
 

EA 3 - Ensiavun harjoituskurssi  
 

Kohderyhmä 

Vapaaehtoiset, jotka toimivat ensiapuryhmissä ja haluavat vahvistaa 

ensiaputaitojaan. Kurssi antaa valmiuksia toimia ensiapupäivystyksissä 

johtajana. 

 

Kurssipaikat ja hinta 

Kurssi järjestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osuus on päiväkurssi 
4.-5.5.2019 Markkulassa osoitteessa Kuninkaalantie 5, Vantaa 

Toinen osuus on yön yli jakso 24.-26.5.2019Päivölän opistossa osoit-

teessa Päivöläntie 25, 37770 Tarttila. Kurssin hinta 400 € sisältää mate-

riaalit, majoituksen Päivölässä ja ruokailut. 

 

Ilmoittautuminen 
Kurssille hakijat täyttävät oheisen linkin alta löytyvän hakemuksen  
ennen 15.4.2019 https://www.lyyti.fi/reg/EA3_040519 
https://www.lyyti.in/EA3_040519 

 

Uusi ensiaputoiminnan koordinaattori 
Hei kaikki! Olen Niina Hirvonen, piirin uusi ensiaputoiminnan koordi-

naattori. Aloitin työni HUP:ssa 11.3.2019. Tehtäväni on tukea teitä en-

siapuryhmäläiset tässä antoisassa harrastuksessa.  

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSIAPURYHMIEN UUTISKIRJE MAALISKUU 2019 

 

Ryhmänjohtajien tapaamiset 

kouluttajien tapaaminen 

vierailut ensiapuryhmiin 

https://www.lyyti.fi/reg/EA3_040519
https://www.lyyti.in/EA3_040519


Ryhmänjohtajien tapaamiset 
 

Tervetuloa kaikki ryhmänjohtajat ja vararyhmänjohtajat yhteiseen ta-

paamiseen! Käymme läpi toiveitanne, kuulumisia ja kehitämme yhdessä 

toimintaa. Huhtikuussa järjestetään kolme ryhmänjohtajatapaamista. 

Toivottavasti jokainen ryhmänjohtaja ja/tai vararyhmänjohtaja pääsee 

johonkin tapaamiseen. Ilmoittautuminen tapahtuu oheisen linkin kautta 

viimeistään kolmea arkipäivää ennen kyseistä tapaamista. Ajankohdat ja 

paikat ovat: 

• 4.4.2019 Karjaa ABC Lepinpellonkatu 2 

10320 Karjaa klo 18.00-19.30 

• 11.4.2019 Vantaa, SPR Korson osaston tila Korsontie 2, 01450 

Vantaa klo 18.00-19.30  

• 23.4.2019 Myrskylä (osoite ilmoitetaan myöhemmin) klo 18.00-

19.30 

 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/questions_prev/3daef0bf17 

 

Asialistalla ovat: 

• Kooste palautekyselystä 

• Tätä haluamme tehdä jatkossakin 

• Tätä haluamme kehittää 

• Tästä haluamme eroon 

• iSBAR ohjeet – jokainen ensiapupäivystäjä saa oman muistikortin 

 

 

 

 

Kouluttajien tapaaminen 
 

Ensiapuryhmien tukena on paljon vapaaehtoisia kouluttajia. Tervetuloa 
kouluttajien yhteiseen tapaamiseen kaikki ne kouluttajat, jotka haluatte 
jatkossakin kouluttaa ensiapuryhmiä niin ryhmäilloissa, kuin eri kursseil-
la! Tapaamisessa sovimme tulevista kursseista, miten mainostamme 
ryhmille osaamistanne ja sovimme myös yhtiset pelisäännöt.  

 

Ilmoittaudu mukaan, jos olet 

• Henkisen tuen kouluttaja 

• Ensihuollon kouluttaja  

• Ensiapuryhmän kouluttaja 

• Ensivastekouluttaja 

• ETK 

• Muut ensiapuryhmiä kouluttavat 

 

Tapaamme 24.4.2019 Ensiapuyhtiön tiloissa osoitteessa Hietaniemen-
katu 7 B, 00101, Helsinki klo 18.00-19.30 

 
https://www.lyyti.in/Kouluttajien_tapaaminen__ensiapuryhmatoiminta

_42919_6282  
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