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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
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OPETUSPAKETIN KÄYTTÄJÄLLE
Koulutustapahtumassa kolme tekijää kohtaa toisensa: oppilas, kouluttaja ja opittava asia.
Kouluttajan tehtävänä on ohjata oppilasta ja opittavaa asiaa kohtaamaan toisensa
mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa. Se asettaa suuret vaatimukset kouluttajalle. Kun
kouluttaja osaa oman asiansa, se antaa hänelle varmuutta ja uskottavuutta, jotka yhdessä
oikein valittujen opetusmenetelmien kanssa luovat pohjan tehokkaalle oppimiselle.

Kurssipaketin valmistelussa on käytetty mahdollisuuksien mukaan Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön vanhoja koulutusmateriaaleja ja julkaisuja, eri kouluttajien hyväksi havaittua
valmista materiaalia joko sellaisenaan tai hieman mukautettuna. Kouluttajan opetuspaketin sisältö on laadittu siten, että kustakin aiheesta on taustatietoa. Kouluttajan tehtävänä on suunnitelman mukaisesti keskittyä opettamaan tärkeitä ydinasioita erilaisten harjoitusten avulla.
Kouluttajan tulee huomioida oppilaan ikä ja aikaisempi koulutus suhteessa opetettavien asioiden vaikeuteen.

HARJOITUKSET
Harjoitukseen varattu aika käytetään tehokkaasti. Harjoituksessa tarvittava kalusto tulee varata
etukäteen ja harjoituspaikat valmistaa ja varata niin, että harjoitus on mahdollista aloittaa ilman
viiveitä. Nuorilla tulee olla harjoituksissa harjoituksen mukainen asu.

Harjoituksissa kurssilaiset jaetaan usein pienempiin ryhmiin. Tee tämä ryhmiin jakaminen jo
tunnin alussa. Pienryhmätyöskentely on osa nuorten kasvattamista ryhmätyöskentelyyn.
Harjoituksissa tulee yhtä ryhmää kohden olla yksi kouluttaja, joka vastaa siitä, että nuorten
turvallisuus säilyy harjoituksen aikana.

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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KURSSIN SISÄLTÖ JA OPETUSJAKSOT
OT 1
OT 2
HT 3-4
HT 5
HT 6
OT 7
OT/HT 8-10
OT/HT 11-13
OT/HT 14-16
HT 17-18
HT 19
HT 20-22
OT 23

Kurssin avaus
Viestiliikenne
Vaahtokalustoselvitys
Käsityökalut
Paloasu
Paineilmahengityslaite
Tikkaat
Sammutushyökkäys
Henkeä pelastava ensiapu
Laskeutuminen
Liikennekasvatus
Toiminnallinen loppuharjoitus
Kurssin päätös
Valinnaiset tunnit:

HT 24-26
HT 27
HT 28-30
OT 31
OT 32
OT 33
OT 34-36
OT 37
HT 38-39
OT 40
OT 41
OT 42
HT 43
OT 44
HT 45
HT 46-47
OT 48
OT 49

Ryhmäytyminen
Viestiliikenne
Laskeutuminen
Poliisin toimintaan tutustuminen
Liikennekasvatus
Hydrauliset pelastusvälineet
Hydrauliset pelastusvälineet
Vesipelastaminen
Vesipelastaminen
Vesillä liikkuminen
Lämpösairaudet
Paleltumat ja hypotermia
Sovellettu alkusammutus
Vedenotto / Pumput
Valaisinkalusto
Kuntotesti
Pelastusalan järjestäytyminen
Jälkivahingontorjunta
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TASOKURSSI IV
KURSSIJÄRJESTELMÄ

YLEISTÄ OPPITUNTIEN PITÄMISESTÄ

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

Syventävä

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

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

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

Oppiva

TiKu, 13 v.

