
Vapaaehtoistoiminnan vuosikello
Kevät 2021

Uusien vapaaehtoisten perus- ja tukihenkilökoulutusUusien vapaaehtoisten perus- ja tukihenkilökoulutus

Stressinpurku & rentoutushetki (Etänä)

Nuoren mielenterveys- ja päihdeläheisen tunnistaminen oppilaitoksessa

Maanantai 1.3. ja lauantai 6.3. klo 9–16.

tiistai 9.3. klo 19

Tiistai 9.3. klo 17.30–19.

Yhteistyössä VAPA-verkoston kanssa,

ohjaajana MLL:n vapaaehtoinen. Ilmoittautumislinkki Facebook-ryhmässä.

Avoin yleisöluento. Katri Kärkkäinen, KTM.

Vuosikello on täydentyvä.
Lisätietoja saat vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta Noora Tammiselta

puh. 044 793 0583 tai noora.tamminen(a)vsfinfami.fi
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Auttajan oma jaksaminen ja hyvinvointi
Keskiviikko 17.3. klo 13-15
Koulutuksen järjestää Turun Nuoret -verkosto. Ilmoittaudu Nooralle 12.3.

mennessä

Prospect-Plus ohjaajakoulutus verkkokoulutuksena (Etänä)
Lauantai 27.3. klo 10-15.30
Koulutuspäivä on suunnattu FinFamin Prospect-ohjaajille, jotka eivät vielä ole

käyneet Prospect- Plus ohjaajakoulutusta tai kaipaavat lisää koulutusta plus-

osioiden ohjaukseen. Koulutukseen voi osallistua myös jäsenyhdistysten

työntekijät, jotka haluavat tutustua lähemmin Prospect-Plus osioihin. 

Ohjaajat saavat koulutuksesta todistuksen ja Prospect- plus ohjaajan käsikirjan

ja voivat koulutuksen jälkeen ohjata Plusosioita omassa yhdistyksessään.

Koulutus on maksuton. Lounas ja kahvit tarjotaan osallistujille R-kioskin

koodeina, jolla voi noutaa itselleen lähimmältä Ärrältä tarjoilut (tai sovittaessa

muulla tavoin).
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Ikääntyneen voimavarat ja vahvuudet elämän solmukohdissa

Vapaaehtoisten kahvihetki (etänä)

Miksi me murehdimme?

vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten valtakunnalliset 

työnohjaus- ja täydennyskoulutuspäivät (etänä)

Ikääntyneen voimavarat ja vahvuudet elämän solmukohdissa
Tiistaina 30.3. klo 17.30–19

Tiistaina 23.3. klo 17-18.

Avoin yleisöluento

Katja Tujunen ja Marika Siika, Senioripysäkki – Turun kaupunkilähetys

Etäkahvit järjestetään Zoomissa.

Ilmoittautumislinkki Nooralta sähköpostitse

noora.tamminen(a)vsfinfami.fi 

Avoin yleisöluento

Katariina Keinonen, tutkijatohtori

Teema: Omat vahvuuteni vertaisryhmänohjaajana ja vapaaehtoisena. 

Päivien osallistujat tulevat saamaan pienet etukäteis- ja välitehtävät. 

Päivissä jakaudutaan pienryhmiin oman vapaaehtoistehtävän mukaisesti (esim.

vertaisohjaajat, Prospect-ohjaajat, muut vapaaehtoiset). Tilaisuuksissa

ulkopuolisena asiantuntijana ja työnohjaajana toimii työnohjaaja, tiimicoach,

työyhteisökehittäjä Katja Kiiski. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia,

sisältäen pienen tarjoilun. 

Ilmoittaudu viimeistään 2.4.

https://link.webropolsurveys.com/EP/3972F636D846BBD8

Tiistaina 13.4. klo 18–19.30

Lauantai 24.4. klo 9.30-13

Työnohjaus

Uusi työnohjaaja Christina Erola

Ilmoittautuminen

https://webropol.com/ep/vapaaehtoistentyonohjaushuhtikuu

Tiistai 6.4. klo 17.30-19

http://vsfinfami.fi/
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Virkistystapahtuma

Prorpect Ohjaajien Get together (etänä)

Keskiviikko 19.5. klo 17.30–19 Kupittaanpuistossa

Torstai 27.5. klo 17-19

Pikniktapahtuma, jossa keskiössä vapaaehtoisten tutustuminen. Ohjattu Oma kuva -

maalaus/piirtämishetki. Ilmoittaudu 12.5. mennessä

https://link.webropolsurveys.com/EP/6D64FFE0251CFD03

Käydään yhdessä läpi ajankohtaiset kuulumiset Prospectin osalta ja jaetaan yhdessä

kuulumisia, vinkkejä ja ideoita.

Ilmoittaudu viimeistään 15.5.

https://link.webropolsurveys.com/EP/F59BA76FDCC4F74

Lisätietoja:

Noora Tamminen

puh. 044 793 0583

noora.tamminen(a)vsfinfami.fi
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Kevään ryhmänohjaajien tapaaminen
Tiistai 8.6. klo 17-18:30

Palautetta ja keskustelua kevään ryhmien ohjaamisesta. Ilmoittaudu 6.6. mennessä

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

https://link.webropolsurveys.com/EP/6D64FFE0251CFD03
https://link.webropol.com/ep/ryhmanohjaajientapaaminen

