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Tässä uutiskirjeessä:

Tärkeitä päivämääriä:

Maailman aids-päivää vietetään 1.12.

Maailman Terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 Maailman aids-
päivän 1. joulukuuta vietettäväksi kansainväliseksi terveyden 
edistämisen teemapäiväksi. Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten 
tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoida hiv-tartuntojen 
ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta.

Tiedätkö faktat hivistä? 

Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoidon ansiosta, mutta 
toisinaan tiedot ja asenteet kaipaavat yhä päivitystä.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikunta haastaakin 
päivittämään tiedot hivistä uuden asiantuntijoiden laatiman 
materiaalipaketin avulla. Toimikunta kannustaa erityisesti 
kaikkia nuorten kanssa toimivia työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
ottamaan materiaalin käyttöön ja ottamaan faktat haltuun 
yhdessä nuorten kanssa.

Monipuolista ja helppokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyntää eri 
toiminnoissa, esimerkiksi Punaisen Ristin seksuaaliterveystyön koulu- 
ja nuorisotilavierailuilla ja kiertävässä työssä, teematapaamisissa, 
Terveyspisteillä sekä omien tietojen päivittämisessä. Materiaalipaketti 
sisältää toiminnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatietoa hivistä, 
somejakokuvia sekä julisteita tulostettavaksi käyttöön. Harjoitukset 
soveltuvat sekä lähi- että etätoimintaan.

Juttu jatkuu seuraavalla sivulla -->

Puheeksi ottaminen, muutokseen 
motivointi ja turvallinen 

kohtaaminen -webinaari 28.10. 

Tiedä faktat hivistä 
-perehdytyswebinaari 2.11 

Ehkäisevän päihdetyön 
teemaviikko 8.-14.11.

Turvakoutsien syventävä webinaari: 
Kaatumistapaturmat, liikkumisen 

suositukset ja turvallinen 
jäällä liikkuminen.

Tiistai 9.11 klo 17-18.30

Sisältökoulutuspäivät (päihdetyön 
kouluttajiksi haluaville)

 20.-21.11.

Maailman aids-päivä 1.12.

Turvakoutsien syventävä webinaari: 
Myrkytykset ja niiden ehkäisy.
Tiistai 14.12 klo 17-18.30

Pysy Pystyssä -kampanja 
17.-23.1.2022

Maailman aids-päivä 1.12.

Tapaturmapäivän kohokohtia

Pysy Pystyssä -kampanja

Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko 
8.-14.11.

Päihteet ja minä -opetusmateriaali

Tulevat koulutukset
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Miten osasto voi osallistua Maailman 
aids-päivään 1.12.?

• Järjestämällä kynttilätapahtuman esim. kävelykadulla tai 
torilla.

• Järjestämällä glögi- ja piparitarjoilun tai 
teematapahtuman esim. Terveyspisteellä.

• Jakamalla tietoa hivistä sekä keskustelemalla aiheesta 
kohdattujen kanssa. Tilaisuudessa voi hyödyntää uusia 
Tiedä faktat hivistä -materiaaleja, esimerkiksi tietovisaa. 
Kysymyslomakkeen voi tulostaa tai kohdatut voi ohjata 
verkkovisaan testaamaan tietoja hivistä: 

     www.spr.fi/tiedafaktathivista

• Askartelemalla ja jakamalla Red Ribboneita. Punaista 
nauhaa (Red Ribbon) käytetään osoittamaan tukea hiv-
positiivisille sekä heidän läheisilleen.

• Jakamalla tietoa aiheesta verkossa ja osaston some-
kanavilla. Materiaalipaketista löydät myös valmiita kuvia 
hyödynnettäväksi sosiaalisessa mediassa.

Kuva: Tiedä faktat hivistä -materiaalipaketti sisältää 
valmiita somejakokuvia.

Tutustu materiaaleihin, ota faktat 
haltuun ja tee Maailman aids-päivä 
näkyväksi osastonne toiminnassa:

Tiedä faktat hivistä-verkkomateriaali: 
www.spr.fi/tiedafaktathivista 
 
Tulostettavat materiaalit:
https://rednet.punainenristi.fi/
node/61330 

Lisätietoja Maailman aids-päivästä: 
www.maailmanaidspaiva.com

Maailman aids-päivän toimikuntaan 
kuuluvat: Suomen Punainen Risti, 
Hivpoint, Positiiviset ry, Pro-tukipiste
ja Väestöliitto.

Kiinnostuitko 

aiheesta?

http://www.spr.fi/tiedafaktathivista
http://www.spr.fi/tiedafaktathivista
https://rednet.punainenristi.fi/node/61330
https://rednet.punainenristi.fi/node/61330
http://www.maailmanaidspaiva.com
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Perjantaina 13.8. oli Tapaturmapäivä

Kampanjan teemoina olivat päihteet ja 
tapaturmat. Huomio haluttiin kiinnittää 
erityisesti päihteiden ja tapaturmien väliseen 
yhteyteen, mutta ihmisiä haluttiin myös herätellä 
ajattelemaan, miten tapaturmia voidaan ehkäistä 
niin töissä, kotona kuin liikenteessäkin. 

