
 

 

Ilmoittaudu  
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 10.00-13.3.0 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 

 

Tiedustelut 

Niina Hirvonen, niina.hirvonen@punainenristi.fi tai 0400 428 918   
 

Kanne kuva Ari Räsänen 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 OSAAMISEN VARMISTAMINEN 2020 

 

Tervetuloa 

ensiapupäivystäjien  

koulutuspäivään 2020! 
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Tavoite 
• Kaikki ensiapupäivystäjät hallitsevat hätäensiavun antamisen 

• Kaikki ensiapupäivystäjät saavat palautetta yhdenmukaisin perustein 
 

Mitä? 

Piiri järjestää keväällä 2020 kaikille ensiapupäivystäjille (myös tervey-
denhuollon ammattilaisille ja ensiauttajille) noin 3,5 tunnin koulutusta-
pahtuman.  Ohjelma sisältää myös osaamisen varmistamisen ja muka-
vaa yhdessä oloa. Samalla kaikki osaamisen varmistamisen läpäisseet 
saavat uudet päivystyskortit. HUPSIS päivitetään harjoituspäivien jäl-
keen (päivystäjä/harjoittelija). 
 
Tapahtumista pyritään tekemään rentoja, opettavaisia ja hauskoja. Ta-
pahtumia järjestetään eri puolella piiriä. 

 

Kun päivystän 

Kun toimit ensiapupäivystäjänä, autat muita, olet osa kannustavaa ryh-

mää ja toimit Punaisen Ristin vapaaehtoisena.  Sinun tulee olla sellaises-

sa fyysisessä kunnossa, että pystyt kävelemään reippaasti päivystysrep-

pua kantaen 300 metriä, nousemaan portaita ylös ja laskeutumaan alas 

kolmen kerroksen matkan ja toimimaan polvillasi elvyttäessäsi. Sinun tu-

lee sitoutua vaitioloon ja toimia järjestön periaatteiden, arvojen ja eet-

tisten ohjeisen mukaisesti. Vastineeksi piiri tarjoaa koulutusta, kannus-

tusta ja tukea sekä mahdollisuuden päästä päivystämään erilaisiin ta-

pahtumiin. 

 

 
 

Verkkokurssi 
Kaikki ne, jotka eivät ole suorittaneet 2018-2019 Ensiapupäivystäjän pe-

ruskurssiin liittyvää verkkokurssia, suorittavat lyhyehkön verkkokurssin 

ennakkoon.  

 

Valokuvaus 

Pue sisäpäivystysvaatteet (liivi, punainen/musta/valkoinen paita) päälle-

si. Kaikista osallistujista otetaan tapahtuman aikana valokuva. Valokuvis-

ta tehdään jokaiselle uusi ensiapupäivystäjän kortti. 

 

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.  
 


