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Hyvää tulevaa kesää! 

 

Koronaepidemia on sävyttänyt koko kevättä. Teistä vapaaehtoisista moni on ollut mukana uusissa 

auttamisen muodoissa: korona-info -puhelimessa, asiointiavussa, lentokentällä, Helsinki-avussa tai 

pystyttämässä telttaa HUS-sairaaloiden yhteyteen Hyvinkäällä, Raaseporissa ja Helsingin Meilahdessa. 

Uusia vapaaehtoisia on vastaanotettu ennätysmääriä osaan ensiapuryhmistä. Satoja pitkään 

toiminnassa mukana olleita ja uusia  vapaaehtoisia on pikakoulutettu Teamsin kautta. Tilannekuvaa on 

kerätty ja analysoitu. Osa on ollut auttamassa hälytystehtävissä, kuten vedenjakelussa ja etsinnöissä. 

Jättikiitos! Toisissa ryhmissä on ollut hiljaisempaa.  Ensiapuryhmien ryhmäillat on pidetty joko etänä 

tai ne ovat olleet tauoilla. Olipa koko Uusimaa jonkin aikaa eristettynä muusta Suomesta. Ja 

poikkeuslakien voimassaolo on erittäin historiallinen vaihe.  

 

Kesän aikana, jos koronaepidemia sallii, valtioneuvosto saattaa purkaa erilaisia rajoituksia. Tässä 

uutiskirjeessä kerrotaan syksyksi suunnitelluista koulutuksista ja tapahtumista. Kaikkiin lähiopetusta 

vaativiin koulutuksiin liittyy koronavaraus. Kesällä levätään ja samalla varaudutaan mahdolliseen 

toiseen koronaepidemian aaltoon. Alueellinen yhteistyö on nyt entistä tärkeämpää. 

 

Kannen kuva: Janne Leskinen 
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ENSIAPUPÄIVYSTYSTOIMINTA 

 

Osaston hallitus päättää alkaako osasto myymään ensiapupäivystyksiä vai ei. Päivystäjien 

tulee hallita suojavarusteiden oikea käyttö ja riittävät suojavarusteet tulee olla käytössä. 

Osaa varusteista voi nyt ostaa Punaisen Ristin verkkokaupan kautta Kalkusta. Piiri 

huolehtii, että piirin järjestämissä ensiapupäivystyksissä on asianmukaiset suojavarusteet 

tarjolla. 

 

Koronaepidemian aikaiset elvytys- ja ensiapuohjeet on päivitetty Hupsikseen. Kun 

keskustoimisto julkaisee valtakunnalliset ohjeet, ne korvaavat HUP:n ohjeet. Kannattaa 

seurata RedNetistä ajankohtaisia ohjeita: https://rednet.punainenristi.fi/korona2020 

  

Ohje suojien pukemiseen:  

https://www.tays.fi/fi-

FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Koronavirus_COVID19potilaan_h

oito__suoja(104542) 

 

Ohje siivoamiseen: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen 

 

 

 

KORONA-AJAN ELVYTYSOHJEET 

 

 

Lukekaa tarkat ohjeet Hupsiksesta tai RedNetistä. Tässä on vain pieni osa ohjeista. 

 

Keskeiset muutokset elvytysohjeissa COVID-19 epidemian aikana: 

• Kun ensiapupäivystäjät COVID-19 epidemian aikana kohtaavat hätätilapotilaan, tule 

päivystäjillä olla alempana luetellut suojavarusteet päällä ennen auettavaan koskemista. Ei-

hereillä olevaa autettavaa voidaan herätellä äänellä ennen suojavarusteiden pukemista. 

• Hengitystä tunnustellaan kämmenselällä, ei poskella, ja vältetään viemästä omia 

kasvoja autettavan kasvojen läheisyyteen. 

• Paineluelvytys aloitetaan vasta, kun ensiapupäivystäjällä tai ensiauttajalla on aerosoleilta 

suojaavat suovarusteet päällään. 

• Puhalluselvytystä ei anneta COVID-19 epidemian aikana. Mitään elvytysmaskeja tai 

hengityspaljetta ei käytetä. Ne tulee toistaiseksi poistaa päivystysvarusteista.  

• HUP:ssa ei ole tällä hetkellä ensivastesopimusta eivätkä ensiauttajille annettavat 

valtakunnalliset ohjeet koske HUP:n vapaaehtoisia. 

