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6. uudistettu painos 
 
Osittainen kopiointikielto 
Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61) mukaisesti kielletty lukuun 
ottamatta Suomen valtion ja Kopiosto ry:n tekemässä sopimuksessa tarkemmin 
määriteltyä osittaista kopiointia opetustarkoituksiin. 
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JOHDANTO 

 

Palokuntanuorisotyön tavoitteena on kasvattaa nuorista ihmisiä, jotka ottavat 

huomioon lähimmäisensä ja tuntevat omat vastuunsa yhteiskunnassa. Koulutamme 

nuoria, jotta voisimme antaa heille valmiuden ennaltaehkäistä onnettomuuksien 

syntymistä ja toimia itsenäisesti ja turvallisesti hätätilanteissa. 

Palokuntanuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren kehittymistä itseensä luottavaksi 

ja yhteistoimintaan pystyväksi turvallisuustietoiseksi kansalaiseksi.  

 

Palokuntanuorisotyössä on tärkeää jo alkuvuosista lähtien opettaa oikeat ja turvalliset 

toimintatavat ja perusteet kaikille mukana oleville nuorille. Tasokurssi I on 

palokuntanuorten koulutusjärjestelmän ensimmäinen varsinainen peruskurssi. Kurssi on 

tarkoitettu 11-12 -vuotiaille vasta-alkajille tai jo muutaman vuoden mukana toimineille 

nuorille. Kurssi on tarkoitettu lähinnä leiriolosuhteissa toteutettavaksi pelastusliiton tai 

SPEK:n järjestämänä, mutta ohjeiden mukaan kurssimateriaalia voi käyttää myös nuoriso-

osastojen viikkoharjoituksissa ja siten osaston toiminnan suunnittelun apuna. Kurssi 

perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten 

tehtävien avulla.  

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

 

Simo Tarvainen 

Toimitusjohtaja 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
OPETUSPAKETIN KÄYTTÄJÄLLE 
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Koulutustapahtumassa kolme tekijää kohtaa toisensa: oppilas, kouluttaja ja opittava asia. 

Kouluttajan tehtävänä on ohjata oppilasta ja opittavaa asiaa kohtaamaan toisensa  

mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa. Se asettaa suuret vaatimukset kouluttajalle. 

Kun kouluttaja osaa oman asiansa, se antaa hänelle varmuutta ja uskottavuutta, jotka 

yhdessä oikein valittujen opetusmenetelmien kanssa luovat pohjan tehokkaalle 

oppimiselle. 

 

Kurssipaketin valmistelussa on käytetty mahdollisuuksien mukaan Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestön vanhoja koulutusmateriaaleja ja julkaisuja, eri kouluttajien hyväksi 

havaittua valmista materiaalia joko sellaisenaan tai hieman mukautettuna. Kouluttajan 

opetuspaketin sisältö on laadittu siten, että kustakin aiheesta on taustatietoa. Kouluttajan 

tehtävänä on suunnitelman mukaisesti keskittyä opettamaan tärkeitä ydinasioita erilaisten 

harjoitusten avulla. Kouluttajan tulee huomioida oppilaan ikä ja aikaisempi koulutus 

suhteessa opetettavien asioiden vaikeuteen. Sopiva ryhmäkoko on 10-20 kurssilaista.  

 

HARJOITUKSET 

Harjoitukseen varattu aika käytetään tehokkaasti. Harjoituksessa tarvittava kalusto tulee 

varata etukäteen ja harjoituspaikat valmistaa ja varata niin, että harjoitus on mahdollista 

aloittaa ilman viiveitä. Nuorilla tulee olla harjoituksissa harjoituksen mukainen asu. 

 

Harjoituksissa kurssilaiset jaetaan usein pienempiin ryhmiin. Tee tämä ryhmiin jakaminen 

jo tunnin alussa. Pienryhmätyöskentely on osa nuorten kasvattamista ryhmätyöskentelyyn. 

Harjoituksissa tulee yhtä ryhmää kohden olla yksi kouluttaja, joka vastaa siitä, että nuorten 

turvallisuus säilyy harjoituksen aikana. 

 

KOULUTUSTILAT 

Teoriaopetusta varten tulee olla käytettävissä (mahdollisesti av-välinein varustettu) 

asianmukainen luokkahuone tai koulutustila. Harjoitusjaksot on suunniteltava sellaisille 

koulutuspaikoille, joissa kaluston käsittelyä voidaan harjoitella luonnollisissa ja aidoissa 

paikoissa. Leiriolosuhteissa tekniikan määrä on otettava tunteja suunnitellessa huomioon.  
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TASOKURSSI I 
 
KURSSIN SISÄLTÖ JA OPETUSJAKSOT 
 

OT 1         Kurssin avaus ja pelisäännöt 

HT 2 Palovaroitin 

HT 3  Järjestäytymisharjoitus  

HT 4 Hätäilmoitus 

HT 5 Sankoruisku 

HT 6 Sammutuspeite 

HT 7  Suihkutus 

HT 8-9 Letkunkäsittely 

HT 10 Solmut 

OT 11 Pelastautuminen  

HT 12-13 Potilaan kohtaaminen / kylkiasento 

OT 14 Mitä ensiapu on 

HT 15 Kolmen koon ensiapu 

OT 16 Liikennekasvatus 

OT 17 Palokuntanuorisotyö 

OT 18 Elinpiirin riskit  

HT 19-21 Loppuharjoitus 

OT 22 Kurssin lopetus  
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VALINNAISET TUNNIT  

 

OT 23  Leirielämään tutustuminen  

OT 24-25  Kurssin pelisääntöjen laatiminen 

OT 26-28  Ryhmäytyminen 

HT 29  Solmut 

HT 30-31  Solmurata 

OT 32  Sähköturvallisuus 

OT 33  Kilpailutoimintaan tutustuminen 

OT 34  Poliisin toimintaan tutustuminen 

OT 35  Käyttäytyminen 

OT 36  Keittiöön tutustuminen 

OT 37  Pukeutuminen 

OT 38  Vesiturvallisuus 

HT 39  Vesiturvallisuus, uinti 

OT 40  Jokamiehen oikeudet 
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TASOKURSSIN SUUNNITTELU 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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KURSSIJÄRJESTELMÄ 
 
Jokaisella kurssilla on 28-32 oppi- tai harjoitustuntia. Yksi oppi- tai harjoitustunti on 
pituudeltaan 30 minuuttia. Kurssi sisältävät yleensä 22 pakollista oppi-
/harjoitustuntia sekä valinnaisia tunteja, joista valitaan pidettäväksi 6-10 tuntia.  
 
 

 
 
 
TAITOMERKIT  
 
Kurssijärjestelmän ohella on taitomerkit. Kirjallisia kurssikokeita ei ole. Halukkaat saavat 
suorittaa taitomerkkejä. Ne suoritetaan näyttökokeena. Taitomerkkikokeessa on sekä 
kirjallinen että käytännön osuus. Taitomerkkikoe voidaan järjestää leirin viimeisenä 
päivänä tai jokaisen liiton alueella viikkoharjoitusten yhteydessä.  
 
 TASOKURSSI I   letkumestari 
 TASOKURSSI II/TIIVISKURSSI  kalustomestari 
 TASOKURSSI III   suihkumestari 
 TASOKURSSI IV   ruiskumestari  
  

 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

AKu 1, 7-8 v. 

AKu 2, 9-10 v. 

TaKu 1, 11 v.  

TaKu 2, 12 v.  

TaKu 3, 13 v. 

TaKu 4, 14 v. 

Konemieskurssi, 15-17 v. 

Ryhmänjohtajakurssi, 15-17 v. 

Tulitaistelijakurssi, 15-17 v.  

International Rescue 

Viestiliikennekurssi, 15-17 v. 

Turvallisuuskoulutus, 15-17 v. 

Tutustuminen 

palokunnassa, 7 v.-> 
Perehtyvä 

Oppiva 

Syventävä 

TiKu, 13 v. 

Ensiavun jatkokurssi, 15-17 v. Naistyön mahdollisuudet 

Vesipelastuskurssi, 15-17 v. 

Varautuminen, 15-17 v. 
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TASOKURSSI I 

 
YLEISTÄ OPPITUNTIEN PITÄMISESTÄ 

 
OPPITUNNIN KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
VALMISTAUTUMINEN 
 
 
ALOITTAMINEN JA 
LOPETTAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
RYHMÄJAKO 
 
 
 
YKSILÖLLISYYS 
 
 
 
 
 
OPETUSMENETELMÄT 
 
OT ja HT tunteja ei ole 
eritelty, koska kaikilla 
tunneilla on sekä teoriaa 
että käytännön 
harjoituksia. 
 
 
 

 
30 minuuttia  
 
Luokkahuone/koulutuskatos ja harjoitusalueet 
 
Tarinat, fläppitaulu tai liitutaulu, piirtoheitin, oppilaiden 
työkirjat, erilaiset välineet ja kalusto 
 
Valmistele oppitunnit hyvin. Saavu ajoissa paikalle ja 
testaa, että kaikki välineet toimivat. 
 
Aloita oppitunnit tervehtimällä ja kertomalla tunnin aihe. 
Lopeta tunnit kertomalla missä ja milloin seuraava 
oppitunti on ja mikä on silloin aiheena.  
 
Tunnit olisi hyvä aloittaa ja lopettaa aina samalla tavalla: 
ringissä istumisella, rivissä seisomisella, tunnuslauseen 
huutamisella jne. Jos saman päivän aikana on useita 
oppitunteja, voi päivät aloittaa ja päättää samalla tavalla.   
 
Ryhmät kannattaa jakaa joka kerta eri tavalla: jako 
kahteen, jako neljään, nuoret itsenäisesti, kouluttaja 
määrää, valitsijat jne.   
 
Muista, että kaikki nuoret ja ryhmät toimivat eri tavalla. Ota 
huomioon ryhmä, jota opetat. Toisten kanssa ehtii tehdä 
viisi eri harjoitusta kun toinen ryhmä ehtii tehdä kaksi 
tehtävää. Myös ohjaajissa on eroja.   
 
 
Jokaiselle tunnille olisi hyvä mahduttaa yhteistoiminnallista 
työskentelyä, ryhmätyöskentelyä tai parityöskentelyä. Älä 
kuitenkaan yritä opettaa liian paljon, vaan valitse muutama 
harjoitus, jotka tehdään perusteellisesti.  
 
Tämän paketin tuntisuunnitelmia ei ole tarkoitus 
toteuttaa aina sellaisenaan, vaan tehtävistä voi poimia 
itselle ja ryhmälleen sopivia ja mielekkäitä.  
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OMIA MUISTIINPANOJA 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

  

 



 

Tasokurssi I 
Kouluttajan opas 

Versio 2.3 

MUKANA SEIKKAILUSSA 
 
”Me olemme Karhusen perheen lapset Olli ja Olliina. Minä Olliina olen kahdeksanvuotias, 
veljeni Olli on 11-vuotias. Olli on välillä ihan kiva, mutta yleensä se kiusoittelee minua ja 
kavereitani. Olli on tosi vahva, sillä se jaksaa nostaa meidän ruokapöydän ilmaan. Meillä 
on myös koira. Sen nimi on Mörkö. Mörkö tykkää makkarasta ja kauniista tyttökoirista.  
Me olemme mukana Sinun kanssasi tällä palokuntanuorten kurssilla.”  

 
”Me olemme Kettusen perheen lapset Mari ja Mikko. Minä Mikko olen 13-vuotias, siskoni 
Mari on jo 16 vuotta. Mä olen tosi fiksu. Sain todistukseen matikasta kympin. Marilla on 
mopo. Se on punainen. Mun mielestä Mari ei oikein osaa ajaa sillä. Tai ainakin mä ajaisin 
paljon paremmin. Meillä on myös kissa. Sen nimi on Haamu ja se tykkää jahdata hiiriä. 
Uskokaa tai älkää, se tykkää myös piilotella niitä mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Viime 
viikolla se piilotti yhden meidän äidin hattuun. Me olemme mukana Sinun kanssasi tällä 
palokuntanuorten kurssilla.”  
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OT 1 

 

KURSSIN AVAUS JA PELISÄÄNNÖT 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nuoret jaetaan 4-5 
hengen joukkueisiin. 
Kummallekin joukkueelle 
annetaan sana, jonka 
jokainen kirjain on 
kirjoitettu erilliselle 
paperille (esim. L, E, I, R, 
I). Joukkueen tarkoitus 
on muodostaa 
mahdollisimman nopeasti 
kirjaimista oikea sana. 
Joukkue, joka on nopein, 
voittaa.  

 

 
Oppilas sisäistää kurssin tavoitteet ja pelisäännöt. 
 
Kurssijärjestelmään ja merkkijärjestelmään tutustuminen, 
Taku 1 -kurssin tavoitteet, pelisäännöt ja järjestelyt.  
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
Videotykki, fläppipaperi  
 
1. Varaa koulutuskatos/luokka, ilmoita nuorille 

kokoontumispaikka. Tarvittaessa jaa nuoret 
joukkueisiin, n. 20-25 nuorta/joukkue. 
 

2. Kurssin- ja joukkueenjohtaja esittäytyy, 
joukkueenjohtaja kerää opintokirjat ja jakaa 
kurssilaisten työkirjat. Kouluttaja käy läpi leirin yleiset 
järjestelyt. 

 
3.  Joukkueissa kirjataan isolle fläppipaperille leirin ja 

kurssin yleiset käytössäännöt. Paperit laitetaan 
seinälle näkyville, pelisäännöt kirjataan myös 
oppilaan työkirjaan.  

 
4.  Kouluttaja käy läpi, mitä kurssin aikana tullaan 

tekemään ja kertoo Taku 1 -kurssin tavoitteet sekä 
yleisesti kurssi- ja merkkijärjestelmästä. Kouluttaja 
esittelee taitomerkin, jonka voi suorittaa käytyään 
Taku 1 -kurssin.  

 
6. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan 

kerran. 
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KALVO  

 
KURSSIN TAVOITTEET 
 
Kurssin suoritettuasi osaat:  

 

 liikkua ryhmässä leirillä ja esiintyä järjestäytyneesti 
 

 tehdä hätäilmoituksen 
 

 sankoruiskun ja sammutuspeitteen käytön perusteet 
 

 Osaat vaihtaa palovaroittimen pariston, koekäyttää ja sijoittaa 
sen sekä osaat toimia palovaroittimen hälyttäessä 

 

 käyttää erilaisia suihkuputkia sekä tehdä letkukiepin ja -rullan 
 

 tehdä siansorkan ja leivonpään 
 

 toimia tulipalotilanteessa ja poistua turvallisesti palavasta 
tilasta.  

 

 uskallat kohdata potilaan, herätellä, tutkia hengityksen, 
huomaat ulkoiset vammat, osaat kääntää kylkiasentoon 

 

 osaat kolmen koon ensiavun 
 

 ymmärrät ensiavun merkityksen auttamisketjussa sekä 
auttamisvelvollisuuden 

 

 tiedät, että palokuntanuorisotyötä tehdään palokunnissa ja 
että se on järjestäytynyt valtakunnan tasolle asti. Ymmärrät 
miksi palokuntanuorisotoimintaa järjestetään palokunnissa.  

