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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

perusteet

kaikille

mukana

oleville

nuorille.

Tasokurssi

III

on

palokuntanuorten koulutusjärjestelmän kolmas varsinainen peruskurssi. Kurssi on
tarkoitettu 12–13 -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

3
Tasokurssi III
Kouluttajan opas
Versio 2.2

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.

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. Metsissä ei ole mahdollisuutta av-välineisiin, joten esimerkiksi kalvot voi
monistaa isoiksi tauluiksi puiden oksille.
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TASOKURSSI III
KURSSIN SISÄLTÖ JA OPETUSJAKSOT
OT 1

Kurssin avaus

HT 2

Hätäilmoitus

OT 3

Potilaan kohtaaminen ja psyykkinen ensiapu

HT 4

Potilaan tutkiminen

HT 5

Potilaan nostot, siirtot ja asennot

HT 6

Sokki

HT 7-9

Elvytys

OT 10

Selvitykset

HT 11-13

Perusselvitys

OT 14

Liikenneonnettomuus

OT 15

Paleltumat

HT 16

Vieras esine hengitysteissä

OT 17

Sairaskohtaukset

OT 18

Terveyskasvatus

HT 19-21

Toiminnallinen loppuharjoitus

OT 22

Kurssin päätös
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VALINNAISET TUNNIT (valitaan kurssille 6-10 tuntia)

HT 23

TUTUSTUMINEN ENSIVASTETOIMINTAAN

HT 24

TUTUSTUMINEN SAIRAANKULJETUKSEEN

OT 25

POLIISIN TOIMINTAAN TUTUSTUMINEN

HT 26

HÄTÄKESKUSLAITOS

HT 27

RYHMÄYTYMINEN

HT 28

EXTREME ENSIAPU

HT 29

LIIKENNEONNETTOMUUS

HT 30

ELVYTYS

HT 31

PERUSSELVITYS

HT 32

KODIN TURVATARKASTUS

HT 33

SOVELLETTU ALKUSAMMUTUS

HT 34

LIITINKALUSTO

HT 35

SOLMUT

OT 36

MYRKYTYS
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TASOKURSSIN SUUNNITTELU
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7
Tasokurssi III
Kouluttajan opas
Versio 2.2

TASOKURSSI III

YLEISTÄ OPPITUNTIEN PITÄMISESTÄ

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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OPPITUNNIN KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone 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 kertomalla tunnin aihe.
Lopeta tunnit kertomalla missä ja milloin seuraava
oppitunti on ja mikä on silloin aiheena.
Tunnit olisi hyvä aloittaa ja lopettaa aina samalla tavalla:
ringissä istumisella, rivissä seisomisella, tunnuslauseen
huutamisella jne. Jos saman päivän aikana on useita
oppitunteja, voi päivät aloittaa ja päättää samalla tavalla.

RYHMÄJAKO

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

YKSILÖLLISYYS

Muista, että kaikki lapset ja ryhmät toimivat eri tavalla.
Ota huomioon ryhmä, jota opetat. Toisten kanssa ehtii
viisi eri harjoitusta kun toinen ryhmä ehtii tehdä kaksi
tehtävää. Myös ohjaajissa on eroja.

OPETUSMENETELMÄT

Jokaiselle tunnille olisi mahdutettava yhteistoiminnallista
työskentelyä, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä
tai parityöskentelyä. Älä kuitenkaan yritä opettaa liian
paljon kerralla, vaan valitse tuntisuunnitelmasta muutama
harjoitus, jotka tehdään perusteellisesti.

OT ja HT ei ole eritelty,
koska jokaisella tunnilla
tulisi olla sekä teoriaa että
käytäntöä.

Tämän paketin tuntisuunnitelmia ei ole tarkoitus
toteuttaa aina sellaisenaan, vaan tehtävistä voi
poimia itselle ja ryhmälleen sopivia ja mielekkäistä.
Erilaisia ristikoita, leikkejä ja tarinoita on hyvä olla myös
lisätehtävänä, jos harjoitukset sujuvatkin suunniteltua
nopeammin. Työkirjan tehtäviä ei välttämättä tarvitse
tehdä oppitunnin aikana. Työkirjan teoriaosuuksissa on
kurssilaisille mukavaa iltaluettavaa.
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OMIA MUISTIINPANOJA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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OT 1

KURSSIN AVAUS

TAVOITTEET

Oppilas sisäistää kurssin tavoitteet ja kurssijärjestelmän merkityksen
sekä pelisäännöt.

SISÄLTÖ

Kurssijärjestelmään ja merkkijärjestelmään tutustuminen lähinnä
kyseisen kurssin osalta. Kyseisen kurssin tavoitteet, pelisäännöt ja
järjestelyt. Nuoret laativat yhdessä kouluttajien kanssa kurssin
pelisäännöt (kiusaaminen, toisten auttaminen, aikatauluista
huolehtiminen jne.)

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Oppilaat toivotetaan tervetulleiksi. Oppilaat voivat istua ympyrään
esim. pituusjärjestykseen. He esittelevät itsensä toisille ja kysyvät
pituuksiaan. Keskustelemalla ja mittamaalla he pyrkivät löytämään
omat paikkansa. Tarkistetaan läsnäolijat.

LISÄÄ TUTUSTUMIS- JA
ALKULEIKKEJÄ
RYHMÄYTYMISEN
VALINNAISELLA
OPPITUNNILLA

2. Yhdessä keskustellen kirjataan kurssin yleiset käytössäännöt ja
turvallisuusohjeet. Säännöt laitetaan mahdollisesti näkyville.
TAI 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 ja laitetaan ne
näkyville tai kirjataan työkirjaan. Mietitään yhdessä mikä on sopiva
rangaistus mistäkin rikkomuksesta.
3. Kouluttaja käy läpi, mitä kurssin aikana tullaan tekemään
(kurssisuunnitelma) sekä tarvittavat varusteet. Esitellään myös
taitomerkit.

Tutustumisleikki voidaan
myös leikkiä, jos tuntuu, että se
on ryhmälle tarpeellista.
Istutaan ringissä ja heitellään
palloa sanomalla aina sen
ihmisen nimi, jolle ollaan
heittämässä. Jos porukka on jo
tuttu, voidaan kaikille keksiä
joku muu nimi: sankoruisku,
vaahto, palonaru, saappaat,
sanko, ruisku jne. Se, joka
sanoo väärin, tippuu pois.
Toimii myös aikuisilla.

4. Kouluttaja käy läpi myös leirialueen ja kertoo ensiavun, ruokailun,
wc:n, majoitusten ja harjoitusalueiden sijainnit. Kouluttaja kuuntelee
samalla lasten omia ideoita ja ehdotuksia.
5. Kurssin- ja joukkueenjohtajat esittäytyvät. Nuoret jakautuvat omiin
ryhmiin, jos se on tarpeellista. Käydään läpi mahdolliset ryhmäläisten
vastuualueet ja jaetaan työkirjat.
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja paikan.
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KALVO

KURSSIN TAVOITTEET
Kurssin suoritettuasi osaat:
 tehdä hätäilmoituksen
 kohdata potilaan ja antaa psyykkistä ensiapua
 tutkia potilaan ja toimia vammojen vaatimalla
tavalla
 auttaa sokkipotilasta
 elvyttää
 tunnistaa erilaisia palokunnan käyttämiä
selvityksiä
 tehdä perusselvityksen
 toimia liikenneonnettomuustilanteessa
 antaa ensiapua paleltumavammoihin
 auttaa potilasta, jolla on vieras esine
hengitysteissä
 auttaa sairaskohtauksissa
 edistää turvallisia ja terveellisiä elintapoja
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 1
Kurssinjohtajani on
___________________
Joukkueenjohtajani on
___________________
Kouluttajani on
___________________

TÄRKEÄÄ

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

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

MUISTETTAVAA!
____________________

Syventävä

____________________
____________________
Oppiva

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

TaKu 3, 13 v.

____________________
____________________
____________________

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.

Perehtyvä

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.>

____________________
____________________
____________________

TAITOMERKIT

____________________
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HT 2

HÄTÄILMOITUS

TAVOITTEET

Nuoret osaavat kertoa auttamisen kannalta tärkeimmät
tiedot.

SISÄLTÖ

Hätäilmoitus onnettomuustilanteessa.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Voidaan katsoa 112video, ellei sitä ole jo
katsottu. Videon saa
tilattua mm. SPEKistä.

Voidaan harjoitella
kuvitteellisen tilanteen
avulla. On tapahtunut
onnettomuus, jossa on
kolme henkilö. Kaksi
henkilö tulee paikalle.
Miten toimitaan?

1. Kouluttaja kertaa läpi kalvon avulla mitä 112numeroon soitettaessa tulee kertoa.
2. Harjoitellaan soittotilanteita. Ensin kouluttaja ja
oppilas, sen jälkeen oppilaat pareittain. Toinen on
paikalle tullut ohikulkija ja toinen hätäkeskuksen
päivystäjä. Tilanteen voi kirjoittaa työkirjaan.
HARJOITUS 1
Pyöräilyonnettomuus. Lapsi on kaatunut polkupyörällä, loukannut
jalkansa ja tarvitsee ambulanssia. Tapahtuman paikkana on puisto,
jossa ei ole selvää osoitetta, mutta puiston nimi on selvästi näkyvillä.
HARJOITUS 2
Tulipalo, jossa roskakatos on syttynyt palamaan lasten tulitikkuleikkien
seurauksena. Tulitikuilla leikkineet lapset ovat hädissään ja
peloissaan. Naapurin setä yrittää sammuttaa vesiämpärillä paloa,
mutta palo on jo kehittynyt niin suureksi, että pelastuslaitosta tarvitaan
apuun. Osoite näkyy selvästi talon seinällä.
HARJOITUS 3
Vanhuksen kaatuminen. Vanhus liukastunut jäisillä omakotitalon
portailla ja makaa maassa. Osoite, tien nimi ja numero näkyvät
postilaatikossa.
HARJOITUS 4
Myrkytys. Veljekset ovat kahdestaan kotona ja pikkuveli on syönyt
vanhempien lääkkeitä pöydälle unohtuneesta lääkepurkista. Isoveljen
tehtävä on soittaa hätänumeroon saadakseen apua. Pikkuveli itkee ja
on pahoinvoiva. Osoitetta ei ole näkyvillä, koska isoveli soittaa omasta
kodistaan. Lääke voi olla jokin kotoa yleisimmin käytössä olevista
lääkkeistä kuten Burana/Aspirin.

3. Keskustellaan harjoituksista ja kouluttaja kommentoi.
4. Keskustellaan siitä, milloin hätänumeroon soitetaan
ja milloin ei. Kerrataan soittamisohjeet kyselemällä.
5. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan
ja paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI (www.112.fi)
Missä tämä puhelu on?
Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero, 112. Hätäkeskuslaitoksella on hälytysyhteydet eri
viranomaisiin sekä muihin auttaviin yhteistyötahoihin. Hätäkeskus hälyttää apua ja antaa apuun hälytetyille
yksiköille tarvittavat tiedot.
Sama hätänumero toimii kaikissa EU-maissa. Voit soittaa hätänumeroon 112 maksutta mistä tahansa
puhelimesta ilman suuntanumeroa. Hätänumeroon 112 voi soittaa myös ulkomaisesta
matkapuhelinliittymästä. Tällöinkään et tarvitse erillistä suuntanumeroa, näppäile ainoastaan 112.
Milloin hätänumeroon pitää soittaa?
Hätänumeroon tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa, hätätilanteissa, kun oma tai jonkun läheisen
henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on uhattuna tai vaarassa. Jos epäilyttää, onko kyseessä hätätilanne
vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla soittamatta. Hätäkeskuksen päivystäjät osaavat
arvioida, tarvitaanko tilanteessa apua. Jos soitat vahingossa, älä katkaise soittoa vaan anna keskuksen
vastata ja kerro rehellisesti että soitto oli vahinko. Näin ei jää epäselvyyttä hätätilanteesta.
Missä tilanteissa ei soiteta hätänumeroon?
Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös erilaisissa
häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron. Tällöin kiireellistä apua
tarvitsevat eivät saa yhteyttä hätäkeskukseen.
Poikkeuksellisen tilanteen aikana hätänumeroon soitetaan ainoastaan, jos kyseessä on kiireellisen avun
tarve, esimerkiksi sairauskohtaus, tapaturma, tulipalo tai kiireellinen poliisiavun tarve. Esimerkiksi sähkön,
veden ja lämmönjakelun katkoksissa tehdään tarpeen mukaan vikailmoitukset kyseisten yritysten
vikailmoitusnumeroihin, ei hätänumeroon.
Jos hätänumero 112 ei vastaa heti, mitä pitäisi tehdä?
Jos et saa vastausta hätänumerosta 112 heti - älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan
odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina
soittamisjärjestyksessä. Hätäkeskuspäivystäjät vastaavat järjestyksessä jonoon tulleisiin puheluihin
välittömästi, kun vapautuvat edellisestä puhelusta. Kannattaa siis aina odottaa vastausta, sillä sulkemalla
puhelimen ja soittamalla uudelleen joutuu jälleen jonon viimeiseksi.
Hätäkeskus saattaa ruuhkaantua hetkellisesti esim. ison liikenneonnettomuuden takia ja kohteesta tulee
paljon soittoja eikä päivystäjä ehdi purkaa jonoa. Yleensä nämä ruuhkat ovat hetkellisiä ja menevät ohi pian.
Mitä hätäkeskuksessa tapahtuu, kun puhelin soi?
Puheluun vastaa ammattitaitoinen hätäkeskuspäivystäjä, jolla on käytettävissään hätäkeskusalueen
kunnissa olevia, auttamaan kykeneviä resursseja, eli poliisiyksiköitä, ambulansseja sekä palokunnan
yksiköitä. Päivystäjä tekee arvion avun kiireellisyydestä ja lähettää oikean sekä tarkoituksenmukaisen avun
paikalle. Päivystäjällä on käytettävissään ajanmukainen tietojärjestelmä sekä radioyhteys eri yksiköihin.
Mitä minun pitää sanoa, kun soitan hätänumeroon 112?
Hätätilanteessa on tärkeintä muistaa hätänumero 112 ja soittaa siihen mahdollisimman nopeasti, jotta apu
saadaan pikaisesti paikalle. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät kysyvät tarvittavat kysymykset ja antavat
neuvoja sekä opastavat soittajaa.
Vastaa kaikkiin päivystäjän kysymyksiin parhaasi mukaan. Saatujen vastausten perusteella päivystäjä arvioi
mitä apua ja kuinka paljon auttajia tarvitaan sekä kuinka nopeasti hän lähettää avun paikalle.
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KALVO

112
1.

Soita hätäilmoitus numeroon 112

2.

Kerro, mitä on tapahtunut:
onnettomuus vai sairaskohtaus

3.

Tapahtumapaikka, mahdollisimman tarkka osoite
(myös paikkakunta!) ja opastus sinne.

4.

Kerro, montako potilasta on

5.

Kerro, onko ihmisiä hengenvaarassa

6.

Kuuntele ohjeita, vastaa kysymyksiin

7.

Sulje puhelin vasta saatuasi luvan

8.

Rauhallinen ja selkeä hätäilmoitus
takaa nopean lisäavun!

9.

Opasta

16
Tasokurssi III
Kouluttajan opas
Versio 2.2

OPPILAAN TYÖKIRJA

HT 2

HÄTÄILMOITUS
A. HÄTÄNUMERO ON

1

1 __2

B. KEKSI KUVITTELLINEN PUHELU
HÄTÄKESKUS: Hyvää iltaa, kuka soittaa?
SOITTAJA: ____________________________________
HÄTÄKESKUS: Mitä on tapahtunut?



Soita hätäpuhelu
itse, jos voit.



Kerro, mitä on
tapahtunut.



Kerro tarkka osoite ja
kunta.





SOITTAJA:_________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
HÄTÄKESKUS: Kuinka monta ihmistä on loukkaantunut? Onko
joku hengenvaarassa?
SOITTAJA:_________________________________________
__________________________________________________

Vastaa sinulle

HÄTÄKESKUS: Mistä kaupungista soitat?

esitettyihin

SOITTAJA: _________________________________________

kysymyksiin.

HÄTÄKESKUS: Tiedätkö tarkan osoitteen?

Toimi annettujen

SOITTAJA: _________________________________________

ohjeiden mukaisesti.




Lopeta puhelu vasta
saatuasi siihen

SOITTAJA: _________________________________________

luvan.

HÄTÄKESKUS:______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Soita uudelleen, jos
tilanne muuttuu.



HÄTÄKESKUS: Osaatko aloittaa elvytyksen?

Ole rauhallinen ja
selkeä.

SOITTAJA:_________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
HÄTÄKESKUS: Voit sulkea puhelimen.

OPASTA
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OT3

POTILAAN KOHTAAMINEN JA
PSYYKKINEN ENSIAPU

TAVOITTEET

Tietää mitä psyykkinen ensiapu on, osaa tunnistaa sen
oireet ja uskaltaa toimia niiden mukaisesti.

SISÄLTÖ

Psyykkisen ensiavun määritelmä, oireet ja rauhoittumisen
merkitys.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Psyykkinen ja
traumaattinen tapahtuma
etenee vaiheittain:
1) Sokkivaihe, joka kestää
muutamasta sekunnista
vuorokausiin.

1. Kouluttaja kyselee oppilailta mitä he ymmärtävät
psyykkisellä (henkinen ensiapu) ensiavulla (ympyröidään
työkirjasta oikea vaihtoehto).
Traumatisoiva psyykkisesti rankka tapahtuma on mikä tahansa yksilön
tai ryhmän kokema uhkaava tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen
voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita. Henkisen
ensiavun tarkoituksena on rauhoittaa, lohduttaa ja selvittää
tapahtunutta. Näin autetaan uhria ja hänen omaisiaan selviytymään
tilanteesta eteenpäin.

2. Pohditaan ja kirjataan työkirjaan pienissä ryhmissä
tilanteita, joissa voi tarvita psyykkistä ensiapua (kuolema,
sairastuminen, onnettomuus, itsemurha, ryöstö jne.).

2) Reaktiovaihe, joka
kestää usein joitakin
kuukausia.

3. Kouluttaja selittää oppilaille, että psyykkinen ja
traumaattinen tapahtuma etenee vaiheittain (kalvo):

3) Korjaamisvaihe

4. Tavoitteena on auttaa potilasta sokkivaiheen aikana.
Käydään yhteisesti ensiavun vaiheet läpi ja kirjataan ne
työkirjaan. (kalvo auttajan toiminnasta)

4) Uudelleen
suuntautumisen vaihe

Psyykkinen ensiapu onnettomuuspaikalla:
-

Huolehditaan yleisestä fyysisestä ensiavusta
Käyttäydytään rauhallisesti
Kuunnellaan ja pidetään huolta uhreista
Pidetään uteliaat loitolla
Ei jätetä uhreja yksin

5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.

6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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Henkinen ensiapu
Onnettomuuspaikalla ihmiset ovat usein järkyttyneitä. Esimerkiksi tapaturma ja vakava
sairastuminen (oma tai läheisen) aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkistä eli
henkistä loukkaantumista.
Joskus psyykkistä ensiapua tarvitseva potilas on vaikea löytää. Välttämättä fyysisiä
vammoja ei ole. Hän saattaa olla paikalle osunut sivullinen tai ilmoituksen tekijä. Lisäksi
traumaattisen kohtaamisen kokenut ihminen saattaa olla kauempana tilannepaikalta, olla
hyvinkin hiljainen tai jopa kieltää järkytyksen tunteensa.
Henkisen ensiavun tarkoituksena on rauhoittaa, lohduttaa ja selvittää tapahtunutta. Näin
autetaan uhria ja hänen omaisiaan selviytymään tilanteesta eteenpäin.
Auttajan rauhallinen ja määrätietoinen toiminta luo turvallisuuden tunteen.
Auttajana


Käyttäydy rauhallisesti



Puhu loukkaantuneelle. Kerro kuka olet ja tee selväksi, että olet tullut auttamaan.



