
    

 

Kevään 2023 ohjaajakirje  

 

Maailmaa parannetaan siellä,  

missä kaksi ihmistä kohtaa kasvotusten, 

missä toista kuunnellaan lempeydellä, 

missä tullaan kuulluksi ja nähdyksi  

omana itsenä, 

missä tarpeisiin vastataan ja  

toinenkin on tärkeä. 
                                      (Hanna Kivisaloa mukaillen) 

 

 

Kiitos, että sinun kauttasi Gordon-taidot 

vahvistuvat siellä, missä kuljet. Maailma 

parantuu kohtaaminen kerrallaan. 

 

Tervehdys, Gordon-ohjaaja 

Tämän kirjeen ovat koonneet GTI ry:n hallituksen valtuuttamana Hetu ja Jenni. Tarkoituksenamme on avata 

sinulle, mitä Gordon-taitojen saralla on tapahtunut viime aikoina ja millaisten muutosten keskellä myös GTI 

ry on ollut.  Olemme vihdoin putkahtaneet ulos pandemiakuplasta, maailman mullistukset kuitenkin 

jatkuvat ja tarve vuorovaikutustaitojen vahvistamiselle on suurempi kuin koskaan. Kiitos, että olet omalta 

osaltasi vahvistamassa niitä siellä, missä kuljet.  

 

Markkinointia ja materiaalitilauksia 

Mikäli sinulla on oma kurssi tulossa ja haluat saada sille 

näkyvyyttä, voit olla yhteydessä meihin ja saada kurssisi 

gtiry.net-verkkosivuille. Sivuilta löytyy myös ajantasaista 

tietoa Gordon-kursseista.  

Nettisivuja on päivitetty, jotta ne paremmin palvelisivat 

sinuakin kurssien ohjaajana. Toivomme myös, että omissa 

verkostoissasi markkinoisit tulossa olevia 

ohjaajakoulutuksia, joista tiedot löydät nettisivuilta 

gtiry.net/haluatko-ohjaajaksi.  



GTI ry on elänyt monenlaisten muutosten aikaa. Reilu vuosi sitten ohjaajakoulutuksien organisointi ja 

kurssimateriaalin välitys palasi lasten ja nuorten keskukselta takaisin GTI ry:lle. Ohjaajakoulutuksia 

toteutetaan nykyisin yhteistyössä Gordon-kouluttajien omien yritysten kanssa. Koulutuksia on mahdollista 

myös toteuttaa tilauskoulutuksina. Olisiko sinun työyhteisössäsi tai verkostossasi tarvetta vahvistaa 

vuorovaikutustaitoja ja kouluttaa lisää ohjaajia Gordon-taitojen taitajiksi?  

Materiaalivarastomme sijaitsee nykyisin Karkkilassa Ruukinpajalla, jossa starttipajan nuoret ohjaajansa 

Tuijan kanssa hoitavat tilattujen materiaalien keräyksen ja postituksen. Pajanuoret ovat tarttuneet 

työhönsä innolla ja motivoituneina. Yhteistyö on ollut onnistunutta ja tuonut iloa molemmin puolin.  

 

Ohjaajarekisteri Yhdistysavaimessa  

Uuden tietoturva ohjeistuksen myötä olemme siirtyneet käyttämään Yhdistysavain-palvelua, josta 

toiminnassa mukanaolevien ohjaajien tiedot löytyvät ja jossa niitä säilytetään turvallisesti. 

Yhdistysavaimessa voi jokainen ohjaaja itse päivittää yhteystietojaan.  

Syyskuussa olemme lähettäneet tähän liittyvän viestin kaikille niille ohjaajille, joiden toimiva 

sähköpostiosoite on tiedossamme, ja osa ohjaajista on käynytkin tietonsa tarkistamassa.  

Jos et vielä ole käynyt tarkistamassa ohjaajatietojasi 

Yhdistysavaimessa, ole meihin sähköpostitse, jolloin saat uuden 

linkin, jonka avulla tietojen päivittäminen onnistuu. Voit tuolloin 

myös luoda Yhdistysavaimeen salasanan ja sen jälkeen voit milloin 

vain käydä tarkistamassa tietosi ja päivittää ne.  