 

 Osaat turvallisesti liikkua liikenteessä sekä käytät pyöräillessä 
kypärää 
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 

 
MIKÄ TAITOMERKKIOHJELMA JA MIKSI?                             

 
 
Uuden palokuntanuorten kurssijärjestelmän ohelle on rakennettu 
taitomerkkiohjelma, jonka avulla testataan kurssilaisen tiedot ja taidot. Perinteiset 
kirjalliset kurssikokeet ovat väistyneet ja halukkaat kurssilaiset saavat suorittaa 
taitomerkkejä. Taitomerkkikokeessa on sekä kirjallinen että käytännön osuus. 
Onnistuneesta suorituksesta saa kankaisen merkin rinnukseensa.   
 

                    
Letkumestari Kalustomestari Suihkumestari Ruiskumestari 
 
Taitomerkkien suorittaminen voidaan tehdä vaikkapa leirin päätöspäivänä tai erillisenä 
taitomerkkipäivänä omassa palokunnassa. Esimerkiksi tasokurssi ykkösen jälkeen lapsi 
voi suorittaa letkumestarin merkin. Letkumestarin taitomerkkikoneessa testataan 
tasokurssi I:llä opetettuja asioita. Suoritukset arvioidaan annettujen ohjeiden mukaan.  
 
 
TASOKURSSI I    letkumestari 
TASOKURSSI II    kalustomestari 
TASOKURSSI III    suihkumestari 
TASOKURSSI IV    ruiskumestari  
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HT 2 

 

PALOVAROITIN 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

 
 
 
Palovaroittimia on 
malliltaan lukuisia erilaisia. 
Kouluttaja näyttää 
oppilaille muutamaa 
erilaista.  
 

 
Tietävät palovaroittimen tarpeellisuuden ja ylläpidon. 
 
Palovaroittimen pariston vaihto, koekäyttö ja sijoitus sekä 
toiminta palovaroittimen hälyttäessä 
 

 30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
Palovaroittimia ja pattereita 
 

1. Kouluttaja kysyy, miksi palovaroitinta tarvitaan ja 
kertoo, että palovaroittimen toiminta perustuu 
tulipalossa muodostuvan savun varhaiseen 
havaitsemiseen, jolloin pelastautumiseen ja 
alkusammutukseen jää aikaa. Täytetään työkirjaan. 

 
2. Kouluttaja kertoo palovaroittimen käyttöön ja 

sijoittamiseen liittyviä seikkoja. (Kts. taustamateriaali 
seuraavalta sivulta.)  

 
3. Nuoret merkitsevät työkirjassa olevaan 

pohjapiirrokseen palovaroittimien paikat. Käydään 
vastaukset läpi yhdessä.  

 
4. Kouluttaja kertoo, miten tulee toimia palovaroittimen 

hälyttäessä. 
 

5. Oppilaat saavat avata ja vaihtaa paristot 
palovaroittimeen sekä koekäyttää sen. 

 
6. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 

seuraavan kerran.  
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 
 

Vaarallisinta tulipalossa on myrkyllinen savu, joka täyttää asunnon muutamassa 
minuutissa. Jo muutaman minuutin kuluttua palon syttymisestä asuinhuone voi olla 
hengenvaarallinen savusta ja kuumuudesta johtuen. 

Palovaroitin tunnistaa savun herkästi ja varoittaa kovalla hälytysäänellä. Asunnosta on itse 
pystyttävä poistumaan nopeasti. Ääni herättää nukkuvankin ihmisen ja antaa 2-3 minuuttia 
aikaa pelastautua asunnosta. 

Asenna palovaroitin kattoon 

 Palovaroitin tulee asentaa jokaiseen asuinhuoneistoon.  
 Kiinnitä palovaroitin kattoon, korkeimpaan kohtaan, koska lämmin savu nousee 

ensin katonrajaan.  
 Sijoitetaan yli 50 cm:n päähän seinästä.  
 Joka kerrokseen vähintään yksi palovaroitin, 1 varoitin kerroksen alkavaa 60 m2 

kohden 
 Eteiseen tai kulkuväylälle asennettavan varoittimen lisäksi suositellaan varoittimia 

jokaiseen makuuhuoneeseen 
 Suositellaan asennettavaksi myös porraskäytäviin, ullakolle ja kellariin 
 Sijoittamista keittiön, tulisijan ja kylpyhuoneen läheisyyteen tulee välttää.  
 Palovaroittimeen voi ostaa paristokotelon, jolloin paristo voidaan sijoittaa sopivalle 

korkeudelle.  
 Pakollinen myös kesäasunnoissa.  
 Suositellaan asuntovaunuun ja veneeseen. 
 Kuulovammaisille on tärinällä ja valolla varustettuja palovaroittimia.  
 +Matkapalovaroitin suojaa lomakohteessa, jossa paloturvallisuustaso ei ehkä ole 

suomalaisen veroinen.  
 Palovaroitin on kotisi lakisääteinen turvalaite.  

Palovaroitin varoittaa vaarasta, jos siinä on toimiva paristo! 

 Palovaroittimen toiminta testataan kerran kuukaudessa painamalla testinappia.  
 Muista paristonvaihto kerran vuodessa! Hyvä paristonvaihtopäivä on 11.2.  
 Puhdistetaan pölystä varovasti imuroimalla.  
 Ilmoittaa itse pariston tehon loppumisesta toistuvalla lyhyellä äänimerkillä: 

pip…pip… pip  
 Palovaroitinta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Se on palautettava sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.  
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HT 2 

 

PALOVAROITIN (oppilaan työkirja) 

 
 

 

 
 
Palovaroitin on kotisi 
lakisääteinen turvalaite ja 
se pelastaa henkiä! 
 
 
Palovaroitin on halpa 
henkivakuutus. 
 
VINKKI: Muista vaihtaa 
palovaroittimeesi 
paristot vähintään 
vuoden välein, 
esimerkiksi 112-päivänä 

 
 
 
 

 

A. MIHIN PALOVAROITTIMEN TOIMINTA 
PERUSTUU? 
 

Palovaroittimen toiminta perustuu tulipalossa 

muodostuvan savun varhaiseen havaitsemiseen, 

jolloin jää aikaa pelastautumiseen ja 

alkusammutukseen. 

 

B. MITKÄ ASIAT TULEE HUOMIOIDA 

PALOVAROITTIMEN ASENNUKSESSA 

Kiinnitä huoneen korkeimpaan kohtaan. Sijoita yli 

50 cm päähän seinästä. Jokaisessa kerroksessa 

on oltava vähintään yksi palovaroitin. Yksi varoitin 

on oltava kerroksen alkavaa 60 m2 kohden. 

Varoittimen paristot on vaihdettava vuosittain. 

 
 

C. JOS OMAKOTITALON ALAKERRASSA ON 85 m2 

JA YLÄKERRASSA 40 m2, MONTAKO 

PALOVAROITINTA TARVITAAN? 

Alakertaan tarvitaan 2 ja yläkertaan 1 

 
 
TULIPALON SATTUESSA TAPPAVAT PALOKAASUT 

TÄYTTÄVÄT ASUNNON JO MUUTAMASSA 

MINUUTISSA. PALOVAROITTIMEN ÄÄNI HERÄTTÄÄ 

NUKKUVANKIN IHMISEN AJOISSA JA ANTAA 2-3 

MINUUTTIA AIKAA PELASTAUTUA ASUNNOSTA.  
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HT 3 

 

JÄRJESTÄYTYMISHARJOITUS 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

 
 
 

 
Pystyvät liikkumaan turvallisesti ryhmässä leirillä ja 
esiintymään järjestäytyneesti. 
 
Muotoon järjestäytyminen, muodossa kulkeminen, 
käyttäytyminen avajaisissa/päättäjäisissä, lipunnosto 
 
30 minuuttia 
 
Harjoitusalue 
 
Lippuja lipunnoston harjoitteluun 
 

1. Harjoitellaan erilaisiin jonoihin ja riveihin 
järjestäytymistä sekä liikkumista muodossa 
kouluttajan opastuksella. Käydään läpi 
komennot ASENTO, OJENNUS, KATSE ETEEN 
PÄIN ja LEPO. 
 

2. Voidaan harjoitella järjestäytymistä leikin varjolla 
”tolppa kiertäen paririviin järjesty” tai käskeä nuoria 
järjestäytymään riviin jossa ovat esim. 
pituusjärjestyksessä. 
 

3. Kouluttaja kertoo miten muodossa ja 
avajaisissa/päättäjäisissä käyttäydytään. 

 
4. Harjoitellaan yhdessä lipunnosto. Muodostetaan 

pienempiä ryhmiä niin, että jokainen ryhmä pääsee 
nostamaan lipun myös itsenäisesti. Kerrotaan, 
miten lippua kuuluu käsitellä (ei saa osua maahan, 
lippua seurataan katseella jne.) 

 
5. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 

seuraavan kerran. 
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 
 
Järjestäytyminen tarkoittaa sulkeisjärjestystä eli joukon ryhmittymistä ja toimintaa, kun 
paikat ovat tarkoin toistensa suhteen määritetyt. Toimintaa johdetaan komennoin, joiden 
sanamuoto tulee seuraavassa esille. Suoritukset ovat täsmällisiä ja samanaikaisia. 

 
Järjestäytymisen harjoittelulla totutetaan koulutettavat tottelemiseen ja 
täsmällisyyteen. Tällä on tärkeä osuus joukon kurin ja hengen luomiseen. 
Järjestäytyminen mahdollistaa suurtenkin ryhmien ja joukkojen täsmällisen 
johtamisen ja siirtämisen. 
 
Komennossa on joko yksi osa (ASENTO, LEPO, LUKU jne.) tai kaksi osaa, valmistava osa 
ja suoritusosa (TAHDISSA - MARS tai KÄÄNNÖS OIKEAAN - PÄIN) 

 
Komennon valmistava osa komennetaan selvällä äänellä ja suoritusosa lyhyesti ja 
terävästi. Komennon suoritusosa ilmaisee suorituksen alkamishetken. Komennon osien 
välillä pidetään noin kahden sekunnin tauko. 
 
Asento tehdään komennolla ASENTO. 
 
Asennossa seisotaan liikkumatta, kantapäät yhdessä, jalkaterät ulospäin, kaksi nyrkin 
leveyttä toisistaan erillään.  
 
Polvet pidetään suorina, jännittämättä taaksepäin painettuina, vartalo ojennettuna, rinta 
vapaasti koholla, olkapäät hieman taaksepäin vedettyinä. Käsivarret pidetään suorina, 
kädet nyrkissä, peukalo etusormen sivua vasten painettuna ja keskisormi housun saumalla 
tai reiden keskikohdalla. Sulkeismuodossa esiintyessä joukon pitää sekä paikalla että 
liikkeessä olla ojentautuneena, jolloin sivusuunnassa pidetään sivuojennus ja 
pituussuunnassa etuojennus. 
 
Ojennus otetaan komennolla OJENNUS 
   
Tällöin rivissä kaikkia oikeanpuoleista suuntamiestä lukuun ottamatta kääntävät päänsä 
oikealle. Samalla vasen käsi nostetaan vieressä olevan olkapäälle niin, että nyrkissä oleva 
käsi koskettaa kevyesti tämän kaulusta. Kun ojennus on valmis, seisotaan liikkumatta 
katseen jäädessä suuntamieheen ja käden vasemman vieressä olevan olkapäälle. 
 
Jonossa suuntamiestä lukuun ottamatta tarkistetaan oikea etäisyys siten, että vasen käsi 
ojennetaan sormet yhdessä suorina ja kämmenen oikealla vaakasuoraan eteen niin, että 
sormet koskevat edessä olevan vasempaan lapaan. Kun ojennus on valmis, seisotaan 
liikkumatta vasemman käden jäädessä vaakasuoraan. 
 
Komennolla KATSE ETEEN – PÄIN käännetään pää terävästi suoraan eteenpäin ja 
samalla vasen käsi viedään nopeasti asennon edellyttämään paikkaan. 
 
Komennolla LEPO viedään vasen jalka terävästi jalkaterän verran sivulle ja seisotaan 
kapeassa haara-asennossa ryhdikkäästi. Vartalon paino jakaantuu tasaisesti molemmille 
jaloille. Kädet ovat rentoina sivuilla. 
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KÄÄNNÖS OIKEAAN – PÄIN pidetään oikean jalan kantapää ja vasemman jalan päkiä 
maassa kiinni ja käännetään vartaloa 90 astetta oikealle. Välittömästi tämän jälkeen 
viedään vasen jalka polvea koukistamatta oikean jalan viereen asennon edellyttämälle 
paikalle. Kädet pidetään käännöksen aikana asennon edellyttämällä tavalla. 
 
Komennolla KÄÄNNÖS VASEMPAAN – PÄIN menetellään päinvastoin. 
 
Komennolla TÄYSKÄÄNNÖS VASEMPAAN – PÄIN käännytään 180 astetta. 
Täyskäännös komennetaan ja suoritetaan aina vasempaan päin. 
 
Joukkoa voidaan siirtää komentamalla esimerkiksi VIISI ASKELTA VASEMPAAN - MARS 
Liike aloitetaan kääntymällä oikean jalan päkiän varassa ja ottamalla samanaikaisesti 
ensimmäinen askel vasemmalla jalalla. Liike lopetetaan kääntymällä alkuperäiseen 
suuntaan jalan varassa, jolla käsketty askelmäärä täyttyy. Sen jälkeen ojentaudutaan ja 
jäädään asentoon.  
 
Yhden ja kahden askeleen mittaiset siirtymiset tehdään kääntymättä. Eteenpäin siirrytään 
esimerkiksi komennolla KOLME ASKELTA – MARS. 
 
Tahtimarssi aloitetaan komennolla TAHDISSA – MARS Suoritus alkaa lähtöaskeleella. 
Vasemmalla jalalla otetaan noin jalkaterän mittainen askel polvi ja nilkka suoraksi 
ojennettuina. Samanaikaisesti temmataan vasen käsi suoraksi sivulle hieman takaviistoon 
niin, että nyrkki nousee vyötärön korkeudelle rystysten osoittaessa yläviistoon 
vasemmalla. Oikea käsi heilahtaa samanaikaisesti vartalon eteen siten, että kyynärtaive 
on vaakasuorassa. Seuraavat askeleet otetaan täysmittaisina (n. 80 cm). Käsien heilunta 
jatkuu luonnollisena marssin tahdissa niin, että kädet käyvät ääriasennossa yllä kuvatulla 
tavalla. Katse pidetään suunnattuna eteen. 
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HT 4 

 
HÄTÄILMOITUS 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Hätänumeron osaaminen, tietää milloin hätänumeroon 
soitetaan ja mitä hätäilmoituksessa kerrotaan. 
 
Hätäilmoituksen tekeminen 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
Tarina, fläppitaulu 
 
1. Kirjataan hätänumero 112 näkyvästi oppilaan 

työkirjaan 
 
2. Kouluttaja käy läpi mitä hätänumeroon soitettaessa tulee 

kertoa ja miten tulee toimia. (Täytetään ohjeet oppilaan 
työkirjaan.) 

 
3. Kouluttaja lukee tarinan auto-onnettomuudesta (liite) ja 

tekee esimerkki hätäilmoituksen tarinan pohjalta. 
 

