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HYVÄÄ TÄTÄ VUOTTA 2022 ENSIAPURYHMILLE! 

 

Hankaloituva koronatilanne haastaa aikuisten ryhmätoimintaa, myös siis EA-ryhmissä. 
Toivottavasti pystytte omien ryhmien kanssa pitämään joitain ryhmäiltoja 
kokoontumisrajoitusten puitteissa, tai ainakin etänä.  

Tässä viestissä on infoa, muistutuksia ja päivämääriä tälle kevätkaudelle.  

Piirin järjestämät etäryhmäillat   

Etäryhmäiltojen suosio on ollut hyvä ja jatkammekin kouluttajien kanssa niitä myös tänä 
vuonna. Muistattehan ilmoittautua Hupsiksessa, ryhmäillat ovat Kaakkois-Suomi 
ensiapuryhmät -ryhmän tapahtumissa. Haethan tarvittaessa jäsenyyden ryhmään.  

Ryhmänjohtajien vastuulla on seurata ja pitää kirjaa omien ryhmäläisten osallistumisista.  

Lasketaanko etäryhmäilta harjoitusosallistumiseksi? Etäryhmäiltaosallistumisesta saa 
itselleen harjoituskerran. Huomioittehan kuitenkin, etteivät aiheet ole ainakaan tänä 
keväänä ns. pakollisten harjoitusten sisältöjä (esim. elvytys, tajunnantason häiriöt jne.), 
joten ne pitää ryhmän huolehtia omassa harjoitteluohjelmassa. Päivystysoikeus ei siis säily 
pelkillä piirin etäryhmäilloilla, ryhmien omaa (läsnäolo)harjoittelua vaaditaan siis edelleen.  

Illat ja aiheet:  

27.1. Tapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy 
24.2. Vammamekanismi 
31.3. Rankavammat 
28.4. Nivel- ja pehmytkudosvammat 
25.5. aihe vielä avoin 

Jos sinulla ei ole Hupsis-tunnuksia, ilmoittaudu OMAssa 
https://oma.punainenristi.fi/event/13425  

Edelleen etäryhmäiltojen materiaali ja tallenteet lisätään piirin RedNet sivuille. Niitä voitte 
halutessanne käyttää ryhmienne harjoitusten tukena. Materiaalit löytyy täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/61885  

 

Ensiapupäivystäjän peruskurssi 

Koulutus toteutuu ja vielä voi ilmoittautua mukaan.  

Koronatilanne on pakottanut muuttamaan hieman kurssin toteutustapaa: 

Teoriat teams:ssä kuten aikaisemmin ilmoitettu:  

24.1., 2.2., 8.2., 16.2. 

Uutena iltana tulee teorian kertausilta ke 30.3. ja harjoittelupäivät 9.-10.4. Mikkelin seudulla.  
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Kurssiin on lisätty teorian kertaus siitä syystä, että pelkän teorian unohtaminen alkaa hyvin nopeasti 
ensiaputaidoissa, jos käytännön harjoittelua ei saada yhdistettyä teoriaan. Kurssilaiset saavat esittää 
myös toiveita tämän illan sisältöön. Ohjeistamme tämän myöhemmin osallistujille.  

Harjoitusviikonloppu haluttiin viedä riittävän kauas kevääseen siitä syystä, että se varmemmin 
saadaan toteutettua. Huhtikuussa toivottavasti kelitkin ovat sellaiset, että voimme olla pihalla ja sitä 
kautta edelleen vähentää riskejä.  

Vahva tahtotila on se, että teillä on ryhmissä uusia päivystäjiä kesällä! 

Ilmoittautuminen on edelleen auki 18.1.22 saakka, pari paikkaa on vielä vapaana.  

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://oma.punainenristi.fi/event/12850  

 

Ensiauttajakurssi 

12.-15.5.2022 Kerimäellä 

Koulutus on yhteinen SPR Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piirien kanssa ja sinne 
hyväksytään 16 osallistujaa. He saavat tiedon hyväksymisestään sähköpostitse helmikuun 
loppuun mennessä. 

