Ryhmänvetäjän
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Päivitetty 8.11.2021

1

Ryhmätoimintaa koordinoivat työntekijät
• Adoptioperheiden, -vanhempien ja –odottajien vertaistoimintaa
koordinoi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
• Adoptoitujen nuorten ja aikuisten toimintaa koordinoi adoptoitujen
vertaistoiminnan projektipäällikkö
• Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme:
adoptioperheet.fi/yhdistys/henkilokunta
• Ole yhteydessä, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää ryhmiin tai
vertaistoimintaan liittyen!
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Ryhmänvetäjä
• Ryhmänvetäjä mahdollistaa alueen adoptoiduille,
adoptioperheille ja/tai –odottajille tärkeää vertaistukea
• Ryhmänvetäjän työ ei ole vaikeaa eikä sen kuulu olla
kuormittavaa
• Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta tai muulta
Adoptioperheiden henkilökunnalta saa aina pyydettäessä
apua!
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Ryhmänvetäjän tehtävät
• Tilojen hankkiminen ja varaaminen
• Viestiminen ryhmälle ja Adoptioperheet ry:lle kokoontumisista
• Tapaamisten merkitseminen tapahtumakalenteriin
(adoptioperheet.fi/#kalenteri), johon löydät ohjeet
verkkosivuiltamme
• Ohjelman ideointi (voi myös yhdessä ryhmäläisten kanssa)
• Kerran vuodessa raportin toimittaminen Adoptioperheet ry:lle
osallistujien ja tapaamisten lukumääristä sekä toiminnasta
• Kuittien toimittaminen henkilökunnalle (selkeät kuvat riittävät)
• Kokoontumisissa ihmisten huomiointi ja kohtaaminen
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Uudet ryhmät
• Uusia ryhmiä on mahdollista perustaa tarpeen ja kysynnän mukaan
• Yhdistys voi auttaa kysynnän selvittämisessä

• Vetäjiä pyritään saamaan ryhmälle lähtökohtaisesti useampi kuin yksi,
jotta vetovastuuta on mahdollista jakaa
• Jos kuitenkin haluat vetää ryhmää mieluummin yksin, voit ilmaista tämän
henkilökunnalle

• Ryhmät toimivat yleensä paikallisesti, mutta ryhmän on myös
mahdollista järjestää tapaamisia eri paikkakunnilla

• Tärkeää huomioida, että osallistujilla on mahdollisuus matkustaa paikan päälle

• Jos haluaisit perustaa ryhmän paikkakunnallesi tarkista, että siellä ei ole
jo vastaavaa ryhmää (adoptioperheet.fi/toimintaa/ryhmat-ja-tapaamiset)
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Yhdistys tukee
• Ryhmän mainostamisessa (mm. Facebook, Instagram ja verkkosivut)
• Avustamalla rahallisesti, 100 euroa vuodessa (kun ryhmä tapaa väh. 3 kertaa / vuosi)
• Summa voi vaihdella mm. kohderyhmän mukaan
• Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmätoiminnassa tarjoiluihin/ruokailuihin,
aktiviteetteihin tai mahdollisiin tilavuokriin
• Avustusta ei voi käyttää lähtökohtaisesti matka- tai majoituskuluihin
• Kysythän ajankohtaiset ohjeet henkilökunnalta

• Tukemalla esimerkiksi sopivan tapaamispaikan etsinnässä & ohjelman miettimisessä
• Tarjoamalla ryhmälle tapaturmavakuutuksen sekä vetäjälle (jos on yhdistyksen
jäsen) vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen
• Kouluttamalla ja tarjoamalla virkistäytymistä ryhmänvetäjille
• Lähettämällä vapaaehtoisten uutiskirjeen
• Ylläpitämällä ryhmänvetäjien Facebook-ryhmää

Aina saa pyy
tää tukea
ja kysyä neu
voja!
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Vinkkejä
• Toiminnan on oltava mielekästä sinulle!

Muista kiittä
ä ihmisiä,
jotka auttava
t ja
osallistuvat!

• Tee ryhmästä omannäköisesi, mutta muista huomioida
ryhmäläiset
• Voitte suunnitella toimintaa yhdessä toimintaan osallistuvien
kanssa
• Yhden ihmisen ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Kysy rohkeasti
apua ryhmäläisiltä
• Tavoitteena on, että ryhmässä olisi myös useampi kuin yksi vetäjä
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• Salassapitovelvollisuus; älä puhu ryhmässä keskusteltuja
luottamuksellisia asioita eteenpäin
• Ryhmä saa uudistua, jos sinä sitä haluat
• Ota mietityttävät asiat puheeksi koordinaattorin tai muun
henkilökunnan kanssa. Yleensä joku muu on pohtinut samaa
asiaa
• Sinulla on koska tahansa oikeus lopettaa ryhmänvetäjänä tai
pitää taukoa. Huolehdithan kuitenkin, että Adoptioperheiden
henkilökunta tietää sinun lopettaneen
• Ryhmän jatkuvuutta edistää, jos uusi vetäjä on tiedossa jo valmiiksi
(esim. joku ryhmäläisistä)

• Uuden ryhmänvetäjän tiedot henkilökunnalle
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Ryhmän markkinointi ja viestintä
• Positiivinen ja mukaan kannustava ote!
• Selkeästi tiedot (mitä, missä, milloin ja kenelle)
• Kuvat houkuttelevat ihmisiä!
• Facebook (ryhmä tai tapahtuma)
• Ilmoitustaulut (neuvolat, päiväkodit, seurakunta, koulut)
• Adoptioperheet ry:n verkkosivut, Facebook, Instagram,
uutiskirjeet ja sähköpostit jäsenille
• Toisto auttaa aina!
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Ryhmän sisäinen viestintä
• Mitä viestintäkanavaa ryhmäläiset käyttävät? Käyttäkää
samaa kanavaa
• WhatsApp-ryhmä on usein toimiva, mutta osalla myös
sähköposti, Facebook-ryhmät ja sometilit (esim. Instagram)
• Muistutus ajoissa ennen jokaista tapaamiskertaa
• Kerro mitä ohjelmaa/mikä keskusteluteema
• Pyydä ennakkoilmoittautumisia, jos tarvitset niitä
• Kiitä osallistujia ja kerro milloin nähdään seuraavan kerran
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KIITOS!
Kiitos, että olet ryhmänvetäjä tai suunnittelet ryhmänvetäjäksi
ryhtymistä!
Olet yksi yli 150 vapaaehtoisemme porukasta, jonka avulla
adoption koskettamien vertaistoimintaa mahdollistuu ympäri
Suomen.
Tekemiselläsi on merkitystä ja olet tärkeä! ♥
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