Kuuntele häntä (aidosti =empatia)



Pysy autettavan luona, älä jätä häntä yksin



Pidä huolta, kosketa (sokissa olevat potilaat eivät välttämättä reagoi puheeseen)



Kerro rehellisesti, mitä on tapahtunut ja miten tilanne etenee. Vastaa kysymyksiin
mahdollisimman rehellisesti (Pahimpia yksityiskohtia kannattaa kuitenkin välttää tässä
vaiheessa).



Pidä uteliaat loitolla, vie potilas mahdollisesti rauhalliseen paikkaan. Muista
salassapitovelvollisuus!

Useimmat selviävät mieltä järkyttäneestä kokemuksestaan omin avuin läheisten
tuella. Perheellä, ystävillä ja työtovereilla on tärkeä merkitys sille, miten ihminen selviää.
Joskus toipumiseen tarvitaan kuitenkin ammattiapua.
Myös auttajan on hyvä ymmärtää, että onnettomuuden kohtaaminen ja auttamistilanne
voivat olla rankkoja tapahtumia auttajan omalle psyykelle. Myös auttajan on siis hyvä
hakea tukea joko läheisiltään tai ammattilaisilta.
Tutustu Suomen Punaisen Ristin nettisivuihin osoitteessa: www.redcross.fi 
Ensiapuohjeet
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Psyykkinen ja traumaattinen tapahtuma
etenee vaiheittain:
1) Sokkivaihe, joka kestää muutamasta sekunnista
vuorokausiin.
2) Reaktiovaihe, joka kestää usein joitakin kuukausia.
3) Korjaamisvaihe
4) Uudelleen suuntautumisen vaihe

Pelastushenkilöstön rooli auttajana
Normaalit ihmiset ovat joutuneet epänormaaliin tilanteeseen,
jossa heidän selviytymiskeinonsa ovat riittämättömät.
Apua on tarjottava aktiivisesti, sillä useimmat trauman kokevat
ihmiset eivät välttämättä osaa hakea apua itselleen. Avun on
tuettava uhrin selviytymistä ja elämänhallintaa.
Auttaminen on kuuntelemista, kysymistä, empatiaa ja
mahdollisen lisäavun hälyttämistä (jos ollaan
onnettomuuspaikalla).
Empaattisen vuorovaikutussuhteen perustana on luottamus:
AITOUS
MOLEMMINPUOLISUUS
JOHDONMUKAISUUS
SALASSAPITOVELVOLLISUUS
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AUTTAJA
1.

Käyttäydy rauhallisesti

2.

Puhu loukkaantuneelle

3.

Kuuntele häntä

4.

Pysy autettavan luona, älä jätä yksin

5.

Pidä huolta, kosketa

6. Kerro rehellisesti, mitä on tapahtunut ja
miten tilanne etenee
7.

Pidä uteliaat loitolla
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OT3
Psyykkinen ja
traumaattinen tapahtuma
etenee vaiheittain:
1) Sokkivaihe, joka kestää
muutamasta sekunnista
vuorokausiin.
2) Reaktiovaihe, joka
kestää usein joitakin
kuukausia.
3) Korjaamisvaihe
4) Uudelleen
suuntautumisen vaihe

PSYYKKINEN ENSIAPU
A. MIKÄ SEURAAVISTA ON PSYYKKISTÄ ENSIAPUA?
Ympyröi oikea vaihtoehto.
a. Viedään surullinen ihminen kotiin ja annetaan
hänelle karkkia.
b. Annetaan uhreille kipulääkettä.
c. Yritetään naurattaa onnettomia ihmisiä.
d. Kuunnellaan, tuetaan ja pidetään huolta uhreista.

B. LUETTELE TILANTEITA, JOISSA SAATETAAN
TARVITA PSYYKKISTÄ ENSIAPUA.
(kuolema, sairastuminen, onnettomuus, itsemurha, ryöstö
jne. oppilaiden vastausten mukaan). ________________
______________________________________________

C. MITÄ ON PSYYKKINEN ENSIAPU
TAPAHTUMAPAIKALLA?
1. Huolehditaan yleisestä fyysisestä ensiavusta_________
2. Käyttäydytään rauhallisesti _______________________
3. Kuunnellaan ja pidetään huolta uhreista _____________
4. Pidetään uteliaat loitolla _________________________
5. Ei jätetä uhreja yksin ____________________________
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POTILAAN TUTKIMINEN

TAVOITTEET

Tietää mitä osa-alueita potilaan tutkimiseen kuuluu ja uskaltaa
lähestyä potilasta turvallisesti.

SISÄLTÖ

Potilasta lähestyminen, potilaan tutkiminen.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Vaihtoehtoisesti tunti voidaan aloittaa niin, että kouluttaja
kertoo kuvitteellisen tilanteen: Olli kävelee Mörkö-koiransa
kanssa läheisessä metsässä. Hän huomaa ojassa jotain
erikoista, isoa ja hän haistaa savun hajua. Hän juoksee
paikalle. Ojassa on kyljellään henkilöauto, jonka kuski makaa
tuskissaan auton edessä. Mitä Ollin pitää tehdä
ensimmäisenä? Oppilaat pohtivat pienissä ryhmissä kuinka
heidän tulisi Ollina toimia. Kouluttaja kuuntelee ja kommentoi.

Voidaan harjoitella
pareittain tai pienissä
ryhmissä potilaan
tutkimista (tutkiminen,
hengitystiet, verenvuotojen
tyrehdyttäminen).
______________________

Aloitetaan tunti pohtimalla pienissä ryhmissä, kuinka
onnettomuuspaikalla toimitaan. Jokainen ryhmä kertoo
ajatuksistaan.

______________________

1. Käydään läpi potilaan kohtaaminen ja kirjataan se työkirjaan

______________________

2. Kouluttaja kertoo piirtoheittimen avulla mitä potilaan
tutkimiseen kuuluu: uhrin hengitysteiden aukiolo, hengitys,
verenkierto, tajunnan taso ja näkyvät vammalöydökset.
Ensiarviolla siis selvitetään peruselintoimintojen häiriöt ja
hätäensiavun tarve. (kalvo) Kirjataan työkirjaan.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

3. Kouluttaja kertoo, että hätäensiapu koostuu hengityksen
varmistamisesta, verenvuotojen tyrehdyttämisestä ja sokin
estämisestä. (varmista uhrin hengitys avaamalla hengitystiet,
käännä tajuttomat kylkiasentoon ja elvytä tarvittaessa).

______________________
______________________

4. Kouluttaja kertoo, miten tutkiminen tapahtuu käytännössä.
Harjoitellaan parin kanssa

______________________
______________________
_________

5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.

6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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Potilaan / uhrin kohtaaminen

1) Tee tilannearvio mitä on tapahtunut!
2) Tarkkaile ympäristöäsi ja tiedosta havaintosi!
3) Huomioi oma turvallisuutesi!

Jos tilanne on vakava, hälytä apua hätänumerosta 112.
Huolehdi kaikkien paikalla olijoiden turvallisuudesta.
Ryhdy tarvittaviin ensiaputoimiin.
Pyydä paikalla olevia auttamaa ja anna heille toimintaohjeita.
Arvioi ja seuraa tilannetta ammattiavun saapumiseen saakka.
Huomioi myös hiljaiset potilaat, kovaäänisin ei välttämättä ole kiireisin avuntarvitsija.

Potilaan tutkimiseen kuluu:
(massiiviset verenvuodot tyrehdytetään ensin)
A. Ilmateiden avaaminen.
B. Hengityksen tarkistaminen.
C. Verenkierron tarkistaminen.
D. Tajunnantason tarkastaminen.
E. Näkyvien vammalöydösten toteaminen.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Hengitysteiden avaaminen
Tajuton on vaarassa tukehtua etenkin silloin, kun hän on
selällään tai pää roikkuu edessä. Tällöin kieli painuu nieluun
ja myös oksennus tai veri voivat tukkia hengitystiet.
Pään taivuttaminen taaksepäin avaa nielun ja hengitys pääsee
kulkemaan vapaasti.
http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/fi_FI/hengitystiet/
Hengitysteiden tarkistaminen
Hengityksen tarkistaminen voidaan suorittaa laittamalla
kämmenselän potilaan suu eteen ja tunnustella ilmavirtaa. Jos
et olosuhteista johtuen tunne ilmavirtaa voit tarkkailla
hengitystä myös laittamalla korvasi potilaan suun eteen sekä
laittamalla käden rintakehän päälle seurataksesi rintakehän
liikettä.
Jos potilas ei hengitä = eloton -> aloita elvytys heti
Verenkierron tarkistaminen
Tarkista onko potilaalla riittävä verenkierto; raajojen lämpötila
(verenpaineen laskiessa ääreisverenkierto sulkeutuu), tuntuuko
pulssi; ranteesta tai kaulalta.
Tajunnantason tarkastaminen
Selvitä mikä on potilaan tajunnantason tila. Silmät, puhe- ja
liikevaste. (SiPuLi)
Vammojen toteaminen
Tutkitaan potilas aloittaen rintakehästä edeten vatsaan ja
lantioon. Tämän jälkeen tutkitaan pää (aivot), selkäranka ja
raajat. (muistisääntö: RI-VA-LA-AI-SE-RA
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POTILAAN KOHTAAMINEN JA
TUTKIMINEN
Potilaan tutkimiseen kuuluu:
 uhrin hengitysteiden aukiolo,
 hengitys,
 verenkierto,
 tajunnan taso ja
 näkyvät vammalöydökset.
Ensiarviolla selvitetään peruselintoimintojen häiriöt ja
hätäensiavun tarve.
Hätäensiapu koostuu:
 hengityksen varmistamisesta,
 verenvuotojen tyrehdyttämisestä ja
 sokin estämisestä.
Varmista uhrin hengitys avaamalla hengitystiet,
käännä tajuttomat kylkiasentoon ja elvytä
tarvittaessa.
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HT4

POTILAAN TUTKIMINEN
POTILAAN KOHTAAMINEN

Onnettomuustilanteessa
on tärkeää tehdä

1. Tee tilannearvio mitä on tapahtunut!____________

tilannearvio, estää

2. Tarkkaile ympäristöäsi ja tiedosta havaintosi!_____

lisäonnettomuudet, antaa

3. Huomioi oma turvallisuutesi!__________________

henkeä pelastava
hätäensiapu, tehdä
hätäilmoitus ja antaa muu
ensiapu.

A. MITÄ POTILAAN TUTKIMISEEN KUULUU?
A. Ilmateiden avaaminen.___________________________
B. Hengityksen tarkistaminen._______________________

http://www.redcross.fi/ensiap
u/ensiapuohjeet/fi_FI/hengity
stiet/

C. Verenkierron tarkistaminen._______________________
D. Tajunnantason tarkastaminen._____________________
E. Näkyvien vammalöydösten toteaminen.______________

Hätäensiapu koostuu:




hengityksen varmistamisesta,
verenvuotojen tyrehdyttämisestä ja
sokin estämisestä.
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POTILAAN NOSTOT, SIIRROT JA ASENNOT

TAVOITTEET

Tuntee erilaisia potilaan nostotapoja ja vammasta riippuvia
kuljetusasentoja.

SISÄLTÖ

Erilaiset kuljetusasennot ja soveltuminen erilaisesti
vammautuneille.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Uusissa menetelmissä
potilasta ei nosteta vaan
hänet siirretään. Siirroissa
apuna voidaan käyttää
liu'utustekniikkaa ja monia
uusia siirron apuvälineitä.
Potilassiirroissa pyritään
määrätietoisesti
hyödyntämään jokaisen
potilaan jäljellä olevaa
liikuntakykyä niin, että häntä
avustetaan juuri sen verran
kuin hän tarvitsee, mutta ei
enempää. Aktivointi onnistuu
parhaiten, kun suulliseen
ohjaukseen yhdistyy
kosketus ja liike.

1. Kouluttaja käy läpi siirtämiseen ja nostamiseen liittyvät
perusseikat kirjaten ne työkirjaan.

- HARKITTU SIIRTO
siirron on oltava harkittu: onko tarve siirtää potilasta
- YKSI SIIRTO
siirretään yhdellä kertaa turvalliseen paikkaan
- TUETTU NOSTO
noston on oltava tukeva
- NOSTON JOHTAMINEN
jos monta nostajaa, potilaan päätä nostava johtaa niin
potilaan nostoa kuin laskuakin. “yksi - kaksi - kolme”.
Ennen nostoa varmistettava, että kaikilla nostajilla on tukeva ote
potilaasta ja kaikki tietävät tarkasti, minne potilasta siirretään.
2. Näytetään apukouluttajien tai muutaman oppilaan avulla
esimerkkinostoja. Nostoja voidaan myös harjoitella pienissä
ryhmissä. Muistetaan turvallisuus!
3. Kouluttaja näyttää yhden oppilaan kanssa tai piirtoheittimen
avulla erilaisia kuljetusasentoja esitellen samalla vamman
merkityksen asennolle. Asennot nimetään työkirjaan.
4. Oppilaat harjoittelevat pareittain. Kouluttaja antaa palautetta
ja korjaa samalla.
5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.

6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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SIIRTÄMISEEN JA NOSTAMISEEN LIITTYVÄT PERUSSEIKAT:
- siirron on oltava harkittu: onko tarve siirtää potilasta
- siirretään yhdellä kertaa turvalliseen paikkaan
- noston on oltava tukeva
- jos monta nostajaa, potilaan päätä nostava johtaa niin potilaan nostoa kuin laskuakin.
“yksi - kaksi - kolme”.
Ennen nostoa varmistettava, että kaikilla nostajilla on tukeva ote potilaasta ja kaikki
tietävät tarkasti, minne potilasta siirretään.
Avustustilanteessa on kysymys kahden ihmisen kohtaamisesta, jossa tarvitaan
vuorovaikutustaitoja. Passiivisen, täysin autettavan potilaan nostaminen vaatii voimaa,
mutta liikkumisen avustaminen vaatii enemmän taitoa kuin voimaa. Nostettava tai
siirrettävä potilas on erilainen taakka kuin esimerkiksi sementtisäkki. Kohteena on ihminen,
jolla on oma tahto. Hänen liikuntakykynsä on rajoittunut ja hänellä on usein kipuja.
Uusissa menetelmissä potilasta ei nosteta vaan hänet siirretään. Siirroissa apuna voidaan
käyttää liu'utustekniikkaa ja monia uusia siirron apuvälineitä.
Potilassiirroissa pyritään määrätietoisesti hyödyntämään jokaisen potilaan jäljellä olevaa
liikuntakykyä niin, että häntä avustetaan juuri sen verran kuin hän tarvitsee, mutta ei
enempää. Aktivointi onnistuu parhaiten, kun suulliseen ohjaukseen yhdistyy kosketus ja
liike

KULJETUSASENTOJEN MERKITYS
Rintarankapotilas: asento helpottaa hengitystä.
Vatsavammapotilas: asento rentouttaa vatsalihakset.
Selkärankavammapotilas: asento tulee selkärankaa. Alustan oltava mahdollisimman
tukeva ja asennon tuettu.
Sokkipotilas: Asennon avulla saadaan verenkierto elintoiminnoille tärkeille alueille.
Silmävammapotilas: Molempien silmien peittäminen estää molempien silmien turhan
liikuttelun.
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KULJETUSASENNOT
rintakehävammapotilas

vatsavammapotilas

selkärankavammapotilas

tajuton

sokkipotilas

silmävammapotilas
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HT5

POTILAAN NOSTOT, SIIRROT JA ASENNOT
POTILAAN SIIRTÄMISEN PERIAATTEET:
1. harkittu siirto_____________________________
2. yksi siirto__________________________________
3. tuettu nosto_______________________________
4. noston johtaminen_________________________

KULJETUSASENTOJEN
MERKITYS:

NIMEÄ KULJETUSASENNOT:

Rintarankapotilas: asento
helpottaa hengitystä.
Vatsavammapotilas: asento
rentouttaa vatsalihakset.
Selkärankavammapotilas:
asento tulee selkärankaa.
Alustan oltava
mahdollisimman tukeva ja
asennon tuettu.

rintakehävammapotilas__________

vatsavammapotilas_______

Sokkipotilas: Asennon
avulla saadaan verenkierto
elintoiminnoille tärkeille
alueille.
Silmävammapotilas:
Molempien silmien
peittäminen estää
molempien silmien turhan
liikuttelun.
Tajuton potilas: Asento
takaa hengitysteiden auki
pysymisen.

selkärankavammapotilas___

tajuton____________

sokkipotilas___________

silmävammapotilas__
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HT6

SOKKI

TAVOITTEET

Tunnistaa sokin ja osaa antaa ensiapua tilanteen vaatimalla
tavalla.

SISÄLTÖ

Erilaisista syistä johtuvan sokin tunnistaminen, ensiapu ja
sen merkitys. Sokin liittyminen muihin vammoihin.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
Huopa, koroke jalkojen alle

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Aloita kyselemällä mikä on sokki? Millaiseksi ihminen
muuttuu? Mitä pitää tehdä?
Sokki on eri syistä aiheutuva verenkierron häiriötila, jossa
solut joutuvat vakavaan hapen puutteeseen. Sokki on
hengenvaarallinen tila.
2. Kerro sokin syyt, mikä sen saattaa aiheuttaa.
3. Kerro sokin oireet
4. Näytä kalvo ja kerro millainen on sokkipotilaan
ensiapu, täytetään samalla työkirjan avoimet kohdat.
Sokkipotilas on muistettava pitää lämpimänä, maa on lähes
aina ilmaa kylmempi, joten potilaan peittely aloitetaan
hänen altaan ja huopa tms. kääritään vasta tämän jälkeen
potilaan ympärille
5. Oppilaat kokeilevat pareittain sokin ensiapua. Toinen
on paikalle saapuva ohikulkija ja toinen on maassa
makaava sokkipotilas.
6. Kertaa tunnin pääkohdat kyselemällä.
7. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan
ja paikan.
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SOKKI

Sokki on eri syistä aiheutuva verenkierron häiriötila, jossa solut joutuvat vakavaan
hapen puutteeseen. Sokki on hengenvaarallinen tila.

