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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.

Palokuntatyössä on tärkeää jo alkuvuosista lähtien opettaa oikeat ja turvalliset
toimintatavat

ja

palokuntanuorten

perusteet

kaikille

mukana

koulutusjärjestelmän

toinen

oleville

nuorille.

varsinainen

Tasokurssi

peruskurssi.

II

on

Kurssi

on

tarkoitettu 11-12 -vuotiaille muutaman vuoden mukana toimineille nuorille. Kurssipaketti on
tarkoitettu lähinnä leiriolosuhteissa toteutettavaksi pelastusliiton tai SPEKin järjestämänä,
mutta ohjeiden mukaan sen voi järjestää myös osastossa. Kurssipakettia voi käyttää
osaston

toiminnan

suunnittelun

apuna.

Kurssi

perehdyttää

nuoren

palokunnan

perustoimintoihin ja perusvälineistöön ja kädentaitojen hallintaan.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Simo Tarvainen
Toimitusjohtaja
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OPETUSPAKETIN KÄYTTÄJÄLLE
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.

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. Sopiva ryhmäkoko on 10-20 kurssilaista.

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.
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TASOKURSSI II
KURSSIN SISÄLTÖ JA OPETUSJAKSOT
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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.

Syventävä

Vesipelastuskurssi, 15-17 v.
Varautuminen, 15-17 v.
Tulitaistelijakurssi, 15-17 v.
Ensiavun jatkokurssi, 15-17 v.
Ryhmänjohtajakurssi, 15-17 v.

Konemieskurssi, 15-17 v.
Viestiliikennekurssi, 15-17 v.
Naistyön mahdollisuudet
International Rescue

TaKu 4, 14 v.
TaKu 3, 13 v.

Oppiva

TiKu, 13 v.

TaKu 2, 12 v.
TaKu 1, 11 v.

Tutustuminen
palokunnassa, 7 v.->

AKu 2, 9-10 v.
AKu 1, 7-8 v.

Perehtyvä

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
TASOKURSSI II/TIIVISKURSSI
TASOKURSSI III
TASOKURSSI IV

letkumestari
kalustomestari
suihkumestari
ruiskumestari

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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TASOKURSSI II

YLEISTÄ OPPITUNTIEN PITÄMISESTÄ

OPPITUNNIN KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone/koulutuskatos ja harjoitusalueet

OPETUSVÄLINEET

Tarinat, fläppitaulu tai liitutaulu, piirtoheitin, oppilaiden
työkirjat, erilaiset välineet ja kalusteet

VALMISTAUTUMINEN

Valmistele oppitunnit hyvin. Saavu ajoissa paikalle ja
testaa, että kaikki välineet toimivat.

ALOITTAMINEN JA
LOPETTAMINEN

Aloita oppitunnit tervehtimällä ja esittelemällä itsesi, sekä
kertomalla tunnin aihe. Lopeta tunnit kertomalla missä ja
milloin seuraava tunti on ja mikä on tunnin aihe ja
varustus.
Tunnit voi 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.

RYHMÄJAKO
Ryhmät kannattaa jakaa joka kerta eri tavalla: jako
kahteen, jako neljään, lapset itsenäisesti, kouluttaja
määrää, valitsijat jne.
YKSILÖLLISYYS
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.
OPETUSMENETELMÄT

Jokaiselle tunnille olisi mahdutettava 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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OT 1

KURSSIN AVAUS

TAVOITTEET

Nuori sisäistää kurssin tavoitteet ja pelisäännöt.

SISÄLTÖ
KESTO

Kurssijärjestelmään ja merkkijärjestelmään tutustuminen
lähinnä kyseisen kurssin osalta, kyseisen kurssin tavoitteet,
pelisäännöt ja järjestelyt.

PAIKKA

30 minuuttia

OPETUSVÄLINEET

Luokkahuone/koulutuskatos

TUNNIN KUVAUS

Piirtoheitin tai fläppipaperia tms.
1. Järjestä ja varaa koulutustila etukäteen valmiiksi
kurssilaisia varten. Varmista, että kurssilaiset löytävät
paikalle.
2. Lapset toivotetaan tervetulleiksi.
Esim. Lapset istuvat ympyrään syntymäaikojensa
mukaisessa järjestyksessä. He esittelevät itsensä
toisille ja kysyvät syntymäaikojaan. Keskustelemalla
he pyrkivät löytämään omat paikkansa.
3. Kurssin- ja joukkueenjohtajat esittäytyvät. Lapset
jaetaan joukkueisiin, kerätään opintokirjat ja jaetaan
työkirjat. Samalla kouluttaja käy läpi leirin
turvallisuusohjeet.
4. Yhdessä keskustellen kirjataan isolle fläppipaperille
kurssin yleiset käytössäännöt. Säännöt laitetaan
näkyville ja kirjataan työkirjoihin.
5. Kouluttaja käy (piirtoheittimen avulla) läpi, mitä kurssin
aikana tullaan tekemään (kurssisuunnitelma), ja
esittelee taitomerkin. Kouluttaja kuuntelee samalla
lasten omia ideoita ja ehdotuksia.

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

TAVOITTEET
kurssin suoritettuasi:
 osaat toimia vaaramerkin kuuluessa
 osaat sammuttaa alkupalon
 tunnistat erilaisia murtumia ja tiedät, kuinka ne tuetaan
 osaat antaa palovamman ensiavun ja tehdä painesiteen
 osaat lukita ja kelata palonarun, sekä tehdä kantolenkin
 osaat tehdä työjohtoselvityksen ja pakata kehikon/ laukun
 tiedostat erilaisia lisävedenottomahdollisuuksia
 osaat toimia leirielämässä
 olet sisäistänyt palokuntalaisen käytöstavat
 tunnet erilaisia alkusammutusvälineitä ja osaat käyttää niitä
 tiedät palamisen edellytykset ja erilaiset
sammutusmenetelmät
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MIKÄ TAITOMERKKIOHJELMA JA MIKSI?
Uuden palokuntanuorten kurssijärjestelmän ohelle rakennetaan taitomerkkiohjelma,
jonka avulla testataan kurssilaisen tiedot ja taidot. Perinteiset kirjalliset kurssikokeet
väistyvät 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 taitomerkkikokeessa testataan
tasokurssi I:llä opetettuja asioita. Suoritukset arvioidaan annettujen ohjeiden mukaan.

TASOKURSSI I
TASOKURSSI II
TASOKURSSI III
TASOKURSSI IV

letkumestari
kalustomestari
suihkumestari
ruiskumestari
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 1

KURSSIN AVAUS
TAVOITTEET
kurssin suoritettuasi:


osaat toimia vaaramerkin kuuluessa



osaat sammuttaa alkupalon



tunnistat erilaisia murtumia ja tiedät, kuinka ne tuetaan



osaat antaa palovamman ensiavun ja tehdä painesiteen



osaat lukita ja kelata palonarun, sekä tehdä kantolenkin



osaat tehdä työjohtoselvityksen ja pakata kehikon/ laukun



tiedostat erilaisia lisävedenottomahdollisuuksia



osaat toimia leirielämässä



olet sisäistänyt palokuntalaisen käytöstavat



tunnet erilaisia alkusammutusvälineitä ja osaat käyttää
niitä



tiedät palamisen edellytykset ja erilaiset
sammutusmenetelmät
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 1

KURSSIN AVAUS
Kurssinjohtajani on ___________________________
Kouluttajani on _______________________________

Syventävä

Oppiva

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Konemieskurssi, 15-17 v.
Viestiliikennekurssi, 15-17 v.
Naistyön mahdollisuudet
International Rescue

TaKu 3, 13 v.

Perehtyvä

TÄRKEÄÄ
MUISTETTAVAA!

Vesipelastuskurssi, 15-17 v.
Varautuminen, 15-17 v.
Tulitaistelijakurssi, 15-17 v.
Ensiavun jatkokurssi, 15-17
v.
Ryhmänjohtajakurssi, 15-17
v.
TaKu 4, 14 v.
TaKu 2, 12 v.
TaKu 1, 11 v.

TiKu, 13 v.

AKu 2, 9-10 v.
AKu 1, 7-8 v.

Tutustuminen
palokunnassa, 7 v.>

Sovimme ryhmämme kolmeksi yhteiseksi säännöksi
ja ohjeeksi seuraavaa:
1. __________________________________________
__________________________________________
2. __________________________________________
__________________________________________
3. __________________________________________
__________________________________________

____________________
____________________

TAITOMERKIT
Kurssijärjestelmän ohella on taitomerkit.
TASOKURSSI I
TASOKURSSI II
TASOKURSSI III
TASOKURSSI IV

letkumestari
kalustomestari
suihkumestari
ruiskumestari
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OT 2

VAARAMERKKI, TOIMINTA
VAARAMERKIN KUULUESSA, KOTIVARA

TAVOITTEET

Osaa toimia vaaramerkin voimassa ollessa.

SISÄLTÖ

Toiminta vaaramerkin kuuluessa.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone tai koulutuskatos

OPETUSVÄLINEET

Fläppipaperia ja tusseja, kuvia ja ääniä hälyttimistä

TUNNIN KUVAUS

1. Kouluttaja kertoo tilanteen: Olli katsoo televisiota ja juo
lämmintä kaakaota. Yhtäkkiä hänen lempiohjelmansa
keskeytyy ja tilalle tulee uutislähetys. Olli kääntää
kolmoselle, ja neloselle. Jokaisella kanavalla on sama
uutislähetys. Uutistoimittaja aloittaa: ”Tämä on
ylimääräinen uutislähetys. Saimme juuri tänne
toimitukseen tiedon, että Virossa on räjähtänyt Baltian
alueen suurin ydinvoimala ja säteilyä on päässyt
karkaamaan ilmaan. Kansalaisia pyydetään
suhtautumaan räjähdykseen ja sen aiheuttamiin
säteilyvuotoihin vakavasti. Pelastusviranomaiset
kehottavatkin kotona olevia ihmisiä seuraavanlaisiin
toimenpiteisiin..”
Lapset miettivät pienissä ryhmissä, mitä silloin pitäisi tehdä ja
kirjaavat ajatuksiaan fläppipaperille. Muutaman minuutin
kuluttua ryhmät esittelevät omat toimintaideansa ja kouluttaja
lisää samalla puuttuvia tietoja ja kysyy kysymyksiä: Miksi
radiota on kuunneltava? Miksi puhelimella ei saisi soittaa?
Miksi ikkunat on suljettava? Miksi ulos ei saa lähteä? Millaisia
muita tilanteita kuin kaasuvuoto voisi tulla? Kuinka poistua
esim. hotellin ylimmästä kerroksesta, jos kuulet hälytysäänen?
Voidaan näyttää kalvo. Voidaan myös värittää kuva.

Sinä tunnet ryhmäsi.
Jos tuntuu, että aihe on
pelottava, käsittele sitä
hienovaraisesti.

2. Kouluttaja kertoo ja näyttää, millaisia erilaisia
hälytinmerkkejä ja hälyttimiä on olemassa.
3. Lapset miettivät pareittain mitä tulisi ottaa mukaan
väestönsuojaan, jos siellä täytyisi olla viikon ajan. He
piirtävät tai kirjoittavat mukaan otettavat tarvikkeet
fläppipaperille (taskulamput, radiot, lääkkeet, vettä,
ruokaa, vaatteita jne). Sen jälkeen käydään kouluttajan
johdolla läpi ne tarvikkeet, jotka tulisi ottaa mukaan
väestönsuojaan.
4. Keskustellaan kotivarasta, mitä se sisältää ja miten sitä
ylläpidetään.

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

YLEINEN VAARAMERKKI
Yleinen vaaramerkki tarkoittaa alueen väestöä uhkaavaa
välitöntä vaaraa. Se on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva
sireeniääni.
Kun kuulet yleisen vaaramerkin:






Mene sisälle
Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointilaitteet
Kuuntele ohjeita radiosta
Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu
Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta,
ettet joutuisi vaaraan matkalla
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KALVO

KOTIVARA
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
KOTIVARA
http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/kotivara/
Elämän erityistilanteisiin






Koostuu tavanomaisista elintarvikkeista.
Vaihtelee ruokatottumusten mukaan.
Vettä, lääkkeitä, joditabletteja.
Välttämättömyystavaroita kuten vaipat, radio ja paristot, taskulamppu.
Riittää viikoksi - kotivaraa käytetään ja täydennetään jatkuvasti.

Tarvitset kotivaraa monissa erityistilanteissa, jotka keskeyttävät normaalin
elämänkulun





Perheenjäsen sairastuu.
Jakeluhäiriö estää tavaran kuljetuksen kauppoihin tai hankinnat kaupasta.
Kelirikko tai liikennehäiriö estävät tavanomaiset liikenneyhteydet.
Pitkä sähkökatkos häiritsee arkea.

Pidä kotivara tuoreena ja käyttökelpoisena noudattamalla "Parasta ennen" -suosituksia.
Valitse kotivaraan sellaisia elintarvikkeita ja juomia, joita muutenkin käytät. Varaa
juomavettä suljettaviin astioihin 15 litraa henkeä kohden viikoksi.
Oikeaan aikaan otetut joditabletit estävät radioaktiivisen jodin kertymisen kilpirauhaseen.
Jodisuoja on erityisen tärkeä lapsille ja raskaana oleville. Tabletit otetaan vasta
viranomaisen kehotuksesta.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 2

VAARAMERKKI, TOIMINTA VAARAMERKIN
KUULUESSA, KOTIVARA

A. KUULET YLEISEN VAARAMERKIN, MITEN TOIMIT?






mene sisälle
sulje ovet, ikkunat ja ilmastointilaitteet
kuuntele ohjeita radiosta
vältä puhelimenkäyttöä, ettei linjat tukkeudu
älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta,
ettet joutuisi vaaraan matkalla

B. MITÄ KUULUU KOTIVARAAN? KERRO VIISI
ESIMERKKIÄ
tavanomaisia elintarvikkeita, vettä, lääkkeitä, joditabletteja,
paristot, taskulamppu jne…
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OT 3

PALAMISEN EDELLYTYKSET

TAVOITTEET

Nuoret tietävät erilaiset sammutusmenetelmät.

SISÄLTÖ

Palamisen edellytykset

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu tai fläppitaulu, lasipurkkeja ja kynttilöitä,
alkusammutusvälineitä

TUNNIN KUVAUS

1.

Kouluttajalla on kolme erikokoista lasipurkkia,
kolme tuikkukynttilää, tulitikut ja kello. Hän pyytää
kolmea oppilasta sytyttämään kynttilät ja
laittamaan niiden päälle lasipurkit. Kaikki katsovat
kynttilöiden palamista. Yksi tarkkailee kelloa ja
sanoo ajan, milloin kynttilä sammuu.

2.

Merkitkää taululle ylös kunkin kynttilän sammumisajat.
1. kynttilä sammui _______ kuluttua
2. kynttilä sammui _______ kuluttua
3. kynttilä sammui _______ kuluttua

Kynttilä paloi kauimmin isoimmassa purkissa ja lyhimmän
aikaa pienimmässä purkissa. Tämä koe voidaan tehdä
myös ryhmissä tai pareittain.

