
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Ihanaa kesää!  
 
Ensiapuryhmissä on vietetty kauden päättäjäisiä. Kiitos ryhmien luotsaamisesta ja 
hyvistä harjoituksista! Kesällä loman lisäksi moni ensiapuryhmäläinen on mukana 
yhdessä tai useammassa ensiapupäivystyksessä. Jokunen hälytystehtäväkin voi 
tulla. Samalla kuitenkin rentoudutaan ja nautitaan kesäsäästä Antoisaa kesää 
kaikille! 
 
Tässä uutiskirjeessä käsitellään seuraavia aiheita: 

• Tulevat koulutukset ja tapahtumat 

• Matkalaskutus piirin ensiapupäivystyksissä 

• Kesän päivystyskorvaukset 

• Telttoja tilattavissa 
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA ELO-SYYSKUUSSA 
 
TURVALLISUUSKOULUTUS MESSUKESKUKSESSA 19.8.2019 
Järjestämme yhteistyössä Messukeskuksen kanssa ensiapupäivystäjille suunnatun 
turvallisuuskoulutuksen 19.8.2019 Koulutus kestää alustavasti klo 9-16. 
Koulutukseen voi hakea HUPSIKSEEN kautta viimeistä heinäkuun 20.8 aukeavan 
linkin kautta. Mukaan toivotaan erityisesti Messukeskuksessa päivystäviä 
vapaaehtoisia. Mikäli hakijoita on enemmän, kuin paikkoja, otetaan mukaan niitä 
päivystäjiä, jotka eivät päässeet kevään koulutukseen.  

 
 
ENSIAPURYHMÄN KOULUTTAJAKOULUTUS 23.-25.8.2019 
Perehdytys ja koulutus ensiapuryhmien ETK:lle ja muille kokeneille 
ensiapuryhmiä kouluttaneille  
 
Tervetuloa ylimääräiseen Ensiapuryhmän kouluttajakoulutukseen! Piirissämme on 
paljon ETK:ta ja muita kokeneita ensiapupäivystäjän peruskurssilla aiemmin 
kouluttaneita vapaaehtoisia, joiden on nyt mahdollista saada perehdytys ja 
valmiudet pitää uudistunutta Ensiapupäivystäjän peruskurssia ja muitakin 
ensiapuryhmille suunnattuja koulutuksia. 

 
Kouluttajakoulutuksesta vastaa keskustoimisto. Koulutukseen liittyy elokuussa 
suoritettava verkkokurssi, lähiopetus ja opetusnäyttö joillain piirin järjestämällä 
kurssilla. Koulutuksen hinta on 80€, mikä sisältää koulutuksen, materiaalit ja 
lähijaksopäivien lounaat ja kahvit. Hinta ei sisällä majoitusta. Koulutus järjestetään 
hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä Helsingissä/Vantaalla/Espoossa. Lopullinen 
paikka ilmoitetaan viimeistään elokuussa. Hae koulutukseen oheisen linkin kautta:  
https://www.lyyti.in/Ensiapuryhman_kouluttajakoulutus_elokuu_2019__hakemus
_1074  
 

 
 
 

ENSIVASTEVIIKONLOPPU NYNÄSISSÄ 
 
EVY kouluttajakoulutus järjestetään 5.-8.9., EVY kouluttajien päivitys on 6.-8.9. ja 
EVY harjoitusviikonloppu ensivastevapaaehtoisille on 7.-8.9. Päivät ovat Nynäsissä. 
Mainos on tulossa heinäkuun aikana. Viikonlopun järjestelyistä vastaa 
keskustoimisto. 

