Terveydenhoitajaliiton yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa

THL
Savuton Suomi 2040
Tehtävät:
1. Jokaisen suomalaisen pitää tiedostaa tupakoinnin ja tupakkatuotteiden aiheuttamat vakava
2. Yhteiskuntapoliittisilla toimenpiteillä tulee luoda mahdollisuuksia ja olosuhteita, jotka kannu
3. Yhteiskunnan eri toimijoiden, niin päättäjistä yrityksiin, järjestöihin kuin muihin yhteisöihin, t
erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukea aikuisten tupakoinnin lopettamista.
4. Kaikilla on oltava mahdollisuus savuttomaan elinympäristöön. Jokaisella on oltava mahdoll
tukea tupakoinnin lopettamiseen läheltä ja helposti.
Toimikausi
Terveydenhoitajaliiton edustaja Tarja Leinonen
Alkoholi-ohjelma
Tehtävät:
1. Vähennetään haittoja, joita alkoholi aiheuttaa lasten ja perheiden hyvinvoinnille.
2. Vähennetään alkoholijuomien riskikäyttöä ja sen aiheuttamia haittoja
3. Vaikutetaan kokonaiskulutuksen vähentämiseen
Toimikausi
Terveydenhoitajaliiton edustaja Aija Saarinen
Lasten ja nuorten terveydenhoidon tietorakenteet -asiantuntijaryhmä
Tehtävä:
1. Rakenteisen potilaskertomuksen luominen neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon.
Toimikausi 2013-2017
Terveydenhoitajaliiton edustaja Tarja Leinonen
VÄESTÖLIITTO
Voimavaroja ja Parisuhdeonnea pienten lasten vanhemmille -hanke
Tehtävät:
1. Tuoda kaikille pikkulapsiperheiden pariskunnille esiin parisuhdeasioita ja niiden tärkeyttä, j
ennalta ehkäistä pikkulapsiperheiden kriisejä haasteellisessa elämänvaiheessa.
2. Tuoda parisuhdeasioita näkyväksi neuvoloiden terveydenhoitajien työssä ja pikkulapsiperh
3.Kouluttaa neuvoloiden terveydenhoitajia ja tuottaa välineitä terveydenhoitajien arkeen paris
helpommin puheeksi nostamiseksi. Hankkeen kautta
Ohjausryhmän tavoitteena
1. Tukea Voimavaroja ja parisuhdeonnea pienten lasten vanhemmille -hankkeen kautta kehit
juurruttamista kuntakenttään osana valtakunnallisia neuvolapalveluita.
Toimikausi 2014-2016, Terveydenhoitajaliitto mukana vuodesta 2015
Terveydenhoitajaliiton edustaja Leila Lehtomäki
SYDÄNLIITTO
Neuvokas perhe -hanke
Tehtävät:
1. Neuvokas perhe -menetelmä on Suomen Sydänliiton kehittämänä voimavaralähtöinen ohj
liikunta-ja ravitsemusohjauksen apuvälineeksi ja soveltuu erityisesti terveydenhoitajille.
2. Ohjausmenetelmä perustuu valtakunnallisiin terveyttä edistäviin liikunta-ja ravitsemussuos