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

Tutustuminen
palokunnassa, 7 v.->

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

Perehtyvä
TAITOMERKIT

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

letkumestari
kalustomestari
suihkumestari
ruiskumestari
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TASOKURSSI IV
KURSSIJÄRJESTELMÄ

YLEISTÄ OPPITUNTIEN PITÄMISESTÄ

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.
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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TASOKURSSI IV

ESIMERKKI TUNTIJAOTUKSESTA

Kurssivahvuuden ollessa 12-25, riittäisi yhden joukkueen kokoinen järjestely, kalusto ja kouluttajat (1 * 3)
Kurssivahvuuden ollessa x * 25, riittäisi x * 1 joukkueen kokoinen järjestely, kalusto ja kouluttajat (x * 3)
- esim kurssivahvuudella 60-75 kouluttajia 9 ja kalustoa kolminkertaisesti
- tällöin myös alla esitetty oppituntikierto edellytys ajan ja kaluston riittämiseksi
- sama vastuukouluttaja pitää kaikille joukkueille oman aiheensa, jolloin oppituokio ja sisältö
saadaan annettua samanlaisena koko kyseiselle kurssille (tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus)
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OT 1

KURSSIN AVAUS
KURSSIN TAVOITTEET

TAVOITTEET

Oppilas sisäistää kurssin tavoitteet ja kurssijärjestelmän
merkityksen ja pelisäännöt

SISÄLTÖ

Kurssin tavoitteet ja pelisäännöt, tutustuminen

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Ei vaatimuksia paikalle.

OPETUSVÄLINEET

Kouluttajan opas

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Oppilaat toivotetaan tervetulleiksi.
2. Kurssin käytössäännöt ja turvallisuusohjeet
3. Esitellään kurssijärjestelmä sekä TAKU4 kurssin sisältö ja tavoitteet
4. Leirin infran esittely (wc, ea, ruokailu, majoitus, harjoitusalue ym.)
5. Kouluttajien esittely + joukkueisiin jako
6. Tutustumisleikki

TAITOMERKIT
Letkumestari Kalustomestari Suihkumestari Ruiskumestari

Taku 1

Taku 2

Taku 3

Taku 4
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OT 1

KURSSIN AVAUS
KURSSIN TAVOITTEET

KALVO

Kurssin suoritettuasi:
 osaat käyttää radiopuhelinta ja tunnet viestiliikennettä
 osaat tehdä vaahtokalustoselvityksen
 tunnet palokunnan käyttämät käsityökalut
 tunnistat paloasun osat ja ymmärrät huolellisen
pukeutumisen merkityksen
 osaat käsitellä jatkotikkaita
 tiedät palokunnan käyttämän tikaskaluston
 tunnet sammutushyökkäyksen periaatteen
 tunnistat hätätilapotilaan
 osaat antaa hätäensiapua
 osaat pukea paineilmalaitteet ja tunnistat niiden pääosat
 osaat laskeutua laskeutumisköydellä
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OT 2
TAVOITE

VIESTILIIKENNE
1. Nuoret tietävät viestiliikenteen merkityksen
2. Nuoret uskaltavat ja osaavat puhua radioliikenteessä

SISÄLTÖ

Viestiliikenne, käyttäytyminen radioverkossa, radioon
puhuminen

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Koulutuskatos / luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Havaintotaulut:
- kultaiset säännöt
- toisen käyttäjän kutsuminen ja kutsuun vastaaminen

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja korostaa keskeiset asiat viestiliikenteen
merkityksestä
2. Kouluttaja esittelee radioliikenteen kultaiset säännöt
3. Toisen käyttäjän kutsuminen ja kutsuun vastaaminen
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OT 2
KESKEISIÄ ASIOITA
VIESTILIIKENTEESTÄ

VIESTILIIKENNE
Jokainen aluepelastuslaitos on ohjeistanut viestiliikennettään, ja toimintamalleissa on paljon eroja. On olemassa
myös muita radiopuhelinjärjestelmiä
Salassapitovelvollisuus
Turha skannaus on kiellettyä, koska se varaa verkon
kapasiteettia ja sinulta voi jäädä saamatta elintärkeä sinulle
tarkoitettu viesti!
Takaisinluku varmistaa viestin perillemenon.
Vain perille mennyt tieto pelastaa!

