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Antoisaa vuotta 2020! 
 
Tässä uutiskirjeessä on tietoa 

▪ Huomionosoitukset 
▪ Ensiapupäivystysten kehittäminen 
▪ Tulevat ensiapupäivystäjät 
▪ Ensiapupäivystäjien koulutustapahtumat sisältäen osaamisen varmistamisen 2020 
▪ Ryhmänjohtajatapaamiset 
▪ Ensivastetoiminta ja harjoitukset 
▪ Rinnepäivystyskurssi Peuramaalla 
▪ Neste Oil ensiapupäivystys keväällä 2020 
▪ Koulutuksia, tapahtumia ja kampanjoita 2020 

 
Jaathan tämän uutiskirjeen liitteineen kaikille ryhmäläisille. Kuvassa osa Hangon uudesta ensiapuryhmästä. 
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 HUOMIONOSOITUKSET 

 
Joulukuun ensiapuryhmien Gaalaristeilyllä palkittiin vuoden ensiapupäivystäjänä Tove 
Fagerström, vuoden uutena ensiapupäivystäjänä Mimmu Piirto ja tähtiensiapupäivystäjäksi 
Minna Jylhänlehto. Onnittelut palkituille! 

 
ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN KEHITTÄMINEN  
  

HUPSIS ja laskutus 
Pyrimme tulevaisuudessa entistä nopeampaan päivystyskorvausten maksamiseen osastoille. 
Tammikuusta lähtien päivystysten johtajat merkkaavat Hupsikseen toteutuneiden 
päivystysaikojen (15 minuutin tarkkuudella) lisäksi matkakorvaukset kunkin päivystäjän 
osalta. Myös piiritoimiston sisällä laskutusprosessia on tehostettu. Aiheesta on järjestetty 
tammikuussa kaksi koulutusta. Mikäli kysyttävää, pyydä apua Kalle Kivimaalta. Hupsikseen 
pääset myös oma punainen risti -sivujen kautta.  
 
Matkakulut 
Vuoden alusta HSL lippuja voi ostaa eri paikoista eri hintaan johtuen myyjien omista 
korvausosuuksista. Piiri maksaa edelleen alhaisinta matkakorvausta eli kannattaa ostaa liput 
esim. HSL automaateista tai lipunmyyntilaitteista. 
 
Asut 
Tästä lähtien piirin ensiapupäivystyksissä Messukeskuksessa, Hartwall Areenalla ja Jäähallissa 
käytetään ”uusia” sivusta säädettäviä liivejä. Ensiapuhuoneissa on kaksi liiviä lainattavissa. 
Mikäli tarvitset liiviä lainaan, voit laittaa ennakkotiedon piiriin. Emme ole vielä saaneet 
keskustoimistosta ohjeita, miten järjestö tukee HUP:n osastoja uusien liivien hankinnassa 
vuonna 2020. Tiedotamme tästä mahdollisimman pian. 
 
Tarvikkeet  
Messukeskuksesta ja Hartwall Areenalta on poistettu happi ja muut ensivastetarvikkeet. 
Asiasta on sovittu Helsingin ensihoidon vastuulääkärin kanssa. Jatkamme 
ensivastetoiminnasta keskustelua HUS:n vastuulääkäreiden kanssa.  
 
Piirissä on noin 10 sydäniskuria, joihin kaikki on päivitetty akut ja lätkät. Sydäniskureita 
voidaan sovitusti lainata osastoille. Lainattavissa on myös verenpainemittareita, 
stetoskooppeja, rankalauta, tyhjiöpatja, paareja, päivystysliivejä jne. Yleisperiaatteena on, 
että lainaaja noutaa tavaran sovitusti piiritoimiston kellarista ja palauttaa sinne. Tavaran on 
oltava palautettaessa yhtä hyvässä kunnossa, kuin ennen lainaamista. Kaikista lainauksista 
sovitaan ensisijaisesti Markun kanssa ja niistä tehdään kirjallinen dokumentti.  
 
Mikäli haluatte päivystykseenne bussia, sopikaa siitä ajoissa Markun tai Niinan kanssa. 
Haasteena on kuskin saaminen. Lainaaja sopii asian kuskin kanssa, ellei toisin sovita. Piiristä 
saa kuskien yhteystiedot. Jos tunnet jonkun bussikuskin, joka voisi olla kiinnostunut 
toimimaan Punaisen Ristin vapaaehtoisena, pyydä häntä olemaan yhteydessä Niinaan.  
 
