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Tässä uutiskirjeessä:

Tärkeitä päivämääriä:

Terveyden edistämisen päivät 15.-16.10.2022 
Helsingissä 
 
Perinteeksi muodostuneet terveyspistepäivät saapuvat jälleen 
koronatilanteen viimein niin salliessa, mutta uudella nimellä 
ja laajennetulla agendalla. Terveyspistetoimijoiden lisäksi 
kutsumme mukaan kaikki terveyden edistämisen vapaaehtoiset 
ympäri Suomen!

Ohjelma soveltuu niin terveyspistetoimijoille kuin päihdetyön, 
seksuaaliterveystyön tai tapaturmien ehkäisyn vapaaehtoisille. 

Tilaisuus järjestetään Hotelli Arthurissa lähellä Helsingin 
päärautatieasemaa. Ohjelmassa on mielenkiintoisia 
asiantuntijaluentoja sekä mahdollisuus viettää iltaa 
kaupunginteatterissa hyvässä seurassa. 
 
Ilmoittautuminen Oma Punainen Ristissä aukeaa lähiviikkoina. 
Osallistumismäärää ei ole rajoitettu ja keskustoimisto maksaa 
jokaisesta Terveyspisteestä tai toimintaryhmästä kahden 
osallistujan kulut (matkakulut ja hotellimajoitus kahden hengen 
huoneessa). Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://oma.punainenristi.
fi/event/16438

Infektionssjukdomar, 
vaccinationer och förebyggande 

hälsovård
30.8.

 Turvakoutsi-valmennus 
21.9. ja 28.9. 

Paloturvallisuus-webinaari
4.10.

Terveyden edistämisen päivät
15.-16.10.

Asunnottomien yö 
17.10.

Tänään kotona 1 -webinaari 
1.11 

Tänään kotona 2 -webinaari 
3.11.

Jääturvallisuus ja 
liukastumistapaturmat 

-webinaari 
7.12.

Terveyden edistämisen päivät

Tervetuloa Jenni Poikonen!

Tapaturmapäivä 13.5.

Asunnottomien yö 17.10

Tulevat koulutukset

Kuva: Kosti Keistinen

Tervetuloa Jenni Poikonen!

Jenni aloitti keskustoimistossa 
15.8. terveystoiminnan 
koordinaattorina hyvinvoinnin 
ja terveyden yksikössä. 
Työpöydällä ovat muun muassa 
Terveyspisteisiin liittyvät asiat. 
Järjestössä Jenni on aiemmin 
toiminut vapaaehtoisena ja 
Savo-Karjalan piirin terkkuna.
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Perjantaina 13.5.

 vietettiin 

Tapaturmapäivää

Tapaturmapäivän kampanjaa vietetään aina 
perjantaina 13.päivä, joka tänä vuonna osui 
toukokuulle. Kampanjan aikana tapaturmien 
ehkäisyä tarkasteltiin erityisesti mökki- ja vapaa-
ajan asuntojen ympäristöissä, joissa suomalaiset 
viettävät yhä enemmän aikaa. 

Tapaturmapäivä-kampanjan tavoitteena oli saada 
aikuiset (+55v.) pohtimaan, miten tapaturmia voi 
omalla asenteellaan ja käytöksellään ehkäistä. 
Vaikka mediaympäristö oli tänä vuonna erityisen 
haasteellinen, tavoitti kampanja hyvin ihmisiä 
sosiaalisen median, Tapaturmapäivän verkkotestin 
ja jalkautumisen kautta.

Tapaturmapäivän verkkosivuille tehtiin jälleen 
mökkireissujen turvallisuuteen pureutuva testi, 
jossa oli yhteensä 8 kysymystä. Palautekyselyn 
mukaan suurimmalle osalle testin tekeminen antoi 
uutta tietoa tapaturmien ehkäisystä ja sai heidät 
pohtimaan oma turvallisuuskäyttäytymistään. 
Palautteiden mukaan testistä tarttui hyviä 
vinkkejä tulevaan mökkikesän varalle. 

Tänä vuonna Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisilla oli mahdollisuus tilata 
Tapaturmapäivän ämpäreitä ja Alkon lahjoittamia 
välivesiä jaettavaksi erilaisissa Tapaturmapäivän 
tempauksissa. Noin 45 osastoa innostui 
lähtemään mukaan ja tilaamaan ämpäreitä 
jaettavaksi. Yhteensä ämpäreitä tilattiin 3884 kpl. 

