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Tässä uutiskirjeessä:

Tärkeitä päivämääriä:

Tapaturmapäivä 13.8 

Tapaturmapäivää on vietetty jo 25 vuoden ajan. Tapaturmien 
ehkäisyverkosto yhteistyökumppaneineen kampanjoi jokaisena vuoden 
perjantaina 13. päivä tapaturmien ehkäisemiseksi. Vuonna 2021 
Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 13.8. Teemana on päihteet ja 
tapaturmat. 

Tavoitteena on saada työikäiset (25-65v.) pohtimaan, miten 
päihteiden käyttö altistaa tapaturmille ja miten tapaturmia voi omalla 
käytöksellään ehkäistä.

Kampanjaviikolla 32 sivustolta tapaturmapäivä.fi löytyy tietoa 
erilaisista tapaturmatyypeistä, päihteiden osallisuudesta tapaturmiin 
sekä vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn. Lisäksi sivustolla julkaistaan 
kampanjaviikolla jaettavia somekuvia ja videoita. Kaikki materiaali on 
vapaasti käytettävissä.

Twitterissä keskustellaan tapaturmista perjantaina 13.8.2021
klo. 12–13. Tapaturmapäivän twitter-chatissa kiinnitetään huomiota 
tapaturmiin ja päihteiden vaikutukseen tapaturmien synnyssä, sekä 
kerätään konkreettisia ehdotuksia tapaturmien vähentämiseksi. 
Kutsumme kaikki kiinnostuneet mukaan keskusteluun! Lisätietoa 
chatista tulee kampanjasivulle. 

Tapaturmapäivää vietetään 
jälleen 13.8.2021

Katsaus kevään tapahtumiin 
terveyden edistämisen osalta

Punaisen Ristin 
seksuaaliterveys- ja päihdetyön 

vapaaehtoiset

Seksitaudeilta suojautuminen + 
kondomiajokortti

Tulevia koulutuksia

Tapaturmien ehkäisyn
täydennyskoulutus

tiistaina 25.5 klo 17-18.30.

Muut täydennyskoulutukset: 

• Tiistai 15.6. klo. 17-18.30 
Vesiturvallisuus

• Tiistai 5.10. klo. 17-18.30 
Paloturvallisuus ja tietoa Palo-
turvallisuusviikosta

• Tiistai 9.11. klo. 17-18.30   
Kaatumistapaturmat, liikkumi-
sen suositukset ja turvallinen 
jäällä liikkuminen

• Tiistai 14.12. klo. 17-18.30 
Myrkytykset ja niiden ehkäisy

Webinaari: Mitä nuorille kuuluu?
la 22.5. klo.10.00-14.00

Webinaari: Haastavien 
asioiden puheeksi ottaminen, 
muutokseen motivoiminen ja 

turvallinen kohtaaminen
ke 26.5. klo. 17.30-20.30

Webinaari: Lastensuojelu 
vapaaehtoistehtävissä, 
päihtyneen ensiapu ja 

haittojen vähentäminen
ti 1.6. klo. 17.30-20.30 

Tapaturmapäivä 13.8.

Turvakoutsi-valmennus 
 tiistaina 24.8 klo.17-20.00 
tiistaina 31.8 klo. 17-20.00

https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/#e8689245
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Keväällä tapahtunutta terveyden 
edistämisen osalta

Maailman terveyspäivää vietettiin 7.4. 
webinaarin merkeissä, jossa puhujana oli 
Frank Martela. Esityksessä nousi esiin monia 
mielenkiintoisia näkökulmia vapaaehtoistyöhön 
liittyen. Kiitos Varsinais-Suomen piirille tilaisuuden 
järjestämisestä.

 

Yhteistyö työttömien keskusliiton kanssa 
on alkanut webinaarien merkeissä. SPR on 
järjestänyt koronasta, ensiavusta ja päihteistä 
lyhyitä infoja työttömien keskusliiton toimijoille 
ja paikallisille yhdistyksille. Yhteistyötä jatketaan 
ja erityisesti heiltä on tullut toiveita yhteistyöstä 
terveyspisteiden kanssa. Yhteydenottoja voi tulla 
paikallisyhdistyksistä, kun koronarajoitukset 
helpottuvat.