Uudet keskustoimiston kilpailuttamat ensiapupäivystyslaukut eivät ole vielä valmistuneet. 
Niitä ostetaan HUP:n niin pian kuin mahdollista.  
 
 
 
 



5 

 

Laatuauditointi – muistilista päivystyksen tueksi 
Vapaaehtoisten kehittämä ensiapupäivystyksen muistilista - laatuauditointilomake, auttaa 
tarkistamaan päivystyksen alussa onko kaikki kunnossa. Lomakkeen voi täyttää päivystyksen 
johtajan päätöksellä vaikka harjoittelija. Lomake ohjaa toiminnan kehittämiseen.  Lomake 
otetaan nyt käyttöön HUP:n päivystyksissä. Toimitamme lomakkeita piirin organisoimiin 
päivystyspisteisiin ja lomake palautetaan piiriin yhdessä muiden papereiden kanssa. LIITE 1 
 
Harjoittelijat 
Piirin päivystyksiin tulee entistä enemmän harjoittelijoita, koska kaikkien tulevien 
ensiapupäivystäjien tulee käydä harjoittelemassa ennen koulutusta tai koulutuksen aikana. 
Jokaiselle harjoittelijalle nimetään ennakkoon ohjaaja. Harjoittelijoita varten tehdään kevään 
aikana perehdytyslista.  
 

 
TULEVAT ENSIAPUPÄIVYSTÄJÄT 

 
Toivomme piiriin Niinalle ja Markulle ennakkotietoa niistä ensiapuryhmäläisistä, jotka ovat 
tulossa ensiapupäivystäjien peruskurssille, vaikka syksyllä 2020 ja käyvät harjoittelijoina 
vähintään kolmessa päivystyksessä. Pääkaupunkiseudulla oleville suositellaan HUP:n 
päivytyksistä erityisesti Messukeskusta, Hartwall areenaa ja Jäähallia. Liitteenä on seuraavien 
Ensiapupäivystäjien peruskurssien mainokset sisältäen ilmoittautumislinkit. LIITE 6 ja 7. 
 
Kurssille hakijan tulee harjoitella ryhmäillassa parielvytystä, tajuttoman ensiapua, suuren 
verenvuodon tyrehdyttämistä, sairaskohtauksissa ensiavun antamista, erilaisten haavojen 
ensiapua mukaan lukien hyvä käsihygienia, ensiarvion tekemistä, kirjaamista ja 
radiopuhelimen käyttöä. EA 1 -kurssi tulee olla voimassa kurssin alkaessa. 
 

Kevät 2020 kurssiajankohdat 

• Helsinki 7.3.2020 ja 21.-23.3.2020 

• Hanko 4.4.2020 ja 25.-26.4.2020 
 
 
KAIKKIEN ENSIAPUPÄIVYSTÄJIEN KOULUTUSPÄIVÄT SISÄLTÄEN OSAAMISEN VARMISTAMINEN 
 

Piirin järjestämät ensiapupäivystysten koulutuspäivät ovat alkaneet. Tapahtumista pyritään 
tekemään rentoja, opettavaisia ja hauskoja. Mikäli et ole vielä ilmoittautunut, ilmoittaudu 
pian. Koska osa tapahtumista on jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, on 
loppuihin tapahtumiin paikkoja rajoitetusti. Piiri järjestää loka-marraskuussa yhden 
ylimääräisen koulutuspäivän niille, jotka eivät ole käyneet kevään koulutuspäivässä. Sitä 
ennen kyseiset henkilöt ovat harjoittelijoita. Jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumaan 
kevään tapahtumiin (esim. olet kevään töissä ulkomailla, raskaana, terveydellinen este), ota 
pikaisesti yhteyttä Niinaan.  

 
HUOM! Ilmoittautumislinkki sulkeutuu viimeistään tapahtumaviikon alussa. 