Tapaturmapäivän tempauksia järjestäneiltä 
pyydettiin myös palautetta, johon vastasi noin 
20 henkilöä. Heidän palautteidensa perusteella 
tapahtumat ovat olleet onnistuneita ja kampanja 
on koettu niin vapaaehtoisten kuin kohdattujen 
ihmistenkin mielestä tärkeäksi. Kaikki olivat sitä 
mieltä, että järjestäisivät tällaisen tapahtuman 
uudestaankin.

Tapahtumissa myös kohdattiin paljon ihmisiä. 
Näiden vastausten perusteella vapaaehtoiset 
ovat kohdanneet yli 2300 ihmistä. Tämä on 
merkittävästi enemmän kuin viime vuonna (15 
palautetta ja noin 500 kohdattua). Näitä lisää 
myös jatkossa!

Kuva: Marianne Saarre Kuva: Taina Hyppänen Kuva: Anne Hiltunen
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Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. 
Asunnottomien yönä tarjotaan tietoa, tukea ja 
keskustelumahdollisuuksia kaikista heikoimmassa 
asemassa oleville.

Tänä vuonna 20-vuotispäivää viettävä Asunnottomien 
yö -kansalaisliike tukee jokaisen ihmisen perusoikeutta 
vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomuus on 
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä muotoja 
ja heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvointia sekä 
ihmisarvoista elämää. Osallistumalla voi vaikuttaa sekä 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa asemassa oleville 
ihmisille. 

Tietoa, tukea ja materiaalista apua 

Punaisen Ristin osastot ympäri Suomen järjestävät 
Asunnottomien yön tapahtumia yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Onko osastonne jo 
mukana tai oletteko kiinnostuneita osallistumaan?

Osallistua voi monella tapaa. Ensiksi kannattaa 
selvittää, mitä toimintoja muut tahot ja yhteistyökumppanit 
aikovat toteuttaa ja mille on tarvetta. Tapahtumassa voi 
järjestää esimerkiksi Terveyspisteen, kohtaamiskahvilan tai 
soppatykkiruokailun. Terveyden edistämisen vapaaehtoiset 
voivat jalkautua keskustelemaan sekä jakamaan 
tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tueksi. 
Tapahtumissa on myös oiva tilaisuus kertoa millaista apua 
ja tukea Punaisen Ristin osastot tarjoavat heikoimmassa 
asemassa oleville osana omaa toimintaansa

Tapahtumaan voi pystyttää Punaisen Ristin teltan, joka 
kokoaa eri toimintamuotojen vapaaehtoiset ja erilaiset tuen 
muodot yhteen. Tapahtumaan voi osallistua myös kiertävän 
Punaisen Ristin pisteen merkeissä. Ottakaa yhteyttä 
osastonne ruoka-avun, ystävätoiminnan sekä muiden 
toimintamuotojen vapaaehtoisiin ja suunnitelkaa yhdessä 
osallistumisenne tapahtumaan!

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 

RedNet > Tieto ja taito > Ruoka-apu > 
Asunnottomien yö 

RedNet > Råd och Rön > Mathjälp > De 
bostadslösas natt

Petra Lemmetty, Sosiaalisen hyvinvoinnin 
suunnittelija, puh. 040 620 4373,           
petra.lemmetty@redcross.fi

Esimerkkejä osallistumismuodoista: 

• Ruoka-apu
• Kohtaamiskahvila, lämmintä juomaa ja 

ruokaa
• Terveyspiste
• Tietoa tapaturmien ehkäisystä
• Seksuaaliterveys- ja päihdetietous 
• Palveluohjaus
• Henkinen tuki
• Tietoa ystävätoiminnasta ja  

omaishoitajien tukitoiminnasta
• Ensiapupiste

• Vaatejakelu ja hygieniapakkausten jako

asunnottomien 

yö 17.10

Kuva: Leena Koskela/Suomen Punainen Risti

Kuva: Leena Koskela/Suomen Punainen Risti
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Kouluttajakoulutus/ marraskuu 2022 

Kouluttajakoulutukset ovat jälleen tulossa marraskuussa. Tällöin on 
mahdollisuus osallistua mm. päihdetyön sekä uutuutena terveyden edistämisen 
kouluttajakoulutukseen. 

Kyseessä on kaksipäiväinen koulutus, joista ensimmäinen päivä on kaikille osallistujille 
yhteinen ja toinen päivä eriytetty päihdetyön ja terveyden edistämisen ryhmiksi. 
Terveyden edistämisen kouluttajien keskeisenä tehtävänä on kouluttaa ja tukea uusia 
terveyspistevapaaehtoisa. 