4. Käydään yhdessä läpi tilanteita, jolloin hätänumeroon 
soitetaan (auto-onnettomuudet, sairaskohtaukset, tulipalot 
jne.).  

 
5. Jaetaan nuoret pienempiin ryhmiin, joissa harjoitellaan 

pareittain kouluttajan valvonnassa hätäilmoituksen 
tekemistä.  

 
6. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan 

kerran. 
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TARINA 

 

MARIN MOPOMATKA 

 

Mari körötteli mukavasti mutkaisella tiellä omalla punaisella mopolla. Hän oli pysähtynyt 

matkalla ja kerännyt kimpullisen valkovuokkoja isoäidille vietäväksi. Vaikka ne olivatkin 

repussa, niiden tuoksun saattoi haistaa. Peilin kautta Mari huomasi, että iso vihreä auto 

lähestyi kovalla vauhdilla takaa ja aikoi selvästi ohittaa Marin pienen mopon. Se suhahti 

ohi hurjalla vauhdilla. ”Kaikilla tuntuu olevan niin kiire nykyään”, hän mutisi itsekseen.  

 

Muutaman minuutin kuluttua Mari tuli jyrkkään mutkaan. Hän hidasti vauhtia. Yhtäkkiä hän 

huomasi, että mutkan takana ojassa makasi sama vihreä auto, joka oli juuri ohittanut Marin 

kovalla vauhdilla. Mari pysäytti moponsa ja juoksi nopeasti katsomaan, mitä oli tapahtunut. 

Samalla hän penkoi taskustaan kännykkää.  
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KALVO  

HÄTÄNUMERO 112 

 

1.      Soita hätäpuhelu itse, jos voit. (KUKA) 

2. Kerro, mitä on tapahtunut. (MITÄ) 

3. Kerro mahdollisimman tarkka osoite. 

(MISSÄ) 

4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 

(ONKO IHMISIÄ/ELÄIMIÄ VAARASSA) 

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.  

6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. 

(ODOTA) 

7. Ole rauhallinen. 
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HT 4 

 

HÄTÄILMOITUS (oppilaan työkirja) 

 
 
 
 
 
 

 

 

A.MIKÄ ON HÄTÄNUMERO?  
 
 __ __ __ 
 
 
B. MITÄ HÄTÄILMOITUKSESSA KERROTAAN?  

- KUKA soittaa  

- MITÄ on tapahtunut  

- MISSÄ on tapahtunut  

- ONKO ihmisiä/eläimiä vaarassa  

- MONTAKO potilasta on.  

- KUUNTELE ohjeita, VASTAA kysymyksiin ja 

SULJE puhelin vasta saatuasi luvan.  

 

C. MITEN HÄTÄNUMEROON SOITETTAESSA 

TOIMITAAN? Vedä viivalla yli kolme ohjetta, jotka 

eivät mielestäsi kuulu joukkoon. 

a. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.  

b. Puhu koko ajan huutamalla. 

c. Kerro, mitä on tapahtunut.  

d. Kerro tarkka osoite ja kunta.  

e. Älä kerro mistä kaupungista soitat. 

f. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.  

g. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.  

h. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.  

i. Lopeta puhelu, kun olet omasta mielestäsi 

kertonut tärkeät asiat. 
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HT 5 

 

SANKORUISKU  
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Osaavat sankoruiskun käytön perusteet  
 
Parityöskentely sankoruiskulla ruiskuttaen suorittaen 
erilaisia tehtäviä 
 
1 x 30 minuuttia 
 
Harjoitusalue 
 
Sankoruiskuja, saaveja, ämpäreitä, keiloja, pallo, isoja 
keiloja, kiikku, vettä  
 

1. Järjestä harjoitusalue valmiiksi tehtäviä varten.  
 

2. Kouluttaja näyttää sankoruiskun 
toimintaperiaatteen kaikille yhteisesti. Samalla 
kouluttaja kertoo erilaiset sammutusmenetelmät: 
tukahduttaminen (poistetaan palamiseen tarvittava 
happi), sammutusraivaus (poistetaan palavaa 
ainetta), jäähdyttäminen (palavan aineen lämpötila 
lasketaan alle syttymislämpötilan), ketjureaktion 
katkaiseminen eli inhibitio/antikatalyysi. Sankoruisku 
toimii hyvin silloin, kun kyseessä on pieni palo ja se 
voidaan sammuttaa vedellä. 

  
3. Suoritetaan tehtävärata 2-3 hengen joukkueissa, osat 

vaihtuvat tehtävien välillä (ruiskutus, pumppaus, 
vedenkanto).  

 
Tehtävä 1: kaada 3 keilaa (n. 10 cm, 0,5 l pullotkin 
käyvät/mölkky)  
Tehtävä 2: kuljeta palloa sankoruiskun suihkuilla 
isompien keilojen välistä  
Tehtävä 3: suihkuta kiikkuun vettä niin paljon, että se 
”kaatuu”.  

 
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan 

kerran. 
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HT 6 

 

SAMMUTUSPEITE 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Osaavat sammutuspeitteen käytön perusteet  
 
Sammutuspeitteellä sammuttaminen 
 
1 x 30 minuuttia 
 
Harjoitusalue 
 
Sammutuspeitteitä, iso astia, tv/kehikko, (palavaa 
nestettä)  
 

1. Järjestä harjoitusalue valmiiksi tehtäviä varten.  
 

2. Kouluttaja näyttää kaikille yhteisesti, miten 
sammutuspeitteellä sammutetaan.  

 
3. Jokainen nuori harjoittelee sammuttamaan peitteellä 

palavaa astiaa (n. pallogrillin kokoinen) sekä tv:tä tai 
vastaavaa kehikkoa. Ensimmäisellä kerralla voidaan 
harjoitella ilman tulta. 

 
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan 

kerran.  
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HT 7 

 

SUIHKUTUS  
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 

 
Osaavat käyttää erilaisia suihkuputkia 
 
Tutustutaan ja kokeillaan erilaisia suihkuputkia 
 
1 x 30 minuuttia  
 
Harjoitusalue 
 
Erilaisia suihkuputkia (esim. yhdistelmä-, suora- ja 
pistosuihkuputki sekä vesiseinä) 

 
1. Kouluttaja käy kuvien ja olemassa olevan 

kaluston kanssa läpi erilaiset suihkuputkityypit 
ja kertoo, miten suihkuputket ryhmitellään ja 
missä niitä käytetään. (Täytetään oppilaan 
työkirjaan.)  
 

2. Kokeillaan mahdollisimman montaa työkirjassa 
mainittua suihkuputkea. 

 
3. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 

seuraavan kerran. 
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KALVO 

 
SUIHKUPUTKET 
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 
 
SUIHKUPUTKET 
 
Lähes kaikissa käytössä olevissa suihkuputkissa on sulkuventtiilinä palloventtiili, jolla 
veden virtaus voidaan tarvittaessa keskeyttää. Venttiilin käytössä on muistettava hidastettu 
sulkeminen ja avaaminen, jottei aiheuteta paineiskuja tai nopeita paineen vaihteluita jotka 
voivat olla vaaraksi muualla, esimerkiksi tikkailla, työskenteleville sammuttajille. 
 
Suora suihkuputki on yleensä ainoastaan paineliittimellä ja sulkuventtiilillä varustettu 
toisesta päästään supistettu putki. Useimmissa tapauksissa voidaan suihkuputken 
supistusta muuttaa vaihtamalla putken päässä oleva supistin suuremmaksi tai 
pienemmäksi. 
 
Käyttötarkoitus: avopaloissa ja maastopaloissa 
 
Sumusuihkun etuna on sen suuri lämmönsitomiskyky. Riittävän pienipisaraisella 
sumusuihkulla voidaan sammuttaa neste- ja jopa kaasupaloja. Nestepalon 
sammutusvaikutusta voidaan parantaa lisäämällä veteen vaahtonestettä. 
Sumusuihkuputki on perusrakenteeltaan samantyyppinen kuin suora suihkuputki. Erona 
on se, että sumusuihkussa sen sulkukammiossa tai suutinkärjessä vesi pirstotaan siten, 
että se tulee ulos vesisumuna. 
 
Käyttökohteet: sisäpaloissa ja nestepaloissa 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Venttiilin toiminta 
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HT 8-9 

 

LETKUN KÄSITTELY 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 

 
Osaavat tehdä kiepin ja rullan sekä työ- että pääletkulla 
 
Opetellaan kiepin ja rullan teko 
 
2 x 30 minuuttia  
 
Harjoitusalue 
 
Riittävästi työ- (39/51mm) ja pääletkua (76mm) 

 
1. Kouluttaja kertoo nuorille letkujen koot (39, 51 ja 

76 mm), pituuden (20 m) sekä mitä eroa on 
letkulla ja johdolla (letku on 1 kpl ja johto on 
vähintään 2 letkua peräkkäin). Kerrotaan myös 
nimitykset työ- ja pääletku. Esitellään 
letkupakkaukset kieppi ja rulla, kerrotaan niiden 
erot ja missä/miksi niitä käytetään. 
 

2. Kouluttaja näyttää työletkukiepin selvittämisen 
heittämällä ja kokoamisen kiepille.  
 

3. Nuoret harjoittelevat ryhmissä 
 

4. Kouluttaja näyttää työletkurullan selvittämisen ja 
kokoamisen rullalle. 

 
5. Nuoret harjoittelevat ryhmissä 

 
6. Kouluttaja näyttää pääletkun purkamisen, 

rullaamisen ja kiepittämisen. 
 

7. Nuoret harjoittelevat ryhmissä. 
 

8. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 
seuraavan kerran. 
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KÄSITTELYHARJOITUKSIA 
 
Letkukiepin kantaminen ja asettaminen maahan 
 
- liittimet ovat kannettaessa taaksepäin 
- kiepit asetetaan maahan pystyyn liittimet taaksepäin, kiepit nojaavat toisiinsa 
- jos kieppi asetetaan pitkälleen, nostetaan kumpikin liitin kiepin päälle 
 
Työjohdon selvittäminen heittämällä 
 
- äskeistä kantotapaa käyttäen liittimet olivat kiepin yläpuolella takana 
- heittämistä varten käännetään kieppiä niin, että liittimet tulevat alapuolelle taakse 
- molemmat liitinpuoliskot puristetaan käteen 
- otetaan haara-asento kiepin puoleinen jalka taaempana 
- heitä kieppi molemmista liittimistä kiinni pitäen 
- heitettäessä kiepin on tultava maahan etummaisen jalan kohdalle 
- jos kieppi on vinossa osuessaan maahan, alkaa se kaartaa 
- jos heiton vauhti on liian hiljainen, voit tempaista voimakkaasti letkuista, jolloin letku 
purkautuu koko pituudeltaan maahan 
- jos sinulla oli molemmissa käsissä kieppi, asetat toisen kiepin säärtäsi vasten pystyyn, 
ennen kuin alat kääntää letkua heittoasentoon 
- jos jätät letkun maahan, nosta liitin letkun päälle 
 
Työjohdon kokoaminen kiepille 
 
Tässä käsitellään vain kasvot edellä tapahtuvaa kokoamista 
- koottava letku asetetaan kaksin kerroin, liittimet poispäin kokoajasta 
- ylempi letku noin 30 cm pitemmällä kuin alempi 
- kiepittäjä kasvot liittimien suuntaan 
- tehdään ensiksi letkuun noin 10 cm:n taitos, joka vielä taitetaan kahtia = alkupakka. Siitä 
on helpompi lähteä jatkamaan kiepittämistä 
- alempi käsivarsi tukeutuu vartaloon ja on kepin alla, ylempi kiepin päällä 
- tue koko ajan alempaa käsivartta vartaloosi, koska kokoaminen on tällöin kevyempää 
- tarkkaile, että kiepin pyörimissuunta on oikea 
 
Rullan avaaminen  
 
- avataan rullaa käsin, vuorotellen rullan molemmille puolille.  
- rullan voi myös purkaa vetämällä sen suoraksi 
 
Kiepillä olevan pääjohdon selvitys 
 
Pääjohto voidaan selvittää kuten työjohto edellä, mutta heittäminen on kuitenkin liian 
raskasta, joten toisenlainen tapa on suositeltavampi 
- aseta kieppi pitkälleen siihen, mistä aloitat selvityksen 
- liitä ulomman letkupuoliskon liitin tai anna se sille ryhmän jäsenelle, jolle liittäminen 
kuuluu 
- ota toinen liitinpuolisko käteesi ja vedä letku suoraksi 
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Pääjohdon kokoaminen kiepille 
 
- tapahtuu kahdestaan maassa 
- letkut päällekkäin, ylempi 30 cm lyhyempänä kuin alempi 
- avustaja noin metrin päässä kiepittäjästä 
- avustaja asettaa päällimmäistä letkua alemman päälle 
 
Pääjohdon kokoaminen ja purkaminen rullalla samoin kuin työjohdolla. 
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HT 10 

 

SOLMUT 

TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

 

 
 
 
 

 

Nuori osaa tehdä puolipolvisolmun, siansorkan ja 
leivonpään.  
 
Harjoitellaan puolipolvisolmua, siansorkkaa ja leivonpäätä 
pysty ja vaakatasossa. 
 
30 minuuttia 
 
Harjoitusalue 
 
2 metriä pitkiä narunpätkiä 
 

1. Nuoret seisovat kouluttajan edessä puolikaaressa. 
Kouluttaja näyttää yksitellen, miten puolipolvisolmu, 
siansorkka ja leivonpää tehdään ja kertoo mihin 
niitä käytetään.  

 
2. Harjoitellaan solmuja sekä pysty että 

vaakatasossa oleviin kohteisiin. Siansorkka 
harjoitellaan tekemään myös kädessä. 
Jokaisella nuorella on oma narunpätkä. 
Kouluttajat tarkistavat solmut. 

 
3. Kouluttajat kertovat, missä ja milloin ryhmä 

kokoontuu seuraavan kerran.   
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OT 11 

 

PELASTAUTUMINEN 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

Pelasta itsesi ja muut 

vaarassa olevat.  

Tee hätäilmoitus 

numeroon 112. 

Sammuta lähimmällä 

alkusammuttimella. 

Rajoita paloa 

sulkemalla ovet, 

ikkunat ja ilmastointi.  

Opasta palokunta 

paikalle ja järjestä 

pelastusyksiköille 

esteetön pääsy 

kohteeseen. 

 
 

 
Nuori osaa toimia tulipalotilanteessa 
 
Nuori tietään miten tulipalossa toimitaan, erityisesti kotona 
(kokoontumispaikka, rakennuksesta ulos löytäminen eri 
reittejä) 
 
30 minuuttia  
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
 tarina 
 
1. Kouluttaja kertoo ja keskustelee nuorten kanssa, 

miten tulee toimia jos kotona syttyy tulipalo. 
(täytetään työkirjaan) Onko ovi lämmin? Rakojen 
tukkiminen? Ikkunoiden avaaminen? Palovaroitin? 
Hätäpoistuminen? Alkusammutus? Konttaaminen? 
Sähköjen katkaiseminen? Oliko joku muu kotona? 
Piiloutuminen? Ryntääminen? Mitä jos syttymisen 
kohde olisi ollut rasvapannu (popcorn) tai televisio? 
kokoontumispaikka? 
 