Osallistujissa etusijalla ovat Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piirien jäsenet. Jos 
koulutukseen jää tilaa, mukaan otetaan myös muiden piirien jäseniä. 

Ensiauttajakurssi on tarkoitettu ensiapupäivystäjille, jotka haluavat pätevöityä 
ensiauttajiksi ensivastetasoisiin päivystyksiin. 

Koulutuksen pohjavaatimus: 

Suoritettuna ja voimassa jokin alla olevista koulutuksista: 

1. Aktiivinen VPK:n hälytysosaston jäsen, jolla suoritettu palokuntien ensiapukurssi sisältäen 

PPE-D 

2. Ammattimerenkulun merilääkintäkoulutus suoritettuna edellisen 5 vuoden aikana 

3. Vähintään SPR:n EA 2® –kurssi sisältäen PPE-D tai vastaava toisen organisaation koulutus 

voimassa 

4. Terveydenhuollon ammattilainen 

5. Pelastusalan ammattilainen. 

Punaisen Ristin vapaaehtoisina ensiauttajina toimivilla tulee olla voimassa oleva 
ensiapupäivystäjän peruskurssi ja päivystysoikeus heidän hakeutuessaan koulutukseen. 
Koulutusvaatimusten lisäksi kurssilaisen tulee olla täyttänyt 18 -vuotta viimeistään kurssin 
päättymispäivänä. Kurssilaisen on oltava myös fyysisesti ja henkisesti ensivastetoimintaan 
soveltuvassa kunnossa. 

Lue lisää ja hae mukaan 13.2.22 mennessä https://oma.punainenristi.fi/event/12929  
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Ryhmänjohtajakurssi nro RJ100 

Suomen Punaisen Ristin vuoden 2022 ryhmänjohtajakoulutuksen haku on nyt auki. Koulutus on 
tarkoitettu ensiapuryhmien, henkisen tuen ja ensihuollon ryhmien nykyisille ja tuleville johtajille. 
Hakuaikaa on 17.4.2022 asti ja koulutukseen hakijoille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 29.4.2022.  

Koulutuksen mainos ja lisätiedot, sekä ohjeet ilmoittautumiseen on sähköpostin erillisenä 
liitteenä! 

 

Osaamisen varmistaminen  

Muistattehan huolehtia päivystysoikeuden säilymisestä säännöllisellä ja laatuohjeiden 
mukaisella harjoittelulla sekä vuosittaisella osaamisen varmistamisella. 

Olettehan ilmoittaneet 2021 aikana osaamisen varmistamisen omassa ryhmässänne 
suorittaneiden tiedot Jennille piiritoimistoon! Jos ette, niin asian hoitamisella on nyt kiire.  

Vuoden 2022 osaamisen varmistaminen on edelleen osastojen/osastoryppäiden vastuulla. 
Sisältö on sama kuin vuonna 2021, mutta anafylaktisen reaktion tilalle voitte valita yhden tai 
useamman toisen sairaskohtauksen, jonka oireisiin ja ensiapuun tutustutte. Osaamisen 
varmistamisessa olennaista on asioiden kertaaminen ja harjoittelu yhdessä. Välttäkää 
”testaamisen tunnelmaa” tekemisessänne.  

 Myös vuoden 2022 osaamisen varmistamiset raportoidaan. Osaamisen varmistaminen 
saadaan merkattua helposti Hupsikseen kunkin päivystäjän kohdalle. Tällöin raportointia 
erikseen Jennille ei tarvita. Jos asia on ryhmänjohtajalle vieras ja kiinnostuit siitä, ota 
yhteyttä niin neuvon eteenpäin.  

  

Tekemisen riemua, iloa ja terveyttä teille kaikille toivottaa;  

 Jenni Ojala 
terveydenhuollon suunnittelija, SPR Kaakkois-Suomen piiri 

jenni.ojala@redcross.fi, p. 0400 156828 

 

 

Piirin koulutukset järjestetään yhteistyössä Siviksen kanssa.  

 


