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Tässä uutiskirjeessä:

Tärkeitä päivämääriä:

   Tapaturmapäivää vietetään jälleen 13.5.

Tapaturmapäivänä on kampanjoitu monilla eri teemoilla vuodesta 1995 
alkaen. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena 
perjantaina 13. päivä. Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta 
yhteistyössä muiden Tapaturmien ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Tänä vuonna valtakunnallista Tapaturmapäivää vietetään viikolla 
19, 9.5.-15.5.2022. Tapaturmapäivä-kampanjan tavoitteena on 
saada aikuiset (25-65v.) pohtimaan, miten tapaturmia voi omalla 
asenteellaan ja käytöksellään ehkäistä. Tänä vuonna tapaturmien 
ehkäisyä tarkastellaan erityisesti mökki- ja vapaa-ajan asuntojen 
ympäristöissä, joissa suomalaiset viettävät yhä enemmän aikaa.

Vinkkejä Tapaturmapäivään osallistumiseen: 

• Osallistu Tapaturmapäivän infotilaisuuteen 28.4. ja Tapaturmapäivän 
webinaariin 10.5. (lisätietoja uutiskirjeen viimeisellä sivulla)

• Testaa turvallisuustietoja ja -taitoja tapaturmatestillä ja vinkkaa 
testistä myös muille.

• Ota some haltuun! Viesti tapaturmien ehkäisemisestä ja arjen 
turvallisuudesta somessa hashtagilla #tapaturmapäivä. Voit myös 
jakaa somejulkaisuja Tapaturmapäivän Facebookista.

• Pidä tapaturmainfo tai osastoilta tapaturmien ehkäisystä. 

• Tilaa osastollesi tapaturmien ehkäisymateriaalia (Turvallisesti 
kotona- juliste, Turvallisia Vuosia- opas, turvallisuuden 
tarkistuslistat) Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
punaisenristinkauppa.fi ja jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla 
jokainen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit. 
Tarkistuslistoja voi myös täyttää kotitapaturma.fi-verkkosivuilta.

• Kampanjaviikolla 19 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

• Lisätietoja ja materiaalia löydät sivulta: https://rednet.punainenristi.
fi/node/62622

Ukraina, vapaaehtoistyö ja 
terveyshaittojen ehkäiseminen

to 21.4. klo 17:30 – 19.00
to 5.5. klo 17:30 – 19:00

ma 16.5. klo 17.30 – 19.00

Tapaturmapäivän infotilaisuus
28.4. klo 17.30-18.30

Tapaturmapäivän webinaari
10.5. klo 17.30-19.00

Tapaturmapäivä 13.5

Laaja-alaisen 
päivystystoiminnan 

webinaarisarja
12.5. (ilta), 19.5. (ilta) ja 

21.5. (päivä)

Turvakoutsien syventävä 
webinaari: vesiturvallisuus

7.6. klo 17-18.30

Tapaturmapäivä 13.5.

Saanko luvan? -visa
 suostumuksesta 

Seksuaalisen häirinnän ja 
hyväksikäytön ehkäisyn 

verkkokurssi

Kesä ja festarit

Terveystoiminnan 
yhteyshenkilöiden roolia

 kehitetään

Pysy pystyssä -kampanja

Keskustoimisto esittäytyy

Tulevat koulutukset

https://oma.punainenristi.fi/event/14703?_ga=2.107111234.1765857224.1649676016-1081954990.1647602498
https://oma.punainenristi.fi/event/14704?_ga=2.26937597.1765857224.1649676016-1081954990.1647602498
https://oma.punainenristi.fi/event/14704?_ga=2.26937597.1765857224.1649676016-1081954990.1647602498
https://punaisenristinkauppa.fi/fi/
https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/turvallisuustestit/
https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/#3d49e3d1
https://rednet.punainenristi.fi/node/62622
https://rednet.punainenristi.fi/node/62622
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Uutta ja ajankohtaista opiskelurintamalla!

”Saanko luvan?” on uusi matalan kynnyksen visa, 
jonka avulla voidaan testata tietoja ja oppia lisää 
suostumuksesta seksissä. Visassa on 13 kysymystä, 
joita voidaan käydä läpi itsenäisesti tai ryhmässä 
keskustellen. 

