
 

 

 

 

HAKU PUNAISEN RISTIN KOULUTTAJAKOULUTUKSEEN  
 

 

sopii sinulle, jos 

- haluat edistää inhimillisyyden ja välittämisen arvoja sekä auttaa muita auttamaan  

- tutustut mielelläsi uusiin ihmisiin ja osaat kohdata erilaisia ihmisiä  

- haluat toimia yhteistyössä muiden kanssa  

- sinulla on kouluttaja-, opettaja- tai ohjaajataustaa, osaamista ja organisointikykyä 

- sinulla on jo kokemusta vapaaehtoisena toimimisesta   

Etsimme nyt erityisesti vapaaehtoisia, joilla on kokemusta verkossa toimimisesta.  

Toimi näin, jos haluat mukaan kouluttajakoulutukseen 

1. Lue tämä ohje huolella.  

Mieti, mikä koulutuslinja kiinnostaa ja onko sinulla riittävästi kokemusta siihen. 

2. Jos toimit jo osastossa, keskustele kouluttajakoulutuksesta osastosi kanssa.  

Toimiessasi osaston kouluttajana, lasku koulutuksesta lähetetään osastolle.  

3. Vastaa hakuilmoitukseen.  

Lisätiedot koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@redcross.fi.  

Kouluttajan polku 

1. Haku kouluttajakoulutukseen ja haastattelu  

2. Hyväksymisen jälkeen opintosuunnitelman teko piirin koulutussuunnittelijan kanssa 

3. Yhteinen osa (itsenäistä opiskelua verkossa) 

4. Lähijakso 1 - Välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” 

5. Lähijakso 2 - Sisältöosa koulutuslinjoittain  

6. Onnistunut opetusharjoite  

7. Olet valmis kouluttaja tukemaan osaston tai piirin koulutuksissa vapaaehtoisten 

kouluttautumista.  

https://www.lyyti.in/Kouluttajakoulutus_HUP
mailto:emilia.jokiaho@redcross.fi


 

 

 

 

KOULUTTAJA ERIKOISTUU KOULUTUSLINJAAN,  

ALLA PÄTEVYYSVAATIMUKSET:  

Oman toimialan peruskurssi tulee olla suoritettuna ennen kouluttajakoulutuksen sisältöosaa. 

Ensiapuryhmien kouluttaja 

- Voimassa oleva ensiapupäivystysoikeus 

- Suoritettu EA3- kurssi tai ensivastekurssi, tai vastaavat tiedot ja taidot.  

- Tiedät mitä osaamista laadukas ensiapupäivystystoiminta vaatii 

Ensivastekouluttaja 

- Terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, lääkäri, ensihoitaja tai sairaankuljettaja), joka on viimeiset 
kaksi vuotta toiminut päivystyspoliklinikalla, leikkaussalissa, teho-osastolla tai sairaalan ulkopuolisessa 
ensihoidossa. 

- Kokemus Punaisen Ristin ensiaputoiminnasta auttaa kouluttajan työssä 

 

Henkisen tuen kouluttaja: 

- Soveltuva terveys- tai sosiaalialan koulutus  

- Työkokemus tai vapaaehtoistyön kokemusta  
- Henkisen tuen peruskurssi suoritettu  

- Olet halukas tukemaan vapaaehtoisten hyvinvointia vapaaehtoistehtävissä  
 

Humanitäärisen oikeuden kouluttaja: 

- Sinulla on kansainvälisen oikeuden tuntemusta tai vankkaa kenttäkokemusta humanitaarisestä oikeudesta  

- Haluat jakaa tietoa Punaisen Ristin roolista humanitaarisessa oikeudessa  

- Olet suorittanut SPR:n humanitaarisen oikeuden peruskurssin 
 

Järjestökouluttaja 

- Kokemusta järjestötoiminnasta  

- Kokemusta järjestön luottamus- tai vastuutehtävissä toimimisesta  

- Halua toimia vapaaehtoisten tukijana ja osaston hallitusten innostajana 

- Koet Punaisen Ristin tehtävät ja arvomaailman omaksesi 

 

”Monikulttuurisuustoiminnan” kouluttaja /Kotoutumisen tuen kouluttaja 

- Kokemusta järjestötoiminnasta  

- Haluat lisätä syrjinnänvastaisuutta ja yhdenvertaisuutta Punaisessa Ristissä  

- Olet jo toiminut moninaisessa ympäristössä, meillä tai muualla 
 
Nuorisokouluttaja 

- Olet ollut mukana nuorisotoiminnan eri osa-alueilla, esim. kerhonohjaajana, leirillä, osallistunut nuorten 
vuosikokoukseen tai kouluyhteistyöhön 

- Koulumaailma on sinulle tuttua ja ole halukas tukemaan kouluyhteistyötä 

- Haluat jakaa tietoa ja innostusta nuorisotoiminnasta tuleville ohjaajille, nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön 
yhdyshenkilöille ja kaikenikäisille vapaaehtoisille 

 

Terveyden edistämisen kouluttaja 

- Voit erikoistua terveysneuvontaan, jolloin koulutat esim. terveyspistetoimijoita tai päihdetyöhön jolloin 

koulutat päihdetyön peruskursseja (Varhainen puuttuminen tai päihdeneuvoja). 

