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Hyvää elokuu loppua! 

 

Aurinkoinen kesä on edennyt jo pitkälle. Ensiapupäivystykset ovat alkaneet. Monessa ryhmässä 

harjoitusillat on suunniteltu juuri alkavaksi. Myös syksyn koulutusten eteen on tehty paljon 

suunnittelutyötä ja ensimmäinen ehti jo alkaa. Samalla varaudumme koronan toiseen aaltoon.  

 

Helsingissä vapaaehtoiset tukevat parhaillaan viranomaisia suojamaskien jakamisessa. Maskeja on 

pussitettu reilu 150 000 kappaletta, reilussa viikossa. Mukana on ollut paljon aivan uusia 

vapaaehtoisia, jotka haluavat olla mukana auttamassa. Vedenjakelun paikalliset häiriöt ja kotimaan 

avun tehtävät ovat saaneet monet vapaaehtoiset auttamaan kesän aikana. Seurataan yhdessä 

viranomaisohjeita ja Punaisen Ristin antamia suosituksia ja ollaan valmiina auttamaan.  

 

Nyt on aika pohtia, mitä ryhmänne ja osastonne voisi tehdä, jos kevään tilanne toistuu mahdollisesti 

suuremmalla volyymillä.  

 

Kannen kuva: Janne Leskinen 
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ENSIAPUPÄIVYSTYSTOIMINTA KORONAN AIKAAN 

 

Keskustoimisto julkaisi kesällä SUOMEN PUNAISEN RISTIN ENSIAPU- JA 

ELVYTYSSUOSITUKSET COVID 19- VIRUKSEN AIKANA. Suositukset ovat tämän kirjee 

liitteenä. Niissä todetaan seuraavaa: 

 

”Ensiavun antaminen ja suojavarusteet ensiapupäivystyksessä Koronavirus (SARS-CoV-2) 

tarttuu hengitystie-eritteiden kautta joko suoraan autettavasta tai pintojen välityksellä. 

Hengitystie-eritteet voivat levitä noin 2 metrin etäisyydelle autettavan hengitysteistä. 

Henkilön yskiessä tai aivastaessa, voi suurempien pisaroiden lisäksi syntyä myös hyvin 

pieniä pisaroita, jotka jäävät ilmaan aerosolimuodossa. Aerosoleina leviävät eritteet 

pysyvät ilmassa pitkiäkin aikoja. Tästä syystä ensiavun antamisessa, erityisesti 

vapaaehtoisten ensiapuryhmäläisten, on syytä käyttää suojavarusteita lähikontaktissa eli 

antaessaan hätäensiapua kuten elvytystä tai tajuttoman ensiapua. Tartunta voi olla aina 

molemminpuolista auttajasta autettavaan tai päinvastoin. ” 

 

”Hätätilapotilaan ensiapu ja henkilökohtaiset suojavarusteet ensiapupäivystyksessä 

ensiapupäivystäjille ja ensiauttajille.” 

 

Nämä varusteet osaston tulee hankkia, jos se järjestää ensiapupäivystyksiä koronan 

aikaan, kunnes ohjeistus muuttuu: 

 

Pisaratartunnan mahdollisuus (ensiavun antaminen kontaktissa, jossa turvaväliä ei 

voida pitää esim. tajuttoman ensiapu, verenvuodon tyrehdyttäminen ja vierasesineen 

poisto hengitysteistä): 

- Kertakäyttöiset suojakäsineet 

- Kirurginen suu-nenäsuojain:.  

• Aerosolitartunnan mahdollisuus (elvytys):  

- Kertakäyttöiset suojakäsineet 

- Pitkähihainen suojaesiliina /-takki tai näiden puuttuessa 

päivystysaatteiden vaihto, jolloin likaiset vaatteet suljettavaan pussiin ja 

pesuun heti, kun se on mahdollista.  

-  Hengityssuojain filtterillä FFP2 tai FFP3 

- Monikäyttöiset suojalasit tai koko kasvot peittävä suojavisiiri. 

Elvytystapahtumaan osallistuvien ensiapu- ja ensivasteryhmäläisten on osattava 

käyttää henkilökohtaisia aerosoleilta suojaavia suojavarusteita oikein ja niitä on 

oltava saatavilla. Oikein käyttämisellä tarkoitetaan suojavarusteiden oikeaa 

pukemis- ja riisumisjärjestystä, käyttötekniikkaa sekä hyvää käsihygieniaa. ” 

 

Lähde: SUOMEN PUNAISEN RISTIN ENSIAPU- JA ELVYTYSSUOSITUKSET COVID 19- 

VIRUKSEN AIKANA 

 

Osaston hallitus päättää alkaako osasto myymään ensiapupäivystyksiä vai ei.  

