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Kesäinen tervehdys ensiapuryhmiin! 

Koska tässä kirjeessä on paljon jokaista päivystäjää koskevaa asiaa, pyydän välittämään 
sitä ryhmissä eteenpäin. Listassa ensimmäisenä on uutiset/tiedotettavat asiat, joihin liittyy 
päivämääriä.  

Jotta jatkossakin viestit ja infot tavoittaisivat ryhmäläiset mahdollisimman nopeasti, pyydän 
ryhmiä toimittamaan minulle kaksi eri yhteystietoa ensiapuryhmään. Jos ryhmässänne on 
nimetty erikseen ensiaputoiminnasta vastaava henkilö (ryhmänjohtaja) ja 
päivystysyhteyshenkilö asia on osaltanne kunnossa. Jos näihin tehtäviin on nimetty sama 
henkilö, toivon saavani toisen henkilön yhteystiedot nimenomaan viestimistäni varten. Kiitos 
teille yhteistyöstä!  

Tässä viestissä:  

1. Uusia tuotteita päivystystoimintaan, lyyti-kysely aiheesta ryhmänjohtajille 
2. Valtakunnallinen päivystysten tilausjärjestelmä ja Hupsis, tule kyselytunnille  
3. Ensiauttajien harjoitusviikonloppu, hae mukaan 
4. Päivitetyt elvytys ja ensiapuohjeet 
5. Uusi Ensiapu -kirja  
6. Päivitetyt Ensiapupäivystysten laatuohjeet  
7. Päivittynyt vapaaehtoistoiminnan turvallisuus ja hygieniaohje (päiv. 30.5.22) 
8. Päivystystoiminnan webinaarisarjan materiaalit 
9. Piirin etäryhmäillat  

__________________________________________________________________________________ 

Tekeillä uusia materiaaleja ensiapuryhmien käyttöön päivystystoiminnan näkyvyyden lisäämiseksi  
 

Uusia tuotteita on suunnitellut työntekijöistä ja vapaaehtoisista muodostunut työryhmä jonka työn 
tuloksista saamme nyt ensikäsityksen.  

Tuotteita tulee olemaan ns. perusmallia, joita voi jatkossa tilata suoraan Punaisen Ristin 
verkkokaupasta. Jos osasto/ryhmä haluaa tuotteeseen oman osaston nimen, tuotteet tilataan 
suoraan tuottajalta. 
Joidenkin tuotteiden ulkoasu muuttuu, mutta vanhoja aineistoja voi yhä käyttää. Siirtymäajaksi on 
määritetty 2-3 vuotta. Esimerkiksi päivystysliivin selkämerkit tulevat muuttumaan muodoltaan 
yhteneviksi kaikkien vapaaehtoisten kesken.   

Nyt kun tuotteita ollaan hankkimassa verkkokauppaan, tarvitsisimme alustavaa tietoa tarvittavista 
määristä. Niinpä pyydämme ensiapuryhmän johtajia vastaamaan Lyyti-kyselyyn aineistojen 
tilausmääristä. Vastaukset eivät ole sitovia, vaan niiden pohjalta etenemme kilpailutuksiin. Hinnat 
ovat myös arvioita. Kyselyssä on mahdollisuus antaa myös palautetta uudistetuista tuotteista!  
Vastaa Lyyti-kyselyyn 12.6. mennessä! 
https://www.lyyti.fi/questions/af4fdde5e6  

Tämän kirjeen lopussa on kuvat tuotteista ja arvioita niiden mahdollisista hinnoista.  

__________________________________________________________________________________ 
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Valtakunnallinen päivystysten tilausjärjestelmä ja Hupsis 

Valtakunnallisen tilausjärjestelmän kautta tapahtumien järjestäjät saavat otettua yhteyttä ja tehtyä 
tarjouspyynnön ensiapupäivystyksistä helposti. Järjestelmä toimii Hupsis -ohjelmassa ja 
yhteydenottopyynnöt ohjautuvat oikeaan ryhmään postinumeroiden perusteella.    

Liittyminen tilausjärjestelmään tapahtuu ryhmänne sivuilla Hupsiksessa. Paina vasemmasta 
yläkulmasta ”Muokkaa” ja löydät sivun alareunasta kohdan: ”Ota vastaan tarjouspyyntöjä hupsiksen 
kautta” ja täppää tämä kohta. On hyvä samalla tarkistaa, että Hupsiksessa on ryhmänne tiedoissa 
oikeat yhteyshenkilöt.  

