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Kiitos teille kaikille mahtavasta vuodesta 2019! Ja hyvää joulun odotusta  sekä innostavaa vuotta 2020! 
 
Tässä uutiskirjeessä on tietoa 

▪ Ensiapupäivystysten kehittämisestä 
▪ Ensiapupäivystäjien koulutustapahtumat sisältäen osaamisen varmistamisen 2020 
▪ Rinnepäivystäjien peruskurssi 
▪ Muista tulevista tapahtumista 

 
Jaathan tämän uutiskirjeen liitteineen kaikille ryhmäläisille. 
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ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN KEHITTÄMINEN 
 

Ensiapupäivystysten kehittäminen on päässyt hyvään alkuun. Uudet ohjeet 
Messukeskukseen ja Hartwall areenalle julkaistaan tammikuussa 2020. Palautelinkit 
auttajille, autetuille ja yhteistyökumppaneille ovat käytössä tammikuussa, samoin 
päivystysten laatuauditointilomake. Kevään aikana tullaan päivittämään päivystäjien yleiset 
ohjeet, joista laaditaan ryhmäiltamalli ja aihetta käsitellään kevään ryhmänjohtajien 
kokouksessa. Koko päivystysprosessi tullaan avaamaan. Työn tulokset esitellään viimeistään 
kesän kynnyksellä 2020. 
 
Päivystysten laskutusprosessia on kehitetty yhteistyössä Hupsis-työryhmän kanssa. Uusi 
toimintamalli tulee käyttöön heti tammikuussa. Päivystysten johtajina toimiville ja muille 
aiheesta kiinnostuneille järjestetään koulutukset piiritoimistolla torstaina 2.1.2020 klo 18-19 
ja tiistaina 28.1.2020 klo 18-19. Ilmoittautumiset Hupsiksessa viimeistään kahta päivää ennen 
koulutusta. Jatkossa päivystyksen johtajat kirjaavat toteutuneet päivystystunnit ja 
matkakorvaukset Hupsikseen. Piiri tarkistaa tiedot ja sitten ne menevät Baswaren kautta 
maksuun. Ryhmille tulee automaattisesti tieto, paljon korvauksia piiri maksaa heille. Piiri 
tiedottaa ennakkoon maksuaikataulusta osastoille.  
 
Päivystysten matkakorvaukset muuttuvat 2020 alussa HSL:n hinnoittelun mukaisesti. 
Pisimpien matkojen hinnat laskevat. AB-, BC- ja D-lippujen hintoihin ei tule muutoksia. Piiri 
maksaa edelleen matkakorvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan noudattaen 
HSL:n hinnoittelua. Päivystäjän tulee tietää, millä vyöhykkeellä hän asuu (A/B/C/D) ja millä 
vyöhykkeellä kyseinen päivystys on (A/B/C/D) sekä kuinka paljon hänen menopaluumatkansa 
maksaa. Uudet hinnat löytyvät oheisen linkin kautta:  
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/lippujen_hintataulukko_2019_2020.pdf 
 
HSL:n kertalippujen hinnat vuoden 2020 alusta (sovellus, HSL-kortti, automaatti, myyntipiste), 
joiden mukaan matkakorvauksia maksetaan.: 
• AB / BC / CD /D 2,80 € 
• ABC 4,10 € 
• BCD 4,10 € 
• ABCD 5,70 € 
 
 

 
KAIKKIEN ENSIAPUPÄIVYSTÄJIEN KOULUTUSPÄIVÄT SISÄLTÄEN OSAAMISEN VARMISTAMINEN 
 

Piiri järjestää keväällä 2020 kaikille ensiapupäivystäjille (myös terveydenhuollon 
ammattilaisille ja ensiauttajille) noin 3,5 tunnin harjoitustapahtuman.  Ohjelma sisältää myös 
osaamisen varmistamisen ja mukavaa yhdessä oloa. Samalla kaikki osaamisen varmistamisen 
suorittaneet saavat uudet päivystyskortit. Hupsis päivitetään harjoituspäivien jälkeen 
(päivystäjä/harjoittelija). 
 
Tapahtumista pyritään tekemään rentoja, opettavaisia ja hauskoja. Tapahtumia järjestetään 
eri puolella piiriä. 

