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Tervehdys!  
 
Hienon kesän jälkeen on hyvä aloitella aktiivista syyskautta. Tässä kirjeessä on paljon 
päivämääriä tulevista tapahtumista syksylle 2019 ja keväälle 2020. 
 

• Uudet ensiapuryhmät  

• Koulutukset, harjoitukset, kampanjat  

• Uusi ensiapuryhmä Hankoon ja nuorten ensiapuryhmä Tikkurilaan 

• Ensiapuryhmien vierailut ovat alkaneet, varaathan omasi! 

• HSL alueen tarkennettu matkalaskuohje 

 

 

 

ENSIAPURYHMÄNJOHTAJIEN UUTISKIRJE 8/2019 
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HANKOON UUSI ENSIAPURYHMÄ 
 

Hangossa ei ole ollut useaan vuoteen ensiapuryhmää. Vilkas satama ja kesän 
lukuisat tapahtumat luovat tarpeen ensiapuryhmälle, joka voisi päivystää ja 
toimia hälytysryhmänä.  Osasto markkinoi paikallislehdissä ja sosiaalisessa 
mediassa ensiapuryhmätoiminnan infoiltaa.  21.8.2019 Hangon kaupungintalolle 
saapui 17 toiminnasta kiinnostunutta, jotka muodostavat uuden 
ensiapuryhmän. Heille pidetään piirin sponsoroima harjoitusilta syyskuussa ja 
sitten EA1-kurssi syyskuun lopussa. Keskustoimisto lahjoittaa uudelle ryhmälle 
starttipaketin. Keväällä 2020 Hangossa järjestetään ensiapupäivystäjän 
peruskurssi. Paikalliset yritykset haastetaan mukaan valmiuden kehittämiseen. 
Heiltä toivotaan lahjoituksena välineitä ja asuja. Uusi ryhmä starttaa heti EA 
kurssin jälkeen lokakuun alussa.  
 

TIKKURILAAN ja RAJAMÄELLE UUDET NUORTEN ENSIAPURYHMÄT 
 

Tikkurilan ja Rajamäen osastot ovat päättäneet perustaa nuorten 
ensiapuryhmät. Tikkurilassa toimintaa kutsutaan aktiivisesti mukaan myös 
maahanmuuttajanuoria. 

 
 
HARJOITUSVIIKONLOPUT NYNÄSISSÄ 
 

Nyt on tilaisuutesi hengailla mahtavan porukan kanssa rennoissa merkeissä 
perinteikkäissä Nynäsin maisemissa, harjoitella ja kehittää HUP:n 
ensiapuryhmätoimintaa entistäkin paremmaksi! Kaikille ensiapuryhmäläisille 
avoimet harjoitusviikonloput järjestetään sekä syksyllä, että keväällä Nynäsissä. 
Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä mukaan, paikkoja on 
rajoitetusti. 

 
14.-15.9.2019 Nynäs, Heinola 

Ohjelma alkaa lauantaina klo 11.00. Lounasta syömme klo 12.00 ja jatkamme 
harjoittelua iltaan asti. Välissä on kahvit ja päivällinen. Illalla saunomme ja 
grillaamme iltapalaa yhdessä. Sunnuntaina jatkamme aamupalan jälkeen 
harjoituksia klo 13.00 asti, jolloin on päätöslounas.  

Kaikki 30.8.2019 mennessä Annika Kaarnalehdolle ilmoittautuneet pääsevät 
mukaan. Tämän lisäksi otamme max kuusi 4.9.2019 mennessä ilmoittautunutta. 
Kaikkien viikonloppuun osallistuvien tulee vielä vahvistaa tietonsa 10.9.2019 
mennessä ja samalla maksaa osallistumismaksu. Toivomme, että osastot 
tukisivat harjoitusviikonloppua ryhmäläistensä osalta.  
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 https://www.lyyti.in/HUP_Ensiapuryhmien_harjoitusviikonloppu_141592019_4
990 

 

• 14.-15.3.2020 ensiapu-, ensihuolto- ja henkisen tuen ryhmäläisille tarkoitettu 
harjoitusviikonloppu. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan viimeistään 
marraskuussa 2019.  

 
 

ENSIAPUPÄIVYSTÄJIEN KIITOSGAALA 30.11-1.12.2019 
 
Ensiapupäivystäjät auttavat vuosittain HUP:n alueella yli 600 tapahtumassa noin 
3 800 henkilöä. On kiitoksen aika! Piiri järjestää perinteisen kiitosgaalan 30.11.-
1.12.2019 risteilyn merkeissä. Luvassa on hauskaa yhdessä oloa, ruokailu ja 
halukkaille maissa käyntiä. Mukaan passi, hammasharja ja tanssikengät, nyt 
juhlitaan! Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki julkaistaan seuraavassa 
ryhmänjohtajakirjeessä.  
 