Sokin syyt
 suuren ulkoiset tai sisäiset verenvuodot, menetetty verimäärä 20% tai
enemmän
 laajojen palovammojen aiheuttama nestehukka ja kipu
 sydämen pumppausvoiman pettäminen esim. sydäninfarktissa
 hengitysvajaus
 voimakas allerginen reaktio
 raju ripulin tai runsaan oksentelun aiheuttama nestehukka
 eräät myrkytykset
 myös järkyttävän uutisen kuullut henkilö voi joutua sokkiin verisuonten
laajennettua hermoston välityksellä
 sairauskohtaus

Oireet
 sydämen syke on nopea, pulssi tuntuu matalan verenpaineen takia usein
huonosti
 ihon verisuonet supistuvat niin, että iho tulee kalpeaksi ja kylmäksi, koska
verenkierto painottuu tärkeisiin (sisä)elimiin
 usein iho on myös hikinen
 potilas on usein levoton ja tuskainen
 hengitys on tihentynyt
 janon tunne ja pahoinvointi ovat mahdollisia
 vakavassa sokissa tajunnanhäiriöt ovat tavallisia
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Ensiapu
 Aseta tajuissaan oleva potilas selälleen jalat koholle
 Aseta tajuton potilas kylkiasentoon
 Suojaa potilas kylmältä, peittele
 Tarkkaile hengitystä ja huolehdi hengitysteiden auki pysymisestä
 Seuraa sokin etenemistä
 Tyrehdytä ulkoiset verenvuodot
 Vältä tarpeetonta kivun tuottamista
 Rauhoita potilasta
 Hälytä lisäapua; 112
 Tarkkaile potilasta jatkuvasti ja hyvin
 Älä anna potilaalle mitään suun kautta, vaikka hän valittaakin janoa

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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KALVO

SOKIN ENSIAPU
 Aseta tajuissaan oleva potilas selälleen jalat koholle
 Aseta tajuton potilas kylkiasentoon
 Suojaa potilas kylmältä, peittele
 Tarkkaile hengitystä ja huolehdi hengitysteiden auki
pysymisestä
 Seuraa sokin etenemistä
 Tyrehdytä ulkoiset verenvuodot
 Vältä tarpeetonta kivun tuottamista
 Rauhoita potilasta
 Hälytä lisäapua; 112
 Tarkkaile potilasta jatkuvasti ja hyvin

 Älä anna potilaalle mitään suun kautta, vaikka hän
valittaakin janoa
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HT6
Sokin oireet
sydämen syke on

SOKKI
Sokki on eri syistä aiheutuva verenkierron häiriötila,
jossa solut joutuvat vakavaan hapen puutteeseen.
Sokki on hengenvaarallinen tila.

nopea, pulssi tuntuu
matalan verenpaineen
takia usein huonosti

ihon verisuonet
supistuvat niin, että iho
tulee kalpeaksi ja
kylmäksi, koska

Sokin ensiapu

verenkierto painottuu

- Aseta tajuissaan oleva potilas SELÄLLEEN jalat koholle,

tärkeisiin sisäelimiin

- Aseta tajuton potilas _KYLKIASENTOON______.
- _SUOJAA

______ potilas kylmältä, peittele.

usein iho on myös

- _TARKKAILE___________ hengitystä ja huolehdi

hikinen

hengitysteiden auki pysymisestä,
- __SEURAA_________________ sokin etenemistä.

potilas on usein

- __TYREHDYTÄ______________ ulkoiset verenvuodot.

levoton ja hengitys on

- Vältä tarpeetonta kivun tuottamista

tihentynyt

- __RAUHOITA_________________ potilasta.
- __HÄLYTÄ____________________lisäapua; 112

janon tunne ja

- Tarkkaile potilasta_JATKUVASTI__ ja _HYVIN______.

pahoinvointi ovat

- Älä anna potilaalle mitään suun kautta, vaikka hän

mahdollisia

valittaakin janoa

vakavassa sokissa
tajunnanhäiriöt ovat
tavallisia

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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HT7-9

ELVYTYS

TAVOITTEET

Tunnistaa elottoman, osaa ja uskaltaa elvyttää.

SISÄLTÖ

Elottoman tunnistaminen, oikea elvytystekniikka, elvytyksen
etiikka.

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
Anne-nukke, huopia

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja kysyy oppilailta, miten he elvyttäisivät ja millaisissa
tilanteissa.
2. Kouluttaja kertoo, että elvyttäessä on tarkoitus antaa
potilaalle happea. Elimistö tarvitsee jatkuvasti happea.
Tärkeää on, että kurssilaiset tietävät, että elottoman ihmisen
oikea ensiapu on lisäavun hälyttäminen ja painelupuhalluselvytys. (kalvo) Täytetään työkirja.
3. Kurssilaiset harjoittelevat pienissä ryhmissä hengitysteiden
avaamista ja puhalluselvytystä Anne-nuken kanssa.
Kouluttaja näyttää otteen.

Lopuksi on tarkoitus
harjoitella koko
elvytystapahtumaa
potilaan kohtaamisesta
alkaen. Harjoitus tehdään
vuorotellen pareittain tai
yksin.

4. Kouluttaja kertoo, että puhalluselvytyksen lisäksi potilasta
elvytetään painellen rintalastan kohdalta. Painelun sarja saa
aikaan paremman verenkierron ja hapen saannin.

A. Potilaan herättely (vinkit
tajuttoman kohdalla)
B. Avun hälyttäminen
C. Hengitysteiden
avaaminen (vinkit
tajuttoman kohdalla)
D. Potilaan hengityksen
tarkastaminen
E. Verenkierron merkkien
tutkiminen (ihon väri,
hengitys)

6. Harjoitellaan koko elvytystilannetta potilaan kohtaamisesta,
tutkimisesta painanta-puhalluselvytykseen

5. Kouluttaja näyttää, miten oikea painelukohta löytyy ja
huolehtii, että he myös löytävät sen. Kouluttaja tarkkailee, että
kurssilaiset osaavat painella oikealla tekniikalla käsivarret
suorina, 90 asteen kulmassa potilaaseen nähden.

7. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.
8. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
HUOM: Opetusaikaa voi tarvittaessa pidentää
valitsemalla lisätunti valinnaisista tunneista.
Elvytysrytmi (30 painallusta ja 2 puhallusta)
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PAINANTA-PUHALLUS-ELVYTYS
Jos löydät maassa makaavan ihmisen, toimi näin:
1) Kokeile, onko potilas heräteltävissä; puhuttele, ravistele
2) Jos potilas ei ole heräteltävissä, hälytä apua, 112.
3) Avaa potilaan hengitystiet päätä kääntämällä päätä taaksepäin.
Tarkasta samalla, hengittääkö potilas. Tyhjennä potilaan suu, jos siellä on jotain, joka
estää hengittämisen. Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon.
4) Jos potilas ei hengitä, aloita paineluelvytys.
Siirrä henkilö tukevalle alustalle ja mene polvillesi hänen viereensä. Aseta toisen käden
kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Pidä käsivarret kokonaan
suorina ja hartiat kohtisuoraan henkilön rintakehän yläpuolella. Sormet voivat olla
ojennettuina tai lomittain koukistettuna, mutta pidä ne irti rintakehästä, jotta voima
kohdistuisi vain rintalastaan.
Painele rintalastaa 30 mäntämäisellä liikkeellä painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa.
Anna rintalastan painua alaspäin 3-5 cm (noin kolmanneksen rintakehän syvyydestä) ja
anna sen jälkeen palautua. Paineluvaihe on yhtä pitkä kuin kohoamisvaihe.
5) Jatka puhalluselvytyksellä.
30 painelun jälkeen avaa uudestaan hengitystiet ja puhalla 2 kertaa. Avaa hengitystiet
kohottamalla toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuttamalla toisella
kädellä päätä taaksepäin otsasta painaen.
Sulje otsaa painavan käden etusormella ja peukalolla henkilön sieraimet. Paina huulesi
tiiviisti hänen suulleen. Puhalla ilmaa kaksi kertaa keuhkoihin ja seuraa samalla rintakehän
liikkumista.
Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy
ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai omat voimasi ehtyvät.
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KALVO

PAINANTA-PUHALLUS-ELVYTYS
1) Kokeile, onko potilas heräteltävissä; puhuttele,
ravistele
2) Jos potilas ei ole heräteltävissä, hälytä apua, 112.
3) Avaa potilaan hengitystiet päätä kääntämällä päätä
taaksepäin.
4) Jos potilas ei hengitä, aloita paineluelvytys.
5) Jatka puhalluselvytyksellä.

6) Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes
vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai
omat voimasi ehtyvät.
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HT7-9

ELVYTYS
A. KUN LÖYDÄT MAASSA MAKAAVAN IHMISEN, TOIMI
NÄIN. LAITA VAIHEET OIKEAAN JÄRJESTYKSEEN.

Tarkasta, hengittääkö
potilas. Tyhjennä potilaan
suu, jos siellä on jotain,
joka estää hengittämisen.

_3.__Avaa potilaan hengitystiet päätä kääntämällä
päätä taaksepäin.

Painele rintalastaa 30
kertaa painelutaajuudella
100 kertaa minuutissa.
Anna rintalastan painua
alaspäin 3-5 cm (noin
kolmanneksen rintakehän
syvyydestä) ja anna sen
jälkeen palautua.
Paineluvaihe on yhtä pitkä
kuin kohoamisvaihe.

_2. __Jos potilas ei ole heräteltävissä, hälytä apua, 112.

_1.__Kokeile, onko potilas heräteltävissä; puhuttele,
ravistele

_4.___Jos potilas ei hengitä, aloita paineluelvytys.
_5.___Jatka puhalluselvytyksellä.

30 painelun jälkeen avaa uudestaan hengitystiet ja puhalla
2 kertaa. Avaa hengitystiet kohottamalla toisen käden
kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuttamalla
toisella kädellä päätä taaksepäin otsasta painaen. Sulje
otsaa painavan käden etusormella ja peukalolla henkilön
sieraimet. Paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla
ilmaa kaksi kertaa keuhkoihin ja seuraa samalla rintakehän
liikkumista.
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OT10

SELVITYKSET

TAVOITTEET

Tunnistaa erilaisia palokunnan käyttämiä selvityksiä.

SISÄLTÖ

Erilaiset palokunnan käyttämät selvitykset.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja kysyy oppilailta millaisia selvityksiä he
tietävät, mitä selvityksiä palokunnissa käytetään.
2. Opetellaan palokunnan yleisimmin käytetyt
selvitykset (kalvo). Kerrotaan myös missä ja miksi
mitäkin selvitystä käytetään. Kerrataan letkujen koko
eri selvityskohdissa.
ALKUSELVITYKSET:
- perusselvitys
-

työjohtoselvitys (myös järeä)

-

vaahtoselvitys

LISÄSELVITYKSET:
-

säiliöautoselvitys

-

paloposti- tai vesiasemaselvitys

-

moottoriruiskuselvitys

-

työjohtoselvitys, jos se ei kuulu alkuselvitykseen

MUUT KUIN VESISELVITYKSET:
-

Tikasselvitys (jos se ei kuulu alkuselvitykseen)

-

Savutuuletuskaluston selvitys

-

Valaistuskaluston selvitys

-

Alkusammutus-kaluston selvitys

-

Jälkivahinkotorjunta-kaluston selvitys

3. Kerrataan tunnin pääkohdat ja täytetään työkirja.
4. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen,
ajan ja paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI

PELASTUSYKSIKÖN ALKUSELVITYKSET:
Perusselvitys (+savusukellus-tilanteissa suojaparin työjohtoselvitys)

Työjohtoselvitys

Vaahtokalustoselvitys

PELASTUSYKSIKÖN LISÄSELVITYKSET:

Säiliöautoselvitys

Paloposti- tai vesiasemaselvitys

Moottoriruiskuselvitys
toisen työjohdon selvitys (ks. kuva 1)

PELASTUSYKSIKÖN MUUT SELVITYKSET:
-

Tikasselvitys, jos se ei kuulu alkuselvitykseen
Savutuuletuskaluston selvitys
Valaistuskaluston selvitys
Alkusammutus-kaluston selvitys
Jälkivahinkotorjunta-kaluston selvitys

Lähde: Pelastusopisto. Pelastusyksikön ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset veden kuljetuksessa
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OT10

SELVITYKSET

NIMEÄ:
pelastusyksikön
alkuselvitykset:

Perusselvitys___________

Työjohtoselvitys______________

Vaahtokalustoselvitys________

pelastusyksikön
lisäselvitykset:

Säiliöautoselvitys___________

Paloposti- tai vesiasemaselv.

Moottoriruiskuselvitys______

pelastusyksikön muut
selvitykset:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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HT11-13

PERUSSELVITYS

TAVOITTEET

Osaa toimia yksikön jäsenenä perusselvityksen mukaisissa
tehtävissä.

SISÄLTÖ

Perusselvityksen tekeminen.

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Perusselvityskalusto: Opetusvälineet yhtä harjoitus-pistettä varten:
vesipiste tai sammutusyksikkö, 80m työjohtoa, 60m pääjohtoa, 2kpl
suihkuputkia, vuorojakoliitin ja vuoroliitin. (suositus 6-12 oppilasta)
(Tupla määrällä letkuja toisen ryhmän suorittaessa selvitystä, toinen
ryhmä pakkaa letkuja takaisin)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS
YKSIKÖN JÄSENTEN
TEHTÄVÄT PÄÄKOHDIN:

1. Kerrotaan tunnin kuvaus ja mitä tullaan tekemään.
2. Kouluttaja kertoo, että perusselvitys on palokunnan
yleisin kalustonselvitysmuoto ja sen milloin sitä käytetään.
3. Käydään läpi pelastusyksikkö lyhyesti

Yksikön johtaja: johtaa,
tiedustelee, arvio, antaa
selvityskäskyn.
Konemies: liittää pääjohdot
pumppuun, käyttää pump-pua,
tekee lisävesiselvityk-sen.
Ykkönen: selvittää työjohdon
vuorojakoliittimestä suihkuputkeen ja antaa vettä- merkin.
Kakkonen: murtaa, raivaa,
avustaa ykköstä.
Kolmonen: selvittää pääjohdon vuorojakoliittimelle ja antaa
vettä- merkin konemie-helle.
Saatuaan vettä- merkin päästää
veden työjohtoon. Toimii
vaihtomiehenä.
Nelonen: selvittää työjohdon
suojaparille vuorojakoliittimel-tä.
Toimii vaihtomiehenä.

4. Käydään yksikön jäsenten tehtävät läpi tarkemmin
selittäen ja kirjataan pääkohdin työkirjaan.
5. Harjoitellaan perusselvitystä pienissä ryhmissä
-

Harjoittelu käydään aluksi vaiheittain
kuivaselvityksenä,
samalla kerrataan letkut ja liittimet
Seuraavaksi kokonaissuoritukset tehtäviä vaihtaen.
Lopuksi selvitys tehdään paineellisena.

5. Kerrataan tärkeimmät asiat kyselemällä
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
HUOM: Opetusaikaa voi tarvittaessa pidentää
valitsemalla lisätunti valinnaisista tunneista.
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PERUSSELVITYS ON PALOKUNNAN YLEISIN KALUSTONSELVITYSMUOTO JA SITÄ
KÄYTETÄÄN KUN
-

Palo on vähäinen, mutta leviämisvaara on ilmeinen tai palo on kehittynyt normaaliin
laajuuteensa.
Onnettomuuspaikalla ei ole paloa, mutta sen syttymis- ja leviämisvaara on ilmeinen
Tilanne vaatii yksikön johtajan harkinnan mukaan muista syistä perusselvitystä

PELASTUSYKSIKKÖ koostuu johtajasta ja 3-5 miehestä, peruskalustona sammutusauto
Yksikön tehtävänä on suoriutua tavanomaisista sammutus- ja pelastustehtävistä, sitä
voidaan vahventaa henkilöstöllä tai lisäkalustolla. Tavoitevahvuisessa pelastusyksikössä
on 1+5 eli pelastusyksikön johtaja, konemies, neljä pelastajaa (I pelastuspari, II
pelastuspari)
PELASTUSYKSIKÖN KÄSKYNANTOMUOTO: pelastusyksikkö 1+5, kalustona sammutusauto

K
4

3

2

1

Y

PELASTUSYKSIKÖN ISTUMAJÄRJESTYS: pelastusyksikkö 1+5, kalustona sammutusauto

2

K

4
3
1

Y

VARUSTEET: Pelastusyksikön jäsenten henkilökohtainen perusvarustus on paloasu (Palopuku,
palojalkineet, palokypärä, alushuppu, palokäsineet) Lisäksi yksikönjäsenillä tulee olla letkun-kannatin,
puukko ja valaisin (pelastussukellus ohje)
HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET: savusukellusparilla ja yksikön esimiehellä käytettävissä
paineilmalaiteet, hätälaskeutumiseen tarvittavat välineet, raivausvälineet, pelastusyksikön johtajan,
konemiehen ja ykkösen tulee tarvittaessa voida olla radioyhteydessä keskenään.
PELASYKSYKSIKÖN KALUSTO: Pelastusyksiköllä peruskalustona sammutusauto (varustuksena oltava:
raivausvälineitä, letkua, suihkuputki, liittimiä, vaahtoa, moottoriruisku, paloposti kalustoa, valaisin,
paineilmalaitteet varapulloineen koko miehistölle, savusukellusvalvontaan tarvittavat välineet).
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PELASTUSYKSIKÖN PERUSTEHTÄVÄT: PELASTAA vaarassa olevat ihmiset, SUOJATA
palavan kohteen välitön ympäristö, RAJOITTAA tulipalo, milloin sen sammuttaminen ei heti ole
mahdollista, SAMMUTTAA tulipalo
PELASTUSYKSIKÖN MUITA TEHTÄVIÄ: uhrien etsiminen, irrottaminen, siirtäminen, ensiavun
antaminen, toimiminen savusukellusvalvojana, suojaparina, liikenteen ohjaus, eristäminen,
vahingontorjunta
YKSIKÖN JÄSENTEN TEHTÄVÄT:
*YKSIKÖN JOHTAJA
- Johtaa pelastusyksikön toimintaa
- Suorittaa tiedustelun ja tekee tilannearvion
- Antaa perusselvityskäskyn ja mahdolliset muut lisäselvityskäskyt
- Valvoo toimintaa
*KONEMIES
- Liittää pääjohdot pumppuun
- Kytkee pumpun toimintavalmiiksi
- VETTÄ- merkistä päästää veden toiseen pääjohtoon
- Liittää syöttöjohdon pumppuun
- selvittää syöttöjohdon lisävedenottopaikkaa kohti ja liittää siihen vuoroliittimen
-(toimii savusukellusvalvojana, ellei toisin määrätä)
*YKKÖNEN
- Liittää työjohdon vuorojakoliittimeen.
- Selvittää työjohdon kohteeseen
- Liittää suihkuputken työjohtoon ja antaa vettä- merkin
-(toimii ensimmäisessä sammutusparissa ja ilmoittautuu savusukelluksen valvojalle)
*KAKKONEN
- Murtautuu kohteeseen ja raivaa palopesäkkeet
- Avustaa työjohdon selvityksessä
- (toimii ensimmäisessä sammutusparissa ja ilmoittautuu savusukelluksen valvojalle)
*KOLMONEN
- Antaa pääjohdon pään konemiehelle ja selvittää pääjohdon vuorojakoliittimelle
- Liittää pääjohdon vuorojakoliittimeen
- Antaa vettä- merkin paineistaakseen pääjohdon.
- Saatuaan vettä- merkin päästää veden työjohtoon.
- Toimii ensimmäisen sammutusparin yhteys- ja vaihtomiehenä
(Toimii suojaparissa)
*NELONEN
- Selvittää toisen pääjohdon vuorojakoliittimeltä pumpulle
- Selvittää työjohdon suojaparille vuorojakoliittimeltä
- Toimii ensimmäisen sammutusparin yhteys- ja vaihtomiehenä (Toimii suojaparissa)
Lähde: Pelastusopisto. Pelastusyksikön ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset veden
kuljetuksessa
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HT11-13

PERUSSELVITYS
NIMEÄ YKSIKÖN JÄSENTEN TEHTÄVÄT:

Perusselvitys on
palokunnan yleisin
kalustonselvitysmuoto ja
sitä käytetään kun
- Palo on vähäinen, mutta
leviämisvaara on ilmeinen
tai palo on kehittynyt
normaaliin laajuuteensa.
- Onnettomuuspaikalla ei
ole paloa, mutta sen
syttymis- ja leviämisvaara
on ilmeinen tai

YKSIKÖNJOHTAJA
Johtaa, tiedustelee, arvio, antaa selvityskäskyn._________
_______________________________________________

KONEMIES
Liittää pääjohdot pumppuun, käyttää pumppua, tekee____
lisävesiselvityksen._______________________________

YKKÖNEN
- Tilanne vaatii yksikön
johtajan harkinnan mukaan
muista syistä
perusselvitystä

selvittää työjohdon vuorojakoliittimestä suihkuputkeen ja__
antaa vettä-merkin._______________________________

KAKKONEN
Murtaa, raivaa, avustaa ykköstä._______________________
___________________________________________________

KOLMONEN
Selvittää pääjohdon vuorojakoliittimelle ja antaa vettä-____
merkin konemiehelle. Saatuaan vettä- merkin päästää____
veden työjohtoon. Toimii vaihtomiehenä.______________

NELONEN
Selvittää työjohdon suojaparille vuorojakoliittimeltä. Toimii_
vaihtomiehenä.__________________________________
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OT14

LIIKENNEONNETTOMUUS

TAVOITTEET

Tietää miten toimia sattuessaan liikenneonnettomuus-paikalle.
Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

SISÄLTÖ
30 minuuttia
KESTO
Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila
PAIKKA
Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
OPETUSVÄLINEET
1. Kouluttaja kertoo kuvitteellisen tilanteen (alkutarina)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

2. Aiheen käsittelyvaihtoehtoja:
a) Oppilaat miettivät muutaman oppilaan ryhmissä mitä ja missä
vaiheessa pitää tehdä mitäkin ja kirjaavat niitä paperille (kartoitus,
muun liikenteen varoittaminen, hätänumero, elvytys, ensiapu jne.).
b) Oppilaiden suunnitelmat voidaan laitetaan esille ja kaikki saavat
katsella toisten suunnitelmia. Oppilaat äänestävät mielestään
parasta suunnitelmaa. Tarkastellaan sitä kouluttajan johdolla.
Kouluttaja lisää puuttuvia elementtejä.

