
 

 

Paikka ja saapuminen 
Heinola, Nynäs 
Ajo-ohje lähetetään ilmoittautuneille. 
Lahteen pääsee hyvin junalla ja busseja kulkee Lahden matkakeskukses-
ta. Aikataulut löydät Lahden seudun liikenteen sivuilta. 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu 1.3.2018 mennessä oheisen linkin kautta:  

https://www.lyyti.in/koulutus_18031718 

 

Hinta 

Seminaarin osallistumismaksu on 40€ sisältäen ohjelmassa näkyvät ruo-
kailut ja itse ohjelman. Majoitus veloitetaan erikseen. Nynäsissä majoi-
tus on 20€/yö. 

 

 

Tiedustelut 

Niina Hirvonen, niina.hirvonen@punainenristi.fi tai 040 830 4406 
Kati Laitila, kati.laitila@punainenristi.fi tai 040-5895778 

Saara Aakko, saara.aakko@punainenristi.fi tai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMINAARI 

 
 

ENSIAPURYHMIEN JA FESTARIVAPAAEHTOISTEN  KOULUTUS 

Tervetuloa saamaan uusia vinkkejä festari-
vapaaehtoisena toimimisesta ja laadukkaan 
ensiapupäivystyksen toteuttamisesta  

17.-18.3.2018 Nynäsiin, Heinolaan! 
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ENSIAPURYHMIEN JA FESTARIVAPAAEHTOISTEN SEMINAARI 

Ensiapuryhmien ja festarivapaaehtoisten 

seminaari 17.–18.3.2018 

Tavoite  
Punainen Risti tarjoaa laadukasta festaritoimintaa. Osallistujat oppivat 
hyviä toimintatapoja ensiapu- ja festaripäivystysten toteuttamisesta.  
Ensiapupäivystäjille uudet laatusuositukset ja ensiapupäivystykseen liit-
tyvät lomakkeet tulevat tutuiksi. Päihde- ja seksuaaliterveystyön toimi-
jat saavat lisätietoja mm. Chemsex –ilmiöstä ja festaritoiminnan käy-
tännöistä. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa hätäensiapukurssi. 
Koulutus jakautuu eri osioihin ja painotuksiin. 

Kohderyhmä 
Täydennyskoulutus on tarkoitettu kaikille SPR:n festarityötä tekeville: 
ensiapupäivystäjille (erityisesti ensiapupäivystystoiminnasta vastaavil-
le), päihdepäivystäjille, hiv- ja seksuaaliterveystoimijoille jne.  
 

 

Lauantai 17.03.2018 

9.30 Ilmoittautuminen, kahvia ja pientä syötävää 

10.30 Tervetuloa! Seminaarin avaus  

11.00 Ensiapupäivystyksen uudet laatuohjeet /hätäensiapukurssi 

    12.00 Lounas 

    13.00 Päihteiden käyttöön puuttuminen on osa päivystystoimintaa 

Tuula Valtonen, apulaisosastonhoitaja,  

Ensihoito- ja päivystyskeskus, Päijät-Häme 

14.00 Seksitaudit 

14.30 Kahvit 

15.00 Ensiapupäivystäjät:  

Pienen ja ison päivystyksen laadukas hallinnointi 

Ensiapupäivystyksen laatuauditointi 

Päihdetyö ja hiv-/seksuaaliterveys:  

Hätäensiapu, kertausta kaikille: tajunta ja elvytys (1 h) 

Festarityön terveysohjelmien käytännöt ja lastensuojelu (1 h) 

 

 

 

17.00 Teemapajat (30 min/teema) 

 Viestiliikenne 

 Toiminta selviämisasemalla; asiakkaan vastaanotto ja 

seuranta 

 SPR:n päihdetyön Varhaisen Puuttumisen mallin käyt-

täminen eri teemoihin, Aino-Maija Rantaniemi 

18.30 Päivällinen 

Hätäensiapukurssi jatkuu 30 min (osallistujien ruokailu klo 

19.00) 

Mahdollisuus saunomiseen 

 

Sunnuntai 18.03. 

8.00 Aamiainen  

9.00 Motivoiva haastattelu työvälineenä ihmisiä kannustaessa 

 Aino-Maija Rantaniemi 

10.00 Päihdeneuvontapalvelu - Mitä palvelu tarjoaa  

ja mikä päihdekentässä on ajankohtaista 

Minttu Tavia, neuvontavastaava, Päihdeneuvontapalvelu/EHYT  

11.00 Ensiapu, turvaseksi ja päihteet hallussa?  

12.00 Lounas 

13.00-15.30  Ensiapupäivystäjät: Työpajat jatkuvat 

 Päivystyksen hinnoittelu 

 Riskikartoitus 

 HUPSIS nyt ja tulevaisuudessa 

 Asut ja tavarat kuntoon 

13.00 Terveysvapaaehtoiset yhdessä:  

Chemsex - päihteet miesten välisessä seksissä 

Ella Saarinen, YTK, A-klinikkasäätiö, Muuntohanke 

14.00 Hätäensiapukurssi / Aineistoihin tutustumista 

14.30 Päihdetyön vapaaehtoiset: 

 Ajankohtaista päihdetyössä ja päihdekentässä 

 Mielenterveys ja haittojen vähentäminen 

Hiv-/seksuaaliterveyden vapaaehtoiset: 

 Ajankohtaista hiv/seksuaaliterveystyöstä 

 Toiminnalliset menetelmät 

15.30 Päätöskahvit 

16.00 Hyvää kotimatkaa 

 