2. Kouluttaja käy pelastautumisen vaiheet läpi. 
Pelasta, ilmoita, sammuta, estä leviäminen ja 
opasta. (täytetään työkirjaan) 

 
3. Kouluttaja voi mainita myös mitä palaminen vaatii: 

happi, palava aine, riittävä lämpötila ja katkeamaton 
ketjureaktio.  

 
4. Jaetaan nuoret pienempiin ryhmiin ja luetaan tarina 

Mari tulipalossa. Keskustellaan miten Marin olisi tullut 
todellisuudessa toimia. 

 
Savusukellusharjoitus, jos käytössä on suljettu tila, 
voidaan nuorille rakentaa palonarusta rata jota heidän 
pitää seurata konttaamalla silmät peitettynä ja näin 
harjoitella poistumista liikkuen matalana. 
 
5. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan 

kerran.  

http://iea-consulting.fi/spek/default.asp?Address=1.2.5.3.1
http://iea-consulting.fi/spek/default.asp?Address=1.2.5.1
http://iea-consulting.fi/spek/default.asp?Address=1.2.5.3.2
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TARINA 

 

MARI TULIPALOSSA 

 

Mari oli tullut koulusta kotiin ja syönyt pientä välipalaa. He asuivat isossa omakotitalossa 

pienessä syrjäisessä kylässä. Mari katsoi toisen kerroksen huoneessaan telkkaria. Siitä 

kuuluva musiikki oli kovalla. Irtokarkkeja syödessään Mari alkoi tuntea savun hajua. Hän 

laittoi huoneensa oven kiinni, koska ajatteli, että alakerran puuhella ei vedä hyvin ja 

savunhajua tulee sen vuoksi sisälle.  

 

Mari laittoi musiikin äänen kovemmalle. Savun haju vaan lisääntyi ja sitä tulvi jo ovenkin 

alta. Mari raotti ovea ja huomasi, että koko olohuone oli savun peitossa. Mari avasi oman 

huoneensa ikkunat tuulettaakseen. Oli niin kauhean tunkkaista. Siirtyessään avaamaan 

olohuoneen ikkunaa, hän huomasi, että sohva oli tulessa. Mari juoksi naapuriin kertomaan 

mitä oli tapahtunut.   

 

 
 

KOULUTTAJAN TAUSTATIETOA 

Happi ei ole syttyvää, mutta se ylläpitää palamista ja lisää tulipalon voimakkuutta. 
Kaasumainen happi reagoi kiivaasti monien orgaanisten ja epäorgaanisten kemikaalien 
kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Hapen vuoto aiheuttaa syttymisvaaran 
suljetuissa tiloissa. Hapen kyllästämät vaatteet tai muu palava materiaali syttyvät helposti. 
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PELASTAUTUMINEN (oppilaan työkirja) 

 
 
 
 

 
 
 
Kerrostalossa parempi 
pyrkiä parvekkeelle, kuin 
porraskäytävään!! 
 
 
 
 

 
 

 

A. MITEN TOIMIN POISTUESSANI PALAVASTA 
RAKENNUKSESTA? Täydennä 
 
1. Tunnustele onko ovi/kahva lämmin -> Voiko 

huoneesta poistua jotain muuta kautta kuin 
ovesta? MISTÄ? ikkunasta, kattoluukusta 

2. Liiku matalana. Huoneen alaosassa on 
enemmän happea. 

3. Sovi kokoontumispaikka pihalla, minne kaikki 
kokoontuvat pelastautumisen jälkeen.  

 
 
 
 

B. TÄYDENNÄ 

 Pelasta itsesi ja muut 

vaarassa olevat.  

 Tee hätäilmoitus numeroon 112 

 Sammuta lähimmällä alkusammuttimella. 

Rajoita paloa sulkemalla ovet,  

ikkunat ja ilmastointi.  

 Opasta palokunta paikalle ja järjestä 

pelastusyksiköille esteetön pääsy kohteeseen. 

 

 

 

 
 

 

http://iea-consulting.fi/spek/default.asp?Address=1.2.5.3.1
http://iea-consulting.fi/spek/default.asp?Address=1.2.5.1
http://iea-consulting.fi/spek/default.asp?Address=1.2.5.3.2
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POTILAAN KOHTAAMINEN / 
KYLKIASENTO 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 

 

 
Uskaltavat kohdata potilaan, herätellä, tutkia hengityksen, 
huomaavat ulkoiset vammat, osaavat kääntää 
kylkiasentoon. 
 
Opetellaan, miten potilasta lähestytään, kuinka potilas 
tutkitaan ja asetetaan kylkiasentoon.  
 
2 x 30 minuuttia 
 
koulutuskatos 
 
huopia 
 
1. Kouluttaja kertoo ja näyttää miten potilasta 

lähestytään, herätellään ja tutkitaan. Hengittääkö? 
Vuotaako verta? Saako potilasta syöttää/peittää? Mitä 
jos potilas ei hengitä? 

 
2. Kouluttaja käy läpi autettavan kohtaamisen (liite) 

ja tajuttoman ensiavun (liite) vaiheet. Kouluttaja 
kertoo myös syitä mistä tajuttomuus voi johtua. 
Oppilaat kirjaavat vaiheet työkirjaan 
 

3. Kouluttaja näyttää kylkiasennon yhden nuoren kanssa 
ja kertoo, minkä takia tajuton potilas käännetään 
kylkiasentoon.  
 

4. Jaetaan nuoret pienempiin ryhmiin, harjoitellaan 
potilaan kohtaamista, herättelyä ja tutkimista sekä 
kylkiasentoon laittamista. 
 

5. Kouluttaja kertaa tajuttoman ensiavun vaiheet. 
 

6. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran.  
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KALVO 

 
AUTETTAVAN KOHTAAMINEN 

 

1. Tarjoa apua, herättele potilasta  

2. Esittäydy hienotunteisesti 

3. Soita 112 

4. Älä hermostu vaan pysy 

rauhallisena 

5. Kuuntele, pidä huolta, kosketa 

6. Suojele, pidä uteliaat loitolla 

7. Älä jätä potilasta yksin 
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KALVO 

TAJUTTOMAN ENSIAPU 
 
Kun löydät maassa makaavan ihmisen, toimi näin: 

1) Tarkkaile ympäristöä: onko merkkejä onnettomuudesta 

tai tapaturmasta, mitä on voinut tapahtua? 

2) Tarkista, onko potilas herätettävissä: puhuttele ja 

ravistele. 

3) Jos potilas ei ole heräteltävissä, hälytä lisäapua 112. 

4) Avaa potilaan hengitystiet, kääntämällä päätä taaksepäin 

ja löysäämällä kiristäviä vaatteita. Tarkasta samalla 

hengittääkö potilas ja tuntuuko pulssi. 

 

Jos potilas hengittää 

1) jos epäilet vammaa, suorita tajuttoman tutkiminen 

2) tyrehdytä suuret verenvuodot 

3) käännä potilas kylkiasentoon 

4) tarkkaile potilasta jatkuvasti ja hyvin 

5) pidä potilas lämpimänä    

 

Jos potilas ei hengitä, aloitetaan elvytys. 
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 

 

Tajuton potilas ei selin makuulla pysty pitämään hengitysteitään auki, sillä tässä 

asennossa painuu alaleuka alas ja kieli valuu nieluun tukkien ilmatien. Lisäksi eritteet, 

kuten lima, oksennus ja veri voivat pahentaa tilannetta. Tämän vuoksi tajuttoman 

turvallisin asento on hyvin tuettu kylkiasento. Näin hengitystiet pysyvät auki ja eritteet 

valuvat nielusta ja suusta ulos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Nielussa oleva oksennus, veri, lima, tekohampaat ja muut mahdolliset vieraat esineet 

estävät hengitysilman kulkua. Lisäksi etenkin eritteet saattavat joutua potilaan keuhkoihin 

potilaan hengittäessä. Tämän takia suu ja nielu on tarvittaessa heti aluksi tyhjennettävä 

nopeasti. Potilaan pää käännetään sivulle tai koko potilas kyljelleen. Suu avataan ja sisältö 

valutetaan ulos. Kiinteämpi aines poistetaan sormin kaivamalla. Jos potilaan tekohampaat 

ovat suussa oikealla paikallaan ja ne tuntuvat siinä pysyvän, voidaan ne jättää suuhun. 

Selällään olevan potilaan pää taivutetaan taaksepäin painamalla toisella kädellä otsasta ja 

nostamalla toisella kädellä. 

 
Tajuttomuus 
 
Tajunnan häiriöt johtuvat aivojen toiminnan häiriintymisestä. Häiriöt voivat kehittyä 
nopeasti tai vähitellen. Potilaan tajunnan tasoa ja sen muutoksia tulee seurata jo 
tapahtumapaikalla sekä kuljetuksen aikana.  
 
Tajunnan tason laskemisen syitä voivat olla esim. hapenpuute, matala verenpaine, 
myrkytys, kallon sisäinen verenvuoto, liian matala verensokeriarvo, aivoverenkierron häiriö 
ja epilepsiakohtaus. 
 
Tajunnan tasot: 1. Täysin tajuissaan, 2. Vastaa puhuteltaessa, 3. On heräteltävissä, 4. 
Reagoi kipuun, 5. Ei reagoi mihinkään. 
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KYLKIASENTO 
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POTILAAN KOHTAAMINEN / 
KYLKIASENTO (oppilaan työkirja) 

 
 
 
 

 

A. AUTETTAVAN KOHTAAMINEN  
Kun löydät maassa makaavan ihmisen, toimi näin: 

Täydennä puuttuvat sanat 

1. Tarkkaile ympäristöä: onko merkkejä 

onnettomuudesta, mitä on voinut tapahtua? 

2. Tarkista, onko potilas herätettävissä: puhuttele ja 

ravistele. 

3. Jos potilas ei ole heräteltävissä, hälytä lisäapua 112. 

4. Avaa potilaan hengitystiet, kääntämällä päätä 

taaksepäin ja löysäämällä kiristäviä vaatteita. 

5. Tarkista samalla hengittääkö potilas ja tuntuuko pulssi 

 

Jos potilas ei hengitä, aloitetaan elvytys. 

 

Jos potilas hengittää 

1) ja epäilet vammaa, suorita tajuttoman tutkiminen 

2) tyrehdytä suuret verenvuodot 

3) käännä potilas kylkiasentoon 

4) tarkkaile potilasta jatkuvasti ja hyvin 

5) pidä potilas lämpimänä  
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Tajuttomuus 
 
Tajunnan häiriöt johtuvat aivojen toiminnan 
häiriintymisestä. Häiriöt voivat kehittyä nopeasti tai 
vähitellen. Potilaan tajunnan tasoa ja sen muutoksia 
tulee seurata jo tapahtumapaikalla sekä kuljetuksen 
aikana.  
 
Tajunnan tasot: 1. Täysin tajuissaan, 2. Vastaa 
puhuteltaessa, 3. On heräteltävissä, 4. Reagoi kipuun, 5. 
Ei reagoi mihinkään. 
 
Tajunnan tason laskemisen syitä voivat olla esim. 
hapenpuute, matala verenpaine, myrkytys, 
kallon sisäinen verenvuoto, liian matala verensokeriarvo, 
aivoverenkierron häiriö ja epilepsiakohtaus. 
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MITÄ ENSIAPU ON? 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 

 

 
Oppivat ensiavun merkityksen auttamisketjussa, sisäistävät 
auttamisvelvollisuuden, uskaltavat ja haluavat auttaa. 
 
Opetellaan mikä on auttamisketju ja mitä tarkoittaa 
auttamisvelvollisuus 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
Piirtoheitin, fläppitaulu/paperia, tarina 
 

1. Kouluttaja kirjaa nuorten ajatuksia taululle/paperille 
ajatuskartan omaisesti siitä, mitä on ensiapu.  

                                                             buranaa 
       laastaria 
                           ENSIAPU              tekohengitys 
ambulanssi 
                                    auttaa heti  

 
2. Kouluttaja näyttää auttamistapahtumaketjun 

piirtoheittimellä/kertoo suullisesti (pelastaminen, 
ensiapu, hätäilmoitus, ensihoito, jatkohoito). 
Korostetaan, että auttaminen on jokaisen 
velvollisuus. (kalvo+oppilaan työkirjassa) 
 

3. Kouluttaja kertoo nuorille mitä ensiapu oikeasti on ja 
mitä siihen kuuluu 
 

4. Kouluttaja lukee tarinan Olliina auttaa Mörköä. 
Keskustellaan, toimiiko Olliina oikein. Miten sinä 
olisit toiminut?  

 
 
5. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 

seuraavan kerran.  
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 
 
MITÄ ENSIAPU ON? 

 

Ensiapu on osa auttamistapahtumaa, johon kuuluu pelastaminen, ensiapu, hätäilmoitus, 

ensihoito ja jatkohoito. 

 

PELASTAMINEN       ENSIAPU       HÄTÄ-ILMOITUS       ENSIHOITO JATKOHOITO 

Jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada apua. 

 

Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa toimintaa. Hätäensiavulla pyritään 

estämään potilaan menehtyminen, eli turvaamaan loukkaantuneen hengitys, verenkierto ja 

tajunta siihen asti, kunnes ammattiapua saadaan paikalle. Äkillisesti elottomaksi menneen 

potilaan painelu-puhalluselvytys on yksi hätäensiavun muoto, muita tärkeitä ovat 

verenvuodon tyrehdyttäminen ja tajuttoman kylkiasento sekä vierasesineen poistaminen 

hengitysteistä. 

Muussa, kuin hätätilanteessa annettu hoito ilman erityisiä apuvälineitä tai 

ammattiosaamista on myös ensiapua. Tällaisia tilanteita ovat pienet vammat ja 

sairauskohtaukset, jotka eivät johda elvytystilanteeseen tai välttämättä edes lisäavun 

tarpeeseen. Tärkeä asia kiireettömissä tilanteissa on huolehtia aseptiikasta eli 

puhtaudesta. Rauhallinen toiminta rauhoittaa myös potilasta. Likaiset haavat, runsaasti 

vuotavat haavat tai muu vaikea tilanne, jonka hoitoon pelkkä ensiapu ei riitä, ohjataan 

lääkärin hoitoon. 

Ensiapuun kuuluu 

 

- tärkeiden elintoimintojen palauttaminen ja ylläpito 

- mahdollisten lisäonnettomuuksien ehkäiseminen 

- loukkaantuneen tilan huonontumisen ehkäisy ja kipujen lievittäminen 

yksinkertaisin toimenpitein esim. paineside, kolmen koon esiapu, asentohoito 

- loukkaantuneen saattaminen kuljetuskuntoon 

- loukkaantuneen kuljettaminen tarkoituksenmukaisella tavalla jatkohoitoon 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hengitys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Verenkierto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tajunta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Painelu-puhalluselvytys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Verenvuoto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tajuttomuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kylkiasento
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vierasesineen_poistaminen&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseptiikka&action=edit&redlink=1
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TARINA 

 

OLLIINA AUTTAA MÖRKÖÄ 

 

Olliina huutaa ja huutaa. Mörköä ei näy missään. On tulossa jo pimeä ja ulkona sataa. 