  

KOULUTUKSET JA HARJOITUKSET  

   

Keskustoimisto julkaisi valtakunnalliset suosituksen 20.8.2020. Lue lisää: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992.  

 

Ryhmäiltoja kaivataan ja ensiavun ja muiden auttamistaitojen harjoittelulle on tarvetta. 

Vähintään etäryhmäiltoja voi hyvin toteuttaa myös syksyllä. Toivottavasti normaalit 

harjoitukset voivat jatkua pian. 

 

Suositusten pohjalta päätettiin HUP valmiuden yksikössä 24.8.2020 siirtää elokuun ja 

mahdollisesti myös  syyskuuksi suunnitellut lähikoulutukset myöhäisempää 

ajankohtaan. Elokuun koulutuksiin jo ilmoittautuneille, kouluttajille ja 

yhteistyökumppaneille ilmoitetaan kursien siirrosta vielä erikseen.  Samalla piirissä 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992
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pohdimme, miten Punainen Risti valmiusjärjestönä voi ylläpitää ja vahvistaa turvallisesti 

auttamisvalmiutta ehkä pitkäänkin jatkuvassa koronatilanteessa.  

 

 

 

ENSIAPUPÄIVYSTÄJIEN KOULUTUSPÄIVÄT 

 

Elokuuksi suunnitellut koulutuspäivät on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. 

Mahdollisesti myös syyskuuksi suunnitellut päivät siirretään, niistä lisätietoa pian. 

Koronatilanteen salliessa ensiapupäivystäjien koulutuspäiviä jatketaan myöhemmin 

syksyllä.  

• Sunnuntai 30.8.2020 Me-talo, Espoo – peruttu 

• Perjantai 11.9.2020 Me-talo, Espoo – varmistetaan erikseen elokuun aikana 

• Lauantai 12.9.2020 Myrskylä – varmistetaan erikseen elokuun aikana 

• Lauantai 3.10.2020 Omppulinna, Nurmijärvi – järjestetään, jos korona sallii 

 

 

ENSIAVUN HARJOITUSKURSSI EA3 

 

Ensiapu 3 -kursin aikataulu muutettiin koronatilanteen takia huhti- ja toukokuulle 2021. 

Nyt elokuulle suunnitellulle kurssille hyväksytyt ovat automaattisesti hyväksytty 

seuraavalle kurssille. Paikkoja tulee auki muidenkin haettavaksi. Alustavasti kurssi 

toteutetaan huhtikuussa hotelli Nuuksiossa ja toukokuussa Suomenlinnassa. Jos  kurssille 

on kova kysyntä niin, tarvittaessa loppuvuodesta 2021 järjestetään vielä toinen kurssi, jos 

korona sallii.   

 

 

 

ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄN PERUSKURSSIT 

 

Syksyn aikana pyrimme edelleen järjestämään ainakin kaksi ensiapupäivystäjän 

peruskurssia. Hangon kurssin ensimmäinen osa on jo pidetty. Espoon kurssi ei ehtinyt 

vielä käynnistyä. Kartoitamme uusia aikoja näille kursseille. 

 

 

ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN JOHTAMINEN 

 

Ensiapupäivystysten johtamiskoulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia johtaa erilaisia 

päivystyksiä paikan päällä. Koulutuksessa perehdytään uusin materiaalien 

hyödyntämiseen ja tilannekuvan ylläpitoon. Koulutus sisältää runsaasti käytännön 

harjoituksia. Koulutus pyritään järjestämään ainakin osittain uutena ajankohtana. Tällä 

aikataululla muutos ei onnistu. 

 

Koulutukseen haemme erityisesti henkilöitä, jotka osaavat luoda päivystyksiin positiivisen 

ilmapiirin, tarvittaessa tukea muita ja tiukassa tilanteessa tehdä päätöksiä. Päivystyksen 

johtaja edustaa Punaista Ristiä paikan päällä myös tapahtuman järjestäjään päin.  