 

.

 

Toukokuussa pidettiin Luonto osana 
hyvinvointia -koulutus webinaarina. Koulutus 
innosti mukaan yli kaksikymmentä osallistujaa, 
joista moni oli terveyspisteistä tai muista 
terveyden edistämisen ohjelmista. Myös piirien 
ja keskustoimiston työntekijöitä osallistui 
koulutukseen. 

Kuulimme tutkimusnäytöstä, jonka mukaan 
luonnolla on monia terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviä vaikutuksia. Pienryhmissä poristiin 
ja jaettiin omia kokemuksia ja kerrottiin 
mielipaikoista luonnonhelmassa. Moni innostui 
myös askartelemaan luonnosta löytyvistä 
materiaaleista koristeita oveen tai terassille.
 
Satakunnassa oltiin aktivoiduttu ja hankittu 
maakaistale, joka oli yhteisvoimin kunnostettu 
kesäterassiksi kahvihetkille. Kiitos kouluttajille 
Anne-Mari Hakuni ja Eeva-Liisa Koskinen 
Satakunnan piiristä. Toivottavasti loppukevään 
ja kesän aikana mahdollisimman moni 
pääsee nauttimaan luonnosta, ehkä myös 
toimintaryhmänsä kanssa 

Jos kiinnostusta Luonto osana hyvinvointia-
koulutuksiin on, niitä voi kysyä piiristä. Tarpeen 
mukaan järjestetään uusia koulutuksia.

Syksyllä on tarkoituksena järjestää niin 
terveyspistetoimijoille kuin muillekin 
terveydenedistämisen vapaaehtoisille webinaari 
aiheesta terveysuhkat ja ilmastonmuutos. 
Ajankohta varmistuu myöhemmin ja tilaisuudesta 
tiedotetaan piirien kautta toimintaryhmien 
vetäjille.
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Punaisen Ristin seksuaaliterveys- ja päihdetyön 
vapaaehtoiset kiertävät kesäisin erilaisissa tapahtumissa, kuten 
festareilla ja nuorten kokoontumisissa esim. koulujen päätöspäivänä. 

Päihdetyön vapaaehtoisten kanssa voi keskustella päihteiden riskeistä ja 
haittojen vähentämisestä, ja heiltä saa tietoa tukipalveluista sekä tukea 
ei-toivotuissa päihdetiloissa. He antavat keskustelun avauksena Särkyvää-
festariselviytymissetin. 

Päihdetyön vapaaehtoiset voivat tilata settejä: kati.laitila@redcross.fi. 
Pelkkää esitettä voivat tilata kaikki toimijat. Ensiapupäivystysten ohessa 
on usein myös selviämispiste, jonne voi tuoda huonokuntoisen ystävän 
turvallisesti selviämään.

Seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset jakavat kesäkumeja ja keskustelevat 
turvallisesta seksistä nuorten kanssa tapahtumissa ja nuorten suosimilla 
some-kanavilla. Kondomeja jaetaan osana Kesäkumi-kampanjaa, joka on 
ollut osa suomalaisten nuorten kesää jo vuodesta 1995. 

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suomen Punainen Risti, YleX, 
Väestöliitto, Syöpäjärjestö ja Sotilaskotiliitto. Kesäkumi-kampanjaa voi 
seurata Instagramissa @kesakumivirallinen ja Facebookissa @Kesäkumi. 

Kiinnostaisiko sinua 
toimia vapaaehtoisena 
festareilla, tapahtumissa 
tai kiertävässä työssä?

Lue lisää:

https://www.
punainenristi.fi/
vapaaehtoiseksi/
terveytta-edistamaan/

Vapaaehtoiseksi 
festareille ja 
tapahtumiin?