Olliina on yksin kotona ja hän oli ulkoilemassa Mörkö-koiransa kanssa läheisessä 

metsässä. Olliina hakee sisältä taskulampun ja laittaa keltaisen sadetakin päälle. Olliina 

alkaa olla epätoivoinen. Mörkö on ollut puoli tuntia kadoksissa. Olliina lähtee kulkemaan 

pitkin pientä mutaista polkua, ja kulkee siihen asti, kunnes tulee risteykseen. Olliina 

kuuntelee. Jostain kuuluu uikutusta. Hän huutaa. Uikutus kuuluu yhä lähempää. Mörkö 

kävelee hitaasti ja etujalasta vuotaa verta. Olliina ottaa kaulahuivin kaulaltaan ja kietoo sen 

tiukasti jalan ympärille. Hän laittaa Mörkö-koiran selälleen ja yrittää nostaa jalkaa ylöspäin. 

Hän soittaa saman tien isälle. Isä tulee pian paikalle ja vie koiran eläinlääkäriin. Mörkö jää 

sinne saamaan hoitoa.  
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KALVO          

MITÄ ENSIAPU ON? 
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MITÄ ENSIAPU ON? (oppilaan työkirja) 

p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. ENSIAVUN AUTTAMISKETJU 

 
PELASTAMINEN -> ENSIAPU-> HÄTÄ-ILMOITUS-> 
ENSIHOITO-> JATKOHOITO 
 
JOKAISELLA IHMISELLÄ ON velvollisuus AUTTAA JA  
 
oikeus SAADA APUA. 
 

 
 
B. ENSIAPUUN KUULUU  

 
- tärkeiden elintoimintojen palauttaminen ja ylläpito 

- mahdollisten lisäonnettomuuksien ehkäiseminen 

- loukkaantuneen tilan huonontumisen ehkäisy ja 

kipujen lievittäminen yksinkertaisin toimenpitein 

esim. paineside, kolmen koon ensiapu ja 

asentohoito 

- loukkaantuneen saattaminen kuljetuskuntoon 

- loukkaantuneen kuljettaminen 

tarkoituksenmukaisella tavalla jatkohoitoon  
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KOLME KOOTA 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 
 

 
Osaavat antaa kolmeen koon ensiapua. 
 
Nuoret osaavat nyrjähdysten, mustelmien ym. ensiavun 
 
30 minuuttia 
 
Harjoitusalue/koulutuskatos 
 
Kylmäpusseja, sidostarvikkeita, huopia 
 

1. Kouluttaja kertoo nuorille mitä kolmen koon ensiapu 
tarkoittaa. ja milloin sitä voidaan käyttää 

Kun kudokseen osuu joku isku tai nivel nyrjähtää, vamma 
aiheuttaa verenvuotoa ihonalaiseen kudokseen. Kivun lisäksi 
vamma-alueelle kerääntyy nestettä ja se turpoaa. Nopea 
ensiapu lihas- tai jännerevähdyksissä estää vamman 
laajenemisen ja nopeuttaa paranemista. Kohottaminen, 
puristaminen ja jääpussi vähentävät verenvuotoa, turvotusta, 
kipua ja mustelmia vamma-alueella.  

2. Käydään kouluttajan avulla läpi, miten tulee 
toimia, kun jalka nyrjähtää. Tämän jälkeen 
nuoret harjoittelevat pareittain/pienissä 
ryhmissä kolmen koon ensiapua. 

Kolme Koota: kohoasento, kompressio ja kylmä.  

1. Kohota raaja (verenvuodon estäminen)  
2. Purista vammakohtaa (estä turvotus)  
3. Sido vammakohdan ympärille tukeva side  
4. Jäähdytä kylmällä 20-30 minuuttia. (rauhoita vammakohta)  
5. Hakeudu hoitoon, jos kipu ja turvotus eivät hellitä  
6. Kotihoidossa jäähdytystä jatketaan ensimmäisen 
vuorokauden ajan kahden tunnin välein  

4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 
seuraavan kerran. 
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KOLME KOOTA (oppilaan työkirja) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A. MISTÄ SANOISTA MUODOSTUU KOLME KOOTA 
 
Kylmä,  
 
Kohoasento, 
 
Kompressio 
 
 

B. MITEN ANNAT KOLMEN KOON ENSIAPUA? 
 
 Kohota raaja 

 
 Purista vammakohtaa 

 
 Sido vammakohdan ympärille tukeva side 

 
 Jäähdytä kylmällä 20-30 minuuttia 

 
 Hakeudu hoitoon, jos kipu ja turvotus eivät 

hellitä. 
 

 Kotihoidossa jäähdytystä jatketaan 
ensimmäisen vuorokauden ajan kahden tunnin 
välein. 
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LIIKENNEKASVATUS 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 
 
 

 
Kypärän käyttö ja turvallinen liikkuminen liikenteessä 
 
Liikenneturvallisuus (pyöräily) 
 
30 minuuttia 
 
luokkahuone/koulutuskatos 
 
 
 

1. Kouluttaja kertoo, että onnettomuuksien välttämistä 
voi opetella ja että oleellista on tunnistaa liikenteen 
vaaratilanteet ja niihin vaikuttavat tekijät (toiset 
tienkäyttäjät, liikenneympäristö, tie ja keli) 
Onnettomuuksia voi välttää myös opettelemalla 
tarkkailemaan muuta liikennettä ja tunnistamaan 
vihjeistä mitä on tapahtumassa. (täyttäkää 
työkirjaan ja keskustelkaa) 

 
1. Kouluttaja kyselee nuorilta mitä turvavarusteita 

polkupyörässä on (heijastimia, lamppu) ja mitä voi 
itse käyttää (kypärä). Kysy moniko käyttää 
pyöräilykypärää ja keskustelkaa mitä voi tapahtua, 
jos ei käytä heijastinta tai kypärää. (Täyttäkää 
työkirjaan.)  
 

2. Sekä nuoren että ajoneuvon on oltava kunnossa, 
katsotaan pyörän tarkistuskortti oppilaan työkirjasta 
ja annetaan kotitehtäväksi tarkistaa oma pyörä. 
 

3. Kouluttaja kyselee nuorilta mitä tarkoittaa 
tilannenopeus (vaaratilanteessa pienikin ero 
nopeudessa merkitsee monia metrejä 
pysähtymismatkassa). Irtosora, märkä asfaltti kivi 
tai kuoppa saattaa äkillisesti vaikuttaa tasapainoon.  

 
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 

seuraavan kerran. 
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LIIKENNEKASVATUS (oppilaan 
työkirja) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
A. MITKÄ TEKIJÄT VOIVAT AIHEUTTAA 

LIIKENTEESSÄ VAARATILANTEITA? 
 

toisen tienkäyttäjät, liikenneympäristö,  
 
tie, keli, minä itse hätäisillä päätöksillä  
 

B. MITKÄ OVAT POLKUPYÖRÄN JA PYÖRÄILIJÄN 
TÄRKEIMMÄT TURVAVARUSTEET? 
 
PYÖRÄILYKYPÄRÄ, heijastimet ja lamppu 

 

C. TARKISTA OMA PYÖRÄSI LEIRIN JÄLKEEN 
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PALOKUNTANUORISOTYÖ 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

Ensimmäinen poikaosasto 
perustettiin Lahteen vuonna 
1908. 1980-luvulla 
nuorisotyö alkoi kuitenkin 
vasta yleistyä.  

Palokuntanuoria on nykyään 
noin 9 000, noin 445 
osastossa (Toimintatilastot 
2015). Näiden lisäksi 
palokuntanuorisotyöhön 
voidaan laskea kouluttajat, 
joita on kaiken kaikkiaan 
hiukan alle 2 000. Nuoriso-
osasto toimii varsinaisen 
palokunnan alaosastona. 
Yleensä osasto toimii 
vapaaehtoisen palokunnan 
yhteydessä, mutta myös 
hyvin moni puolivakinainen 
palokunta on perustanut 
oman nuoriso-osaston. 
Muutama osasto toimii myös 
omana rekisteröitynä 
yhdistyksenään. 

 

 
Tietää, että palokuntanuorisotyötä tehdään palokunnissa, 
ja että se on järjestäytynyt valtakunnan tasolle asti. 
Ymmärtää miksi palokuntanuorisotoimintaa järjestetään 
palokunnissa. 
 
Nuori ymmärtää PKNT järjestelmän 
palokuntapainotteisesti ja miksi palokuntanuorisotoimintaa 
järjestetään ja mitä sillä saavutetaan. 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
tarina 
 

1. Kouluttaja kertoo mitä VPK tarkoittaa ja minkä takia 
niitä on perustettu sekä palokuntanuorisotyön 
historiaa, milloin ja miksi nuoret tulivat mukaan 
palokuntatoimintaan sekä kertoo, miten 
palokuntanuorisotyö on järjestäytynyt. (kirjataan 
työkirjaan) 
 

2. Kouluttaja lukee tarinan Olli ja Olliina 
palokunnassa, jonka jälkeen nuorilta kysellään, 
minkä takia palokuntatoiminta on Ollille ja Olliinalle 
tärkeää sekä miksi on tärkeää, että myös nuoret 
kuuluvat palokuntatoimintaan. 

 
3. Kouluttaja kyselee nuorilta miksi 

palokuntaharrastus on nuorelle itselleen tärkeää 
(esim. kaverit, oppii erilaisia taitoja 
ensiavussa/palonsammuttamisessa, leirit, kilpailut 
ym.). Kirjataan ajatukset myös työkirjaan. 

 
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 

seuraavan kerran.  
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 

HISTORIA 

Suomen vanhin palokunta, Turun VPK on perustettu v. 1838. Vanhimmat vakinaiset 
palokunnat on perustettu Helsinkiin v. 1861, Turkuun v. 1869, Tampereelle v. 1898 ja 
Kotkaan v. 1899. Suomen ensimmäinen palolaki astui voimaan v. 1933. Nykypäivänä 
monissa kunnissa ei ole lainkaan vakinaista palokuntaa, vaan palo- ja pelastustehtävät 
hoidetaan vpk:n voimin. Perimätiedon mukaan palokuntanuorisotoimintaa on ollut jo ennen 
1900-luvun alkua Helsingin VPK:n yhteydessä ja Lahden VPK:n poikaosasto on perustettu 
1908. Näin ollen palokuntanuorisotyö on Suomen vanhimpia nuorisotyön muotoja. 

VPK:n perustaminen  

1700-luvun puolivälissä sattuneiden kohtalokkaiden tulipalojen seurauksena syntyi ajatus 
palokunnan perustamisesta. Tänään emme voisi ajatellakaan kaupunkia, kylää tai muuta 
yhdyskuntaa, jossa ei olisi vapaapalokuntaa. Jokaisella paikkakunnalla sattuu tulipaloja ja 
onnettomuuksia, jotka uhkaavat asukkaiden turvallisuutta ja joissa tarvitaan palokunnan 
apua. VPK-aatteella on lisäksi tärkeä yhteiskunnallinen ja ammatillinen merkityksensä. 
Tunnuksena on: "Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”.  

VPK-aate ei ole koko ihmiskunnan ikään katsoen vielä kovinkaan vanha. Vasta 263 vuotta 
sitten -v. 1736 -Benjamin Franklin ja hänen ystävänsä perustivat Amerikkaan ensimmäisen 
VPK:n -"Union Fire Company".  

Mikä on sitten VPK? VPK on lyhenne sanoista Vapaaehtoinen Palo Kunta. Se on 
yhdistys, johon jäsenet ovat liittyneet vapaaehtoisesti ja ovat järjestäytyneesti 
kiinnostuneita edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta. Sen tarkoituksena on 
kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä palokuntaihanteiden hengessä 
vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä, antaa järjestettyä apua sammutus- ja 
pelastustoiminnassa sekä osallistua alan valistus- ja koulutustyöhön.  

Palokuntanuorisotoiminta  

Palokuntanuorisotyön tavoitteena on turvallisuustietoisen ja -myönteisen elämäntavan 
kasvattaminen, kansalaistaitojen ja auttamishalun virittäminen sekä jatkuvuuden 
turvaaminen. Olennainen osa toimintaa on toiminnallisuus, elämysten tuottaminen, toisten 
huomioon ottaminen ja kavereista huolenpitäminen. 

Ensimmäiset nuoriso-osastot olivat poikaosastoja ja tytöt ovat tulleet mukaan nuoriso-
osastojen toimintaan vasta 1970-luvulla. Nuoriso-osasto on vain yksi VPK:n tai PVPK:n 
osastoista. Muita voivat olla hälytysosasto, naisosasto, veteraaniosasto tai vaikka 
soittokunta. Joissakin palokunnissa toimii nuoriso-osaston lisäksi myös varhaisnuoriso-
osasto joka on tarkoitettu 7-10-vuotiaille. 

Toisiaan lähellä sijaitsevat palokunnat ja niiden nuoriso-osastot muodostavat yleensä 
toiminta-alueen (Pelastusliitoilla eri tapoja). Toiminta-alueen piirissä järjestetään usein 
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yhteisiä tempauksia, kuten kilpailuja, leirejä ja joitain nuorten kursseja. Toiminta-alueen 
toiminnasta vastaavat alueen toimikunta ja alueen nuorisotyönohjaaja ANTO.  

Aluenuorisotyönohjaaja edustaa toiminta-aluetta pelastusalan liiton 
nuorisotyötoimikunnassa, mikä on seuraava porras palokuntanuorisotyön organisaatiossa.  

Pelastusalan liitot järjestävät erilaisia kursseja, välittävät koulutus- ja muita materiaaleja, 
organisoivat leirejä, kilpailuja, opintopäiviä sekä valistus- ym. kampanjoita. Pelastusalan 
liitot ovat: Etelä-Savon Pelastusalan liitto, Finlands svenska brand och 
räddningsförbunden, Helsingin Pelastusliitto, Hämeen Pelastusliitto, Kaakkois-Suomen 
Pelastusalanliitto, Keski-Suomen Pelastusalan liitto, Lapin Pelastusliitto, Länsi-Suomen 
Pelastusalan liitto (LSPEL), Pohjanmaan Pelastusalan liitto, Pohjois-Karjalan Pelastusalan 
liitto, Pohjois-Savon Pelastusalan liitto, Pohjois-Suomen Pelastusliitto ja Uudenmaan 
Pelastusliitto (UPL).  

Pelastusliiton palokuntanuorisotyötä tekevät monet valitut vapaaehtoiset, kuten esimerkiksi 
liiton nuorisotyönohjaaja LNTO, nuorisotyön puheenjohtaja sekä sihteeri, koulutusohjaaja 
ja kilpailuvastaava. 

Seuraava porras palokuntanuorisotyön organisaatiossa on Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK. Se on pelastusalan liittojen keskusjärjestö. Keskusjärjestön 
nuorisotyöhön kuuluvat materiaalien tuottaminen ja välittäminen, kurssinjohtajien koulutus, 
toiminnan kehittäminen ja koordinointi, erilaisten valtakunnallisten tapahtumien 
järjestäminen, kuten noin joka neljäs vuosi järjestettävä valtakunnallinen leiri ja 
palokuntanuorten kilpailut. Lisäksi keskusjärjestössä pidetään yhteyttä nuoriso- ja 
pelastusalan muihin toimijoihin Suomessa ja maailmalla. Kansojen välisestä 
palokuntanuorisotyöstä huolehtii C.T.I.F:n International Jugendleiterkommission IJLK. 

