
 

Kutsu Promo- ja kouluttajapäiville 

Kutsumme sinut mukaan Suomen Punaisen Ristin promojen ja kouluttajien yhteisille 

jatkokoulutus- ja virkistyspäiville viikonlopuksi 30.–31.1.2016 Turkuun, tervetuloa! 

Kokoontumispaikkamme on kokoushotelli Linnasmäki (Lustokatu 7, 20380 Turku). 

Kouluttajille ohjelmassa on tilaisuus kouluttajapätevyyden päivittämiseen ja paljon 

kouluttajataitoja kartuttavaa lisäkoulutusta. 

Promot pääsevät tutustumaan pop up -malleihin uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja 

saavat ideoita heidän vastaanottamiseen. Tarjolla on tuoretta tietoa varainhankinnasta ja 

vapaaehtoistoiminnasta vastaanottokeskuksissa. Lisäksi kuulemme mestaripromon 

kokemuksia ja onnistumisia. 

Varsinais-Suomen piiri järjestää kaikille iltaohjelmaa lauantaina. 

Kaikille yhteisissä ohjelmaosioissa on mahdollisuus kartuttaa tietoa ja taitoa mm. 

ryhmähenkeä lisäävistä menetelmistä, sovittelusta erimielisyyksien ratkaisijana tai saada 

aikaa kokemusten vaihtoon ja vertaistukeen. Lisäksi voit valita vierailun 

vastaanottokeskukseen tai osallistuja rasismiin puuttumisen treenikehään. Lisätietoa 

ohjelmasta löydät promojen ja kouluttajien RedNet-sivuilta sekä piiritoimistostasi. 

Koulutusviikonlopun hinta on 70 € sisältäen ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituksen 
hinta on 48€/hlö 1 hengen hotellihuoneessa ja 35€/hlö 2 hengen hostellihuoneessa. 

Kaikissa huoneissa on oma wc ja suihku. Hostellihuoneissa majoittuja petaa petinsä itse. 
Majoituskulut laskutetaan ilmoittautumislomakkeessa ilmoitetusta laskutusosoitteesta. 
Matkakulut korvataan 40 euroa ylittävältä osalta edullisimman julkisen kulkuneuvon 

hinnaston mukaan. Oman auton käyttö korvataan Matkahuollon pikavuorotaulukon 
mukaan kuljettajalle.  

 
Ilmoittaudu tästä linkistä: 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1366951&chk=E8JPNKP4  

Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 11.1.2016. Sen jälkeen peruutuksista 
veloitetaan tilaisuuden todelliset kustannukset täysimääräisinä. Sairaustapauksessa 
veloitukselta voi välttyä toimittamalla lääkärintodistuksen. Voimme lähettää 

ilmoittautuneille ennakkotehtäviä. 
 

Obs. Programmet är endast på finska. 
 
Touhukkain terveisin, 

 
Maria Pikkarainen ja Sole Noranta 

Suomen Punainen Risti, keskustoimisto 
 

PS. Nyt myös kouluttajille on Punaisen Ristin verkkokaupassa myynnissä omat harmaat 
hupparit (37€), käykää katsomassa ja tilaamassa! Promojen mustia huppareita (37€) ja t-
paitoja (15€) on valikoimassa edelleen. http://www.punaisenristinkauppa.fi/  

  

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1366951&chk=E8JPNKP4
http://www.punaisenristinkauppa.fi/


OHJELMA OSALLISTUJILLE (alustava) 
 

Lauantai 30.1.2016 
 

10:00 Aamukahvit ja sämpylät tarjolla 

 

10:30 Tervetuloa, ajankohtaista asiaa kaikille: 

Suomen Punaisen Ristin rooli turvapaikanhakijoiden vastaanotossa 

 

11:00 Kouluttajien ohjelmakohtaiset 

sisältöpäivitykset (valitse 1): 

A) Henkinen tuki  

B) Järjestötoiminta 

C) Monikulttuurisuustoiminta 

D) Nuorisotoiminta 

E) Sosiaalipalvelu 

F) Humanitaarinen oikeus 

G) Päihdetyö 

 

Promot: 

Pop up -mallit uusien vapaaehtoisten 

rekrytoinnin apuna 

 

12:30 Lounas 

 

13:30 Kouluttajien ohjelmakohtaiset 

sisältöpäivitykset jatkuu 

 

Promot: 

Uusien vapaaehtoisten vastaanotto 

osastoissa 

 

15:00 Iltapäiväkahvit 

 

15.30 Kouluttajien ohjelmakohtaiset 

sisältöpäivitykset jatkuu 

 

Promot: 

 Mestaripromon kokemukset ja 

onnistumiset  

 ICE, liidi, tele ja feissaus -

varainhankinnan uusia tuulia 

 Vastaanottokeskusten 

vapaaehtoistoiminnan uudet muodot  

18:00 

 

