Aikataulu ja koulutuspaikka
Lähipäivät järjestetään 16.-19.9.2021 Nynäsissä, Punaisen Ristin koulutuskeskuksessa Heinolassa.
Koulutukseen kuuluu sisältöosana itsenäiset verkko-opinnot ja lähipäivät. Lähipäivien aikana syvennetään kurssilaisten kouluttajaosaamista keskittyen ensiauttajien kouluttamisen erikoispiirteisiin.
Järjestäjä
Punaisen Ristin keskustoimiston valmiuden yksikkö yhteistyössä SPEK:n
ja Meripelastusseuran sekä opintokeskus Siviksen kanssa.
Hinta
Kouluttajakoulutuksen sisältöosan hinta on 180€. Hinta sisältää majoituksen, ohjelman ja ohjelmassa mainitut ruokailut.
Koulutukseen tulijat voivat tarvittaessa saapua paikalle jo keskiviikkoiltana noin klo 19-21. Ilmoita saapumisestasi keskiviikkona ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisäyöpyminen ke-to maksaa 30€/henkilö (sis. ilta- ja aamupala).
Hakeminen koulutukseen
Haku koulutukseen tapahtuu oheisen linkin kautta:

ENSIVASTEKOULUTTAJAKOULUTUS 2021

https://www.lyyti.fi/reg/evykoulutus0121/fi

Viimeinen hakupäivä kurssille on 13.8.2021. Hakijoille ilmoitetaan kurssille pääsystä 20.8.2021 mennessä. HUOM! Koronavaraus!

Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan
ensivastekouluttajana?

Tiedustelut
Lasse Putko, lasse.putko@gmail.com
Virpi Lohrum, virpi.lohrum@recross.fi

Tavoite
Koulutuksen tavoite
Kuva: Jarkko Mikkonen

Ensivastekouluttajakoulutuksessa kurssilaiset saavat valmiudet toimia
Suomen Punaisen Ristin, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Meripelastusseuran järjestämillä ensivastekursseilla ja ensiauttajien harjoituksissa kouluttajina.
Ensivastekurssi antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä. Ensiauttajat osallistuvat ensihoitotehtäviin
osana alueellista ensihoitopalvelua. Ensivastekurssilla perehdytään 54
tunnin aikana ensiauttajien yleisimmin kohtaamien hätätilapotilaiden
kohtaamiseen, sekä Suomen ensihoitopalveluun kokonaisuutena.

Sovellutko kouluttajaksi?
Olet terveydenhuollon ammattihenkilö, pelastajatutkinnon tai vastaavan aiemman tutkinnon suorittanut. Työskentelet ensihoidossa tai
muussa työympäristössä, jossa olet säännöllisesti tekemisissä hätätilapotilaiden kanssa. Suositeltavana työympäristönä kouluttajille on toimiminen hoitotason ensihoitoyksikössä.
Tiedot
•

Tunnet ensivastetoiminnan vaatimukset

Taidot
•

Sinulla on selkeä ulosanti

•

Osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan ja innostavan harjoitusillan ensiauttajille

•

Osaat käyttää erityisvälineitä, kuten radiopuhelinta, tyhjiöpatjaa,
kauhapaareja ja rankalautaa

Asenne
•

Olet motivoitunut kouluttamaan vapaaehtoisia maallikkotaustaisia ensiauttajia niin ryhmäilloissa kuin ensivastekursseillakin

•

Olet asenteeltasi positiivinen

•

Osaat kannustaa ja rohkaista toisia oppimaan

•

Kestät paineen alla työskentelyä ja vaihtelevia tilanteita

•

Olet valmis tekemään kouluttajakoulutukseen liittyvät ennakkotehtävät ajallaan

Miten pääset kouluttajakoulutukseen?
1. Keskustele asiasta oman organisaatiosi ensivastetoiminnasta
vastaavan henkilön kanssa ja pyydä puolto koulutukseen osallistumiselle
2. Hae mukaan Ensivastekouluttajien sisältöosalle
3. Mikäli sinut hyväksytään koulutukseen
o Tee ennakkotehtävät verkkokoulutusalustalla
o Suorita Ensivastekouluttajien sisältöosa
4. Anna kouluttajanäyte jollain ensivastekurssilla
Hyväksyttyjen suoritusten jälkeen: Onnittelut, olet kouluttaja!
5. Käy täydennyskoulutuksissa, opit uutta, motivoidut kouluttamaan ja pidät kouluttajaoikeutesi voimassa