Päinvastoin kuin moni muu nuorisotoiminta, palokuntanuoret eivät muodosta omaa 
organisaatiotaan vaan toimivat palo- ja pelastusalan järjestöjen kyljessä, symbioosissa 
niiden kanssa, tukien ja tuettavana. Kaiken toiminnan perustana on nuoriso-osasto.  
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TARINA 
 
OLLI JA OLLIINA PALOKUNNASSA 
 
Olli ja Olliina asuvat Espoossa vanhassa punaisessa omakotitalossa ja heillä on koira 
nimeltä Mörkö. Mörkö on iso ja hassu. Olli on yksitoista ja Olliina vasta kahdeksanvuotias. 
He haluavat molemmat liittyä vapaapalokuntaan. Heidän isoisänsä oli palomies ja hän on 
kertonut paljon hauskoja juttuja omasta työstään. Olli haaveileekin olevansa isona 
palomies, koska silloin voi auttaa pulaan joutuneita koiria ja nättejä tyttöjä.  
 
Osa Suomen palokunnista toimii vakinaisesti, mutta suurin osa palokunnista toimii 
vapaaehtoisesti. Ollin ja Olliinan isä selvitti mikä on lähin palokunta, jossa on 
nuorisotoimintaa. Sellainen löytyi ja pian koittikin jo ensimmäinen palokuntapäivä. 
Molempia jännitti kovasti. He tutustuivat palokunnan tiloihin ja toimintaan ja sopivat 
kouluttajan kanssa milloin he voisivat aloittaa viikkoharjoituksissa.  
 
Seuraavan kesän leirillä molemmat menivät viikon mittaiselle leirille, jossa käytiin tärkeät 
perusasiat läpi. Alkukursseja on kaksi, jonka jälkeen mennään tasokurssille. Olliina 
menikin innoissaan alkukurssille, koska siellä oli muitakin hänen ikäisiä tyttöjä ja poikia. 
Hän saikin sieltä elinikäisiä ystäviä. Olli aloitti tasokurssilla. Siellä pääsi jo ruiskuttamaan ja 
harjoittelemaan muita palomiehen perustaitoja. Kurssin jälkeen Olli olisi tiennyt kuinka 
toimia, jos Mörkö olisi mennyt tajuttomaksi. Mörkö ei kyllä tykännyt siitä, kun Olli väänteli ja 
käänteli sitä edes takaisin kylkiasentoa harjoitellessaan. Olli myös opetti äidille ja isälle 
mitä pitäisi tehdä, jos hotellissa kuuluisi hälytysääni tai jos heidän pitäisi mennä 
väestönsuojaan kuultuaan vaaramerkin.  
 
Vuosien myötä molemmat käyvät useita kursseja leireillä ja harjoittelevat joka viikko 
omassa palokunnassa. Tietojen ja taitojen lisäksi he ovat saaneet useita hyviä ystäviä 
ympäri Suomea ja he osaavat opastaa vanhempiaan ja muita tuttaviaan kodin 
paloturvallisuudessa sekä palovaroittimien asennuksessa ja alkusammutusvälineiden 
käytössä. 
 

 



 

Tasokurssi I 
Kouluttajan opas 

Versio 2.3 

 

OT17 

 
PALOKUNTANUORISOTYÖ (oppilaan 
työkirja) 

 
 

 
 
 
 
Palokuntanuoria on 
nykyään noin 9 000 noin 
445 osastossa (vuoden 
2015 toimintatilastot). 
Näiden lisäksi 
palokuntanuorisotyöhön 
voidaan laskea ohjaajat, 
joita on kaiken kaikkiaan 
hiukan alle 2.000. Nuoriso-
osasto toimii varsinaisen 
palokunnan alaosastona. 
Yleensä osasto toimii 
vapaaehtoisen palokunnan 
yhteydessä, mutta myös 
hyvin moni puolivakinainen 
palokunta on perustanut 
oman nuoriso-osaston. 
 

 

A. MIHIN TOIMINTA-ALUEESEEN OMA 

PALOKUNTASI KUULUU? 

esim. Vakka-Suomi 

 

 

B. MIHIN PELASTUSLIITTOON TOIMINTA-ALUEESI 

KUULUU?  

esim. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry LSPEL 

 

 

C. MIKÄ ON NIMELTÄÄN PELASTUSALAN 

LIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ? 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry 

 

D. MIKSI PALOKUNTAHARRASTUS ON SINULLE 

TÄRKEÄÄ? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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ELINPIIRIN RISKIT  
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osaa toimia erilaisissa vaaratilanteissa. 
 
Tulipalot, tapaturmat, ensiapu 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
 
 

1. Kouluttaja kyselee nuorilta millaisia erilaisia 
vaaratilanteita arkielämässä voi tapahtua. (tulipalo, 
liikenneonnettomuus, tapaturma ym.) (täytetään 
oppilaan työkirjaan) 
 

2. Kouluttaja kertoo ja kyselee nuorilta, miten tulee 
toimia, jos kotona tai koulussa syttyy tulipalo (tunne 
tie turvaan, miten palavasta rakennuksesta 
poistutaan -> ovet/ikkunat, tunnustelu onko ovi 
kuuma, sulje ovet ikkunat ja ilmastointi, liikkuminen 
matalana, kohtauspaikka, pelasta, ilmoita, 
sammuta, estä leviäminen, opasta) Täytetään 
oppilaan työkirjaan.  

 
3. Kouluttaja kertoo ja kyselee nuorilta, miten tulee 

toimia jos näkee tai itselle sattuu jokin tapaturma 
(hälytä apua 112, potilaan kohtaaminen ja 
tarvittaessa ensiapu, esim. kylkiasento, kolme 
koota).  
 

4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 
seuraavan kerran.  
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KALVO 

POHDITTAVAA 

 

1. Missä osissa kotiasi tuli voisi helpoiten syttyä?  

2. Miten kaikki isossa koulurakennuksessa saisivat 

nopeasti tiedon tulipalosta?  

3. Missä on koulusi varauloskäytävät? 

4. Miten palossa syntyvän savun määrää voitaisiin 

rajoittaa? 

5. Onko kotonasi/koulussasi harjoiteltu 

poistumista?  

6. Tiedätkö missä on koulusi kokoontumispaikka? 
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ELINPIIRIN RISKIT (oppilaan työkirja) 

 
 
 

 
 
ONKO KOULUSSANNE 
OLLUT 
PALOHARJOITUKSIA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. MILLAISIA VAARATILANTEITA ARKIELÄMÄSSÄ 
VOI TAPAHTUA? Mainitse 3 esimerkkiä 

 

liikenneonnettomuus 

tulipalo kotona tai koulussa 

tapaturma esim. nilkka nyrjähtää 

 

B. MITEN TOIMIT, JOS KOULUSSASI TULEE 

PALOHÄLYTYS? 

pelastaudu ulos rakennuksesta ovesta tai ikkunasta, 

mene kokoontumispaikalle ja pysy siellä 

  
C. MITEN TOIMIT VAARATILANTEESSA? 

 
pysy rauhallisena, hälytä apua, estä lisävahingot, anna 

ensiapua esim. venähdykseen 3 koon ensiapu tai 

tajuton potilas kylkiasentoon, jotka opetetaan tällä 

kurssilla 
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HT 19-21 

 

KURSSIN LOPPUHARJOITUS 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 

 
Nuori kertaa oppimaansa ja kokee onnistumisen 
elämyksiä. Kouluttajat saavat palautetta koulutuksen 
onnistumisesta.  
 
Kerrataan kurssilla opittu toiminnallisessa 
tilanneharjoituksessa 
 
3 x 30 minuuttia 
 
Harjoitusalue 
 
Rasteihin tarvittavia tarvikkeita (sankoruisku, keiloja, 
ämpäri, vettä, naruja, letkuja, sammutuspeite, 
suihkuputkia) 
 

1. Kurssin loppuharjoitus voidaan toteuttaa 
olympialaisina tai rastiharjoituksena. Tällöin 
tarvitaan ohjaajia ja avustajia joka rastille. 
Rastien suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
se, mitä nuorille on opetettu. Rastit voisivat olla 
esim. 

a) ensiapurasti (kylkiasentoon laittaminen ja 
potilaan kohtaaminen) 

b) sankoruiskurasti (ruiskuttaminen) 
c) hätärasti (hätäilmoituksen tekeminen 

kuvitteellisessa tilanteessa) 
d) solmurasti (siansorkka) 
e) suihkuputkirasti (suihkuputkien 

tunnistaminen) 
f) letkurasti (kiepin tai rullan kokoaminen) 
g) sammutusrasti (sammutuspeitteellä 

sammuttaminen)  
 

2. Voidaan kerätä kurssipalaute kurssilaisilta 
kirjallisesti.  Mikä oli leirillä / harjoituksessa kivointa, 
mikä vaikeaa? Mistä haluaisit oppia lisää, mikä oli 
tylsää? 

 
3. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 

seuraavan kerran.  
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KURSSIN PÄÄTÖS 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 

 
Nuori lähtee leiriltä hyvin mielin. Kouluttajat saavat 
palautetta.  
 
Päätetään kurssi, opintokirjojen jako 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
 

1. Annetaan nuorille palaute leiristä ja 
loppuharjoituksesta. Kerrotaan mille kurssille nuoret 
seuraavana vuonna menevät. 

 
2. Kiitokset ja tervehtimiset. Työkirjaan voidaan pyytää 

kurssikavereiden tervehdykset. 
 

3. Jaetaan kurssilaisille opintokirjat, kouluttajat 
asettautuvat riviin ja nuoret saavat joukkueen 
johtajaltaan/kurssin johtajalta opintokirjansa ja 
juoksevat kouluttajien muodostaman kujan läpi 
läpäyttäen kaikkia kädelle. 

 
4. Kouluttaja kertoo, mistä ja miten leiriltä lähdetään. 

 
5. Kouluttajat täyttävät itsearviointilomakkeet ja 

palauttavat ne kurssinjohtajalle.  
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KOULUTTAJIEN ITSEARVIOINTI 
 

Nimi _________________________ Kurssi ______________________  

Pvm  _________________________ Paikka  ______________________ 

 

Tämän arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoa kouluttajilta suoraan kurssin johtajalle 
kurssin kehittämistä ja parantamista varten.  
 
1. Olivatko TASOKURSSI I:n tavoitteet mielestäni tarkoituksenmukaiset ja 

helposti toteutettavissa? 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Osasinko itse ne asiat, jotka aioin opettaa?  Ymmärsivätkö oppilaat? 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Olivatko käyttämäni menetelmät sopivia asioiden opettamiseen, annoinko 
sopivaa työtä jokaiselle oppilaalle, jäikö turhaa odotteluaikaa? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Käytinkö paljon erilaista välineistöä ja materiaalia, oliko välineistöä tarpeeksi 

saatavilla? 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Millainen oli oma kommunikointini? (oman ilmaisun selkeys, oppilasta lähellä 
olevien käytännön esimerkkien käyttäminen, vuorovaikutus oppilaiden kanssa) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
6. Millaiset olivat ryhmäni henkilösuhteet? (suhde oppilaiden välillä, suhteet 

kouluttajien välillä, kouluttaja-oppilas –suhteet) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Millainen oli työrauha opetustilanteissa, olivatko oppilaat motivoituneita? 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. Oman toiminnan parantaminen (miten voisin parantaa työskentelyäni, missä 

olin hyvä, missä kaipaisin apua, miten järjestäjä olisi voinut toimia paremmin) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 KIITOS!  
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OPPILAIDEN ITSEARVIOINTI 
 

Nimi _________________________ Kurssi TASOKURSSI I  

Pvm  _________________________ Paikka  ______________________ 

 
Ympyröi mielestäsi oikea numero tai kommentoi viivoitukselle.  
 
1=aina, 2=melkein aina, 3=välillä, 4=harvoin, 5=ei koskaan 
 
 
     1. Noudatin leirin sääntöjä  1     2     3     4     5 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Pidin huolta omista tavaroistani  1     2     3     4     5 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Annoin muille työrauhan  1     2     3     4     5  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.  Olin aktiivinen ja positiivinen 1     2     3     4     5 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Oliko mielestäsi liikaa oppitunteja tai harjoitustunteja, oliko liikaa 

odotteluaikaa vai pääsitkö koko ajan puuhailemaan jotakin?  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Opitko paljon uusia asioita? Oliko paljon uutta tietoa vai vanhan asian 

kertausta?  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Miten tulin toimeen ohjaajien ja muiden kurssilaisten kanssa? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. Mikä kurssilla oli kivointa ja mikä tylsintä? Mitä olisin halunnut enemmän, 

mitä vähemmän? 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 KIITOS! 
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VALINNAISET TUNNIT 

OT 23 

 

LEIRIELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 
Voidaan myös yhteisesti 
tutustua leirialueeseen 
tai pohtia, kuinka 
toimitaan jos eksytään. 
 
Voidaan myös piirtää 
telttoja, laavuja ja 
nuotioita.  
 
 

 

 
Leirin toimintatapojen sisäistäminen, nuoret osaavat 
toimia ja pärjäävät leirielämässä. 
 
Leirin säännöt, kurssin toimintatavat, telttaan 
majoittuminen (teltan pystytys, nukkuminen, sateen 
sattuessa, vaatteiden kuivatus) 
 
30 minuuttia 
 
Luokka/koulutuskatos ja harjoitusalue 
 
Tarina, fläppitaulu (tai liitutaulu tai paperia), alueen 
pohjapiirros annettavaksi lapsille 
 
1. Luetaan lapsille tarina leirielämästä (Olli ja Olliina 

metsässä). Lue kuuluvalla äänellä ja eläydy.  
 
2. Keskustellaan mikä tarinassa poikkesi normaalista 

kaupunkilaiselämästä. Kouluttaja kirjaa niitä 
ajatuskartan omaisesti fläppitaululle tai liitutaululle. 

  
3. Kouluttaja käy piirtoheittimen tai fläppitaulun 

avulla päivien ja koko leirin aikataulut 
pääpiirteittäin läpi.  

 
4. Kouluttaja näyttää pohjapiirroksen leirialueesta. 

Lapset jaetaan pareihin, ja jokaiselle parille annetaan 
oma pohjapiirros. Kouluttaja merkitsee paperiin 
rastilla yhden paikan (esim. sauna) ja pari suunnistaa 
merkitylle paikalle. Sen jälkeen he tulevat takaisin 
kouluttajan luokse.  

 
Kouluttaja voi antaa jokaiselle parille muutaman eri 
paikan. Jos suunnistustilanteeseen on valmistauduttu 
etukäteen, voi paikoissa olla vaikkapa numero tai kirjain, 
joka pitää sanoa kouluttajalle, kun tullaan hakemaan 
uutta rastia. Näin kouluttaja voi varmistaa, että paikalla 
on oikeasti käyty ja se on löydetty. Näin leiripaikka tulee 
tutuksi ja suunnistustaidot karttuvat.   