Tässä katsottavissa   tallenne, josta löydät kaikki hyödynnettävät toiminnot. Tiesittehän, että 
Hupsiksen kautta voitte helpottaa päivystysten ja ryhmän harjoitusten hallinnointia. Sieltä saatte 
helposti myös vuoden tilastot raportoitavaksi eteenpäin.  

Nyt on viimeistään aika liittyä Hupsikseen, tarkistaa ryhmän tiedot ja liittyä päivystysten 
tilausjärjestelmään!  

Jos Hupsiksen käyttö on vierasta ja siihen tarvitaan apuja, ole rohkeasti yhteyksissä Jenniin: 
jenni.ojala@redcross.fi  

Kyselytilaisuus tilausjärjestelmästä 

Keskustoimisto järjestää webinaarin/kyselytunnin tilausjärjestelmästä. Tule torstaina 16.6.22 klo 18-
19 keskustelemaan kokemuksista tilausjärjestelmästä tai kysymään vinkkejä sen käyttöön. 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/tilausjarjestelma 

__________________________________________________________________________________ 

Ensiauttajien valtakunnallinen harjoitusviikonloppu  

Viikonloppu järjestetään Nynäsissä 27.-28.8.2022 ja se on tarkoitettu ensivastekoulutetuille 
päivystäjille.  

Viimeinen hakupäivä viikonloppuun on 13.6.2022. Mukaan valitut ensiauttajat saavat siitä tiedon 
20.6.2022.  

Hakemus täytetään täällä: https://www.lyyti.fi/reg/hakemus_EVY2022 

Varsinainen harjoitusviikonlopun mainos on ollut samassa sähköpostissa, jonka liitteenä tämäkin 
kirje on ollut!  

__________________________________________________________________________________ 

Päivitetyt elvytys ja ensiapuohjeet 

SPR:n Ensiapu ja ensihoitosymposiumissa helmikuussa 2022 julkaistiin päivitetyt elvytys ja 
ensiapuohjeet. Suurin osa teistä on niihin varmasti jo tutustunutkin. Ohjeissa on eroteltu ns. 
maallikkotaso, ensiapuryhmien ja päivystäjien taso sekä EVY-koulutettujen ensiauttajien taso.  

Suomen Punaisen Ristin (SPR) elvytys- ja ensiapuohjeet perustuvat vuoden 2021 Euroopan 
elvytysneuvoston (ERC) ja Maailman elvytysneuvoston (ILCOR) ensiapu- ja elvytyssuosituksiin sekä 
elvytyksen Käypä hoito -suositukseen (2021). Lisäksi ohjetyöryhmä on antanut ohjeita muutamiin 
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ensiaputilanteisiin, joita edellä mainituissa suosituksissa ei ole, tai täydentänyt niitä kansalliset 
näkökulmat ja erityispiirteet huomioiden. Muilta osin ohjeet noudattavat vuonna 2015 annettuja 
edellisiä ohjeita. Päivitetyt/muutetut osiot on merkattu ohjeeseen.   
 
Ensiapuryhmät harjoittelevat ja toimivat näiden päivitettyjen ohjeiden mukaan. Elvytyksessä 
noudatetaan edelleen Covid -19 protokollaa.  
 
Löydät uudet ohjeet täältä: spr_elvytys--ja-ensiapuohjeet_2022_fin.pdf  
__________________________________________________________________________________ 
 
Ensiapu -kirjasta on ilmestynyt uusi painos 
 
Päivitettyjen ensiapuohjeiden mukaan päivitetty Ensiapu -kirja on ilmestynyt. Se on ostettavissa 
Punaisen Ristin verkkokaupassa. Tällä hetkellä kirjan hinta oli 23,10€.  
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Päivitetyt ensiapupäivystysten laatuohjeet 
 
Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmien toimintaa ja päivystyksiä ohjaavat laatuohjeet on päivitetty 
viimeisen vuoden aikana. Päivitetyt ohjeet on julkaistu tänä keväänä ja tällä hetkellä toimitaan 
niiden mukaan.  
  
Laatuohjeet löytyvät RedNetistä (ensiapuryhmät -> ensiapupäivystykset -> liitteet) tai tästä linkistä 
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Ensiapup%C3%A4ivystyksen%20laatuohje_2022.pdf  

Laatuohjeiden liitteisiin kuuluvat ensiapupäivystysten minimivarustelista ja korvaussuositus eivät ole 
vielä päivitysmyllyä kokonaan läpikäyneet. Liitteet siis ilmestyvät toivottavasti syksyn tullen.  

