
 
    

 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN UUTISKIRJE 2/2019 

 

Tämä on terveyden edistämisen toinen uutiskirje Suomen Punaisen Ristin terveyden edistämisen 

vapaaehtoisille sekä muille toiminnasta kiinnostuneille. Kirje löytyy myös RedNetistä osoitteesta 

https://rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet, ja se lähetetään osastoihin piirien terveydenhuollon 

vastuuhenkilöiden kautta. Kirjeen rakenne on suunniteltu vapaaehtoisilta saatujen toiveiden ja 

tarpeiden mukaan. Kirjeissä kerromme mm. Suomen Punaisen Ristin terveyden edistämisen 

ohjelmasta, ajankohtaisista tapahtumista ja tulevista koulutuksista sekä annamme vinkkejä 

terveyteen liittyvästä tutkimustiedosta ja sen hyödyntämisestä vapaaehtoistoiminnassa. 

Tämän vuoden teemat terveyden edistämisen sisällöissä ovat aivoterveys ja päihteet. Terveyden 

edistämisen toimintaa pyritään jatkossa kohdentamaan yhä enemmän eniten apua tarvitseville ja 

esim. heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville. Vapaaehtoiset ovat merkittävässä roolissa eniten 

apua tarvitsevien tunnistamisessa ja erilaisten auttamistapojen kehittämisessä paikallistasolla. Useat 

Terveyspisteet jalkautuvat jo nyt apua tarvitsevien arjen ympäristöihin samoin kuin esimerkiksi 

festareilla toimivat vapaaehtoiset. Teette vaikuttavaa terveyden edistämisen työtä! Kannustamme 

lisäämään terveyden edistämisen liikkuvaa vapaaehtoistoimintaa entisestään.  

 

Sinustako Terveyden edistämisen kouluttaja? 

 

Tänä syksynä aloitetaan terveyden edistämisen kouluttajakoulutus. Kouluttajat toimivat 

vapaaehtoisina kouluttaen terveyden edistämisestä kiinnostuneita. He voivat erikoistua 

terveysneuvontaan, jolloin kouluttavat esimerkiksi Terveyspistetoimijoita tai päihdetyöhön, jolloin 

kouluttavat SPR:n päihdetyön peruskursseja (Varhainen Puuttuminen tai Päihdeneuvoja). Ensi 

vuonna on mahdollisuus erikoistua myös seksuaaliterveyteen. Ensin suoritetaan verkkokurssi SPR-

tietoudesta, sitten välineosa 2.-3.11., jossa saa valmiuksia kouluttamiseen ja sisältöosa 23.-24.11., 

jossa saa valmiuksia omaan painotukseen. Koulutukset ovat Helsingissä hotelli Arthurissa. Jos 

tehtävä kiinnostaa, ota yhteyttä omaan piiritoimistoosi.  

Lisätietoja: https://rednet.punainenristi.fi/node/56746 

 

Aivoliiton Korvaamaton kovalevy -kampanja kutsuu kaikkia mukaan terveystalkoisiin! 

Aivoterveyskampanjassa mitataan suomalaisten verenpaineita. Kampanja huipentuu viikolla 44, 

jolloin kannustamme Terveyspisteitä perustamaan verenpaineen pop-up-mittauspisteitä eri puolille 

Suomea.  Piste voi olla kauppakeskuksessa, työpaikalla, apteekissa, kirjastossa tai missä tahansa 

paikassa, jossa ihmiset ovat tai jonne on helppo tulla.  

Viikolla 44 (28.10.–3.11.2019) verenpaineen mittauspiste voi toimia tunnin, kaksi, koko päivän tai 

useita päiviä, ihan miten teille sopii. Suosittelemme, että pisteen mittaajat ovat terveydenhuollon 

ammattilaisia ja että mittaus tehdään kahteen kertaan. 