Kalvot: palamisneliö,
palamistavat ja
syttymistapoja

3.

Keskustellaan miksi kynttilät sammuivat. Mitä
palamiseen tarvitaan?

4.

Käydään läpi palamistavat ja erilaiset
sammutusmenetelmät.

5.

Kouluttaja näyttää muutamia yleisiä alkusammuttimia
ja kertoo millaista paloa milläkin sammuttimella
voidaan sammuttaa.

6.

Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan
kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
PALAMISTAPAHTUMA

Palaminen on palavan aineen yhtymistä happeen. Jotta palamista tapahtuisi,
tarvitaan
- riittävä määrä happea

- riittävän korkea lämpötila

- riittävä määrä palavaa ainetta

- häiriintymätön ketjureaktio

Jos yksikin edellytys puuttuu, palamista ei tapahdu. Jos yksikin edellytys poistetaan,
palaminen loppuu. Esimerkiksi puu, alkoholi ja bensiini palavat helposti. Näiden aineiden
palaessa näemme liekin. Kun happea on liian vähän, palaminen on epätäydellistä ja
esimerkiksi nuotion palaessa syntyy savua ja nokea. Tämä voi johtua siitä, että nuotio ei
jostain syystä saa happea riittävästi tai puiden lämpötila ei pääse nousemaan tarpeeksi
korkeaksi.

.
Palamisessa puhutaan syttyvistä aineista, jotka voivat syttyä ja palaa. Aineet esiintyvät
yleensä kolmessa olomuodossa: jähmeänä, nesteenä tai kaasuna.
Aine palaa neljällä eri tavalla
1. liekehtimällä
2. hehkumalla

3. hehkumalla ja liekehtimällä
4. metallipalo

1. ja 4. Palavat aineet, jotka eivät lämmetessään muodosta tarpeeksi palamiskelpoisia
kaasuja, palavat kytemällä. Palaminen tapahtuu tällöin itse aineessa (kivihiili, koksi,
metallit).
2. ja 3. Jotta aine voisi palaa liekillä, tulee sen muodostaa tarpeeksi palamiskelpoisia
kaasuja, jotka palavat aineen ulkopuolella (puolikiinteät aineet: parafiini, piki, steariini,
kiinteät aineet: puu, kuidut).
Kalvot: palamisneliö, palamistavat ja syttymistapoja
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Palamisnopeuteen vaikuttavat: palossa olevien aineiden määrälliset suhteet, lämpötila,
palavan aineen ja ilman kosketuspinnan suuruus ja mahdollisten reaktiota kiihdyttävien
aineiden mukanaolo reaktiossa.
Sammuttajan kannalta on tiedettävä neljä eri määritelmää, jotka vaikuttavat aineiden
syttymiseen, palamiseen tai mahdolliseen räjähtämiseen. Ne ovat: syttymislämpötila,
palamislämpötila, leimahduslämpötila ja syttymisrajat.
Nuotion sammuttaminen
Ennen sammuttamista lopetetaan puiden lisääminen nuotioon ja annetaan sen hiipua
itsestään. Polttamatta jääneet puut kootaan yhteen paikkaan. Viimeiseksi kerätään roskat
ja poltetaan ne vielä hiljalleen palavassa nuotiossa. Lopuksi nuotio sammutetaan vedellä.
Jos nuotiopaikalta on poistettu maata, se käännetään takaisin nuotion päälle. Ennen
poislähtöä täytyy muistaa vielä tarkistaa, että nuotio on varmasti sammunut. Tuhoisat
metsäpalot saavat joskus alkunsa huolimattomasti sammutetuista nuotioista.
http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/aineistot/palaminen/index.html
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KALVO

PALAMISEN NELIÖ
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KALVO

PALAMISTAVAT
Palaminen on palavan aineen yhtymistä happeen.
Aine voi palaa neljällä eri tavalla:

1. Liekehtimällä (kaasut ja höyryt)
2. Hehkumalla (puu- ja kivihiili)
3. Yhtäaikaisesti hehkumalla ja
liekehtimällä (puu)
4. Metallipallo (alumiini)
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KALVO

SYTTYMISTAPOJA
ITSESYTTYMINEN
- aine syttyy ilman ulkopuolista sytytystä
SYTTYVÄ AINE KOSKETUKSIIN
- liekin kanssa
- kuuman kanssa
OPTINEN SYY
LÄMPÖSÄTEILY
SÄHKÖISET SYYT
LUONNONVOIMAT
ISKU
KITKA

KIPINÄ
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KALVO

SAMMUTUSMENETELMÄT
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 3
Palamisessa puhutaan
syttyvistä aineista, jotka
voivat syttyä ja palaa.
Aineet esiintyvät yleensä
kolmessa olomuodossa:
jähmeänä, nesteenä tai
kaasuna.

PALAMISEN EDELLYTYKSET
A. MITÄ PALAMINEN VAATII?
1. Riittävästi lämpöä____________________________
2. Riittävästi happea____________________________
3. Riittävästi palavaa ainetta______________________
4. Katkeamattoman ketjureaktion__________________
B. KOE
Tarvitaan tuikkuja, tulitikut, kello ja erikokoisia lasipurkkeja.
Kynttilät sytytetään ja ne peitetään lasipurkilla. Samalla
otetaan kellosta aikaa ja tarkkaillaan, minkä lasipurkin alla
kynttilä palaa kauimmin.
Missä purkissa kynttilä paloi kauimmin? Miksi?
Suurimmassa purkissa happea on eniten ja näin ollen
palaminen kestää pisimpään.___________________

VINKKI: Ikkunoiden ja ovien sulkeminen tukahduttaa ja
hidastaa paloa.
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C. MILLÄ ERI TAVOIN AINE VOI PALAA?
1. Liekehtimällä_____________________________
2. Hehkumalla______________________________
3.Yhtäaikaa liekehtimällä ja hehkumalla_________
4.Metallipalo________________________________
D. MILLAISIA PALON SYTTYMISTAPOJA TIEDÄT?
Merkitse kuusi erilaista.
Nuotion sammuttaminen

1.Itsesyttyminen____________________________

Ennen sammuttamista
lopetetaan puiden
lisääminen nuotioon ja
annetaan sen hiipua
itsestään. Polttamatta
jääneet puut kootaan
yhteen paikkaan.
Viimeiseksi kerätään
roskat ja poltetaan ne
vielä hiljalleen palavassa
nuotiossa. Lopuksi nuotio
sammutetaan vedellä. Jos
nuotiopaikalta on poistettu
maata, se käännetään
takaisin nuotion päälle.
Ennen poislähtöä muista
vielä tarkistaa, että nuotio
on varmasti sammunut.
Tuhoisat metsäpalot
saavat joskus alkunsa
huolimattomasti
sammutetuista nuotioista.

2.Syttyvä aine kosketuksissa liekin/kuuman kanssa
3. Optinen syy______________________________
4.Lämpösäteily_____________________________
5. Sähköiset syyt____________________________
6. Luonnonvoimat, isku, kitka, kipinä____________
E. MAINITSE MITÄ SAMMUTUSMENETELMIÄ TIEDÄT
1. Tukahdutus______________________________
2. Jäähdytys_______________________________
3. Sammutusraivaus________________________
4. Ketjureaktion katkaisu_____________________
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OT 4

ALKUSAMMUTTIMET

TAVOITTEET

Nuoret tietävät, että on erilaisia alkusammuttimia ja
osaavat valita oikean alkusammuttimen.

SISÄLTÖ

Tutustutaan erilaisiin alkusammuttimiin ja miten niitä
voidaan käyttää erilaisiin tulipaloihin, alkusammuttimien
käyttö

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone tai harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Piirtoheitin, erilaisia alkusammutusvälineitä

TUNNIN KUVAUS

1. Oppilaat miettivät ryhmissä ja kirjaavat paperille
millä eri tavoilla voidaan sammuttaa. Kouluttaja voi
antaa kysymykset: Miten sammutetaan
popcornkattila, jos sen rasva palaa? Miten
sammutetaan palava televisio? Entäs kynttilästä
syttyneet verhot, entäpä palava ihminen?
2. Kouluttaja kertoo sammuttamisen eri
menetelmät: tukahduttaminen, jäähdyttäminen,
sammutusraivaus ja antikatalyysi.
3. Kertaa palamisen edellytykset (aine, lämpötila,
happi ja katkeamaton ketjureaktio). Kerro
esimerkkejä alkusammutuskalustosta sekä sen
sijoittamisesta. Korosta alkusammutuskaluston
käyttötaidon tarpeellisuutta. (kalvo)

Kouluttaja voi selvittää
myös, millä eri aineilla
voidaan sammuttaa: vesi,
jauhe, hiilidioksidi ja
vaahto.

4. Kouluttaja esittelee erilaisia alkusammutusvälineitä:
pikapaloposti, sisäpaloposti, sankoruisku,
sammutuspeite, käsisammuttimet jne.
5. Oppilaat kiertävät ja tutustuvat välineisiin pareittain
ja muistelevat, millaiseen paloon mitäkin välinettä
käytetään.
6. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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HT 5-6

ALKUSAMMUTUSHARJOITUS

TAVOITTEET

Nuoret osaavat ja uskaltavat sammuttaa alkupalon ja
ihmisen oikeaoppisesti.

SISÄLTÖ

Alkupalon sammuttaminen

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Alkusammutusvälineitä, palavan nesteen allas,
harjoitusnuket, oppilailla harjoitusasut, kypärät ja käsineet

TUNNIN KUVAUS

1. Huolehdi etukäteen, että kaikki harjoituspaikat ja välineet
ovat valmiina.
2. Kouluttaja kertoo oppilaille, mikä on harjoituksen
tarkoitus ja missä tapahtuu mitäkin. Kouluttaja kertaa
turvallisuusohjeet.
3. Kouluttaja kertoo, mitä sammuttimia käyttäessä tulee
ottaa huomioon: näitä asioita ovat mm. tuuli,
sammutusetäisyys sekä se, millaisen materiaalin
sammuttamiseen kukin sammutin sopii.
Tutustutaan samalla myös sammuttimen etiketissä oleviin
ohjeisiin. Kysele palojen luokituksia ja mitä etiketissä olevista
teksteistä selviää.
Huomioi kaikissa kokeiluissa lähestymistä ja oikeaa sammutustekniikkaa.
4. Oppilaat harjoittelevat pareittain ja vuorotellen
sammutuspeitteen käyttöä ihmisen sammuttamisessa.
5. Oppilaat harjoittelevat pareittain ja vuorotellen
käsisammuttimen käyttöä allaspalossa.
6. Kerro oma palautteesi ja anna oppilaiden kertoa omat
mielipiteensä.
7. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan
kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI

ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan palonalkujen sammuttamiseen varattuja välineitä.
Alkusammutuskalusto voidaan jakaa kahteen ryhmään:
1 Kiinteä alkusammutuskalusto
- rakennuspaloposti
- pikapaloposti
2 Irrallinen alkusammutuskalusto
- vesisammuttimet
- jauhesammuttimet
- hiilidioksidisammuttimet
- (vaahtosammuttimet)
- sammutuspeite
Suurin osa tulipaloista sammutetaan palon alkuvaiheessa onnistuneesti
alkusammutuskalustolla. Siksi jokaisen ihmisen, erityisesti palokuntalaisten, pitäisi osata
käyttää tätä kalustoa.
Käsisammutin
Käsisammutin on suppeampi käsite kuin alkusammutuskalusto. Sisäasiainministeriön
ohjeen mukaan käsisammuttimelta edellytetään seuraavia ominaisuuksia:

- irrallinen ja enintään 20 kg painava
- helppo kantaa ja helppo käyttää
- siinä on tai siihen toimintatilanteessa saadaan suihkuttamiseen tarvittava paine
- ripustuslaite sammuttimen kiinnittämistä varten
- yli 5 kg painavissa käsikahva
- B II ja B III jauhesammuttimen paineletkussa on käyttösuljin
- paineellisen jauhesammuttimen laukaisumekanismi on sijoitettava nousuputken yläpäähän
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Ryhmitys

Käsisammuttimet jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan eri ryhmiin:

A

Tarkoitettu kiinteiden aineiden (puu, paperi, hiili) sammuttamiseen

B

Tarkoitettu nesteiden ja nesteytyvien aineiden sammuttamiseen

C

Tarkoitettu kaasujen sammuttamiseen

D

Metallipalojen sammuttamiseen (teollisuuden käytössä, harvinainen)

E

Lisämerkintänä tyypillisesti etiketin alareunassa, soveltuu jännitteisiin
kohteisiin

F

Ruoanlaitossa käytettävien eläin- ja kasvipohjaisten öljyjen palot. (käytetään
esim. hampurilaisravintoloissa, erittäin harvinainen)

Lähde: www.tukes.fi

Sammutusjauheet

Jauheen sammutusvaikutus on antikatalyyttinen. Sammutusjauheina käytetään esim.

- ammoniumsulfaattia
- ammoniumfosfaattia
- natriumkloridia

Jauheet ovat teholtaan erilaisia.
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Jauhesammutin

Toimintarajat: jauhesammuttimen on oltava toimintakuntoinen lämpötiloissa 0 - +50°C ja
pakkasenkestävän sammuttimen -30 - +50°C.

Rakenne ja toimintaperiaate: jauhesammuttimet ovat joko ulkopuolisella tai sisäpuolisella
ponneainepullolla varustettuja tai sitten sammutin on jo valmiiksi paineistettu.

Lisätietoja teho-luokkavaatimuksista (kouluttajan on hyvä tietää)

Standardikokeissa käsisammuttimille asetetaan eräitä vaatimuksia sammutustehon,
suihkun pituuden, tyhjenemisajan ja tyhjenemisasteen suhteen.
Käsisammuttimien käyttöetäisyydet
- CO2- ja pienet halonisammuttimet 1 - 1,5 m
- Jauhesammuttimet ja yli 6 kg:n halonisammuttimet 1,5 - 3 m
- Vesisammuttimet > 3 m

________________________________________________________________________
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KALVO

ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Alkusammutuskalusto voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. Kiinteä alkusammutuskalusto
- pikapalopostit
- rakennuspaloposti

2. Irrallinen alkusammutuskalusto
- nestesammuttimet
- jauhesammuttimet
- hiilidioksidisammuttimet
- sammutuspeite
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(Kuvat; SPPL:n ja SPEK:n ohjeiden mukainen alkusammutusharjoitus)
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 4
Käsisammutin on
kannettava, käsin
laukaistavissa oleva
alkusammutin, jonka
paino toimintakuntoisena
on korkeintaan 20 kg.
Sammutinta nimitetään
sen sisältämän
sammutteen mukaan:
a. vesisammuttimet
b. nestesammuttimet
c. vaahtosammuttimet
d. jauhesammuttimet
e. hiilidioksidisammuttimet
f. halonisammuttimet

ALKUSAMMUTTIMET
A. MITÄ TARKOITTAA ALKUSAMMUTIN?
Palonalkujen sammuttamiseen tarkoitettu väline_______
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
B. MIHIN KAHTEEN RYHMÄÄN
ALKUSAMMUTUSKALUSTO VOIDAAN JAKAA?
1. Kiinteät alkusammutusvälineet _________________
2. Irralliset alkusammutusvälineet_________________
C. MILLAISIA ALKUSAMMUTTIMIA TIEDÄT?
1. Jauhesammutin______________________________
2. Nestesammutin______________________________
3. Hiilidioksidisammutin_________________________
4. Sammutuspeite______________________________
(Sankoruisku, matto, hiekka jne.)
D. PIIRRÄ JOKIN ALKUSAMMUTIN.
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HT 7-8

TYÖJOHTOSELVITYS JA LETKUN
KÄSITTELY

TAVOITTEET

Nuoret osaavat tehdä työjohtoselvityksen ja tietävät, milloin
sitä käytetään. Nuoret osaavat pakata letkun
kehikkoon/laukkuun.