Päivällinen 

19:00 Yhteistä iltaohjelmaa varsinaissuomalaiseen tapaan 

 

n. 20:30 Saunat, uintimahdollisuus 

 

Sunnuntai 31.1.2016 
 

8:00 

 

Aamiainen 

9:00 Vaihtoehtoiset ohjelmat promoille ja kouluttajille (valitse 1): 

A) Ryhmähenkeä lisääviä menetelmiä 

B) Vierailu turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen 

 

11:45 Lounas 

 

12:45 Vaihtoehtoiset työpajat promoille ja kouluttajille (valitse 1): 

A) Sovittelu työkaluna erimielisyyksien ja riitojen käsittelyyn 

B) Vapaaehtoisten voimavarapäivä 

C) Rasismiin puuttumisen treenikehä 

 

14:45 Yhteinen päätös ja kiitos 

 

15:00 Päätöskahvit ja kotiin 

 



 

Sunnuntain vaihtoehtoiset ohjelmat 
 

 
 

 

 
A) Ryhmähenkeä lisääviä menetelmiä 

 

Työpajassa on tavoitteena tunnistaa tekijöitä, joiden avulla voit kouluttajana/promona vaikuttaa 

ryhmähenkeen. Lisäksi työpajassa pääset itse kokeilemaan erilaisia harjoituksia, joilla voit virittää 

ryhmää toimintaan ja nostaa ryhmän energiatasoa.  Luvassa on naurua ja menetelmiä omaan 

työkalupakkiin. Työpajan vetää Marianne Hemminki/Capacitar. 

 

B) Vierailu turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen 

 

Käymme yhdessä tutustumassa Turussa olevaan Pansion vastaanottokeskukseen, joka majoittaa 

pari sataa turvapaikanahakijaa. Järjestämme vastaanottokeskukseen bussikuljetuksen 

ilmoittautuneiden määrän mukaan, joten ilmoittautuminen on sitova. Mukaan mahtuu 50 

henkilöä. 

 
 

 

 
A) Sovittelu työkaluna erimielisyyksien ja riitojen käsittelyyn 

 

Kuinka varmistaa hyvä yhteistyö ja mielekäs vapaaehtoistoiminta, kun ihmisten välillä on 

erimielisyyksiä? Kuinka suhtautua kielteisiin asenteisiin? Mitä tehdä, kun yhteistyö tuntuu 

vaikealta eikä lähde liikkeelle?  

Sovittelu on menetelmä, jossa ihmisten välisiä ongelmia ratkotaan kaikkia osapuolia kunnioittaen, 

jokaisen huolet ja tarpeet kuullen ja ratkaisukeskeisesti edeten. Sovittelu on Suomessa hyväksi 

havaittu ja sen vuoksi yhteiskunnassa laajeneva työmenetelmä. Sitä käytetään jo usealla 

elämänalueella: Suomessa sovittelun osa-alueita ovat mmm. rikosten ja riitojen sovittelu, 

koulusovittelu, päiväkotisovittelu, perhesovittelu, työyhteisösovittelu, naapuruussovittelu, 

ympäristö- ja kaupunkisuunnittelukiistojen sovittelu ja katusovittelu. Sovittelun vaikuttavuus 

perustuu ajatukseen henkilökohtaisesta ja yhteisestä vastuusta. Sovittelussa ei etsitä syyllisiä tai 

syyllistetä, vaan tutkitaan omaa itseä ja oman toiminnan vaikutuksia. Ymmärryksen lisääntyminen 

aikaansaa halua kantaa vastuuta.  

Työpajassa annetaan perustiedot ihmisten välisestä konfliktista, sovittelusta ja harjoitellaan 

käytännön esimerkkien avulla. Työpajan vetää Miriam Attias, Naapuruussovittelun keskuksen 

naapurustosovittelija. 

 

B) Vapaaehtoisten voimavarapäivä 

 

Vapaaehtoisten voimavarapäivä on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen teemojen ympärille 

rakennettu kokonaisuus, jossa tavoitteena on: 

1) Antaa tilaa kokemusten vaihtoon, vuorovaikutukseen ja vertaistukeen. 

2) Antaa valmiuksia ymmärtää rajanvetoa oman elämän eri roolien välillä. 

3) Tukea vapaaehtoisena jaksamista. 

 

 

C) Rasismiin puuttumisen treenikehä 

 

Rasismiin puuttumisen treenikehä on kaikille sopiva, iloinen ja energinen työpaja, joka hyödyntää 

toiminnallista forum-teatterimenetelmää. Treenikehässä osallistujat oppivat tunnistamaan 

rasismia ja saavat tietoa ja kokemuksia siihen puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväiset 

vuorovaikutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. 

Klo 9:00–11:45, valitse 1:  

Klo 12:45–14:45, valitse 1: 