 

Koulutus järjestetään neljänä iltana 9.-10.9.2020 ja 16.-17.9.2020 Teamsin kautta 

/Helsingissä HUP koulutustilassa turvavälein eri luokissa.  Hakemukset oheisen linkin 

kautta 6.9.2020 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan 7.9.2020 kurssille pääsystä. 

 

https://www.lyyti.in/ENSIAPUPAIVYSTYSTEN_JOHTAMINEN_7951 

 

Koulutuksen hinta on nyt vain 30€. Kurssin normaali hinta on 70€, mutta 

valtakunnallinen koulutustuki kattaa osan kurssihinnasta. 

 

 

 

 

 

https://www.lyyti.in/ENSIAPUPAIVYSTYSTEN_JOHTAMINEN_7951
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ENSIAPUPÄIVYTSYTEN JOHTAMISEN JATKOKURSSI 

  

Aiemmin ensiapupäivystyksen johtamiskoulutuksen käynneille tarkoitettu jatkokurssi 

siirtyy elokuun lopusta myöhemmin ilmoitettuun ajankohtaan Helsingissä. 

 

 

PIIRIN ENSIAPUKILPAILUT 

 

Piirin ensiapukilpailujen suunnittelu on alkanut, vaikka koronan aiheuttama tilanne on 

epäselvä. Jos haluat tulla mukaan suunnitteluryhmään, ota yhteyttä Niinaan 30.8.2020  

mennessä. Syyskuun alussa pidämme Teamsin kautta suunnittelukokouksen.  

 

Tavoitteena on toteuttaa hauska, motivoiva ja koulutuksellinen tapahtuma kaikille 

ensiapuryhmille Halloween-teemalla lauantaina 31.10.2020. Tapahtumaan on tulossa 

avoin sarja, johon voi koota sekajoukkueen halutessaan useammasta eri ryhmästä ja eri 

ikäisiä kisaajia lapsista senioreihin sekä tosikilpailijoiden sarjat. Mukaan pyritään saamaan 

myös In Action- yläkoulujen ensiapujoukkueita. Kaikkia ensiapuryhmäläisiä toivotaan 

osallistumaan potilaana, rastien vastuuhenkilöinä tai kilpailijoina. Laita päivä siis 

kalenteriin! 

 

 

 

RYHMÄNJOHTAJATAPAAMISET 

 

Kaikille ensiapuryhmien ryhmänjohtajille ja vararyhmänjohtajille tarkoitetut tapaamiset 

järjestetään jälleen syksyllä. Elokuun tapaaminen pidetään Teamsin kautta. Myöhemmät 

tapaamiset ilmoitetaan elokuussa. Kalenterikutsu lähetetään ryhmänjohtajille 

 

• 25.8.2020 klo 17-19, Teams 

 

 

ENSIVASTETOIMINTA JA HARJOITUKSET 

 

Piiriin ensivasteharjoituksen eivät ala vielä syyskuun alussa.  

Piirin koordinoimat harjoitukset käynnistyvät  lokakuussa, mikäli tilanne sen sallii. 

Harjoitusten teemat ja paikat ilmoitetaan alkusyksystä. Harjoituspäivät ovat: 

• Torstai 1.10.2020 

• Lauantai 31.10.2020 EA-kisojen yhteydessä harjoitus- tai kilparata valinnan 

mukaan 

• Torstai 3.12.2020 

 

Valtakunnallinen ensivasteviikonloppu on siirretty vuoteen 2021. Erillinen mainos liitteenä. 

Keskustoimisto järjestää kuusi valtakunnallista ensiauttajille suunnattua webinaaria. Linkit 

lähetetään erikseen. Ajankohdat ovat: 

• 20.10.2020 klo 18-20 

• 17.11.2020 klo 18-20 

• 15.12.2020 klo 18-20 

• 19.1.2020 klo 18-20 

• 16.2.2020 klo 18-20 

• 16.3.2020 klo 18-20 

 

UUDET LIIVIT JA PÄIVYSTYSREPUT 

 

Kiitos kaikille, kun vastasitte todella lyhyellä varoitusajalla keväällä kyselyyn, jolla 

kartoitettiin tarvettanne saada uusia liivejä ja reppuja. Valitettavasti näiden toimitukset 

ovat viivästyneet. Tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin HUP:n osastot saavat kesäkuuksi 

luvatut reput. Piiristä olemme olleet asian tiimoilta useaan otteeseen yhteydessä 

keskustoimistoon. Liiveistä suuri osa oli luvattu lokakuuksi.  
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VIESTINTÄ ERI TILANTEISSA 

 

On tärkeää, että Punaisen Ristin auttamistyö näkyy ja että siihen luotetaan. On hienoa ja 

arvokasta että viestitte aktiivisesti osastoissa ja vapaaehtoisrooleissanne. Viestimällä 

ohjaamme ihmiset saamaan apua. Tieto siitä, että Punainen Risti on paikalla ja auttaa, luo 

turvallisuutta. Ja mitä enemmän saamme myönteistä näkyvyyttä, sitä enemmän saamme 

vapaaehtoisia, lahjoittajia ja muuta tukea auttamistyöllemme. 