 

 

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/lippujen_hintataulukko_2019_2020.pdf
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/lippujen_hintataulukko_2019_2020.pdf
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Ilmoittaudu pian! 

Ilmoittaudu mahdollisimman pian, paikat täytetään varausjärjestyksessä. Ilmoittaudu 

viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Jokaiseen tapahtumaan on oma 

ilmoittautumislinkki, jonka yhteydessä on myös itsearviointi.  Kyselyyn vastaaminen kestää 

noin 5-7 minuuttia. Koulutustapahtumaan otetaan 12-36 ensiapupäivystäjää riippuen 

paikasta ja kouluttajien määrästä. Samana päivänä saattaa olla kaksi tapahtumaa. Kaksi 

viikkoa ennen tapahtumaa osallistujille lähetään vahvistuskirje ja ohjeet verkkokurssia varten. 

 
La 18.1.2020 klo 10.00-13.30 Lohjan osasto, Kalevankatu 7-9 A, Lohja 

https://www.lyyti.fi/reg/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Lohja_3205 

La 18.1.2020 klo 15.00-18.30 Lohjan osasto, Kalevankatu 7-9 A, Lohja 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Lohjalla_2_1548  

La 25.1.2020 klo 10.00-13.30 Porvoon osasto, Jokikatu 25, Porvoo 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Porvoo_1_0524  

La 25.1.2020 klo 15.00-18.30 Porvoon osasto, Jokikatu 25, Porvoo  

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Porvoo_2_1652 

La 1.2.2020 klo 10.00-13.30 Nurmijärven osasto, Rajamäentie 9 B, Nurmijärvi 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Nurmijarvella_1_1075 

La 1.2.2020 klo 15.00-18.30 Nurmijärven osasto, Rajamäentie 9 B, Nurmijärvi 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Nurmijarvella_2_1853 

Su 2.2.2020 klo 10.00-13.30 Korson osasto, Korsontie 2, 01450 Vantaa 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Korso_1_0679 

Su 2.2.2020 klo 15.00-18.30 Korson osasto, Korsontie 2, 01450 Vantaa 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Korso_2_6166 

Pe 7.2.2020 klo 12.00-15.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_1_Helsinki_1729 

Pe 7.2.2020 klo 17.00-20.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_2_Helsinki_9630 

La 8.2.2020 klo 10.00-13.30 Keski-Espoon osasto, Me-talo, Terveyskuja 2 B, Espoo 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Espoo_1_7334 

La 8.2.2020 klo 15.00-18.30 Keski-Espoon osasto, Me-talo, Terveyskuja 2 B, Espoo 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Espoo_2_2297 

To 5.3.2020 klo 12.00-15.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_3_Helsinki_1828 

To 5.3.2020 klo 17.00-20.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_4_Helsinki_8519 

 
 

Verkkokurssi 

Kaikki ne, jotka eivät ole suorittaneet 2018-2019 Ensiapupäivystäjän peruskurssiin liittyvää 

verkkokurssia, suorittavat lyhyehkön verkkokurssin ennakkoon.  

 

Valokuvaus 

Pue sisäpäivystysvaatteet (liivi, punainen/musta/valkoinen paita) päällesi. Kaikista 

osallistujista otetaan tapahtuman aikana valokuva. Valokuvista tehdään jokaiselle osaamisen 

varmistamisen suorittaneelle uusi ensiapupäivystäjän kortti. 

https://www.lyyti.fi/reg/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Lohja_3205
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Opetukselliset rastit 

• Vauvan elvytys 

• Lapsen elvytys 

• Aivoverenkiertohäiriöisen ensiapu 

• Rintakipuisen ensiapu 
 

Osaamisen varmistaminen 
• Parielvytys 

• Ryhmäelvytys 

• Ensiapu pikkuvammoissa 
o Nilkan nyrjähdys 
o Pieni palovamma 
o Haava 
o Itsehoitoa tukevan lääkkeen luovutus 

 
Rentoa yhdessä tekemistä 
Kahvin/teen äärellä saatte ideoida vuoden 2020 piirin ensiapukilpailuja, joista tehdään 

mahdollisimman osallistavat, hauskat ja innostavat.  

