
     
 

Osaston POP-UP – turvallisuustilaisuus toreille ja turuille.  

Tämän ohjeen on osastollenne toimintavinkiksi luonut piirin terveyden edistämisen työryhmän jäsenet.  

Vihjeitä tapahtuman sisältöihin ja ilmaisia materiaaleja löytyy osoitteesta https://www.kotitapaturma.fi/ . 
Ensiapuohjeita on helppo kerrata täältä: https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/  

Toteuttamisohjeet turvallisuutta edistävän pop up -tapahtuman tekoon 

Pohtikaa seuraavia asioita ja luokaa tapahtumalle selkeä tavoite. Mitä halutaan saavuttaa? Tässä on 
apukysymyksiä tilaisuuden järjestämiseen:   

1. Paikan sopiminen ja luvan kysyminen (Onko tapahtuma kaupan edustalla/terveysaseman aulassa/ 
torilla tms.) Ajankohta siis perjantaina 13.8.2021 tai sen lähiympäristössä.  

2. Mikä on tapahtuman kohderyhmä? Varaudutaanko tapahtumassa kohtaamaan tiettyä ikäryhmää vai 
onko se tasaisesti kaikille suunnattu? Ajankohta voi vaikuttaa saavutettavaan ikäryhmään. Jos 
tilaisuus on aamupäivällä, liikkeellä on enemmän vanhempää väestöä, iltapäivällä/työpäivän jälkeen 
työikäsiä ja illalla liikkeellä on nuorisoa. Kohderyhmän mukaan kannattaa miettiä siis ajankohtaa ja 
sisältöä. (Jos varsinaiseen tapahtumaan ei löydy resursseja, voisiko esim. paikkakunnan koululle 
päästä pitämään esim. aamunavausta tai infoa ja jakaa kotien turvallisuuden tsekkauslistoja 
oppilaiden koteihin. ) 

3. Olisiko tapahtumassa mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden SPR osastojen tai 
yhteistyökumppanien kesken.  

4.  Mietitään, mitä varusteita tarvitaan ja kuka ne tuo paikalle. Tilataan osastokaupasta esitteet 
osastokaupasta riittävän ajoissa: https://punaisenristinkauppa.fi/fi/ilmaismateriaalit/tapaturmien-
ehkaisy  

5. Mietitään roolijako itse tapahtumassa. Kuka tekee ja hoitaa mitäkin? Annetaan jokaiselle 
osallistujalle mahdollisuus loistaa tapahtuman toteuttamisessa.   

6. Mainostetaan tulevaa tapahtumaa etukäteen ”Tule tutustumaan tapaturmien torjuntaan, milloin ja 
missä tapahtuu”. Mitä mainostuskanavia voitte käyttää? Sosiaalisessa mediassa osaston omissa 
kanavissa, mutta myös erilaisissa puskaradio-ryhmissä mainostaminen on ilmaista. Pyytäkää osaston 
jäseniä jakamaan mainosta omissa henkilökohtaisissa kanavissaan. Ainakin juttu toteutuneesta 
tapahtumasta tuo näkyvyyttä. Muistattehan ottaa valokuvia! Myös paikallislehdet ovat usein 
kiinnoistuneita, kun omalla seudulla tapahtuu.  

7. Kerrottehan myös piiriin, jos toteutatte mitään tapahtumaa. Piirissä on polkupyörän 
satulansuojuksia, jotka on jaossa tapahtuman järjestäville osastoille. Suojat (25kpl) on tarkoitettu 
jaettavaksi turvallisuus aiheisessa tapahtumassa yleisölle. Niiden avulla on helppoa aloittaa 
keskustelua polkupyöräilijän kanssa ja ohjata keskustelu turvallisuusasioihin. Satulasuojia (25kpl) 
lähetetään kahdelle ensimmäiselle osastolle, jotka kertovat järjestävänsä turvallisuustapahtuman. 
Jos suojia saadaan piiriin enemmän, niitä jaetaan 25kpl erissä niin monelle osastolle, kuin riittää. 
Nopeus on siis valttia! 



     
Ilmoittaessasi tapahtumasta kerro: mitä tapahtuu, koska, missä ja yhteyshenkilön postiosoite. 
Ilmoitukset laitetaan Jennille sähköpostilla (jenni.ojala@redcross.fi(linkki lähettää sähköpostin)). 
Osaston tapaturmapäivän tapahtuman ei välttämättä tarvitse noudattaa valtakunnallista 
päihdeteemaa. Piirissä ollaan kiinnostuttu kaikista tavoista, joilla tapaturmapäivä on osastoissa 
huomioitu.  
 
