
VOIKUKKIA-toimintaa 
verkossa
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Nauhoitamme tämän koulutuksen 
niitä ohjaajia varten, jotka eivät 
tähän voineet osallistua. Video ei 
päädy julkiseen jakoon, vaan 
ainoastaan muille VOIKUKKIA-
ohjaajille. 

Ohjaajat pääsevät katsomaan
tallenteen pyytämällä linkin
voikukkia@suomenkasper.fi

Tallenne on katsottavissa vuoden 
2021 loppuun.

mailto:voikukkia@suomenkasper.fi


Millä odotuksin 
tähän 
koulutukseen?

- Kuka olet?

- Mistä tulet?

- Mitä odotat?



VOIKUKKIA –
toiminta 
verkossa

•VOIKUKKIA-

vertaistukiryhmä

•Vertaistuki-illat

•Chat

•Ylitse MentorApp



Turvallisuus

Turvallisuuden tunteen rakentamiseen voi joutua 

kiinnittämään enemmän huomiota verkossa

Varmuus tekniikasta ja sen käyttämisestä luo turvaa

Luottamuksellisuuden merkitys korostuu

Ilmeet, eleet, viestit tärkeitä!

Kun ohjaajilla on varma ja turvallinen olo, se välittyy 

ryhmään!



Digi-tuki osallistujille
•Selkeät ohjeet, mieluiten kuvilla

•Ennen tilaisuutta harjoitellaan

• Alkukeskusteluissa kartoitetaan tuen tarve, tarvittavat laitteet ja 

toimivuus

• Harjoittelukerta ennen varsinaista tapaamista tarvittaessa

•Tilaisuuden alkaessa käydään läpi tekniset asiat

• Miten saadaan äänet ja kuva pois ja päälle? Mitkä ovat tilaisuuden 

säännöt näiden kanssa?

• Missä on chat? Miten sitä käytetään?

• Mistä löytyy tarvittavat kuvakkeet?

• Miten pyydetään puheenvuoroa?



Kohtaaminen diginä
• Puheenvuorojen jakaminen

• Ohjatut kierrokset

• Pelisäännöistä sopiminen (viittaaminen, chattaaminen, päälle puhuminen jne.)

• Vuorovaikutusta verkossa?

• Osallistuminen kameralla

• Empaattinen nyökyttely

• Läsnä oleminen

• Kiinnitä huomiota ilmeisiin

• Eleet mukaan

• Osallistaminen

• Pienryhmäporinat

• Tietovisat

• Yhdessä tekeminen erilaisten sovellusten avulla



Yksityisyys pyritään 
turvaamaan kaikin keinoin!

• Alustojen tietoturvallisuus

• Aukottomia alustoja ei ole, tästä hyvä kertoa osallistujille

• Yhteystietojen välittyminen

• Ryhmää tai tapahtumaa varten voi luoda anonyymin 
sähköpostiosoitteen

• Ryhmässä voi käyttää nimimerkkiä

• Ohjaajilla oltava osallistujien oikea identiteetti selvillä (turvallisuus ja 
lastensuojelu)

• Luottamus ryhmässä

• Yhteiset pelisäännöt, kuten liveryhmissäkin

• Korostetaan yksityisyyden suojaa ja vaitiolovelvollisuutta

• Vaatimus siitä, että kamera pidetään auki ja taustalla ei voi olla muita, 
ryhmään kuuluvia henkilöitä kuulolla



Alustat ja niiden ominaisuudet 
verkkokohtaamiselle

ZOOM

+ ei vaadi kirjautumista

+ anonymiteetti on helpompi järjestää

+ usein parempilaatuinen yhteys ja kuva

+ gallerianäkymä suuremmalle osallistujajoukolle

+ chat toimii helpommin, etenkin kännykällä

- vaatii maksullisen lisenssin ohjaajilta (n. 140€ vuodessa tai 14 €kk)

TEAMS

+ usein lisenssi on jo työntekijöiden tietokoneille asennettuna

+ monelle jo tuttu väline, helppo ottaa käyttöön

- Anonymiteetti on vaikea järjestää. Edellyttää anonyymin 
sähköpostiosoitteen luomisen.

Molemmilla onnistuu hyvin!

Valitse se, joka on itsellesi helpompi ja tutumpi tai mahdollinen.



Tukinet

-KASPERILLA ON TUKINET –TIL I ,  JOTA VOI

HYÖDYNTÄÄ ALUSTANA.

-HTTPS://TUKINET.NET/TOIMI JAT/KASPER -

KASVATUS- JA-PERHENEUVONTA-RY/

-MARKKINOINTI APUA

https://tukinet.net/toimijat/Kasper-kasvatus-ja-perheneuvonta-ry/


Tauko 5 min



Kysymyksiä?
- Mikä mietityttää 

verkkoryhmän 

käynnistämisessä?

- pelkoja, ennakkoluuloja, 

osaamisen puutetta???



Ennen ryhmää
Kohderyhmän päättäminen

Samanlainen suunnitteluprosessi kuin minkä tahansa ryhmän 

suunnittelussa

Markkinointi, myös verkossa

Ilmoittautumisten vastaanottaminen

Tuli itse sinuiksi etäyhteysvälineiden kanssa

Alkutapaamiset

◦ Alkutapaaminen on hyvä mahdollisuus harjoitella samalla teknisiä 

vempeleitä vanhemman kanssa. Käytä siis samaa välinettä!

Ennakkomateriaali

◦ Ennakkotehtävät



Sovelletut 
ryhmäkerrat 
pilottiryhmässä

Teemat:

1. Tutustuminen ja yhteiset pelisäännöt

2. Tarinat

3. Huostaanotto on kriisi

4. Yhteistyö lastensuojelun kanssa ja 

yhteydenpito lapseen

5. Vanhemmuus

6. Voimavarat ja tulevaisuus

7. Jälkitapaaminen



Ryhmäkerran kulku

•Samat asiat kun normiryhmässä pätee pääosin

•Ryhmäkerran pituus 1,5-2 tuntia, pidempään ei jaksa. 2 

tunnin ryhmä hyötyy lyhyestä tauosta.

•Alkuun kannattaa ottaa kierros, että jokainen pääsee 

ääneen (esittelyt, kuulumiset, mitä jäi mieleen)

•Loppuun joku päättävä harjoitus, valoa kohti



Muistakaa arviointi!
SAMALLA TAVALLA KUIN PERINTEISISSÄKIN RYHMISSÄ ☺



VOIKUKKIA-vertaistuki-illat verkossa

•Kohderyhmä? Avoin kaikille vs. 

teemoitettu tai rajattu?

•Markkinointi

•Ilmoittautuminen

•Ohjaamisessa huomioitavaa

◦ Esittelykierros

◦ Illan säännöt tai toimintatavat



Ylitse 
MentorApp



Tutustumisen arvoisia 
työvälineitä:

Flinga https://flinga.fi/

Mentimeter https://www.mentimeter.com/

Kahoot! https://kahoot.com/

Padlet https://fi.padlet.com/

Spark Adobe https://spark.adobe.com/

Tukiliiton tunnetyökortit https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-

yhdistykset/kehittamistoiminta/tunnekortit/

Kannattaa käyttää harkiten!

https://flinga.fi/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/
https://fi.padlet.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/tunnekortit/

