
PERHEKLUBIEN  
TUKIOHJAAJAKOULUTUS  

 

sininauhali i t to.f i         perheklubi.f i

Koulutus  on  pohjoismainen  ja

s i inä  on  sekä  osal l is tuj ia  että

kouluttaj ia  myös  muista

pohjoismaista .  Koulutuksessa

on  tu lkkaus .  Kaikkiaan  koulu-

tukseen  otetaan  korkeintaan

20  uutta  tukiohjaajaksi

koulutettavaa .  Koulutus  on

i lmainen  ni i l le ,  jotka  s i toutuvat

käynnistämään  ryhmän  omalla

paikkakunnal laan .   

Paikka :  Hotel  Arthur ,

Vuorikatu  19 ,  00100  Hki   

 

L i sät iedot :   

Eva  Kanerva  /

projekt ipääl l ikkö ,

perhepsykoterapeutt i  /  puh .

050  575  9223   

eva .kanerva(at)s ininauha . f i  

HELSINKI 
10.-13.10.2018 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/0C75E882155B6C32


OHJELMA
Keskiv i ikko  10 .10 .  

08 .00  Aamiainen  

09 .00  Tervetuloa  – koulutuksen

aloi tus ,  (Eva  Kanerva  & Tarja

H i l tunen)  tutustuminen  ja

vir i t tätyminen  

09 .45  Perheklubin  histor ia  ja

tausta-ajattelu  (Christ ina

Aaseth)  

10 .45  Tauko  

11 .00  Systeeminen  ja

kognit i iv inen  lähestymistapa

(Lasse  Rossen)  

11 .45  Tukiohjaajan  rool i   

12 .30  Lounas  

13 .30  Oma  tar ina  (Tarja

H i l tunen  & Eva  Kanerva)  

14 .00  Ryhmä  ohjaajan  kanssa  

15 .00  Kahvitauko  

15 .30  Ryhmä  i lman  ohjaajaa   

16 .30  V ierai lu  Perheklubissa  

19 .30  I l la l l inen  

Torstai  11 .10 .  

08 .00  Aamiainen  

09 .00  Ryhmätöiden  purku  

09 .45  Perheen  s isäinen

dynamiikka  

10 .45  Tauko  

11 .00  Ryhmän  s isäinen

kommunikaat io  ja

ryhmädynamiikka  (Lasse

Rossen)  

11 .45  Päihteiden  vaikutus

ihmiseen ,  kehoon  ja  mieleen   

12 .30  Lounas  

13 .30  Ryhmä  ohjaajan  kanssa  

14 .30  Tauko  

15 .00  Ryhmä  i lman  ohjaajaa  

16 .00  Yhteen  tu leminen  

17 .00  I l la l l inen  

18 .00- Oman  tar inan

kir joi t tamista ,  vapaata  



Perjantai  12 .10 .  

08 .00  Aamiainen  

09 .00  Ryhmätöiden  purku  

09 .45  Retkahdus  (märkä  ja  

kuiva)   

10 .45  Tauko  

11 .00  Lapset  Perheklubissa  

(Christ ina  Aaseth)  

11 .45  Ryhmä  ohjaajan  kanssa :  

Uuden  tu l i jan  haastattelu  

(rool ipel i)  

12 .30  Lounas  

13 .30  Oman  tar inan  

kir joi t tamista  (Tarinoiden  

palautus  pienryhmän  ohjaaj i l le  

vi imeistään  18 .30)  

14 .30  Kahvitauko  

15 .00  Tukiohjaaj ien  

valtakunnal l inen  ja  

pohjoismainen  verkosto  

(Christ ina  Aaseth)  

16 .00  Rentouttavaa  ohjelmaa  

yhdessä ,  vapaata  

18 .30  I l la l l inen  

Lauantai  13 .10 .  

08 .00  Aamiainen  

09 .00  M ikä  on  pel iongelma?

(Hanna  Karmakka-Asare)  

09 .45  Tauko  

10 .00  Pel iongelma  ja  läheiset

(Hanna  Karmakka-Asare)  

10 .45  Omien  tar inoiden

käsi t tely  pienryhmissä  

12 .15  Lounas  

13 .15  Perheklubin

perustamiseen  l i i t tyviä

kysymyksiä  (Eva  Kanerva  &

Tarja  H i l tunen)  

14 .15  Loppukeskustelu  ja

todistukset  

15 .00  Kahvit  

Huom! Muutokset mahdollisia ohjelman 

ollessa vielä kesken.