 

 
ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄN PERUSKURSSIT 

 
Ensiapupäivystäjän peruskurssiin sisältyy verkkokurssi, kolme lähipäivää, harjoittelua (piirin) 

päivystyksessä ja osaamisen varmistaminen. EA 1- kurssi tulee olla voimassa kurssille 

haettaessa. Hakijalla tulee olla sellainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, että 

pystyy antamaan hätäensiavun vaativissakin tilanteissa, toimimaan ryhmässä ja kohtaamaan 

autettavat hyvän asiakaspalvelun vaatimalla tavalla. Hakijan tulee haluta toimia päivystäjänä 

ja sitoutua järjestön arvoihin ja päivystysten laatuohjeisiin. 

 

Kurssille hakijan tulee harjoitella ryhmäillassa hätäensiapua, ensiarvion tekemistä, 

kirjaamista, radiopuhelimen käyttöä. Kevään 2020 aikana julkaistaan tähän liittyen tarkempi 

ohje. Ennen kevään kursseja tulevien kurssilaisten tulee käydä harjoittelijana vähintään 

kolmessa päivystyksessä. Pääkaupunkiseudulla oleville suositellaan HUP:n päivytyksistä 

erityisesti Messukeskusta, Hartwall areenaa ja Jäähallia.  

 
Kevät 2020 kurssiajankohdat 

• Helsinki 7.3.2020 ja 21.-23.3.2020 

• Hanko 4.4.2020 ja 25.-26.4.2020 

• Porvoo kurssi on peruttu kevään 2020 osalta 
 

RINNEPÄIVYSTYSKURSSI PEURAMAALLA 
 

Oletko onnellinen lasketellessasi tai lautaillessasi? Osaatko ensiapua? Jos vastauksesi on KYLLÄ, 

sinussa on ainesta rinnepäivystäjäksi!  
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Miten pääsen rinnepäivystäjäksi? 

Koska rinnepäivystäjät työskentelevät laskettelurinteissä, vaatimuksena on hyvä laskettelutaito, 

vähintään 18 v ikä ja voimassa oleva EA 1®todistus. Näiden lisäksi päivystäjän tulee olla Punaisen 

Ristin jäsen ja suorittaa hyväksytysti rinnepäivystyskurssi.  
 

Aikataulu ja koulutuspaikka  

Koulutus järjestetään Peuramaalla 19.1.2020 ja 25.-26.1.2020. Koulutukseen kuuluu itsenäiset 

verkko-opinnot ja kolme lähipäivää. Ensimmäinen lähipäivä vastaa uutta Ensiapupäivystäjän 

peruskurssin lähipäivää. Ensiapupäivystäjänä sinun ei ole pakko suorittaa sitä, vaikka kertaus on 

aina hyväksi. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia rinnepäivystäjänä. 

 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Punaisen Ristin rinnepäivystäjän henkilökortin, joka on 

edellytys rinnepäivystäjän toimimiseen. Rinnepäivystäjänä saat aina maksuttoman hissilipun. 

Jokaiselle rinnepäivystäjälle nimetään omien toiveiden mukaisesti kotirinne (suositus Peuramaa), 

jossa kaudessa tulee päivystää vähintään 30 tuntia. 

 

Ilmoittautuminen kurssille: 
Ilmoittaudu Peuramaan rinnepäivystyskurssille oheisen Lyyti-linkin kautta 12.1.2020 mennessä:  

https://www.lyyti.in/Rinnepaivystyskurssi_Peuramaa_tammikuu_2020_0387 

 
 
 
RYHMÄNJOHTAJATAPAAMISET 
 

Kaikille ensiapua-, ensihuollon ja henkisen tuen ryhmänjohtajille ja vararyhmänjohtajille 
tarkoitetut tapaamiset järjestetään jälleen keväällä. Kevään tapaamisten aiheena on ainakin 
ensiapupäivystysten uudet ohjeet. Valitse itsellesi yksi sopivin RJ-tapaaminen. 
Ilmoittautumislinkit julkaistaan tammikuussa.  
 
Kevät 2020: 

▪ 6.2.2020, Helsinki  
▪ 25.3.2020, verkossa  

 
 
ENSIVASTEHARJOITUKSET 

 
Ensiauttajille järjestetään piirin alueella harjoitusiltoja, jotka ovat avoinna kaikille 
ensivastekoulutuksen suorittaneille. Ilmoittautuminen HUPSIKSEN kautta. 

