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Tässä uutiskirjeessä:
 

Hyväpäivä-avustusten haku 2023
 

Psykososiaalisen tuen seminaari
 

Tulevia webinaareja
 

Tammikuussa ehkäistään
tapaturmia

 
Ensiapupäivystysten

tilausjärjestelmä
 

Materiaali vapaaehtoisten
voimavarapäivään

 
 

Tärkeitä päivämääriä:
 

Psykososiaalisen tuen seminaari
12.11.

 
Maailman AIDS-päivä 1.12.

 
Tapaturmapäivä 13.1.2023

 
Pysy pystyssä-kampanja

16.-29.1.2023
 
 
 

Vuosina 2021-2023 osastot voivat hakea
avustusta toiminnan kehittämiseen ja uuden

toiminnan käynnistämiseen. Avustus on
kertaluonteinen, ja sitä myönnetään vuosittain

samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena

avustuksena osaston toiminnan
käynnistämiseen ja kehittämiseen. Terveyden

edistämisen osalta Terveyspisteet voivat hakea
avustusta. 

Vuoden 2023 toimintaan vo hakea avustusta
1.11.2022-31.1.2023! Jakokriteerit sekä haku-

ja raportointilomakkeet löytyvät osoitteesta
rednet.punainenrisit.fi/avustukset. Samalta

sivustolta löytyy muitakin osastojen
haettavissa olevia avustuksia. Kannattaa

tutustua ja hakea! 
 

Hyväpäivä-avustusten haku 2023

Kuva: Joonas Brandt
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Lauantaina 12.11.2022, klo 9:30-16:45. 
Seminaari on tarkoitettu kaikille SPR:n vapaaehtoisille ja se on

maksuton! 
Teemoina esim. taloushaasteissa tukeminen, nuorten mielenterveys,
traumatisoitumisen erityispiirteet, suojelu ja turvallinen ohjaaminen,
seksuaalinen hyväksikäyttö ja häirintä sekä hyvinvointi ja jaksaminen

auttamistilanteissa ja niiden jälkeen. Tilaisuus pidetään verkossa.  
Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään

torstaina 10.11. (ilmoittaudu myös, vaikka haluaisit katsoa vain
tallenteen). 

Ilmoittautumislinkki: Psykososiaalisen tuen seminaari (lyyti.fi) 
Lämpimästi tervetuloa ajankohtaisten sekä vapaaehtoisten omaan

hyvinvointiin liittyvien asioiden ääreen! 
 

PSYKOSOSIAALISEN TUEN SEMINAARI
Mukana muuttuvassa maailmassa - apua ja tukea vuorovaikutukseen ja

kohtaamiseen

Kuva: Anna-Katri Hänninen
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TULEVIA WEBINAAREJA

Webinaari 1: Päihteet ja päihteitä käyttävät ihmiset, Seuraavat
webinaarit 31.1. ja 20.4. 

Webinaari 2: Haastavien asioiden puheeksi ottaminen, muutokseen
motivoiminen ja turvallinen kohtaaminen, 9.11.2022 klo 17:30-20:30.

Sama sisältö myös 7.2. ja 27.4. 
Webinaari 3: Lastensuojelullinen huoli vapaaehtoistehtävissä,

päihtyneen ensiapu ja haittojen vähentäminen, 16.11.2022 klo 17:30-
20:30. Sama sisältö myös 14.2. ja 4.5.

Täydennyskoulutuksia eri teemoista, kuten päihteistä, motivoivasta
haastattelusta, lastensuojelusta, päihde-ensiavusta jne. Webinaari 2 antaa

valmiuksia elämäntapojen muuttamisen tukemiseen ja sopii erityisesti
Terveyspisteiden toimijoille. 

Jos haluaa ns. pätevyyden SPR:n päihdetyön tehtäviin esim. festivaaleilla,
tulee suorittaa nämä kaikki webinaarit, verkkoperehdytys ja yksi lähipäivä.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://bit.ly/SPRpaihdekoulutus 
 

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
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TAMMIKUUSSA EHKÄISTÄÄN TAPATURMIA

Tuleva vuosi alkaa tapaturmien ehkäisyn merkeissä!

Tammikuussa vietetään sekä Tapaturmapäivää että Pysy

pystyssä -kampanjaa, joiden tarkoituksena on herätellä aikuisia

pohtimaan, miten jokainen voi omalla asenteellaan ja teoillaan

ehkäistä tapaturmia. 

 
Kampanjoihin voi osallistua monin eri keinoin, mutta yksi varma

tapa startata kampanjoiden kanssa on tilata osastolle
tapaturmien ehkäisymateriaalia jaettavaksi. Punaisen Ristin

verkkokaupasta (punaisenristinkauppa.fi) löytyy mm.
Turvallisesti kotona -julisteita, Turvallisia Vuosia -oppaita sekä

turvallisuuden tarkistuslistoja, joiden avulla jokainen voi
nopeasti kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

Tarkistuslistoja voi myös täyttää kotitapaturma.fi-verkkosivuilla.
 

