
VOIMARYHMÄN
OHJAAJAN OPAS



Hei Voimaryhmän ohjaaja!
 
 
 

Tämä opas on tehty tukemaan ja inspiroimaan sinua Voimaryhmän suunnittelussa ja
ohjaamisessa. Oppaan tarkoituksena on rohkaista sinua ohjaamaan ryhmää omalla

persoonallasi.

 Opas ohjaa sinua hyödyntämään myös Voimaryhmän ohjaajan verkko-opasta, josta löydät
yksityiskohtaisempia ohjeita sekä vinkkejä ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen.

Lukemisen iloa ja kannustavia hetkiä Voimaryhmän ohjaamisessa!

Tekijä: Senja Pirinen
Opas on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun työharjoitteluna HSP Suomi ry:n HSP

Voimaryhmät -hankkeessa



Miten markkinoida ryhmää omalla
paikkakunnalla?

Kasvotusten
Kirjastojen, kulttuuritoimijoiden
tai kauppojen ilmoitustaulut 
Eri yhdistysten kautta
Maksuttomat
tapahtumakalenterit
Paikallislehdet (ohjaajan
haastattelu tai puffi)
Sosiaalinen media (Facebook,
Instagram jne.)

Tästä se alkaa!

Miten löytää ryhmälle
kokoontumistilat?

Kirjastot
Kerhohuoneet
Yhdistykset tai
kumppanuustalot
Kunnan, kaupungin tai
seurakuntien kokoustilat
Koulut
Zoom, Teams (etäryhmät)

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!"

Tapaamisten huolellinen suunnittelu 
Selkeä runko
Aikataulutus
Teemat/aiheet
Tilan viihtyvyys 
Tarvittavat tarvikkeet (esim.
harjoitteisiin/tehtäviin)
Osallistujalista
Esittäytyminen (esim. kuvakortit)
Ryhmän sisäiset sopimukset
Luottamus/salassapitoasiat 
Ryhmäläisten odotukset ja toiveet
Ryhmäytymisharjoitukset
Ryhmäläisten palaute



 
Ryhmäläisten toiveiden huomioon ottaminen
Ryhmän sisäiset sopimukset
Kerro, mitä seuraavalla tapaamiskerralla käsitellään
Joustavuus 
Tapaamisten selkeä ja toistuva rakenne

Toivo ryhmäläisiltä jo heti alussa tieto näistä
Ota nimet muistiin
Tiivistelmä tapaamisesta sekä tehtävien
toimittaminen sähköpostilla voivat helpottaa
poissaolijaa saapumaan seuraavaan tapaamiseen!

Kuinka sitouttaa/motivoida ryhmää

Mahdolliset poissaolot/peruuntumiset

Ryhmä kannattaa ottaa
mukaan toiminnan sisällön

suunnitteluun!

Parityöskentelyt

Pienryhmäkeskustelut

Luovat

harjoitteet/tehtävät

Rentoutumisharjoitukset

Tietoiskut

Reteaming-tehtäväkirja

Vinkkejä sisällön

suunnitteluun

Kun ohjaaja saa luotua jo heti alkuun turvallisen ja
luottamuksellisen ilmapiirin, se auttaa ryhmäytymisessä.
Erilaiset toiminnalliset menetelmät ja harjoitukset sitovat
ryhmäläisiä tiiviimmin yhteen.

Tapaamisten suunnittelua



Ensimmäinen sähköposti noin
kuukautta ennen ryhmää

Tapaamisten ajankohta ja paikka
Tulevien ryhmätapaamisten
päivämäärät
Ryhmään sitoutumisen
merkityksen mainitsiminen
Käytännöt
peruuntumisten/poissaolojen
ilmoittamisesta
Kannattaa pyytää kuittausviesti 

Sähköpostit ryhmäläisille

Voit laittaa itsellesi muistutuksen sähköpostin tarkastamiseksi ainakin
kerran viikossa!

Ryhmäläisten informointi on
hyvä aloittaa ajoissa.

 Ensimmäinen sähköpostiviesti
kannattaa lähettää noin kuukausi

ennen ryhmän alkua
ja

toinen sähköpostiviesti viikkoa
ennen ryhmän alkua. 