Kampanja tavoitti jälleen hyvin ihmisiä sosiaalisen 
median, Tapaturmapäivän verkkotestin ja 
jalkautumisen kautta. 

Esimerkiksi Tapaturmapäivän testiä tehtiin 
yhteensä 1878 kertaa. 54,15 % vastanneista 
olivat sitä mieltä, että testin tekeminen antoi 
uutta tietoa tapaturmien ehkäisystä. 61,37 % oli 
sitä mieltä, että testin tekeminen sai ajattelemaan 
omaa turvallisuuskäyttäytymistä.

Lisäksi Tapaturmapäivän kampanjaviikon aikana 
Turvakoutsit jalkautuivat eri puolilla Suomea 
jakamaan ennalta tilattuja Tapaturmapäivän 
satulasuojia (ks. kuva alla). Arvioimme noin 500 
henkilön tulleen kohdatuksi tätä kautta.  

Lämmin kiitos kaikille kampanjaan 
osallistuneille! 

Pysy Pystyssä -kampanjaa vietetään jälleen 
17.1.-23.1.2022.

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapaturmia, 
ja niiden vaikutukset näkyvät vuosittain merkittävinä 
kustannuksina ja sairauspoissaoloina. Lähes joka 
kolmas suomalainen on kaatunut kahden viimeisen 
talven aikana. Pysy Pystyssä -kampanjan tarkoitus on 
muistuttaa omien valintojen vaikutuksista turvalliseen 
talvijalankulkuun. 

Kukapa ei olisi joskus liukastunut talviliukkailla 
kulkiessaan? Riskipaikkoja liukastumiseen ovat 
esimerkiksi oma piha ja työpaikan parkkipaikka. 
Liukastuneista miltei kolmasosa loukkasi itsensä ja 
joka kahdeksas joutui olemaan töistä tai koulusta 
pois. Liukastumisten syinä ovat usein olosuhteet, 
mutta myös oma varautuminen on usein ollut 
puutteellista. 

Tulevassa kampanjassa hyödynnetään kampanjaa 
varten luotuja turvallisen talvijalankulun 
liikennemerkkejä, jotka perustuvat seitsemään 
tärkeään askeleeseen. Liikennemerkeillä 
kannustetaan huomioimaan oman toiminnan 
vaikutukset liukastumisriskin pienentämisessä. Voit 
tutustua kampanjaan jo etukäteen osoitteessa: 
www.pysypystyssä.fi

Sivuilta löydät turvallisen talvijalankulun 
liikennemerkit, materiaaleja muun muassa kenkä- 
ja liukuesteiden valintaan sekä muita artikkeleja ja 
materiaaleja. Kampanja-aikana materiaalia, joissa 
liukastumisia ja niiden ehkäisykeinoja käsitellään 
eri näkökulmista, on tulossa lisää ja keskustelua 
jatketaan myös sosiaalisessa mediassa. Kaikki 
materiaali on vapaasti käytettävissä.

http://www.pysypystyssä.fi
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Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko 8.-14.11. 

Keskustelua nuorten kanssa kannabiksesta ja 
ammattilaisille eväitä puheeksi ottamiseen.

Viikon julisteita on kaikissa SPR:n piiritoimistoissa, joten 
käy noutamassa omasi ja vie näkyvälle paikalle. Myös 
keskustoimistolta on muutama juliste saatavilla. Voit 
myös tulostaa niitä EPT-viikon materiaalisivuilta. 
Sivuilta löytyy julisteet myös useilla eri kielillä.

Jos alueellanne on SPR:n päihdetyön toimintaa kyseisellä 
viikolla, niin laita se tiedoksi myös:
kati.laitila@redcross.fi

Lue lisää: https://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

Päihteet ja minä -opetusmateriaali

Kuuluuvatko päihteet nuoruuteen? 

Miten vastustaa päihteiden käytön sosiaalista painetta? 

Mitä edes tiedämme päihteistä? 

Mitä on riippuvuus? 

Päihteet ja minä -materiaali sukeltaa näihin kysymyksiin 
tarjoamalla tietoa ja pohdintatehtäviä niin yksin kuin 
ryhmässä. Materiaalin tarkoituksena on tarjota nuorille 
ja nuorille aikuisille työkaluja muodostaa oma kanta 
päihteisiin pohjaten tietoon ja omaan pohdintaan.

Päihteet ja minä materiaali on tarkoitettu yläkoululaisille 
ja sitä vanhemmille, ja se löytyy Cloubi -oppimateriaali 
alustalta. Sitä voivat hyödyntää opettajat ja 
vapaaehtoiset esim. oppilaitoksissa tai vaikka 
nuorisotalovierailuilla.