Visa on tehty erityisesti yläkoulun/toisen asteen 
opiskelijoiden ikäisille, ja sitä on tarkoitus käyttää 
toiminnallisena materiaalina Suomen Punaisen Ristin 
seksuaaliterveystyön vapaaehtoistoiminnassa sekä 
kouluissa opettajien johdolla (esimerkiksi terveystiedon 
tunnilla). Löydät materiaalit seuraavista palveluista:

CLOUBI: https://sproppimateriaalit.fi/web/site-475529/
state-jurdeojqgmrcytzr/front-page

REDNET (myös PDF-versio): https://rednet.
punainenristi.fi/node/64662

KAHOOT (vaatii 
kirjautumisen): https://
create.kahoot.it/
details/2530c9b8-3c01-
4c07-8a9e-9fcd3ce311a2 

Täältä löydät vielä 
ohjeet Kahoot! -version 
hyödyntämiseen. 

Hauskoja visailuhetkiä! 

Seksuaalisen häirinnän ja 
hyväksikäytön ehkäisyn verkkokurssi

Me Suomen Punaisessa Ristissä emme 
salli seksuaalista häirintää, ahdistelua ja 
hyväksikäyttöä. Sitoudumme siihen, että 
Suomen Punainen Risti on työntekijöille, 
vapaaehtoisille, avunsaajille ja kolmansille 
osapuolille turvallinen ympäristö toimia.

 
Nyt tästä aihepiiristä on mahdollista 
suorittaa verkkokurssi, jonka jälkeen

• olet tietoinen seksuaalisen häirinnän, 
ahdistelun ja hyväksikäytön vastaisen 
linjauksen keskeisistä periaatteista

• tiedät, millä toimenpiteillä ja tavoilla 
järjestö ennaltaehkäisee linjauksen 
vastaista toimintaa sekä

• osaat ottaa tarpeen mukaan käyttöön 
toimintatavat puuttua niihin ja 
ilmoittaa tapauksista asianmukaisesti 
eteenpäin. 

Voit suorittaa kurssin omaan tahtiisi 
verkossa Itslearning-alustalla, vaikka 
useamman eri istunnon aikana.
Täältä löydät lisätietoa sekä pääset 
kirjautumaan Itslearning-alustalle ja 
aloittamaan kurssin: Oma Punainen Risti

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-475529/state-jurdeojqgmrcytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-475529/state-jurdeojqgmrcytzr/front-page
https://rednet.punainenristi.fi/node/64662
https://rednet.punainenristi.fi/node/64662
https://create.kahoot.it/details/2530c9b8-3c01-4c07-8a9e-9fcd3ce311a2
https://create.kahoot.it/details/2530c9b8-3c01-4c07-8a9e-9fcd3ce311a2
https://create.kahoot.it/details/2530c9b8-3c01-4c07-8a9e-9fcd3ce311a2
https://create.kahoot.it/details/2530c9b8-3c01-4c07-8a9e-9fcd3ce311a2
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Kahoot-ohje%20seksuaaliterveyden%20koulu-%20ja%20nuorisotilavierailuille%20ja%20muuhun%20toimintaan.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Kahoot-ohje%20seksuaaliterveyden%20koulu-%20ja%20nuorisotilavierailuille%20ja%20muuhun%20toimintaan.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Kahoot-ohje%20seksuaaliterveyden%20koulu-%20ja%20nuorisotilavierailuille%20ja%20muuhun%20toimintaan.pdf
https://oma.punainenristi.fi/event/14801
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Kesä ja 
festarit

Kesän päivystyksissä tarvitaan terveyden edistämisen vapaaehtoisia päihde- 
ja seksuaaliterveystyöhön. 

Päihdetyöhön osallistuakseen on pitänyt suorittaa Varhaisen Puuttumisen 
koulutus ja seksuaaliterveystyöhön seksuaaliterveyden peruskurssi. 
Sitten voi ilmoittautua Hupsis-järjestelmässä ryhmiin Selviämispisteet ja 
Kiertävä terveyden edistäminen. Niihin ryhmiin ensiapuryhmät avaavat 
tapahtumia, joihin tarvitaan lisää kyseisiä toimijoita.

Selviämispisteet: https://bit.ly/selviämispisteet

Terveyden edistäminen: https://bit.ly/kiertäväTE

Muista vastata saapuviin kysymyksiin.

Ilmoittaudu lisäksi perinteisesti festarilistan kautta:
https://bit.ly/festarit2022 

Kuva: Benjamin Suomela/Suomen Punainen Risti

Kuva:Alejandro Lorenzo/
Suomen Punainen Risti

https://bit.ly/selviämispisteet
https://bit.ly/kiertäväTE
https://bit.ly/festarit2022
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Punaisen Ristin terveyden edistämisen 
toiminnassa osastoissa olevien 
terveystoiminnan yhteyshenkilöiden rooli 
on erittäin tärkeä. Osastoissa toimivat 
yhteyshenkilöt ohjaavat terveyden 
edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia 
joko toimimaan omassa osastossa tai 
valtakunnallisissa tehtävissä. Toistaiseksi 
yhteyshenkilöitä on vain noin joka neljännessä 
osastossa ja yhteyshenkilöiden käsitys omasta 
tehtävästä on vaihteleva.