SISÄLTÖ

Työjohtoselvityksen tekeminen ja letkun pakkaaminen
kehikkoon/laukkuun

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

työletkuja laukuissa/kehikoissa ja suihkuputkia

TUNNIN KUVAUS

1. Viesti, jossa letkulaukku/-kehikko viedään n. 30
metrin päähän ja joukkueen seuraava hakee,
seuraava vie ja seuraava taas hakee. Voittaja on se
joukkue, jonka kaikki jäsenet ovat tulleet ensin
maaliin.
2. Kouluttaja näyttää oppilaille letkujen oikeaoppisen
pakkaamisen kehikkoon/laukkuun.
3. Oppilaat kokeilevat ryhmissä.
4. Kouluttaja näyttää työjohtoselvityksen ja kertoo
esimerkkejä siitä, millaisissa tilanteissa
selvitystä käytetään.
5. Oppilaat kokeilevat ryhmissä.
6. Kehikon/laukun pakkaamiskisa. Jokaisessa
ryhmässä on 2-4 oppilasta. Ryhmä purkaa ja
kokoaa letkun mahdollisimman nopeasti ja siististi.
7. Kouluttaja kertoo letkujen huoltamisesta ja niiden
turvallisesta säilyttämisestä.
8. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
KÄSITTELYHARJOITUKSIA

Letkun selvittäminen kehikosta ja laukusta
Kehikosta tai laukusta selvitetään letku kahdella eri tavalla
- kehikkoa tai laukkua viedään eteenpäin, jolloin letku purkautuu siitä
- kehikko tai laukku jätetään siihen paikkaan, josta selvitys alkaa, otetaan letkuliittimestä
kiinni ja vedetään letku pois laatikosta/kehikosta. Tämä tapa kuitenkin kuluttaa
letkua enemmän.
Letkun kokoaminen kehikkoon tai laukkuun
- letkun kokoaminen käy parhaiten kahdestaan niin, että toinen kokoajista on
kehikon/laukun umpinaisessa päässä ja toinen avoimessa päässä
- letkun on oltava avattuna aiemmin mainitulla tavalla tai maassa suorana ilman kierteitä ja
mutkia, jottei siihen jää ilmaa tai vettä
- avoimessa päässä oleva antaa taittamansa letkun toiselle, joka taittaa sen omassa
päässään
- taittaminen pitää tehdä niin, ettei taitos ole pitempi kuin kehikko/laukku

TYÖJOHTO
Vettä siirretään jakoliittimeltä eteenpäin palokohteeseen työjohtoa pitkin. Työjohto on
tyypillisesti 39mm tai 51mm paksuinen. Työjohto päättyy suihkuputkeen.
Kun on kyse avopaloista, saatetaan työjohtona käyttää 76mm letkua. Tällaista selvitystä
kutsutaan järeäksi työjohtoselvitykseksi. Joissain tapauksissa saattaa olla
tarkoituksenmukaista, ettei pääjohtoa ja jakoliitintä selvitetä, vaan sammuttaminen
hoidetaan 39 mm tai 51 mm letkuilla (sama pätee vaahtoselvitykseen). Tällöin voidaan
puhua työjohtoselvityksestä.
________________________________________________________________________
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LETKUJEN KÄSITTELY
- ÄLÄ KOLHI LIITTIMIÄ
- PIDÄ LIITTIMET PUHTAINA
- ÄLÄ VEDÄ LETKUA TARPEETTOMASTI MAATA PITKIN
- KATSO, ETTEI LETKUUN JÄÄ PAINEISTETTAESSA
KIERTEITÄ TAI JYRKKIÄ MUTKIA
- VARO TERÄVIÄ REUNOJA JA ESINEITÄ
- SULJE JA AVAA SUIHKUPUTKI HITAASTI, SILLÄ PAINEISKU
SAATTAA KATKAISTA LETKUN
- ÄLÄ SULJE PAKKASELLA VEDEN VIRTAAMAA LETKUSSA,
ETTEI VESI JÄÄTYISI
- ÄLÄ ANNA AJONEUVOJEN AJAA LETKUN YLI, KÄYTÄ
LETKUSILTOJA
- SÄILYTÄ LETKU VARASTOSSA KUIVASSA JA
AURINGONVALOLTA SUOJATUSSA PAIKASSA
- PESE JA KUIVAA LETKUT KÄYTÖN JÄLKEEN
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OT 9

LISÄVESISELVITYKSET

TAVOITTEET

Nuoret tietävät, mistä saa vettä ja miten.

SISÄLTÖ

Säiliöauto, palopostit, luonnon vedenottamot jne.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone tai koulutuskatos

OPETUSVÄLINEET

Fläppipaperia

TUNNIN KUVAUS

1. Mietitään ryhmässä tai pienryhmissä, millaisia
vaihtoehtoisia lisävedenottomahdollisuuksia on.
2. Miten vesi saadaan kulkemaan vedenottopaikasta
varsinaiselle palopaikalle?
3. Kouluttaja kertoo yleisimmin käytetyistä
lisävesiselvityksistä.
4. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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HT 10

LISÄVESISELVITYKSET

TAVOITTEET

Nuoret tietävät, mistä saa vettä ja miten.

SISÄLTÖ

Säiliöauto, palopostit, luonnon vedenottamot jne.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Lisävesiselvitykseen tarvittava kalusto

TUNNIN KUVAUS

1. Kouluttaja kertaa selvitykseen käytettävän kaluston
ja näyttää mallisuorituksen valitsemastaan
lisävesiselvityksestä sekä kertoo selvityksen teon
vaiheittain.
2. Nuoret tutustuvat kalustoon ja tekevät selvityksen
pienryhmissä ohjeiden mukaisesti.
3. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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Kouluttajan taustamateriaali
Vedenottopaikat
- jaetaan luonnonvedenottopaikkoihin ja rakennettuihin vedenottopaikkoihin.
 Luonnonvedenottopaikkoja
- palokaivot, jotka ovat yleensä ø 4-6 m, ja syvyydeltään 3-5 m suuruisia
betonikaivoja, jodien vesivarat ovat uusiutuvia.
- luonnonvesiasemassa on vedetty imuputki suoraan mereen, järveen tai
jokeen (eristetyn kaivon kautta)
- lisäksi luonnonvesipaikkoja ovat yleensä rannat, purot, lammet ym. paikat,
jotka ovat palokunnan kalustolla saavutettavissa.


Rakennettuja vedenottopaikkoja
- Perinteisesti sammutusvedenotto on keskittynyt maapaloposteihin. Lisäksi
viime vuosina on rakennettu seinäpaloposteja, joiden etuna on
jäätymisvaaran pieneneminen ja letkujohdon selvitysnopeus.
- Rakennettuihin vedenottopaikkoihin kuuluvat myös vesiasemat, jotka
varustetaan ø 150mm ulosotoin.
- Lisäksi teollisuudessa on rakennettuja vedenottopaikkoja, jotka on liitetty
vesijohtoverkostoon tai erillisiin palovesialtaisiin, taikka ne ovat yhdessä
palopumppujen kautta yhteydessä suoraan mereen.

Vesitie
1. Vedenottopaikka
 palokaivo
 paloposti
 vesiasema
 luonnonvesiasema
2. Imujohto
3. Palopumppu tai –ruisku
4. Syöttöjohto
5. Säiliö- tai paloauto
6. Pääjohto
7. Jakoliitin / vuorojakoliitin
8. Työjohto
9. Suihkuputki
Lisävesiselvityksiä ovat:
-

Säiliöautoselvitys
Paloposti- tai vesiasemaselvitys
Moottoriruiskuselvitys
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 9

LISÄVESISELVITYKSET
A. MILLAISIA LISÄVEDENOTTO MAHDOLLISUUKSIA
PALOKUNNILLA ON KÄYTETTÄVISSÄÄN?
luonnon vedenottopaikat, maapalopostit, vesiasemat
_______________________________________________
_______________________________________________
B. MAINITSE KOLME LISÄVESISELVITYSTÄ
Säiliöautoselvitys,
paloposti- tai vesiasemaselvitys,
moottoriruiskuselvitys_
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HT 11-13

PALONARU, NOSTOT

TAVOITTEET

Nuori osaa tehdä kantolenkin, kelata ja lukita palonarun
sekä sitoa yksittäisiä työkaluja ja kalustonipun

SISÄLTÖ

Kantolenkki, kelaus ja lukitseminen sekä työkalun ja
kalustonipun sitominen, ohjausnarun käyttö nostossa

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Palonaruja, käsityökaluja

TUNNIN KUVAUS

1. Köydenvetoa pareittain (esim. 2vs2), voittajat jatkavat
seuraavaa paria vastaan.
2. Opetellaan palonarun osat, -kelaaminen ja -lukitus
3. Kerrataan leivonpääsolmun ja puolipolvisolmun
tekeminen. Opasta kantolenkin tekeminen. (Kalvo)
4. Opasta kalustonnostossa tarvittavien solmujen paikat.
5. Harjoitus: Kaluston nosto ja lasku. Palonaruja tarvitaan
1/työpari ja 3 murtovälinettä/palonaru. Toinen työparin
jäsen on kuvitteellisesti katolla, toinen maassa. Maassa
oleva sitoo kaluston palonaruun n. puolen metrin välein.
Katolla oleva nostaa kaluston ylös. Maassa oleva ohjaa
nostoa palonarusta. Kalusto irrotetaan ”katolla” ja
irrotuksen jälkeen sidotaan uudelleen. Kalusto lasketaan
alas.

Voidaan ottaa
loppulämmittely
hyppynaruilla
(palonaruilla). Muistuta
samalla, että palonarut
täytyy puhdistaa. Niihin
jäänyt hiekka saattaa
murentaa narua.

6. Harjoitus: Kalustonipun nosto. Kouluttaja näyttää
mallisuorituksen, jonka jälkeen oppilaat harjoittelevat: 1.
narulenkki palokangen silmukasta läpi, 2. välineet
pujotetaan lenkin sisään, 3. alapäähän puolipolvi, 4.
nosto, 5. purku ”katolla” ja uusi kiinnitys, 6. lasku ja 7.
irrotus.
7. Jos aika ja resurssit riittävät kouluttaja voi näyttää
mallisuorituksen moottorisahan nostosta. Sen
jälkeen oppilaat voivat harjoittella.

8. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
PALONARUN OSAT
Naru
Narujarru
Silmuri
Karbiinihaka
Kela
PALONARUN KÄSITTELYHARJOITUKSIA
- kokoa maassa oleva naru vyyhdelle lähellesi niin, ettei sitä tarvitse kelatessa vetää pitkin
maata
- nostetaan kela käsissä pystyyn
- periaate on se, että kelaa pyöritetään ja narua ohjataan peukaloilla ja etusormilla kelalle.
Palonarua avataan kelalta siten, että narun haka on koko pituudeltaan vapaasti maassa ja
kela yläviistossa on otsan korkeudella. Narulenkki pujotetaan lähemmästä silmukasta läpi
ulkoa sisäänpäin. Vedetään muodostunut lenkki kelan suuntaisesti kelan toisen
pään silmukasta ulos. Liitetään haka näin muodostuneeseen uuteen narulenkkiin.
Kantolenkki on oikean mittainen, kun se selkään asetettuna on niin, että kela on lantiolla
pakaralihaksen päällä. Jos lenkki on liian pitkä, voidaan sitä lyhentää lyhentämällä
narulenkkiä pyöräyttämällä kelaa kerran ympäri.
Palonarun haka kiinnitetään kaiteeseen tms. Jos tällaista sopivaa kohdetta ei ole,
lasketaan haka katolle ja painetaan se jalkaterällä kattoa tms. vasten. Putoamisesta
aiheutuvaa tempausta voidaan vaimentaa ottamalla narusta kämmenote. Kela asetetaan
suorana olevaan käteen siten, että naru tulee kelan alta toiseen käteen. Tällöin kela
pudotessaan ei törmää seinään, ikkunaan tms., vaan pyrkii pyöriessään seinästä
poispäin.
Jotta pudotetulta kelalta ei turhaan purkautuisi narua, lukitaan se. Otetaan kämmenotteella
kiinni kelan toisesta päästä siten, että naru on käyttäjästä poispäin ja tehdään toisella
kädellä puolipolvisolmu kelan reunaan. Jos kelan kannattaminen on nuorille liian raskasta,
voi kelan tukea vartaloon tai tehdä lukituksen maassa. Pura puolipolvi kelan siitä päästä
mistä sen teitkin, muuten naruun muodostuu solmu.
Jos työjohtoa ei viedä selässä katolle, nostetaan se sinne katolta lasketulla palonarulla.
Kun naru kastuu tai likaantuu, pestään se haalealla vedellä ja kuivataan. Kuiva naru
kelataan kelalle ja sijoitetaan kalustossa sille määrättyyn paikkaan.

