
KOULUTTAJAKOULUTUS KEVÄT 2022 

Keväällä 2022 järjestetään kouluttajakoulutuksen yhteiset osiot 
sekä muutamia sisältöosuuksia maalis- huhtikuun aikana. 

Suomen Punaisen Ristin kouluttajakoulutuksen opintokokonaisuuden tavoitteena on valmentaa 
osallistujat toimimaan osaavina ja innostavina vetäjinä järjestön vapaaehtoisille ja yleisölle suunnatuissa 
koulutustilaisuuksissa. Opintokokonaisuus koostuu useista joko etänä tai lähikoulutuksena toteutettavista 
osioista sekä ohjatusta opetusharjoituksesta.

Opintokokonaisuus on opintopisteytetty vaativuuteensa perustuen (4 opintopistettä). Yhteisten osioiden 
tarkemmat sisällöt on kuvattu vapaaehtoiskouluttajien sivustolla  https://rednet.punainenristi.fi/node/6357

Kurssimaksu: Yhteisten osien (lähi- ja etäosuudet) kurssimaksu on yhteensä 90 euroa. Toteutuvien 
sisältöosien kurssimaksut määräytyvät myöhemmin liittyen etä- ja mahdollisen lähiopetuksen suhteeseen.

Yhteiset osat: 
”Kouluttajana Punaisessa Ristissä”, ”Kouluttajan rooli ja tehtävät”, ”Oppimisen ohjaaminen” sekä 
”Vuorovaikutus ja opetusmenetelmät”

Sisältöosat (9.4.): 
Henkinen tuki, Humanitaarinen oikeus, Päihdetyö, Ystävätoiminta

https://rednet.punainenristi.fi/node/6357


KOULUTTAJAKOULUTUKSEN MODUULIT KEVÄT 2022 (Aikataulu)

Yhteiset osat

(kevät 2022)

”Kouluttajan rooli ja 

tehtävät”

Webinaari 1.3. klo 17-18

”Kouluttajana Punaisessa 
Ristissä” 

Verkkokurssi 4.1.-31.5.

”Oppimisen ohjaaminen” 
Etäkoulutus 8.3.klo 17-18:30

”Vuorovaikutus ja 
opetusmenetelmät” 

Lähikoulutus 26.3.

”Loppureflektio” 

Etänä 5.4. klo 17-18 

Sisältöosat 

etänä ja/tai 
lähikoulutuksena

9.4. Etäkoulutus

*Henkinen tuki

*Humanitaarinen 
oikeus 

*Terveyden 
edistäminen 
(Päihdetyö)

*Ystävätoiminta

Kuvaukset 

https://rednet.punain
enristi.fi/node/6357

Mahdollisista lähiosioista 
tiedotetaan myöhemmin

Opetusnäyte 

Sovitaan ”Yhteis-
ymmärryksen” 
yhteydessä jos 

mahdollista

Hyödynnetään 
yhteistä 

”Opetusnäyte-
lomaketta” 

https://rednet.punainenristi.fi/node/6357
https://teams.microsoft.com/l/file/01D6853B-A27C-4C74-8E7F-658ADEA34533?tenantId=8dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Ffinnishredcross.sharepoint.com%2Fsites%2FKoulutusmoduulienrakennustymaa%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2FKouluttajan%20yhteisymm%C3%A4rrys_p%C3%A4ivitys_syksy2021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Ffinnishredcross.sharepoint.com%2Fsites%2FKoulutusmoduulienrakennustymaa&serviceName=teams&threadId=19:1a66279df9114cb9bd1a75bbe3215454@thread.skype&groupId=f9a9a85d-b7fe-40a8-9bc6-8068235c6fc9
https://teams.microsoft.com/l/file/4C8B8C2C-16E5-45A8-94CD-4061CBF120AB?tenantId=8dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Ffinnishredcross.sharepoint.com%2Fsites%2FSPRTRResurssikouluttajat%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2FOpetusharjoituksen%20arviointikaavake%20ohjeineen%202018.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Ffinnishredcross.sharepoint.com%2Fsites%2FSPRTRResurssikouluttajat&serviceName=teams&threadId=19:gZ9nat6kGVGZOzrQ-14q4bOQtf1zpKlj2K4E7swAhdg1@thread.tacv2&groupId=a07c0ce4-b03b-4a5e-9296-08a619b70616


KOULUTTAJAKOULUTUKSEN YHTEISTEN OSIEN SISÄLTÖKUVAUS

Kouluttajana Punaisessa Ristissä: verkkokurssi
Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokurssi (n. 1 tunti)

SPR Toimintalinjaus tallenne + aineistot (31:54)

SPR Toimintamuotojen esittelyä (n. ½ tuntia)

Punainen Risti tutuksi -diasarja/webinaari-ohje ja materiaalit 
(n. 1 tunti)

Johdanto humanitaariseen oikeuteen –verkkokurssi  (n. 1 tunti)

Sodassakin on säännöt –materiaalipaketti (n. 1 tunti)

Punaisen Ristin merkin käyttö (n. ½ tuntia)

Asennetyökalu: Miten minun tulisi reagoida rasistisiin 
kommentteihin tai tilanteisiin toimiessani vapaaehtoisena? (n. 

½ tuntia)

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa, itseopiskeluaineisto

Turvallisuus vapaaehtoistoiminnassa -verkkokurssi ( n. 1 h)

Tarina ajatuksesta –video (Punaisen Ristin historia) (10 min)

Toiminnan rahoitus

Kouluttajan rooli ja tehtävät
Webinaari (Teams) (1h)

• SPR:n vapaehtoiskoulutusjärjestelmä
• Kouluttajan rooli, tehtävät, tuki ja ohjaus

Oppimisen ohjaaminen: etäkoulutus  
(3h)

• Oppimisen lainalaisuudet
• Vuorovaikutus etä- ja lähikoulutuksessa
• Hyvän koulutustilaisuuden menestystekijät

Oppimisen ohjaaminen: lähikoulutus 
(6h)

• Vuorovaikutus-, ryhmäytymis- ja 
esiintymisharjoitukset

• Erilaisten opetusmenetelmien testaus
• Hyvät kysymykset ja palaute kouluttajan 

työkaluina
• Oppitunnin suunnittelu

Reflektio/palaute: etäkoulutus (1h)

• Palautetta välitehtävistä
• Kysymyksiä ja vastauksia


