Ehkäise tapaturmat -hanke 2009–2015 pyrkii
vahvistamaan yhteisöjen roolia tapaturmien
ehkäisyssä. Yhteisöillä – oli se sitten oma
perhe, päiväkoti, koulu, asuinalue tai harrastusseura – on merkittävä vaikutus turvallisuusasenteiden omaksumisessa.

Älä luota tuuriin
Tapaturmissa loukkaantuu
Suomessa vuosittain yli 900 000
henkilöä. Noin kolme tuhatta
näistä menehtyy.

Hankkeen puitteissa kerätään tietoa tapaturmien määrästä ja laadusta, sekä kehitetään erityisesti sosiaali-, terveys-, opetus- ja
turvallisuusalan yhteistyötä kohti turvallisempaa arkea.

Vaikka lait ja valvonta, ympäristöratkaisut, valistus ja erilaiset turvavälineet ovat vähentäneet tapaturmia
työpaikoilla ja liikenteessä, koti- ja
vapaa-ajan tapaturmat sekä nuorten
liikenneturmat ovat lisääntyneet.

Kannen kuvat: Juha Tuomi/Rodeo ja Terho Pelkonen/Vastavalo
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Yhtenä hankkeen käytännön toimenpiteenä
valmistui tämä esite. Se voi toimia työkaluna, jonka avulla lasten ja nuorten, mutta
myös aikuisten, asenteita muutettaisiin arjen
turvallisuutta parantaviksi. Riskinotto ei
kannata, kun kyseessä on oma tai läheisten
terveys. Älä luota tuuriin!

Useimmat tapaturmat voitaisiin yhä
välttää ennakoimalla ja huolehtimalla varovaisuudesta. Ehkäise tapaturmat -hanke pyrkii meidän kaikkien
turvallisempaan arkeen!

Ehkäise tapaturmat -hanke on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja EteläKymenlaakson kuntien yhteinen hanke, jota
hallinnoivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kotkan kaupunki.

3000
2500

Miia Hietaniemi | aluekoordinaattori
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Koskenalantie 16 | 60220 Seinäjoki
p. 044 415 3485 | miia.hietaniemi@epshp.fi

2000
 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
1500
 Tieliikenneonnettomuuksissa kuollet
1000

 Työpaikalla tai työmatkalla kuolleet
palkansaajat ja maatalousyrittäjät

2005

2000

1995

0

1990

500

Anne Heikkilä | aluekoordinaattori
Etelä-Kymenlaakso | Terveydenedistämisen yksikkö
Keskuskatu 30 | 48100 Kotka
p. 05 234 5235 tai 040 778 6354 | anne.heikkila@kotka.fi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnat ja Etelä-Kymenlaakson kunnat

Turvallinen alku
Maailma on pikkulapsen silmin aivan
toisenlainen. Jotta lapsen ympäristöstä
voisi tehdä turvallisen, kannattaa aikuisen
huomioida ympäristö lapsen näkökulmasta.
 Opeta, miksi



		

		

Harjoittele lapsesi kanssa yhdessä arkisia asioita.
Perustele, miksi jotain saa tehdä ja toinen asia
on kiellettyä.
Näytä itse esimerkkiä. Lapsi matkii aikuista ja
sisaruksia myös ei-toivotuissa käyttäytymismalleissa.

 Turvaa koti


		
		

		

		

Poista tai eristä vaaranpaikat, joissa lapsi voi
satuttaa itsensä: pudota, kaataa jotain päälleen
tai polttaa itsensä.
Kemikaalit, myrkyt ja lääkkeet lukollisessa kaapissa
tai muutoin poissa lapsen ulottuvilta.
Ole itse lapsesi paras turva. Alkoholi heikentää
tarkkaavaisuuttasi.

 Liikkeelle!



