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Mistä ryhmäläisiä? 

 

• Ryhmäläisten tavoittamiseen ja omasta ryhmästä tiedottamiseen kannattaa varata 

jonkin verran aikaa ja tehdä sitä yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa. 

Tiedottamisessa kannattaa kaikkien olla mukana, jotta yhden ei tarvitse tehdä 

kaikkea. 

• Kysy neuvoa ja tukea osastosta tai piiristä mainoksen tekoon ja voit jakaa niitä 

siellä missä kohderyhmäsi liikkuu. (Muista kysyä lupa mainoksen jättämiseen). 

∙ ikäihmiset ja omaishoitajat: palvelutalot, terveyskeskukset, senioritalot, 

virastot esim. Kela 

∙ nuoret: oppilaitokset, harrastuspaikat, nuorisotalot 

• Muita mahdollisia paikkoja tilanteen ja ryhmän luonteen mukaan: 

∙ kirjastojen ilmoitustaulut 

∙ seurakuntien ilmoitustaulut 

∙ mielenterveystoimistojen ilmoitustaulut 

∙ kauppojen ilmoitustaulut 

∙ paikallislehtien järjestöpalstat 

∙ muut järjestöt / yhdistykset, jotka tavoittavat kohderyhmän 

∙ mahdolliset omat verkostot 

• Moniin paikkoihin voi lähettää myös sähköpostia henkilökunnalle, mikäli 

paperimainoksien jakaminen useisiin eri paikkoihin tuntuu työläältä ja aikaa vievältä. 

Yhteystiedot löytyvät yleensä Internetistä.  

• Muita vaihtoehtoja ryhmäläisten tavoittamiseen: 

∙ erilaiset rekrytointitilaisuudet: messut tai pienemmät tilaisuudet esim. 

palvelutaloissa pieni ständi / esittelypiste, jossa materiaalia ja vapaaehtoinen 

kertomassa toiminnasta ja omista kokemuksistaan. 

∙ oman alueen paikallislehdistä / ilmaisjakelulehdistä voi kysyä haluaisivatko he 

tehdä lehtijutun ryhmästä. Monet lehdet etsivät mielenkiintoisia uutisaiheita. 

Lehti-ilmoitukset ovat yleensä loistava tapa välittää tietoa ryhmän toiminnasta 

ja voi olla mukava kokemus itsellekin. Lehtijutussa kannattaa olla selkeästi 

mainittuna, minne tai keneen voi olla yhteydessä, jos on kiinnostunut tulemaan 

mukaan ryhmään. 
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Miten pitää kiinni ryhmäläisistä? 

 

1. pyydä apua markkinointiin omalta osastolta ja piiriltä. 

2. varmista, että ryhmäsi toiminta on esillä oman osastosi RedNet-sivuilla ja muissa 

tiedotteissa. 

3. tapaamiskertojen aiheita ja sisältöjä on hyvä suunnitella pidemmällä tähtäimellä 

etukäteen yhdessä ryhmäläisten kanssa. 

4. varmista, että ryhmäläisillä on ryhmässä hyvä olla ja he ovat tyytyväisiä toimintaan 

→ kysy palautetta ja toiveita säännöllisesti joko suullisesti tai kirjallisesti. 

 

 Miksi ryhmäni kutistuu? 

 

1. kannattaa muistaa, että ryhmäläisten poisjäänti ryhmästä ei ole ohjaajan vika vaan 

ihmisten elämäntilanteet ja tarpeet voivat muuttua.  

2. ryhmäläisten mahdolliseen vähenemiseen kannattaa reagoida hyvissä ajoin: 

• pohtimalla mistä johtuu 

• juttelemalla ryhmäläisten kanssa 

• selvittämällä ryhmän mahdolliset ongelmatilanteet (apua ja tukea tarvittaessa 

piiristä) 

3. pienenevään ryhmäkokoon kannattaa rekrytoida uusia jäseniä tehostetusti, jotta 

toiminta jatkuu luontevasti  

 

 