ALKUTARINA:
Mari ja Mikko ovat
keräämässä kukkia pellon
reunassa, kun kuuluu hirveä
jysäys. He huomaavat, että
pakettiauto ja henkilöauto
ovat törmänneet kovassa
vauhdissa toisiinsa ja
kierähtäneet ojaan
kyljelleen. Molemmat
pelästyvät kovasti, mutta silti
he juoksevat nopeasti
paikalle.

c) Oppilaat valmistavat pienissä ryhmissä näytelmiä, jossa rooleina
on esim. kaksi autoilijaa, paikalle ensimmäisenä saapuva ihminen,
pelastajat tai hätäkeskuksen työntekijä.
d) Voidaan myös kerrata hätänumeroon soittaminen ja aikaisemmin
opittuja ensiaputaitoja (kylkiasento, verenvuoden tyrehdyttäminen,
murtuman lastoittaminen, sokki jne.)
.
3. Keskustellaan aiheesta kouluttajan johdolla. Kirjataan
toimintajärjestys onnettomuustilanteessa ylös työkirjaan (kalvo)
4. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja paikan
HUOM: Opetusaikaa voi tarvittaessa pidentää valitsemalla
lisätunti valinnaisista tunneista.
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KALVO

Onnettomuustilanteessa on tärkeää pysyä rauhallisena.

Toiminta liikenneonnettomuudessa
1. Selvitä mitä on tapahtunut


Arvioi onnettomuuden vakavuus, onnettomuuspaikka ja loukkaantuneiden määrä

2. Tee hätäilmoitus numeroon 112
3. Estä lisäonnettomuudet


Varoita muuta liikennettä (hätävilkut, varoituskolmio) Muista oma turvallisuutesi!



Pelasta hengenvaarassa olevat



Estä palovaara, sammuta virta autosta

4. Anna ensiapua taitojesi mukaan


Turvaa loukkaantuneen hengitys ja verenkierto



Estä tukehtuminen avaamalla hengitystiet



Tyrehdytä verenvuodot ja tue murtumat



Aseta loukkaantunut oireiden mukaiseen odotusasentoon ja pidä lämpimänä

5. Tarkkaile ja rauhoita loukkaantunutta odottaessanne ammattiapua


Seuraa muutoksia loukkaantuneen voinnissa ja rauhoita loukkaantunutta
kuuntelemalla, puhumalla ja koskettamalla häntä. Älä jätä häntä yksin.
6. Välitä tapahtumatiedot ammattiauttajille
Kerro ammattihenkilöille tapahtumatiedot ja havaintosi, sillä ne nopeuttavat oikean
hoidon aloittamista.
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OT14

LIIKENNEONNETTOMUUS
A. MITÄ MIKON JA MARIN TULEE TEHDÄ
ONNETTOMUUSPAIKALLA?
1.
_______________________________________________
_______________________________________________

2.
_______________________________________________
_____________________

_______________________________________________

_____________________
_____________________

3.

_____________________

_______________________________________________

_____________________

_______________________________________________

_____________________
_____________________

4.

_____________________

_______________________________________________

_____________________

_______________________________________________

_____________________
_____________________

5.

_____________________

_______________________________________________

_____________________

_______________________________________________

VINKKI:
Onnettomuuspaikalla
muista muun liikenteen
varoittaminen!

6.
_______________________________________________
_______________________________________________
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OT15

PALELTUMAT

TAVOITTEET

Tunnistaa paleltuman ja sen vakavuuden sekä osaa antaa
antaa siihen ensiapua.

SISÄLTÖ

Paleltumat ja niiden synty ja ensiapu.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Keskustellaan yhdessä mikä on paleltuma, missä se voi
syntyä ja millaisia oireita paleltumista tulee?

http://fi.wikipedia.org/wiki/
Paleltuma
Paleltuma on tila, jossa
iholle tai muille kehonosille
koituu vaurioita, kun ne
joutuvat tekemisiin erittäin
kylmän ilman tai esineen
kanssa. Tämä tila on
samankaltainen, muttei
kuitenkaan sama kuin
hypotermia. Ihmiset, jotka
käyttävät betasalpaajia tai
sairastavat diabetestä tai
tiettyjä hermosairauksia,
saattavat saada paleltumia
helpommin
Alilämpöisyys eli
hypotermia kehittyy
ihmisen kehon lämpötilan
laskiessa alle +35 C. On
tärkeää tunnistaa
alilämpöisyyden oireet
ajoissa, jotta tilanne ei
kehittyisi liian pitkälle.
Alilämpöisyys johtaa
hoitamattomana usein
miten kuolemaan

Pakkanen, kylmä, tuulinen ja kostea ilma voi aiheuttaa paleltumia,
mikäli ihminen ei ole suojautunut lämpimästi oikein tai joutuu
oleskelemaan kylmässä ilmassa kauan.
Kun lämpötila ihmisen ulkopuolella laskee, ihon verenkierto vähenee.
Paleltuma syntyy herkimmin poskiin, nenään, korviin, varpaisiin ja
sormiin. Aluksi paleltunutta ihoa pistelee. Paleltunut kohta muuttuu
valkoiseksi ja tunnottomaksi. Kasvojen uhkaavan paleltuman
ensimmäinen oire on valkea laikku. Iho voi paleltua myös
huomaamatta, ilman selvästi tuntuvia oireita. http://www.poliklinikka.fi/

2. Pohditaan yhdessä mikä on paleltuman ensiapu.
Oppilaat voivat myös pohtia ryhmissä ja kertoa
pohdintansa muille. Kouluttaja lisää.
3. Kouluttaja kertoo oppilaille millaisia erilaisia paleltumia
voi olla. (pinnalliset paleltumat ja syvät paleltumat. Voidaan
käsitellään myös lyhyesti vähäinen, kohtalainen ja vaikea
alilämpöisyys).
4. Kerrotaan millaisia oireita pinnallisessa ja syvässä
paleltumassa on, miten niitä voi ehkäistä ja millainen on
paleltumien ensiapu. Näytä kalvolta. Oppilaat kirjaavat
työkirjoihin.
5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Ihmisellä iho toimii lämpömekanismin säätelijänä. Lämpötasapaino säilyy kylmässä
pintaverenkierron vähentyessä elimistön keskittyessä pitämään tärkeät elimet lämpöisinä.
Pintaverenkierron vähetessä kudokset altistuvat kylmälle ja saattavat jäätyä, jolloin syntyy
pinnallisia paleltumia. Kylmäaltistuksen jatkuessa paleltuma syvenee ja keho saattaa
jäähtyä liikaa, jolloin syntyy alilämpöisyys.
Yleensä paleltumaa seuraa ihon värjäytyminen tummemmaksi tai erittäin vaaleaksi, ja sen
lisäksi ihoa polttelee tai kutittaa, alue on osaksi tai kokonaan tunnoton, ja joissain
tapauksissa paleltuma aiheuttaa erittäin kovaa kipua. Iho, joka on paleltuman vaurioittama,
muuttuu parissa tunnissa tummaksi. Jos iho on täysin tuhoutunut, se muistuttaa palanutta
ihoa ja on irtonainen ja täysin mustunut. Pahimmissa tapauksissa paleltuma vahingoittaa
hermoja tai verisuonia, josta voi seurata kuolio. Näissä tapauksissa ainoa mahdollisuus
estää kuolion laajeneminen saattaa olla amputaatio.
Auta potilas lämpimään paikkaan. Tarkista ensin, kärsiikö potilas hypotermiasta, sillä se
täytyy hoitaa ensin. Kääri paleltunut alue lämpimään(älä laita kuumaan/lämpimään
veteen!), ja odota, että iho lämpenee itsestään ja se on taas pehmeää ja tunto on
palannut. Voit käyttää pelkästään vaatteita tai erittäin mietolämpöistä lämpöhaudetta
lämmittääksesi ihoa. Puhdista alue sitten tarkasti ja pidä huoli, että potilas pääsee
lääkäriin, jos se on tarpeellista
PINNALLISEN PALELTUMAN OIREET
- ihoa pistele ja joskus voi tuntua kipua
- ihon väri muuttuu valkoiseksi ja pinta tuntuu kovalta
- vähitellen iho muuttuu tunnottomaksi ja kipu saattaa loppua
- paleltuma saattaa syntyä myös kavalasti ilman selvästi tuntuvia oireita

Pinnallisen, lievän paleltuman hoito










On tärkeää, että toimit nopeasti, ettei pinnallisesta paleltumasta tule syvä.
Hakeudu lämpimään tai suojaiseen paikkaan.
Lievissä kasvojen paleltumissa painele paleltunutta aluetta lämpimällä kädellä
kevyesti. Jatka lämmitystä kunnes väri palautuu normaaliksi ja tunto palaa.
suojaa kuivilla vaatteilla
Liikkuminen tuottaa lämpöä.
Voit käyttää raajojen lämmittelyyn lämpimähköä noin 40-asteista vettä. Jos ei ole
lämpömittaria, veden lämpötila arvioidaan kyynärpäällä tunnustellen ja se ei saa
polttaa ihoa.
Älä hankaa tai hiero paleltunutta kohtaa, jotta kudokset eivät vaurioidu.
Älä käytä kuumia esineitä kuten lämpöpatteria paleltuman lämmittelyyn

SYVÄ PALELTUMAN OIREET
- paleltunut osa on tunnoton ja kova,
- sulamisvaiheessa saattaa muodostua vesirakkuloita
- pahoin paleltunut alue voi mennä kuolioon
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Ensiapu
- suojataan paleltunut alue kylmältä
- upotetaan paleltunut alue lämpimään veteen (+40 - 44 C), pidetään siinä lämmityskivusta
huolimatta 20-30 minuuttia. Tehdään vain, jos jatkohoitoon vieminen kestää pitkään.
Lämmitys tehdään mieluiten sairaalassa
- voit lämmittää paleltunutta kohtaa myös omaa ihoasi vastaan kainalossa tai muussa
lämpimässä kohdassa.
- peitä sulatettu kohta puhtaalla siteellä, estät lämmönhukkaa
- toimita potilas jatkohoitoon sairaalaan
- sulatettu jalka tms. vaurioituu helposti, joten sillä ei saa kävellä
- jos potilas on tajuissaan, juota hänelle lämmintä nestettä (ei alkoholia)
ALILÄMPÖISYYS eli hypotermia kehittyy ihmisen kehon lämpötilan laskiessa alle + 35C.
On tärkeää tunnistaa alilämpöisyyden oireet ajoissa, jotta tilanne ei kehittyisi liian pitkälle.
Alilämpöisyys johtaa hoitamattomana usein kuolemaan.
Alilämpöisyys uhkaa tuulisessa säässä sekä virtaavassa vedessä. Elimistö reagoi kylmään
samalla tavalla ilmassa tai vedessä. Aluksi se pyrkii vähentämään ihon ja raajojen
verenkiertoa ja lisäämällä lämmöntuotantoa lihaksistossa vilunväristysten avulla.
Kehon lämpötilan edelleen laskiessa vilunväristykset lakkaavat noin + 32C:n lämpötilassa.
Kun lämpötila on noin +30C, menettää potilas tajuntansa, hengitys ja pulssi käyvät
pinnallisiksi, verenpaine laskee ja sydämen toiminnassa esiintyy epäsäännöllisyyksiä.
Lämpötilan laskiessa solujen aineenvaihdunta hidastuu ja esim. aivokudos sietää
hapettomuutta paremmin säilyen vaurioitumatta pidempään. 30C asteessa aika lisääntyy
10 minuuttiin ja 28C asteessa 35 minuuttiin.
Tajuton alilämpöinen potilas on aina hengenvaarassa. Potilas saattaa vaikuttaa
kuolleelta, mutta voi oikeassa hoidossa toipua täysin. Tajuton alilämpöinen potilas
pitää aina viedä jatkohoitoon sairaalaan, eikä elvytystä saa aloittaa
tapahtumapaikalla ellei ole sydänpysähdys ole aivan varma.
Käsittelyn tulee olla varovaista, eikä lämmittämistä saa tehdä, ettei kylmä veri raajoista
virtaisi sydämeen ja sisäelimiin aiheuttaen sydänkohtauksen. Kuljetusasento on aina
makuullaan huovilla peitettynä sairaankuljetusautossa. Alilämpöisyyden riskitekijöitä on
ilman ja veden lisäksi useita. Hypotermian syntyä kylmässä ilmassa edistävät seuraavat
tekijät: pitkä altistusaika, kova tuuli, liian vähäinen tai kostea vaatetus, puutteellinen tai
virheellinen suojautuminen, virheellinen käyttäytyminen kylmässä (arviointivirheet),
alkoholi ja väsymys, huono yleiskunto ja nälkä
Oireet: voimakas paleleminen, kouristelu, vilunväristykset (tahatonta lihastoimintaa),
kompastelee, kaatuilee
Ensiapu: toimita paleleva suojaan kylmältä, lämmintä juotavaa, kuivat vaatteet, liikkeelle
KOHTALAINEN ALILÄMPÖISYYS
- arvostelu- ja aloitekyky vähenee
- vilunväristykset häviävät
- arvostelu- ja aloitekyky heikkenee, tajunnan häiriöt mahdollisia,
uneliaisuus
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Ensiapu
- mahdollisimman nopeasti suojan kylmältä
- liikkuminen (lämmittää)
estä lämmönhukka (kääri huopaan tai muovikelmuun)
- sairaalahoitoon toimittaminen
- hengityksen tarkkailu
- ei juotavaa!
VAIKEA ALILÄMPÖISYYS
- tajuton ja kylmänkankea
- hengitys ja sydämen toiminta voivat olla heikkoja, vaikeita todeta
Ensiapu
- siirto lämpimään, varovainen käsittely
- älä riisu vaatteita pois (vahingoitat kudoksia)
- estä lämmönhukka (kääri huopaan)
- käsittele varoen, sydän ei kestä lisärasitusta
- potilas toimitettava hoitoon sairaalaan
- ei saa elvyttää
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KALVO

PALELTUMAT

A. MIKÄ PALELTUMAN AIHEUTTAA?
 Huono suojautuminen tai liian pitkä oleskelu kylmällä
(pakkanen, kylmä, tuulinen ja kostea sää)
 Kun lämpötila ihmisen ulkopuolella laskee, ihon
verenkierto vähenee.
 Paleltuma syntyy herkimmin poskiin, nenään, korviin,
varpaisiin ja sormiin.
B. MISTÄ PALELTUMAN TUNNISTAA?
 Ihon pistely, kipu, iho muuttuu valkoiseksi ja kovaksi
sekä tunnottomaksi
 Myös oireeton!
 Syvässä paleltumassa sulamisvaiheessa saattaa
muodostua vesirakkuloita
 Pahoin paleltunut alue voi mennä kuolioon
C. MILLAINEN ON PALELTUMAN ENSIAPU?
 Toimi nopeasti!
 Hakeudu lämpimään tai suojaiseen paikkaan.
 Lämmitä paleltunutta kohtaa joko vaatteilla tai kädellä
kevyesti kunnes väri ja tunto palaavat. Raajoja voi
lämmittää n. 40-asteisella vedellä
 Suojaa kuivilla vaatteilla
 Liikkuminen tuottaa lämpöä.
 Älä hankaa tai hiero, älä käytä kuumia esineitä
 Syvissä paleltumissa toimita potilas jatkohoitoon.
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OT 15

PALELTUMAT

A. MIKÄ PALELTUMAN AIHEUTTAA?
Huono suojautuminen tai liian pitkä oleskelu kylmällä____
(pakkanen, kylmä, tuulinen ja kostea sää)_____________
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________
B. MISTÄ PALELTUMAN TUNNISTAA?
ihon pistely, kipu_________________________________
iho muuttuu valkoiseksi ja kovaksi___________________
iho muuttuu tunnottomaksi_________________________
myös oireeton!__________________________________
________________________________________________
C. MILLAINEN ON PALELTUMAN ENSIAPU?
Toimi nopeasti___________________________________
Hakeudu lämpimään tai suojaiseen paikkaan.___________
Lämmitä paleltunutta kohtaa joko vaatteilla tai kädellä_____
kevyesti kunnes väri ja tunto palaavat. Raajoja voi________
lämmittää n. 40-asteisella vedellä_____________________
Suojaa kuivilla vaatteilla____________________________
Liikkuminen tuottaa lämpöä._________________________
Älä hankaa tai hiero, älä käytä kuumia esineitä__________
Jatkohoito tarvittaessa_____________________________
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HT16

VIERAS ESINE HENGITYSTEISSÄ

TAVOITTEET

Tunnistaa tukehtuvan ja osaa antaa tilanteen vaatiman
ensiavun.

SISÄLTÖ

Oireiden tunnistaminen, ensiapu ja sen merkitys.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
mahdollinen video Heimlichin otteesta.

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja kertoo millaisia oireet ovat, jos hengitys ei
pääse kulkemaan normaalisti. Kirjataan työkirjaan.
2. Oppilaat miettivät hetken pareittain miten tilanteessa
toimitaan. Kouluttaja kyselee oppilailta miten he
toimisivat ja kertoo oikean menettelyn: (selkään
lyöminen ja samalla potilaan kehottaminen yskimään,
Heimlichin ote, elvytys tarvittaessa, pienillä lapsilla
selkään lyöminen sylissä, jolloin samalla saadaan pää
pidettyä alaspäin.). Kirjataan työkirjaan.
3. Etsitään kaverilta selästä lapaluiden kohdalta se
paikka, johon olisi tarkoitus lyödä. Ei kuitenkaan lyödä.
4. Kouluttaja näyttää kalvolla ja jonkun oppilaan kanssa
Heimlichin otteen, mutta ei tee sitä. Heimlichin otetta
ei saa harjoitella käytännössä, koska sillä saattaa
aiheuttaa vakaviakin vaurioita harjoituspotilaalle.
Mikäli käytössä on video Heimlichin otteesta, kannatta
sitä käyttää (esim. SPR; Tavallisia tapaturmia).
5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan
ja paikan.
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Pehmeänsitkeä aine esim. lihapala tai purukumi voi juuttua syvälle nieluun,
kurkunpään korkeudelle ja aiheuttaa äkillisen tukehtumisvaaran. Nieluun juuttunutta
palaa ei tavallisesti näe edes suuhun katsottaessa eikä sitä pysty sormin
poistamaan.