Edellytys sekä päihdetyön että terveyden edistämisen kouluttajakoulutukseen 
osallistumiselle on terveyden edistämisen verkkoperehdytyksen suorittaminen. Sen 
lisäksi päihdetyön osalta osallistumisedellytyksenä on Varhaisen Puuttumisen koulutus.  

Jos kouluttaminen kiinnostaa sinua, niin ota yhteyttä piirin terveydenhuollon 
suunnittelijaan.

Turvakoutsi-valmennus 21.9. ja 28.9. klo 17.00 – 20.00

Osallistuja saa Turvakoutsi-valmennuksessa tietoa tapaturmien ehkäisystä sekä 
materiaalia ja menetelmiä kodin turvallisuusaiheisten tilaisuuksien järjestämiseen. 
Valmennukseen osallistujan toivotaan osallistuvan kodin turvallisuuden edistämiseen 
esimerkiksi toteuttamalla infoja tai tapahtumia.

Turvakoutsi-valmennus on kuuden tunnin koulutus, joka soveltuu hyvin sosiaalipalvelun, 
terveyden edistämisen toimijoille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvita.

Turvakoutsi-valmennuksen suorittaminen edellyttää osallistumista molempiin 
webinaarikertoihin. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 8.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://oma.punainenristi.fi/event/13201
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Suositus webinaarista Turvakoutseille 
ja muille aiheesta kiinnostuneille

Tänään kotona 1 -webinaari 1.11. on 
suunnattu muistisairauteen sairastuneille 
ja heidän läheisilleen. Webinaarissa 
puhumassa Hanne Mansala Varsinais-Suomen 
Muistiyhdistyksestä ja korjausneuvoja Nina 
Leino VTKL:stä. Kuulemme myös Tarja 
Ojalan (SPEK) kommenttipuheenvuorot 
paloturvallisuuden näkökulmasta.

Tänään kotona 2 -webinaari 3.11. on 
suunnattu muistityön ammattilaisille. Ohjelma 
tarkentuu syksyn mittaan.

Tapahtumiin ei tarvitse 
ennakkoilmoittautumista ja niistä tulee 
tekstitetty tallenne katsottavaksi. 
Myös muistisairauden parissa toimivat 
vapaaehtoiset ja muut aiheesta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita webinaareihin.

Suosittelemme erityisesti ensimmäistä 
webinaarikertaa, jonka sisältö on seuraava: 

• Avaus ja muistisairaudet Outi Ronkainen, 
Muistiliitto

• Muistiystävällinen ja turvallinen asunto, 
Hanne Mansala, Turun muistiyhdistys

• Kommenttipuheenvuoro paloturvallisuuden 
näkökulmasta, Tarja Ojala, SPEK

• Korjausneuvonta, Nina Leino, VTKL

• Kommenttipuheenvuoro, Tarja Ojala, SPEK

Videolinkit: 

1.11: https://videonet.fi/sumut/20221101/

3.11: https://videonet.fi/sumut/20221103/
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Tapaturmien ehkäisyn webinaareja/ 
Turvakoutsien syventäviä webinaareja

Paloturvallisuus-webinaari

04.10.2022
Klo 17.00 – 18.30

Tule kuulemaan palotapaturmista ja miten 
voit parantaa paloturvallisuutta kotonasi ja 
vapaa-ajan asunnollasi. Luennoitsijana Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) viestinnän 
asiantuntija Juha Hassila.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 
https://oma.punainenristi.fi/event/16373

Jääturvallisuus ja liukastumistapaturmat

07.12.2022
Klo 17.00 – 18.30 

Miten pysyä pystyssä talviliukkailla kulkiessa? 
Miten liikkua turvallisesti jäällä?

Luennoitsijana Niko Nieminen, 
viestintäasiantuntija, Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliitto (SUH) sekä SPR:n 
terveydenhuollon suunnittelijat.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
https://oma.punainenristi.fi/event/16437

Myös muita syventäviä webinaareja 
on tulossa! Niistä ilmoitetaan 
OmaPunainenRisti:ssä, Turvakoutsien 
RedNetissä ja Facebookissa 
@kotitapaturma.

Infektionssjukdomar, vaccinationer och 
förebyggande hälsovård

30.08.2022
Klo 17.30 – 18.30 

Aktuellt om infektionssjukdomar, 
vaccinationer och förebyggande hälsovård. 
Det här webbinariet är för alla intresserade.

Läs mer: https://oma.punainenristi.fi/
event/16444

Terveyden edistämisen tiimi toivottaa kaikille 
iloista ja tervettä loppukesää!