Korvaamaton kovalevy tarjoaa ilmaiseksi kampanjamateriaalit, joita ovat Verenpaine on pääasia -

opas (annetaan mukaan mitatulle), kampanjajuliste ja pienempi, täytettävä kutsujuliste. Voit  
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ilmoittaa pisteesi mukaan ja tehdä materiaalitilauksen kätevästi netissä osoitteessa 

www.korvaamatonkovalevy.fi. Ilmoittautumislinkki on avoinna 16.9. saakka! 

Ennen kampanjaviikkoa ja erityisesti sen aikana kampanja näkyy ja kuuluu radiossa, sosiaalisessa 

mediassa ja valikoidulla mainospaikoilla siellä, missä ihmiset liikkuvat. 

Kohonnut verenpaine on merkittävä aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä, johon jokainen voi 

vaikuttaa itse. Kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine. Muutetaan tämä! 

Lisätietoja kampanjasta antavat projektisuunnittelija Taija Rutanen, taija.rutanen@aivoliitto.fi, 050 

4533 246 ja yhteisömanageri Sanna Reuna, sanna.reuna@aivoliitto.fi, 050 3623 217.  

 

Terveyspisteet voivat tilata maksuttomia materiaaleja verkkokaupasta 

Aloittaessasi Terveyspisteen, lue ensin päivitetty toteutusohje täältä. Kun olette sopineet toiminnan 

aloittamisesta, voit tilata aloituspaketin oman piirisi terveydenhuollon vastuuhenkilötä, joiden 

yhteystiedot löytyvät täältä Terveyspisteen RedNetistä täältä.  Aloituspaketit sisältävät 

monipuolisten kaksikielisten materiaalien lisäksi myös tarvikkeita, kuten esim. verenpainemittarin. 

Toiminnassa olevia Terveyspisteitä kannustetaan tilaamaan materiaalien täydennyspaketit osaston 

tunnuksilla Punaisen Ristin verkkokaupasta osastomateriaaleista. Täydennyspakettien sisältö on 

saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta ruotsinkielinen materiaali on tilattavissa vasta 

huhtikuun alussa. Verkkokaupan rakennetta on uudistettu: kaikki terveyden edistämisen materiaalit 

löytyvät nyt helposti yhdestä paikasta. Käy heti tutustumassa ja tilaamassa materiaaleja! 

 

Seksuaaliterveystyön verkkokurssi auki 1-25.9.2019 

 

Lisätietoa verkkokurssin sisällöstä ja ilmoittautumisesta löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/56677 

 

 

Seksuaaliterveystyön täydennyskoulutuspäivä Turussa 12.10.2019 

 

Koulutuspäivä on tarkoitettu seksuaaliterveystyön peruskurssin käyneille. Päivän aikana voi päivittää 

osaamistaan mm. seksuaalisuuden moninaisuudesta, päihteiden vaikutuksista ja puheeksi otosta.  

https://rednet.punainenristi.fi/node/56705 

 

Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko, 4.-10.11.2019 

Teemana: Kannabis. Julisteissa teksti: Sumeeta logiikkaa haastaa miettimään, mikä on totta ja mikä 

tarua. Tietoa löytyy viikon sivuilta: http://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/ 

Julisteita saatavissa piiritoimistoista. 
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Tapaturmapäivät 2019: 13.9. ja 13.12. 

Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet tapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä vuodesta 1993 

alkaen. Tapaturmien ehkäisyverkosto tuottaa tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Tapaturmapäivänä, jota vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä, on kampanjoitu monilla eri 

teemoilla vuodesta 1995 alkaen. Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta yhteistyössä muiden 

Tapaturmien ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa. 

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampanjan tavoitteena on tänä vuonna herätellä erityisesti miehet 
pohtimaan, miten riskinotto altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liikenteessä. Miehillä on jopa 
viisinkertainen todennäköisyys kuolla tapaturman seurauksena verrattuna naisiin. Kampanja nostaa 
esiin etenkin syksyyn ja talveen liittyviä tapaturmariskejä ja keinoja niiden välttämiseksi.  Erilaisia 
vinkkejä Tapaturmapäivään osallistumiseen löytyy RedNetistä  

Turvallisuuden tarkistuslistojen avulla jokainen voi kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit. Yleinen 

kodin turvallisuuden tarkistuslista sekä syyskuussa päivitetyt lasten ja iäkkään tarkistuslistat löytyvät 

verkkosivuilta. Lasten ja iäkkään tarkistuslistat ovat lisäksi tilattavissa Punaisen Ristin 

verkkokaupasta. 

