
Vapaaehtoisten Superkoulutusviikonloppu  

5. – 7.10.2018 Päivärannan kurssikeskus, Imatra 

 

Tarjolla olevat koulutussisällöt ja kuvaukset  
 

 

Ensihuollon koulutus  

Lauantai 9.00 – 12.30 ja 13.30 – 17.00 

Kurssi on tarkoitettu kaikille osastossa toimiville ensihuollosta kiinnostuneille. 

Koulutuksesta saa valmiudet toimia viranomaisten apuna ensihuollollisissa tehtävissä. 

Sisältö koostuu asioista mitä ensihuolto on, viranomaisten avustaminen ja toimiminen 

hälytystehtävissä. 

 

Esiapupäivystyksen johtaminen 8h / TÄYNNÄ!  

Lauantai 9.00 – 12.30 ja 13.30 – 17.00 

Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat lisäoppia päivystyksen johtajan toimiseen tai 

johdettavana olemiseen. Koulutuksesta saa valmiuksia johtaa erilaisia 

ensiapupäivystyksiä, kerrataan HUPSIS-päivystystietokantaa sekä vaihdetaan hyviä 

käytäntöjä liittyen ensiapupäivystyksiin.  

Kouluttajana Kalle Kivimaa / SPT Tapiolan osasto 

 

Ystävävälittäjä-koulutus 

Lauantai klo 9.00 – 12.30 ja 13.30 - 17.00 

Ystävävälittäjä- koulutuksessa perehdytään ystävävälityksen toimintaperiaatteisiin, 

asiakkaisiin ja vapaaehtoisiin sekä ystävävälittäjän tukemiseen. Lisäksi tutustutaan 

uuteen sähköiseen välitysjärjestelmään. Koulutus sopii uusille välittäjille kuin pidempään 

toiminnassa mukana olleillekin. 

Koulutuksen sisältö: 

• Ystävävälitys ja sen rooli Punaisessa Ristissä 

• Ystävävälittäjänä toimiminen 

• Ystävätoiminnan vapaaehtoiset 

• Ystävätoiminnan asiakkaat 

• Ystävävälittäjänä jaksaminen 

• Ystävävälitys paikallisesti 

 

Asiakasryhmänohjaaja -koulutus / EI ENÄÄ TARJOLLA  

 

  



Henkisen tuen perusteet 

Lauantai 9.00 - 12.30 

Koulutuksessa käydään läpi perusasioita, jotka on huomioitava äkillisen kriisin 

kohdanneen auttamisessa. Lisäksi keskustellaan vapaaehtoisten omasta jaksamisesta. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, jotka haluavat vahvistaa omaa 

osaamistaan vapaaehtoistoiminnassa. 

Koulutuksen sisältö: 

• Äkillisen kriisi vaiheet 

• Henkinen ensiapu 

• Auttamisen periaatteet 

• Vapaaehtoisen oma jaksaminen 

 

Yhdenvertainen järjestö: Makupaloja monikulttuurisuudesta 4h  

Lauantai klo 9.00 – 12.30  

Tiedätkö, että samanlainen kohtelu kaikille ei kuitenkaan takaa yhdenvertaisuutta, sillä 

ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet vaihtelevat yksilöllisesti? Tiedätkö syrjinnän 

kolmea muotoa? Tule pohtimaan näitä ja muita kysymyksiä Annan kanssa. Koulutus 

antaa myös osastolaisille tietoa ja taitoa, miten monikulttuurista toimintaa voi osastossa 

käynnistää. Missä muodossa se voi olla. Mitkä ovat toiminnan käynnistämisen 

edellytyksiä, mitä resurssia tarvitaan yms, yms.  

 

Vertaispurkukoulutus intro 

Lauantai klo 13.30 - 17.30 

Koulutuksessa käydään läpi tilanteita, joissa purku tulisi olla osa auttamisprosessia. 

Vertaispurkukoulutus on tarkoitettu niille vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia omassa 

toimintaryhmässään tai osastossa vertaispurkutilanteiden vetäjänä. Koulutukseen voivat 

osallistua ne, jotka ovat suorittaneet vähintään henkisen tuen peruskurssin. 