Pyrimme Punaisena Ristinä tukemaan 
yhteyshenkilöitä entistä paremmin ja 
huomioimaan heidät niin viestinnässä, 
kuin tukimateriaalien osalta. Olemme 
myös käynnistäneet yhdessä Satakunnan 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa 
yhteistyön, jossa vapaaehtoisten tarpeita 
kartoitetaan laajemmin. Kaiken tämän 
tarkoituksena on tarjota yhteyshenkilöille 
paremmat välineet vapaaehtoisten tukemiseen. 

Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että lähetämme kevään ja alkukesän aikana 
kaikille tiedossamme oleville yhteyshenkilöille 
postitse pienen ohjepaketin. Lisäksi kutsumme 
kaikki kiinnostuneet vapaaehtoiset 27.8. 
pidettävään terveyspistevapaaehtoisten ja 
terveystoiminnan yhteyshenkilöiden yhteiseen 
koulutus- ja virkistäytymispäivään.

Kiitos jo nyt toiminnassa oleville 
yhteyshenkilölle ja lämpimästi tervetuloa 
uudet tehtävästä kiinnostuneet!

Pysy pystyssä -kampanjaa vietettiin 17.1.-
30.1.2022. Kampanjan tavoitteena oli tavoittaa 
erityisesti työikäisiä suomalaisia monikanavaisesti 
ja viestiä turvallisesta talvijalankulusta 
liukastumisten liikennemerkkien kautta. 

Kampanjan tiedotteen kärkeen nostettiin 
terveydenhuollon kantokykyyn liittyvä 
nosto ”Terveydenhuolto ei kestä turhia 
liukastumistapaturmia – näin pysyt pystyssä 
liukkaalla talvikelillä”. Kampanja sai paljon 
medianäkyvyyttä. Liukastumistapaturmien 
ehkäisystä puhuttiin tv:ssä, radiossa ja kirjoitettiin 
monissa lehdissä. 

Kampanja oli myös hyvin ajankohtainen liukkaiden 
säiden vuoksi. Pysy pystyssä -testin palautekyselyn 
(n=883) mukaan Pysy pystyssä -kampanja 
koettiin tärkeäksi (93 %), kiinnostavaksi (80 %) ja 
puhuttelevaksi (78 %). 

Terveystoiminnan yhteyshenkilöiden 
roolia kehitetään

Pysy pystyssä -kampanja

Kuva: Otto-Ville Väätäinen/Suomen Punainen Risti

https://www.kotitapaturma.fi/terveydenhuolto-ei-kesta-turhia-liukastumistapaturmia-nain-pysyt-pystyssa-liukkaalla-talvikelilla/#3d49e3d1
https://www.kotitapaturma.fi/terveydenhuolto-ei-kesta-turhia-liukastumistapaturmia-nain-pysyt-pystyssa-liukkaalla-talvikelilla/#3d49e3d1
https://www.kotitapaturma.fi/terveydenhuolto-ei-kesta-turhia-liukastumistapaturmia-nain-pysyt-pystyssa-liukkaalla-talvikelilla/#3d49e3d1
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Keskustoimisto esittäytyy! Terveyden edistämisen tiimiin on tullut uusia lisäksiä, 
joten ajattelimme, että esittäydytään koko porukalla!

Saara Aakko
Terveyden edistämisensuunnittelija, Terveystieteiden maisteri

Saara työskentelee Tapaturmien ehkäisyverkoston 
koordinaattorina. Saara on työskennellyt Punaisen 
Ristin keskustoimissa vuodesta 2016 alkaen erilaisissa 
terveyden edistämisen tehtävissä ja vastaanottokeskusten 
terveydenhuollon tukena. Erityisenä vastuualueena 
tapaturmien ehkäisytyö. 

Kati Laitila
Päihdetyön ja ensiaputoiminnan suunnittelija

Kati vastaa mm. päihdetyön sisällöistä ja materiaaleista, 
päihdetietouden vahvistamisesta järjestön kaikissa 
toimintamuodoissa, festarityön ja selviämispisteiden koordinoinnista 
ja päivystystoiminnan laaja-alaisen palvelukokonaisuuden 
kehittämisestä. Kantavana viitekehyksenä on kehittää 
vuorovaikutteista, vaikuttavaa ja kunnioittavaa kohtaamista.