 
 

KOULTTAJAKOULUTUKSEN VÄLINEOSA 2.-3.11.2019 
 
Kouluttajakoulutuksen välineosa järjestetään 2.-3.11.2019.Välineosalla vahvistat 
taitojasi tukea erilaisia ihmisiä oppimaan.  Väliosa on tarkoitettu sekä tuleville 
kouluttajille, kuin jo kouluttajakoulutuksen sisältöosan jo käyneille. Ohessa 
ilmoittautumislinkki. Olisi hienoa, jos saisimme HUP:sta välineosaan 
ensiapuryhmän kouluttajia. Hae välineosalle mahdollisimman pian: 
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MATKALASKUOHJEET PIIRIN JÄRJESTÄMISSÄ ENSIAPUPÄIVYSTYKSESSÄ 
 

HSL muutti lippujen hinnoittelua toukokuussa. Piiri maksaa kuten aiemminkin 
matkakorvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan noudattaen HSL:n 
hinnoittelua. Jokaisen päivystäjän tehtävänä on itse tarkistaa, millä vyöhykkeellä 
hän asuu (A/B/C/D) ja millä vyöhykkeellä kyseinen päivystys on (A/B/C/D) ja 
paljonko hänen matkansa maksaa sinne ja takaisin. On mahdollista, että matka 
päivystykseen kulkee pakosta jonkun muun vyöhykkeen kautta, kuin missä 
päivystys/koti on. Tämä huomioidaan matkakorvauksessa. Ensiapupäivystyksen 
johtaja kirjaa korvaussumman tuntilistaan, mikä toimitetaan piiriin, kuten tähänkin 
asti. Lisätietoa: https://www.hsl.fi/liput/kertaliput?zones=bc 
 

Poikkeuksena on ne Helsingistä kauempana asuvat ensiapupäivystäjät, joiden 
kanssa Markku on sopinut ns. bensarahan. Tämä on siis aina ennalta sovittu 
Markun kanssa. 

 
 

 

 

KESÄN PÄIVYSTYSKORVAUKSET 
 

Piirityöntekijöiden kesälomien takia kesä- ja heinäkuun päivystyskorvaukset 
maksetaan osastoille elokuun loppuun mennessä. Pahoittelemme jo etukäteen, 
että joudutte odottamaan rahoja.  
 

 

 

 

NIINAN VIERAILU ENSIAPURYHMÄSSÄNNE SYKSYN AIKANA – VARAATHAN 
AIKANNE 
  

Tavoitteeni on vierailla kaikissa ensiapuryhmissä tämän vuoden aikana. Nyt 6/35 
ryhmää on varannut vierailuajan. Vierailun aikana toivon saavani yleiskuvan 
ryhmästänne ja siitä, miten piiri voi jatkossa tukea teitä mahdollisimman hyvin. 
Haluan myös tukea ryhmäänne harjoittelemaan. Otan mieluusti jonkun ryhmäläisistä 
tarvittaessa avukseni. Tällä hetkellä voin vierailla kolmella eri teemalla, joista voitte 
valita teille parhaiten sopivan: 

• Elvytystalkoot 

• Ensiarvion tekeminen ja kirjaaminen 

• Uusien ryhmäläisten rekrytointi 
Jotta saamme vierailut helpoimmin sovittua, tässä on Doodle-linkki: 
https://doodle.com/poll/wzgh85bqn63pr8ca Jokainen ryhmä voi varata vain yhden 
ajan. Ilmoittakaa osaston nimi, yhdyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero. Ja huom! 
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Mitä nopeammin varaatte minut, sitä enemmän teillä on vaihtoehtoja valittavana! 
Varaus tulee tehdä vähintään kahta viikkoa ennen ajankohtaa.  
 
Varmistan joka vierailun erikseen sähköpostitse/lyyti linkillä. Tässä yhteydessä voitte 
kertoa teematoiveenne ja ryhmäillan tarkemman sijainnin.  

 
 
  
 
 
 

Kiitos! 
 

Kiitos kun olet toiminut ensiapuryhmänne ryhmänjohtajana tai muissa tärkeissä 
tehtävissä tämän talven ja kevään ajan. Rentoudu kesällä! Ja jos teillä on 
ensiapupäivytyksiä, onnistuneita päivytyksiä.  
 
Seuraava Ryhmänjohtajien kirje tulee elokuussa. 

 
Aurinkoisin kesäterveisin 
Niina ja Markku 
 
Niina Hirvonen 

Ensiaputoiminnan koordinaattori 
Helsingin ja Uudenmaan piiri 
Suomen Punainen Risti 
 
niina.hirvonen@punainenristi.fi | skype niina.hirvonen_frc 
Puhelin 0400 428 918 
Salomonkatu 17 B 5krs,  00100 Helsinki 
 