 
5. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan 

kerran. 
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 
 

Leirialue on usein tuttu ja rajattu, mutta joskus sielläkin voi tapahtua ikäviä 
yllätyksiä. Jos lapsi eksyy esimerkiksi metsässä, on hyvä, jos lapselle on opetettu 
seuraavat yksinkertaiset neuvot: 
 
1. Pysy paikallasi! Halaa puuta. 
 
2. Näy ja kuulu! Sirottele tavaroita ympärillesi niin että joku voi löytää sinut. Tee jälkiä 
ympärillesi. Huuda säännöllisesti apua. 
 
3. Pysy lämpimänä! Yritä pysyä kuivana. Lämmitä sormet ja kädet vatsallasi. Käperry niin 
pieneksi kuin mahdollista. 
 

Harjoitus Yksin metsässä  

Kaikki lapset eivät ole tottuneet liikkumaan metsässä ja saattavat pelästyä, jos joutuisivat 
metsään ihan yksin. Mutta yksinoloa metsässä voi myös harjoitella. 
 
Tähän harjoitukseen tarvitaan 2 aikuista ryhmää kohti. 
 
Toinen aikuinen ja yksi lapsi jäävät lähtöpaikalle. Ryhmän muut lapset ja toinen aikuinen 
kävelevät yhdessä polkua pitkin. Lapset jätetään metsään, polun varrelle, yksitellen 
riittävän pitkän etäisyyden päähän toisistaan, jotteivät he näe tai kuule muita. Lapsi saa 
istua alas osoitetulle paikalle ja kaikessa hiljaisuudessa nauttia luonnosta. 
 
Kun 10 minuuttia on kulunut, lähtee lähtöpaikalle jäänyt aikuinen kävelemään eteenpäin 
polkua pitkin ja kerää lapset mukaansa. Ryhmä kasvaa ja jatkaa yhdessä eteenpäin toisen 
aikuisen luo.  
 
Kun lapset ovat tottuneet liikkumaan ja oleskelemaan metsässä myös yksin, voidaan 
harjoitus viedä läpi pimeässä.  

Gerd Mattsson-Turku, Tapio, Skogen i Skolan 1/2002 
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TARINA 
 
OLLI JA OLLIINA METSÄSSÄ 
 
”Missä sä oleeeeeet?” Olliina huhuili. Vettä satoi ja alkoi olla pimeä. Vielä hetki sitten he 
olivat menneet polkua pitkin peräkkäin rinkat selässään, mutta kun Olliina seuraavan 
kerran kääntyi, ei Ollia näkynyt missään. ”Missä ihmeessä hän nyt oikein on?” Olliina 
tuskaili: ”Meidän olisi löydettävä pian rauhallinen, suojaisa ja tasainen paikka, johon 
leiriytyä.” Yhtäkkiä pensaikosta kuului ryminää. Sade yltyi ja Olliinaa pelotti. Ollin pää 
pilkisti esiin ja hänen suunsa oli isossa virneessä. ”Täällä on vadelmia”, hän huusi. He 
söivät suunsa makeaksi ja jatkoivat sen jälkeen matkaa. Sade alkoi tyyntyä ja taivas 
kirkastua.  
 
Puoli tuntia matkattuaan he tulivat isojen pensaiden ympäröimälle aukealle. He sopivat, 
että Olli kasaa laavun ja Olliina sytyttää nuotion ja keittää heille teetä. Laavun lattiaksi 
kerättiin heinää. Ollia harmitti, että he olivat unohtaneet viime jouluna saadut uudet 
makuualustat kotiin. Olliina haki vettä läheisestä lammesta ja tiputti pannuun 
vedenpuhdistustabletin, jonka hän oli viime hetkellä laittanut rinkkansa sivutaskuun. 
Samalla kun teevesi lämpeni, Olliina vaihtoi vaatteet ja laittoi märät vaatteet puiden oksille 
kuivumaan. Huomisaamuna ne olisi taas valmiina päälle pantaviksi. Makuupussit otettiin 
myös tuulettumaan. 
 
Olli raivasi myös suuren kuusen taakse heille sopivan kuopan, joka toimisi heidän 
retkivessana. Viereisessä lammessa saattoi käydä peseytymässä. Vesi oli kylmää, mutta 
silti Olli pulikoi ja pulikoi, ja tuli ylös vasta, kun Olliina huomautti sinisistä huulista. Olliina 
toivoi, ettei hän vilustuisi, koska retkeä oli vielä kolme päivää jäljellä. Ennen nukkumaan 
menoa he varmistivat, että nuotio oli sammutettu.   
 
Aamulla he söivät aamupalan ja keräsivät kaikki tavaransa kasaan. Varsinkin Olliina oli 
tarkka siitä, ettei luontoon jätetty mitään sinne kuulumatonta. Olli laittoi juomapullon ja 
suklaapatukan rinkan etutaskuun ja huhuili Olliinaa. Tätä ei näkynyt missään. Olli laski 
painavan rinkan pois selästään ja lähti etsimään. Puun takana Olliina seisoikin 
syventyneenä karttaan ja kompassiin. Molemmat olivat valmiina ja matka saattoi jatkua. 
Aurinko paistoi jo korkealla ja kaukana kyykäärme loikoili lämpimällä kalliolla. Olliinaa 
hymyilytti.  
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OT 24-25 

 

KURSSIN PELISÄÄNTÖJEN 
LAATIMINEN 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

 
 
 
KETÄÄN EI SAA 
KIUSATA 
 
KETÄÄN EI SAA 
JÄTTÄÄ LEIKKIEN 
ULKOPUOLELLE 
 
HYMY EI MAKSA 
MITÄÄN 
 

 
Nuoret sitoutuvat toimimaan ryhmänä yhteisesti sovittujen 
pelisääntöjen kanssa.  
 
Nuoret laativat keskenään kurssin pelisäännöt 
(kiusaaminen, toisten auttaminen, aikatauluista 
huolehtiminen ym.) 
 
2 x 30 minuuttia 
 
Luokka/koulutuskatos 
 
fläppipaperia ja kyniä 
 

1. Kirjataan ryhmissä paperille kymmenen asiaa, joita 
leirillä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Tarkastellaan 
niitä yhteisesti. Valitaan jokaisesta parhaat ja 
kirjataan kurssin omat säännöt. 

 
2. Alias –sananselitysleikki palokuntasanastolla. 

Joukkueet jaetaan kahteen ryhmään. Toisesta 
ryhmästä yksi selittää koko ryhmän edessä jotakin 
sanaa (esim. sankoruisku) Sellainen iso, josta tulee 
vettä. Se on alkusammutusvälineitä. Jos oma 
ryhmä ei minuutin aikana ole arvannut, saa toinen 
ryhmä arvata. Se joka arvaa oikean sanan, saa 
pisteen. Jos selittää väärin (käyttää esim. sanaa 
ruisku), ryhmä ei saa pistettä ja vuoro siirtyy toiselle 
joukkueelle.  

 
3. Voidaan myös vaihtoehtoisesti piirtää paperille 

asioita, joista tulee mukava mieli ja joista tulee 
hyvälle tuulelle.  

 
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 

seuraavan kerran. 
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OT 26-28 

 

RYHMÄYTYMINEN 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 

 
Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen, 
virkistyminen ja motivoituminen oppimiseen.  
 
Erilaiset leikit tavoitteineen ja toteuttamistapoineen 
 
3 x 30 minuuttia (voi käyttää myös vähemmän aikaa) 
 
Luokkahuone/koulutuskatos tai harjoitusalue 
 
Tutustumisleikit otetaan käyttöön silloin, jos ryhmäläiset 
eivät tunne toisiaan. Tutustumisleikkien avulla leikkijät 
tutustuvat toisiinsa. Näissä leikeissä on tärkeää, että kaikki 
ryhmäläiset ovat mukana. Ryhmän lämmittämiseksi on 
hyvä aloittaa sellaisella leikillä, jossa ei tarvitse kertoa 
mitään itsestään. Kun ryhmään on saatu positiivinen 
tunnelma, voidaan aloittaa tutustuminen. 
 

1. Ollaan piirissä ja esitellään toisemme. Sitten 
yritetään muistaa kaikkien läsnä olevien nimet. 
Jokainen joutuu yrittämään vuorollaan. Voidaan 
tehdä esim. niin, että sanotaan: ”Minä lähden 
autiolle saarelle, otan mukaan Siirin, Sarin, 
Jannen, Veskun, Ollin jne. luetellaan 
järjestyksessä kaikkien nimet. Alussa olevilla on 
helpompaa, koska ihmisiä ennen häntä ei istu 
montaa, viimeisen täytyy muistaa jo kaikkien 
nimet.  

2. Leikkijät istuvat piirissä. Ennen leikin 
aloittamista jokainen kertoo oman nimensä, 
mutta nimiä ei tarvitse vielä opetella ulkoa. 
Leikin aloittaja vierittää pallon sille, kenen 
nimen haluaa oppia. Se, joka saa pallon, 
kertoo nimensä ja jatkaa leikkiä edelleen. 

3. Leikkijät menevät piiriin istumaan. Jokainen kertoo 
oman nimensä ja syntymäpäivänsä. Pelaajat 
siirtyvät piirissä siten, että vieruskavereista se, 
jolla on aiemmin syntymäpäivä, istuu myöhemmin 
syntyneen vasemmalle puolelle. Tarkoituksena on 
muodostaa sellaisen piirin, jossa he istuvat 
syntymäpäivien mukaan piirissä. 

4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 
seuraavan kerran. 
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HT 29 

 

SOLMUT 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 
 

 
Nuori kertaa oppimiaan solmuja ja osaa soveltaa niitä eri 
kiinnityksiin.  
 
Puolipolvi, siansorkka, leivonpää ym.  
 
30 minuuttia 
 
Harjoitusalue 
 
Köysiä/narunpätkiä, n. 2 m 
 
1. Tällä tunnilla on samat tavoitteet kuin pakollisella 

solmut harjoitustunnilla. Tuntia käytetään, kun 
ryhmäkoko on niin iso, että pakollinen 30 minuutin 
harjoitustunti ei riitä kaikkien solmujen opetteluun. 
 

2. Voidaan opettaa nuorille myös paalusolmu ja 
jalussolmu, jos aika riittää.  
 

3. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan 
kerran. 
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HT 30-31 

 

SOLMURATA 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 

 
Nuori kertaa oppimiaan solmuja ja osaa soveltaa niitä eri 
kiinnityksiin 
 
Solmurata 
 
2 x 30 minuuttia 
 
Harjoitusalue 
 
naruja 
 

1. Kouluttaja rakentavat solmuradan jossa eri 
rasteilla tehdään puolipolvi, siansorkka ja 
leivonpää solmuja (jos solmuja on opetettu 
enemmän myös niitä voi käyttää). 

2. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 
seuraavan kerran. 
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OT 32 

 

SÄHKÖTURVALLISUUS 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 

 
Tuntee kodin vaaraa aiheuttavat sähkölaitteet. Osaavat 
käyttää sähkölaitteita turvallisesti.  
 
Kerrotaan sähkön ominaisuuksista ja vaaroista. 
Tutustutaan sähkölaitteiden turvalliseen käyttämiseen. 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
 

1. Kouluttaja kertoo ja kyselee nuorilta mitä sähkö on ja 
missä sitä tarvitaan sekä mistä sitä saadaan. 

 
Sähkö on tapa siirtää energiaa sinne, missä sitä tarvitaan. 
Sähköjohdot ylettyvät talon jokaiseen huoneeseen. 
Sähkö tulee koteihin kaapelia pitkin voimalaitoksesta. 
Lihaksissa on lihasvoimaa ja voimalaitoksissa tuotettua 
energiaa sanotaan sähköksi. Voimalaitos on iso 
sähkötehdas, joka toimii polttoaineen, veden tai tuulen 
avulla. Sähköä syntyy, kun polttoaineeseen, esimerkiksi 
kivihiileen, maakaasuun tai öljyyn, varastoitunut energia 
vapautuu polttamalla. Sähköä saadaan aikaan monella 
tavalla, mutta kaikki sähkö on tavalla tai toisella peräisin 
auringosta. Polttoaineissa energia on kemiallista energiaa, 
virtaavassa vedessä ja tuulessa taas liike-energiaa. 

 
2. Keskustellaan yhteisesti kodin sähköllä toimivien 

tavaroiden turvallisuudesta. (Ei rikkinäisiä johtoja, ei 
veden lähellä, irrota johto, kun lähdet pois kotoa jne.) 
 

3. Kouluttaja käy läpi myös kodin paloturvallisuutta 
yleensä. 

  
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan 

seuraavan kerran. 
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OT 33 

 

KILPAILUTOIMINTAAN TUTUSTUMINEN 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 

 
 

 
Tuntee mitä ja millaisia nuorisotyön kilpailuja on olemassa 
ja että kilpailuja on monella eri tasolla. Nuori innostuu 
kilpailutoiminnasta.  
 
Valtakunnallisista Veikon Malja, Monitaito ja Tietokilpailu, 
liiton omat kilpailut. Kilpailutoiminnan perusteet. 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 

1. Kouluttaja kyselee millaisia kilpailuja oppilaat 
tietävät. He saavat kertoa kokemuksistaan.  

2. Kouluttaja täydentää ja kertoo, millaisesta kisasta 
on kyse. 

3. Kouluttaja voi ottaa muutaman esimerkin ja kysellä 
oppilailta esim. monitaitokilpailun tietotestin 
kysymyksiä.  

 
Veikon malja kilpailu on palokuntanuorten Suomen mestaruus -
kilpailu. Kilpailu on ns. pimeä kalustokilpailu eli kilpailutehtävää 
ei kerrota etukäteen. Veikon maljaan voivat osallistua kaikki 
osastot riippumatta aiemmasta menestyksestä. Kilpailu 
järjestetään kerran vuodessa ja kilpailun voittaja saa vuodeksi 
VEIKON MALJAN, jonka on lahjoittanut Veikko Nummela, 
palokalustotehdas Nummela OY:n entinen toimitusjohtaja. 
 
Tietokilpailu on henkilökohtainen kilpailu, jota varten käydään 
karsintakilpailut pelastusliitoissa. Karsintakilpailujen parhaat 
kilpailevat valtakunnallisessa tietokilpailussa.  
 
Monitaitokilpailuun kuuluu kolme osaa; tietotesti, taitotesti ja 
kuntotesti. Tietotesti on kirjallinen tietokilpailutyyppinen tehtävä. 
Taitotestissä selvitetään tiettyä pelastustehtävää kuvaava 
esterata. Kuntotestissä juostaan 1.800 metrin viesti. Kilpailulla 
mitataan yksikön valmiutta suoriutua sammutus- ja 
pelastustehtävistä. Kilpailu joukkueeseen kuuluu 1+5 jäsentä ja 
nuorilla, tytöillä ja varhaisnuorilla on omat sarjat. 
Valtakunnallinen monitaitokilpailu järjestetään joka kolmas 
vuosi ja siihen osallistuu pelastusliittojen karsintojen voittaneet 
joukkueet. 
 