Turvakoutsi-valmennukset Turussa 

Haluatko edistää kodin turvallisuutta omassa tai läheistesi kodissa, vapaaehtoistoiminnassa tai 

organisaatiossasi? Oletko kiinnostunut ryhmien ohjaamisesta, eli ”koutsauksesta” 

turvallisuusasioissa? Kodin turvallisuusvalmennukset järjestetään Turussa keskiviikkona 2.10 klo 

16.30-20.00 ja tiistaina 22.10 klo 16.30-20.00. Koulutukset ovat identtiset, joten ilmoittaudu vain 

toiseen tilaisuuteen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen https://rednet.punainenristi.fi/node/56089.  

Oma Punainen Risti 

Käy luomassa oma profiili Oma Punainen Risti sivuilla. Löydät tietoa alueesi tapahtumista ja saamme  

koottua Terveyden edistämisen vapaaehtoiset myös suuren vapaaehtoisten kokonaisuuteen. 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ 

Joitakin mediapoimintoja: 
Kaikki terveyskeskusten potilaat pannaan vastaamaan alkoholikyselyyn Päijät-Hämeessä 

Helsingin Sanomat 23.8. 

Päijät-Hämeen keskussairaalan ja hyvinvointiyhtymän terveysasemien potilaat joutuvat vastedes vastaamaan kyselyyn, 

jolla selvitetään asiakkaiden alkoholin käyttöä. Tarkoituksena on herätellä ihmisiä miettimään alkoholin käyttöään. 

Tilastojen mukaan Päijät-Hämeessä alkoholin kulutus on nousussa: vuonna 2016 alkoholia liikaa käyttävien osuus oli 31 

prosenttia ja 38 prosenttia vuonna 2018. Helsingin Sanomien mukaan tilanne vastaa koko Suomen alkoholin kulutustasoa. 

Karu tilasto paljastui rikkaasta Espoosta: Joka kolmas yli 75-vuotias eläkeläinen juo liikaa 

Helsingin Uutiset 26.8. 

Espoossa on liki kaksinkertainen määrä alkoholia liikaa käyttäviä ikäihmisiä verrattuna muuhun Suomeen, selviää THL:n 

toteuttamasta Finsote-tutkimuksesta. Ikääntyneiden osuus on suurempi kuin koko Suomessa keskimäärin. Tutkimuksen 

mukaan lähes… 
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Terveyden edistämisen verkkokoulutus 

Viime uutiskirjeessä mainitsimme tulevasta verkkokoulutuksesta. Punaisen Ristin verkkoalusta ollaan 

vaihtamassa ja tästä syystä verkkokoulutusta ei ole vielä julkaistu. Ennen kouluttajakoulutusta 

julkaistaan pilottiversio, jonka koulutukseen ilmoittautuneet suorittavat. Avoin valtakunnallinen 

verkkokoulutus aukeaa ensi vuoden alussa. 

Hyvä päivä -avustukset osastoille terveyden edistämiseen 

Osastot voivat hakea tukea terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen, uuden toiminnan 

aloittamineen ja projekteihin. Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena avustuksena toiminnan 

käynnistämiseen ja kehittämiseen enintään 300 euroa ja projektitukea 2000 euroon saakka vuodessa 

osaston toteuttamalle ennaltaehkäisevälle projektille terveyden edistämiseen. Avustusten 

hakuprosessia päivitettiin vuonna 2018. Avustusten haku on nyt jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä 

lomakkeella ennakkoon. Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä 

vastaan. Hakuohjeet, -kriteerit ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta 

https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva 
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