 

Nyt koronaepidemian aikana olemme viestijöinä olleet kuitenkin uuden tilanteen edessä, 

sillä meillä on aiempaa enemmän auttamistehtäviä, joissa toimimme viranomaisen 

pyynnöstä. Viranomaisten johtamasta operaatiosta tai auttamistehtävästä tulisi aina 

viestiä yhdessä sovitulla tavalla, jotta luottamus Punaisen Ristin ja viranomaisten välillä 

säilyy. Sopiminen koskee muun muassa sitä, kuka viestii, mitä viestitään (ydinviestit) ja 

milloin viestitään. Yleensä viestimistavasta ja aikataulusta sovitaan viranomaisen kanssa 

esimerkiksi piiritoimiston toimesta. 

 

Joskus voi kestää kauankin, ennen kun saamme luvan viestiä auttamistehtävästä. Tämä 

voi johtua esimerkiksi turvallisuuskysymyksistä, siitä, että autettavat ovat haavoittuvassa 

asemassa tai esimerkiksi siitä, että auttamistehtävästä ei vielä ole virallista sopimusta 

allekirjoitettuna. Joudumme siis pyytämään teiltä kaikilta kärsivällisyyttä viestimisen 

suhteen. Jos asia mietityttää, voitte aina olla yhteydessä piiritoimistoon ja kysyä mikä 

tilanne on, ja saako tietystä asiasta jo viestiä. 

 

 

AVUSTUS VOIMAVARAKAHVILOIDEN PITÄMISEEN 

 

Koronakevään jäljiltä monessa osastossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 

vertaistoimintaa. Uuden voimavarakahvila-konseptin avulla vapaaehtoiset voivat yhdessä 

auttaa toisiaan palautumaan haastavasta menneestä keväästä ja luoda intoa tulevaan 

toimintaan! 

  

SPR on iloksemme saanut LähiTapiolasta avustuksen korona-tilanteen vaatimaan työn 

tukemiseksi. Yksi avustuksen kohderyhmistä ovat vapaaehtoiset, ja erityisesti heidän 

hyvinvointinsa tukeminen.  Avustusta voi käyttää voimavarakahvilaan. 

Voimavarakahvila on suunniteltu niin, että sen voi helposti integroida osaksi 

jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia tapaamisia. Voimavarakahvilan suunniteltu kesto 

on 2-3 tuntia, mutta materiaalista voi myös valita vain yhden tai kaksi harjoitusta 

toimintaryhmän tarpeiden mukaan.  

 

Tämän kertaluontoisen voimavarakahvilan voi vetää esimerkiksi henkisentuen 

vapaaehtoinen tai vastuuvapaaehtoinen. Myös työntekijä tai aiheesta muuten innostunut 

esim. henkisentuenvapaaehtoinen voi vetää kahvilaa.  Tarkemmat ohjeet hakuprosessista, 

sekä valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvilan sekä etä- että 

lähitoteutukseen ovat nyt RedNettissä: https://rednet.punainenristi.fi/Voimavarkahvila. 

 

Tuki osastoille 

Avustusta voi hakea osastoittain (300€/osasto), Hyväpäivä-avustusten kautta. Avustuksia 

tullaan myöntämään vuoden 2020  loppuun saakka, toteutus voi kuitenkin tapahtua vielä 

kevättalvella 2021. Ohjeet liitteenä. 

 

Loppukesän terveisin 

 

Niina 

 

Niina Hirvonen 

Ensiaputoiminnan koordinaattori 

Suomen Punainen Risti,  Helsingin ja Uudenmaan piiri 

 

niina.hirvonen@punainenristi.fi  

Puhelin 0400 428 918 

Salomonkatu 17 B 5krs,  00100 Helsinki 

https://rednet.punainenristi.fi/Voimavarkahvila
https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva

