
 

Paikka  

Scandic Laajavuori  

Osoite: Laajavuorentie 30, Jyväskylä 

 

Hinta 
  

• Kertauskoulutus: 50 €/osallistujat sisältäen ennakkoon verkkokurssin, 

Laajavuoressa yhden päivän koulutuksen, ohjelmassa mainitut ruokai-

lut, materiaalit ja uuden rinnepäivystäjäkortin.  

• Rinnevastaavien tapaaminen: 10 €/osallistujat sisältäen lauantain oh-

jelman, ruokailut ja materiaalit. Matkoja korvataan yli 40€ omavas-

tuuosuuden jälkeen halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Seura-

van päivän täydennyskoulutukseen jääville majoitus maksaa 

40€/henkilö sisältäen iltaruokailun. Sunnuntain täydennyskoulutus 

maksaa 50€/henkilö. 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu oheisen Lyyti-linkin kautta 14.1.2019: 

https://www.lyyti.in/rinnepaivystyksen_superviikonloppu 

 

 

Tiedustelut 

Niina Hirvonen, niina.hirvonen@punainenristi.fi  tai 040 830 4406  

 

  

 

 

 
Kannen kuva: Leena Koskela 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RINNEPÄIVYSTYSTÄJIEN SUPERVIIKONLOPPU  

 

Tervetuloa  
rinnepäivystäjien  

SUPERVIIKONLOPPUUN  
Laajavuoreen 9.-10.2.2019! 

 
 

https://www.lyyti.in/rinnepaivystyksen_superviikonloppu
mailto:niina.hirvonen@punainenristi.fi


Rinnepäivystäjien SUPERVIIKONLOPPU 

helmikuussa 2019 

 
Kenelle 

• Rinnepäivystäjille 

• Rinneyhdyshenkilöille 

• Rinnepäivystyskouluttajille 
 
Tavoite  
Rinnepäivystäjien kertauskoulutuksessa jopa 120 rinnepäivystäjää päi-

vittää osaamisensa ja tutustuu uusiin rinnepäivystäjiin.  Koulutukseen 

sisältyy ennakkoon verkkokurssiosuus ja yhden päivän harjoituspainot-

teinen kertauskoulutus, josta osa on rinteessä, osa hotellin sisätiloissa. 

Samansisältöiset päivän koulutukset järjestetään lauantaina ja sunnun-

taina. 

 

Rinneyhdyshenkilöt ympäri Suomea saavat tukea omaan toimintaansa 

ja tapaavat toisensa lauantaina 9.2.2019. Heillä on myös mahdollisuus 

suorittaa kertauskoulutus sunnuntaina 10.2.2019. 

 

Rinnepäivystyskouluttajat saavat yhdessä hyvän kouluttajakokemuksen 

ja tutustuvat toisiin kouluttajiin.  Jos olet kouluttaja, sovi asiasta ennak-

koon Niinan kanssa. Kouluttajana et maksa osallistumismaksua. 

 

Varusteet 

Kertauskoulutukseen tulevat ottakaa mukaanne rinnepäivystysvarus-

teenne (lasketteluvarusteet, päivystysliivi, jos mahdollista, säähän sopi-

vat ulkovaatteet)  ja sisäharjoituksiin sopivat vaatteet. 

 

 

 
ALUSTAVAT OHJELMAT  
 
Kertauskoulutus lauantaina tai sunnuntaina 
 
8.00 Ilmoittautuminen alkaa 
8.30 Tervetuloa, ohjeet päivään, siirtyminen harjoituspisteille 
9.00 Harjoituspiste 1 
10.30 Tauko, siirtyminen seuraavalle pisteelle 
10.45 Harjoituspiste 2 
12.15 Lounas 
13.15 Harjoituspiste 3 
14.45 Tauko, siirtyminen seuraavalle pisteelle 
15.00 Harjoituspiste 4 
16.30 Kahvit, palaute, todistukset 
17.00 Kiitos, turvallista kotimatkaa 
 
Rinneyhdyshenkilöiden tapaaminen lauantaina  
 
9.00 Ilmoittautuminen, kahvit 
9.45 Tervetuloa  
10.15 Rinnepäivystäjän polku 

Rekrytointi – koulutus – perehdytys rinteessä – ensiapua - ra-
portointi – palaute – tiedotus – kertauskoulutus 
Minun roolini rinneyhdyshenkilönä 

12.00 Lounas 
13.00 Rinneyhdyshenkilön perehdytysvihko 
13.30 Uudet rekrytointimateriaalit ja ideat rekrytointiin 
14.00 Me-henki kotirinteessä, yhteys hiihtokeskukseen 
14.30 Kahvit 
15.00 Uudet lomakkeet  
15.30 Miten hälytysryhmään  
16.30  Turvallista kotimatkaa tai jos jää kertauskoulutukseen 
 Majoittuminen, kylpylästä nauttiminen 
19.00 Päivällinen, rentoa illanviettoa yhdessä 

 