Oireet
- potilas yrittää yskiä, ei pysty puhumaan eikä hengittämään
- potilas tuntee tukehtuvansa ja joutuu hengenhätään
- potilas saattaa takertua kurkkuunsa
- ihon ja varsinkin huulien väri muuttuu nopeasti sinertäväksi
- potilas menettää nopeasti tajuntansa

Ensiapu
Jos potilas on vielä tajuissaan, kehota häntä yskimään Jos yskinen ei onnistu, yritä ensin
selkään lyömistä ja sitten Heimlichin otetta. Nämä molemmat menetelmät perustuvat
rintakehän sisäisen paineen nopeaan nostamiseen. Lyö kädellä napakasti lapaluiden väliin
neljän iskun sarjoina. Iskujen teho paranee, mikäli pystyt kohottamaan potilasta vyötäröltä
ja taivuttamaan vartaloa eteenpäin vyötärön alapuolelta. Pyydä potilasta samalla
yskimään.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Heimlichin ote
Kierrä käsivarret selkäpuolelta potilaan alavatsan ympäri Pane toinen käsi nyrkkiin ja tartu
siihen tai ranteeseen toisella kädellä Nykäise käsivarsilla voimakkaasti palleasta taakse
ylöspäin 2 - 3 kertaa. Tämän voit toistaa useita kertoja. Vuorottele selkääniskuja ja
Heimlichin otetta. Jos potilas on suuri, etkä yletä käyttämään Heimlichin otetta, laita potilas
maahan kyljelleen makaamaan ja lyö häntä napakasti lapaluiden väliin.

Mikäli vierasesine on potilaan nielun korkeudella, voi sen yrittää tajuttomalta kaivaa pois
myös sormin. Tämä on hankalaa, mutta tajuton ei pyristele vastaan ja saatat tällä
toimenpiteellä pelastaa potilaan hengen. Mikäli selkään lyöminen ja Heimlichin ote eivät
auta, ja jos potilas on tajuton, aloita puhalluselvytys. Puhaltamalla saattaa saada
vierasesineen liikahtamaan vähän, jolloin osa ilmasta menee perille potilaan keuhkoihin.

Painantaelvytykseen on kaksi syytä: se nostaa myös rintakehän sisäistä painetta
sekä kun potilas on hengittämättä, myös hänen sydämensä pysähtyy hetken kulutta, jolloin
painanta-elvytyksellä saadaan verenkiertoa avustettua.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

HT16
HUOM: Älä harjoittele
heimlichin otetta kaverisi
kanssa.

VIERAS ESINE HENGITYSTEISSÄ
Pehmeänsitkeä aine esim. lihapala tai purukumi voi juuttua
kurkunpään korkeudelle ja aiheuttaa äkillisen
tukehtumisvaaran. Nieluun juuttunutta palaa ei tavallisesti
näe edes suuhun katsottaessa eikä sitä pysty sormin
poistamaan.
A. MITKÄ OVAT TUKEHTUMISEN OIREET?
Potilas yrittää yskiä, ei pysty puhumaan eikä hengittämään
Potilas tuntee tukehtuvansa ja joutuu hengenhätään_____
Potilas saattaa takertua kurkkuunsa__________________
Ihon ja varsinkin huulien väri muuttuu nopeasti sinertäväksi
Potilas menettää nopeasti tajuntansa_________________

C. MIKÄ ON TUKEHTUMISVAARAN ENSIAPU?
Täydennä.
Yritä ensin saada potilas _YSKIMÄÄN________________.
Jos __YSKIMINEN________________ ei onnistu,
__LYÖ_______ potilasta selkään.
Jos se ei tehoa, kokeile ___HEIMLICHIN_________otetta.
Hälytä lisäapua!
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OT17

SAIRASKOHTAUKSET

TAVOITTEET

Osaa tunnistaa erilaisia sairauskohtauksia ja toimia niiden
vaatimalla tavalla.

SISÄLTÖ

Sairaskohtaukset, niiden tunnistaminen ja ensiapu.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
Mahd. ensiapuvälineitä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Pohtikaa miten sairaskohtaus ilmenee? Rintakipu,
pyörtyminen, kouristelu, heikotus, vatsakipu?

Rintakipu

2. Miettikää, mikä saattaa olla kyseessä? Epilepsia,
diabetes, sydänkohtaus, aivoinfarkti jne.

1. Aseta potilas lepoon
puoli-istuvaan asentoon.
2. Jos nitro ei auta tai sitä
ei ole, anna puoli tablettia
Disperiniä.
3. Soita hätänumeroon
112 ja kerro, että kyseessä
on rintakipu.
4. Rauhoita potilasta ja
tarkkaile hänen vointiaan.
Vatsakipu
1. Anna potilaan olla
haluamassaan asennossa,
mutta polvet koukussa
on yleensä paras asento.
2. Älä anna juotavaa tai
syötävää.
3. Jos tulee sokin oireita,
anna sokin ensiapu.
4. Kuljeta potilas lääkärin
hoitoon

3. Kouluttaja kertoo pääasiat sairaskohtauksista, niiden
oireista ja ensiavusta. Kirjoitetaan työkirjaan.
Koulun vauhdikkaalla liikuntatunnilla epilepsiaa
sairastava Mikko menee äkisti sekavaksi ja
huonovointiseksi. Hän kaatuu ja tärisee ja hänen
suustaan tulee vaahtoa. Syke on nopeutunut ja silmän
mustuaiset laajentuneet. Mikko ei reagoi puheeseen.
Miten toimitaan?
4. Oppilaat harjoittelevat pienissä ryhmissä toimimaan
tilanteen mukaan. Yksi on Mikko, yksi on opettaja ja
muut oppilaita. Kuvitellaan oikea tilanne.
Keskustellaan ”esityksen” jälkeen miten toimittiin ja
toimittiinko oikein.
5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen,
ajan ja paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
EPILEPSIA Epilepsia johtuu aivotoiminnan sähköisistä häiriöistä. Epileptisiä kohtauksia on
kahdenlaisia: pieni kohtaus ja suuri kohtaus. Pieni kohtaus ilmenee muutaman sekunnin pituisena
tajunnan menetyksenä eli ns. ”poissaolona”. Potilas ei itse huomaa
tällaista kohtausta.
Suuressa kohtauksessa alkavat nykivät kouristelut koko vartalon alueella, suusta alkaa valua
vaaleaa vaahtoa. Virtsa ja uloste saattaa mennä alle. Mikäli suusta valuva vaahto on punertavaa,
on potilas saattanut purra kieleensä. Yleensä tällainen kohtaus kestää muutamia minuutteja, mutta
mikäli kohtaus jatkuu, on potilas toimitettava viipymättä jatkohoitoon.
1. Älä yritä estää kouristuksia.
2. Suojaa potilasta, jotta hän ei loukkaisi itseään.
3. Älä laita potilaan suuhun mitään.
4. Jos potilas ei toivu, soita hätänumeroon 112.
5. Anna potilaan levätä kohtauksen jälkeen.
6. Turvaa tajuttoman hengitys kylkiasennolla.
Ensiavulliset toimenpiteet:
- Mikäli potilas kouristelee, pidetään huolta, että potilas ei satuta itseään.
- Potilaan suuhun ei saa laittaa mitään, koska hän voi tukehtua.
- Kohtauksen jälkeen potilaan on annettava levätä riittävän kauan, koska potilas voi olla hyvin
uneliaan oloinen. Tarkkaile potilasta!
- Mikäli potilas ei toivu 10 minuutissa tai kyseessä on ensimmäinen kohtaus, hänet on toimitettava
jatkohoitoon välittömästi.
- Jos potilas menee tajuttomaksi, hänet asetetaan kylkiasentoon.
DIABETES Diabetes eli sokeritauti johtuu haiman erittämän insuliinin erityksen häiriöistä. Tämä
tarkoittaa, että erittyvä insuliini on tehotonta tai sitä ei erity ollenkaan, jolloin insuliini joudutaan
antamaan lääkkeenä. Diabetes syntyy, kun haiman saarekkeisiin pääsee tulehdussoluja.
Tulehdukselle altistavat perinnölliset ja ulkoiset tekijät (ulkoinen tekijä voi olla virustaudin jälkitila).
Haiman saarekesolut, jotka ovat vaurioituneet tulehduksessa, erittävät yhä vähemmän ja
vähemmän insuliinia. Tästä seuraa insuliinin
puute ja mahdollinen diabetes. Insuliini on hormoni, joka säätelee verensokerin tasapainoa.
Insuliini muuttaa veressä olevan sokerin sellaiseen muotoon, että solut voivat käyttää sitä energian
lähteenä.
Diabeetikolla insuliinin eritys on joko hyvin vähäistä tai sitä ei erity ollenkaan. Jos eritystoiminta on
puutteellista, nousee verensokeri.
Mikäli insuliinin puute on jatkunut pitkään, alkaa myös rasva-aineenvaihdunta
häiriytyä. Tällöin elimistöön ilmaantuu haitallisia happoja, jotka voivat aiheuttaa happomyrkytyksen.
Mikäli insuliinia otetaan liian paljon tai diabeetikko ei saa ravinnostaan
riittävän paljon sokeria, on seurauksena pahimmassa tapauksessa insuliinisokki.
Diabeteksen oireita:
• Potilas on voimaton ja väsynyt.
• Iho muuttuu nopeasti kalpeaksi ja kylmähikiseksi.
• Potilas voi olla sekava, jopa aggressiivinen.
• Potilaan puhe voi olla sammaltavaa.
• Potilas voi valittaa päänsärkyä.
• Jos tilanne pahenee (ensiavun antaminen viivästyy), potilas menettää tajuntansa melko nopeasti!
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Ensiavulliset toimenpiteet:
• Tajuissaan olevalle potilaalle annetaan sokeripitoista juotavaa tai syötävää tai pelkkää sokeria.
Jos oireet eivät helpota 15 minuutin kuluessa, potilas saatettava jatkohoitoon.
• Tajuttomalle potilaalle ei anneta syötävää eikä juotavaa, mutta ikeniin voidaan sivellä hunajaa.
Kylkiasentoon kääntäminen. Lisäavun hälyttäminen, sillä tajuton potilas saatava hoitoon
välittömästi.
AIVOHALVAUS
Erilaisiin aivoverenkierronhäiriöihin kuolee Suomessa noin 10 000 henkeä vuosittain, eikä lukuun
sisälly pään vammautumisesta johtuvista aivoverenkiertohäiriöistä aiheutuneita kuolemia.
Aivoverenkiertohäiriöt ovat muodostaneet sydäntautien ja syövän jälkeen kolmanneksi yleisimmän
kuolinsyyn. Monille infarktin saaneille jää jonkin asteinen halvaus ja täydellisen toipumisenkin
tapahtuminen voi kestää viikkoja, jos sitä edes tapahtuu. Aivojen verenkiertohäiriöt ovat
yleisimmillään 65 vuoden iän ylittäneiden parissa.
Syyt: Päässä tukkeutuva valtimo aiheuttaa verenkiertohäiriön, joka estää hermosoluille tärkeän
hapen saannin ja aiheuttaen samalla aivoinfarktin. Aivoinfarkti on seurausta aivojen verenkierron
häiriöstä. Yleisimmin häiriö johtuu aivoverenvuodosta, veritulpasta tai verisuonen kalkkiutumisesta,
joka aiheuttaa ahtauman suoneen. Kun aivojen neuronit jäävät ilman happea useammaksi kuin
muutamiksi minuuteiksi syntyy tila nimeltä iskemia eli kudosten hapenpuute. Hapenpuute
laukaisee kuolettavan sarjan kemiallisia reaktioita. Nämä reaktiot tuhoavat - hapenpuutteen ohella
- aivokudosta. Seurauksena on aivohalvaus.
Aivohalvauksen oireet: Aivohalvaus syntyy yleensä äkisti. Yleisin oire on toisen tai molempien
raajojen toimintahäiriö. Mukana on usein puutumisia ja muita tuntohäiriöitä sekä puheentuoton
vaikeutta Riippuen infarktin paikasta voi esiintyä monenlaisia muitakin oireita, esimerkiksi roikkuva
suupieli näköhäiriöitä tai kaksoiskuvia, huimausta tai sekavuutta. Päänsärkyä ei yleensä ole.
Aivoverenvuodossa halvausoireet kehittyvät yleensä hieman hitaammin. Vuodon koosta ja
sijainnista riippuen oireet vaihtelevat lievistä, esimerkiksi pelkkänä äkillisenä voimakkaana
päänsärkynä ilmenevästä, vaikeisiin, kuten laajaan toispuoleiseen halvaukseen, jolloin tajunta
usein heikkenee. Vuodon alkuvaiheessa päänsärkyä esiintyy usein, mutta ei aina.
Milloin hoitoon? Jos epäilee itsellään tai omaisellaan aivohalvauksen oireita, pitää hakeutua
välittömästi lähimpään päivystävään hoitopaikkaan, mielellään päivystävään sairaalaan. Parhaiten
se toteutuu soittamalla hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112.
Lähde: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00001

Aivoinfarktilla ja aivohalvauksella on hyvin pieni ero. Aivohalvaus on –infarktin
tuote. Eli aivoinfarktin sattuessa, voi tuhoutua alueita, jotka säätelevät tahdosta
riippuvien lihasten toimintaa.
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OT 17

SAIRASKOHTAUKSET
A. MIKÄ ON EPILEPSIAN ENSIAPU?

Rintakipu

Älä estä kouristuksia, suojaa, ei suuhun mitään, lepo.___

1. Aseta potilas lepoon
puoli-istuvaan
asentoon.
2. Jos nitro ei auta tai sitä
ei ole, anna puoli tablettia
Disperiniä.
3. Soita hätänumeroon
112 ja kerro, että
kyseessä on rintakipu.
4. Rauhoita potilasta ja
tarkkaile hänen vointiaan.

Tajuton kylkiasentoon. Jos potilas ei toivu, soita112.____

Vatsakipu
1. Anna potilaan olla
haluamassaan
asennossa, mutta polvet
koukussa on yleensä
paras asento.
2. Älä anna juotavaa tai
syötävää.
3. Jos tulee sokin oireita,
anna sokin ensiapu.
4. Kuljeta potilas lääkärin
hoitoon

(15 min. sääntö).________________________________

______________________________________________

B. MIKÄ ON DIABETES-POTILAAN OIREET JA
ENSIAPU?
Väsymys, kalpeus, päänsärky. ILMAN ENSIAPUA_____
TAJUNNAN NOPEA MENETYS!___________________
Jos TAJUISSAAN anna jotain sokeripitoista. Jatkohoitoon

TAJUTTOMALLE ikeniin esim. hunajaa. Kylkiasento.____
Lisäavun hälyttäminen heti.________________________

C. MITKÄ ON AIVOHALVAUSPOTILAAN OIREET?
Syntyy äkisti: raajojen toiminta- ja tuntohäiriöitä,________
puheongelmia. Mahdollisesti myös roikkuva suupieli,___
näköhäiriöitä, huimausta tai sekavuutta. Joskus äkillistä__
voimakasta päänsärkyä.__________________________
VÄLITÖN HOITOON HAKEUTUMINEN!______________
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OT18

TERVEYSKASVATUS

TAVOITTEET

Oppii terveellisten elämäntapojen merkityksen oman ja
lähiympäristönsä elämään.

SISÄLTÖ

Terveellisten elämäntapojen merkitys (ruokailu, liikunta,
nukkuminen, päihteet)

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Oppilaat miettivät pienissä ryhmissä, mitkä ovat terveellisiä
elämäntapoja ja mitkä heidän mielestään edistävät hyvinvointia.
Kirjataan ajatuksia työkirjaan ja keskustellaan oppilaiden tuotoksista.

Jokainen ihminen
tarvitsee päivittäin
liikuntaa Liikunta vaikuttaa
edullisesti veren
kolesteroliarvoihin, joskin
sen teho on pienempi kuin
ruokavaliolla. Liikunta
lisää "hyvän" kolesterolin
pitoisuutta veressä.
Liikunnan pitää olla
riittävän rasittavaa ja
kestää tarpeeksi kauan ja
sen pitää toistua tarpeeksi
usein. Liikunnan tulisi
kestää vähintään 30
minuuttia, toistua
vähintään 2 – 3 kertaa
viikossa ja liikunnan
aikana tulee hengästyä,
hikoilla ja sykkeen tulee
nousta selvästi. Lapsilla
leikki käy hyvästä
liikunnasta.

Kouluttaja voi myös kysellä, ja oppilaat vastaavat kyllä tai ei.
Aiheesta voidaan puhua laajemminkin.
 liikunta ja urheilu
 ruokavalio (kalvo)
 alkoholi ja tupakka
 vitamiinit
 uni
2. Keskustelkaa, miksi juuri vuoden tiettyihin juhlapäiviin, kuten
vappu, pikkujoulut, uusi vuosi, juhannus ja koulujen päättyminen
liittyy niin usein ylenmääräinen alkoholin
käyttö? Mikä estää juhlimasta selvin päin?
Kaverisi on kutsunut sinut synttäreilleen. Jotkut juhlijat
näyttävät nauttineen reilusti alkoholia ja koheltavat sen
mukaisesti. Sinullekin tarjotaan, mutta kieltäydyt siitä
perustelemalla, ettet halua seuraavana aamuna heikkoa oloa.
Eräs juhlijoista kuulee tämän ja tarjoaa sinulle jotain valkeita
pillereitä sanoen, ettei niistä tule krapulaa, mutta rennompi fiilis.
Miten toimit?
2. Keskustellaan vastauksista.
3. Kouluttaja kertoo alkoholimyrkytyksen oireista ja ensiavusta.
Mietitään ja kirjataan ylös miten toimia, jos kaveri sammuu. (kalvo)
.Katso myös OT25 ja 36 materiaali.
4. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja paikan.
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KALVO

Lautasmalli
Ruokavalion koostamisessa lähdetään periaatteista - runsaasti kasviksia,
kohtuudella rasvaa, vain vähän suolaa ja riittävästi kuitua.
1. Puolet lautasesta täytetään ensin kasviksilla
2. Neljännes perunalla, tummalla pastalla tai riisillä
3. Neljännes vähärasvaisella lihalla, kanalla, kalalla tai palkokasveilla.
Lisänä pala leipää, jolla sipaisu kasvimargariinia ja esimerkiksi lasillinen
rasvatonta maitoa tai piimää. Hieman öljypohjaista salaatinkastiketta.
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KALVO