 Toinen sähköposti noin viikkoa
ennen ryhmää

Muistutus tapaamisen
ajankohdasta ja paikasta
Tieto, tarvitsevatko ryhmäläiset
muistiinpanovälineitä tms.
Lyhyt kuvaus tapaamisten
teemoista
Poissaolot/peruuntumiset
Kuittausviestipyyntö

Ryhmäläisiä kannattaa
muistuttaa heti alussa
ryhmään sitoutumisen

merkityksestä!



 

Ensimmäinen tapaaminen
Aika ja paikka
Tavoite: tutustuminen 
Aloituskierros: aina samalla tavalla 
Voimaryhmän sisäiset sopimukset
Luottamus ja salassapitoasiat
Voimavarakeskeinen reteaming-menetelmä 
Odotukset, toiveet tuleville tapaamisille 
Tauko
Ryhmäyttämisharjoitteita  
Oman herkkyyden kokeminen ja minä
voimaryhmän jäsenenä – tehtävä ...?
Aloituskysely 
Yhteinen lopetus: aina samalla tavalla 

Esimerkit ensimmäiselle tapaamiselle ja sisäisiin sopimuksiin

Voimaryhmän sisäiset
 sopimukset

 
Turvallisuus, luottamus,
vaitiolovelvollisuus
Kaikki tunteet sallittuja
Toisten sekä itsensä
arvostaminen ja
kunnioittaminen
Toisen mielipiteen
kuuntelu ja
kunnioittaminen
Pidetään yllä toiveikas,
keveä ja kannustava
ilmapiiri
Annetaan jokaiselle
puheenvuoro

Ota ryhmä mukaan
sisäisten sopimustenlaatimiseen!



Voimaryhmän ohjaajien  kommentteja 

Ole oma 
itsesi aidosti

Ole ryhmän

tasavertainen
jäsen 

Inspiroi

Myötätunto Oma tyyli
ohjauksessa

Positiivinen 
asenne

Kannusta ja
luo

toiveikkuutta

Kysele
 ja

kuuntele

Pohdi
mitä itse

tuot
ryhmään

Ole
lempeä,

mutta luja

Hyväksy myös

hankalat tilanteet

(esim. porukan

kompurointi

ryhmänä)

Johdattele
keskustelua

Toimi
vertaisena
johtamisen

sijaan

Kysy,
ennemmin

kuin
"tiedä"

Luo
yhteishenkeä ja
aktivoi ryhmää

auttamaan
toinen toisiaan

Ole sekä 
joustava 

että 
jämäkkä

"Virheiden"
salliiminen,

varsinkin
omien



 

Vinkki!

Kun ryhmä alkaa...

Ryhmä muodostuu
 

Alussa ohjaajan merkitys on
suurempi ja sen vastuu ja

merkitys korostunut.
Turvallisen ilmapiirin luominen
ja ryhmäläisten rohkaiseminen
suoraan ilmaisuun on tärkeää.

Ohjaaja voi antaa mallia
toiminnallaan!

 
 

Ryhmä hakee paikkaansa
 

Ryhmässä uskalletaan esittää
eriäviäkin mielipiteitä. Ohjaajan

kannattaa kasnnustaa ja rohkaista
ryhmää. Turvallisuuden ja selkeyden

merkitys kasvaa.  Jos joku nostaa esille
itselleen hankalan tai oppimista

vaikeuttavan asian, on hyvä muistaa
kiittää!

 
 

  

Tunnista ryhmän kehitysvaiheet!
 

 Kehitysvaiheet eivät kulje aina kronologisesti ja

osa vaiheista voi jäädä kokonaan välistä.

Seuraavat kohdat voivat auttaa sinua

tunnistamaan ryhmän kehitysvaiheet ohjaajan

näkökulmasta.

Jännittäminen kuuluu asiaan,
mutta sitä voi lievittää huolellisella
suunnittelulla. Myös jännityksen
ääneen sanoittaminen
ryhmäläisille voi auttaa!

 Pieni kävely tai hetki
pysähtymiselle ennen ryhmän

tapaamista voi auttaa
pääsemään sopivaan vireeseen! 

Alussa ohjaajan rooli on usein suurempi. Omalla
esimerkilläsi voit vaikuttaa ryhmän kehittyvään
dynamiikkaan. Avoimen ja turvallisen ilmapiirin
luominen on tärkeää, ja se onnistuu usein olemalla
oma itsensä ja huomioimalla kaikki sellaisena kuin he
ovat. 



