonka tavoitteena on antaa perustietoa neuropsykiatrisista haasteista

sekä konkreettisia keinoja ja vinkkejä nepsylasten ja -nuorten kohtaamiseen ja

toimivaan vuorovaikutukseen vapaaehtoistyön näkökulmasta.

 Ilmoittautumiset 18.10. mennessä noora.tamminen@vsfinfami.fi.

Yhdistyksen joulujuhla
Perjantai 10.12. klo 18-21:00, Hansasali

Perinteinen V-S FinFamin joulujuhla järjestetään perjantaina 10.12. klo 18.00-

21.00 Hansasalissa osoitteessa Puutarhakatu 45. Tervetuloa mukaan! Lue lisää

ja ilmoittaudu: https://www.vsfinfami.fi/kurssit-ja-virkistys/joulujuhla/

Lähdetään yhdessä nauttimaan nostalgisesta Lumiukko -animaationäytöksestä

livemusiikeilla Turun konserttitalolle. Tämän jälkeen siirrytään Kahvila Helmeen

glögeille. Tervetuloa! Ilmoittaudu viim. 11.11.:

https://link.webropol.com/ep/jouluvirkistys
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