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Tapaturmapäivä-kampanja

http://www.tapaturmapaiva.fi/


Pysy pystyssä - kampanja

http://www.pysypystyssa.fi/


Kotitapaturma.fi
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http://www.kotitapaturma.fi/


Kodin turvallisuusvalmentajana, 

Turvakoutsina, voi toimia kuka tahansa. 

Turvakoutsaamiseen saa valmiudet käymällä 

Turvakoutsi-valmennuksen, joka sisältää eri 

moduulikokonaisuuksia koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien ehkäisystä.
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”Tilaisuuksien pitäminen on ollut todella antoisaa, 

keskustelua on syntynyt paljon ja vaikka 

aihealueet ovat kaikille tuttuja niin on tullut erittäin 

hyvää palautetta. Kertaaminen kannattaa aina! 

Tämä on niin konkreettista, omaan arkeen 

sopivaa koulutusta tai infoa”

”Käytännön esimerkit 

osallistujilta ja 

monipuolinen 

keskustelu ovat 

parasta”

”Vaikka tämä on tuttu teema, 

ei siitä koskaan puhuta liikaa. 

Kotitapaturmien 

ennaltaehkäisy koskettaa ihan 

meitä kaikkia” monipuolinen 

keskustelu ovat parasta”



Tyypillisimmät tapaturmakuolemat     

vuosina 2014-2018

Kodin turvallisuusvalmennus, THL tapaturmatietokanta / Tilastokeskus 20187



Korona ja tapaturmat 
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Hukkumistapaturmat

• Suomessa hukkuu keskimäärin 150-200 ihmistä vuodessa.  

• Suomessa on SUH:n ennakkotilastojen mukaan tänä vuonna on 

hukkunut ainakin 59 ihmistä (27.6.2020). 

Hukkumistapaturmien taustalla

• Alkoholi (yli 50 % hukkuneista alkoholin vaikutuksen alaisena)

• Puutteellinen varustautuminen (mm. pelastusliivit puuttuvat), 

heikot veneilytaidot ja huolimattomuus

• Heikko henkilökohtainen toimintakyky ja uimataito

• Lasten jättäminen valvomatta veden äärellä 
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Kun huomaat jonkun olevan 

hädässä veden varassa, toimi näin 

(HRAP)

https://youtu.be/64r6OUFJlJg


10 vinkkiä vesiturvalliseen kesään

- Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi. 

- Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.

- Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä. 

- Varmista ennen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa.

- Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.

- Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.

- Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan.

- Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä 

toimitaan.

- Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus.

- Muista terve järki ja selkeä arviointikyky - oikea asenne luo turvaa.



Hukkumattomuuden lupaus

https://www.viisaastivesilla.fi/etus

ivu/hukkumattomuudenlupaus

Lisätietoa turvallisesta vesillä 

liikkumisesta
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https://www.viisaastivesilla.fi/etusivu/hukkumattomuudenlupaus
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