Ryhmä ollessa jo käynnissä!
Aikataulun seuraaminen tapaamisten aikana 

Väljempi tapaamisen runko antaa tilaa spontaaneille
keskusteluille

Muistiinpanot ryhmän aikana tai jälkeen 
Paikallaolijat
Ryhmäläisten toiveet 
Itsereflektio:

Ryhmäläisten kannustaminen 
Luo ryhmän välille positiivista fiilistä
Sitoo ja motivoi ryhmää 

              -> missä onnistuin, missä voisin vielä kehittyä? 
              -> helpottaa seuraavien tapaamisten suunnittelua

Ryhmä vakiintuu
 

Ohjaajan rooli  ryhmässä
pieneenee ja ryhmäläisten

roolit  vakiintuvat. Ryhmän me-
henki muodostuu sekä

yhteenkuuluvuus ja avoimuus
kasvaa. 

 

Lä
sn

äo
lon

voima!

Ryhmä kypsyy
 

Ohjaajan rooli  voi olla
näkymättömämpi. Ohjaaja antaa tilaa

ja toimii yhtenä ryhmän joukossa.
Ohjaaja voi ylläpitää motivaatiota

sekä rohkaista ja innostaa
hiljaisempia ryhmäläisiä.

 

Muistathan kiittää, kehua ja kannustaa ryhmää!

Kannattaa pohtia, kuinka ottaa vastaan ryhmän jäsenten
erilaisia tunnereaktioita ja mahdollista palautetta. 

Palautteen pyytämistä ei kannata unohtaa! Sitä voi
pyytää esimerkiksi ryhmän loppukierroksen
yhteydessä.

Muistathan
tauottaa

tapaamiset!



Kun ryhmä päättyy
Ryhmä  päättyy

Ryhmän päättyminen kannattaa
ottaa puheeksi jo edellisellä kerralla,

sillä päättyminen saattaa herättää
erilaisia tunnereaktioita. Tässä
kohtaa voitte kerrata ryhmän

historiaa muistelemalla aikaisempia
tapaamisia. Muista antaa tilaa ja lupa

tunteille!

 

Viimeisellä tapaamiskerralla kannattaa pohtia, mitä
ryhmä on jäsenilleen antanut ja millaista oppimista
heissä on mahdollisesti ryhmän myötä tapahtunut. 

Jos ryhmä haluaa pitää toisiinsa yhteyttä
jatkossa, heille voi ehdottaa esimerkiksi
WhatsApp-ryhmän luomista.

Muistathan, että vertaisohjaajana sinulla ei ole
velvoitetta luovuttaa yhteystietojasi ryhmäläisille
missään vaiheessa tai jatkaa yhteydenpitoa
ryhmän kanssa Voimaryhmän jälkeen.

Jo ryhmän aikana kannattaa ehdottaa muille
Voimaryhmän ohjaajille vertaistapaamisia, mutta
viimeistään ryhmän päätyttyä se on jopa
suositeltavaa!

Muistathanonnitella ja palkitamyös itseäsi!

Muistathan pyytää
palautetta

Voimaryhmästä
viimeisellä kerralla!

 



Vertaisohjaajana toimiminen
Ei ole yhtä oikeaa tapaa ohjata ryhmää.
Jokaisella ohjaajalla on oma persoona ja
vahvuudet, joilla hän ryhmäänsä ohjaa.
Tärkeintä on olla oma itsensä ja luottaa
omiin kykyihinsä! 

Vertaisohjaajan
tehtäviin kuuluu
käytännönjärjestelyt,
keskusteluiden
ylläpitäminen, kaikkien
huomioiminen ja
turvallisen ilmapiirin
ylläpitäminen.  

Vertaisohjaajan rooleja ja
ominaisuuksia

Kanssakulkija
Asiantuntija ja oppija
Suunnannäyttäjä
Suunnittelija ja järjestäjä
Turvallisuudesta ja
toimivuudesta vastaaja
Inspiroija ja rohkaisija

Ymmärtäväinen ja salliva
Luotettava ja
johdonmukainen
Kannustava ja
mukautumiskykyinen
Kuuntelevainen
Jakaa vastuuta
Ottaa jokaisen huomioon

Roolisi ei ole toimia neuvonantajana tai
ongelman ratkaisijana. Tarvittaessa voit
ohjata ryhmäläisiä ammatillisen tuen
piiriin, jos ryhmän tuki ei tunnu
riittävältä. Esimerkkejä tällaisista
tahoista ovat erilaiset kriisi- ja auttavat
puhelimet, yhdistysten palvelut tai
julkinen terveydenhuolto.