 

Ilmoittaudu pian! 
Pe 7.2.2020 klo 12.00-15.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_1_Helsinki_1729 

Pe 7.2.2020 klo 17.00-20.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_2_Helsinki_9630 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_1_Helsinki_1729
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_2_Helsinki_9630
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La 8.2.2020 klo 10.00-13.30 Keski-Espoon osasto, Me-talo, Terveyskuja 2 B, Espoo 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Espoo_1_7334 

La 8.2.2020 klo 15.00-18.30 Keski-Espoon osasto, Me-talo, Terveyskuja 2 B, Espoo 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Espoo_2_2297 

To 5.3.2020 klo 12.00-15.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_3_Helsinki_1828 

To 5.3.2020 klo 17.00-20.30 HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_4_Helsinki_8519 

 
 Liitteenä on tiedoksenne arviointilomakkeet. LIITE 2 

 
 
RYHMÄNJOHTAJATAPAAMISET 
 

Kaikille ensiapuryhmien ryhmänjohtajille ja vararyhmänjohtajille tarkoitetut tapaamiset 
järjestetään jälleen keväällä. Kevään tapaamisten aiheena on ainakin ensiapupäivystysten 
uudet ohjeet. Valitse itsellesi yksi sopivin RJ-tapaaminen. Ilmoittaudu vähintään päivää ennen 
tapaamista. 
 
Kevät 2020: 

• 6.2.2020 klo 18-20, Helsinki HUP koulutustilat Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki. 

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/questions/ab057e4c7f 

• 25.3.2020 klo 17-19 verkossa. Ilmoittautuneet saavat erillisen kutsulinkin 
sähköpostiin. Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/questions/34c4128432 

 
 
ENSIVASTETOIMINTA JA HARJOITUKSET 

 
Niina, Markku ja Jarmo tapasivat Helsingin ensihoidon vastuulääkärin ja keskustelivat 
ensivastetoiminnasta. Piiri jatkaa HUS:n kanssa neuvottelua ensivastetoiminnasta erityisesti 
osana suuronnettomuusvalmiutta. Ensiauttajille järjestetään edelleen piirin alueella 
harjoitusiltoja, jotka ovat avoinna kaikille ensivastekoulutuksen suorittaneille. Toistaiseksi 
piirissä ei kuitenkaan ole ensivastetasoisia päivystyksiä ja siksi ensivastetarvikkeet on 
poistettua Messukeskuksesta ja Hartwall areenalta. Harjoituksiin ilmoittautuminen 
HUPSIKSEN kautta. 

Kevät 2020: 

• Ti 4.2.2020 klo 18-20 Kallio-Käpylän osasto: Tuulilasiraportti, kirjaaminen, iSBAR, 
ABCDE 

• 4.3.20120 klo 18-20 Tapiola: Case-harjoituksia  

• 14.-15.3.2020 harjoitusviikonloppu, Nynäs, Heinola: Traumat, radiot, tilannetietoisuus, 
myrkytykset, kuoleman kohtaaminen ja defusing 

• To 2.4.2020 klo 18-20 Kehä-Espoo Turvallisuus, aggressiivinen autettava?  

• Ma 4.5.2020 klo 18–20 Länsi-Helsinki: Festarit  

 
 
 
 

https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Espoo_1_7334
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_Espoo_2_2297
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_3_Helsinki_1828
https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajien_koulutuspaiva_HUP_4_Helsinki_8519
https://www.lyyti.fi/questions/ab057e4c7f
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RINNEPÄIVYSTYSKURSSI PEURAMAALLA 
 

Peuramaan Rinnepäivystyskurssi on siirretty maaliskuulle. Uusi kurssiajankohta on 7.3 ja 21.-

22.3.2020. Toivottavasti maassa on lunta ja saamme kurssin toteutettua. Jos tunnet jonkun, joka 

on onnellinen lasketellessa tai lautaillessa, on suorittanut EA1 -kurssin ja haluaa toimia Punaisen 

Ristin vapaaehtoisena, jää hänelle oheista mainosta. LIITE  

 
Ilmoittautumiset Peuramaan rinnepäivystyskurssille oheisen Lyyti-linkin kautta 1.3.2020 mennessä:  
https://www.lyyti.in/Rinnepaivystyskurssi_Peuramaa_maaliskuu_2020_0475 

 
 

NESTE OIL ENSIAPUPÄIVYSTYS KEVÄÄLLÄ 2020 
 
HUP on tehnyt sopimuksen Neste Oil Kilpilahden jalostamon suurseisakin ensiapupäivystyksestä. 
Suurseisakki toteutetaan 22.4-2.6.2020. Päivystyksen projektijohtajana toimii Niina Hirvonen. 
Toteutamme 2 ensiapupistettä. Ensiapupäivystäjät tarjoavat alueella työskenteleville työntekijöille 
(päiväsaikaan noin 6 000-6 500 ja yöaikaan noin 1 000 työntekijää) ensiavun tapaturmiin ja äkillisiin 
sairaskohtauksiin. 
 