 

Elvytys ja henkilökohtaiset suojavarusteet ensiapupäivystyksessä 

• Hengityssuojain filtterillä FFP2  

• Monikäyttöinen suojavisiiri 

• Pitkähihainen suojaesiliina /-takki tai näiden puuttuessa päivystysvaatteiden vaihto, 

jolloin likaiset vaatteet suljettavaan pussiin ja pesuun 60 asteessa heti, kun se on 

mahdollista. 

• Kertakäyttöiset suojakäsineet 

• Käsidesin käyttö ennen kuin alat pukea suojaimia sekä ennen kuin puet suojakäsineet 

Huomioi oikea riisumisjärjestys, käsidesin käyttö ja käytettyjen suojainten oikea hävitys. 

Monikäyttöinen suojavisiiri desinfioidaan.  

 

 

ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN KEHITTÄMINEN  

  

Uudet ensiapupäivystyslaukut otetaan käyttöön loppukesällä. Osastojen materiaalitukea 

haki 31 osastoa, joista kaikki saivat myönteisen päätöksen. Uudet ensiapulaukut pitäisi 

https://rednet.punainenristi.fi/korona2020
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Koronavirus_COVID19potilaan_hoito__suoja(104542)
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Koronavirus_COVID19potilaan_hoito__suoja(104542)
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Koronavirus_COVID19potilaan_hoito__suoja(104542)
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
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saapua osastoihin loppukesän aikana ja suuri osa tilatuista vaatteista viimeistään 

lokakuussa. 

 

HUP:n kehittämisryhmä on tehnyt tervetulokirjeen uudelle ensiapuryhmäläiselle, 

perehdytyspassin, perehdyttäjän muistilistan, päivystyksen johtajan muistilistan ja 

palautelinkit. Uudistuksen on kokenut myös tarjous-laskutuspohja ja moni muu asia. 

Kesän aikana materiaaleja käännätetään ruotsiksi ja ne toimitetaan osastojen käyttöön 

loppukesällä. Elokuun ryhmänjohtajan tapaamisessa ja eri koulutuksissa käydään uusia 

materiaaleja läpi. 

 

 

 

ENSIAVUN HARJOITUSKURSSI EA3 

 

Ensiapu 3 -kursin aikataulu muutetaan koronatilanteen takia niin, että ensimmäinen osa 

järjestetään 21.-23.8.2020 Suomenlinnassa ja toinen osa myöhemmin ilmoitettavassa 

paikassa 18.-20.9.2020. Tarvittaessa osa kurssista pidetään etänä. Liitteenä on päivitetty 

mainos. Jo nyt kurssille hakeneille ilmoitetaan muutoksesta. 

 

 

ENSIAPUPÄIVYSTÄJIEN KOULUTUSPÄIVÄT 

 

Koronatilanteen salliessa ensiapupäivystäjien koulutuspäiviä (sisältäen osaamisen 

varmistamisen) jatketaan elokuussa. Mikäli alla olevat päivät eivät riitä, järjestetään 

koulutuspäiviä syksyn aikana lisää. Ilmoittautumislinkit avataan heinäkuussa ja ne 

lähetetään ryhmänjohtajille ja Hupsiksen kautta päivystäjille. 

• Sunnuntai 30.8.2020 Me-talo, Espoo 

• Perjantai 11.9.2020 Me-talo, Espoo 

• Lauantai 12.9.2020 Myrskylä 

• Lauantai 3.10.2020 Omppulinna, Nurmijärvi 

 

 

ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄN PERUSKURSSIT 

 

Syksyn aikana pyrimme järjestämään ainakin kaksi ensiapupäivystäjän peruskurssia. 

Hangon kurssille toivotaan osallistujia muistakin lähialueen osastoista ja Espoon kurssille 

ympäri piiriä. 

 

Kurssille hakijan tulee harjoitella ryhmäillassa parielvytystä, tajuttoman ensiapua, suuren 

verenvuodon tyrehdyttämistä, sairaskohtauksissa ensiavun antamista, erilaisten haavojen 

ensiapua mukaan lukien hyvä käsihygienia, ensiarvion tekemistä, kirjaamista ja 

radiopuhelimen käyttöä, jos tämä on mahdollista koronatilanteen vuoksi. EA 1 -kurssi 

tulee olla voimassa kurssin alkaessa. Ilmoittautumislinkit lähetetään heinäkuussa. 

 

Syksyn  2020 kurssiajankohdat 

• Hanko 15.8.2020 ja 29.-30.8.2020  

• Espoo Me-talo 27.9.2020 ja 24.-25.10.2020 

 

 

ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN JOHTAMINEN 

 

Ensiapupäivystysten johtamiskoulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia johtaa erilaisia 

päivystyksiä paikan päällä. Koulutuksessa perehdytään uusin materiaalien 

hyödyntämiseen ja tilannekuvan ylläpitoon. Koulutus sisältää runsaasti käytännön 

harjoituksia.  