Vertaisohjaajana voit
vaikuttaa ryhmän
vuorovaikutukseen
positiivisesti ottamalla
jokaisen huomioon ja
kuuntelemalla ryhmän
toiveita!

Tehtäväsi ei ole toimia
ammattilaisena vaan
ryhmän tasavertaisena
jäsenenä sekä saattaa
ryhmän toiminta käyntiin.
Huomioithan, että ryhmän
edetessä ohjaajan rooli voi
pienentyä, ja se on jopa
toivottavaa!



Vertaisohjaajuuden tulisi olla mukavaa ja
palkitsevaa. Oma jaksaminen ja energiatasot
voivat vaihdella, joten muistathan pitää huolta
omasta jaksamisestasi! 

Ryhmää ohjatessa saattaa herätä monenlaisia
tunteita ja kysymyksiä. Itsetuntemus ja omien
rajojen tunnistaminen on tärkeää! Kannattaa
tukeutua muihin vertaisohjaajiin, jotta pääset
reflektoimaan omia tuntemuksiasi.

Miten pitää huolta omasta jaksamisesta?

Minä vertaisohjaajana

Mitkä ovat
vahvuuksiani

ohjaajana?
 

Millaiset asiat
jännittävät

minua
ohjaamisessa?

 

Missä
haluaisin 

 vielä
kehittyä ?

Voit ehdottaa toisille ohjaajille
vertaistapaamisia, joissa pääsette
purkamaan omia ajatuksia sekä

kokemuksianne! Ota selvää
mahdollisesta työnohjauksesta!

Temperamentin tunnistaminen voi lisätä
itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään itseään

toimijana. 
 

Temperamenttityylit voidaan jakaa neljään eri väriin.
Punainen ja keltainen kuvastaa ekstrovertteja sekä

sininen ja vihreä introvertteja. Emme kuitenkaan ole
yksivärisiä ja temperamenteissamme voi olla eri sävyjä

vaihtelevien tilanteiden ja elämänvaihden mukaan!
 

Olen riittävä juuri

tällaisena!

Vapaus
Voimakastahtoisuus

Aloitteellisuus
Päättäväisyys

Nopeus
 
 

Lempeys

Oikeudenmukaisuus

Diplomaattisuus

Vakaus

Harkitsevaisuus

 

Syvällisyys
Tunnollisuus
Luotettavuus

Rationaalisuus
Perusteellisuus

Harmonia
Luovuus

Spontaanius
Sovittelevuus

Vilkkaus



Osalle ryhmäläisistä tavoitetyöskentely voi
olla luonnollisempaa kuin toisille. Ohjaajan
eikä ryhmän kannata ottaa paineita
tavoitteiden saavuttamisessa, vaan tärkeintä
on ryhmän keskinäinen tuki sekä uusien
asioiden oppiminen.

Ohjaaja voi tsempata ja kannustaa
tavoitteiden löytämisessä, mutta osalle jo
pelkän vertaisuuden kokemus voi olla
ryhmän suurin anti ja tavoitteellisuus
toissijaista. 

Reteaming-menetelmä
Lyhytterapiainstituutin luoma Reteaming-valmennusmenetelmä on ratkaisukeskeinen ja
yhteistoiminnallinen.

“On helpompi aloittaa jotain jotakin
uutta kuin lopettaa vanhaa.” 

Tapaamisiin osallistuminen
Itsemyötätunnon lisääminen
Jonkin asian
aloittaminen/päättäminen
Ensimmäisen askeleen
ottaminen
Uuden asian kokeileminen

Esimerkkejä tavoitteista
 

 

Luo toiveikkuutta  
Kasvattaa motivaatiota 
Vahvistaa ja lisää luovuutta
ongelmien ratkaisemisessa 
Lisää keskinäistä arvostusta

Menetelmän vahvuuksia
 

 

Vinkki!
Reteaming-prosessia voi

ulkoistaa myös kotitehtävien
muotoon ja käydä läpi vaikka

tapaamisten alussa.

Voimaryhmässä keskeisiä tekijöitä on
toiveikkuus, ongelman näkeminen
mahdollisuutena sekä oman unelman
tavoittelu.

Ryhmässä asetetaan oma
henkilökohtainen tavoite, mutta suurin
rooli on ryhmän keskinäisellä tuella ja
toiveikkuuden ylläpitämisellä.