Kuva: Benjamin Suomela / SPR

mailto:kati.laitila%40redcross.fi?subject=
https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/terveytta-edistamaan/
https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/terveytta-edistamaan/
https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/terveytta-edistamaan/
https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/terveytta-edistamaan/
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Miten seksitaudit tarttuvat? Miten seksitaudeilta 
suojaudutaan? 

Tiedot seksitaudeista voi testata suorittamalla Suomen Punaisen 
Ristin Kondomiajokortin teoriaosuuden yhdessä seksuaaliterveystyön 
vapaaehtoisten kanssa tai verkossa, osoitteessa: 
www.spr.fi/kondomiajokortti

Mikä Kondomiajokortti?

• Hauska toiminnallinen menetelmä, jonka avulla otetaan seksi, 
seksuaalisuus ja ehkäisy puheeksi.

• Sisältää kolme tasoa, joiden aikana puhutaan turvaseksistä, 
ehkäisystä ja seksitaudeista sekä harjoitellaan kondomin käyttöä.

• Kondomiajokortti-tuokioita voivat ohjata Punaisen Ristin koulutetut 
seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset.

• Kondomiajokortin 
A-kortin eli mopokortin 
voi suorittaa myös 
verkkovisana osoitteessa:                    
www.spr.fi/kondomiajokortti.

• Kondomiajokortin suorittaja 
saa itselleen muistoksi tietysti 
kondomiajokortin.

Kondomiajokortti-
visasta voi vinkata 
nuorille tapahtumissa 
ja vaikkapa koulu- ja 
nuorisotalovierailuilla.

Kesäkumien jakelun 
yhteydessä on tärkeää 
välittää tietoa ja 
käydä keskustelua 
seksitaudeista ja niiden 
ehkäisystä.

Kesäkumin saajan 
voi ohjata myös 
suorittamaan 
Kondomiajokortti-visan!

Vinkki!

Kuva: Benjamin Suomela / SPR

http://www.spr.fi/kondomiajokortti
http://www.spr.fi/kondomiajokortti


Terveyden edistämisen uutiskirje 2 /2021

5

Tervetuloa webinaareihin!

Jokainen webinaari on itsenäinen osio ja tarkoitettu kaikkien toimintamuotojen vapaaehtoisille. 
Puheeksi ottamisen webinaari on erittäin suositeltava koulutus esim. Terveyspistetoimijoille.

Jos haluat tulla festareille selviämispisteille tai kiertävään työhön (voit myös markkinoida tätä 
toimintaa sopivaksi katsomillesi henkilöille), tulee suorittaa päihdetyön Varhaisen Puuttumisen 
koulutus, jonka osioita myös nämä webinaarit ovat. Niiden lisäksi tulee suorittaa myös 
verkkoperehdytys ja 1 lähipäivä.

Koronan takia lähipäiviä ei vielä ole tiedossa muita kun Porin kurssi 29.5. Lähipäivät löytyvät 
aina Omasta: https://bit.ly/SPRpaihdekoulutus

Haastavien asioiden puheeksi ottaminen, muutokseen motivoiminen ja turvallinen 
kohtaaminen: ke 26.5.2021 klo 17:30-20:30

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10155

 
Lastensuojelu vapaaehtoistehtävissä, päihtyneen ensiapu ja haittojen vähentäminen: 
ti 1.6.2021 klo 17:30-20:30   

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10966

Mitä nuorille kuuluu? - webinaari nuorten tukena toimiville vapaaehtoisille

Koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset nuorten ja nuorten aikuisten 
hyvinvointiin. Poikkeusaika on tuonut tullessaan etäkoulun ja -opiskelun, harrastussulut, 
yksinäisyyden ja mielenterveyshaasteiden kasvamisen. Lisäksi nuorten hyvinvointiin 
vaikuttaa seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset ja rasismi ja 
osattomuuden kokemukset.