 
Niinan tilalle piiritoimistoon palkataan sijainen 10 viikoksi. Lue lisää: 
https://www.punainenristi.fi/ajankohtaista/avoimet-tyopaikat/ensiaputoiminnan-koordinaattori 
 
Päivystykseen palkataan työsuhteessa olevia ensihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia 
ensiapupäivystäjiksi määräaikaiseen tuntipalkkaiseen työsuhteeseen ajalle 22.4.- 2.6.2020.  
 
Ensiapupäivystäjiltä vaaditaan jokin edellä mainittu ammatillinen pätevyys, suomenkielen sujuvaa 
osaamista sekä paineensietokykyä, tiimityöskentelytaitoa ja organisointikykyä. Tämän lisäksi 
tehtävässä vaaditaan nopeaa oppimiskykyä, erinomaista asiakaspalveluataitoa ja -asennetta. 
 
Toimeen valittaville järjestetään palkallinen pakollinen perehdytyskoulutus ennen työn aloittamista.  
 
Lisätietoja tehtävästä antaa ensiaputoiminnan koordinaattori ja projektin vetäjä Niina Hirvonen 
12.2. klo 15-17 tai 13.2. klo 9-11 p. 0400 428 918. 
 
Liitä hakemukseesi CV. Hakuaika on 1.3.2020 saakka. Lue lisää: 
https://rekry.redcross.fi/MepRekry/Application/Index/312/ 
 
 
 

KOULUTUKSIA, TAPAHTUMIA JA KAMPANJOITA 2020 
 

• 8.2.2020 Vapepa-johtajien täydennys, Nynäs 

• Maaliskuu ensihuollon jatkokurssi 

• 7.3.2020 ja 21.-23.3.2020 Ensiapupäivystäjien peruskurssi, Helsinki 

• 7.-8.3.2020 Ensiapupäivystysten johtaminen 

• 14.-15.3.2020 Ensiapuryhmien, ensiauttajien, henkisen tuen ja ensihuollon vapaaehtoisten 
yhteinen harjoitusviikonloppu, Nynäs 

• 23.-24.3.2020 Päivystyspalvelun jatkokoulutus (KT) 

• 4.4.2020 ja 25.-26.4.2020 Ensiapupäivystäjien peruskurssi, Hanko 

https://www.lyyti.in/Rinnepaivystyskurssi_Peuramaa_maaliskuu_2020_0475
https://www.punainenristi.fi/ajankohtaista/avoimet-tyopaikat/ensiaputoiminnan-koordinaattori
https://rekry.redcross.fi/MepRekry/Application/Index/312/
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• 18.4.20120 PIIRI VUOSIKOKOUS 

• 19.4.2020 Ensiapupäivystysten johtamisen kertauskurssi 

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

• 16.-17.5.2020 Ensiapuryhmien ja festarivapaaehtoisten seminaari (KT) paikka vielä auki 

• 6.-7.6.2020 YLEISKOKOUS 

• 1.-6.9.2020 Ryhmänjohtajakurssi (KT) 

• 17.-20.9.2020 Ensivastekouluttajakoulutus 

• 18.-20.9.2020 Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 

• 19.-20.9.2020 Ensivasteharjoitusviikonloppu (KT) 

• 24.-26.9.2020 Nälkäpäivä 

• 3.10.2020 Psykososiaalisen tuen seminaari, Helsinki (KT) 

• 8.-10.10.2020 Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus (KT) 

• 31.10.2020 Piirin EA-kisat (Huom! päivämäärä muuttunut) suunnitellaan koulutuspäivissä 
 

 
Muistakaa pestä hyvin käsienne ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne näin flunssakauden aikana! 
Katso THL ohje käsien pesusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-
torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

 
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://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