 



Rreteaming-menetelmän vaiheet Voimaryhmässä
Voit soveltaa vaiheita ryhmän
tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi.
Osan vaiheista voi antaa esim.
kotitehtäväksi ja käydä läpi
seuraavalla tapaamisella!

1 Tiedosta
unelmasi/tavoitteesi

Mitä haluat saavuttaa/muuttaa  
?

10. Juhlista onnistumisia!
 Kun olet saavuttanut tavoitteesi,

miten palkitset ja kiität itseäsi? Entä
muita, jotka ovat sinua matkalla

tukeneet?
 

9. Varaudu vastoinkäymisiin 
Ne kuuluvat elämään!

Itsemyötätunnon merkitys.  
 

8. Löydä seuraavat askeleet 
Miten edistyt asettamasi tavoitteen

saavuttamisessa?  

7. Näe edistysaskeleet
Mitä sellaista teet jo nyt, mikä auttaa

tavoitteen saavuttamisessa?   

6. Kannustajat
Mieti, kuka voisi kannustaa tavoitteeseen

pyrkimisessä  .

5. Toivotun tulevaisuuden kuvaaminen
Miltä tulevaisuus näyttää, kun tavoittessa on

edistytty?  
 

 
3. Keksi sille nimi ja symboli 

Näin koemme sen enemmän
omaksemme  

2. Päätä tavoite 
 Pieni askel kohti haavettasi..  

Prosessi voi alkaa!

4. Löydä hyödyt 
Mitä hyötyä tavoitteen saavuttamisesta

on sinulle, entäpäs läheisillesi?



 emotionaalista reaktiokykyä sekä
empatiaa

 vivahteiden vaistoamista

 ärsykkeiden liiallisuutta

Erityisherkkyyden määritelmä lyhyesti

 syvällistä käsittelyä

Tutkija Elaine Aron keksi lyhenteen EVÄS kuvaillakseen
 selkeämmin erityisherkkyyttä.

E-kirjain kuvastaa

S-kirjain kuvastaa

Ä-kirjain kuvastaa

V-kirjain kuvastaa

Eläytyminen taiteeseen ja
luonnon kauneuteen

Voimakkaampi reagointi kritiikkiin tai
kielteisiin kokemuksiin

Herkkä reagoiminen muiden tunteisiin
ja eleisiin

Ympäristön ja sisäisten
kokemuksien hienovaraiset

aistihavainnot 

Hermoston herkkä 
reagointi ärsykkeisiin

Liian iso ärsyketulva voi
aiheuttaa stressiä

Hajut, melu ja muut
aistihavainnot

voimakkaampia
Rikas sisäinen

maailma

Luovuus ja
mielikuvituksellisuus

Ajattelee ja pohtii
paljon



 

Keho ja mieli
 

Omat rajat

Voimavarat Itsetuntemus

Teemaideoita ryhmän keskusteluihin ja toimintaan
 

Yli- ja
alivirittyminen

 
 

Introverttiys 
Ekstroverttiys
Ambiverttiys

Arvomaailma

Luovuus
 

Luontoyhteys
 

Ihmissuhteet

Konflikti-
tilanteet

intuitio

 
Kysy ryhmäläisiltä,

millaiset teemat
ovat heille

ajankohtaisia!

Ryhmässä käsiteltäviä aiheita on hyvä suunnitella etukäteen.



Harjoituksia ja toiminnallisia menetelmiä
 

 

Jotta ryhmän jäsenten luottamus ja
aktiivisuus kasvaisi, on ryhmässä hyvä
käyttää erilaisia toiminnallisia
menetelmiä ja harjoituksia. Ne
edistävät myös osallisuuden
kokemusta, toimivat hyvinä
kannustimina sekä tukevat
ryhmäytymistä.

Pyydä ryhmän jäseniä ottamaan taskustaan

jonkin

esine ja kertomaan, miksi heillä on se

mukanaan ja mikä tarina siihen

mahdollisesti liittyy. 
 

Esimerkiksi avaimista voi kertoa, että ne

käyvät pyörään, koska henkilö tykkää

pyöräillä. Korusta puolestaan voi kertoa, että

sai sen läheiseltään lahjaksi. Paidasta voi

kertoa, että pitää sinisestä. Myös sinä

osallistut tehtävään. 