 
RYHMÄNJOHTAJATAPAAMISET 
 

Kaikille ensiapua-, ensihuollon ja henkisen tuen ryhmänjohtajille ja 
vararyhmänjohtajille tarkoitetut tapaamiset järjestetään syksyllä ja keväällä. 
Syksyllä tapaamisten aiheena on onnistunut uusien ryhmäläisten rekrytointi ja 
uusien päivystäjien kouluttaminen. Valitse itsellesi yksi sopivin RJ-
tapaaminen/kausi ja ilmoittaudu mukaan viimeistään edellisen viikon 
perjantaina, jotta tiedämme järjestää tarjoilut ja sopivan tilan. Tapaamiseen voi 
tulla myös vararyhmänjohtaja. 
 
Syksy 2019: 

▪ 23.10.2019, Lohjan osasto, Kalevankatu 7-9 A, Lohja  
▪ 29.10.2019, Porvoon osasto, Jokikatu 25, Porvoo 
▪ 30.10.2019; Keski-Espoon osasto, Me talo, Terveystalo 2 B, E, Espoo 

 
Kevät 2020: 

▪ 6.2.2020, paikka auki 
▪ 3.3.2020, paikka auki 
▪ 25.3.2020, paikka auki 

 
ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄN PERUSKURSSIT 

 
Ensiapupäivystäjän peruskurssiin kuuluu verkkokurssi, yksi lähipäivä, 
harjoittelua ja toinen lähipäivä. EA 1- kurssi tulee olla voimassa. Kurssi sisältää 

https://www.lyyti.in/HUP_Ensiapuryhmien_harjoitusviikonloppu_141592019_4990
https://www.lyyti.in/HUP_Ensiapuryhmien_harjoitusviikonloppu_141592019_4990
https://www.lyyti.in/HUP_Ensiapuryhmien_harjoitusviikonloppu_141592019_4990
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EA-2 kurssin asiat. Ilmoittautumislinkit syksyn kursseille julkaistaan seuraavassa 
ryhmänjohtajakirjeessä. Nyt kannattaa rekrytoida ja ryhmissä kouluttaa uusia 
ryhmäläisiä. 

 

• 19.10 ja 16.-17.11.2019, Helsinki 

• loka-marraskuussa Lohjalla/Etelä-Lohjalla 
 
Kevät 2020 

• Helsinki 

• Hanko 

• Porvoo 
 
ENSIVASTEHARJOITUKSET 

 
Ensivastekouluttajat järjestävät piirin alueella ensivasteharjoitusiltoja, jotka ovat 
avoinna kaikille ensivastekoulutuksen suorittaneille. Harjoituspaikat varmistuvat 
pian. Ilmoittautuminen HUPSIKSEN kautta. 
 
Syksy 2019: 

• ma 2.9. Kallio-Käpylä 

• Ti 1.10  

• Ke 6.11. 

• To 4.12. Lohja 

• Mahdollisesti 9.11.2019 

Kevät 2020: 

• Ma 13.1.  

• Ti 4.2. 

• Ke 4.3. 

• To 2.4. 

• Ma 4.5. 

• Mahdollisesti la 4.4. 

 
HAUSKAA HARJOITUSTA JA OSAAMISEN VARMISTAMINEN 2020 

 
Piiri järjestää vuonna 2020 kaikille ensiapupäivystäjille harjoituspäivän, mikä 
sisältää myös osaamisen varmistamisen ja mukavaa yhdessä oloa. Samalla kaikki 
saavat uudet päivystyskortit. Tapahtumista pyritään tekemään rentoja, 
opettavaisia ja hauskoja. Viimeistään marraskuussa avataan ilmoittautumislinkit 
eri tapahtumiin samalla, kun ilmoitetaan paikkojen sijainnit. Tapahtumia 
järjestetään eri puolella piiriä. 
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• La 18.1.2020 

• La 25.1.2020 

• La 1.2.2010 

• Pe 7.2.2020 

• La 8.2.2020 

• To 5.3.2020 
 

 
MUITA TAPAHTUMIA/KAMPANJOITA 2019 
 

• 14.9.2019 Maailman ensiapupäivä 

• 26.-28.9.2019 NÄLKÄPÄIVÄ 

• 26.10.2019 PISARA- valmiusharjoitus. Piirin pääharjoitus Tikkurilassa Vantaalla, 

kaikki tervetuloa mukaan! 

