
 
Taitoa tulevaan -voimavarakeskeinen verkkovalmennus itsenäistymisvaiheessa 

olevien nuorten vanhemmille 

 

Mitä Taitoa tulevaan -verkkovalmennus on? 

Aiheuttaako tapahtuva muutos paljon kysymyksiä ja tunteita: Pärjääkö nuori, pärjäänkö minä? Miltä 

muutos minusta tuntuu? Muuttuuko vanhemmuus? Miltä tulevaisuus näyttää? Mikäli kaipaat tukea ja 

voimavaroja uudenlaiseen tilanteeseen, tämä valmennus on juuri sinulle. Valmennuksessa pohdit 

muuttuvaa vanhemmuuttasi henkilökohtaisten tehtävien kautta sekä yhdessä työntekijöiden ja toisten 

vanhempien kanssa. Valmennukseen osallistutaan kätevästi kotoa käsin. 

Ota aikaa itsellesi ja tule pohtimaan muuttuvaa vanhemmuutta ja vaihtamaan ajatuksia muiden 

vanhempien kanssa. Valmennus on osallistujalle maksuton. 

 

Valmennus on tarkoitettu vanhemmille, joiden nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita. 

”Osallistujat rohkaisivat toisiaan rakentamaan luottamusta nuorten itsenäistymiseen ja siten työstivät 

nuoresta irrottautumista. Ryhmässä syntyneen keskustelun, vertaistuen ja oivallusten kautta osa 

vanhemmista kertoi ottaneensa enemmän yhteyttä omiin ystäviin, järjestäneensä omaa aikaa sekä 

panostaneensa parisuhteeseen. Osallistuminen vastasi monen vanhemman toiveisiin omien voimavarojen 

tukemisesta ja omaan hyvinvointiin panostamisesta.” 

Edellisen valmennus ryhmän vanhemmat kokoontuivat yhteiseen iltaan, heidän ajatuksiaan ja kokemuksia 

valmennuksesta voit lukea blogista https://kvps.fi/taitoa-tulevaan-verkkovalmennus/  

Voimavarakeskeinen verkkovalmennus itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille järjestetään 

seuraavan kerran 30.1.2023 - 12.3.2023. 

Valmennukseen otetaan kymmenen osallistujaa, jotka valitaan hakemusten perusteella. 

Valmennus kestää viisi viikkoa, ja sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan omat tavoitteet ja erilaisten 

vanhemmuuden näkökulmien saaminen. Valmennus sisältää alustuksia ja tehtäviä sekä vertaiskeskustelua. 

Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, padin tai älypuhelimen sekä toimivan verkkoyhteyden ja perustaidot 

netin käytöstä. 

Tapaamme ryhmänä viikoittain maanantaisin kello 18 – 19.30 Teams-videopuhelun avulla. 

1. tapaaminen 30.1. 

2. tapaaminen 6.2 

3. tapaaminen 13.2 

4. tapaaminen 20.2 

5. tapaaminen 6.3 

 

https://kvps.fi/taitoa-tulevaan-verkkovalmennus/


 
 

”Valmennuksessa oli mahdollisuus pysähtyä itse ajattelemaan ja tuli uusia näkökulmia muilta vanhemmilta. 

Valmentajilta tuli hyviä vinkkejä, joita voi hyödyntää jälkeenpäin.” (osallistujan palaute) 

Valmennuksessa käsitellään esimerkiksi: 

• itsenäistyminen nuoren kehitystehtävänä 

• muuttuva vanhemmuus ja irtipäästäminen 

• haastavat tilanteet 

• vahvistavat ihmissuhteet 

• omat voimavarat ja oma aika 

 

Toteutustapa: Valmennus tapahtuu verkossa Howspace -verkkoalustalla Saat siellä materiaalia ja tehtäviä 

eri teemoista, ja uusia näkökulmia omaan vanhemmuuteen. Osa tehtävistä on itsenäistä pohdintaa, mutta 

valmennus mahdollistaa myös yhteisen vertaistuellisen asioiden tutkailun ja pohdiskelun yhdessä muiden 

valmennukseen osallistuvien vanhempien sekä valmentajien kanssa. Lisäksi joka viikko järjestetään 

ryhmävideopuhelu Teamsissa, jossa voi jakaa kokemuksia ja keskustella muiden valmennukseen 

osallistuvien ja työntekijöiden kanssa. 

 

Valmennuksen toteuttaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Elämänmuutostoiminta, ja se on osa 

Aikuisuuden kynnyksellä toimintaa. Lisätietoa Aikuisuuden kynnyksellä toiminnasta 

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/aikuisuuden-kynnyksella/  

 

 

 

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka https://kvps.fi/tapahtuma/taitoa-tulevaan-verkkovalmennus-2/  

Lisätietoja valmennuksesta: Satu Koivurinne satu.koivurinne@kvps.fi puh. 040-1828219  

’Pian Ilona muuttaa’ -tarinassa äiti pohtii nuoren itsenäistymistä ja kertoo myös kokemuksensa 

osallistumisesta Taitoa tulevaan -verkkovalmennukseen: https://www.tukiliitto.fi/tarina/pian-ilona-

muuttaa/  
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