
 

 

 
 

 
 

Kouluttajapäivät 2020: Kuvaaja Leena Koskela 

 

 
 

 
 
 

Hyvä Kouluttaja 

 

Tervetuloa osallistumaan ja päivittämään osaamistasi valtakunnallisille Kouluttajapäiville 22.-24.1.2021. 

Tällä kertaa etäyhteyksin TEAMSin kautta! 

 

Päivät alkavat perjantaina 22.1. klo 17:00, jolloin pääsihteeri Kristiina Kumpula ohjaa meidät pohtimaan 

uuden, yleiskokouksessamme hyväksytyn Toimintalinjauksen (2021-2023) sisältöjä ja tavoitteita. 

 

Lauantaina 23.1. on vuorossa yhteisiä kouluttajataitojen vahvistamiseen liittyviä webinaareja kaikille ja 

sunnuntaina 24.1. virallisia täydennyskoulutuksia muutamille kouluttajalinjoille. 

 

Oheinen alustava ohjelma täydentyy vielä tammikuussa, jolloin lähetämme erillislinkit 

ennakkoilmoittautuneille. Ruotsinkielisiä webinaareja järjestetään myöhemmin keväällä ja niistä 

tiedotetaan erikseen ruotsinkielisille kouluttajille.  Osallistuminen päiviin on maksutonta.   

 

 

Ennakkoilmoittautumislinkki TÄSSÄ / https://www.lyyti.fi/reg/kouluttajapaivat21 
(imoittautuneet saavat erillislinkit webinaareihin Loppiaisen jälkeen) 

 

Alustava ohjelma seuraavalla sivulla. 

 

 

 

 

 

  KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TULE MUKAAN! 
 

https://www.lyyti.fi/reg/kouluttajapaivat21
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Alustava ohjelma  

 

 

 

Perjantai 22.1.  

klo 17:00 

Ilo, Toivo, Luottamus: Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus 2021-2023 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula 

Lauantai 23.1. 

klo 9:00 – 15:00 

Webinaariaiheina mm. 

 

Etäkouluttaminen Teamsin kautta – perusteet 

Sinulle, joka pohdit etäkouluttamisen maailmaan hakeutumista lähikoulutuksen tukena ja rinnalla. 

Etäkouluttaminen Teamsin kautta – jatkokoulutus 

Sinulle, joka olet jo kouluttanut Teams -etäyhteyden kautta ja haluat lisätä osaamistasi mm. 

oppijoiden osallistamisessa ja harjoitusten vetämisessä. 

Punainen Risti tutuksi – miten koulutan? 

Tämä on tärkeä osaaminen jokaisen kouluttajan salkussa!  Sisältöinä mm. Punaisen Ristin 

perustehtävä, Periaatteet ja arvot, Punainen Risti valmiusjärjestönä, Monipuolinen 

vapaaehtoistoiminta, Oma Punainen Risti, Osaston toiminta paikallisesti… 

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa – miten koulutan?  

Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tästä eväitä tutkia normeja ja 

ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. 

Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi.  

Suojelu Punaisen Ristin toimintatapana  

Suojelu on keskeinen Punaisen Ristin toimintatapa. Mutta mitä suojelu tarkoittaa? Mitä ovat 

suojeluperiaatteet? Työpajassa katsomme Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaa suojelulinssin 

läpi. 

Maahantulovarautuminen: väliaikaismajoituksen perustaminen 

Osana Punaisen Ristin maahantulovarautumista järjestö on laatinut vapaaehtoisille suunnatun 

koulutuksen Väliaikaismajoituksen perustaminen. Koulutuksessa käsitellään turvapaikanhakijoiden 

vastaanottojärjestelmää yleisesti sekä vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä väliaikaismajoitusyksikön 

perustamisesta laajamittaisessa maahantulotilanteessa. Tässä webinaarissa pääset tutustumaan 

koulutuksen taustaan ja sisältöön. Koulutuksen kouluttajiksi soveltuvat jatkossa kaikki valmiudesta 

ja varautumisesta sekä maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet vapaaehtoiskouluttajat ja varsinainen 

kouluttajavalmennus järjestetään myöhemmin keväällä. 

Sivisverkko koulutuksen järjestämisen välineenä  

Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koulutukset ja 

näihin saadaan myös taloudellista tukea. Käymme läpi Sivisverkon toimintoja kouluttajan 

näkökulmasta. 

OMAn ja tapahtumakalenterin käyttö kouluttajana  

Opit, miten kouluttajana voit parhaiten hyödyntää OMA Punaisen Ristin toimintoja. 

Sunnuntai 24.1. 

klo 9:00 – 

max.15:00 

 

Täydennys- tai muuta sisällöllistä jatkokoulutusta on tarjolla seuraavasti: 

• Ensiaputoiminnan lisäkoulutus, täydennyskoulutus 

• Eläkevalmentajat, täydennyskoulutus 

• Henkinen tuki, täydennyskoulutus 

• Humanitaarinen oikeus, täydennyskoulutus 

• Järjestötoiminta, täydennyskoulutus 

• Monikulttuurisuus, täydennyskoulutus 

• Terveyden edistäminen (Päihdetyö tai Terveysneuvonta) 

• Ystävätoiminta, täydennyskoulutus 

Täydennyskoulutukset sisältävät ennakko- ja jälkitehtäviä. 