Tule tutustumaan aineistoon to 21.10. klo 17.30-19.30 
Teamsissä. Aineisto julkaistaan Ehkäisevän päihdetyön 
teemaviikolla, marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Lue lisää: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/12669

Ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.in/paihteetjamina

https://www.ept-verkosto.fi/osallistu-ept-viikkoon/
mailto:kati.laitila%40redcross.fi?subject=
https://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12669
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12669
https://www.lyyti.in/paihteetjamina
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Tiedä faktat hivistä -perehdytyswebinaari 2.11. klo 18.00−19.30

Tule mukaan webinaariin kuulemaan uudesta Tiedä faktat hivistä -materiaalipaketista 
ja sen käyttömahdollisuuksista Punaisen Ristin toiminnassa. Maksuton webinaari on 
suunnattu erityisesti Punaisen Ristin seksuaaliterveystyön vapaaehtoisille sekä kaikille 
aiheesta kiinnostuneille Punaisen Ristin toimijoille.

Lue lisää Oma Punaisesta Rististä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12480

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.10. osoitteessa: 
https://www.lyyti.fi/reg/tiedafaktathivista 

Onko osastonne kiinnostunut järjestämään teematapahtuman, nuorille suunnatun 
keskustelutilaisuuden, tai nuorisotila- tai kouluvierailun materiaalipakettia hyödyntäen? 
Ilmoittautumalla mukaan täällä 12.11. mennessä, saatte materiaalit aiheen 
käsittelyyn sekä kondomit ja liukuvoiteet jaettavaksi nuorille. Materiaalit ovat tilaajalle 
maksuttomat.

Webinaari: Puheeksi ottaminen, muutokseen motivointi ja turvallinen 
kohtaaminen torstaina 28.10. klo 17.30-20.30. (Teams).

Tämä moduuli antaa valmiuksia motivoida toista ihmistä muutokseen aiheesta 
riippumatta tai osaamista mihin tahansa haastavan kohtaamiseen. Soveltuu erittäin hyvin 
Terveyspistetoimijoille, ystäville, ensiapuryhmäläisille sekä päihde- ja seksuaaliterveyden 
vapaaehtoisille.

Lisätietoja: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12490

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Haastavien_asioiden_puheeksi_
ottaminen_muutokseen_motivoiminen_ja_turvallinen_kohtaaminen_2387

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12480
https://www.lyyti.fi/reg/tiedafaktathivista
https://www.maailmanaidspaiva.com/ilmoittaudu-mukaan/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12490
https://www.lyyti.fi/reg/Haastavien_asioiden_puheeksi_ottaminen_muutokseen_motivoiminen_ja_turvallinen_kohtaaminen_2387
https://www.lyyti.fi/reg/Haastavien_asioiden_puheeksi_ottaminen_muutokseen_motivoiminen_ja_turvallinen_kohtaaminen_2387
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Sinustako kouluttaja?

Onko Varhaisen Puuttumisen koulutus 
suoritettu ja voisit kouluttaa päihteistä?

Päihdetyön kouluttaja kouluttaa 
päihdetyön peruskursseilla, tukee piiriä 
ja osastoja päihdetyön toteuttamisessa 
ja pitää erilaisia infotilaisuuksia.

Tänä vuonna sisältökoulutuspäivä on 
20.-21.11., oletettavasti etänä tai 
hybridinä.

Jos tämä vapaaehtoistehtävä 
kiinnostaa, niin ota yhteyttä oman 
piirisi terveyden edistämisen 
yhteyshenkilöön.

Lue täältä lisää: https://rednet.
punainenristi.fi/node/6357 

Varhaisen Puuttumisen 
lähipäiviä

Ennen lähipäivää tulee olla suoritettuna 
webinaareja ja verkkoperehdytys. 
Lähipäivä tulossa 23.10. Porissa ja 
30.10. Kuopiossa.

Lue lisää: http://bit.ly/
SPRpaihdekoulutus

Turvakoutsien syventävät webinaarit 2021

Tälle vuodelle on vielä suunniteltu kaksi Turvakoutsien 
syventävää webinaaria. Webinaarien ajankohdat ja aiheet 
ovat:

Tiistai 9.11 klo 17-18.30: 

Kaatumistapaturmat, liikkumisen suositukset ja turvallinen 
jäällä liikkuminen.
 
Tanja Kulmala, UKK-instituutti
Anne Hiltunen, viestintäasiantuntija, Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliitto (SUH)
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

Voit ilmoittautua joko molempiin tai halutessasi vain 
toiseen webinaariin tästä linkistä!

Terveyden edistämisen tiimi toivottaa kaikille 
iloista ja tervettä syksyä!

SPR:n 20.ensiapu- ja ensihoitosymposiumi 
pidetään 10 – 11.2.2022 webinaarimuotoisena 
kongressina. 

Lisätietoja tapahtumasta saa osoitteesta: 
www.punainenristi.fi/symposiumi

Sivut avautuvat lähipäivinä.

https://rednet.punainenristi.fi/node/31583
https://rednet.punainenristi.fi/node/31583
https://rednet.punainenristi.fi/node/6357
https://rednet.punainenristi.fi/node/6357
http://bit.ly/SPRpaihdekoulutus
http://bit.ly/SPRpaihdekoulutus
https://www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsien_syventavat_webinaarit_2021
https://www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsien_syventavat_webinaarit_2021
http://www.punainenristi.fi/symposiumi