ALKOHOLIMYRKYTYS

Alkoholimäärän nopeasta nauttimisesta johtuva myrkytystila.
Sammuneella ihmisellä tai todella humalassa olevalla on
alkoholimyrkytys!
Alkoholimyrkytyksen oireet :
 tajunnan heikentyminen / - menetys
 oksentelu
 kouristelu
 hidastunut hengitys
 kalpeus, hypotermia
 kooma
- Verensokerin lasku alkoholin käytön vuoksi on suuri riskitekijä.
- Alkoholimyrkytys lamaannuttaa hengityksen, pysäyttää
sydämen tai aiheuttaa oksennukseen tukehtumisen.
- Pitkäaikainen käyttö vaurioittaa maksaa ja aivoja
- Alkoholin käyttö lääkkeiden kanssa saattaa aiheuttaa yllättäviä
reaktioita ja johtaa jo pienissä määrissä koomaan tai
kuolemaan
ENSIAPU:
- Älä jätä heitteille.
- Laita kylkiasentoon.
- Jos et saa häntä hereille, toimita hänet heti sairaalatutkintaan.
- Seuraa potilaan tilaa.
ÄLÄ KÄVELE SAMMUNEEN IHMISEN OHI ,TÄMÄN HENKI VOI
RIIPPUA SINUSTA!
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Päihteiden käyttö sisältää aina myös riskin riippuvuuden syntymiseen. Mitä
aikaisemmin alkoholin käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin kokeillaan muitakin
päihdyttäviä aineita. Siksi ensimmäisiä kokeiluja kannattaa lykätä mahdollisimman
pitkälle.
Suomessa kuolee vuosittain yli 400 ihmistä alkoholimyrkytykseen. Lisäksi muutama sata
menehtyy alkoholin ja jonkin lääkeaineen yhdessä aiheuttamaan myrkytykseen.
Myrkytyskuolemat Suomessa ovat maailman huippuluokkaa, ja moninkertaisia verrattuna
esimerkiksi muihin Pohjoismaihin.
Kohtalainen alkoholimyrkytys alkoholin haju hengitysilmassa ja kohtalainen toimintoihin
ja vasteisiin vaikuttava toimintahäiriö tai kohtalainen lihaskoordinaatiohäiriö.
Vaikea alkoholimyrkytys hyvin vaikea toimintojen ja vasteiden häiriö ja vaikea
lihaskoordinaatiohäiriö tai puutteellinen yhteistyökyky.
Mitä tehdä jos kaveri sammuu? Älä jätä kaveria heitteille. Jos et saa häntä hereille,
toimita hänet heti sairaalatutkintaan ja seurantaan. Jos saat hänet hetkeksi hereille, aseta
hänet kylkiasentoon, jottei hän tukehtuisi oksennukseen. Potilaan tilaa on edelleen
seurattava. Jos tilassa ilmenee jotain epäilyttävää, esim. hengitysvaikeuksia, toimita hänet
sairaalatarkkailuun. Sammumista seuraa tavallista ankarampi krapula. Lepo rauhallisissa
olosuhteissa on silloin hyväksi. Fyysistä rasitusta on vältettävä. Ei krapularyyppyjä.
Sokeripitoiset juomat ja lihaliemi pieninä annoksina ovat parempia krapulalääkkeitä.
Ensiapu ja hoito Kun kohtaat alkoholin seurauksena sammuneen henkilön, yritä saada
hänet hereille. Jos hän ei herää, kuljeta välittömästi ensiapuun ja sairaalaan seurantaan.
Muun muassa potilaan hengitys ja verenkierto ovat joka hetki elintärkeitä. Tällöin potilas
saa tavallisesti myös laskimoon suonensisäisesti glukoosiliuosta veren sokeritasapainon
kohottamiseksi ja muita liuoksia verenpaineen ylläpitämiseksi. Mikäli saat kohtaamasi
henkilön hereille, asettele kylkiasentoon, jotta hengitystiet pysyvät auki. Tällaisessakaan
tapauksessa henkilöä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa jättää oman onnensa
nojaan, sillä esim. mahdolliset hengitysvaikeudet ovat sairaalahoidon merkki.
Tuntemattomien ja hyvin humalaisten ihmisten herättelyssä on syytä noudattaa
varovaisuutta mahdollisen aggressiivisuuden vuoksi. lisäksi alkoholinkäytöstä huolimatta
on myös varauduttava sairaskohtauksen ja loukkaantumisen mahdollisuuteen.
Lepo on äärimmäisen tärkeää sammumisesta heräämisen jälkeen. Alkoholi
krapulalääkkeenä ei ole ratkaisu. Kannattaa suosia ennemmin esim. sokeripitoisia
virvoitusjuomia, pikkusuolaisia tai lihalientä vähäisinä annoksina.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 18

TERVEYSKASVATUS
Miten edistää terveellisiä elämäntapoja?
Oppilaiden omat vastaukset (liikunta ja urheilu, ruoka-

Jokainen ihminen
tarvitsee päivittäin
liikuntaa Liikunta
vaikuttaa edullisesti
veren
kolesteroliarvoihin,
joskin sen teho on
pienempi kuin
ruokavaliolla. Liikunta
lisää "hyvän"
kolesterolin pitoisuutta
veressä. Liikunnan
pitää olla riittävän
rasittavaa ja kestää
tarpeeksi kauan ja sen
pitää toistua tarpeeksi
usein. Liikunnan tulisi
kestää vähintään 30
minuuttia, toistua
vähintään 2 – 3 kertaa
viikossa ja liikunnan
aikana tulee hengästyä,
hikoilla ja sykkeen tulee
nousta selvästi. Lapsilla
leikki käy hyvästä
liikunnasta.

valio, alkoholi ja tupakka, vitamiinit, uni ja lepo_________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Mitä tehdä, jos kaveri sammuu?
Älä jätä heitteille. Laita kylkiasentoon. Jos et saa häntä__
hereille, toimita hänet heti sairaalatutkintaan. Seuraa____
potilaan tilaa.___________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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HT19-21

TOIMINNALLINEN LOPPUHARJOITUS

TAVOITTEET

Nuori kertaa oppimaansa ja kokee onnistumisen elämyksiä.
Kouluttajat saavat palautetta koulutuksen onnistumisesta.

SISÄLTÖ

Kerrataan kurssilla opittu toiminnallisessa
tilanneharjoituksessa.

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Rasteihin tarvittavia tarvikkeita (ensiapuvälineitä, työjohto)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

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 nuorille on opetettu.
Toinen porukka on saattanut perehtyä toiseen
asiaan enemmän kuin toinen ryhmä.
Rastit voisivat olla esim.
a) hätäilmoituksen tekeminen
b) vieras esine hengityksessä
c) elvytys
d) työjohtoselvitys
e) liikenneonnettomuus
f) turvatarkastus
3. Harjoituksen palautteen antaminen keskustellen (tai
kirjallisesti) kouluttajan johdolla. Mikä oli leirillä /
loppuharjoituksessa kivointa, mikä vaikeaa? Mistä
haluaisit oppia lisää, mikä oli tylsää?
4. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä
5. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen,
ajan ja paikan.
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KÄYTÄNNÖN KOE

Käytännön kokeen tarkoituksena on mitata, mitä taitoja oppilas on oppinut. Oppiminen on
tapahtunut kurssilla tai omassa palokunnassa ennen kurssia. Kokeen avulla mitataan
senhetkinen osaamisen taso. Kuitenkin jo parin kuukauden kuluttua on monella varmasti
unohtunut suuri osa nyt opituista taidoista. Vasta omassa palokunnassa annettu
harjaannuttava ja kertaava koulutus takaa riittävän tiedollisen ja taidollisen tason.

Muista myös, että jokainen koe on mitä parhain opetustilanne. Käytännön kokeessa tulisi
oppilaiden saada välittömästi suorituksen jälkeen palaute onnistumisesta kullakin rastilla.
Muista positiivinen palaute. Kolmen tunnin koeaika on vain viitteellinen, sillä varsinkin
suuremman kurssin koeaikaa ei voida ennalta tarkasti arvioida.

Koetehtävien tulisikin olla lyhyitä ja helposti arvosteltavia. Aikaa tulee varata myös
palautteen antamiseen oppilaille suoritusten jälkeen. Jos samanlaisia koepaikkoja on
useampia ja tehtävä on kaikissa samanlainen, on myös kaluston oltava jokaisessa
koepaikassa yhtäläistä. Kokeen suorituspaikoille on pyrittävä saamaan samat henkilöt,
jotka kouluttivat ko. aiheen. Heille on kehittynyt jo koulutusvaiheessa “silmää” havaita
virheelliset suoritukset. Jos joudutaan käyttämään useita rinnakkaisia suorituspaikkoja,
kokeen valvojien on sovittava jo ennakkoon arvostelukriteereistä. Varsinkin
rajatapauksissa saattaa syntyä eroja eri suorituspaikkojen välillä.
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OT22

KURSSIN PÄÄTÖS

TAVOITTEET

Nuori lähtee leiriltä hyvillä mielin. Kouluttajat saavat
palautetta.

SISÄLTÖ

Päätetään kurssi juhlallisesti, palautteen keruu ja
todistusten jako.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

1. Aikakilpailu. Leikkijät ovat kahdessa rivissä. Rivin
ensimmäinen saa käteensä pallon ja pitää sitä
kädessään 10 sekuntia oman arvionsa mukaan.
Sitten hän heittää pallon seuraavalle, joka pitää
palloa myös 10 sekuntia. Vain leikin johtaja saa
katsoa kelloa, muut eivät. Se joukkue, joka on
päässyt lähimmäksi oikeaa aikaa, on voittaja.
Voidaan laittaa myös työkirjat kiertämään
kurssikaverin tervehdystä varten.
2. Istutaan ympyrässä niin, että kaikki näkevät
toisensa. Kouluttaja kättelee nuoret ja jakaa
todistukset ja merkit, ja kertoo seuraavista
kursseista ja niiden sisällöistä.
3. Oppilaat täyttävät työkirjan sekä
itsearviointilomakkeen.
4. Kiitokset ja tervehtimiset.
5. Kouluttaja kertoo, mistä ja miten leiriltä lähdetään.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT22

KURSSIN PÄÄTÖS
A. MIKÄ OLI MUKAVINTA KURSSIN AIKANA?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________

B. MIKÄ OLI IKÄVINTÄ KURSSIN AIKANA?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Tasokurssi kolmosen
jälkeen sinun on
mahdollista suorittaa
taitomerkki. Selvitä
voitko tehdä sen leirillä
vai omassa
palokunnassa.

___________________________________________

C. MITEN ONNISTUIT LOPPUHARJOITUKSESSA?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________

D. PYYDÄ TÄHÄN TERVEHDYKSESI
KURSSIKAVEREILTASI
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KOULUTTAJIEN ITSEARVIOINTI
Nimi

_________________________

Kurssi

TASOKURSSI III

Pvm

_________________________

Paikka

______________________

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

Olivatko tasokurssi III:n tavoitteet mielestäni tarkoituksenmukaiset ja helposti
toteutettavissa?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Osasinko itse ne asiat, jotka aioin opettaa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ryhmäni ilmapiiri? (suhteet oppilaiden kesken, suhteet kouluttajien välillä,
kouluttaja-oppilas –suhteet)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

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

8.

Oman toiminnan parantaminen (miten voisin parantaa työskentelyäni, missä olin
hyvä, missä kaipaisin apua, miten järjestäjä olisi voinut toimia paremmin)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIITOS!
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OPPILAIDEN ITSEARVIOINTI
Nimi

_________________________

Kurssi

TASOKURSSI III

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 välineistäni

1

2

3

4

5

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

3. Annoin muille työrauhan

1

2

3

4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Olin aktiivinen ja positiivinen

1

2

3

4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Oliko mielestäsi liikaa oppitunteja tai harjoitustunteja, oliko liikaa odotteluaikaa vai
pääsitkö koko ajan puuhailemaan jotakin?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Opitko paljon uusia asioita? Oliko paljon uutta tietoa vai vanhan asian kertausta?
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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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MUISTIINPANOJA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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HT23

TUTUSTUMINEN
ENSIVASTETOIMINTAAN

TAVOITTEET

Ymmärtää ensivasteyksikön tärkeyden ensihoitoketjussa ja
tutustuu ensivasteyksikön peruskaluston.

SISÄLTÖ

Tutustutaan ensivastetoimintaan ja sen kalustoon.

KESTO

2x30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Paikalle olisi toivottavaa saada ensivasteyksikkö, joka
voisi esitellä kalustoa ja toimintaa.

Ensivaste pyrkii
reagoimaan
hälytyskeskuksen
saamaan ilmoitukseen
hätätilapotilaasta
ensimmäisenä.

Ellei se ole mahdollista, voidaan edetä seuraavalla tavalla:

Ensivasteaika on aika,
joka kuluu
hälytyskeskuksessa
puheluun vastaamisesta
aina siihen
asti, että ensimmäinen
ammattiauttaja tavoittaa
potilaan. Tähän välille
mahtuu
monia vaiheita:
tapahtumatietojen
vastaanotto, tarvittavien
yksiköiden hälyttäminen,
yksiköiden liikkeellelähtö ja
matka potilaan luo sekä
potilaan löytyminen.

1. Pohditaan yhdessä mikä on ensivaste ja
ensivasteyksikkö.

1. Voidaan kirjata ensivasteyksikön tehtävät paperille
tai piirtää ensivasteyksikkö.
2. Voidaan harjoitella kuvitteellinen tilanne,
sairaskohtauksesta, soittamisesta hätäkeskukseen,
ensivasteyksikön saapuminen ja ambulanssin
saapuminen.
3. Tarkastellaan ensivasteyksikön peruskalustoa.
4. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen,
ajan ja paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Ensivasteyksikkö on mikä tahansa hätätilapotilaan ensimmäisenä tavoittava
yksikkö, joka pystyy potilaan tilan ensiarvioon, hätäensiapuun ja äkillisen
sydänpysähdyksen hoidon aloittamiseen. Sen tehtävänä on vähintään
peruselintoiminnoista huolehtiminen, kuten mittaaminen, tarkkailu ja niistä
raportoiminen.
Ensivasteyksikön miehistö aloittaa potilaan tutkimisen ja hoidon ennen
ambulanssin saapumista paikalle. Ensivasteyksikköinä toimivat paloasemille
sijoitetut pelastusyksiköt. Nämä yksiköt on varustettu samankaltaisesti kuin
ambulanssit, ensivasteyksikkö ei kuitenkaan kuljeta potilasta.

Ensivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista ensiapua tehokkaampaan hoitoon
kykenevää apua, joka lähetetään hätätilapotilaan luokse selvittämään potilaan
peruselintoimintojen (hengitys ja verenkierto) tila ja turvaamaan ne. Hälytettävä yksikkö voi
olla sairasauto tai paloauto, jonka henkilöstö on saanut ensivaste koulutuksen.
Ensivasteyksikköä ei hälytetä yksinään kohteeseen. Tehtävään hälytetään aina myös
sairaankuljetusyksikkö joka pääsääntöisesti kuljettaa potilaan.
Ensivastehenkilöstö pystyy potilaan hengityksen turvaamiseen, vuotojen tyrehdyttämiseen,
vammautuneiden raajojen ja rangan tukemiseen tarvittavilla välineillä sekä
sydänpysähdyspotilaan kammiovärinän hoitamiseen puoliautomaattisella defibrillaattorilla.
Yksikkö voidaan hälyttää myös lisävasteeksi kohteeseen, avustamaan sellaisissa
pelastus- ja ensihoitotehtävissä, joissa tarvitaan useita auttajia.
Ensivasteyksiköllä tulee olla vähintään seuraavat ensihoitoon tarvittavat välineet
• yhteydenpitovälineet
• potilaan hapettamiseen tarvittavat välineet
- lääkkeellinen happi siirrettävine antolaitteineen
- happimaskit ja –viikset
- nieluputkia
• automaattinen/opastava tai puoliautomaattinen defibrillaattori
• RR-mittari, stetoskoopit, pulssioksimetri, verensokerimittari, sidosmateriaali, lastat
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HT 24

TUTUSTUMINEN SAIRAANKULJETUKSEEN

TAVOITTEET

Tutustuu sairaankuljetusyksikköön ja sen peruskaluston.

SISÄLTÖ

Tutustuminen sairaankuljetukseen ja kalustoon sekä
henkilöstön koulutukseen.

KESTO
2x30 minuuttia
PAIKKA
Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila
OPETUSVÄLINEET
Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Perustason sairaankuljetus
on saman asetustekstin
mukaan hoitoa ja kuljetusta,
jossa on valmiudet valvoa ja
huolehtia potilaasta, ettei
hänen tilansa huonone.
Yksinkertaiset henkeä
pelastavat toimenpiteet
voidaan myös aloittaa.
Hoitotason
sairaankuljetuksella
puolestaan on valmius
hoitaa potilasta tehostetun
hoidon tasolla ja toteuttaa
kuljetus siten, että potilaan
elintoiminnot voidaan
turvata.

Paikalle olisi toivottavaa saada ambulanssi, jonka
henkilöstö voisi esitellä ambulanssin välineistöä ja
toimintaa.
Ellei se ole mahdollista, voidaan edetä seuraavalla tavalla:
1. Tutustutaan sairaankuljetukseen. Niitä on kahta eri tasoa
(perustaso, hoitotaso).

2. Tutustaan perusvälineisiin
verenpainemittarit
pulssin mittausvälineet
lisähapenantovälineet
tiputusvälineet
kuljetusvälineitä (paarituoli, paarit)
sidostarpeita
3. keskustellaan sairaanhoitoyksikköhenkilöstön koulutuksesta:
Lähihoitaja (toimii perustasolla), sairaanhoitaja tai ensihoitaja toimii
hoitotasolla (suurempi oikeus lääkitä)
3. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja paikan.
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OT25

POLIISIN TOIMINTAAN TUTUSTUMINEN

TAVOITTEET

Päihteiden vaarojen ymmärtäminen.

SISÄLTÖ

Poliisin tehtäväkenttä (päihteet)

KESTO

2x30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Paikalle olisi toivottavaa saada poliisin edustaja, joka voisi
käsitellä aihetta ammattinsa kautta.

Päihteet voidaan jaotella
monella eri tavalla. Päihde
on yleisnimike kaikille
kemiallisille aineille, jotka
elimistöön joutuessaan
aiheuttavat päihtymyksen
tunteen ja/tai humalatilan.

Ellei se ole mahdollista, voidaan edetä seuraavalla tavalla:

Päihteiksi tämän
määritelmän perusteella
luokitellaan tupakka,
alkoholi, lääkkeet, tekniset
liuottimet, huumausaineet ja
anaboliset steroidit.
Päihteitä voidaan käyttää
monin eri tavoin: suun kautta
(pureskelu, imeminen,
nieleminen,
nuuskaamminen,
polttaminen, imeyttäminen
limakalvolta tai iholta),
lihaksen- tai
suonenesisäisesti sekä
imppaamalla.

1. Pohditaan pienissä ryhmissä mitä erilaisia päihteitä on.
Kirjataan niitä paperille ja esitellään ne muille.
Päihteitä ovat kaikki ne aineet, joilla ihmiset sekoittavat päätään ja
hakevat muutosta mielentilaansa.
Päihteisiin liittyy erilaisia riippuvuuksia, joista tunnetuimpia ovat
alkoholi, huumeet ja tupakka. Riippuvuutta voi aiheuttaa myös muut
kuin päihteet, esim. pelaaminen, shoppailu, työnteko, liikunta ja
internetissä surffailu.
2. Pohditaan keskustellen millaisia vaaroja päihteet aiheuttavat
(terveys, turvallisuus)
Kun keskustelet nuorten kanssa päihteistä, älä vältä puhumista niiden
miellyttävistä puolista. Ei ole ainoaa oikeaa tapaa keskustella päihteistä.
Valitse tapa, joka tuntuu mukavimmalta. Puhu itsestäsi, niin nuortenkin on
helpompi kertoa itsestään. Älä kiellä tai neuvo, vaan kysele. Jollet tiedä
jotain asiaa, kysy rohkeasti. Nuori voi tietää vastauksen. Mitä enemmän
kuuntelet, sitä paremmin ymmärrät nuorten tunteita ja tekoja. Näennäisen
tyhjänpäiväiset huomautukset ja äänenpainot ovat usein kaikkein tärkeimpiä.