Tasokurssi II
Kouluttajan opas
Versio 2.1

49/118

KANTOLENKKI
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OPPILAAN TYÖKIRJA

HT 11-13

PALONARUT, NOSTOT
A. NIMEÄ SOLMUT

puolipolvi
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HT 14

PAINESIDE

TAVOITTEET

Osaa tehdä painesiteen, ja erottaa painesiteen ja
kiristyssiteen eron

SISÄLTÖ

Harjoitellaan painesiteen teko

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone tai koulutuskatos

OPETUSVÄLINEET

Sideharsoja ja paineita

TUNNIN KUVAUS

1. Kouluttaja näyttää kuinka paineside tehdään ja
kertoo, milloin sitä käytetään
2. Oppilaat kokeilevat pareittain painesiteen tekemistä.
Voidaan valita haastavampi paikka kuin käsi tai
jalka.
3. Käykää keskustellen läpi haavojen ja verenvuodon
ensiapu
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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Kouluttajan taustamateriaali
Verenvuoto
Aikuisessa ihmisessä kiertävän veren määrä on n. 5 litraa. Veren tehtäviin kuuluu kuljettaa
happea soluihin, joista happi siirtyy kudoksiin (esim. aivoihin ja lihaksiin). Verenvuoto
vähentää kiertävää verimäärää ja voi aiheuttaa vakavan häiriön, jolloin kudosten
hapensaanti vähenee tai estyy kokonaan. Verenvuodon syynä on usein jokin vamma
(esim. terävästä lasinpalasta syntynyt viiltohaava). Verenvuotoja on kahta tyyppiä:
ulkoinen ja sisäinen verenvuoto. Ulkoinen vuoto on näkyvää, mutta sisäinen vuoto ei näy
ulospäin, koska se vuotaa kudoksiin ja ruumiinonteloihin. Ulkoiset verenvuodot voidaan
havaita helposti, niitä on kahta päätyyppiä eli pintaverenvuodot ja suuret verenvuodot.
Pintaverenvuodot:
- haava
- nirhauma
- naarmu
- muut pienet verenvuodot
- toimenpiteet:
 haava-alue puhdistetaan vedellä ja/tai desinfektioaineella
 haava suojataan laastarilla tai jollain muulla puhtaalla materiaalilla,
joka ei tartu (esim. sidetaitoksella) EI PUMPULILLA !
Suuret verenvuodot:
- valtimoverenvuodot
- laskimoverenvuodot
Valtimoverenvuodossa verenvuoto on runsasta ja pulppuavaa, veri on helakanpunaista.
Laskimoverenvuodossa verenvuoto on runsasta, mutta ei pulppuavaa, veri on väriltään
tummanpunaista. Suuri verenvuoto aiheutuu yleensä terävän esineen tunkeutuessa ihon
läpi niin syvälle, että se läpäisee valtimo- tai laskimosuonen.
- toimenpiteet:
 tarkoitus on saada verenvuoto tyrehtymään keinolla millä hyvänsä.
 painesiteellä (kts. kuva) saadaan yleensä verenvuoto tyrehtymään
helposti. Kiristysside on viimeinen vaihtoehto.
 Aseta potilas makuulle, jalat kohoasentoon sekä vuotava raaja
kohoasentoon.
 Rauhoita potilasta ja seuraa hänen tilaansa aktiivisesti (sokin vaara).
Kiristysside
-

-

Kiristysside on hätäensiapu amputoituneelle raajalle. Kiristyssiteeksi kelpaa
oikean siteen lisäksi myös mikä tahansa kangas, vaate tai naru.
Tarkoituksena on ehkäistä valtimoiden toiminta menetetyn tai runsaasti verta
vuotavan haavan alueelle. Tämä tehdään niin, että tukitaan raajaan menevä
valtimo raajaa edeltävästä nivelestä. Kiristysside tulisi asettaa aina lähimmän
nivelen yläpuolelle eli jos vuoto on ranteessa, tulisi kiristysside asettaa
kyynärpään yläpuolelle. Sama koskee muitakin raajoja.
Jos runsas verenvuoto jatkuu kaikista muista tyrehdyttämisyrityksistä
huolimatta, voi kiristyssiteen joutua asettamaan suoraan vuotokohdan
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-

yläpuolelle. Nivelen kohdalta tukittuna verenvuodon estäminen on
tehokkaampaa, mutta välittömästi vammakohdan yläpuolelta tukittu vuoto
vähentää verenvuotoa nopeammin.
Luuydinvuotoa ei voi tyrehdyttää kiristyssiteellä, eli on silti tärkeää pitää
vammautunut raaja kohoasennossa ja suuria suonia täytyy puristaa käsillä.

OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 14

PAINESIDE
A. MILLOIN PAINESIDETTÄ KÄYTETÄÄN?

Suurissa ja/tai paljon verta vuotavissa haavoissa

B. KERRO ESIMERKKEJÄ PINTAVERENVUODOISTA


Naarmu



Nirhauma



Paperihaava jne…

C. MIHIN KAHTEEN RYHMÄÄN JAETAAN SUURET
VERENVUODOT?


Valtimoverenvuoto



Laskimoverenvuoto

Tasokurssi II
Kouluttajan opas
Versio 2.1

56/118

OT 15-16

MURTUMAT

TAVOITTEET

Nuoret osaavat tunnistaa avomurtuman ja sisäisen
murtuman, murtuman tukeminen

SISÄLTÖ

Murtumatyypit ja murtumien ensiapu

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Lastoitus- ja sidontavälineet, piirtoheitin

TUNNIN KUVAUS

1. Kouluttaja kyselee, onko joltakin murtunut jokin luu
tai tunteeko joku jonkun, jolta olisi murtunut.
2. Miettikää milloin ja missä murtumia syntyy.
Murtumat syntyvät tavallisesti putoamisen,
kaatumisen tai iskeytymisen seurauksena.
3. Voiko murtuma vuotaa verta? Voi. Esittele
murtumatyypit: avomurtuma ja sisäinen murtuma.
4. Esittele kalvojen avulla murtuman ensiapu:






Yläraajan murtumassa tue käsi liikkumattomaksi
esimerkiksi kolmioliinalla. Kylkiluiden
murtamassa voit tukea rintakehää käsin tai
tukisiteellä.
Alaraajan murtumassa voi tukemiseen käyttää
toista jalkaa tai muuta tilapäisvälinettä, kuten
esimerkiksi tukevaa lautaa tai keppiä.
Jos epäilet selkärangan murtumaa, liikuta
loukkaantunutta vain, jos se on hengen
pelastamisen kannalta välttämätöntä.

5. Kouluttaja näyttää käytettävissä olevat lastoitus- ja
sidontavälineet.
6. Lapset kokeilevat pareittain murtuman tukemista.
7. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.

Tasokurssi II
Kouluttajan opas
Versio 2.1

57/118

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
MURTUMAT
Luunmurtuman voi aiheuttaa voimakas isku, vääntyminen tai taipuminen.
Umpimurtuma = Iho on murtumakohdassa ehjä
Avomurtuma = Murtumakohdassa on haava, josta luun pää saattaa törröttää esiin
OIREET


Kipu murtumakohdassa tuntuu erityisen voimakkaana, jos esim. murtuma-aluetta
yritetään liikuttaa tai sitä painellaan esim. kädellä.
Turvotusta esiintyy, koska ympäröiviin kudoksiin syntyy vuotoa.
Aktiivinen liike ei onnistu, jos murtuma on esim. raajojen pitkissä luissa.




Vääntyminen tms. muodonmuutos: tämä on nähtävissä usein pitkien luiden murtumissa,
sormien tai nilkan murtumissa raaja saattaa olla toista lyhyempi, jos luun päät kiilaavat
toistensa ohi. Murtumakohdassa voi olla porras tai raajassa mutka.
Ensiapu


Vältä turhaa liikuttelua



Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto



Arvioi lastoituksen tarve, ja tue murtumakohta tarvittaessa liikkumattomaksi.



Tue raaja kohoasentoon



Tarkkaile potilasta



Muista rankavamman mahdollisuus, jos vammakohta on kaulan, selkärangan tai
lantion alueella!



Soita tarvittaessa 112

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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KALVO

AVOMURTUMA ja UMPIMURTUMA
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 15-16

MURTUMAT
A. MILLOIN VOI TULLA MURTUMA?
____Kysele tähän esimerkkejä nuorilta!_____________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
B. MURTUMAT JAETAAN KAHTEEN PÄÄTYYPPIIN,
MITKÄ NE OVAT?
 Avomurtuma


Umpimurtuma

C. MILLAINEN ON MURTUMAN ENSIAPU?


Vältä turhaa liikuttelua



Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto



Arvioi lastoituksen tarve, ja tue murtumakohta
tarvittaessa liikkumattomaksi.



Tue raaja kohoasentoon



Tarkkaile potilasta



Muista rankavamman mahdollisuus, jos
vammakohta on kaulan, selkärangan tai lantion
alueella!



Soita tarvittaessa 112
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OT 17

PALOVAMMAT

TAVOITTEET

Nuoret osaavat antaa palovamman ensiavun sekä osaavat
ehkäistä palovammoja

SISÄLTÖ

Palovammojen asteet, palovammojen ensiapu (haaleaa
vettä, palovamma siteet)

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu tai fläppitaulu (piirtoheitin)

TUNNIN KUVAUS

1.

Kouluttaja on laittanut taululle sanan P_ _ _ _ A_ _
_ (PALOVAMMA). Oppilaat veikkaavat hirsipuun
omaisesti kirjaimia, ja kouluttaja kirjaa niitä taululle.
Jatketaan kunnes löydetään oikea sana,
palovamma.

2.

Pohditaan yhdessä miten palovammoja syntyy.
Onko jollakin ollut palovamma?

3.

Kouluttaja kertoo millaisia palovammoja on
olemassa ja kuinka ne voidaan luokitella niiden
laajuuden ja syvyyden mukaan. Voidaan näyttää
kuvia.

4.

Oppilaat miettivät ryhmissä, miten toimitaan jos
omat vaatteet syttyvät palamaan. (Pysähdy,
heittäydy maahan, tukahduta tuli). Kouluttaja kertoo
oikean toimintatavan yhteisesti kaikille.

5.

Kouluttaja kertoo millainen on palovamman
ensiapu.

6.

Ensiapua voidaan kokeilla pienissä ryhmissä, jos
tarvittavia ensiapuvälineitä on saatavilla
(rasvalappu, side jne.)

7.

Kouluttaja kertoo, missä ja milloin ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
PALOVAMMAT
Palovamma syntyy ihon altistuessa kuumuudelle. Sen aiheuttaja voi olla
esimerkiksi:
o
o
o
o

avotuli
kuuma vesi tai höyry
säteily
syövyttävä kemikaali

Kuumuuden vaikutuksesta iho ja mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vaurioituvat.
Pienten verisuonten vioituttua palaneelta alueelta tihkuu runsaasti veriplasmaa, ja jos alue
on iso, plasman menetys johtaa sokkiin.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Palovammat jaetaan syvyyden mukaan kolmeen asteeseen:
1. aste: Vain ihon pintakerros, orvaskesi, on vaurioitunut. Iho punottaa ja kirvelee. Kipu
kestää muutaman tunnin ja paranee muutamassa päivässä. Aiheuttajana esimerkiksi
aurinko.
2. aste: Vamma ulottuu pintakerrosta syvemmälle ihoon, muttei ihonalaisiin kudoksiin. Ihon
pintaan nousee rakkuloita ja palanut alue turpoaa. Kova kipu jatkuu useita tunteja. Vamma
paranee hyvin hoidettuna muutamassa viikossa, mutta voi aiheuttaa arpikudosta.
Aiheuttajana esim. kiehuva vesi.
3. aste: Vamma ulottuu kaikkien ihokerrosten läpi ja joskus syvemmällekin kudoksiin.
Rakkulanmuodostus on vähäistä, iho vaikuttaa kuivalta ja kovalta. Näin pahoin palanut iho
on tunnoton ja kipu on peräisin reuna-alueilta. Vamma paranee hitaasti ja vaatii hoidoksi
usein ihonsiirtoja. Aiheuttaja esim. avotuli.
PALOVAMMOJEN välitön ensiapu:
Jäähdytä palanut alue juoksevalla (ei paineella), viileällä vedellä tai upota se viileään
veteen. Jäähdytys tulisi aloittaa ensimmäisen viiden sekunnin aikana, jotta
palovamman eteneminen pysähtyisi.
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Kotona hoidettavat palovammat:
- palanut alue alle 5%
- jäähdytä viileällä, juoksevalla vedellä
- rakkuloita ei saa rikkoa
- ei saa kosketella käsin
- jäähdytyksen jälkeen rasvalappu tai puhdas kierreside päälle
- palovamma-alue asetetaan täydelliseen lepoon
- muista jäykkäkouristusrokote!
Lääkärin hoitoa vaativat palovammat:
- kämmentä suuremmat II asteen vammat
- kaikki III asteen vammat
- sähkövammat
- kasvojen tai käsien palovammat muita useammin
- jos potilas on hengittänyt kuumia palokaasuja
Palavien vaatteiden sammuttaminen:
- pelasta potilas ja sammuta palavat vaatteet tukahduttamalla tuli esim. huovalla/matolla
tai sammutuspeitteellä
- jos omat vaatteesi palavat, sammuta ne kierimällä maassa
- poista kuumat vaatteet välittömästi. Älä kuitenkaan revi kiinnipalaneita vaatteita.
- jäähdytä palanut alue huuhtelemalla sitä juoksevalla vedellä. Jatka jäähdytystä vähintään
puoli tuntia tai kunnes kipu lakkaa. Muista suurten palovammojen jäähdytyksessä
alilämpöisyysvaara!
PALOVAMMA-ALUEET
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KALVO

PALOVAMMA-ALUEET
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 17
Palavien vaatteiden
sammuttaminen:

PALOVAMMAT
A. MITEN PALOVAMMOJA VOI SYNTYÄ?
____Kysele tähän esimerkkejä nuorilta!_____________

Pelasta potilas ja sammuta
palavat vaatteet
tukahduttamalla tuli esim.
huovalla/matolla tai
sammutuspeitteellä.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Jos omat vaatteesi
palavat, sammuta ne
kierimällä maassa.
Poista kuumat vaatteet
välittömästi. Älä
kuitenkaan revi
kiinnipalaneita vaatteita.
Jäähdytä palanut alue
huuhtelemalla sitä
juoksevalla vedellä. Jatka
jäähdytystä vähintään
puoli tuntia tai kunnes kipu
lakkaa.

_______________________________________________
B. MILLAINEN ON PALOVAMMAN ENSIAPU?
_______________________________________________
_Jäähdytä palanut alue juoksevalla, viileällä vedellä (ei___
paineella) tai upota se viileään veteen. Jäähdytys tulisi___
aloittaa ensimmäisen viiden sekunnin aikana, jotta_______
palovamman eteneminen pysähtyisi. Jäähdytystä tulisi____
jatkaa 20-30 minuuttia. Suojaa palovamma tarvittaessa
puhtaalla sidoksella. ____________________________

Muista suurten
palovammojen
jäähdytyksessä
alilämpöisyysvaara!
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OT 18

PALOKUNTALAISEN KÄYTTÄYTYMINEN

TAVOITTEET

Nuoret ymmärtävät edustavansa koko alaa palokunnan
asussa ja haluavat pitää palokunnan ja pelastustoimen
arvostuksen voimissaan.