 

Vuosikokous 14.3 klo 17.00 Zoomissa 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan vaikuttamaan GTI ry:n asioihin ja kuulemaan lisää ajankohtaisista 

jutuista Gordon-rintamalla. Vuosikokouksessa mukana olo edellyttää virallisesti yhdistyksemme jäsenyyttä, 

mutta läsnäolo kokoukseen voidaan myöntää myös muille, erityisesti te Gordon-ohjaajat olette 

tervetulleita.  

Jos olet jo jäsen, olet jo saanut vuosikokouskutsun. Jos haluat liittyä yhdistyksemme jäseneksi, laita pyyntö 

siitä sähköpostilla osoitteeseen gordoninkaverit@gmail.com 

 

Kurssimateriaalien uudistuksia  

Toimiva koulu- kurssi on uudistettu kokonaisuudessaan. Uudistuksessa on hyödynnetty uusinta 

pedagogista tutkimustietoa sekä muiden Gordon-kurssien käytännössä hyviksi havaittuja toimintatapoja. 

Uudistuksesta ovat vastanneet Ulla Klemola ja Tommi Mäkinen. Ensimmäinen uudella aineistolla pidettävä 

Toimiva koulu -ohjaajakoulutus pidetään Jyväskylässä 12.–14.4. ja 8.-9.5.2023. Mikäli osallistuminen 

kiinnostaa, ota pikaisesti yhteyttä Ullaan. Lisätietoja: https://www.idulla.fi/toimiva-koulu/  

Toimiva perhe -kurssin materiaalia on päivitetty ja ajanmukaistettu niin sanoituksen kuin ulkoasunkin 

osalta. Sanoituksessa on kiinnitetty huomiota perheiden moninaisuuteen ja sukupuolisensitiivisyyteen. 

https://www.idulla.fi/toimiva-koulu/


Kurssin sisältöön ja rakenteeseen ei ole tehty muutoksia. Mikäli haluat uudistetun toimiva perhe- 

materiaalin käyttöösi, voit tilata työkirjan (15 €) ja ohjaajan käsikirjan (20 €). Tilaaminen tapahtuu 

verkkosivujen kautta osoitteesta gtiry.net/materiaalitilaukset 

 

Kokemuksia jakoon 

Seuraava ohjaajakirje lähetetään syyskuussa. 

Otamme ilolla vastaan myös ohjaajakokemuksia sekä 

merkityksellisiä kohtaamistarinoita Gordon-taitojen 

käytöstä, joita mielellämme jaamme GTI ry:n 

viestinnässä, myös kuvat ovat tervetulleita.   

 

Valoisin mielin kohti kevättä!  

Jenni & Hetu 

 
 
 
 
Hetu Saarinen - Hetulla on takanaan monipuolinen työura kirkon kasvatustyössä ja partiokoulutuksen 
parissa. Gordon-ohjaajana hän on toiminut vuodesta 1986 lähtien ja kouluttajana 1992 lähtien. Hetu on 
sekä kouluttanut ohjaajia että ollut kehittämässä Toimiva perhe-, Nuisku- ja K12-kurssimateriaaleja. Hetun 
nelivuotinen kausi GTI ry:n puheenjohtajana on juuri päättymässä. Hän jatkaa kuitenkin vielä GTI:n 
kurssisihteerinä ja huolehtii mm. materiaalitilauksista.  
 
Jenni Kosunen - Jenni on kirkon kasvatustyön ammattilainen, joka on kiinnostunut vuorovaikutustaitojen 
sekä työelämän kehittämisestä. Gordon-taitoihin hän on kouluttautunut reilu kymmenen vuotta sitten ja 
viimevuosina vastannut GTI ry:ssä viestinnästä ja verkkosivuista. Hän on toiminut nuorisotyönohjaajana 15-
vuotta ja on nykyisin Haagan seurakunnassa perhetyöntekijänä 
 

Gordonin toimivat ihmissuhteet ry 

Kotisivut:  www.gtiry.net   

Sähköposti:  gordoninkaverit@gmail.com 

Ohjaajille:  https://www.facebook.com/groups/gordoninkaverit  

Tilaukset:  gtiry.net/materiaalitilaukset 

Kurssisihteeri: Hetu Saarinen, 0400 728832, gordoninkaverit(at)gmail.com tai hetu(at)iki.fi 
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