
 

Aikataulu ja koulutuspaikka  

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritet-

tava yhteinen osaamisen osio, välineosa, itsenäiset verkko-opinnot ja 

sisältöosa eli lähiopetuksena tapahtuva koulutus sekä koulutusnäyt-

teiden anto.  

Lähipäivien aikana syvennetään kurssilaisten kouluttaja -osaamista 

keskittyen ensiapuryhmäläisten kouluttamisen erikoispiirteisiin.   

Lähipäivät järjestetään 5.-7.3.2021 Nynäsissä, Heinolassa. HUOM! Ko-

ronavaraus. 

Hinta 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosan hinta on 135€. Hinta sisältää majoi-

tuksen, ohjelman ja ohjelmassa mainitut ruokailut.  

 

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  

 

Haku koulutukseen 
Haku koulutukseen oheisen linkin kautta maanantaihin 15.1.2021 men-
nessä: https://www.lyyti.fi/reg/ea-rkk2021 

 

Tiedustelut 

Virpi Lohrum, virpi.lohrum@redcross.fi tai 040 830 4406  

(ensiapuryhmien kouluttajakoulutuksen sisältöosa).  

 

  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENSIAPURYHMIEN KOULUTTAJAKOULUTUS 2021 

 

 

Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan 

ensiapuryhmän kouluttajana? 

Kannen kuva: Jussi Vierimaa 

https://www.lyyti.fi/reg/ea-rkk2021


Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus  

 
Tavoite  

Punaisen Ristin ensiapuryhmäläisten auttamisvalmius vahvistuu, kun 

osaavat vapaaehtoiskouluttajat kouluttavat ryhmiä teemailtaharjoituk-

sissa ja piirien järjestämissä ensiapuryhmien koulutuksissa. Ensiapu-

ryhmien kouluttajilla on tarvittavat tiedot taidot ja asenne ensiapuryh-

mäläisten kouluttamiseen. 

 

Sovellutko kouluttajaksi? 

Sinulla on voimassa oleva ensiapupäivystysoikeus. Olet suoritettu EA3- 

kurssin tai ensivastekurssin, tai sinulla on vastaavat tiedot ja taidot. Olet 

Punaisen Ristin jäsen ja olet suorittanut Punaisen Ristin peruskurssin. 

Tiedot 

• Tiedät mitä osaamista laadukas ensiapupäivystystoiminta vaatii 

Taidot 

• Sinulla on selkeä ulosanti 

• Osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan ja innostavan harjoi-

tusillan ensiapuryhmälle  

• Hallitset ensiavun 

• Osaat käyttää erityisvälineitä, kuten radiopuhelinta, tyhjiöpatjaa, 

kauhapaareja ja rankalautaa 

Asenne 

• Olet motivoitunut vapaaehtoisena kouluttamaan muita niin 

ryhmäilloissa 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 ja ryhmäsi mielestä sovellut ensiapuryh-

mien kouluttajaksi, keskustele asiasta piirisi ensiapuryhmätoi-

minnasta vastaavan työntekijän kanssa. 

2. Suorita itsenäisesti yhteinen osaamisen osio ja tee itsearviointi 

https://rednet.punainenristi.fi/Vapaaehtoiskouluttajat 

3. Suorita välineosa, mikäli koulutuksia on tarjolla. Opit erilaisia 

kouluttamismenetelmiä. * 

4. Hae Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosalle 15.1.2021 men-

nessä. 

o Hakijoille ilmoitetaan valinnasta 22.1.2021 mennessä 

o suorita verkkokoulutusosio ennen sisältöosaa (pakolli-

nen) 

5. Suorita Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa. 

6. Anna kouluttajanäyte jossain muussa kuin omassa ensiapuryh-

mässäsi sekä jollain piirin järjestämällä kurssilla 

Hyväksyttyjen suoritusten jälkeen: Onnittelut, olet kouluttaja! 

7. 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