VIESTILIIKENTEEN
KULTAISET SÄÄNNÖT

Harkitse, mitä ja miten sanot
Kuuntele, onko radiokanava / puheryhmä vapaa ja oikea
Puhu selvästi
Puhu lyhyesti – anna muillekin vuoro
Seuraa muuta radioliikennettä
Auta radioliikenteessä – älä sotke
Lopeta yhteys selvästi
Muista radioliikennekuri
Hanki hyvä liikennetaito – harjoittele
Tunne kalusto – opettele
Varmuus ja selkeys on tärkeintä – ei nopeus
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OT 2
TOISEN KÄYTTÄJÄN
KUTSUMINEN JA
KUTSUUN
VASTAAMINEN

VIESTILIIKENNE
Yhteyden avaaminen:
RSA106: ”[Huomio] [Kuuleeko] Pelastus Satakunta YksiNolla-Yksi – [tässä] Satakunta Yksi-Nolla-Kuusi [kutsuu]”
Kutsuun vastaaminen:
RSA101: ”Pelastus Satakunta Yksi-Nolla-Kuusi – [tässä]
Satakunta Yksi-Nolla Yksi [kuulee]”
Varsinainen asia:
RSA106: ”Saavun minuutin kuluttua kohteeseen, onko
tehtäviä ja mihin nostolava pystytetään – Satakunta YksiNolla-Kuusi”
Vastaus varsinaiseen asiaan:
RSA101: ”Nostolavan paikka talon päädyssä, valmistaudu
korkealta pelastamistehtävään – Satakunta Yksi-Nolla-Yksi”
Ydinsisällön takaisinluku:
RSA106: ”Lavan paikka talon pääty, valmistaudun korkealta
pelastamistehtävään – Satakunta Yksi-Nolla-Kuusi”
Ensin se tunnus, jota kutsutaan – sitten kutsujan tunnus
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OT 2

VIESTILIIKENNE

HAVAINTOTAULU

VIESTILIIKENTEEN KULTAISET SÄÄNNÖT

- Harkitse, mitä ja miten sanot
- Kuuntele, onko radiokanava / puheryhmä vapaa
ja oikea
- Puhu selvästi
- Puhu lyhyesti – anna muillekin vuoro
- Seuraa muuta radioliikennettä
- Auta radioliikenteessä – älä sotke
- Lopeta yhteys selvästi
- Muista radioliikennekuri
- Hanki hyvä liikennetaito – harjoittele
- Tunne kalusto – opettele
- Varmuus ja selkeys on tärkeintä – ei nopeus
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OT 2

VIESTILIIKENNE

HAVAINTOTAULU

TOISEN KÄYTTÄJÄN KUTSUMINEN JA KUTSUUN
VASTAAMINEN
Yhteyden avaaminen:
RSA106: ”[Huomio] [Kuuleeko] Pelastus Satakunta Yksi-NollaYksi – [tässä] Satakunta Yksi-Nolla-Kuusi [kutsuu]”
Kutsuun vastaaminen:
RSA101: ”Pelastus Satakunta Yksi-Nolla-Kuusi – [tässä]
Satakunta Yksi-Nolla Yksi [kuulee]”
Varsinainen asia:
RSA106: ”Saavun minuutin kuluttua kohteeseen, onko tehtäviä
ja mihin nostolava pystytetään – Satakunta Yksi-Nolla-Kuusi”
Vastaus varsinaiseen asiaan:
RSA101: ”Nostolavan paikka talon päädyssä, valmistaudu
korkealta pelastamistehtävään – Satakunta Yksi-Nolla-Yksi”
Ydinsisällön takaisinluku:
RSA106: ”Lavan paikka talon pääty, valmistaudun korkealta
pelastamistehtävään – Satakunta Yksi-Nolla-Kuusi”
Ensin se tunnus, jota kutsutaan – sitten kutsujan tunnus
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HT 3-4

VAAHTOKALUSTOSELVITYS

TAVOITTEET

Osaa tehdä vaahtoselvityksen ja tietää milloin sitä
käytetään.

