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vuosikello

yksy 2021

Vuosikello on täydentyvä.
Lisätietoja saat vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta Noora Tammiselta
puh. 044 793 0583 tai noora.tamminen(a)vsfinfami.fi

uu k ole

yyskauden avajaiset
Torstaina 26.8. klo 17-21, Rauhaniemi, Vanuttajankatu 5
Tervetuloa kuulemaan V-S FinFamin syksyn toiminnasta ja viettämään rentoa
iltaa grillaamisen, saunomisen ja uimisen merkeissä!
Ilmoittaudu 23.8. mennessä: https://link.webropol.com/ep/avajaiset
S

työnohjaus
Keskiviikko 8.9. klo 17:30-19, V-S FinFamin toimistolla
Ilmoittaudu 7.9. mennessä: https://link.webropol.com/ep/vapaaehtoistentyonohjaus-syyskuu . Työnohjaajana Christina Erola. Tervetuloa!
yvinvoinnin 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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uusien vapaaehtoisten peruskoulutus
Tiistai 21.9. klo 17-20 Zoom-verkkoalustalla
Ilmoittaudu viim. 14.9.: https://link.webropol.com/ep/vapaaehtoisten-peruskoulutus
Tervetuloa vapaaehtoiseksi Varsinais-Suomen FinFamille! Peruskoulutus antaa sinulle
valmiudet toimia vapaaehtoistehtävissä yhdistyksessämme. Peruskoulutuksen
käytyäsi voit lisäkouluttautua esimerkiksi tukihenkilöksi tai chat-ohjaajaksi!

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!

t vapaaehtoisten koulutus
Maanantaina 4.10. ja keskiviikkona 6.10. klo 17-20
Ilmoittaudu 3.10. 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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yvinvoinnin iltakoulu: Läheisriippuvuus
Tiistaina 12.10. klo 18-19:30, Facebook-live & Turun pääkirjaston Studio -sali
Luennoitsijana Jenna Takatalo (Läheisohjaaja, sairaanhoitaja AMK,
erikoistumisalana riippuvuudet ja riippuvuuksien psykososiaalinen hoito
h

vontatuokio
Lauantai 20.11. klo 12-15:00
Vapaaehtoisemme Markku ohjaa karjalanpiirakoiden leivontaa. Maksuton
tapahtuma, tule mukaan yksin tai vaikka yhdessä tuettavasi kanssa!
Ilmoittaudu 17.11. mennessä: https://link.webropol.com/ep/karjalanpiirakat
Karjalanpiirakoiden lei
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yvä arki lapselle -koulutus
Keskiviikko 27.11. klo 9-14, Lehmirannan lomakeskus Salo
Täydennyskoulutusta vapaaehtoisille, sisältää mm. perheen toimivan arjen
sisältöjä ja asioita, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen ja lapsen kehityksen
tukemiseen. Ilmoittaudu koulutukseen tästä:
https://link.webropol.com/ep/hyvaataydkouls2021
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työnohjaus
Torstai 9.12. klo 17:30-19, V-S FinFamin toimistolla
Ilmoittaudu 8.12. mennessä: https://link.webropol.com/ep/vapaaehtoistentyonohjaus-joulukuu . Työnohjaajana Christina Erola. Tervetuloa!
tyksen joulujuhla
Perjantai 10.12. klo 18-21:00, Hansasali
Perinteinen V-S FinFamin joulujuhla järjestetään perjantaina 10.12. klo 18.0021.00 Hansasalissa osoitteessa Puutarhakatu 45. Tervetuloa mukaan! Lue lisää
ja ilmoittaudu: https://www.vsfinfami.fi/kurssit-ja-virkistys/joulujuhla/
Yhdis

vapaaehtoisten virkistys
Lisätiedot tulossa myöhemmin. Pysy kuulolla!