Ryhmän alkuvaiheessa
tutustumisharjoitukset ovat isommassa
roolissa ja niitä kannattaa kerätä
"takataskuun". Ryhmän edetessä
ryhmäläisiä alkaa jo tuntemaan, ja
erilaisia harjoituksia sekä menetelmiä voi
olla helpompi suunnittella ryhmän
tarpeiden mukaisiksi. 

Kannattaa luoda itselleen
menetelmäpankki, johon kerää erilaisia
harjoituksia, tehtäviä ja menetelmiä
tapaamiskertojen teemoihin/aiheisiin
liittyen. 

Esimerkkejä

Kysythän ryhmäläisiltä
millaisia menetelmiä ja

harjoituksia he 
 toivoisivat! 

Erilaiset kuva- ja/tai sanakortit (näitä voi askarrella
myös itse ja laminoida)
Esine -harjoitus

Kuva- ja/tai sanakortit

Yksilötehtävät, jotka jaetaan ryhmässä
Ryhmä/parikeskustelut + aihe jota käsitellään
Learning cafe
Lempi biisin, elokuva, kirjan tms jakaminen
Unelmakartta-harjoitus

Rentoutus- ja hengitysharjoitukset
Liikunnalliset harjoitukset, kuten
venyttelyliikkeiden jakaminen
Iloa ja naurua herättävät harjoitukset

Voit hyödyntää reteaming-tehtäväkirjaa

TUTUSTUMISEEN

KUULUMISTEN VAIHTOON/JAKAMISEEN

TYÖSKENTELYYN

ILMAPIIRIIN

RETEAMING-MENETELMÄÄN

Esine -harjoitus



"Hyvät ystävät ovat kuin lyhdyt tiellä -
eivät lyhennä matkaa, mutta tekevät sen

valoisammaksi kulkea."

Iloisia hetkiä
Voimaryhmän

ohjaamisen parissa!



 
Voimaryhmän ohjaajan verkko-opas

 
 
 
 

Mistä kannattaa lähteä etsimään
ryhmälle sopivaa kokoontumistilaa
Missä ja miten ryhmää kannattaa
markkinoida
Koska ryhmä tapaa
Montako ryhmäläistä mukaan
ryhmään
Mitä ensimmäisessä sähköpostissa on
hyvä mainita
Mitä on hyvä ottaa huomioon ennen
ensimmäistä tapaamista...

Vinkkejä ryhmän aloittamiseen:

 
 

Miten tapaamiseen voi valmistautua?
Tapaamisten runko/suunnitelma
Tapaamisten sisältö ja siihen liittyvät
teemat
Luottamus ja salassapitoasiat
Ryhmän yhteiset säännöt
Mahdolliset poissaolot/peruuntumiset...

Vinkkejä kun ryhmä alkaa:

 
 

Kuinka pitää yllä ryhmäläisten motivaatiota
Kuinka pitää yllä omaa motivaatiota
Kuinka toimia haastavissa tilanteissa
Kuinka palautua tapaamisten jälkeen....

Vinkkejä kun ryhmä on käynnissä:

 
 

Verkko-oppaasta www.jotain.fi löydät -> 



 
Voimaryhmän ohjaajan verkko-opas

 
 
 
 

Tutustumisharjoituksia
Rentoutusharjoituksia
Toiminnallisiaharjoituksia
Etäharjoituksia
Harjoituksia erilaisiin teemoihin ja aiheisiin...

Harjoituksia eri vaiheisiin:

Reteaming-prosessiiin liittyviä harjoituksia
Tietoiskuja 
Teemoja ja aiheita....

Lisäksi verkko-oppaasta löytyy mm.

Miten toimia, jos ryhmä haluaa jatkaa yhteydenpitoa
keskenään ryhmän jälkeen
Itsereflektion merkitys
Muiden ohjaajien tuki...

Vinkkejä kun ryhmä päättyy

 
 



Lähteitä
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokemusasiantijaopas / Katja Kujala  (tai mikä nyt sitten onkaan tarkemmin :) )    
 http://www.epshp.fi/files/11258/Voimaa_arkeen_Ohjaajana_ryhmassa_Kujala.pdf

Minä vertaisohjaajana / Mannerheimin Lastensuojeluliitto https://www.mll.fi/tehtavat/mina-ryhman-ohjaajana-taitavaksi-ryhman-ohjaajaksi/

Ryhmäilmiö - Ryhmän ohjaajan käsikirja / Ehyt ry https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/06/Ryhmailmio_opas_verkko.pdf
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