
 

Aikataulu ja koulutuspaikka  

Kouluttajakoulutus järjestetään tammikuussa 2019. Koulutukseen 
kuuluu itsenäiset verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä ja lä-
hipäivät. Lähipäivien aikana syvennetään kurssilaisten kouluttaja-
osaamista keskittyen rinnepäivystyskurssilla kouluttamisen erikois-
piirteisiin.   

 

Lähipäivät järjestetään Pikku-Syötteellä 25.-27.1.2019  

 

Hinta 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosan hinta on 105€. Hinta sisältää verkko-
kurssin, lähijakson ohjelman, materiaalit, sekä ohjelmassa mainitut ruo-
kailut ja majoituksen jaetussa kahden-neljän hengen huoneessa. Neu-
vottele piirisi kanssa koulutuksesi maksamisesta. 

 

Matkakulut lähijaksoille korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon hin-
tojen mukaan 40 € ylittävältä osalta. Omalla autolla tulevien matkakulut 
korvataan samalla periaatteella (kilometrit kotoa kotiin) Matkahuollon 
kilometritaulukon taksojen mukaan  

 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu sisältöosaan oheisen Lyyti-linkin kautta 16.12.2018  

mennessä sovittuasi asiasta piirin vastuutyöntekijän kanssa: 

https://www.lyyti.in/rinne2019 

 

Tiedustelut 

Niina Hirvonen, niina.hirvonen@punainenristi.fi  tai 040 830 4406  

(rinnepäivystyskouluttajakoulutuksen sisältöosa)  

Saila Räihä, saila.raiha@punainenristi.fi tai 040 1847 978 (välineosa) 

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RINNEPÄIVYSTYSKOULUTTAJAKOULUTUS 2019 

 

Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan  
rinnepäivystyskouluttajana? 

Tule Pikku-Syötteellä 25.-27.1.2019 

https://www.lyyti.in/rinne2019
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Rinnepäivystyskouluttajakoulutus 2019 

 
Tavoite  
Punaisen Ristin auttamisvalmius vahvistuu, kun osaavat vapaaehtois-

kouluttajat kouluttavat rinnepäivystäjiä kursseilla ja rinteiden omissa 

harjoituksissa. 

 

Sovellutko kouluttajaksi? 

Sinulla on voimassa oleva rinnepäivystysoikeus. Suosittelemme, että 

olet suorittanut EA3- kurssin tai ensivastekurssin, tai sinulla on vastaa-

vat tiedot ja taidot. Olet Punaisen Ristin jäsen. 

Tiedot 

• Tiedät mitä osaamista laadukas rinnepäivystystoiminta vaatii 

Taidot 

• Sinulla on kokemusta erilaisissa tilanteissa rinnepäivystäjänä 

auttamisesta 

• Sinulla on selkeä ulosanti 

• Osaat lasketella/lautailla 

• Hallitset ensiavun 

• Osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan ja innostavan harjoi-

tuksen rinnepäivystäjille  

• Osaat käyttää erityisvälineitä, kuten radiopuhelinta, tyhjiöpatjaa, 

ahkiota 

Asenne 

• Olet motivoitunut vapaaehtoisena kouluttamaan muita niin har-

joitusilloissa kuin virallisissa piirin järjestämissä koulutuksissa 

• Olet asenteeltasi positiivinen 

• Osaat kannustaa ja rohkaista toisia oppimaan 

• Kestät paineen alla työskentelyä ja vaihtelevia tilanteita 

• Olet valmis tekemään kouluttajakoulutukseen liittyvät ennakko-

tehtävät ajallaan 

 

Miten pääset kouluttajakoulutukseen? 

1. Jos omasta mielestäsi sovellut rinnepäivystyskouluttajaksi, kes-

kustele asiasta piirisi rinnepäivystyksestä vastaavan työntekijän 

kanssa. 

2. Sovi roolistasi, saamastasi tuesta ja vastuistasi piirin kanssa en-

nen koulutukseen hakeutumista. Samalla voit keskustella koulu-

tuksen maksamisesta. 

3. Suorita itsenäisesti yhteinen osaamisen osio ja tee itsearviointi 

https://rednet.punainenristi.fi/Vapaaehtoiskouluttajat 

4. Välineosalta saat valmiuksia erilaisten ihmisten kouluttamiseen. 

Ilmoittaudu välinosalle, jos se on aikataulullisesti mahdollista tai 

suorita se myöhemmin.* 

5. Ilmoittaudu rinnepäivystyskouluttajien sisältöosalle 

o Tee ennakkotehtävät Moodle-alustalla 

6. Osallistu lähiopetukseen Pikku-Syötteellä 25.-27.1.2019 

7. Anna kouluttajanäyte jollain piirin järjestämällä kurssilla tai  

Superviikonlopussa 9.-10.2.2019 Laajavuoressa. 

Hyväksyttyjen suoritusten jälkeen: Onnittelut, olet kouluttaja! 

8. Käy täydennyskoulutuksissa, opit uutta, motivoidut koulutta-

maan ja pidät kouluttajaoikeutesi voimassa 

 

Mikäli sinulla on jo ETK-pätevyys tai olet suorittanut kouluttajakoulu-

tuksen ensimmäisen ja toisen osan jo aikaisemmin (esim. toisen linjan 

kouluttajakoulutuksen yhteydessä) ilmoittaudu vain kouluttajakoulu-

tuksen sisältöosaan.  

https://rednet.punainenristi.fi/Vapaaehtoiskouluttajat

