
 

 

Kutsu Kouluttajapäiville 2018       

Kutsumme sinut mukaan Suomen Punaisen Ristin kouluttajien yhteisille jatkokoulutus- ja 

virkistyspäiville viikonlopuksi 20.-21.1.2018 kylpylähotelli Laajavuoreen Jyväskylään, tervetuloa! 

(https://www.cumulus.fi/hotellit/jyvaskyla/kylpylahotelli-cumulus-resort-laajavuori-jyvaskyla). 

Tarjolla on tilaisuus kouluttajapätevyyden päivittämiseen/jatkamiseen sekä paljon kouluttajan 

tietoa ja taitoja kartuttavaa lisäkoulutusta. 

Myös iltaohjelmaa on luvassa kokouspaikan laajan tarjonnan puitteissa sekä sisällä että ulkona! 

Kaikille yhteisissä ohjelmaosioissa lauantaina pureudutaan tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin 

liittyen koulutusjärjestelmän uudistamiseen, koulutusten markkinointiin ja viestintään, 

moninaisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen, omasta jaksamisesta 

huolehtimiseen jne. Tämän lisäksi lauantaina iltapäivällä on tarjolla ajankohtaisiin teemoihin liittyviä 

työpajoja, joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan (ks. liitteenä oleva ohjelma).   

Sunnuntaipäivän aikana pureudutaan oman koulutuslinjan ajankohtaisiin asioihin ja sisältöihin, 

uuden toimintalinjauksemme asettamiin tavoitteisiin sekä saadaan tietoisku liittyen tammikuussa 

julkaistavaan vapaaehtoisten tietojärjestelmään.   

Lisätietoa ja päivitetyn ohjelman löydät kouluttajien RedNet-sivuilta 

(https://rednet.punainenristi.fi/node/4410/events) sekä piiritoimistostasi. 

Koulutusviikonlopun hinta on 70 € sisältäen ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituksen hinta on 

52,50 €/hlö 2 hengen hotellihuoneessa ja 88 €/hlö 1 hengen hotellihuoneessa.  

 

Jokainen osallistuja varaa ja maksaa huoneensa itse ja mainitsee varatessaan ”SPR 

Kouluttajapäivät” osoitteesta my.reservation@restel.fi tai soittamalla 020 055 055 (0,17€/puh + 

0,81€ / min). Huoneiden varauskiintiö on voimassa 27.12. saakka.  

 
Matkakulut korvataan 40 euroa ylittävältä osalta edullisimman julkisen kulkuneuvon hinnaston 

mukaan. Omalla autolla saapuvien matkakulujen korvaamiseksi käytämme Matkahuollon 

kilometritaulukon pikavuorohinnastoa 
http://www.valkeakoskenliikenne.fi/media/tiedostot/bussiliput_201471.pdf. Mahdollinen matkalasku 

tehdään lähettävälle taholle eli omaan piiriin tai osastoon ja siitä tulee sopia oman yhteyshenkilön 

kanssa etukäteen.  

Ilmoittaudu tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Kouluttajapaivat_2018_3500 

Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 5.1.2018. Sen jälkeen peruutuksista veloitetaan 

tilaisuuden todelliset kustannukset täysimääräisinä. Sairaustapauksessa veloitukselta voi välttyä 

toimittamalla lääkärintodistuksen.  

 

Ilmoittautuneet saavat vielä vahvistuksen, lopullisen ohjelman ja mahdollisesti pienen 

ennakkotehtävän sähköpostiinsa kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.  

 

Koulutusterveisin 

 

Sole Noranta 

Koulutussuunnittelija 

Suomen Punainen Risti 
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OHJELMA           
 

Lauantai 20.1.2018 
 

10:00 Aamukahvit ja pientä suolaista 

 

10:30 Tervetuloa, ajankohtaista asiaa kaikille: 

 Uusia tuulia vapaaehtoiskoulutuksessa 

Sole Noranta + muut vetäjät 

 

11:15 Viestintä ja koulutusten markkinointi 

 Some, ilmoituskanavat ja –pohjat, Siviksen 

tapahtumakalenteri jne.  

 

 

12:00 Lounas 

 

13:00 Moninaisessa ympäristössä toimiminen ja 

kohtaaminen 

 

 

Ferdinand Garoff 

Psykologi 

Helsingin yliopisto 

 

14:00 Miten voin, osaanko asettaa rajoja? 

 Sijaistraumatisoituminen ja 

myötätuntouupumus 

 Työkaluja oman hyvinvoinnin tukemiseen ja 

palautumiseen 

 

Ferdinand Garoff 

 

Pia Yli-Pirilä 

Kriisi- ja 

traumapsykoterapeutti 

16:00 Tauko ja välipalaa 

 

  

16:30 

 

Vaihtoehtoiset työpajat, valitse yksi 

 

 Uusien vapaaehtoisten vastaanotto ja 

jäsenhankinta 

 Miten kouluttajat voivat auttaa uusia 

vapaaehtoisia löytämään mielekkään 

vapaaehtoistehtävän sekä tukemaan heidän 

hyvää kiinnittäytymistään osastoon? 

 

Katriina Kuusela 

Järjestökehitys-

koordinaattori, SPR 

Keskustoimisto 

 

Jooel Niittynen 

Järjestöpäällikkö, SPR Länsi-

Suomen piiri  

 Vapaaehtoinen vaikuttajana 

Riskien keskellä  

 

Pekka Reinikainen 

Vaikuttamistyön ja 

viestinnän suunnittelija 

SPR Keskustoimisto 

 Kouluttajan rooli Suomen Punaisen Ristin 

valmiudessa 

 Varautuminen, toiminta, palautuminen 

 Yhteistyö kouluttajien ja osastojen 

välillä 

 

Tuula Luoma 

Psykososiaalisen tuen 

suunnittelija, SPR 

Keskustoimisto 

 Vieraana koulussa  

 Miksi kouluyhteistyötä? 

 Onnistuneen kouluvierailun avaimet 

 Uudet materiaalit vierailujen tueksi  

 

Johanna Korkeamäki 

Kouluyhteistyökoordinaattori, 

SPR Keskustoimisto 

18:00 Yhteistä vapaavalintaista iltaohjelmaa sisällä, kylpylässä ja/tai ulkona 

 

n. 20:00 Buffet -päivällinen 

 



Sunnuntai 21.1.2018 
 

 

 

Aamiainen majoittuville 

9:00 Koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset alkavat 

 Ajankohtaista tietoa ja materiaaleja omalta toimintalinjalta 

 Toimintalinjaus oman toimialan näkökulmasta 

 Vapaaehtoisten tietojärjestelmä oman toimintalinjan näkökulmasta 

 

Täydennyskoulutusta on tarjolla seuraaville ryhmille: 

 Eläkevalmentajat 

 Henkinen tuki 

 Humanitaarinen oikeus 

 Järjestötoiminta 

 Monikulttuurisuus 

 Sosiaalipalvelu 

 Nuorisotoiminta 

 

12:00 Lounas 

 

13:00 Koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset jatkuvat 

 

15:00 Päätöskahvit ja kotiin 

 

 

 

 

 