SISÄLTÖ

Palokuntalaisen käyttäytyminen.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Piirtoheitin

TUNNIN KUVAUS

Vaihtoehto: Leikki hymy kulkee. Istutaan ringissä. Yksi
lapsista on ringin keskellä. Yksi aloittaa hymyn
kuljettamisen hymyilemällä jollekin toiselle lapselle ringissä.
Se joka ottaa hymyn vastaan, laittaa sen eteenpäin. Ringin
keskellä oleva lapsi yrittää arvata, kenen kohdalla hymy on
menossa. Hymy yritetään kuljettaa keskellä olevalta
lapselta salassa. Kun hymyn kuljettaja arvataan, joutuu hän
keskelle.
1. Jokainen miettii kolme asiaa, miksi palokunta on
hyvä asia ja miksi sitä tarvitaan.
2. Kirjataan kaikkien ideat kalvolle tai taululle ja
keskustellaan niistä.
3. Oppilaat pohtivat ryhmissä huonoja
palokuntalaisen käytöstapoja (kiusaaminen,
kiroilu, lintsaaminen, valehtelu jne.). Niitä
voidaan kirjata taululle.
4. Vaihtoehtoisesti voidaan myös tutustua
palokuntalaisten pukuihin ja kertoa, miten puvussa
käyttäydytään ja missä sitä käytetään.
5. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Palokuntalaisen tietää osaksi palokuntaa erityisesti silloin, kun hän on pukeutunut
palokuntapukuun. Virka- tai palokuntapuvussa esiintyvältä odotetaan tavanomaista
täsmällisempää ja kohteliaampaa käytöstä. Asiallinen ja moitteeton pukeutuminen sekä
käyttäytyminen ovat yksi tärkeimmistä keinoista edustaessamme omaa palokuntaamme ja
tehdessämme pr-työtä palo- ja 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.
Suosituksella palokuntapuvuista yhtenäistetään eri paloalan järjestöissä, vpk:ssa, tpk:ssa
ja pvpk:ssa toimivien palokuntapukua käyttävien henkilöiden palokuntapukuun liittyvät
asusteet ja niissä käytettävät tunnukset ja merkit.
Palokuntapukua käyttävillä henkilöillä (miehet) tulee olla mahdollisuuksien mukaan
seuraava varustus:














palokuntapuvun takki
kenttäpusero
pitkähihainen paitapusero
lyhythihainen paitapusero
housut
päällystakki, kankainen
kenttä-päällystakki
sadetakki
lippalakki
kenttälakki
turkislakki
kengät, sukat, villapusero, paita, solmio, kaulaliina, käsineet ja epoletit
asemaa osoittavat merkit (määrää sisäasianministeriö)

Palokuntapuvun takki, kenttäpusero ja housut on määritelty vuonna 1964 sisäministeriön
hyväksymässä palokuntien virkapukuohjeessa.
Palokuntanuoret voivat käyttää juhlissa punataskuista haalaripukua tai muuta
palokunnan hyväksymää haalaripukua. Lakkina on kenttälakki tai venelakki. Tärkeää
on se, että palokunnittain asut ovat yhtenäisiä.
Nuorten taitomerkit tulevat harjoitushaalarin rintaan. Kurssimerkit ovat edelleen
hihassa.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 18

PALOKUNTALAISEN KÄYTTÄYTYMINEN
A. PALOKUNTALAISEN ASUJA

B. MIETI PALOKUNTALAISEN HYVIÄ KÄYTÖSTAPOJA.
KIRJAA TÄHÄN MIELESTÄSI KOLME TÄRKEINTÄ.
(Kysele esimerkkejä nuorilta tai anna itse
vastausvaihtoehtoja)
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________

C. MILLAISIA OVAT PALOKUNTALAISEN HUONOT
TAVAT? KIRJAA TÄHÄN MIELESTÄSI KOLME
TÄRKEINTÄ. (Kysele esimerkkejä nuorilta tai anna itse
vastausvaihtoehtoja).
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
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OT 19

LIITINKALUSTO

TAVOITTEET

Tunnistaa vähintään jakoliittimen, vuorojakoliittimen,
supistusliittimen ja vuoroliittimen sekä ymmärtää näiden
käyttötarkoituksen

SISÄLTÖ

Tutustutaan yleisimpiin palokunnan
käyttämiin liittimiin

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone tai koulutuskatos

OPETUSVÄLINEET

Jakoliitin, vuorojakoliitin, supistusliitin ja vuoroliitin tai
vaihtoehtoisesti selkeät kuvat kyseisistä liittimistä.

TUNNIN KUVAUS

1. Kouluttaja esittelee tavallisimpia palokunnan
käyttämiä liittimiä ja oppilaiden on mahdollisuus
tutustua niihin.
2. Kouluttaja kertoo esiteltyjen liittimien
käyttötarkoituksen ja paikan sammutusveden
siirtojärjestelmässä
3. Keskustellaan yleisesti liittimien käytöstä ja miten
niitä tulee käsitellä
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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Kouluttajan taustamateriaali:
-

Kerro kyseisten liittimen paikka ja tehtävät sammutusveden siirtojärjestelmässä.
Kerro myös liittimen perusrakenteesta ja miten sen erottaa muista liittimistä.

VUOROLIITIN
- Läpällinen Y:n muotoinen liitin, jossa vesi virtaa
suurempipaineisesta haarasta tyven suuntaan
-

Käytetään yleensä lisävesiselvityksessä
 Käytön etuna on, ettei pääletkun liitosta
tarvitse avata ja liittää uudelleen, kun
halutaan vaihtaa lisävedenotto-lähdettä
(esim. vedenkuljetus palopaikalle säiliöautoilla vuoroajona).
Näin vältytään vesikatkoilta.

JAKOLIITIN
- Jakoliitin on letkujohtoa haaroittava sulkimella
varustettu liitin. (pallo- tai kierreventtiilit)
-

Pääletkusta tuleva vesi voidaan jakoliittimellä jakaa
useille (2-3) työletkuille. Jakoliitin toimii myös
eräänlaisena varmuusventtiilinä, sillä sulkemalla
jakoliitin, estetään veden kulku eteenpäin esim.
letkurikko- tms. tapauksissa.

-

Jakoliittimen sisääntuloliitin on 76 mm, ja ulostulot joko 51mm tai esim. 1x 76mm +
2x 51mm

VUOROJAKOLIITIN
- Kiinteästi yhdistetty vuoroliitin ja jakoliitin
-

Kaksi sisääntuloliitintä mahdollistaa turvaselvityksen
tekemisen veden saannin varmistamiseksi.

-

Venttiilit ovat joko pallo- tai kierreventtiilejä.

SUPISTUSLIITIN
- Supistusliitin on lyhyt, suora liitin, joka muodostuu kahdesta
eri kokoisesta paloliittimestä,
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-

Käytetään, kun halutaan esim. muuntaa 76 mm:n pääletku 39 tai 51 mm:n
työletkuksi. Käytössä on myös suurempia 76/110mm:n muunnosliittimiä.

Liittimien nimet tarkistettu SPEK:n ja SPPL:n kustantamasta Palo- ja pelastussanastosta (2006)

Lisätietoa liittimistä:
-

Suomessa käytettävien liittimien tavallisimpana valmistusmateriaalina on
nykypäivänä alumiini, aiemmin on käytetty myös messinkiä.

-

Eri valmistusmateriaaleista valmistettujen liittimien liittäminen toisiinsa saattaa
tuottaa vaikeuksia.

-

Liittimien käsittely:
o ÄLÄ KOLHI LIITTIMIÄ, KOLHIINTUMINEN VAIKEUTTAA LIITTÄMISTÄ
o PIDÄ LIITTIMET PUHTAINA LUMESTA, HIEKASTA YMS. EPÄPUHTAUS
VAIKEUTTAA LIITTÄMISTÄ TAI SAATTAA TEHDÄ SEN JOPA
MAHDOTTOMAKSI
o ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUJA LIITTÄMISEEN, ÄLÄKÄ MUUTENKAAN LIITÄ
VÄKISIN
o TIIVISTEKUMIEN KUNTOA ON TARKKAILTAVA JA HOIDETTAVA (silikoni)
o PALLOVENTTIILILLÄ VARUSTETUT HANAT AVATTAVA HITAASTI
PAINEISKUJEN VÄLTTÄMISEKSI
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 19

LIITINKALUSTO
1. Tunnista ja nimeä palokunnan yleisimmin
käyttämät liittimet:

MUISTA, ETTÄ:
-

Liittimiä EI saa
kolhia

-

Pidä liittimet
puhtaina

-

Älä käytä työkaluja
liittämiseen, äläkä
muutenkaan liitä
väkisin

-

Tiivistekumien
kuntoa on
tarkkailtava ja
hoidettava (silikoni)

-

___________________________

_________________________

Palloventtiilillä
varustetut hanat on
avattava
rauhallisesti, jotta
vältytään
paineiskuilta.

________________________

___________________________
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OT 20-21

LOPPUHARJOITTELU

TAVOITTEET

Nuoret kertaavat oppimaansa ja kokevat onnistumisen
elämyksiä. Kouluttajat saavat palautetta koulutuksen
onnistumisesta.

SISÄLTÖ

Kerrataan kurssilla opittu
toiminnallisessa tilanneharjoituksessa.

KESTO
2 x 30 minuuttia
PAIKKA
Harjoitusalue
OPETUSVÄLINEET
TUNNIN KUVAUS

Rasteihin tarvittavia tarvikkeita (esim. sankoruiskuja,
lippuja, liaani, suihkuputkia, paperia ja kyniä).
1. Valmistele loppuharjoittelu hyvin. Varmista, että
kaikki rastit ovat valmiina.
2. Kurssin loppuharjoitus voidaan toteuttaa
olympialaisina tai rastiharjoituksena. Tällöin tarvitaan
ohjaajia ja avustajia joka rastille. Rastit voidaan
kiertää yksittäin tai pareittain. Rastien suunnittelussa
tulee ottaa huomioon se, mitä lapsille on opetettu.
Toinen porukka on saattanut perehtyä toiseen
asiaan enemmän kuin toinen ryhmä. Rastit voisivat
olla esim.
a)
b)
c)
d)
e)

Painesiderasti
Letkurasti
Alkusammutinrasti
Palonarurasti (nostaminen)
Ensiapurasti (murtuma)

3. Harjoituksen palautteen antaminen keskustellen (tai
kirjallisesti) kouluttajan johdolla. Mikä harjoituksessa
oli kivointa, mikä vaikeaa? Mistä haluaisit oppia
lisää, mikä oli tylsää?
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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OT 22

KURSSIN PÄÄTÖS

TAVOITTEET

Nuoret lähtevät leiriltä hyvillä mielin. Kouluttajat saavat
palautetta.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Autonrenkaita.

TUNNIN KUVAUS

1. Renkaanvieritystä. Pelaajat seisovat jonossa.
Ensimmäinen laittaa renkaan vierimään ja yrittää
saada sen pysähtymisen osumaan merkittyyn
neliöön. Hän hakee sen ja antaa renkaan
seuraavalle. Jokaisesta neliön sisäpuolelle
jääneestä renkaasta joukkue saa yhden pisteen.
2. Istutaan ympyrässä niin, että kaikki näkevät
toisensa. Kouluttaja kättelee lapset ja jakaa
todistukset ja merkit, ja kertoo seuraavista
kursseista ja niiden sisällöistä.
3. Kiitokset ja tervehtimiset.
4. Tässä vaiheessa voidaan oppilailla teettää
itsearviointi (missä onnistuin, missä olisin
voinut parantaa, miten käyttäydyin jne.) tai
ohjaajiin ja leiriin kohdistuva nimetön risuja ja
ruusuja -arviointi.
5. Kouluttaja kertoo, mistä ja miten leiriltä lähdetään.
6. Kouluttajat täyttävät itsearviointilomakkeet ja
palauttavat ne kurssinjohtajalle.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 22

KURSSIN PÄÄTÖS
A. MIKÄ OLI MUKAVINTA KURSSIN AIKANA?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

B. MIKÄ OLI IKÄVINTÄ KURSSIN AIKANA?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

C. PYYDÄ TÄHÄN TERVEHDYKSESI
KURSSIKAVEREILTASI
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KOULUTTAJIEN ITSEARVIOINTI
Nimi

_________________________

Kurssi

TASOKURSSI II

Pvm

_________________________

Paikka

______________________

Tämän arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoja ja kouluttajien kommentteja kurssin
johtajalle kurssin kehittämistä ja parantamista varten.
1.

Olivatko tasokurssi II: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, käytännön
esimerkkien käyttäminen, vuorovaikutus oppilaiden kanssa)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Millainen oli työrauha opetustilanteissa, olivatko oppilaat motivoituneita?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

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 II

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 leirillä 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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OT 23-24

KURSSIN PELISÄÄNTÖJEN LAATIMINEN

TAVOITTEET

Nuoret sitoutuvat toimimaan ryhmänä yhteisesti sovittujen
pelisääntöjen kanssa.

SISÄLTÖ

Nuoret laativat keskenään kurssin pelisäännöt kiusaaminen,
toisten auttaminen, aikatauluista huolehtiminen,
jne)

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokka

OPETUSVÄLINEET

fläppipaperia ja kyniä

TUNNIN KUVAUS

1. Oppilaat jaetaan neljän hengen ryhmiin ja heille
annetaan kymmenen minuuttia aikaa harjoitella
näytelmä, jossa joku on kiusaamisen kohteena.

KETÄÄN EI SAA
KIUSATA

2. Näytelmät esitetään ja niistä keskustellaan. Kouluttaja
voi kysellä esim. Mitä luulette, miltä Matista tuntui?
Miksi Mikko ja Kalle tekivät niin? Kuinka olisi voinut
auttaa? Olisiko pitänyt ilmoittaa vanhemmille? jne.

KETÄÄN EI SAA
JÄTTÄÄ LEIKKIEN
ULKOPUOLELLE
HYMY EI MAKSA
MITÄÄN

3. 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.
4. Alias –sanaselitysleikki 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.
5. Voidaan myös vaihtoehtoisesti piirtää paperille asioita,
joista tulee mukava mieli ja joista tulee hyvälle tuulelle.
6. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 23-24

KURSSIN PELISÄÄNTÖJEN LAATIMINEN
A. KIRJOITA KOLME MEIDÄN KURSSILLA SOVITTUA
YHTEISTÄ PELISÄÄNTÖÄ

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




B. KIRJOITA VIISI ASIAA MITÄ LEIRILLÄ VOI TEHDÄ





C. KIRJOITA VIISI ASIAA MITÄ LEIRILLÄ EI SAA
TEHDÄ
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HT 25-28

SUUNNISTUS JA ETSINTÄ

TAVOITTEET

Nuori osaa lukea karttaa ja verrata maastoon, sekä löytää
kohteita maastosta kartan avulla. Nuori tiedostaa
etsinnän perusperiaatteet.

SISÄLTÖ

Luonnossa ja tiestöllä liikkuminen, kompassin käyttö,
kartan luku.

KESTO

4x30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Erilaisia karttoja (tiekartta, maastokartta, pohjapiirros),
kompassi

TUNNIN KUVAUS

1. Tutustutaan leirialueen karttaan. Kouluttaja voi merkitä rastin
johonkin kohtaan karttapohjaan ja oppilaiden täytyy käydä
merkityllä paikalla. Voidaan myös piirtää luokkahuoneen
pohjapiirros.

Voidaan myös tehdä
ohessa olevaan karttaan
lisäyksiä; suojateitä,
liikennemerkkejä,
liikennevaloja jne.