__________________________________________________________________________________ 
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Päivittynyt vapaaehtoistoiminnan turvallisuus- ja hygieniaohje  

Tarkistattehan ennen kesän päivystyksiä turvallisuus- ja hygieniaohjeet vapaaehtoistoiminnalle. 
Kyseessä on siis päivittyvä nettisivu https://rednet.punainenristi.fi/node/59469 . Ohjeista ei ole 
olemassa tulostettavaa versiota.  

__________________________________________________________________________________ 

Päivystystoiminnan webinaarisarjan   

materiaalit ovat nyt saatavilla kaikille. Webinaarisarja järjestettiin toukokuussa keskustoimiston 
toimesta.  

Täältä löydät koko webinaarisarjan dioja ja tallenteita. 

Webinaarisarjan yhden illan teemana oli päivystysten tilausjärjestelmä. 
Jos et päässyt osallistumaan, kannattaa tallenne katsoa. Suora linkki päivystysten tilausjärjestelmän 
tallenteeseen  tässä. 

__________________________________________________________________________________ 

Piirin etäryhmäillat 

Tältä keväältä etäryhmäillat ovat loppuneet. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta! Muistattehan sopia 
ryhmässänne, kuinka etäryhmäiltojen osallistumiset merkitään tietoihinne.  

Etäryhmäiltojen materiaalia voi käyttää hyödyksi myöhemmin oman ryhmäiltanne sisältöjä 
rakentaessanne. Katsottavana on tallenteet ja diaesitykset ovat käytettävissänne PDF-muodossa. 
Löydät materiaalit täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/61885 (Osa kevään materiaaleista 
puuttuu sivuilta vielä. Editoitua ja lisättyä ne kesäkuun aikana.) 

Tilanteessa, jossa seutukunnallanne ei ole kokoontumisrajoituksia voimassa, ei kotona yksin 
katsottua ryhmäiltaa lasketa EA-päivystäjän harjoitteluvelvoitteeseen. Se on ns. henkilökohtaista ja 
omaehtoista osaamisen ylläpitämistä ja täydentämistä. Jos ryhmänne kokoontuu yhteen katsomaan 
ryhmäiltaa, joko livenä tai tallenteena, ja käy päivän aiheesta keskustelua ja/tai harjoittelee 
käsiteltyjä asioita, etäryhmäilta lasketaan ”oikeaksi harjoituskerraksi”.  

Toiveidenne mukaisesti etäryhmäillat jatkuvat myös syksyllä, edelleen kerran kuussa. Ensimmäinen 
kerta pidetään syyskuussa. Seuraa piirin tapahtumakalenteria, niin saat tietää etäryhmäiltojen 
päivät: https://rednet.punainenristi.fi/node/57909  

Tulevat etäryhmäiltojen päivät ilmestyvät kalenteriin kesäkuun aikana.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Toivon aurinkoista kesää ja sopivan kiireisiä päivystyksiä teille kaikille! 

 

t: Jenni, terkkunne piiritoimistolta 
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Päivystystoiminnan aineistot 
Huom, hinnat ja koot ovat arvioita. 

 
Banderollit: 
Banderolli 2,5 m 30 €- 35 € 
Banderolli 1,5 m 25 € -30 € 
 

 
 
 
Surffilippu 
Surffilippu 3 m, ilman osastotietoa 140 € 
Surffilippu 2,2 m, ilman osastotietoa 100 € 
Surffilippu 3 m osastotiedoilla 160 € 
Surffilippu 2,2 m osastotiedoilla 120 € 
Surffilipun jalka sisälle 50 € 
Surffilipun painot ulos 75 € 
 

 
 
 
Rajausnauharulla 25 € 
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Selkämerkit: 7,90 €/kpl 
Ensiapu 
Ensivaste 
Päihdetyö 
Seksuaaliterveystyö 
Henkinen tuki 
Ensihuolto 
Katutyö 
Lääkäri 
Johtaja 
 
Huom. muutokset selkämerkeissä.  
Kaikki ovat samanmallisia, myös ensiapu.   
Teksti alareunassa.   
 
 
 
 
 
 
Rintamerkit: 5,90 €/kpl  
(Ei luonnosta. Puna-valkoinen rintataskun tarraan sopiva.) 
Ensiapu 
Ensivaste 
Päihdetyö 
Seksuaaliterveystyö 
Henkinen tuki 
Ensihuolto 
Katutyö 
Johtaja 
 
 
Rollup, jossa esitellään koko päivystyskokonaisuutta  
(ensiapu, päihdetyö, seksuaaliterveys, henkinen tuki) 140 € 
(Ei vielä luonnosta) 
 
 
 

 

 