SISÄLTÖ

Vaahtoselvityksen tekeminen

KESTO

60min

PAIKKA

Kenttä. Hyvissä ajoin tarkastettava voidaanko käyttää
oikeita vaahdotteita tai harjoitusvaahdotteita!

OPETUSVÄLINEET

Havaintotaulu selvityksen kokonaisuudesta
Per 12 henkeä:
1 kpl välisekoitin letkuineen
6 kpl työletku
1 kpl vaahtosinko
1 kpl suihkuputki
1 kpl ämpäri
1 kpl pääletku
1 kpl vuorosyöttöliitin
vaahdotetta
2 lisävaahtonesteastiaa (voi olla tyhjiä)
palopumppu ja vettä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja kertoo mitä vaahdon muodostamiseen
tarvitaan
2. Kouluttaja kertoo vaahdon sammutusvaikutuksen
ja tärkeimmät käyttökohteet
3. Kouluttaja kirjoituttaa työkirjoihin yksikön jäsenten
tehtävät avoimiin kohtiin
4. Vaahtokalustoselvityksen tekemisen harjoittelu,
ensin vaiheittain ”kuivana” ja sitten
kokonaissuoritus ”märkänä”

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Mikäli vaahdotetta joutuu silmiin tai iholle, huuhdeltava
runsaalla vedellä. Varmista tämä huuhtelumahdollisuus
ennen harjoitteeseen ryhtymistä!
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HT 3-4

VAAHTOKALUSTOSELVITYS

VAAHDON
MUODOSTAMINEN

Sammutusvaahdon muodostamiseen vaahdotuslaitteella
tarvitaan
1. VETTÄ
2. VEDEN PINTAJÄNNITYSTÄ ALENTAVAA
AINETTA ELI VAAHDOTETTA
3. KAASU (ESIM. ILMA)
Veden, vaahdotteen ja kaasun suhdetta säätelemällä
muodostetaan raskas-, keski- tai kevytvaahtoa.
Vaahdon muodostumiseen tarvitaan vaahdotuslaitteen
jälkeen 39mm letkulla kaksi letkun mittaa ja 51mm letkulla
neljä letkun mittaa.
Pumppupaineena vaahtokalustoselvityksessä käytetään 5
bar.

SAMMUTUSVAIKUTUS

Vaahdon sammutusvaikutus on sekä tukahduttava että
jäähdyttävä.

KÄYTTÖKOHTEET

Sammutusvaahtoa käytetään esimerkiksi
1. palavien nesteiden sammutukseen
2. suojavaahdotukseen
3. kellarien sammutukseen
4. lentokonepaloihin
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HT 3-4
YKSIKÖN JÄSENTEN
TEHTÄVÄT
VAAHTOKALUSTOSELVI
TYKSESSÄ