2. Kerrataan ilmansuunnat leikin avulla. Kouluttaja sanoo
pohjoinen, jolloin oppilaat näyttävät kädellä suunnan jne.
3. Tutustutaan karttamerkkeihin (maastokartta)
4. Tutustutaan
kaupungin karttaan.
Kouluttaja antaa
lähtö-paikan ja
päätepisteen.
Oppilaiden
täytyy merkitä
kynällä reitti, jota
pitkin he pyöräilisivät.
5. Leirialueen
siivous voidaan suorittaa etsintäharjoituksena

Keskustellaan, miten toimitaan, jos eksyt maastossa. Entä
miten toimitaan, jos joku muu on eksynyt? (etsintä)
6. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan kerran.
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Metsäretkellä ja koulumatkalla maamerkit muistiin
Koululaisen kanssa kannattaa opetella koulu- tai harrastusmatkan paikannimet.
Lapsen olisi hyvä tietää ainakin koulunsa nimi, katuosoite ja joku maamerkki matkan
varrelta. Vaikka hätäkeskuksissa on nykyisin käytössä matkapuhelimen
paikannusjärjestelmä, ensisijainen, tärkein ja tarkin paikkatieto saadaan edelleen
ilmoittajalta itseltään.
Hätäpuheluista vain pieni osa on lasten tekemiä. Läheskään kaikki ongelmatilanteet
eivät edellytä viranomaishälytystä, vaan avuksi riittää hätäkeskuspäivystäjän
puhelimitse antama ohjaus ja neuvonta.
Hätäkeskuspäivystäjälle lapsi on aina hyvin haasteellinen soittaja, jolle kysymykset ja
ohjeet pitää antaa todella harkiten. Toisaalta lapset ovat soittaessaan hyvin reippaita,
vastaavat kysymyksiin totuudenmukaisesti ja noudattavat tarkasti annettuja ohjeita.

Eksyminen
Jokainen suunnistaja eksyy joskus. Jottei tilanne pahene, on hyvä osata toimia
oikein eksyessäkin.
Hyvät suunnistajat osaavat jälkeenpäin kertoa, minne eksyivät eli eksymisestä
selviämistaidot ovat osa suunnistustaitoa.
Ennen retkelle tai vaellukselle lähtemistä, on hyvä kertoa reittisuunnitelma
kotijoukoille, jotta he tietävät, mistä lähteä etsimään eksymisen tai tapaturman
sattuessa. Sovitulta suunnistusreitiltä ei poiketa "kioskilla käymään", jottei aiheuteta
turhia etsintäoperaatioita.
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Jotta et eksyisi











Opettele suunnistamaan, lukemaan karttaa ja käyttämään kompassia. Vain
harjoittelemalla oppii suunnistamaan.
Pidä mukanasi paikkansa pitävä, riittävän tarkka kartta, esim. ulkoilukartta tai
maastokartta.. Myös GPS-paikannin lisää turvallisuutta erityisesti silloin, kun
näkyvyys on huono tai et ole aivan varma sijainnistasi.
Älä pidä itseäsi liian kokeneena.
Valitse reitti huolellisesti ryhmän taitojen ja voimien sekä sään mukaisesti.
Seuraa kuljettaessa karttaa ja tutki samalla reittiä ennakolta.
Arvioi matkaan kuluva aika ja seuraa ajan kulumista.
Sovi ryhmän kanssa etukäteen toimenpiteet ja pelastautumissuunta siltä varalta, että
joku eksyy joukosta.
Eksymisvaara on suurin, kun on pimeää tai näkyvyys on muuten heikko.
Pysähdy heti paikanmääritystä varten, jos olet epävarma.

Jos eksyt maastossa












Totea tilanne.
Pysy rauhallisina ja yhdessä muun ryhmän kanssa. Pidä tauko ja syö.
Merkitse kartalle viimeinen varma paikannus ja muistele, milloin olit siellä. Nyt
tiedät jo summittaisen alueen, jossa olet.
Muistele viimeisiä kulkusuuntia, jolloin epämääräinen alue pienenee.
Tarkastele ympäröivää maastoa ja kiintopisteitä, vertaile niitä karttaan. Vertailua
helpottaa kartan kääntäminen pohjois-etelä-suuntaan ja siirtyminen näköalapaikalle.
Mieti, oletko vielä kartalla vai sen ulkopuolella?
Jos paikanmääritys ei vieläkään onnistu, lähde kulkemaan kohti ennalta valittua
pelastautumissuuntaa lähimpään suureen kiintopisteeseen: tunturi, joki, tie.
Jos sää on todella huono tai olette ryhmässä väsyneitä tai erimielisiä, pysähtykää
syömään tai leiriytykää ensimmäiseen sopivaan paikkaan ja levätkää kunnolla.
Huonon sään on aina annettava mennä ohitse.
Eksynyttä ryhmää ei ajeta näännyksiin toiveajattelulla pikaisesta poispääsystä eikä
hajoteta pienempiin ryhmiin.
Jos olet jo pidempään ollut tietymättömissä ja on oletettavaa, että etsijät on lähetetty
perään, tee itsesi näkyväksi parhaalla mahdollisella tavalla: maanpintaa rikkomalla,
merkkitulia käyttämällä tai laittamalla jotain suurta ja värikästä näkyville.
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Halaa puuta

2. Kuulu ja näy

3. Pidä itsesi lämpimänä

(Eksyksissä -kurssimateriaali)
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Luonnonmerkit apuna suunnan määrityksessä
Retkelle tulee aina varustautua kartalla ja kompassilla. Jos jostakin syystä kompassia
ei kuitenkaan voi käyttää, on hyvä osata hyödyntää luonnonmerkkejä apuna
ilmansuuntien määrityksessä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yksi luonnonmerkki
ei riitä vahvistamaan suuntaa, vaan merkkejä tarvitaan useampia.
Auringon avulla





Ilmansuunnat voidaan arvioida karkeasti, kun tiedetään,
missä ilmansuunnassa aurinko on eri kellonaikoina. Talvella aurinko on idässä
klo 6 (kesällä klo 7), etelässä klo 12 (kesällä klo 13) ja lännessä klo 18 (kesällä
klo 19).
Kelloa voi käyttää myös pohjoissuunnan määrittämiseen. Kellonaika jaetaan
kahdella ja saatu aika suunnataan kohti aurinkoa, jolloin kellotaulun yläreuna
(klo 12) osoittaa kohti pohjoista. Eli jos kello on illalla kahdeksan, niin jaetaan
20 kahdella. Saatu tulos, 10 tähdätään kohti aurinkoa, jolloin 12 osoittaa
pohjoista kohti. Kesällä on muistettava vähentää tunti kellonajasta, jotta se
vastaisi normaaliaikaa eli talviaikaa.

Luonnonmerkkien avulla







Muurahaiskekojen loivin sivu osoittaa etelään ja keot ovat kivien eteläpuolella.
Yksinäisessä puussa on etelän puolella eniten oksia ja ne ovat myös muita
oksia kookkaampia ja tuuheampia.
Koivussa valkea tuohi ulottuu alimmaksi etelän puolella.
Jäkälät kasvavat kuusen ja kiven eteläpuolella.
Keväällä on etelän puolella pälviä lumessa.
Kivet ja puut sammaloituvat enemmän ja korkeammalta pohjoisen puolella.
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Pohjoisen voi löytää myös tähtikuvioiden avulla. Kuvittele viiva, joka kulkee
suoraan Otavan kahden viimeisen tähden kautta. Noin viiden tähden välin
pituisen matkan päässä on Pohjantähti, joka on aina pohjoisessa.

Kadonneiden etsintä

Poliisi vastaa kadonneen henkilön etsinnästä sisämaassa ja sisävesialueilla.
Merellä etsinnästä vastaa rajavartiolaitos.
Kadonneen henkilön etsintä käynnistetään, jos kadonneen epäillään
joutuneen hengenvaaraan, onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi. Etsinnät
käynnistetään nopeasti, jos kadonnut on lapsi, vanhus tai sillä tavoin sairas
ihminen, ettei hän kykene huolehtimaan itsestään. Etsintöjen
käynnistämiseen vaikuttaa myös säätila.
Poliisilain perusteella poliisi voi määrätä jokaisen 18-54-vuotiaan tehtävään
kykenevän henkilön avustamaan kadonneen etsinnässä ja ihmishengen
pelastamisessa sekä määrätä annettavaksi poliisin käyttöön täyttä korvausta
vastaan kohtuullisessa määrin tarpeellisia teknisiä välineitä ja muita
tarvikkeita.
Lisätietoja kadonneen henkilön etsinnästä saa paikallispoliisilta.
Yleensä poliisi käyttää etsinnässä apunaan tehtävään koulutettua
vapaaehtoista pelastuspalvelua (vapepa). Vapepa koostuu jäsenjärjestöjensä
kautta siihen liittyneistä ihmisistä ja sen toimintaa koordinoi Suomen
Punainen Risti.
(poliisi.fi)
Ohessa kuvat kahdesta erilaisesta etsintä-tekniikasta.

- Näkötuntumaharavointi
- Porrastettu näkötuntumaharavointi
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HT 29-30

RYHMÄYTYMINEN

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen, virkistyminen
ja motivoituminen oppimiseen.

SISÄLTÖ

Erilaiset leikit tavoitteineen ja toteuttamistapoineen

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone tai harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

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 tärkeää
itsestään. Kun ryhmään on saatu positiivinen tunnelma,
voidaan aloittaa tutustuminen.

TUNNIN KUVAUS
Turvallisen ilmapiirin
saavuttaminen on ryhmän
toiminnan ja osallistujien
hyvän olon kannalta
äärimmäisen tärkeää.
Ilmapiirin saavuttaminen on
aina yhtä suuri haaste niin
kouluttajille kuin itse
kurssilaisillekin.

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 31-32

KUNTOSKABA

TAVOITTEET

Nuoret kokevat liikunnan iloa, kohottavat kuntoaan ja
innostuvat kunnon kohottamiseen.

SISÄLTÖ

Tehdään nuorille kuntorata.

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue tai muu liikuntaan sopiva paikka

OPETUSVÄLINEET

Kuntoradalle vaadittava kalusto

TUNNIN KUVAUS

1. Oppilaat jaetaan ryhmiin ja heille annetaan selkeät
ohjeet radan suorittamisesta
2. Ryhmät kilpailevat keskenään radan
suorittamisesta.

3. Kouluttajat voivat haastaa voittajajoukkueen
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin kokoonnutaan
seuraavan kerran.
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HT 33

SILMÄVAMMAT

TAVOITTEET

Osaa antaa ensiapua silmävammoihin

SISÄLTÖ

Harjoitellaan silmävammojen ensiapua

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokka tai koulutuskatos

OPETUSVÄLINEET

Fläppipaperia

TUNNIN KUVAUS

1. Millaisia vammoja silmään voi aiheutua ja
minkälaisissa tilanteissa?
2. Silmävammojen ensiapua

3. Onko nuorilla kokemuksia silmävammoista?
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin kokoonnutaan
seuraavan kerran.
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Kouluttajan taustamateriaali
Silmävammat
Silmävammat voivat syntyä usealla eritavalla. Yleisimpiä silmään kohdistuvia vammoja
ovat silmään joutuneet vieraat esineet. Silmävamman voi aiheutta myös terävä- tai tylppä
isku, fysikaalinen ärsyke kuten ultraviolettisäteily tai syövyttävä aine. Silmään kohdistuviin
vammoihin tulee aina suhtautua vakavasti, sillä pieneltäkin vaikuttava vaurio voi aiheuttaa
näkökyvyn pysyvän heikkenemisen. Paras tapa suojautua silmävammoilta on
ennaltaehkäisy. Työssä tai harrastauksissa, joissa pölyn tai roskien joutuminen silmään on
todennäköistä, tulee käyttää suojalaseja. Kuten myös ilotulituksissa, niin ilotulitteiden
käyttäjällä, kuin katsojilla on tarpeellista käyttää silmäsuojaimia. Syövyttäviä kemikaaleja
käsiteltäessä tulee vierelle varata runsaasti puhdasta vettä silmien huuhtelua varten.
Silmävammojen ensiapua
Vierasesine silmässä
Sidekalvolle joutuneet pienet roskat ja pöly kulkeutuu kyynelnesteen mukana
silmänurkkaan ja sitä kautta ne tulee vaistomaisesti pyyhkäistyä pois. Ne saattavat myös
aiheuttaa lisääntynyttä kyynelnesteen muodostusta ja siten poistua silmästä. Yläluomen
alle sitkeämmin juuttunut roska voidaan poistaa luomea kääntämällä ja pyyhkäisemällä
roska pois puhataalla vedellä kostutetulla pumpulipuikolla.
Sarveiskalvolle juuttunut rikka, kuten metallilastu tai kiven siru, näkyy usein selkeästi
silmän kirkkaalla sarveikalvolla. Tämä aiheuttaa silmään roskan tunnetta, sekä mahdollista
kipua, valon arkuutta tai jopa verestystä. Tällainen vamma vaatii lääkärillä käyntiä.
Silmässä saattaa toimenpiteen jälkeenkin olla roskantunnetta vielä muutaman päivän ajan.
Lävistävä silmvamma
Jos on epäily, että vamma on lävistänyt sarveiskalvon tai valkean kovakalvon, potilas tulee
laittaa makuulle ja toimittaa nopeasti lääkäriin. Molemmat silmät tulee peittää, mutta
vammautunutta silmää ei saa painaa. Mikäli silmän lävistänyt esine on edelleen silmässä
kiinni, sitä ei saa poistaa, mutta esine on tuettava liikkumattomaksi kuljetuksen ajaksi, jotta
se ei aiheuta lisävammoja.
Tylppä silmän vamma
Pesäpallosta, nyrkin iskusta tai muusta syystä silmään kohdistunut tylppä vamma saattaa
aiheuttaa ainoastaan verenpurkaumia tai turvotusta silmäluomella tai silmän ympärillä.
Mikäli silmä on avattavissa, kyseiset oireet eivät tarvitse hoitoa. Kipua ja turvotusta voi
lievittää kylmällä. Mikäli silmäluomet turpoaa yhteen, saattaa muut vammat jäädä
huomaamatta tai sidekalvolle voi syntyä tulehdus, jolloin silmä on hyvä käydä
tarkastuttamassa lääkärillä.
Hyvin voimakas isku voi aiheuttaa luisen silmäkuopan murtuman tai silmämunan
vaurioitumisen. Tällöin vähäisetkin näköhairiöt, kaksoiskuvat tai verenvuoto ovat syy
hakeutua lääkäriin.
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Ultraviolettisäteilyn aiheuttama silmävamma (ns. lumisokeus)
Kirkkaasta auringonvalosta lumisessa ympäristössä tai merellä, hitsausliekistä tai
ultraviolettilampusta tuleva näkyvää valoa lyhytaaltoisempi säteily saattaa ärsyttää silmää
ja aiheuttaa punoitusta, valonarkuutta ja roskantunnetta silmissä. Oireet paranee parissa
päivässä säteilyaltistuksen loputtua. Oireita voi lievittää peittämällä silmät valolta tai
tarvittaessa salvalpuilla.
Syövyttävän aineen aiheuttama silmävamma
Jos silmään osuu syövyttävää ainetta, avointa silmää on huuhdeltava runsaalla vedellä
vähintään 10 minuuttia, mieluiten puolituntia. Emäksinen kemikaali tunkeutuu hapanta
syvemmälle, jolloin silmää on huuhdeltava kauemmin. Tarpeen vaatiessa, silmää on
pidettävä avoinna sormin. Ensiavun jälkeen silmä on suositeltavaa tarkastuttaa lääkärillä,
mahdollisten vakavampien vaurioiden varalta.

