
Kaipaatko vinkkejä ja virikkeitä ryhmänohjaukseen? Miten motivoida ja innostaa? Mitä tehdä, jos 
sukset menevät ristiin? Mistä uusia vapaaehtoisia ryhmänohjaajan työpariksi ja avuksi? 

Koulutuksessa työstetään vastauksia yhdessä juuri näihin kysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu 
sekä vasta-alkajille että pidempään ohjaajina toimineille. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa ohjaajille vinkkejä ja virikkeitä ryhmänohjaukseen, sekä pereh-
dyttää ohjaajan tehtäviin ja valmiuksiin. Perjantai-iltana käydään läpi kerhojen ja ryhmien hyviä 
käytäntöjä sekä tutustutaan Narikka-hankkeen työkaluihin. Lauantaina perehdytään ohjaajan 
tehtäviin ja valmiuksiin.

Tapahtuman osallistumismaksu on 20€, joka sisältää ohjelman lisäksi ruokailut ja yöpymiset kah-
den hengen huoneissa. Matkakulut korvataan 32€ ylimenevältä osalta. Kysythän yhdistykseltäsi 
ennen koulutusta mahdollisesta osallistumismaksun ja matkojen omavastuun korvaamisesta. 
Muun kuin julkisen kulkuneuvon käytöstä on myös sovittava etukäteen. Jos tarvitset avustajaa 
päivittäisissä toimissa, ota oma avustaja mukaasi.

Aika: Pe 27.9. klo 15–20, la 28.9. klo 9–14

Paikka: Hotelli Ilves, Hatanpään Valtatie 1, Tampere

Ilmoittaudu mukaan ti 10.9. mennessä osoitteessa tapahtumat.neuroliitto.fi  
 
Lisätiedot 
Maaria Lillberg | p. 0400 976 718 | maaria.lillberg@neuroliitto.fi  
Sirpa Vuorenmaa-Hilton | p. 0400 976 742 | sirpa.vuorenmaa-hilton@neuroliitto.fi
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OHJELMA 
 
Hyvät käytännöt kerhon- ja ryhmänohjauksessa  
 
Aika: Perjantaina 27.9. klo 15 - 20 ja lauantaina 28.9. klo  9 - 14 
Paikka: Hotelli Ilves, Hatanpään Valtatie 1 ,Tampere 

 
Perjantai 27.9. 
 Huoneet käytettävissä klo 15 jälkeen 

15.00 - 16.00 Buffet-päivällinen 
16.00 - 16.45 Tervetuloa ja orientoituminen koulutukseen 
16.45 - 18.30 Hyvät käytännöt kerhotoiminnassa  
18.30 - 19.30 Työkalut Narikasta aktiivikäyttöön 
19.30 - 20.00 Kevyt iltapala 
  

Lauantai 28.9. 
 
9.00 - 11.30 Hyvät toimintatavat kerhojen ja ryhmien ohjaamisessa 
11.30 - 12.00 Tauko ja huoneiden luovutus 
12.00 - 13.00 Työskentely jatkuu 

Mitä jäi resurssireppuun? 
13.00 - 14.00 Buffet-lounas 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

2017 koulutukseen osallistuneiden palautteita siitä, mikä oli parasta koulutuksessa 

Vuorovaikutus 
osallistujien 

kanssa tehtäviä 
työstettäessä. 

Sain uusia 
ajatuksia. 

Vuorovaikutus 
tuulettaa 

päätänsä ja 
saada ideoita 

Aloitin kerhon 
vetäjänä, 

tietämättä vielä 
yhtään mitään 
toiminnasta. 
Sain kovasti 

uusia asioita ja 
neuvoja. Tästä 
on hyvä jatkaa. 

Ilmapiiri oli 
kannustava. 
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