2. Hyviä tietoja löytyy http://www.paihdelinkki.fi/Pikatieto. Niihin voi
tutustua yhdessä nuorten kanssa. Katso myös oppituntien 18 ja 36
materiaali.
3.Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja paikan.
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Päihdevalistus
Huumeiden myyjät tarjoavat yhä useammin nuorille päihteitä. Yhä nuoremmat kokeilevat
huumeita ystäväpiirissä.
Nuoret tarvitsevat sosiaalisia ja tiedollisia valmiuksia kieltäytyäkseen huumeiden käytöstä.
Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeätä ja yhdessä ne voivat luoda turvalliset puitteet nuoren
kasvulle.
Kasvattajien tehtävä on vahvistaa nuoren arvomaailmaa ja antaa hänelle keinoja valita
päihteetön vaihtoehto. Kun on olemassa merkkejä mahdollisesta käytöstä (esimerkiksi
kaveripiirin muuttuminen, selvittämättömät poissaolot, lisääntynyt rahantarve), on asiaan
tartuttava viipymättä. On tärkeää viestittää, ettei käyttöä voida hyväksyä, mutta on syytä
välttää moralisointia ja syyllistämistä. Nuori tarvitsee tietoa erilaisista aineista,
selviytymisen vaihtoehdoista ja hoitopaikoista. Ammattiapua löytyy terveydenhuollon,
koulu-, sosiaali- tai nuorisotoimen kautta. Omaiset ja nuori itse voivat saada tietoa ja tukea
myös monien kansalaisjärjestöjen kautta.
Varhainen puuttuminen
Mitä varhaisemmassa vaiheessa päihteiden käytön lopettaa, sen vähemmän on
aiheutunut haittoja ja sen helpompaa lopettaminen on. Alkuvaiheessa syntyviä haittoja ei
vielä nähdä tai niitä vähätellään.
Lähiyhteisössä tapahtuva puuttuminen on erittäin tärkeätä. Kuvaamalla näkemäänsä ja
tilannetta, voi havahduttaa henkilön tunnistamaan päihteiden käytön hallinnan
heikkenevän. Puutu siis rohkeasti, mutta kunnioittavasti päihteiden käyttöön niin
lähiyhteisössä kuin ensiaputilanteissa.
Tupakoinnin salliva asenne on tutkimusten mukaan suurin riski nuorten huumeiden käytön
aloitukselle. Lisäkoulutusta esimerkiksi hoitoonohjaukseen saa SPR:n Varhaisen
puuttumisen kursseilta.
Artikkelin tunnus: spr00013 (012.000) © 2012 Suomen Punainen Risti
lähde: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00013
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HT26

HÄTÄKESKUSLAITOS

TAVOITTEET

Ymmärtää pääpiirteet hätäkeskuslaitoksen toiminnasta.

SISÄLTÖ

Tutustuminen hälytyskeskuksen toimintaan.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Paikalle olisi toivottavaa saada hätäkeskuspäivystäjä,
joka voisi esitellä hätäkeskuksen toimintaa.

Ellei se ole mahdollista, voidaan edetä seuraavalla tavalla:
-

www.112.fi

Pohditaan yhdessä tai pienissä ryhmissä
ennakkotietoa hätäkeskuksesta ja päivystäjien
tehtävistä

-

Kouluttaja kertoo hätäkeskuksesta, hätänumerosta ja
päivystäjän työstä.

-

Kerrataan millaisissa asioissa hätäkeskukseen
soitetaan ja millaisissa ei.

-

Pohditaan keskustellen millaisia vaaroja turhat
hätänumerosoitot aiheuttavat. Entä jos ei ole varma
voiko soittaa (terveys, turvallisuus)?

2. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
HÄTÄKESKUS
Hätäkeskuslaitos on vuonna 2001 perustettu valtion valtakunnallinen virasto, johon
kuuluvat sen esikuntatehtäviä hoitava keskushallinto Porissa sekä hätäkeskukset eri
puolilla Suomea.
Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön alainen virasto, jota sisäasiainministeriö
tulosohjaa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Hätäkeskusuudistus alkoi vuonna 2010 ja se on tarkoitus viedä läpi vuoden 2014 loppuun
mennessä, jolloin Suomessa toimii kuusi hätäkeskusta uudistusta edeltäneen 15
keskuksen sijaan; Oulussa, Kuopiossa, Porissa, Keravalla, Turussa ja Vaasassa.
HÄTÄNUMERO
Euroopassa hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1991. Suomessa hätänumero 112
on otettu käyttöön vuonna 1993. Euroopassa numero 112 yhdistyy aina jollekin auttavalle
taholle kunkin valtion oman määrittelyn mukaisesti. 112 on numero, johon voi soittaa
hätäpuheluja kaikkialla Euroopan unionin alueella niin kiinteistä puhelimista kuin
matkapuhelimistakin.
Hätäkeskukset vastaanottavat yli kolme miljoonaa ilmoitusta vuosittain (vuonna 2010 4,2
miljoonaa puhelua, joista todellisia hätäpuheluita noin 3 miljoonaa). Joka neljäs
hätänumeroon soitettu puhelu on ns. hätäkeskukseen kuulumaton
HÄTÄNUMEROON SOITTAMINEN
Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen,
terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä
epäillä näin olevan.
Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä
pätee myös erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat
tukkia hätänumeron.
Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista
HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄ
Hätäkeskuspäivystäjän tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä, mikä on
tehtävän riskiluokka sekä hälyttää soveltuvin apu paikalle. Lisäksi hätäkeskuspäivystäjän
on arvioitava potilaan terveydellinen riski tapahtuma- ja tilatietojen avulla, tunnistettava
sosiaaliset hätätilanteet sekä pelastus- ja poliisiviranomaisten antaman avun tarve.
Hätäpuhelua ei yhdistetä eteenpäin muille viranomaisille, vaan numeron 112 kautta
hädässä oleva saa poliisin, pelastuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen kiireellisen avun.
www.112.fi
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HT27

RYHMÄYTYMINEN

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen, motivoituminen oppimiseen.

SISÄLTÖ

Erilaiset leikit tavoitteineen ja toteuttamistapoineen.

KESTO

3x30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
lappuja, kyniä, naruja häntähippaan

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kyselyleikki. Tarvikkeet: valmiita nimilappuja, teippiä.
Kouluttaja kiinnittää teipillä lapun kunkin leikkijän selkään.
Lapussa on jonkin eläimen, kasvin, palovälineen, tms. nimi.
Jokainen yrittää kyselemällä selvittää, mitä omassa
lapussa lukee. Kysymyksiin saa vastata vain kyllä, ei tai en
tiedä. Esimerkkejä: Olenko kasvi? Olenko eläin? Olenko
elävä? Olenko tavara? Olenko iso? jne. Vastauksista
päättelemällä voi tietää mitä lapussa lukee.

Ryhmäytymisen avulla
ihmiset saavat yhteyden
toisiinsa. Ryhmäytymisen
edellytyksiä ovat yhteinen
tavoite, yhteen hiileen
puhaltamisen halu ja
kulttuuri sekä
yhteenkuuluvuuden tunne.
Onnistuneessa
ryhmäytymisprosessissa
epämääräinen joukko
ihmisiä tulee yhdeksi
säilyttäen samalla
yksilöllisyytensä.
Ryhmäytymistä tarvitaan,
jotta ryhmän olisi
mahdollista saavuttaa
tavoitteitaan ja toiminnan
sujumiseksi siten, että se
auttaa yksilöitä ja
päinvastoin.

2. Leikkijät seisovat pareittain vastakkain. Parit katsovat
toisiaan tarkkaan päästä jalkoihin. Tämän jälkeen he
kääntyvät toisistaan poispäin ja vaihtavat kaksi asiaa
ulkonäöstään, esim. avaavat paidan napin tai vaihtavat
kellon toiseen ranteeseen. Hetken kuluttua parit kääntyvät
toisiinsa päin ja yrittävät keksiä muutokset.
3. Pictionary-piirustuskisa palokuntasanastolla. Joukkueet
jaetaan kahteen ryhmään. Toisesta ryhmästä yksi piirtää
koko ryhmän edessä jotakin asiaa (esim. sankoruisku). Jos
oma ryhmä ei minuutin aikana ole arvannut, saa toinen
ryhmä arvata. Se joukkue, joka arvaa oikein, saa pisteen.
4. Häntähippa
Jokaisella leikkijällä on häntä. Toiselta yritetään varastaa
häntä, mutta samalla varjellaan omaansa. Voittaja on se,
jolla leikin lopussa on eniten häntiä.
5. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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TUTUSTUMISLEIKKEJÄ
Olenko minä ainoa… Ollaan joko piirissä tai pöydän ympärillä istumassa ja jokainen
vuorollaan yrittää keksiä itsestä jotain sellaista mitä muilla EI ole tai mitä muut EI ole
tehneet. Esim. minä nousen ylös ja sanon: ” Olenko ainoa, joka on ollut sairaalahoidossa
Tukholmassa?” Jos kukaan ei nouse ylös eli ei ole ollut sairaalahoidossa Tukholmassa,
saan istuutua ja vuoro siirtyy seuraavalle. Mutta jos joku ryhmästä olisi noussut ylös eli
ollut myös s-hoidossa Tukholmassa, joutuisin keksimään toisen jutun, mitä muut eivät ole
tehneet tai kokeneet. Tarkoitus siis löytää ihmisistä mitä hauskempia salaisuuksia, mitä
ovat tehneet…
Esittelyleikki Laitetaan kulhoon tai pussiin pieniä karkkeja, pähkinöitä tv. Laitetaan kippo
kiertämään ja jokainen saa ottaa niin monta karkkia kun haluaa. Pyydetään kaikkia
laskemaan kuinka monta otti. Leikittäjä pyytää sitten kaikkien saatua namuset kertomaan
yhtä monta asiaa itsestään, kuinka monta namua otti. Aiheena voi olla eri juttuja esim.
miksi on mukava olla palokuntalainen, miksi ole onnellinen jne.
Minä, minä, minä Osallistujille jaetaan paperi johon hän kirjoittaa lauseita jotka alkavat
minä olen….. Heille on joku määrätty aika kirjoittaa lauseita ja sitten he laskevat
montako lausetta saivat kirjoitettua, jokainen voi poimia listaltaan muutaman mieli lauseen
ja lukea sen toisille.
Valehtelijoiden klubi Leikin vetäjä panee kiertämään jonkun vähän epätavallisen esineen
ja jokainen kertoo vuorollaan mahdollisimman vakuuttavasti mistä esineestä on kyse ja
mihin sitä voi käyttää, samoja selityksiä ei hyväksytä.
Hippa Valitaan yksi ryhmästä kiinniottajaksi ja sovitaan yhdessä alue, jonka sisällä hippaa
leikitään. Karkuun juoksevat ovat turvassa matkimalla jonkin eläimen ääntä. Turvaa
hakevan on joka kerta keksittävä eri eläimen ääni. Hippa vaihtuu, jos turvaan haluava ei
keksi uutta eläimen ääntä tai ei ehdi äännellä ollenkaan. Voidaan määrätä matkittava
eläinryhmä esim. nisäkäs.
http://yhdistysnetti.mll.fi/mp/db/file_library/x/IMG/11810/file/ideapankki.doc

Ryhmiin jakautuminen Jokainen osallistuja saan postikortin palasen. Sitten hän etsii
porukasta muut joilla on palanen samasta kortista kun hänellä itsellään. Kun oma joukko
on löytynyt, kortti kootaan palapelin tavoin. (Mikä ryhmä eka, sekin voidaan hyödyntää
jotenkin). (Ennen kisaa ohjaaja siis leikkaa postikortin niin moneen osaan, kun jäseniä
ryhmään halutaan ja niin monta korttia kun ryhmiä halutaan.)
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HT28

EXTREME-ENSIAPU

TAVOITTEET

Oppii soveltamaan oppimaansa tietotaitoa ja oppii
auttamaan potilasta ympäristöstä löytyvällä välineistöllä.
Mielikuvituksen käytön ja oman ajattelukyvyn
vahvistaminen.

SISÄLTÖ

Sovellettu harjoitus kouluttajan mielikuvituksen puitteissa.
4 x 30 minuuttia/tarvittava aika

KESTO
Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila
PAIKKA
Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
OPETUSVÄLINEET
Luokka tai harjoitusalue
ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Vaihtoehtoisesti voidaan
harjoitella nuorten omien
harrastusten pohjalta
sattuneiden
onnettomuuksien
ensiapua.

1. Kouluttaja jakaa oppilaat viiden hengen ryhmiin ja antaa heille
roolit. Kouluttaja lukee tarinan (LIITE) tai se jaetaan ryhmille
Roolit:
 Hevosen selästä tippunut pikkutyttö Olliina, joka makaa
tajuttomana maassa.
 Hevosen potkaisemaksi joutunut vanha mies, jolta tulee
voimakkaasti verta reidestä. Sokissa.
 Ollilla, joka yritti rauhoittaa villiä hevosta, on käsi
murtunut ja selkään sattuu.
 Mari ja Mikko, jotka tulevat paikalle.






Mitä tehdään?
Miten toimitaan?
tilannekatsaus
hätäpuhelu
ensiapu

2. Oppilaat harjoittelevat tilanteen ja valmistautuvat esittämään
sen muulle ryhmälle.
3. Katsotaan ja kommentoidaan näytelmiä ja sen jäsenten
toimintaa. Kerrataan ja harjoitellaan myös muita
ensiaputoimenpiteitä (paleltuminen, palovamma, tukehtuminen
jne.).
4. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMTERIAALI
TILANNE
Metsän keskellä on pieni hevostalli, jota pitää vanha herra nimeltä Kusti. Kustilla on
kolme reipasta hevosta ja yksi pieni laiska poni. Olliina rakastaa hevosia, joten hän
käy Kustin tallilla viikoittain ratsastustunnilla. Olli lähtee usein mukaan katsomaan.
Eräänä sateisena perjantaina hevonen yhtäkkiä pelästyy lentoon lähtevää lintua ja
Olliina putoaa selästä. Hevonen tönäisee Kustin ojaan ja samalla satuttaa myös
Ollia. Mari ja Mikko näkevät tilanteen kaukaa metsän reunasta. He rientävät apuun.
Lähimmälle isolle tielle on matkaa yli 2 km ja kenelläkään paikallaolijalla ei ole
puhelinta mukana. Lähimpää naapuriin, josta löytyy puhelin, on puoli kilometriä.
Ensiaputarvikkeita ei ole saatavilla.
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HT29

LIIKENNEONNETTOMUUS

TAVOITTEET

Tietää miten toimia sattuessaan liikenneonnettomuuspaikalle.

SISÄLTÖ

Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

KESTO

2X30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Tunti on tarkoitettu OT 14:n jatkoajaksi.
MAHDOLLISESTI RAKENNETAAN AIDON OLOINEN
LIIKENNEONNETTOMUUSTILANNE, JOSSA AIEMMIN
OPITTUA VOIDAAN SOVELTAA KÄYTÄNTÖÖN.
Tunti voidaan myös yhdistää Extreme-oppituntiin.
1. Kouluttaja kertoo kuvitteellisen tilanteen (alkutarina)
2. Aiheen käsittelyvaihtoehtoja:

ALKUTARINA:
Mari ja Mikko ovat
keräämässä kukkia pellon
reunassa, kun kuuluu
hirveä jysäys. He
huomaavat, että
pakettiauto ja henkilöauto
ovat törmänneet kovassa
vauhdissa toisiinsa ja
kierähtäneet ojaan
kyljelleen. Molemmat
pelästyvät kovasti, mutta
silti he juoksevat nopeasti
paikalle.

a) Oppilaat miettivät muutaman oppilaan ryhmissä mitä ja missä
vaiheessa pitää tehdä mitäkin ja kirjaavat niitä paperille
(kartoitus, muun liikenteen varoittaminen, hätänumero, elvytys,
ensiapu jne.).
b) Oppilaiden suunnitelmat voidaan laitetaan esille jolloin kaikki
saavat katsella toisten suunnitelmia. Oppilaat äänestävät
mielestään parasta suunnitelmaa. Tarkastellaan sitä kouluttajan
johdolla. Kouluttaja lisää puuttuvia elementtejä.
c) Oppilaat valmistavat pienissä ryhmissä näytelmiä, jossa
rooleina on esim. kaksi autoilijaa, paikalle ensimmäisenä
saapuva ihminen, pelastajat tai hätäkeskuksen työntekijä.
d) Voidaan myös kerrata hätänumeroon soittaminen ja
aikaisemmin opittuja ensiaputaitoja (kylkiasento, verenvuoden
tyrehdyttäminen, murtuman lastoittaminen, sokki jne.)
3. Keskustellaan aiheesta kouluttajan johdolla. Kirjataan
toimintajärjestys onnettomuustilanteessa ylös työkirjaan
(kalvo)
4. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan
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HT30

ELVYTYS

TAVOITTEET

Tunnistaa elottoman, osaa ja uskaltaa elvyttää.

SISÄLTÖ

Elottoman tunnistaminen, oikea elvytystekniikka, elvytyksen
etiikka.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
Anne-nukke, huopia

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Tunti on tarkoitettu HT 7-9:n jatkoajaksi.
1. Kouluttajat kysyvät oppilailta, miten he elvyttäisivät
ja millaisissa tilanteissa.
Kouluttaja kertoo, että elvyttäessä on tarkoitus antaa
potilaalle happea. Elimistö tarvitsee jatkuvasti happea.
Tärkeää on, että kurssilaiset tietävät, että elottoman
ihmisen oikea ensiapu on lisäavun hälyttäminen ja
painelu-puhalluselvytys. (kalvo)Täytetään työkirja.

Lopuksi on tarkoitus
harjoitella koko
elvytystapahtumaa
potilaan kohtaamisesta
alkaen. Harjoitus
tehdään vuorotellen
pareittain tai yksin.
A. Potilaan herättely
(vinkit tajuttoman
kohdalla)
B. Avun hälyttäminen
C. Hengitysteiden
avaaminen (vinkit
tajuttoman kohdalla)
D. Potilaan hengityksen
tarkastaminen
E. Verenkierron
merkkien tutkiminen
(ihon väri, hengitys)

2. Kurssilaiset harjoittelevat pienissä ryhmissä
hengitysteiden avaamista ja puhalluselvytystä Annenuken kanssa. Kouluttaja näyttää otteen.
3. Kouluttaja kertoo, että puhalluselvytyksen lisäksi
potilasta elvytetään painellen rintalastan kohdalta.
Painelun sarja saa aikaan paremman verenkierron ja
hapen saannin.
4. Kouluttaja näyttää, miten oikea painelukohta löytyy
ja huolehtii, että he myös löytävät sen. Kouluttaja
tarkkailee, että kurssilaiset osaavat painella oikealla
tekniikalla käsivarret suorina, 90 asteen kulmassa
potilaaseen nähden.
5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen,
ajan ja paikan.
Elvytysrytmi (30 painallusta ja 2 puhallusta)
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HT 31

PERUSSELVITYS

TAVOITTEET

Osaa toimia yksikön jäsenenä perusselvityksen mukaisissa
tehtävissä.

SISÄLTÖ

Perusselvityksen tekeminen.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Perusselvityskalusto

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Tunti on tarkoitettu HT 11-13:n jatkoajaksi.
1. Kerro tunnin kuvaus ja mitä tullaan tekemään.
2. Kouluttaja kertoo, että perusselvitys on palokunnan
yleisin kalustonselvitysmuoto ja sitä käytetään kun
- Palo on vähäinen, mutta leviämisvaara on ilmeinen tai
palo on kehittynyt normaaliin laajuuteensa.
- Onnettomuuspaikalla ei ole paloa, mutta sen syttymis- ja
leviämisvaara on ilmeinen tai
- Tilanne vaatii yksikön johtajan harkinnan mukaan muista
syistä perusselvitystä
3. Käydään yksikön jäsenten tehtävät läpi tarkemmin
selittäen ja kirjataan pääkohdin työkirjaan.
4. Harjoitellaan perusselvitystä pienissä ryhmissä
-

Harjoittelu käydään aluksi vaiheittain
kuivaselvityksenä,
Sitten kokonaissuorituksin tehtäviä vaihtaen.
Lopuksi selvitys tehdään paineellisena.

5. Kerrataan tärkeimmät asiat kyselemällä
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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HT32

KODIN TURVATARKASTUS

TAVOITTEET

Tunnistaa vaaranpaikkoja ja osaa ennaltaehkäistä niitä. Osaa
kiinnittää turvallisuustekijöihin huomioita kotonaan.

