
Ryhmänvetäjän 
tietopaketti
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Ryhmänvetäjä

• Ryhmänvetäjä mahdollistaa alueen adoptoiduille, 
adoptioperheille ja –odottajille tärkeää vertaistukea

• Ryhmänvetäjän työ ei ole vaikeaa eikä sen kuulu olla 
kuormittavaa

• Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta tai vertaistoiminnan 
suunnittelijalta saa aina pyytäessä apua!
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Ryhmänvetäjän tehtävät
• Tilojen hankkiminen ja varaaminen
• Viestiminen ryhmälle ja Adoptioperheet ry:lle 

kokoontumisista
• Tapaamisten merkkaaminen tapahtumakalenteriin 

(www.adoptioperheet.fi/#kalenteri)
• Ohjelman ideointi (yhdessä ryhmäläisten kanssa)
• Kerran vuodessa raportin toimittaminen Adoptioperheet ry:lle 

osallistujien lukumääristä ja toiminnasta
• Kuittien toimittaminen toimistolle
• Kokoontumisissa ihmisten huomiointi ja kohtaaminen

28.9.2020 3



Yhdistys tukee
• Ryhmän mainostamisessa (mm. Facebook ja kotisivut)

• Avustamalla rahallisesti, 100 euroa vuodessa (kun ryhmä tapaa 3x/vuosi)

• Tukemalla esimerkiksi sopivan paikan etsinnässä & ohjelman 
miettimisessä (kurkkaa nettisivut)

• Tarjoamalla ryhmälle tapaturmavakuutuksen ja vetäjälle vastuu- ja 
oikeusturvavakuutuksen (jos on yhdistyksen jäsen)

• Kouluttamalla ja tarjoamalla virkistäytymistä ryhmänvetäjille vähintään 
kerran vuodessa

• Lähettämällä vapaaehtoisten uutiskirjeen (6x/vuosi)

• Ylläpitämällä ryhmänvetäjien Facebook-ryhmää

• Aina saa pyytää tukea tarvittaessa!

28.9.2020 4



Vinkkejä

• Toiminnan on oltava mielekästä sinulle! 
• Tee ryhmästä omannäköisesi, mutta muista huomioida 

ryhmäläiset
• Voitte suunnitella ryhmän kanssa yhdessä toimintaa
• Yhden ihmisen ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Kysy rohkeasti 

apua ryhmäläisiltä
• Muista kiittää ihmisiä, jotka auttavat ja osallistuvat
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• Salassapitovelvollisuus; älä puhu ryhmässä luottamuksellisia 
asioita eteenpäin

• Ryhmä saa uudistua, jos sinä sitä haluat
• Ota mietityttävät asiat puheeksi koordinaattorin tai 

vertaistoiminnan suunnittelijan kanssa. Yleensä joku muu on 
pohtinut samaa asiaa

• Sinulla on koska tahansa oikeus lopettaa ryhmänvetäjänä tai 
pitää taukoa. Huolehdithan kuitenkin, että koordinaattori tai 
vertaistoiminnan suunnittelija tietää sinun lopettaneen

• Uuden ryhmänvetäjän tiedot koordinaattorille tai 
vertaistoiminnan suunnittelijalle!
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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)
• Adoptioperheet ry:n kotisivut, Facebook, Twitter, uutiskirje ja 

kohdennetut sähköpostit
• Toisto auttaa aina! ☺
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Ryhmän sisäinen viestintä

• Mitä viestintäkanavaa ryhmäläiset käyttävät? Käyttäkää 
samaa kanavaa

• Vinkkinä WhatsApp-ryhmä
• Muistutus ajoissa ennen jokaista kertaa
• Kerro mitä ohjelmaa/mikä keskusteluteema
• Pyydä ennakkoilmoittautumisia, jos tarvitset niitä
• Kiitä osallistujia ja kerro milloin nähdään seuraavan kerran

28.9.2020 8



Suurkiitos, jos ryhdyt/kun olet ryhmänvetäjä! 

Olet yksi yli 100 ihmisen porukasta, jonka avulla 
adoptiovertaistukea on saatavilla ympäri Suomen. 
Tekemiselläsi on merkitystä!
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