• 5.12.2019 Valtakunnallinen vapaaehtoispäivä 

• 1.12.2019 Maailman Aids päivä 

 

TAPAHTUMIA/KAMPANJOITA 2020 
 

• 18.-19.1 Valmiusavaus, Nynäs 

• 24.-26.1.20120 Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus (KT) 

• 31.1-2.2 Ensihuollon yhteistoimintaseminaari, Nynäs 

• 1.-2.2.2020 Kouluttajakoulutuksen välineosa ruotsinkielinen (KT) 

• 8.2. Vapepa-johtajien täydennys, Nynäs 

• Maaliskuu ensihuollon jatkokurssi 

• 23.-24.3.2020 Päivystyspalvelun jatkokoulutus (KT) 

• 18.4.20120 PIIRI VUOSIKOKOUS 

• 9.-10.5 ja 21.-24.5.2020 HUP EA 3-kurssi 

• 6.-7.6.2020 YLEISKOKOUS 

• 22.-27.8.2020 Ryhmänjohtajakurssi (KT) 

• 17.-20.9.2020 Ensivastekouluttajakoulutus 

• 18.-20.9.2020 Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 

• 19.-20.9.2020 Ensivasteharjoitusviikonloppu (KT) 

• 24.-26.9.2020 Nälkäpäivä 

• 3.10. Piirin EA-kisat, lisätietoa loppuvuodesta 2019 

• Ensiapuryhmien seminaari (KT), ajankohta ja paikka vielä auki 
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MATKALASKUOHJEET HSL ALUEELLA PUNAISEN RISTIN PIIRIN JÄRJESTÄMISSÄ 
ENSIAPUPÄIVYSTYKSISSÄ 

 
HSL muutti lippujen hinnoittelua toukokuussa 2019. Piiri maksaa edelleen 
matkakorvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan noudattaen HSL:n 
hinnoittelua. Päivystäjän tulee tietää, millä vyöhykkeellä hän asuu (A/B/C/D) ja 
millä vyöhykkeellä kyseinen päivystys on (A/B/C/D) sekä kuinka paljon hänen 
menopaluumatkansa maksaa. Jos päivystäjällä on kausilippu jollekin 
vyöhykkeelle, syntyy päivystäjälle matkakustannuksia vain ns. lisävyöhykelipun 
hankinnasta. 
 
Aiheesta on moni päivystäjä ja ryhmänjohtaja ollut yhteydessä piiritoimistoon. 
Siksi keväällä annettua ohjetta vielä tarkennetaan. Tarvittaessa lisätietoja antaa 
toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen. 
 
HSL:n kertalippujen hinnat (sovellus, HSL-kortti, automaatti, myyntipiste), joiden 
mukaan matkakorvauksia maksetaan.: 

• AB / BC / CD /D 2,80 € 

• ABC 4,60 € 

• BCD 5,40 € 

• Lisävyöhyke A / B /C 2,50 € 

• Lisävyöhyke BC / AB / D 2,80 € 

• Lisävyöhyke CD 4,20 € 

• Lisävyöhyke ABC 4,60 € 
 
Jos reitti päivystykseen kulkee pakosta jonkun muun vyöhykkeen kautta, kuin 
missä päivystys/koti on, tämä huomioidaan matkakorvauksessa. 
Ensiapupäivystyksen johtaja kirjaa korvaussumman tuntilistaan, joka 
toimitetaan piiriin. Lisätietoa: https://www.hsl.fi/liput/kertaliput?zones=bc 
Poikkeus: Ne Helsingistä kauempana asuvat päivystäjät, joiden kanssa Markku 
on sopinut ennalta sopinut ns. bensarahan maksamisesta. 
 
HUOM! kuljettajalta ostettu matkalippu on yli 40% kalliimpi eikä siis ole halvin 
vaihtoehto. Piiritoimistosta on kevään ja kesän aikana maksettu hieman eri 
summia eri osastoille riippuen minkä korvauksen päivystäjä on ilmoittanut. Jotta 
kaikkia vapaaehtoisia kohdellaan tasa-arvoisesti, käytäntö yhtenäistetään 
syyskuusta lähtien.  

 
 

 
 

https://www.hsl.fi/liput/kertaliput?zones=bc
https://www.hsl.fi/liput/kertaliput?zones=bc
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NIINAN VIERAILU ENSIAPURYHMÄSSÄNNE SYKSYN AIKANA – VARAATHAN AIKANNE 
  

Tavoitteeni on vierailla kaikissa ensiapuryhmissä tämän kauden aikana. Nyt 14/35 
ryhmää on varannut vierailuajan syksylle 2019. Tällä hetkellä voin vierailla 
kolmella eri teemalla, joista voitte valita teille parhaiten sopivan: 

• Elvytystalkoot 

• Ensiarvion tekeminen ja kirjaaminen 

• Uusien ryhmäläisten rekrytointi 
Varaa vierailu ryhmääsi oheisen Doodle-linkkin kautta: 
https://doodle.com/poll/wzgh85bqn63pr8ca Ilmoittakaa osaston nimi, 
yhdyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero. Ja huom! Varaus tulee tehdä 
vähintään kahta viikkoa ennen ajankohtaa. Varmistan joka vierailun erikseen 
sähköpostitse. Tässä yhteydessä voitte kertoa teematoiveenne ja ryhmäillan 
tarkemman sijainnin. Kevään vierailuajat julkaistaan myöhemmin syksyllä 2019. 

 
 

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 
 

https://doodle.com/poll/wzgh85bqn63pr8ca
https://doodle.com/poll/wzgh85bqn63pr8ca