itse arvioimaan omia tottumuksiaan ja ylläpitämään ja edistämään hyviä liikunta-ja ruokailutot
Toimikausi
Terveydenhoitajaliiton edustaja Leila Lehtomäki
FOLKHÄLSAN JA ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO
Imetys ilman stressiä – varhaista tukea perhekeskeiseen imetykseen
Tehtävät:
1. Edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle perheelle yhden
kokonaisvaltaisempaa tukea imetykseen joustavasti ja saumattomasti jo odotusajasta alkaen
2. Kehittää uusia toimintamalleja, verkostoja ja yhteistyötä odottavien ja synnyttävien perheid
yhdessä Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton doula-koordinaattoreiden, vapaaehtoisten s
hankkeen yhteistyökumppaneiden ja alueellisten imetysasiantuntijoiden kanssa.
3. Suunnitella ja toteuttaa vapaaehtoisten koulutusta.
4. Edistää imetystä ja vaikuttaa imetysasenteisiin niin, että äidit voivat imettää vauvojaan omi
ja tukea imetykseen on saatavilla riittävästi ja saumattomasti odotusajasta aina imetyksen lop
5. Kaventaa imetystuen saamiseen liittyviä sosioekonomisia eroja niin, että jokaisella synnyttä
saada riittävästi tukea riippumatta perheen asuinpaikasta, äidinkielestä, kulttuuritaustasta tai
Toimikausi 2014-2016
Terveydenhoitajaliiton edustaja Aija Saarinen
EHYT ry
Miten puhua kannabiksesta -hanke
Tehtävät:
1. Tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabisehkäisyyn yläkouluihin ja 2. asteen oppi
2. Tuottaa Miten puhua kannabiksesta -koulutusmalli ja Kannabisilmiö-tuotepaketti.
3. Ammattilaiset kokevat kannabiksesta ja muista päihteistä puhumisen luontevaksi, opetusta
4. Hankkeen päätyttyä yläkoulujen ja 2. asteen oppilaitosten ammattilaisten osaaminen kann
5. Osaamista pidetään yllä EHYT ry:n rakentaman valtakunnallisen kouluttajaverkoston tuella
Yhteistyössä STHL, EHYT ry ja Terveystiedon opettajat
Toimikausi 2015-2017
Terveydenhoitajaliiton edustaja Leila Lehtomäki
UKK-INSTITUUTTI
Smart Moves -hanke
Tehtävät:
1. 16–19-vuotiaiden ammattiin opiskelevien nuorten terveellisen ja turvallisen liikkumisen lisä
2. Istumisen vähentäminen.
3. Liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmien ja vammojen ennaltaehkäisy.
4. Hanke suunnittelee, toteuttaa ja jalkauttaa maksuttomia sähköisiä tietopankkeja ja työkaluj
nuorten terveellisen ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi.
Toimikausi 2014-2016
Ohjausryhmän jäsen Leila Lehtomäki
LÄÄKETIETOKESKUS
Rokoteinformaatio-hanke
Tehtävä:
Projektin tuotoksena julkaisemme alkusyksystä verkkopalvelun, joka tarjoaa helposti ymmärre
ja rokotuksista. Palvelu on käytettävissä niin tietokoneilla kuin mobiililaitteilla.

Toimikausi 2015-2017
Terveydenhoitajaliiton edustaja Aija Saarinen
SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Tehtävät:
1. Yhteistyön tavoitteena on edistää niin jo työssä olevien terveydenhoitajien kuin opiskelijoid
että terveydenhoitajaopiskelijoiden opintosuunnitelmassa on riittävästi suun terveyden opintoj
2. Suunterveystietoa tulee saada terveydenhoitajien koulutukseen, myös neuvola-asetuksen
suunterveystiedon tarpeen vuoksi. Täydennyskoulutukseen terveydenhoitajille suunnitellaan
ym. informaatiosta, jota heidän odotetaan työssään käyttävän.
3. Tavoitteena on edistää niin opiskeluvaiheessa ja kuin jo työelämässä olevien suun terveys
Lisäksi liitot kannustavat jäseniään yhdessä tekemiseen myös aluetasolla.
Yhteistyössä STHL, Hammaslääkäriliitto, Suuhygienistit ja STAL
Toimikausi 2012Terveydenhoitajaliiton edustajat Aija Saarinen ja Tiina Raivo
MARTTALIITTO
Lapsiperheen arjen tukeminen -ohjausryhmä
Tehtävät:
1. Marttojen hankkeella tuetaan vauvaperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotit
ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona.
2. Neuvontaa antavat marttapiirien koulutetut kotitalousasiantuntijat.
Toimikausi 2014-2016
Terveydenhoitajaliiton edustaja Tarja Leinonen
KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ (KKI) -OHJELMA
Tehtävät:
1. KKI-ohjelman ja Terveydenhoitajaliiton ja -yhdistysten yhteistyön päämääränä on sisällyttä
osaksi terveydenhoitajien asiakastyötä.
2. Tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo terveydenhoitajan tuottamaan palvelutarjottimeen
3. Terveydenhoitajien terveysliikunnan ja liikunnan puheeksi ottamisen koulutus kaikille terve
Toimikausi 2015-2017
Terveydenhoitajaliiton edustaja Aija Saarinen
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