Käytettyjä lähteitä
Silmävammat. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
Ikäheimo K ja Sorri I. Silmävammat. Duodecim 2007; 123: 1865–9 1
Paakkala A-M. Vierasesine sarveiskalvolla (corpus alienum corneae). Lääkärin
tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
Artikkeli on tarkastettu 15.9.2011
Artikkelin tunnus: dlk00329 (013.000)
© 2011 Kustannus Oy Duodecim
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VALINNAISET TUNNIT

HT 34-36

VESILEIKIT

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen, motivoituminen oppimiseen

SISÄLTÖ

Erilaiset vesileikit tavoitteineen ja toteuttamistapoineen.

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Uimaranta

OPETUSVÄLINEET

ämpäreitä ja mukeja (uimalautoja)

TUNNIN KUVAUS

1. Kokoonnutaan uimarannalle tai muuhun tavallisesta
koulutuspaikasta poikkeavaan paikkaan.
2. Oppilaat jaetaan neljään joukkueeseen. Joukkueet
seisovat jonossa n. 15 metrin päässä
rannasta/vesipisteestä. Joukkueen ensimmäisellä on
muki. Lähtömerkin saatuaan hän juoksee veteen,
kaappaa mukilla vettä ja kantaa veden oman
joukkueen ämpäriin. Sitten hän antaa mukin
seuraavalle, joka juoksee rannasta hakemaan vettä
jne.

Sukkulaviestiä
rantavedessä kuuden
hengen joukkueissa.
Joukkueen kolme jäsentä
ovat alueen toisessa
päässä jonossa ja kolme
muuta toisessa päässä.
Toisesta päästä lähtee
juoksija liikkeelle ja antaa
käsimerkin aleen toisessa
päässä olevan jonon
ensimmäiselle. Voittaja on
se joukkue, jonka kaikki
juoksijat ovat
ensimmäisenä vaihtaneet
paikkaa.

Selvitä nuorten uimataito. Tunti voidaan käyttää
vesileikkeihin, uimaharjoitteluun tai vaikkapa
pelastusrenkaan heittoon. Myös pelastusliiveillä tai
vaatteet päällä -uintia voidaan harjoitella.

3. Lopuksi kouluttaja voi antaa luvan pulikoida vapaasti
ja käyttää uimavälineitä (lautoja, palloja jne.)
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu seuraavan
kerran.
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OT 37

MYRKYTYKSET

TAVOITTEET

Nuori tiedostaa mitkä ovat kodin myrkkyjä, osaa toimia
myrkytystilanteissa (tunnistaa tilanteen, osaa miettiä
mahdollista myrkkyä, soittaa apua)

SISÄLTÖ

Myrkytys, kodin myrkytysvaarat, toiminta
myrkytystilanteessa

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokka tai koulutuskatos

OPETUSVÄLINEET

Fläppipaperia, vaarallistenaineiden merkit

TUNNIN KUVAUS

1. Kouluttaja kertoo yleisimmistä myrkytyksen
aiheuttajista kodissa. Kouluttaja kyselee
esimerkkejä kodeista löytyvistä myrkyllisistä
aineista.
2. Kouluttaja kertoo miten toimitaan
myrkytystilanteessa, miten toimitaan
myrkytystietokeskukseen soitettaessa ja mitä tulee
selvittää ennen soittoa.

3. Kouluttaja kertaa opitut asiat ja antaa
mahdollisuuden kysymyksille.
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin kokoonnutaan
seuraavan kerran.
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Kouluttajan taustamateriaali
Myrkytykset
Tavallisimmat myrkytyksen aiheuttajat
Yleisimmät myrkytykset kodeissa aiheuttaa pienten lasten ulottuville jätetyt pesu- ja
puhdistusaineet, lääkkeet sekä alkoholi. Myös varomaton tulen käsittely kodin tulisijoissa
aiheuttaa varaa häkämyrkytykselle. Luonnossa kasvavat myrkylliset sienet, kasvit ja marjat
saattaa aiheuttaa myrkytysoireita syötynä. Lapsille tulee jo varhaisessa vaiheessa opettaa,
että ulkoa löytyviä marjoja tai sieniä ei saa syödä ilman vanhempien lupaa. Lääkkeiden,
sienten, kasvien ja alkoholin myrkytysoireita ovat pahoinvointi ja oksentelu, vatsakivut tai
ripuli, päänsärky, iho-oireet kuten ihottuma, kutina tai paikallinen turvotus. Myös
kouristukset ja tajunnan häiriöt ovat tyypillisiä oireita.
Toiminta myrkytystilanteessa








Jos autettavalla ei ole selkeitä myrkyts oireita, mutta epäilet myrkytyksen kuitenkin
olevan mahdollinen ja haluat neuvoja tai toimintaohjeita, soita Helsingin
yliopistollisen keskussairaalan Myrkytystietokeskukseen. Puhelin (09)471 977
Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.
Autettavaa ei saa oksettaa. Jos autettava on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja
aloita tarvittaessa elvytys.
Seuraa autettavan tilaa ammattiavun saapumiseen asti ja jos tilanne muuttuu
selkeästi, ota uudelleen yhteys hätäkeskukseen 112.
Lääkkeiden, sienten, kasvien tai alkoholin aiheuttamiin myrkytyksiin ensiavuksi voi
antaa lääkehiiltä
Liutottimien, happojen tai emäksisten aineiden aiheuttamiin myrkytyksiin ensiapuna
voi antaa vettä tai maitoa. Aikuiselle lasillinen ja lapselle puolilasillista.

Ennen myrkytystietokeskukseen soittamista selvitä seuraavat asiat:






Mitä ainetta epäilet?
o Tarkista näkyykö autettavan suussa selkeitä merkkejä esim. lääkemassaa tai
kasvien osia.
o Onko hengityksessä jokin tietty haju.
Miknä määrän autettava on niellyt?
o Selvitä paljonko pesuainetta on jäljellä
o Laske jäljellä olevat pillerit jne.
Paljonko aikaa on kulunut?
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o Selvitä kyselemällä tai muulla tavoin paljonko aikaa on kulunut aineen
joutumisesta elimistöön.
Soiton jälkeen noudata myrkytystietokeskuksen antamia ohjeita.
Lääkehiili on hyvä ensiapu lääke-, sieni- tai kasvimyrkytyksissä. Apteekista saatava
hiilijauhepullo on kätevin, koska pullo sisältää myös aikuiselle riittävän määrän lääkehiiltä
(50g). Lapsille oikea annostus on 1g/1kg. Nopeasti annettu lääkehiili estää myrkyllisten
aineiden imeytymisen mahalaukussa. Lääkehiiltä ei saa antaa petrolituotteita tai
syövyttävää ainetta juoneelle.
Häkä, eli hiilimonoksidi on täysin väritön ja hajuton kaau, jonka olemassa oloa
hengitysilmassa ei ole mahdollista huomata kuin oireiden perusteella. Auton pakokaasu
voi tappaa jo kymmenessä minuutissa sujetussa tilassa. Tulipalon uhrit altistuvat usein
häkäkaasulle. Häkämyrkytyksen oireita ovat päänsärky ja pahoinvointi, kalpeus, sinerrys
tai punakkuus, kouristukset ja tajunnan häiriöt.
Toiminta häkämyrkytystilanteessa





Vie autettava välittömästi raittiiseen ilmaan.
Hätätilanteessa soita 112, tarkkaile autettavaa, jos tilanne selvästi muuttuu, soita
uudelleen hätäkeskukseen.
Aseta tajuissaan oleva puolistuvaan asentoon tai tajuton kylkiasentoon.
Aloita tarvittaessa elvytys

Tiivistetty lähteestä
Ensiapuopas
12.6.2007
Timo Sahi, Maaret Castrén, Neta Helistö ja Leena Kämäräinen
Artikkelin tunnus: spr00013 (012.000)
© 2011 Suomen Punainen Risti
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 37

MYRKYTYKSET
A. KERRO YLEISIMPIÄ KODIN MYRKKYJÄ
(kysele vaihtoehtoja nuorilta tai anna itse
vastausvaihtoehtoja)



B. KIRJOITA TÄHÄN
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEN
PUHELINNUMERO

___(09)471 977 tai 09-4711 (keskus)_______________

Toiminta myrkytystilanteessa







Jos autettavalla ei ole selkeitä myrkyts oireita,
mutta epäilet myrkytyksen kuitenkin olevan
mahdollinen ja haluat neuvoja tai toimintaohjeita,
soita Helsingin yliopistollisen keskussairaalan
Myrkytystietokeskukseen.
Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.
Autettavaa ei saa oksettaa. Jos autettava on
tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja aloita
tarvittaessa elvytys.
Seuraa autettavan tilaa ammattiavun saapumiseen
asti ja jos tilanne muuttuu selkeästi, ota uudelleen
yhteys hätäkeskukseen 112.
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OT 38

PALOKUNNAN ARVOMERKIT

TAVOITTEET

Osaa palokuntanuorisotyön ja vapaaehtoisen palokunnan
merkit. Tietää, että muut alan henkilöt käyttävät omia
merkkejään.

SISÄLTÖ

Palokuntanuorisotyön merkkijärjestelmä ja vapaaehtoisten
palokuntien merkit

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Piirtoheitin

TUNNIN KUVAUS

1. Kouluttaja esittelee palokuntanuorisotyön hihamerkit,
ja kertoo millainen merkki kuuluu kenellekin.
2. Keskustellaan nuorten kanssa merkeistä. Kerrotaan
minkä merkin saa hihaansa, suoritettuaan TaKu2kurssin
3. Kouluttaja kertoo millaisia muita merkkejä
palokuntalaisille on. Mm. harrastustuntimerkit,
palvelusvuosimerkit, leirimerkit ja erilaiset
arvomerkit
4. Kouluttaja voi esitellä merkit omasta
palokuntapuvustaan ja kertoa miten on merkit
ansainnut.
5. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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Harrastustunnit, mestariluokka = 10000 tuntia

Harrastustunnit, suurluokka = 5000 tuntia
Harrastustunnit, erityisansioluokka = 3000 tuntia

Harrastustunnit, ansioluokka =1500 tuntia

Harrastustunnit, valioluokka = 800 tuntia

Harrastustunnit, 1-luokka = 400 tuntia

Harrastustunnit, 2-luokka = 200 tuntia

Harrastustunnit, 3-luokka = 50 tuntia

palvelusvuosimerkit
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 38

PALOKUNNAN ARVOMERKIT
A. PIIRRÄ KUVA MERKISTÄ JONKA SAAT
SUORITETTUASI TAKU2 KURSSIN

B. KIRJOITA TÄHÄN MERKKEJÄ, JOITA
KOULUTTAJILLASI ON
PALOKUNTAPUVUISSAAN





C. MINKÄ MERKIN SINÄ SAAT SEURAAVAKSI?

______________________________________________
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OT 39

AJONEUNEUVOTUNNUKSET

TAVOITTEET

Nuori ymmärtää ajoneuvotunnusten merkityksen ja mitä
tietoa niistä saa

SISÄLTÖ

Tutustutaan yleisimpiin ajoneuvotunnuksiin.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Kyniä ja papereita (fläppitaulu)

TUNNIN KUVAUS

1. Kirjataan yhdessä ajatuskartan omaisesti, mitä
poliisin tehtäviin kuuluu.

.
2. Keskustellaan ryhmissä miksi poliisi on ystävä ja
yhteiskuntamme kannalta tärkeä virkamies.
3. Voit kutsua paikallisen poliisin kertomaan
toiminnastaan.
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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Ajoneuvotunnukset
Pelastuslaitoksilla on monenlaista ajoneuvokalustoa, ja jokainen ajoneuvo merkitään omalla
tunnuksellaan.