		

		

Ole tietoinen, missä lapsesi on ja mitä hän tekee.
Pyöräilykypärä hattuhyllyllä ei suojaa päätä, eikä
huonosti kiinnitetystä turvakaukalosta ole hyötyä.
Käykää yhdessä läpi koulu- ja muiden reittien
vaaranpaikat.

Kolhuitta koulussa ja
liikenteessä
Kun koululainen ja nuori liikkuu jo omatoimisesti
kodin ulkopuolella, evästää aikuinen tämän
turvalliseen menoon.



		
		

		

Kiinnitä turvavyö.
Ajokortti tuo vapautta ja
vastuuta. Kuljettaja
kantaa seuraukset.
Vältä vaarallisia oikomisia
myös jalankulkijana.

Nuoret ovat riskialtein ryhmä
kuljetustapaturmille
liikenteessä. Yleisimmät syyt ovat ylinopeus, päihteet
ja turvavöiden
käyttämättömyys.

liiteri

 Fiksusti baanalle

Kuva: Eeva Mehto / Kuva

Kuva: Juha Tuomi/Rodeo
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 Mieti vielä kerran...


		
		


		

Kavereiden yllyttämänä voi
houkutus tyhmiin tempauksiin olla joskus suuri.
Harkitse, teetkö joukon mukana.
Älä sukella vieraaseen veteen.
Alkoholi lisää rohkeutta, muttei järkeä. Päihtyneenä
ei ajeta edes polkupyörällä.

 Turvaa pääasia


		


		


Käytä kypärää sekä koulu- että harrastematkoilla.
Se pelastaa mopoilijoiden ja pyöräilijöiden henkiä.
Käytä valoja ja heijastinta pimeässä.
Muista harrastuksissa suojalasit ja muut lajiin
sopiva suojat.
Uskalla vanhempana puuttua ja ottaa puheeksi.

Töistä ehjänä kotiin
Turvamääräyksiä ja -ohjeita noudattamalla
vältät tehokkaasti työtapaturmat. Noudata
samoja ohjeita myös kotona.
 Tarkkana töissä

 Älä ota turhia riskejä.
 Ota opiksi läheltä piti
		 -tilanteista.
 Valppaana liikenteessä




		

Ei väsyneenä rattiin.
Noudata liikennesääntöjä.
Polkupyöräilevä tai rullaluisteleva
työmatkailija: paina päähäsi kypärä.

 Viisaasti kotona



		

		

Koti- ja vapaa-ajan
tapaturmissa kuolee
noin 2100 henkeä
vuosittain. Kiire ja
ajattelemattomuus
aiheuttavat valtaosan
näistä tapaturmista.

Harkitse ja ennakoi hommasi kotona tai mökillä.
Alkoholi on mukana joka toisen työikäisen
tapaturmassa.
Muista että olet kaikissa arjen toimissa esimerkkinä
lapsillesi.

Vireästi ikääntyen
Ikääntynytkin voi olla aktiivinen, kunhan
ympäristö on toimivasti turvallinen.
 Koti muuttuu iän myötä


		

		
		



Ota tarvittaessa rohkeasti uudet apuvälineet
käyttöön.
Hanki kylpyhuoneeseen liukastumisen estäviä
mattoja ja sopivia tukikahvoja seinälle. Nosta
liian matala wc-istuin korotusosalla.
Asennuta portaisiin tukikaide, kynnyksiin luiskat.
Asianmukainen valaistus helpottaa arkea kotona.

 Hyvä kunto pelastaa


		

		



Huolehdi lihaskunnostasi ja tasapainostasi. Vältyt
liukastumisilta ja kaatumisilta.
Tarkistuta näkösi säännöllisesti ja pidä sopivia
silmälaseja.
Pidä lääkelistasi ajan tasalla.
Syö ja juo riittävästi.

 Pyydä apua




		

Kodin korjaustöissä.
Ikkunoiden pesussa.
Kiipeilyä vaativissa askareissa kuten palovaroittimen
pariston vaihtoon.

Lisää tietoa ikäryhmittäin:
www.kotitapaturma.fi

