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Hyvää syksyä!  
 
Tässä uutiskirjeessä on tietoa 

▪ Pisara-harjoituksesta 
▪ Ensiapupäivystysten kehittämisestä 
▪ Ensiapupäivystäjien peruskursseista 
▪ Ryhmänjohtajatapaamiset 
▪ Ensivasteharjoitukset 
▪ Kiitosgaalasta 
▪ Muista tulevista tapahtumista 

 
Jaathan tämän uutiskirjeen liitteineen kaikille ryhmäläisille. 
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PISARA 2019 

  
 

Valtakunnallinen valmiusharjoitus Pisara järjestetään Helsingin ja Uudenmaan piirissä 
yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Helsingin Seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa. Se 
on meille ainutlaatuinen mahdollisuus harjoitella viranomaisyhteistyötä vaikeiden 
vedenjakeluhäiriöiden hoidossa. Tulettehan mukaan!  
 
Harjoitusskenaariossa Tikkurilan alueella epäillään vakavaa vedenlaatuhäiriötä ja 
terveysviranomainen on asettanut alueelle vedenkäyttörajoituksia. Punaista Ristiä pyydetään 
tukemaan viranomaisia, kun alueen noin tuhannen talouden asukkaille tiedotetaan 
tilanteesta ja järjestetään tilapäistä vedenjakelua. Tavoitteena on useiden kymmenien 
vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteisharjoitus. Olethan myös sinä valmiina auttamaan? Nyt 
on aika ilmoittautua mukaan. Ilmoittautumislinkit ovat avoinna 12.9.-8.10.2019. 
https://www.lyyti.fi/reg/hup-pisara 
 
 

ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN KEHITTÄMINEN 
 

Tervetuloa kaikille ensiapupäivystäjille avoimeen tilaisuuteen kehittämään piirin 
ensiapupäivystyksiä maanantaina 4.11.2019 klo 18-20! Paikka on joka Espoossa hyvien 
kulkuyhteyksien päässä, tai Helsingin keskustan tuntumassa. Lopullinen paikka ilmoitetaan 
lokakuussa, jollaoin avautuu myös ilmoittautumislinkki.  
 
Piirihallitus päätti syyskuun kokouksessaan perustaa työryhmän ensiapupäivystysten 
kehittämiseksi. Työryhmää vetää Niina Hirvonen ja siinä ovat mukana Markku Lempinen, 
Tiina Hörkkö (piirihallituksen edustaja, Korson osasto), Arto Huttunen (Länsi-Helsinki), 
Mimmu Piirto (Herttoniemi), Niina Helle (Klaukkala), Satu Nuojua (Lounais-Espoo). Työryhmä 
tulee kokoontumaan ensi kertaa lokakuussa. Työryhmän suunnitelmista ja 
kehittämiskohteista raportoidaan piirihallitukselle ja HUP:n ensiapuryhmille. 

 
 
 
ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄN PERUSKURSSIT 

 
Ensiapupäivystäjän peruskurssiin sisältyy verkkokurssi, kolme lähipäivää, harjoittelua (piirin) 
päivystyksessä ja osaamisen varmistaminen. EA 1- kurssi tulee olla voimassa kurssille 
haettaessa. Kurssi sisältää EA-2 kurssin asiat.  
 

Hakijalla tulee olla sellainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, että pystyy 

antamaan hätäensiavun vaativissakin tilanteissa, toimimaan ryhmässä ja kohtaamaan 

autettavat hyvän asiakaspalvelun vaatimalla tavalla. Hakijan tulee haluta toimia päivystäjänä 

ja sitoutua järjestön arvoihin ja päivystysten laatuohjeisiin. 

 

https://www.lyyti.fi/reg/hup-pisara
https://www.lyyti.fi/reg/hup-pisara
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Ilmoittautuminen syksyn kursseille oheisten linkkien kautta: 
 
Kurssi 1 

▪ 9.10 ja 16.-17.11.2019, Helsinki  
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsinki_4335 

 
Kurssi 2 

▪ 2.11 ja 9.-10.11.2019, Lohja 
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohja_6780 

 
Kevät 2020 

• Helsinki 

• Hanko 

• Porvoo 
 
 

 
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, Terveyskuja 2 B, Espoo Huom! 

