
                       

Kutsu/vahvistus 9.1.2015  

 

Kouluttaja- ja Promopäivät 2015  

Olet ilmoittautunut promojen ja kouluttajien yhteisille jatkokoulutus- ja virkistyspäiville Ouluun 

koulutuskeskus Pohtoon  la 31.1. - su 1.2.2015, tervetuloa!  Koulutuskeskuksen osoite on 

Vellamontie 12, 90500 Oulu. 

 

Päivien aikana perehdytään järjestön uusiin koulutus- ja perehdytysaineistoihin sekä 

toimintamalleihin ja pohditaan uuden toimintalinjauksen toteutumista vapaaehtoistoiminnassa.  

Ohjelmassa on myös vahvistusta esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin. Tällä kertaa syvennymme 

mm. siihen, kuinka puheella synnytetään tunnetta ja innostusta. Saamme myös työkaluja 

energiseen ja voimalliseen puhumiseen puhetaidon kouluttaja, kirjailija ja teologian tohtori Juhana 

Torkin johdattelemana.  

 

Iltaohjelma lauantaina sisältää aktiviteettejä ulkosalla, joten varaa lämpimiä vaatteita mukaan! 

Pohton saunaosastolla on myös uintimahdollisuus lauantaina. 

 

Perjantai-iltana saapuvat voivat käydä Oulun Eden -kylpylässä omalla kustannuksella, kylpylä 

avoinna klo 10–21, lipun hinta 15€, S-etukortilla 14€. Kylpylän aukioloajat voit tarkistaa 

nettisivuilta https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-eden 

 

Kurssimaksu on 70 euroa. Majoituksen hinta on 50€/hlö/2hh ja 80€/hlö/1hh. Kulut laskutetaan 

ilmoittautumislomakkeessa ilmoitetusta laskutusosoitteesta. 

 

Matkakulut korvataan 40 euroa ylittävältä osalta edullisimman vaihtoehdon mukaan. Oman 

auton käyttö korvataan Matkahuollon pikavuorotaulukon mukaan kuljettajalle. Ohessa on 

osallistujalista, jotta voitte tarvittaessa sopia yhteiskyydeistä.  

Mahdollisen maksuttoman peruutuksen voi tehdä sairaustapauksessa toimittamalla 

lääkärintodistuksen.  

 

ENNAKKOTEHTÄVÄT KAIKILLE 

a) Ole hyvä ja vastaa ennakkokyselyyn osoitteessa http://goo.gl/forms/d4H66C6kiu .  
b)”Unelmieni Punainen Risti” 

Pohdi minkälainen olisi unelmiesi Punainen Risti. Millä tavoin voisimme kehittää Suomen Punaista 

Ristiä entistä paremmaksi, jotta voisimme vieläkin paremmin auttaa avun tarpeessa olevia 

ihmisiä? Minkälaisessa Punaisessa Ristissä vapaaehtoisena toimiminen olisi entistäkin 

innostavampaa? Mitä pitäisi muuttaa, jotta mahdolliset harminpaikat saataisiin tasoitettua? Jos 

mahdollista, keskustelkaa aiheesta myös muiden toimijoiden kanssa omissa osastoissanne tai 

kaveripiirissänne ja kerätkää ajatuksenne yhteen. Laita pohdintatulokset sähköpostitse 

ulla.rantanen@redcross.fi.  

 

Tiedoksi vielä promoille … 

Promot, olettehan huomanneet, että Punaisen Ristin verkkokaupassa on myynnissä uusia, mustia 

promo t-paitoja hintaan 15€? Käy tutustumassa http://www.punaisenristinkauppa.fi/  ja 

tekemässä tilaus esim. piiritoimistosi promovastaavan avulla. Olemme myös hankkimassa uusia, 

mustia promohuppareita. Huppareista tulee uunituoreet esimerkkimallit mukaan Ouluun, joten 

siellä voi sovittaa oikeaa kokoa ja tehdä sitten tilauksen. Hupparin hinnaksi tulee 37€. 

https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-eden
http://goo.gl/forms/d4H66C6kiu
mailto:ulla.rantanen@redcross.fi
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Muistattehan, että kyseiset t-paidat ja hupparit on tarkoitettu vain promokoulutuksen käyneille 

vapaaehtoisille. 

 

 

Oulussa tavataan, tervetuloa! 

 

Koko vetäjäporukan puolesta… 

 

Maria Pikkarainen ja Sole Noranta 

Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto 

OHJELMA OSALLISTUJILLE 

 

Perjantai 30.1.2015  

Iltapalaa tarjolla klo 19-21  

 

Lauantai 31.1.2015 

 

8.00 

 

Aamiainen / Tulokahvit kaikille 

 

9.00 

 

Tervetuloa, ajankohtaiset kaikille 

Koulutus- ja ohjelmavastaavia keskustoimistolta 

 

9.45 Työpajat: osallistujat jaettu ennakkoilmoittautumisten mukaan 

1. Rasismiin puuttumisen treenikehä  

Maria Pikkarainen ja Milla Mäkilä, SPR Keskustoimisto 

2. Pakolaisteltan rakennus ja perehdytys toimintamalliin  

Anna Buzaeva, SPR Kaakkois-Suomen piiri 

3. Pakolaisen reitti  

Johanna Matikainen, SPR Keskustoimisto 

 

 

12.15 Lounas 

 

13.15 Ryhmähenkeä lisääviä menetelmiä 

KM/FM Marianne Hemminki, Capacitar 

 

15.15 Kahvipaussi 

 

15.30 Kouluttajille ohjelmakohtaiset 

sisältöpäivitykset: 

1. Henkinen tuki  

Ari Saarinen / Pia Yli-Pirilä 

2. Järjestötoiminta 

Ulla Rantanen 

3. Monikulttuurisuustoiminta 

Emilia Fagerlund 

4. Nuorisotoiminta 

Johanna Andersson 

5. Sosiaalipalvelu 

Anita Hartikka 

Promoille 

 

Mestaripromo esittäytyy  

 

Rekrytointi  

Maria Pikkarainen / Milla Mäkilä 

 

Vierailu pakolaisteltassa 

Anna Buzaeva 

 

 

18.30- 

19.30 

Päivällinen 

… ja vaatteiden vaihto ulkoiluaktiviteetteja varten 



 

19.45 Yhteisiä ulkoiluaktiviteettejä, pakolaisteltassa vierailua … 

(Huom. lämpimät vaatteet mukaan!) 

n.21.00 Saunat, mahdollisesti makkaran grillausta… 

Uintimahdollisuus! 

 

Sunnuntai 1.2.2015 

 

7.30 Aamupala kaikille 

 

8.30 Kouluttajille: Ohjelmakohtaiset osuudet 

jatkuvat tarvittaessa.  

Mikäli oma ohjelmaosuus ei toteudu, 

suositellaan osallistumista promojen 

työpajoihin. 

 

Promojen työpajat: 

A) Toimintalinjaus 2015-2017  

Marita Salo 

B) ”Unelmieni Punainen Risti” 

Ulla Rantanen 

10.00 Avainvapaaehtoisen polku  

Tietoisku kriisiviestinnästä 

Maria Pikkarainen ja Ulla Rantanen 

 

11.00 Lounas 

 

12.00 Kuinka puheella synnytetään tunnetta ja innostusta. Työkaluja energiseen ja 

voimalliseen puhumiseen. 

Puhetaidon kouluttaja, kirjailija ja teologian tohtori Juhana Torkki 

 

15.00 Päätöskahvit ja kotiin 

 

 