 

8.  Haluatteko kirjoittaa tai laittaa kuvia piirin julkaisuihin ja Tässä ja Nyt -piiritiedotteeseen? Laittakaa 
valmista juttua tai vinkkejä ja kuvia Jennille sähköpostilla. Piiri jakaa somessa bongaamiaan osastojen 
tekemiä tapaturmapäivityksiä omissa kanavissaan.  

Tapaturma-asioista puhumisen ja materiaalin jakamisen lisäksi tapahtumaan voidaan järjestää rasteja 
turvallisuudesta ja tapaturmista:  

(Kuvallisia rasteja voidaan käyttää sellaisissa paikoissa, jossa tila tai mahdollisuus toimia on rajallinen. Kuvat 
on SPR:n aineistopankista ja ne on ohjeen lopussa yksi kuva sivua kohden. Kuvat voi tulostaa ja laittaa 
muovitaskuun/laminoida, jolloin ne ovat paremmin kosteudelta suojassa.) 

1. Putoaminen pöydältä/tuolilta/kiipeilytelineeltä.  

 Tarinan voi keksiä itse. Ikäihmisillä on tapana kiivetä vaikka tasapaino ei sitä sallisikaan. Lapset 
saattavat kiivetä paikkoihin, jotka eivät ole oman taidon mukaisesti turvallisia.  

 Mukaan tarvitaan pöytä/tuoli tms. rekvisiitta, huopa, ensiapuvälineet 
 
Kuinka voidaan ennaltaehkäistä?  
Jos on tarvetta saada korkeammalta kaappihyllyltä tavaraa on kiipeämiseen hyvä käyttää siihen 
tarkoitettuja porrasjakkaroita yms. Ruokailutuoli saattaa helposti kipata siihen kiivettäessä tai pois 
tullessa. On hyvä myös ennakoida tilanteet, niin että kaikki arkikäytössä tarvittavat tavarat ovat sellaiselle 
korkeudelle, ettei tarvitsisi kiipeillä lainkaan. Lasten on hyvä odottaa, että kotiin tulee aikuinen joka voi 
korkealta otettavien tavaroiden kanssa. Iäkkäät voivat pyytää apua naapurilta, lapsilta, lapsenlapsilta tai 
kotona käyvältä työntekijältä. 
 

2. Kaatuminen polkupyörällä 

 Jos joku tilaisuuteen osallistujista tulee polkupyörällä, eli joku osastolaisista 
 Heikkenevän tasapainon myötä pyörällä ajamisesta tulee huterampaa 
 Pyörällä kaatuessa ranne on saanut osuman ja siinä on nivelvamma 
 Kypärästä huolimatta pää on saanut kolauksen, pyöräilijä on voinut ajaa myös ilman kypärää 
 Mukaan tarvitset pyörän, huopa, ensiapuvälineet 
 

Kuinka voidaan ennaltaehkäistä?  
Pyöräillessä on hyvä käyttää aina kypärää, se suojaa vakavimmilta päähän kohdistuvilta vammoilta. Pyörä 
on hyvä jättää pakkasten tullessa varastoon, jolloin riski kaatua mustaan jäähän pienenee. Pyörällä on 
hyvä ajaa vain niille osoitetuilla reiteillä, tien ollessa todella huonokuntoinen on hyvä taluttaa ja jatkaa 
polkemista kun pääsee paremmin huolletulle reitille. 

 



     
3. Kompastuminen marjametsällä, liukastuminen/kompastuminen torilla mukulakiveen tai talvikelillä 

 Jalka on tarttunut kiinni oksaan/ juurakkoon, tai sitten vain vääntynyt liukastuessa 
 Mukaan tarvitaan huopa ja ensiaputarvikkeet  

 
Kuinka voidaan ennaltaehkäistä?  
Metsään on hyvä valita kengät mitkä tukevat hyvin nilkkaa ja kengät on hyvä saada nauhoilla tai tarroilla 
kiristetyksi. Torille ei kannata lähteä sileäpohjaisissa tai korkokengissä. Talvella kenkiin on hyvä asettaa 
liukuesteet tai hankkia itselleen nastakengät. Jos kärsii tasapaino-ongelmista tai liikkuminen on muuten 
vaikeaa, ei kannata valita kaikista haastavinta metsäreittiä kantoineen ja kivineen. Suomessa on paljon 
hyviä marjapaikkoja, kannattaa valita paikka oman kunnon mukaan! Marjastaessa aika kuluu helposti 
huomaamatta, mukana kannattaa aina pitää vesipullo ja pientä suolaista syötävää, jolloin elimistö ei 
pääse kuivumaan, eikä tule nestehukan vaaraa. 