4. Kouluttajat kertovat, missä ja milloin ryhmä 
kokoontuu seuraavan kerran.   

 



    

 
 
 
 

 
Tasokurssi I 

Kouluttajan opas 
Versio 2.3  

 
 
 

76 
 

 

OT 34 

 

POLIISIN TOIMINTAAN TUTUSTUMINEN 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

 
 
Voidaan myös 
vaihtoehtoisesti 
harjoitella 
liikennemerkkejä ja 
tehdä niistä esim. 
muistipeli (liite).  

 
Nuoret ymmärtävät kypärän käytön merkityksen ja 
tutustuvat poliisin toimintaan 
 
Liikennekasvatus (pyöräily) 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
(Vieraileva poliisipartio), kopioidut liikennemerkit 
 

 
1. Kirjataan yhdessä ajatuskartan omaisesti, mitä 

poliisin tehtäviin kuuluu. 

 
2. Keskustellaan ryhmissä miksi pyöräilykypärää 

tulee käyttää ja mitä hyötyä siitä on.  
 

3. Pyydetään poliisipartio leirialueelle kertomaan 
toiminnastaan. (Kannattaa varata jo ajoissa 
ennen leiriä.)  

 
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 

seuraavan kerran.  
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MUISTIPELIKORTIT 
 

  

 

 
 
Ajoneuvolla ajo kielletty 

 

 
 
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla 
ajo kielletty 

 

 
 
Polkupyörällä ja mopolla ajo 
kielletty 

 

 
 
Jalankulku kielletty 

 

 
 
Suojatie 

 

 
 
Liikennevalot 

 

 
 
Jalankulkijoille tarkoitettu reitti 
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OT 35 

 

KÄYTTÄYTYMINEN 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ymmärtää edustavansa koko alaa palokunnan asussa 
 
Palokuntalaisen käyttäytymisen perusteet 
 
30 minuuttia 
 
Luokkahuone/koulutuskatos 
 
 

1. Kouluttaja kertoo yleisesti arvoista ja asenteista 
sekä siitä, miten ihmiset arvostavat pelastajia. 
 

2. Kerrotaan nuorille, miten puvussa saa 
käyttäytyä ja miten ei (riehuvana resuisena 
rääväsuuna…) 

 
Palokuntapuku tuo vastuun oikeasta, esimerkillisestä 
käyttäytymisestä. Perusasioina pidetään luontevuutta, 
ystävällisyyttä ja huomaavaisuutta muita kohtaan. 
Erilaisissa tilaisuuksissa kuten juhlat, hautajaiset on hyvä 
tuntea etiketti eli yleiset toimintatavat. Etiketin 
muotosääntöjä kutsutaan protokollaksi. Protokollaan liittyy 
erilaisia arvojärjestyksiä; asema, virkaikä (kauanko 
toiminut tehtävässä), arvonimi, fyysinen ikä.  
 
Palokuntalaisen tervehtymisohje pohjautuu 
puolustusvoimien palvelusääntöön. Tervehtiminen luo 
kuvaa järjestäytyneestä joukosta. Kohteliaampi tervehtii 
ensin. Muodossa olevaa ryhmää tervehditään 
tervehtimällä sen johtajaa ja muodossa oleva ryhmä 
tervehtii johtajansa välityksellä. Jos ryhmä ei ole 
muodossa tervehtii jokainen ryhmän jäsen.  
 

3. Keskustellaan, miten erilaisissa tilaisuuksissa 
käyttäydytään, juhlat, hautajaiset ym. 
 

4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 
seuraavan kerran. 
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OT 36 

 

KEITTIÖÖN TUTUSTUMINEN 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
TUNNIN KUVAUS 
 
 
Ruokaympyrän lohkot 
ovat:  
a. kasvikset, marjat ja 
hedelmät,  
b. viljatuotteet,  
c. liha, kala ja muna,  
d. maitotuotteet,  
e. peruna,  
f. rasvat ja öljy 
 
(http://www2.edu.fi/duunio
ppi/index.php?id=63) 
 

 
Nuoret osaavat ruokailla terveellisesti ja hyvien tapojen 
mukaisesti sekä tiedostavat keittiön toiminnan leirillä. 
 
Käsien pesu, käytöstavat ruokailussa, astioiden 
tiskaaminen, ruuantähteet, emännän puheenvuoro, 
erityisruokavaliot 
 
30 minuuttia 
 
Luokka/koulutuskatos tai keittiö 
 
Paperia ja kyniä 
 
1. Piirretään ryhmissä ruokaympyrä. Kerrotaan mistä 
päivittäisen ravinnon tulisi koostua sekä 
erityisruokavalioista. 
 
Voidaan myös tehdä terveellisen päivän ja epäterveellisen 
päivän ruoka-ainetaulukot.  

 

2. Pyydetään keittiön emäntää esittelemään keittiön 
toimintaa ja sitä, kuinka ruokailu tullaan leirin aikana 
hoitamaan. 
 
3. Muistutetaan käsien pesun tärkeydestä ja hyvistä 
ruokailutavoista (ei lakki päässä, ei huudeta, ei 
kyynärpäitä pöydällä jne.) sekä astioiden tiskaamisesta ja 
ruuantähteistä. 
 
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran.  
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OT 37 

 

PUKEUTUMINEN 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 

 
 

 
Ymmärtävät puvun kantamisen tuomat velvollisuudet ja 
tunnistavat palokuntapuvun.  
 
Palokuntanuorisotoiminnassa käytettävät asut: haalari ja 
palokuntapuku. Kuinka asuja käytetään ja kunnioitetaan. 
 
30 minuuttia 
 
Luokka/koulutuskatos 
 
Täydellinen palokuntapuku kouluttajalla 
 

1. Käydään yhdessä läpi mitä osia kuuluu 
palokuntapukuun ja sammutusasuun (kuvia tai 
pukuja). 

 
2. Mietitään, mitä pukua käytetään missäkin 

tilanteessa. 
 

3. Painotetaan, että puvun käyttäminen heijastaa 
mielikuvaa koko palokunnasta. (Poliisikaan ei saa 
käyttää virkapukuaan discossa.) 

 

 
 

4. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan 
seuraavan kerran.  
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI 
 
Palokuntalaisen tietää palokuntalaiseksi erityisesti silloin, kun hän on pukeutunut 
palokuntapukuun.  Virka- tai palokuntapuvussa esiintyvältä odotetaan tavanomaista 
vieläkin täsmällisempää ja kohteliaampaa käytöstä.  
 
Asiallinen ja moitteeton pukeutuminen sekä käyttäytyminen ovat yksi tärkeimmistä 
keinoista edustaessamme omaa palokuntaamme ja tehdessämme työtä pelastustoimen 
arvostamisen puolesta. Tämän vuoksi on tarpeellista perehtyä etiketti- ja 
protokollasääntöihin. Näitä etikettiin ja protokollaan liittyviä sääntöjä voidaan pitää 
hienosteluna, mutta kyseessä on kuitenkin vain käyttäytymistämme helpottamaan 
tarkoitettu sovittujen menettelytapojen kokonaisuus elämäntilanteissa, joihin jokainen 
joskus törmää.  
 
Liikkuessaan palokuntapuvussa palokuntalainen on usein huomion keskipisteenä ja siten 
toimimisen mallina. Tämä tuo tullessaan vastuun oikeasta, esimerkillisestä 
käyttäytymisestä. Käyttäytymisessä perusasioina on aina luontevuus, ystävällisyys ja huo-
maavaisuus muita kohtaan. Käyttäytymisen perustana voidaan pitää palokuntalaisenkin 
perushyveisiin kuuluvaa kohteliaisuutta. Kohteliaisuus on ystävällistä asennetta toisia 
kohtaan sekä positiivisten asioiden huomioimista. Teennäisyys ei ole kohteliaisuutta. 
(Kipinä, toim. J. Hassila) 
 
Palokuntapukua käyttävillä henkilöillä tulee olla vähintään seuraava varustus: 

 palokuntapuvun takki 

 pitkä/lyhythihainen (vaalea) kauluspaita 

 suorat housut 

 vene tai kenttälakki 

 tummat kengät (ei soljellisia) 

 tummat sukat 

 tumman sininen solmio 
 
Palokuntalaisen juhla-asu on takkipuku isoin kunniamerkein tai kunniamerkkinauhoin. Tätä 
palokuntalaisen juhla-asua voidaan käyttää klo 18.00 jälkeen alkavissa tilaisuuksissa, 
joissa puvuksi on ilmoitettu frakki tai tumma puku kunniamerkein. Palokuntien 
vuosijuhlissa takkipukua kunniamerkein voidaan käyttää, vaikka tilaisuudet yleensä 
alkavatkin ennen klo 18.00. 
 
Sammutusasu: 

- haalari tai takki-housu yhdistelmä 
- palokypärä 
- palojalkineet 
- palokäsineet 
- alusmyssy 
- (palovyö) 

 
 



    

 
 
 
 

 
Tasokurssi I 

Kouluttajan opas 
Versio 2.3  

 
 
 

82 
 

Palokuntanuorten hihamerkit 

Palokuntanuoret käyttävät erikseen vahvistettuja tunnuksia, jotka kiinnitetään oikeaan 
hihaan. Palokuntanuorten ohjaajat käyttävät palokuntanuorten tunnuksia vastaavalla 
tavalla sijoitettuina, sekä niiden ohella mahdolliset palokunta-arvo- ja hallintotunnuksia. 

Palokuntanuorten perusmerkki 

 

TAITOMERKIT                           

 Letkumestari Kalustomestari Suihkumestari Ruiskumestari 
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OT 38 

 

VESITURVALLISUUS (rannalla) 
 

 
TAVOITTEET 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
OPETUSVÄLINEET 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 
 
 

 
Osaa käyttäytyä turvallisesti rannalla.  
 
Turvallinen käyttäytyminen rannalla. 
 
30 minuuttia 
 
Uimaranta tai joku muu uintipaikka 
 
Pelastusliivejä 
 
1. Kokoonnutaan uimarannalle. 

 
2. Nuoret istuvat ympyrässä rannalla ja jokainen vuorollaan 

saa sanoa, miten rannalla käyttäydytään. Esim. 
huutaminen ja roskaaminen, musiikin kuuntelu, 
auttaminen onnettomuustilanteessa  
 

3. Keskustellaan myös turvallisuudesta veneessä ja mm. 
pelastusliivien käytöstä 
 

4. Harjoitellaan pelastusliivien pukemista. 
 

5. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran.  
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HT 39 

 

VESITURVALLISUUS, uinti 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 
 

 
 
 
Selvitä mitä lapset jo 
osaavat ja vaikeuta sen 
mukaan.  
 

 
Ei pelkää vettä ja oppii uimisen perusteita. Nauttivat 
vesileikeistä.  
 
Kerrotaan ja näytetään uimisen perusteita ja uidaan. 
 
30 minuuttia 
 
Uimaranta tai joku muu uintipaikka 
 
1. Kokoonnutaan uimarannalle.  

 
2. Kouluttaja näyttää merkityn alueen rajat ja uintisuunnan. 

Lapsille annetaan uimalaudat, joiden avulla he 
harjoittelevat uimapotkuja. 

 
3. Kouluttaja näyttää selkäuinnin, rinta- ja vapaauinnin 

liikkeet ja nuoret tekevät niitä ensin kuivaharjoitteluna 
mallin mukaan ja sen jälkeen kokeilevat liikkeitä 
vedessä. 

 
4. Vesihippa. Jos kouluttaja tietää, että lapset uskaltavat 

kastella päänsä, tämä leikki sopii silloin hyvin. Yksi 
lapsista on hippa, ja muut juoksevat veteen merkityllä 
alueella karkuun. Se joka saadaan kiinni, käy veden alla 
ja aloittaa sen jälkeen muiden jahtaamisen. Tätä 
jatketaan muutama minuutti.  

 
 

5. Nuoret menevät kolmeen jonoon ja jonon ensimmäiset 
lähtevät liikkeelle ja uivat alueen toiseen päähän 
selkäuintia. Kyseessä ei ole kisa, vaan tilanne 
rauhoittuu, kun vain muutama nuori on liikkeellä yhtä 
aikaa.  
 

6. Lopuksi kouluttaja voi antaa luvan pulikoida vapaasti ja 
käyttää uimavälineitä (lautoja, palloja jne.)  

 
7. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan 

kerran.  
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OT 40 

 

JOKAMIEHENOIKEUDET 
 

 
TAVOITTEET 
 
 
SISÄLTÖ 
 
 
KESTO 
 
PAIKKA 
 
ESIMERKKITUNNIN 
KUVAUS 
 
 

 
 
 
 

 
Nuori saa yhteisöllisen turvallisuuden tunteen ja toimii 
sen mukaan 
 
Oikeus ja velvollisuus saada (maallikko ja 
järjestäytynyttä) ja antaa apua. 
 
30 minuuttia 
 
Luokka/koulutuskatos 
 
 

1. Kouluttaja kertoo jokamiehen oikeuksista (kts. 
seuraava sivu)  
 

2. Kerrotaan kansalaisvelvollisuudesta antaa ja saada 
maallikko ja järjestäytynyttä apua. Kerrotaan mitä 
eroa on maallikko ja järjestäytyneellä avulla. 

 
3. Kerrotaan myös jokamiehen velvollisuuksista jotka 

ovat pelasta (vaarassa olevat), ilmoita (soita 112), 
sammuta, estä leviäminen (sulje ovet ja ikkunat), 
opasta.  

Muiden muassa pelastuslaki ja tieliikennelaki 

velvoittavat jokaista kykyjensä mukaan auttamaan 
hätätilanteeseen joutunutta. Vaikka ensiapukoulutusta 
ei olisikaan, täytyy onnettomuuspaikalle saapuneen 
selvittää, onko kukaan hengenvaarassa ja tarvittaessa 
soittaa hätänumeroon 112. 

4. Keskustellaan nuorten kanssa tilanteista jossa he 
tarvitsevat jokamiehen oikeuksia sekä tilanteista 
missä heillä on oikeus saada/antaa apua. 

 
5. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu 

seuraavan kerran.  
 
 
 

 
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4t%C3%A4numero
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OT 40 

 

JOKAMIEHENOIKEUDET 
 

 
 
 

 
 
 
 

Jokamiehenoikeudet  
 

Saat: 

 liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa 
muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin 
sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka 
voivat vahingoittua kulkemisesta;  

 oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin 
on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen 
vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä 
etäisyydestä asumuksiin;  

 poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;  
 onkia ja pilkkiä sekä  
 veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea 

jäällä  

Et saa: 

 aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;  
 häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;  
 häiritä poroja ja riistaeläimiä;  
 kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa 

kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, 
sammalta tms. toisen maalta;  

 tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa 
tarvetta;  

 häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian 
lähelle asumuksia tai meluamalla;  

 roskata ympäristöä;  
 ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman 

maanomistajan lupaa ja  
 kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.  

Jokamiehenoikeutta ei ole Suomessa laissa määritelty, 

vaan jokamiehen oikeuksiin kuuluu se, mitä perinteisesti 

on pidetty kohtuullisena ja mitä ei ole laissa kielletty. 

Usein jokamiehenoikeus on tulkinnanvaraista, kuten se, 

mikä on tilapäistä käyttöä tai kotirauhan piiriin kuuluvaa 

piha-aluetta. Tässä jokaisen on käytettävä omaa 

harkintaansa, eikä luvan pyytäminen yleensä ole 

haitaksi. 

 