 

Koulutukseen haemme erityisesti henkilöitä, jotka osaavat luoda päivystyksiin positiivisen 

ilmapiirin, tarvittaessa tukea muita ja tiukassa tilanteessa tehdä päätöksiä. Päivystyksen 

johtaja edustaa Punaista Ristiä paikan päällä myös tapahtuman järjestäjään päin.  
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Koulutus järjestetään neljänä iltana 9.-10.9.2020 ja 16.-17.9.2020 Helsingissä.  

Tarvittaessa osa koulutuksesta järjestetään etänä, loppuosa pienryhmissä.  

 

 

 

ENSIAPUPÄIVYTSYTEN JOHTAMISEN JATKOKURSSI 

  

Aiemmin ensiapupäivystyksen johtamiskoulutuksen käynneille tarkoitettu jatkokurssi 

pidetään Helsingissä 29.8.2020. 

 

 

PIIRIN ENSIAPUKILPAILUT 

 

Piirin ensiapukilpailujen suunnittelu alkaa kunnolla elokuussa. Jos haluat tulla mukaan 

suunnitteluryhmään, ota yhteyttä Niinaan 20.7.2020 jälkeen. Tavoitteena on toteuttaa 

hauska, motivoiva ja koulutuksellinen tapahtuma kaikille ensiapuryhmille Halloween-

teemalla lauantaina 31.10.2020. Tapahtumaan on tulossa avoin sarja, johon voi koota 

sekajoukkueen halutessaan useammasta eri ryhmästä ja eri ikäisiä kisaajia lapsista 

senioreihin sekä tosikilpailijoiden sarjat. Mukaan pyritään saamaan myös In Action- 

yläkoulujen ensiapujoukkueita. Kaikkia ensiapuryhmäläisiä toivotaan osallistumaan 

potilaana, rastien vastuuhenkilöinä tai kilpailijoina. Laita päivä siis kalenteriin! 

 

 

RYHMÄNJOHTAJATAPAAMISET 

 

Kaikille ensiapuryhmien ryhmänjohtajille ja vararyhmänjohtajille tarkoitetut tapaamiset 

järjestetään jälleen syksyllä. Elokuun tapaaminen pidetään Teamsin kautta. Myöhemmät 

tapaamiset ilmoitetaan elokuussa. Kalenterikutsu lähetetään ryhmänjohtajille 

 

• 25.8.2020 klo 17-19, Teams 

 

 

ENSIVASTETOIMINTA JA HARJOITUKSET 

 

Piiriin saadaan uusi ensivastereppu kesän aikana. Neuvotteluita ensivastesopimuksesta 

jatketaan syksyllä. Keväällä neuvotteluita ei ole käyty, vaan on keskitytty 

koronaepidemiassa auttamiseen.  

 

Piirin koordinoimat harjoitukset käynnistyvät  syyskuussa, mikäli tilanne sen sallii. 

Harjoitusten teemat ja paikat ilmoitetaan alkusyksystä. Harjoituspäivät ovat: 

• Maanantai 7.9.2020 

• Torstai 1.10.2020 

• Lauantai 31.10.2020 EA-kisojen yhteydessä harjoitus- tai kilparata valinnan 

mukaan 

• Torstai 3.12.2020 

 

Valtakunnallinen ensivasteviikonloppu on peruttu. Sen tilalla järjestetään kuusi 

valtakunnallista ensiauttajille suunnattua webinaaria. Ajankohdat ovat: 

• 20.10.2020 klo 18-20 

• 17.11.2020 klo 18-20 

• 15.12.2020 klo 18-20 

• 19.1.2020 klo 18-20 

• 16.2.2020 klo 18-20 

• 16.3.2020 klo 18-20 

 

 

Muista mahdollisista koulutuksista ilmoitetaan syksyn aikana. Samoin ryhmäilloissa 

vierailuista sovitaan erikseen loppukesällä. Tavoitteena on vierailla kauden 2020-2021 

aikana kaikissa niissä ensiapuryhmissä, joissa Niina ei ole vielä käynyt, koronatilanteen 

salliessa. 
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Niina on lomalla 30.5-19.7.2020 ja Markku kesä-heinäkuussa. Kiireellisissä tapauksissa, 

jossa tarvitaan esimerkiksi vapaaehtoiselle henkistä tukea, soita piirin päivystysnumeroon 

tai Niinalle/Markulle.  

 

Rentoa, ihanaa kesää kaikille, olette mahtavia! 

 

Terveisin 

 

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 

 