Eija Ohvanainen
Terveyden edistämisen suunnittelija, lääketieteen lisensiaatti

Eija on aloittanut 1.4.2022 terveyden edistämisen suunnittelijana 
keskustoimistolla terveyden edistämisen tiimissä. Taustaltaan 
Eija on lääkäri ja SPR:n kokemusta on vapaaehtoistyöstä ja 
delegaattitöistä.

Matti Hetemäki
Terveyden edistämisen suunnittelija

Terveystieteiden maisteri

Sara Hämäläinen
Terveyden edistämisen suunnittelija, viestinnän maisteriopiskelija

Matti vastaa keskustoimistolla erityisesti Terveyspisteisiin 
liittyvistä asioista sekä vapaaehtoisten mukaantuloon ja 
erilaisiin teknisiin järjestelmiin liittyvistä seikoista. Erityisinä 
osaamisalueina hänellä on kansanterveyteen ja hyvään 
ikääntymiseen liittyvät teemat.

Sara on Saaran työparina Tapaturmien ehkäisyverkostossa. Hän 
aloitti keskustoimistolla harjoittelijana syksyllä 2020, jonka jälkeen 
hän on hoitanut erityisesti viestinnällisiä asioita tapaturmien 
ehkäisytyössä. 
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Tapaturmapäivän infotilaisuus

Järjestämme 28.4. klo 17.30-18.30 infotilaisuuden vapaaehtoisille Tapaturmapäivä-
kampanjaan osallistumisesta. 

Lisätietoja infotilaisuudesta https://oma.punainenristi.fi/event/14703 (ei vaadi 
ennakkoilmoittautumista). 

Infotilaisuuteen voi liittyä suoraan tästä linkistä.

Tapaturmapäivän webinaari 

Tapaturmapäivän webinaari järjestetään 10.5. klo 17.30-19.00. Kuulemme eri 
asiantuntijoiden puheenvuoroja tyypillisimmistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmista. 

Ilmoittautuminen viimeistään 9.5: https://www.lyyti.in/Tapaturmapaivan_
webinaari_2022

Laaja-alaisen päivystystoiminnan webinaarisarja

Webinaari-iltojen teemat valmentavat erityisesti kesän päivystyksiin, mutta webinaarit 
ovat avoimia kaikille. 

Koulutus järjestetään kolmena webinaarina Teamsissa ja koulutuspäivät ovat 12.5. (ilta), 
19.5. (ilta) ja 21.5. (päivä). 

Teemoja ovat esim. psykologinen turvallisuus, uusi päivystysten tilausjärjestelmä ja 
Hupsiksen käyttö, henkinen tuki ja tulevaisuuden päivystystoiminta. Koulutus tulossa 
Omaan huhtikuun aikana.

https://oma.punainenristi.fi/event/14703
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRiZWIyNmQtN2EzYS00ZDYzLTk4MjItMGUzOTZlNjRiNDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%229d5ffdb9-af53-4b03-bd6f-09669f15185f%22%7d
https://www.lyyti.in/Tapaturmapaivan_webinaari_2022
https://www.lyyti.in/Tapaturmapaivan_webinaari_2022
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents?search=p%C3%A4ihde
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Ukraina, vapaaehtoistyö ja 
terveyshaittojen ehkäiseminen

Toimitko maahantulijoiden parissa esim. 
vapaaehtoisena ja/tai vastaanottokeskuksessa? 
Askarruttavatko terveyteen ja tarttuviin 
tauteihin liittyvät asiat?

Olet tervetullut aihetta koskevaan webinaariin, 
joka järjestetään samansisältöisenä kolme 
kertaa. Ajankohdat ovat:

to 21.4. klo 17:30 – 19.00

to 5.5. klo 17:30 – 19:00

ma 16.5. klo 17.30 – 19.00

Aikaa on varattu myös osallistujien 
kysymyksille. Webinaarin järjestää 
keskustoimiston terveyden edistämisen tiimi.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Turvakoutsien syventävä webinaari

7.6. klo 17-18.30: Vesiturvallisuus, Niko Nieminen, 
viestintäasiantuntija, Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto (SUH),

Linkki ilmoittautumiseen 6.6. mennessä:
https://www.lyyti.in/vesiturvallisuus_2022

Terveyden edistämisen tiimi toivottaa kaikille 
iloista ja tervettä kevättä!

https://www.lyyti.fi/reg/Ukraina_vapaaehtoistyo_ja_terveyshaittojen_ehkaiseminen_6474
https://www.lyyti.in/vesiturvallisuus_2022