Edellisessä uutiskirjeessä oli väärä osoite. 
 

Ilmoittaudu syksyn tapaamisiin tämän linkin kautta vähintään neljä päivää ennen tapaamista: 
https://www.lyyti.fi/questions/e5e7d142c3 

 
 
Kevät 2020: 

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

 
 
ENSIVASTEHARJOITUKSET 

 
Ensiauttajille järjestetään piirin alueella harjoitusiltoja, jotka ovat avoinna kaikille 
ensivastekoulutuksen suorittaneille. Ilmoittautuminen HUPSIKSEN kautta. 
 
Syksy 2019: 

• Ke 6.11. Tapiola: PPE-D, mittarit, vuodot, immobilisointi.  

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsinki_4335
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Helsinki_4335
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohja_6780
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_syksy_2019_Lohja_6780
https://www.lyyti.fi/questions/e5e7d142c3
https://www.lyyti.fi/questions/e5e7d142c3
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• To 4.12. Lohja: Eloton, tauton ja hengistysvaikeus.  

Kevät 2020: 

• Ma 13.1. 2020 

• Ti 4.2.2020 

• Ke 4.3.2020 

• To 2.4.2020 

• Ma 4.5.2020 

• 14.-15.3.2020, Nynäs 

 
ENSIAPUPÄIVYSTÄJIEN KIITOSGAALA 30.11-1.12.2019 

 
Nyt on aika pitää yhdessä hauskaa! Perinteinen kaikille ensiapuryhmäläisille tarkoitettu 
kiitosgaala järjestetään Silja Europalla 30.11.-1.12.2019. Kyseessä on 22 h -risteily Tallinnaan. 
Luvassa on naurua, ruokailua ja halukkaille maissa käyntiä sunnuntai aamuna. Mukaan passi, 
avaruuslakana, hammasharja ja tanssikengät, nyt juhlitaan! Lähtö lauantaina 18:30 
Helsinki/Länsiterminaali 1 
Paluu sunnuntaina 16:00 Helsinki/Länsiterminaali 1. 
 
Ilmoittaudu ja maksa osallistumismaksusi oheisen linkin kautta 28.10.2019 mennessä: 
https://www.lyyti.in/ENSIAPUPAIVYSTAJIEN_KIITOSGAALA_30111122019_7333 
 
Piiri tarjoaa joulubuffet-illallisen klo 20.30 sisältäen ruokajuomat.  
Hinta: 

• 4 hengen C-hytissä 26€/henkilö sisältäne hytin, illallisen ja aamiaisen 

• B-luokan hytti 149 euroa + meriaamiainen 12 euroa/hlö (muutama hytti) 
 

 
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. 
Marraskuussa avataan ilmoittautumislinkit eri tapahtumiin samalla, kun ilmoitetaan 
paikkojen sijainnit. Tapahtumia järjestetään eri puolella piiriä. 
 

▪ La 18.1.2020, Lohjan osasto, Kalevankatu 7-9, 08100 Lohja 

• La 25.1.2020 

• La 1.2.2010 

• Pe 7.2.2020 

• La 8.2.2020 

• To 5.3.2020 
 

 
 
MUITA TAPAHTUMIA/KAMPANJOITA 2019 
 

• 26.-28.9.2019 NÄLKÄPÄIVÄ 

https://www.lyyti.in/ENSIAPUPAIVYSTAJIEN_KIITOSGAALA_30111122019_7333
https://www.lyyti.in/ENSIAPUPAIVYSTAJIEN_KIITOSGAALA_30111122019_7333
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• 26.10.2019 PISARA- valmiusharjoitus. Piirin pääharjoitus Tikkurilassa Vantaalla, kaikki 

tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu oheisesta linkistä: 

• 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 

 
 

  
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 
 