SISÄLTÖ

Kodin vaaratekijät ja turvallisuutta lisäävät tekijät. Tekevät
pienimuotoinen turvatarkastus.

KESTO

2 x 30 minuuttia
Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila

PAIKKA
Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki

OPETUSVÄLINEET
Piirtoheitin, fläppipaperia oppilaille

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS
Kerro oppilaille, mistä
voi ostaa
palovaroittimen,
sammutuspeiton tai
vaahtosammuttimen.

Voidaan myös tehdä
oman kodin
pelastautumissuunnitel
ma paperille!

1. Oppilaat kirjaavat pienissä ryhmissä paperille
vaaratilanteita, joita voi syntyä kotona. Muutaman
minuutin kuluttua käydään kouluttajan johdolla
vaaratilanteita läpi.
2. Mietitään oman kodin vaaran paikkoja kouluttajan
johdolla.
a) Onko television päällä tavaroita?
b) Onko rikkinäisiä johtoja?
c) Onko sähkölaitteiden ympärillä ilmatilaa?
d) Peitätkö patteria?
e) Kuivaatko kiukaan päällä vaatteita?
f) Onko kotona palovaroittimia?
g) Millaisia lampunvarjostimia?
h) Tupakoiko joku sisällä?
i) Onko sähkölaitteissa ajastimia?
j) Onko palovaarallisia ja räjähtäviä aineita?
k) Onko alkusammutusvälineitä?
Vaihtoehtoisesti voidaan myös täyttää lomakkeet (liite),
jotka tarkistetaan yhdessä ja viedään kotiin näytille.
3. Oppilaat miettivät ulospääsyn jokaisesta talonsa tai
asuntonsa huoneesta onnettomuuden sattuessa.
a) Mistä ulos, jos eteisessä palaa?
b) Mistä ulos, jos keittiössä palaa?
c) Mistä ulos jos käytävässä palaa?
4. Jos joku ei muista, kuinka paristot vaihdetaan
palovaroittimeen, voi sen kerrata.
5. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä
6. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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LIITE

NIMENI ____________________

OMAN KOTINI PALOTURVALLISUUSTARKASTUS
Oman kotisi paloturvallisuuden kohottamiseksi voit tehdä kotiisi
paloturvallisuustarkastuksen vastaamalla näihin kysymyksiin ja miettimällä samalla
kuinka voisi toimia vieläkin turvallisemmin.
1. Kiinnitä huomiota kotisi yleiseen siisteyteen. Onko kotonanne tapana säilyttää tavaroita
hujan hajan?

2. Onko kotonanne palovaroitin tai useampia?

3. Onko palovaroittimessa toimivat paristot?

4. Minne varoitin /varoittimet on sijoitettu?

5. Onko kotonanne muuta sammutusvälineistöä (sammutuspeite ja sammutin)? Onko ne
sijoitettu lähelle ulko-ovea, ja onko sammutin huollettu säännöllisin väliajoin?

6. Onko saunan kiuas asennettu paloturvallisesti suojaetäisyyksiä noudattaen?

7. Kuivatetaanko kotonanne kiukaan päällä pyykkiä?

8. Tupakoidaanko kotonanne sisällä?

9. Ovatko kotinne sähkölaitteet johtoineen ehjät?

10. Jätetäänkö kotonanne kodinkoneita (pyykinpesukone, astianpesukone) käyntiin ilman
valvontaa?

11. Osaako koko perhe käyttää sammutusvälineitä, hälyttää apua hätätilanteessa ja
pelastua ulos asunnosta?
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HT 33

SOVELLETTU
ALKUSAMMUTUSHARJOITUS,
SAMMUTUSPEITE

TAVOITTEET

Osaa sammuttaa ihmisen ja toimia tilanteen vaatimalla
tavalla.

SISÄLTÖ

Sovellettu alkusammutusharjoitus sammutuspeitteellä,
kohteena ihminen sekä jatkotoimenpiteet.

KESTO

2 X 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

alkusammutusvälineitä, ainakin sammutuspeite, nukke

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kerrataan lyhyesti sammuttamisen eri menetelmät
(tukahduttaminen, jäähdyttäminen, sammutusraivaus ja
antikatalyysi)

SAMMUTUSPEITE:
Sammutuspeitteellä
tukahdutetaan palo. Peite
levitetään rauhallisesti
(itsensä suojaten) kohteen
päälle. Lopuksi peite
tiivistetään kohteen
ympärille ja poistetaan,
kun palo on sammunut.
Tarkkaillaan tilannetta.

2. Kerrataan lyhyesti palamisen edellytykset (aine,
lämpötila, happi ja katkeamaton ketjureaktio).

IHMISEN
SAMMUTTAMINEN:
Sammutuspeitteellä
sammuttaessa tärkeintä
on aloittaa peittäminen
pääpuolesta, jotta liekit
eivät ohjaudu kasvoihin tai
hengitysteihin. Peite
taputellaan tiivisti.

3. Kerrataan lyhyesti erilaisia alkusammutusvälineitä
(pikapaloposti, sisäpaloposti, sankoruisku, sammutuspeite,
käsisammuttimet jne.)
4. Kerrataan sammutuspeitteen käytön periaatteet:
5. Käydään läpi ihmisen sammuttamisen periaatteet
(kuvasarja)
6. Keskustellaan jatkotoimenpiteistä.
PALOVAMMOJEN välitön ensiapu: Jäähdytä palanut alue
juoksevalla vedellä (ei paineella), viileällä vedellä tai upota
se viileään veteen. Jäähdytys tulisi aloittaa ensimmäisen
viiden sekunnin aikana, jotta palovamman eteneminen
pysähtyisi.
7. Kerrataan tunnin pääkohdat kyselemällä.
8. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
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!
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HT 34

LIITINKALUSTO

TAVOITTEET

Tunnistaa vähintään jakoliittimen, vuorojakoliittimen, muunnosliittimen
ja vuoroliittimen sekä ymmärtää näiden käyttötarkoituksen.

SISÄLTÖ

Kerrataan yleisimmät palokunnan käyttämät liittimet.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Koulutuskatos / harjoitusalue / muu soveltuva tila

OPETUSVÄLINEET

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

ESIMERKKITUNNIN KUVAUS

1. Kerrataan liittimet ja niiden käsittely ja käyttötarkoitus ensin
kyselemällä.

Liittimien käsittely:
1. älä kolhi liittimiä, kolhiintuminen
vaikeuttaa liittämistä
2. pidä liittimet puhtaina lumesta,
hiekasta yms. epäpuhtaus
vaikeuttaa liittämistä tai saattaa
tehdä sen jopa mahdottomaksi
3. älä käytä työkaluja liittämiseen,
äläkä muutenkaan liitä väkisin

2. Kouluttaja esittelee tavallisimpia palokunnan käyttämiä liittimiä ja
oppilaiden on mahdollisuus tutustua niihin.
3. Kouluttaja kertoo esiteltyjen liittimien käyttötarkoituksen ja paikan
sammutusveden siirtojärjestelmässä. Kerrotaan myös liittimen
perusrakenteesta ja miten sen erottaa muista liittimistä.
4. Keskustellaan yleisesti liittimien käytöstä ja miten niitä tulee käsitellä
5. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja paikan.

4. tiivistekumien kuntoa on
tarkkailtava ja hoidettava (silikoni)
5. palloventtiilillä varustetut hanat
avattava hitaasti paineiskujen
välttämiseksi
Suomessa käytettävien liittimien
tavallisimpana
valmistusmateriaalina on
nykypäivänä alumiini, aiemmin on
käytetty myös messinkiä. Eri
valmistusmateriaaleista
valmistettujen liittimien liittäminen
toisiinsa saattaa tuottaa vaikeuksia.
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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,
-

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)
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HT34

LIITINKALUSTO

Liittimien käsittely:

NIMEÄ LIITTIMET:

1. älä kolhi liittimiä
2. pidä liittimet
puhtaina
3. älä käytä työkaluja
liittämiseen, äläkä
muutenkaan liitä
väkisin
4. tiivistekumien
kuntoa on tarkkailtava
ja hoidettava (silikoni)

__________________________

5. palloventtiilillä
varustetut hanat
avattava hitaasti
paineiskujen
välttämiseksi
________________________

___________________________
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HT 35

SOLMUT

TAVOITTEET

Osaa tehdä puolipolvi-, leivonpää- ja siansorkkasolmun.
Tunnistaa jalussolmun, paalusolmun ja kahdeksikon.

SISÄLTÖ

Kerrataan puolipolvi-, leivonpää- ja siansorkka. Tutustutaan
paalusolmuun, jalussolmuun ja kahdeksikkoon.
2 x 30 minuuttia

KESTO
Harjoitusalue
PAIKKA
Erilaisia köysiä ja naruja solmujen tekoon
OPETUSVÄLINEET
1. Kerrataan yleisimmät solmut kouluttajan opastuksella.
TUNNIN KUVAUS
2. Harjoitellaan erilaisia solmuja
3. Voidaan myös harjoitellaan solmujen avulla erilaisten
tavaroiden kiinnittämistä, kuljettamista ja nostamista.

1.siansorkka
2.sisäsorkka
3. puolipolvi
4. leivonpää

3. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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PUOLIPOLVISOLMU

LEIVONPÄÄ

PAALUSOLMU

JALUSSOLMU

KAHDEKSIKKO

SIANSORKKA
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HT35

SOLMUT

NIMEÄ SOLMUT:

______________

_______________ ______________

______________________

_________________________

__________________________
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OT 36

MYRKYTYS

TAVOITTEET

Osaa tunnistaa myrkytystilan, tunnistaa oireet ja antaa
ensiapua.

SISÄLTÖ
Myrkytyksen oireet, syntyminen ja hoito
KESTO
30 minuuttia
PAIKKA
Luokkahuone /koulutuskatos / muu soveltuva tila
OPETUSVÄLINEET
Liitutaulu / fläppitaulu / piirtoheitin / videotykki
ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS
myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero:
09-471 977
tai 09-4711 (keskus)
Toiminta
myrkytystilanteessa
Jos epäilet myrkytystä
(mutta potilas vielä ilman
oireita) ja haluat neuvoja
tai toimintaohjeita, soita
Myrkytystietokeskukseen.
Hätätilanteessa soita 112.
Ei saa oksettaa.
Käännä tajuton
kylkiasentoon ja aloita
tarvittaessa elvytys.
Seuraa tilaa avun
saapumiseen asti. Jos
tilanne muuttuu selkeästi,
ota uudelleen yhteys
hätäkeskukseen 112.

1. Kouluttaja kyselee ensin oppilailta, mitä myrkyllisiä
asioita he tietävät. Kouluttaja kertoo yleisimmistä
myrkytyksen aiheuttajista.
2. keskustellaan millaisia ovat myrkytysoireet
3. Kouluttaja kertoo miten toimitaan myrkytystilanteessa
4. kouluttaja kertoo mitä tulee selvittää ennen
myrkytystietokeskukseen soittamista
Oikean ensiavun ja ensihoidon kannalta on tärkeää
selvittää mahdollisimman tarkkaan:





Mikä aine on aiheuttanut myrkytyksen?
Kuinka suuresta määrästä on kysymys?
Milloin myrkytys on tapahtunut?
Myrkytyksen aiheuttaja (lääkkeet, sienet ja kasvit)
on syytä viedä henkilön mukana sairaalaan.

4. Keskustellaan yhdessä alkoholimyrkytyksestä. Katso
myös oppituntien 18 ja 25 materiaali.
6. Keskustellaan yhdessä myrkytysten ehkäisystä
7. Kouluttaja kertoo seuraavan tunnin varustuksen, ajan ja
paikan.
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MYRKYTYKSET Suomessa tapahtuu myrkytyksiä tai lääkeyliannostuksia vuosittain
arviolta 10 000, ja noin 1 000 kuolee niihin. Suurimmassa osassa myrkytystapauksista
kyseessä on aikuinen, joka on nauttinut alkoholia tai lääkkeitä. Myrkytystilanteissa ovat
yhä useammin taustalla perinteiset tai uudet huumausaineet. Pienten lasten
myrkytyskuolemat ovat nykyisin harvinaisia. Häkämyrkytykseen kuolee vuosittain noin
100.
TAVALLISIMMAT MYRKYTYKSEN AIHEUTTAJAT Yleisimmät kodin myrkyt, jotka ovat
uhkana pääasiassa pienille lapsille, ovat pesu- ja puhdistusaineet sekä lääkkeet ja
alkoholi. Ihoa ärsyttävät aineet voivat olla erittäin myrkyllisiä joutuessaan elimistöön joko
nieltynä tai hengitettynä. Tällaisia ovat vahvat hapot, emäksiset aineet ja liuottimet,
kuten esimerkiksi bensiini, petroli, tärpätti ja tinneri. Esimerkiksi konetiskiaine ja
viemäreiden avaamiseen tarkoitetut aineet ovat vaarallisia syövyttävyytensä takia.
Myös varomaton tulen käsittely kodin tulisijoissa aiheuttaa varaa häkämyrkytykselle.
Häkä, eli hiilimonoksidi on täysin väritön ja hajuton kaasu, jonka olemassa oloa
hengitysilmassa ei ole mahdollista huomata kuin oireiden perusteella. Auton pakokaasu
voi tappaa jo kymmenessä minuutissa suljetussa tilassa. Tulipalon uhrit altistuvat usein
häkäkaasulle. Häkämyrkytyksen oireita ovat päänsärky ja pahoinvointi, kalpeus, sinerrys
tai punakkuus, kouristukset ja tajunnan häiriöt.
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.
MYRKYLLISTEN AINEIDEN JOUTUMINEN ELIMISTÖÖN Myrkytysoireiden vakavuus ja
niiden ilmaantumisen nopeus riippuvat aineesta ja määrästä sekä siitä, millä tavoin myrkky
on joutunut elimistöön. Pistoksena tai hengitysteitse saatu myrkky vaikuttaa nopeasti, ja
myrkkykaasujen hengittäminen suljetussa tilassa voi aiheuttaa nopean kuoleman. Suun
kautta saadun myrkyn vaikutus ilmenee yleensä hitaasti, mutta henkeä uhkaavia oireita voi
ilmaantua jopa ensioireina.
ENNEN MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN SOITTAMISTA SELVITÄ SEURAAVAT
ASIAT:
-

Mitä ainetta epäilet? Tarkista näkyykö autettavan suussa selkeitä merkkejä esim.
lääkemassaa tai kasvien osia. Onko hengityksessä jokin tietty haju.
Minkä määrän autettava on niellyt? Selvitä paljonko pesuainetta on jäljellä, laske
jäljellä olevat pillerit jne.
Paljonko aikaa on kulunut? Selvitä kyselemällä tai muulla tavoin paljonko aikaa on
kulunut aineen joutumisesta elimistöön.

Soiton jälkeen noudata myrkytystietokeskuksen antamia ohjeita.
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TOIMINTA MYRKYTYSTILANTEESSA









Jos autettavalla ei ole selkeitä myrkytysoireita, 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. Nopeasti annettu lääkehiili estää myrkyllisten aineiden
imeytymisen mahalaukussa.
Liuottimien, happojen tai emäksisten aineiden aiheuttamiin myrkytyksiin ensiapuna
voi antaa vettä tai maitoa. Aikuiselle lasillinen ja lapselle puoli lasillista. Lääkehiiltä
ei saa antaa petrolituotteita tai syövyttävää ainetta juoneelle.

TOIMINTA HÄKÄMYRKYTYSTILANTEESSA





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

MYRKYTYSTAPATURMIEN EHKÄISY






Pidä vaaralliset aineet pois lasten ulottuvilta.
Palauta vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin hävitettäviksi.
Tutustu kaikkiin käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin.
Kun käytät torjunta-aineita, käytä suojavaatetuksen lisäksi myös kasvosuojainta.
Peseydy työn jälkeen.
Tunne alkoholin ja lääkkeiden riskit sekä muiden päihteiden riskit.

Myrkytystietokeskus 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)



(normaalihintainen puhelu)
Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillisten
myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko maata
puhelimitse. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilaisille.
Lisäksi keskus toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusvälineille.
Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymäärityksiä.
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PÄIHTEET
Päihteet luokitellaan sosiaalisiin päihteisiin kuten alkoholi ja tupakka sekä huumeisiin.
Huumeisiin luetaan huumausaineet, tekniset liuottimet ja lääkkeet. Päihteet aiheuttavat
vakavia myrkytyksiä. Seurauksina voivat olla hengityslama, sydämen rytmihäiriöt tai
sydämenpysähdys sekä psykoottisuus. Käyttäjiä on menehtynyt sekä ensimmäisiin
kokeiluihin että pitkäaikaiskäytön seurauksin. Suomessa sekakäyttö on hyvin yleistä ja
aineiden yhteisvaikutukset voivat olla arvaamattomia. Jos käyttäjä ei ole heräteltävissä tai
peruselintoiminnoissa on häiriöitä, on nopea lisäavun paikalle kutsuminen soittamalla
hätänumeroon 112 tärkeää.
Päihdemyrkytyksen oireet ja päihtyneen tunnistaminen







Sekava käytös ja puhe, mahdollisesti harhaisuus
Uneliaisuus, syrjään vetäytyminen tai ylivilkkaus
Aggressiivisuus ja ennalta-arvaamattomuus
Alkoholin, kannabiksen tai lääkkeen haju
Silmänmustuaisen muutokset: laajeneminen tai supistuminen
Nopeat mielialan vaihtelut

Toimi näin











Osoita käyttäjälle, että et ole uhkana vaan tarvittaessa tukena.
Pidä keskustelu mahdollisimman asiallisena ja neutraalina.
Anna oireenmukaista ensiapua.
Mahdollisuuksien mukaan selvitä, mitä ainetta ja paljonko asianomainen on
käyttänyt ja onko hän käyttänyt samaa ainetta aiemminkin.
Viestitä, että et hyväksy käyttöä, mutta kunnioitat silti käyttäjää ihmisenä.
Ole määrätietoinen, mutta ystävällinen.
Ohjaa käyttäjä rauhalliseen ympäristöön.
Suojaa itseäsi toimimalla mieluiten toisen henkilön kanssa, rauhallisesti ja
käyttämällä suojakäsineitä, jos siihen on mahdollisuus.
Älä jätä huonossa kunnossa olevaa käyttäjää yksin, huolehdi hänet tarvittaessa
jatkohoitoon.
Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila
selkeästi muuttuu.

lähteet:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00013
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,660,548,644,3818,2260
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OT 36
myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero:

MYRKYTYS

MITÄ MYRKYTYKSEN AIHEUTTAJIA TIEDÄT?
______________________________________________
______________________________________________

09-471 977
tai 09-4711 (keskus)

______________________________________________
MILLAISIA OIREITA ON HÄKÄMYRKYTYKSESSÄ?

Toiminta
myrkytystilanteessa:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Jos epäilet myrkytystä
(mutta potilas vielä
ilman oireita) ja haluat
neuvoja tai
toimintaohjeita, soita
Myrkytystietokeskukse
en.
Hätätilanteessa soita
112.

MILLAISIA OIREITA VOI OLLA MUISSA
MYRKYTYSTAPAUKSISSA?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

MITÄ MYRKYTYSTAPAUKSESSA TULEE
SELVITTÄÄ?

Ei saa oksettaa.

______________________________________________

Käännä tajuton
kylkiasentoon ja aloita
tarvittaessa elvytys.

______________________________________________

Seuraa tilaa avun
saapumiseen asti. Jos
tilanne muuttuu
selkeästi, ota
uudelleen yhteys
hätäkeskukseen 112.

MITEN MYRKYTYSTAPATURMIA VOI EHKÄISTÄ?

______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tasokurssi III
Kouluttajan opas
Versio 2.2

109

