
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Hyvä Kouluttaja 
Tervetuloa osallistumaan kaikille kouluttajille hyödyllisiin ja kiinnostaviin webinaareihin ja etäkoulutuksiin 

nyt loppukevään ja kesän aikana! Voit osallistua oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan. Alla on 

kuvaukset koulutuksista sekä Lyyti -ilmoittautumislinkit. TEAMS -Osallistumislinkit toimitetaan 

ilmoittautuneille pari päivää ennen webinaaria, mutta muistathan laittaa valitsemasi ajankohdat kalenteriisi 

heti kun olet valintasi ja ilmoittautumisesi tehnyt.  

 

Ti 

11.5. 

17:30-

19:00 
Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 
Ilmoittautuminen 6.5. mennessä: https://www.lyyti.in/moninaisuus_vapaaehtoistoiminnassa 

 

Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tässä koulutuksessa tavoitteena on tutkia 

ennakkoluuloja ja normeja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja 

vuorovaikutuksessa. Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi.  

Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä ja harjoitellaan tilanteita sekä perehdytään kouluttajan 

ohjeeseen. Koulutus on tarkoitettu kaikkien toimialojen kouluttajille.  

  
Ma 

17.5. 

17:30-

19:00 
Etäkouluttamisen perusteet (vaihtoehto 1) 
Ilmoittautuminen 12.5. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/etakouluttamisen_perusteet  

 

Ma 

31.5. 

17:30-

19:00 
Etäkouluttamisen perusteet (vaihtoehto 2) 
Ilmoittautuminen 12.5. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/etakouluttamisen_perusteet_II  

 
Koulutuksen tavoitteena on antaa peruseväitä etänä kouluttamiseen, tutustua Microsoft Teamsin 

perusominaisuuksiin sekä muutamaan osallistavaan työkaluun kuten Padlet ja Mentimeter sekä Punaisen 

Ristin etäkoulutusmateriaaleihin. 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti etäkoulutusta aloitteleville kouluttajille. 

Ilmoittautuneet saavat pienen ennakkokyselyn ennen koulutusta.  

Koulutuksiin mahtuu mukaan 20 ensiksi ilmoittautunutta. 

 

Ti 

18.5. 

17:00-

19:00 
Perehdytys uuteen LäksyHelppi -koulutusmateriaaliin 
Ilmoittautuminen 12.5. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/perehdytys_LaksyHelppi 

 

Päivitetty LäksyHelppi-ohjaajakoulutus on kestoltaan kolme oppituntia ja uusi sisältö käsittelee mm. 

etäläksyhelppitoimintaa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Materiaaliperehdytyksen 

ohella kuulemme illan aikana vinkkejä uusien LäksyHelppi-ohjaajien kouluttamiseen ja lanseeraamme 

päivitetyt LäksyHelppi-materiaalit. 

Ilta on suunnattu etenkin nuoriso- ja monikulttuurisuuskouluttajille sekä muille, jotka 

kouluttavat uusia LäksyHelppi-ohjaajia. Pyydämme osallistujia tutustumaan uuteen 

koulutusmateriaaliin ennakkoon RedNetissä SPR Monikulttuurisuuskouluttajat - tai SPR 

Nuorisokouluttajat -ryhmissä. Perehdytys on suomenkielinen, mutta koulutusmateriaalit tullaan 

päivittämään kevään aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.  

 

To 

3.6. 

17:00 -

19:00 
Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ristin tuki 
Ilmoittautuminen 27.5. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/uudelleensijoitetut_ja_PRtuki 

 

Koulutus on tarkoitettu pakolaisten parissa toimiville vapaaehtoisille.  Tavoitteena on muun muassa 

lisätä vapaaehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla 

vapaaehtoiset saavat valmiuksia toimia pakolaisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden 

mukaisesti.  Kyseessä on 2 tunnin mittainen (lähi)koulutus, joka koostuu kahdesta osasta: 

1) Uudelleensijoitettujen pakolaisten matka Suomeen – globaaleista paikallisiin prosesseihin ja 2) 

Suomen Punainen Risti uudelleensijoitettujen tukena. 

Webinaarissa esitellään uusi koulutusmoduuli ja käydään keskustelua moduulin soveltamisesta.  

Koulutusmoduuli ohjeineen löytyy täältä: https://rednet.punainenristi.fi/uudelleensijoitetut 
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Ke 

18.8. 

17:30-

19:00 
Sivisverkko koulutuksen järjestämisen ja hallinnoinnin 
välineenä 
Ilmoittautuminen 12.8. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/sivisverkko_valineena 

 

Koulutuksessa perehdytään Sivisverkon toimintoihin, joiden avulla järjestämme laadukkaita koulutuksia 

Suomen Punaisessa Ristissä ja saamme niihin myös taloudellista tukea. Koulutukseen kannattaa 

osallistua kaikkien, jotka järjestävät tai suunnittelevat järjestävänsä koulutusta Suomen Punaisessa 

Ristissä.  
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