Tapaturmapäivä 13.1.2023
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 kaksi

kertaa: nyt tammikuussa ja toisen kerran lokakuussa.  
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Ensimmäisen Tapaturmapäivä-
kampanjan tavoitteena on saada

jokainen pohtimaan, miten
tapaturmia voi omalla

asenteellaan ja käytöksellään
ehkäistä talvisilla mökkireissuilla.

Teema on suoraa jatkumoa
kevään Tapaturmapäivästä,

jolloin turvallisuutta tarkasteltiin
kesämökkireissujen

näkökulmasta. 

Vinkkejä Tapaturmapäivään osallistumiseen

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

somejulkaisuja Tapaturmapäivän Facebookista. Somekuvia löydät
kampanjasivuilta. 

Pidä tapaturmainfo tai osastoilta tapaturmien ehkäisystä. 
Tee mökin turvallisuustarkistus verkossa

https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/turvallisuustestit/ tai tulosta
täältä tarkistuslista turvalliseen mökkeilyyn talvella (materiaali löytyy

joulukuusta eteenpäin).
Kampanjaviikolla 2 osoitteesta tapaturmapäivä.fi löytyy tietoa tapaturmien

ehkäisystä talvisten mökkireissujen yhteydessä. Sivustolta löytyy myös
muuta materiaalia, jota saa jakaa vapaasti! 
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Pysy pystyssä -kampanjaa vietetään jälleen
16.-29.1.2023. 

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapaturmia, ja niiden

vaikutukset näkyvät vuosittain merkittävinä kustannuksina ja

sairauspoissaoloina. Noin joka kolmas suomalainen kaatuu

talven aikana. Pysy Pystyssä -kampanjan tarkoituksena on

muistuttaa omien valintojen vaikutuksista turvalliseen

talvijalankulkuun. 

Kukapa ei olisi joskus liukastunut talviliukkailla kulkiessaan? Talven
liukastumisia tapahtuu Suomessa vuosittain arvioilta 75 000.

Riskipaikkoja liukastumiseen ovat esimerkiksi piha, jalkakäytävät ja
ulkoreitit. Yleisimmät liukastumiseen myötävaikuttaneet tekijät

ovat yllättävä liukas kohta, kenkien huono pito, huono
talvikunnossapito, erityisen liukas alusta sekä kiire.

 
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 
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Kampanjasivuilta löydät turvallisen talvijalankulun
liikennemerkit, materiaaleja muun muassa kenkien ja

liukuesteiden valintaan sekä artikkeleita. Kampanjan lähestyessä
sivuille lisätään artikkeleita ja muuta materiaalia. 

Pysy pystyssä -kampanjasta tehdään tapahtumamallit
vapaaehtoisille esim. pop-up tapahtuman järjestämistä varten.

Kampanjassa kannustetaan vapaaehtoisia jakamaan tietoa ja
Pysy pystyssä -heijastimia kohtaamilleen ihmisille.

Kampanjamateriaalin tilaamisesta tiedotetaan myöhemmin
erikseen.
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ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN
TILAUSJÄRJESTELMÄ

Uusi päivystysten tilausjärjestelmä on avattu! Tätä sivustoa
on hyvä markkinoida kaikkialla Suomessa kaikille

päivystyksiä tilaaville tahoille:
https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapupaivystykset/

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää



TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE 3/2022

Materiaali Vapaaehtoisten
voimavarapäivään

RedNetistä löytyy kouluttajien käyttöön materiaalit
Vapaaehtoisten voimavarapäivän vetämiseen. Kouluttajat

löytävät materiaalit täältä:
rednet.punainenristi.fi/voimavarapaiva (vaatii

kirjautumisen ja pääsyn kouluttajien materiaaleihin).
Teemapäivän tavoitteina on: 

·Antaa tilaa kokemusten vaihtoon, vuorovaikutukseen ja
vertaistukeen

·Antaa valmiuksia ymmärtää rajanvetoa oman elämän eri
roolien välillä

·Tukea vapaaehtoisten jaksamista.
Voimavarapäivän kesto voi olla parista tunnista koko

päivään, riippuen valituista sisältöosista ja harjoituksista.
Sen voi järjestää toimintaryhmittäin, koko osastolle tai

vaikkapa yhdessä muiden osastojen kanssa!
Pyytäkää osaston tuttua kouluttajaa vetämään päivä tai

kysykää piiristä, olisiko joku kouluttaja kiinnostunut
vetämään päivää! Voimavarapäivän voi vetää minkä

tahansa linjan kouluttaja.
 