Sisältö: 

• Kriisin ja kuormittavan auttamistilanteen vaikutus auttajiin 

• Vertaispurun ja debriefingin ero 

• Purkutapahtuman vaiheet 

 

Terveyden edistämisen työpaja 4h  

Lauantai 13.30 – 17.00 

Työpaja on suunnattu kaikille terveyspistetoimijoille ja asiasta kiinnostuneille.  

Työpajassa käydään ajankohtaista terveyden edistämisestä, HIV/seksuaaliterveydestä ja 

päihdetyöstä. 

 

  



Tiedota toiminnasta - Viestinnän ja vapaaehtoisrekrytoinnin työpaja 4h 

Lauantai 13.30 – 17.00 

Työpaja on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, ja siinä tutustutaan tiedottamisen ja 

markkinoinnin saloihin ja jaetaan välineitä uusien vapaaehtoisten rekrytointiin.  

Talouskoulutus 4h 

Lauantai 9.00 – 12.30 

Mitä jokaisen vapaaehtoisen, erityisesti vastuuvapaaehtoisen on hyvä tietää Punaisen 

Ristin talouden pidosta, vapaaehtoisten kulukorvauskäytännöistä yms.  

 

Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa 

Sunnuntai klo 9.00 - 12.30 

Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa -koulutuksessa käydään läpi erilaisia tilanteita 

vapaaehtoisten ystävien, ryhmänohjaajien sekä ystävävälittäjien näkökulmasta. 

Koulutuksessa vapaaehtoiset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ystävätoiminnasta ja 

etsimään yhdessä kouluttajien kanssa ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmatilanteisiin. 

Lisäksi kerrataan ystävätoiminnan periaatteita, pelisääntöjä ja pohditaan omaa 

jaksamista. 

Koulutus on tarkoitettu ystävätoiminnan vastuuhenkilöille sekä kaikille vapaaehtoisille 

ystävätoimijoille. 

 

Tulijan ystävänä ja tukena 4h / EI ENÄÄ TARJOLLA  

 

Humanitaarinen oikeus sekä pakolais- ja vastaanottotoiminta 4h 

Sunnuntai 9.00 – 12.30 4h 

Koulutuksessa perehdytään humanitaariseen oikeuteen ja Punaisen Ristin 

maailmanlaajuiseen mandaattiin ja rooliin sotien ja konfliktien uhrien auttamisessa. 

Tutustutaan myös punaisen ristin merkin käyttöön.  

Toinen osuus antaa tietoa pakolais- ja vastaanottotoiminnasta maailmanlaajuisesti sekä 

piirin ja osaston tasolla. Mistä pakolaiset tulevat ja miksi? Miten he saapuvat Suomeen? 

Miksi Punainen Risti ylläpitää vastaanottokeskuksia? Mikä on vapaaehtoisten tehtävä 

vastaanottokeskuksessa?  

 

Vertaispurkukoulutus harjoitusosa 

Sunnuntai klo 9.00 - 12.30 

Koulutuksessa harjoitellaan esimerkkitapausten avulla erilaisia purkutilanteita. 

Harjoitusosaan voivat osallistua ne, jotka ovat edellisenä päivänä olleet mukana 

teoriaosuudessa. 

 



Henkisen tuen jatkokoulutus: Auttajan oma jaksaminen 

Sunnuntai klo 9.00 - 12.30 

Koulutus on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, jotka haluavat huolehtia omasta ja 

muiden vapaaehtoistoimijoiden jaksamisesta. 

Sisältö: 

• Auttamisen arvomaailma 

• Erilaiset motiivit auttamistyössä 

• Auttamisen rajat 

• Itsetuntemus auttamisen voimavarana 

 

Hätä EA 4h  

Sunnuntai klo 9.00 - 12.30 

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa. 

Kurssi suunnattu kaikille ensiaputaitojaan kohentaville.  

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa 

• Hätäensiavun perusteet 

• Tajuttomalle annettava ensiapu 

• Peruselvytys 

• Vierasesine hengitysteissä 

• Verenkierron häiriötila (sokki) 

• Verenvuodon tyrehdyttäminen 

• Tapaturmien ehkäisy 

Mahdollisuus myös kerrata esim. EA1 voimaan.  

 

 