- Terveysneuvonnan pätevyysvaatimuksena terveydenhuollon ammattilaisuus.   

Päihdetyön pätevyysvaatimuksena Punaisen Ristin päihdetyön peruskurssi. 

 
Valmiuskouluttaja/ Vapepa 

- Kokemusta ja perustiedot pelastuspalvelusta 

- Osallistunut pelastuspalvelun toimintaan ja käynyt pelastuspalvelun peruskurssin 

Viestinnän kouluttaja 

-  Vahvaa osaamista, kokemusta ja näyttöä viestinnän parissa toimimisesta 

Ystävätoiminnan kouluttaja 

- Haluat lahjoittaa aikaasi ja osaamistasi ystävien valmentamiseen ja olla mukana lievittämässä yksinäisyyttä 

ja lisäämässä turvallisuutta tukea tarvitsevien arjessa.  

- Ystävätoiminnan peruskurssi suoritettu 

 



 

 

 

 

 

 

 

KOULUTTAJAKOULUTUKSEEN HYVÄKSYTYN POLKU: 
 

1.SOPIMINEN JA 

ILMOITTAUTUMINEN 

PIIRITOIMISTOSSA 

Henkilökohtainen 

opintosuunnitelma: 

”Yhteisymmärrys-

lomakkeen 

täyttäminen” 

Ilmoittautuminen 

linkin kautta 

 

 

 

2. YHTEINEN OSA 

(Kevät/Syksy 2021) 

Itsenäistä opiskelua 

verkossa: 

Perustiedot 

Punaisesta Rististä ja 

kouluttajan tehtävistä 

ja toiminnasta. 

Linkit tehtäviin 

toimitetaan kaikille 

kouluttajakoulutuksen 

lähijaksoille 

ilmoitetuille. 

Osallistujat 

suorittavat lisäksi 

pienen soveltavan 

verkkokurssin 

(Itslearning) 

 

3. LÄHIJAKSO 1 

VÄLINEOSA 

”Oppimisen 

ohjaaminen” 

- 30.-31.10. Hki 

Hinta 90e 

*Hyvän koulutuksen 

ja kouluttamisen 

periaatteet 

*Vuorovaikutus 

koulutustilanteessa 

*Opetusmenetelmän 

valinta ja käyttö 

*Esiintyminen  

 

Paljon 

kouluttajakokemusta 

omaavat voivat 

saada vapautuksen 

lähijaksosta, mutta 

verkko-osio on 

tarkoitettu kaikille 

osallistujille. 

 

4. LÄHIJAKSO 2 

SISÄLTÖOSAT 

19.-21.11. 

Hinta 70e 

*Syvennetään ja 

päivitetään 

sisältöosaamista 

liittyen oman 

toimialan 

peruskursseihin.  

**** 

Henkinen tuki 

Humanitaarinen 

oikeus 

Monikulttuurisuus 

Nuorisotoiminta 

Terveyden 

edistäminen 

Viestintä 

Ystävätoiminta 

*********** 

v.2022 tarkentuu 

Ensivaste-kouluttajat 

Ensiapuryhmien 

kouluttajat 

Valmiuden 

kouluttajat 

Svenskspråkig utb.  

5. OPETUSNÄYTE 

Sovitaan piirissä 

toimialavastaava

n työntekijän tai 

koulutussuunnitte

lijan kanssa. 

*Valmisteltu 

opetustuokio  

n.2 t., joka 

arvioidaan 

yhdessä sovitun 

mentorin kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Koulutusten sisältöjen osalta lisätietoa saa seuraavilta ohjelmasuunnittelijoilta: 

Koulutusvastaavat keskustoimistossa 2021 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@redcross.fi  

Koulutuslinja Nimi 

Järjestötoiminta Johanna Kylmäoja 

 

Humanitaarinen oikeus Jani Leino 

 

Yhteinen osa, Välineosa ja Resurssikouluttajat Sole Noranta 

Nuorisokoulutus Kirsi Lehtola 

 

Valmiuskoulutus 

Vapepa 

Maaria Kuitunen 

Ensivaste Virpi Lohrum 

 

Ensiapuryhmien kouluttajat  

 

Virpi Lohrum 

Henkinen tuki 

 

Tuula Luoma 

Ystävätoiminta 

Eläkevalmentajat 

 

Maaret Alaranta 

 

Terveyden edistäminen, päihdetyö ja terveyspisteet 

 

Kati Laitila 

Monikulttuurisuus/Kotoutumisen tuki 

 

Maria Pikkarainen  

Viestintä 

 

Noora Kero 
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