 
Erilaiset vammat ja niiden ensiapu 
 

Yläraajan vamma 
Vamman ollessa kädessä kannattaa raaja tukea, niin ettei se pääse liikkumaan. Tämän voi tehdä 
esimerkiksi kolmioliinan avulla. Jos on epäily, että vamma sijaitsee solisluussa tai olkavarressa, on käsi 
hyvä tukea vartaloa vasten. Kolmiliinan puuttuessa voi tuen tehdä kätevästi myös pitkähihaisesta 
puserosta tai huivista. 

 
Alaraajan vamma 
Nivelvamman (ns. nyrjähdyksen) voi hoitaa laittamalla kylmää vammakohdalle ja sitomalla vammakohta 
joustositeellä napakasti kylmän kanssa. Kylmää pidetään vammakohdalla 15-20min, eikä sitä saa koskaan 
asettaa paljaalle iholle.  
 
Jos vamma sijaitsee alaraajassa, sekin tuetaan, mutta vammakohdan sijainti vaikuttaa siihen miten raaja 
tuetaan. Nilkassa sai sääressä olevan vamman voi tukea käsin tai lastalla. Reisiluun vamman voi tukea 
laittamalla tyynyn jalkojen väliin ja sitomalla jalat toisiinsa.  
 
Pään alueen vamma 
Päähän kohdistunut vamma voi vakavimmillaan johtaa aivoruhjeeseen, mutta yleisempi on aivotärähdys.  
Aivoruhje on voimakkaan iskun seurauksena syntynyt vamma, joka aiheuttaa yleensä kallon sisäistä 
verenvuotoa. Vamman vakavuus riippuu siitä missä kohtaa aivoja vamma sijaitsee.  
Lievän aivotärähdyksen voi hoitaa kotona seuraamalla vamman saaneen vointia ja herättämällä tätä 
seuraavana yönä 1-2 kertaa. On hyvä pitää mielessä, että iäkkäät, päihtyneet sekä verenohennuslääkkeen 
käyttäjät, viedään aina sairaalaan päävamman sattuessa. Lapsi on vietävä lääkäriin, jos hän valittaa 
päänsärkyä ja on huonovointinen. 

 
Aivotärähdyksen oireita ovat: 

 Hetkellinen tajunnan menetys 
 Lyhytkestoinen muistin menetys 



     
 Heikentynyt ajan ja paikan taju 
 Päänsärky 
 Pahoinvointi ja oksentelu 
 Huimaus 
 Uneliaisuus 

Aivoruhjeen oireet 

 Samoja oireita kuin aivotärähdyksessä, mutta voimakkaampina 
 Tajunnan menetys 
 Syvä tajuttomuus, voi kestää tunteja tai vuorokausia 

Miten voi ennaltaehkäistä kotitapaturmia ja vakavien vammojen syntyä 

Liikunta 

 edistää luuston kehitystä kasvuiässä 
 aikuisiällä ylläpitää luumassaa 
 hidastaa ikääntyneillä luumassan menetystä 
 Kehittää lihaskuntoa, tasapainoa, koordinaatiokykyä ja nivelten liikkuvuutta 
 kestävyys- ja voimaharjoittelu vähentää kaatumisriskiä 

Liikenteessä 

 Huomioi aina ajonopeus, olet sitten pyörällä tai autolla liikenteessä 
 Käytä aina kypärää, kun pyöräilet, rullaluistelet, skeittaat tai scoottailet 
 Käytä kypärää ja mahdollisuuksien mukaan myös muita suojavarusteita, kun laskettelet tai 

lumilautailet 
 Valvo pieniä lapsia kiipeilytelineessä, älä nosta heitä sinne minne eivät omin avuin pääse 
 Käytä aina säänmukaisia kenkiä, liukkaalla ei kannata kävellä kesälenkkareissa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Kuva: Mikko Vähäniitty, SPR aineistopankki  

  



     
 

 

 

kuva: Eerika Tausa-Ollila, SPR aineistopankki 
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