Kevät 2020: 

• Ma 13.1.2020 klo 18-20 piiritoimiston kellari: Hypotermia ja hukuksiin joutuneen 
elvytys 

• Ti 4.2.2020 klo 18-20 Kallio-Käpylän osasto: Tuulilasiraportti, kirjaaminen, iSBAR, 
ABCDE 

• 4.3.20120 klo 18-20 Tapiola: Case-harjoituksia  

https://www.lyyti.in/Rinnepaivystyskurssi_Peuramaa_tammikuu_2020_0387
https://www.lyyti.in/Rinnepaivystyskurssi_Peuramaa_tammikuu_2020_0387
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• 14.-15.3.2020 harjoitusviikonloppu, Nynäs, Heinola: Traumat, radiot, tilannetietoisuus, 
myrkytykset, kuoleman kohtaaminen ja defusing 

• To 2.4.2020 klo 18-20 Kehä-Espoo Turvallisuus, aggressiivinen autettava?  

• Ma 4.5.2020 klo 18–20 Länsi-Helsinki: Festarit  

 
NESTE OIL ENSIAPUPÄIVYSTYS KEVÄÄLLÄ 2020 

 
HUP on tehnyt sopimuksen Neste Oil Kilpilahden jalostamon suurseisakin ensiapupäivystyksestä. 
Suurseisakki toteutetaan 22.4-2.6.2020. Päivystystä varten tullaan rekrytoimaan projektijohtaja ja 
päivystyksen ajan työsuhteessa olevia ensihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia. Tästä 
lisätietoa alkuvuonna.  
 
 

KOULUTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KAMPANJOITA 2020 
 

• 18.-19.1.2020 Valmiusavaus, Nynäs 

• 24.-26.1.20120 Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus (KT) 

• 31.1-2.2.2020 Ensihuollon yhteistoimintaseminaari, Nynäs 

• 1.-2.2.2020 Kouluttajakoulutuksen välineosa ruotsinkielinen (KT) 

• 8.2.2020 Vapepa-johtajien täydennys, Nynäs 

• Maaliskuu ensihuollon jatkokurssi 

• 7.3.2020 ja 21.-23.3.2020 Ensiapupäivystäjien peruskurssi, Helsinki 

• 7.-8.3.2020 Ensiapupäivystysten johtaminen 

• 14.-15.3.2020 Ensiapuryhmien, ensiauttajien, henkisen tuen ja ensihuollon vapaaehtoisten 
yhteinen harjoitusviikonloppu, Nynäs 

• 23.-24.3.2020 Päivystyspalvelun jatkokoulutus (KT) 

• 4.4.2020 ja 25.-26.4.2020 Ensiapupäivystäjien peruskurssi, Hanko 

• 18.4.20120 PIIRI VUOSIKOKOUS 

• 19.4.2020 Ensiapupäivystysten johtamisen kertauskurssi 

• 9.-10.5 ja 21.-24.5.2020 HUP EA 3-kurssi 

• 16.-17.5.2020 Ensiapuryhmien ja festarivapaaehtoisten seminaari (KT) paikka vielä auki 

• 6.-7.6.2020 YLEISKOKOUS 

• 1.-6.9.2020 Ryhmänjohtajakurssi (KT) 

• 17.-20.9.2020 Ensivastekouluttajakoulutus 

• 18.-20.9.2020 Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 

• 19.-20.9.2020 Ensivasteharjoitusviikonloppu (KT) 

• 24.-26.9.2020 Nälkäpäivä 

• 3.10.2020 Psykososiaalisen tuen seminaari, Helsinki (KT) 

• 8.-10.10.2020 Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus (KT) 

• 31.10.2020 Piirin EA-kisat (Huom! päivämäärä muuttunut) suunnitellaan koulutuspäivissä 
  
Toivottavasti tapaamme ensi vuonna monta kertaa. Kiitos kaikille koko vuodesta! 
Onnellista joulua ja ihanaa vuotta 2020! 
 
Jouluisin terveisin 
 
Niina ja Markku 
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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 
 