Yleiset linjaukset valtakunnallisista
yksikkötunnuksista
Kutsutunnuksista on kaikkia hätäkeskusrajapinnalla toimijoita edustava
Hätäkeskuslaitoksen toiminnallinen yhteistyöryhmä (ylijohtajakokous) sopinut, että:
Yksikkötunnusten tulee sisältää seitsemästä kahdeksaan merkkiä:
Ensimmäinen merkki (Xxxxxxxx, jota käytetään tarvittaessa siirtymäaikana ja
vain tietojärjestelmissä yksilöintitarkoituksessa) kertoo hätäkeskusalueen numeron.
Toinen merkki (xXxxxxxx) on kirjain, joka ilmoittaa yksikön toimialan ja tulee toimialojen
englanninkielisistä nimistä: R pelastus (rescue), P poliisi (police), E terveystoimi
(emergency medical services), B rajavartiolaitos (border guard) ja S sosiaalitoimi
(social health care). Lisäksi hätäkeskusrajapinnassa asioivien tahojen
tunnukset määritellään seuraavasti silloin kun nämä eivät kuulu jonkin toimialan
omaan numerointiin: A Finavia (aviation), C tulli (custom), M puolustusvoimat (military)
ja V vapaaehtoiset (volunteer)
Kolmas ja neljäs merkki (xxXXxxxx) ovat kirjaimia, jotka määrittelevät
pelastuslaitoksen,
poliisilaitoksen, sairaanhoitopiirin tai sen osan tai rajavartioston. Pelastuksen
ja poliisin osalta kirjaimet kuvaavat samalla usein maakuntaa, mutta tarvittaessa
niillä voidaan kuvata myös muulla tavoin muodostunutta viranomaisaluetta
tai valtakunnallista yksikköä. Muiden kuin maakunnalliseen jakoon perustuvien yksiköiden
käyttämät kaksikirjaimiset kirjainyhdistelmät jäävät kunkin toimialan päätettäviksi.
Samoin toimiala päättää kauttaan hätäkeskusrajapintaan liittyvien toimialan
ulkopuolisten yksikköjen kirjainyhdistelmistä ja yksikkötunnuksista.
Viimeiset 3 tai 4 numeroa (xxxxXXXX, jäljempänä numero-osa) kukin toimiala
saa käyttää tarkemman aluejaon, yksikön laadun ja yksikön järjestysnumeron
ilmaisemiseen.
Käyttöön suositellaan mallia, jossa ensimmäinen numero ilmaisee
tarkemman aluejaon, toinen numero ilmaisee yksikön laadun (käyttötarkoituksen)
ja kolmas numero yksikön järjestysnumeron eli sen, monesko kyseisen laatuinen
yksikkö alueella on kyseessä. Mikäli näiden jokaisen ilmaisemiseen riittää yksi
numero, numeroyhdistelmästä muodostuu kolminumeroinen.
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Kuitenkin yhden näistä kolmesta eli joko tarkemman aluejaon, yksikön laadun tai
yksikön järjestysnumeron kuvaamiseen voidaan käyttää kahta numeroa, kunhan
valinta tehdään valtakunnallisesti koko toimialaa koskien. Tällöin yksikkötunnuksen
numero-osasta muodostuu nelinumeroinen. Kolminumeroiset loppuosat voidaan
tarvittaessa täydentää etunollalla nelinumeroisiksi, jotta tunnukset ovat yhtä
pitkiä (mikäli järjestelmät tätä edellyttävät). Mikäli toimiala ei tarvitse tarkemman
alueen ilmaisevaa numeroa tai numeroita, voi toimiala käyttää siltä osin haluamaansa
numerointia. Toimiala voi myös poiketa edellä suositellusta asioiden ilmaisujärjestyksestä
(tarkempi alue, laatu, järjestysnumero). Numero-osasta kuitenkin
edellytetään ilmenevän myös yksikön laatu eli kulkuneuvon, kaluston tai
hoitovalmiuden kuvaus.
Yksikön laadun jaottelun kukin toimiala voi muodostaa haluamakseen kuitenkin
siten, että viranomaisten yhteisiksi yksikkölaaduiksi varataan 8 = alus ja 9 = ilmaalus.
Mikäli toimialalla ei ole aluksia tai ilma-aluksia, voi toimiala käyttää nämäkin
numerot laatujaottelussa haluamallaan tavalla. Olennaista on, että numerointi on
maanlaajuisesti yhtenäinen koko toimialalla. Tarvittaessa toimiala voi kaksinkertaistaa
tietyn laatuisille yksiköille käytettävissä olevan järjestysnumeroiden määrän
antamalla samaa yksikkölaatua kuvaamaan kaksi numeroa yhden sijasta (esimerkiksi
poliisin pakettiautomallista henkilöautoa voisivat kuvata numerot 3 ja 4).
Johtoyksiköitä kuvaavat tunnukset voivat olla numero-osaltaan edellä kerrotusta
poiketen kaksinumeroisia.
Radiokutsuissa käytetään maakuntaa selväkielisenä. Muiden kuin maakunnallisesti
jaettujen yksiköiden osalta käytettäisiin viestiliikenneaakkosia (esimerkiksi
valtakunnalliset yksiköt ja oppilaitokset).
Kulkuneuvoihin kiinnitettävissä tarroissa käytetään yksikkötunnuksesta yksikön tai
alueen ilmaisevaa kaksikirjaimista osaa ja sitä seuraavaa kolme- tai nelimerkkistä
numero-osaa.
Tämän ohjeen tarkoituksena on myös tarkentaa edellä esitetyn yhteisen
kannanmäärittelyn käytännön soveltamista pelastuslaitoksissa ja pelastusopistossa.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 39
.

AJONEUNEUVOTUNNUKSET
A. PELASTUSAJONEUVOT EROTELLAAN
TOISISTAAN TEHTÄVÄTUNNUKSELLA.
TUNNISTA SEURAAVAT AJONEUVOT
TEHTÄVÄTUNNUSTEN PERUSTEELLA.
( kouluttaja päättää taustamateriaalin ja oman alueensa
käytännön mukaisesti, käytetäänkö uutta vai vanhaa
järjestelmää ajoneuvojen tunnuksien kirjaamisessa
nuorten työkirjoihin)

1= ___________________________________________
2= ___________________________________________
3= ___________________________________________
4= ___________________________________________
5= ___________________________________________
6= ___________________________________________
7= ___________________________________________
8= ___________________________________________
9= ___________________________________________
0= ___________________________________________

B. ESIMERKKI AJONEUVOTUNNUKSESTA

SA1132
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OT 40

POLIISIIN TEHTÄVÄKENTTÄ

TAVOITTEET

”Poliisi on ystävä” -asenne

SISÄLTÖ

Poliisin tehtäväkenttä

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Kyniä ja papereita (fläppitaulu)

TUNNIN KUVAUS

1.

Kirjataan yhdessä ajatuskartan omaisesti, mitä
poliisin tehtäviin kuuluu. (Tähän kirjatut ovat vain
esimerkkejä, voit kysellä myös nuorilta)

Voidaan tutustua myös
liikennemerkkeihin ja
liikenneturvallisuuteen
http://www.liikenneturva.fi/
fi/turvapupu/index.php tai
värittää liikennemerkki
(liite). Oikeat värit ovat:
sininen tausta, musta
ukko ja suojatien viivat.

2. Keskustellaan ryhmissä miksi poliisi on ystävä ja
yhteiskuntamme kannalta tärkeä virkamies.
3. Voit kutsua paikallisen poliisin kertomaan
toiminnastaan.
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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VÄRITÄ (sininen ja musta)
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 40

POLIISIIN TOIMINTAAN TUTUSTUMINEN
A.

MILLAISIA TEHTÄVIÄ POLIISIN TYÖHÖN
KUULUU? (kysele vaihtoehtoja nuorilta, tai kerro itse
vastausvaihtoehtoja)

B.

MAINITSE KOLME TILANNETTA/ TAPAHTUMAA,
JOISSA PALOKUNTA JA POLIISI TEKEVÄT
YHTEISTYÖTÄ (kysele vaihtoehtoja nuorilta, tai kerro itse
vastausvaihtoehtoja)





C.

LISTAA KOLME ASIAA, JOIHIN POLIISI VOI
PUUTTUA LIIKENTEESSÄ (kysele vaihtoehtoja nuorilta,
tai kerro itse vastausvaihtoehtoja)
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HT 41

LIIKENTEENOHJAUS KALUSTO

TAVOITTEET

Osaa kasata varoituskolmion ja palokunnan käyttämän
liikenteenohjauskaluston. Osaa sijoittaa varoittimen
oikeaan paikkaan. Tietää liikenteenohjauksen perusteet

SISÄLTÖ

Varoituskolmion ja liikenteenohjauskaluston sijoittaminen
ja kokoaminen. Liikenteenohjaus ja sen tärkeys
vaaratilanteiden estämiseksi.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Liikenteenohjaus välineitä: auton varoituskolmio,
liikennepartiopakkaus ja pysäytysmerkki (liikennemerkki
311)

TUNNIN KUVAUS

1. Tutustutaan liikenteenohjaus-välineistöön ja niiden
käyttötarkoitukseen
2. Harjoitellaan liikennepartiopakkauksen ja
varoituskolmion kasaamista
3. Kouluttaja kertoo perusasioita
liikenteenohjauksesta
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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Kouluttajan taustamateriaali
Pakollinen varustus liikenteenohjauksessa
-

-

-

-

-

Pysäytysmerkki
 Ajoneuvolla ajo kielletty –merkki, liikennemerkki 311
 halkaisija 200/400 mm
 pintamateriaali päivänloistekalvo
 tausta on harmaa
 lyhyt varsi ja rannehihna
Liikenteenohjaus pimeällä on erityisen vaarallista. Jos tehtävä joudutaan
hoitamaan hämärässä tai pimeässä, on köytettävä sisältä valaistua tai LEDtekniikkaan perustuvaa merkkiä, jonka halkaisija on 200mm.
 Liikenteen pysäyttämisessä punaista valoa saa käyttää vain
liikenteenvalvoja.
Varoitus vaatetus
 Liikenteenohjaajan on käytettävä CE-merkittyä, standardin SFS-EN
471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta, jonka suojausluokka
päiväloistevärillä käsitellyn taustakankaan (keltainen tai oranssi) pintaalan mukaan on 3.
 Pelastustoimen tilapäisessä liikenteen ohjauksessa voi
liikenteenohjaajalla olla 2-luokan varoitusvaatetus
Muita varusteita
 Vaaleat käsineet lisäävät näkyvyyttä, jolloin käsillä tehtävien liikkeiden
merkitys korostuu. Etenkin risteysalueella tapahtuvassa
liikenteenohjauksessa tämä on tärkeää. Silloin pysäytysmerkkiä
käytetään vasemmalla kädellä ja oikealla annetaan viittomat.
 Yhteydenpitovälineenä on esim. VIRVE-päätelaite, kun
liikenteenohjaajat eivät ohjattavassa kohteessa näe toistensa
merkinantoja.
Liikenteenohjaajan tulee olla 18 vuotta
Liikenteenohjaajalla on oltava normaali näkö, kuulo ja reaktiokyky
Liikenteenohjaajan tehtävä edellyttää yleensä ajokorttia, jotta
liikenteenohjaaja tuntee esim. erilaisten ajoneuvojen pysähtymismatkat.

Liikenteenohjauksen periaatteet
-

-

Liikenteenohjaajan tulee sijoittua ajoradalle siten, että hänet voidaan havaita
kauempaakin, vaikka ajetaan jonossa.
Liikenteenohjaajalla oltava kasvot ohjattavaa liikennettä päin
Liikenteenohjaajan on aina muistettava varoa myös takaa tulevaa liikennettä
Määrätietoiset ja rauhalliset ohjausliikkeet, jotta tienkäyttäjät ymmärtävät
paremmin ohjauksen ja vältytään äkkijarrutuksilta. Pysäytysmerkin hidas
liikuttelu pienessä kaaressa puolelta toiselle lisää sen havaittavuutta.
Riittävä kommunikointi vastakkaisten suuntien liikenteenohjaajien välillä.
Huomioitava esim. pysäytysmatkoissa pimeys, vesisade, liukkaus

Tasokurssi II
Kouluttajan opas
Versio 2.1

113/118

(Kuva; Liikenteenohjaajana onnettomuuspaikalla, SPEK)

Tasokurssi II
Kouluttajan opas
Versio 2.1

114/118

HT 42

SÄHKÖTAPATURMAT

TAVOITTEET

Tietää miten sähkövammoihin annetaan ensiapua.

SISÄLTÖ

Miten sähkötapaturmat voivat syntyä, kuinka sähkövammoja
voi ehkäistä, mikä on ensiapu sähkövammoissa

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue tai luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

paperia ja värikyniä

TUNNIN KUVAUS

1. Monipuolisia ja mielenkiintoisia tarinoita ja tehtäviä.
http://sahkoturva.info/lapset/robo11.html
2. Keskustellaan yhdessä siitä mitä sähkö on ja missä sitä
tarvitaan.
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.

3. Keskustellaan sähkön mahdollisesti aiheuttamista
vammoista. Onko jollain omia kokemuksia aiheesta?
Millaista ensiapua sähkövammoihin annetaan?
4. Keskustellaan yhteisesti kodin sähköllä toimivien
tavaroiden turvallisuudesta. (Ei rikkinäisiä johtoja, ei
veden lähellä, irrota johto kun lähdet pois kotoa jne.)
5. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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HT 43

LIITINKALUSTO

TAVOITTEET

Tunnistaa vähintään jakoliittimen, vuorojakoliittimen,
supistusliittimen ja vuoroliittimen sekä ymmärtää näiden
käyttötarkoituksen

SISÄLTÖ

Tutustutaan yleisimpiin palokunnan
käyttämiin liittimiin

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Jakoliitin, vuorojakoliitin, supistusliitin ja vuoroliitin tai
vaihtoehtoisesti selkeät kuvat kyseisistä liittimistä.

TUNNIN KUVAUS

5. Kouluttaja esittelee tavallisimpia palokunnan
käyttämiä liittimiä ja oppilaiden on mahdollisuus
tutustua niihin.
6. Kouluttaja kertoo esiteltyjen liittimien
käyttötarkoituksen ja paikan sammutusveden
siirtojärjestelmässä
7. Harjoitellaan yleisimpien liittimien
käyttömahdollisuuksia.
8. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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Kouluttajan taustamateriaali:
-

Kerro kyseisten liittimen paikka ja tehtävät sammutusveden siirtojärjestelmässä.
Kerro myös liittimen perusrakenteesta ja miten sen erottaa muista liittimistä.

VUOROLIITIN
- Läpällinen Y:n muotoinen liitin, jossa vesi virtaa
suurempipaineisesta haarasta tyven suuntaan
-

Käytetään yleensä lisävesiselvityksessä
 Käytön etuna on, ettei pääletkun liitosta
tarvitse avata ja liittää uudelleen, kun
halutaan vaihtaa lisävedenotto-lähdettä
(esim. vedenkuljetus palopaikalle säiliöautoilla vuoroajona).
Näin vältytään vesikatkoilta.

JAKOLIITIN
- Jakoliitin on letkujohtoa haaroittava sulkimella
varustettu liitin. (pallo- tai kierreventtiilit)
-

Pääletkusta tuleva vesi voidaan jakoliittimellä jakaa
useille (2-3) työletkuille. Jakoliitin toimii myös
eräänlaisena varmuusventtiilinä, sillä sulkemalla
jakoliitin, estetään veden kulku eteenpäin esim.
letkurikko- tms. tapauksissa.

-

Jakoliittimen sisääntuloliitin on 76 mm, ja ulostulot joko 51mm tai esim. 1x 76mm +
2x 51mm

VUOROJAKOLIITIN
- Kiinteästi yhdistetty vuoroliitin ja jakoliitin
-

Kaksi sisääntuloliitintä mahdollistaa turvaselvityksen
tekemisen veden saannin varmistamiseksi.

-

Venttiilit ovat joko pallo- tai kierreventtiilejä.

SUPISTUSLIITIN
- Supistusliitin on lyhyt, suora liitin, joka muodostuu kahdesta
eri kokoisesta paloliittimestä,
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-

Käytetään, kun halutaan esim. muuntaa 76 mm:n pääletku 39 tai 51 mm:n
työletkuksi. Käytössä on myös suurempia 76/110mm:n muunnosliittimiä.

Liittimien nimet tarkistettu SPEK:n ja SPPL:n kustantamasta Palo- ja pelastussanastosta (2006)

Lisätietoa liittimistä:
-

Suomessa käytettävien liittimien tavallisimpana valmistusmateriaalina on
nykypäivänä alumiini, aiemmin on käytetty myös messinkiä.

-

Eri valmistusmateriaaleista valmistettujen liittimien liittäminen toisiinsa saattaa
tuottaa vaikeuksia.

-

Liittimien käsittely:
o ÄLÄ KOLHI LIITTIMIÄ, KOLHIINTUMINEN VAIKEUTTAA LIITTÄMISTÄ
o PIDÄ LIITTIMET PUHTAINA LUMESTA, HIEKASTA YMS. EPÄPUHTAUS
VAIKEUTTAA LIITTÄMISTÄ TAI SAATTAA TEHDÄ SEN JOPA
MAHDOTTOMAKSI
o ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUJA LIITTÄMISEEN, ÄLÄKÄ MUUTENKAAN LIITÄ
VÄKISIN
o TIIVISTEKUMIEN KUNTOA ON TARKKAILTAVA JA HOIDETTAVA (silikoni)
o PALLOVENTTIILILLÄ VARUSTETUT HANAT AVATTAVA HITAASTI
PAINEISKUJEN VÄLTTÄMISEKSI
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