Miten vapaaehtoinen voi tukea nuorta näissä tilanteissa? Missä menevät vapaaehtoisen 
auttamisen rajat?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitelemme 22.5.2021 klo. 10-14 järjestettävässä 
webinaarissa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä!

https://bit.ly/SPRpaihdekoulutus
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10155
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10966
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10805
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Tapaturmien ehkäisyn 
täydennyskoulutukset

Tämän kevään ensimmäinen täydennyskoulutus 
on tiistaina 25.5 klo 17-18.30.

Aiheena on eri ikäisten tapaturmat (lapset ja 
nuoret, työikäiset ja iäkkäät). Kouluttajina 
toimivat THL:n asiantuntijat: Ulla Korpilahti, 
kehittämispäällikkö, Hanna Kettunen, 
erikoistutkija ja Riitta Koivula, kehittämispäällikkö. 

Ilmoittautuminen 24.5 mennessä tästä!

Muut täydennyskoulutukset – yhteinen 
ilmoittautumislinkki tässä.
   
Voit ilmoittautua kaikkiin tai osaan webinaareista. 
Webinaarit toteutetaan Teamsilla ja linkki 
osallistujille lähetetään ennen webinaaria. 

• Tiistai 15.6. klo. 17-18.30: Vesiturvallisuus: 
hukkumistapaturmat ja niiden ehkäisy, Niko 
Nieminen, viestintäasiantuntija, Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH)

• Tiistai 5.10. klo. 17-18.30: Paloturvallisuus 
ja tietoa Paloturvallisuusviikosta, Juha Hassila, 
Turvallisuusviestinnän asiantuntija, Suomen 
Pelastualan Keskusjärjestö (SPEK)

• Tiistai 9.11. klo. 17-18.30: 
Kaatumistapaturmat, liikkumisen suositukset 
ja turvallinen jäällä liikkuminen, Tanja 
Kulmala, UKK-instituutti, Niko Nieminen, 
viestintäasiantuntija, Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto (SUH) ja Saara Aakko, 
terveyden edistämisen suunnittelija, Punainen 
Risti.

• Tiistai 14.12. klo. 17-18.30: Myrkytykset 
ja niiden ehkäisy, Kristiina Myllyrinne, 
asiantuntija ensiapu ja terveys, Punainen Risti

Turvakoutsi-valmennus elokuussa 

Haluatko edistää kodin turvallisuutta omassa 
tai läheistesi kodissa, organisaatiossasi tai 
vapaaehtoistoiminnassa?

Oletko kiinnostunut ryhmien ohjaamisesta 
”koutsauksesta” turvallisuusasioissa? 

Turvakoutsien valmennus kuuluu Punaisen 
Ristin koordinoimaan Tapaturmien 
ehkäisyverkoston työhön ja on yksi keinoista 
pyrkiä viemään tietotta väestölle koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä.

Valmennuksesta saat käyttöösi materiaalia 
ja menetelmiä kodin turvallisuusaiheisten 
tilaisuuksien järjestämiseen. Valmennukseen 
osallistujan toivotaan osallistuvan kodin 
turvallisuuden edistämiseen esimerkiksi 
toteuttamalla info-ja tai tapahtumia.

Turvakoutsi-valmennus järjestetään 
elokuussa 2021 webinaarina kahtena iltana 
tiistaina 24.8 klo.17-20.00 ja tiistaina 
31.8 klo. 17-20.00 (yhteensä 6 tuntia). 
Turvakoutsi-valmennuksen suorittaminen 
edellyttää osallistumista molempiin 
webinaarikertoihin.

Ilmoittautuminen 23.8 mennessä. 
Mukaan pääset ilmoittautumaan tästä!

Terveyden edistämisen tiimi toivottaa kaikille 
aurinkoista alkukesää!

https://www.lyyti.fi/reg/Terveyden_edistamisen_vapaaehtoisten_syventava_webinaari_9404
https://www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsien_syventavat_webinaarit_2021
https://www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsivalmennus_elokuu