VAAHTOKALUSTOSELVITYS
Yksikön jäsenten tehtävät vaahtokalustoselvityksessä:
Yksikönjohtaja
johtaa yksikön toimintaa
TIEDUSTELEE
TEKEE TILANNEARVION
ANTAA SELVITYSKÄSKYT
VALVOO
Konemies
LIITTÄÄ TYÖJOHDON PUMPPUUN
kytkee pumpun toimintavalmiiksi
SAATUAAN VETTÄ-MERKIN PÄÄSTÄÄ
VEDEN TYÖJOHTOON
SELVITTÄÄ SYÖTTÖJOHDON JA
VUOROSYÖTTÖLIITTIMEN
LISÄVEDENOTTOPAIKKAA KOHTI
Ykkönen
ANTAA TYÖJOHDON PÄÄN
KONEMIEHELLE
SELVITTÄÄ TYÖJOHDON KOHTEESEEN
liittää vaahtosingon/vaahtopistoolin
TYÖJOHTOON JA ANTAA VETTÄ- MERKIN
Kakkonen
LIITTÄÄ VÄLISEKOITTIMEN TYÖJOHTOON
(JOS KÄYTETÄÄN VÄLISEKOITINTA)
NOUTAA TARVITTAVAT
LISÄVAAHDOTEASTIAT
käyttää välisekoitinta
Kolmonen ja nelonen
AVUSTAVAT 1. TYÖPARIA
tuovat lisävaahdoteastiat
SELVITTÄVÄT TYÖJOHDON PUMPULTA
JA TOIMIVAT SUOJAPARISSA
Käytön jälkeen kalusto on syöpymisen estämiseksi
huuhdeltava huolellisesti. Vaahdotteen joutumista silmiin
on vältettävä. Mikäli vaahdotetta joutuu silmiin, on silmät
huuhdeltava runsaalla vedellä.
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HT 3-4

VAAHTOKALUSTOSELVITYS

KALVO

Molempien piirustusten lähde: Pertti Miettinen / Pelastusopisto
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HT 3-4

VAAHTOKALUSTOSELVITYS

KALVO
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HT 5

KÄSITYÖKALUT

TAVOITTEET

Nuori osaa käyttää ja motivoituu käyttämään työkaluja
turvallisesti ja tehokkaasti.

SISÄLTÖ

Lapion, sorkkaraudan, talikon, murtoraudan, kirveen yms.
käyttö ja huolto.

KESTO

30min

PAIKKA

Kenttä.

OPETUSVÄLINEET

Per 12 henkeä:
3kpl sorkkarauta
3kpl pistolapio
3kpl palokirves
3kpl leka/moska
3kpl palokanki
3kpl murtorauta
Puisia trukkilavoja raivattavaksi 6kpl

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja esittelee käsityökalut ja oikeat
suojavarusteet ja työasennot niiden käytössä, yksi
työkalu kerrallaan. Kouluttaja kertoo, miten työkalu
puhdistetaan käytön jälkeen ennen takaisin
hälytysvalmiuteen palauttamista.
2. Nuoret harjoittelevat trukkilavojen avulla
raivausvälineiden käyttöä (yksi rasti per työkalu)
Suojavarusteita käytettävä – valvonta!

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

-

sorkkarauta

-

palokirves

-

murtorauta & leka/moska

-

palokanki (vipuvarren hyödyntäminen)

Terävät työkalut -> haavat -> vähäiset sidostarpeet
Naulaan astuminen, kimpoavat lastut/naulat
->henkilökohtaiset suojavarusteet
Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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HT 5

KÄSITYÖKALUT

KÄSIKÄYTTÖISET
RAIVAUSVÄLINEET

Käsikäyttöisiä raivausvälineitä ovat mm. palokirves,
palokanki, iskukanki, sorkkarauta, murtorauta, lapio ja
saha. Palokunta käyttää tehtävissään jatkuvasti useita
erilaisia lihasvoimalla toimivia työkaluja, näiden lisäksi
voidaan käsityökaluihin lukea polttomoottori- ja
sähkökäyttöiset työkalut, esimerkiksi moottorisaha,
pelastussaha, kulmahiomakone ja akkuporakone.

OIKEA RAIVAUSVÄLINE
OIKEAAN KOHTEESEEN

Raivaustehtävään tulee valita tarkoituksenmukainen
työkalu raivattavan kohteen ominaisuuksien perusteella.
Esimerkiksi lautaseinää voidaan purkaa sorkkaraudalla tai
moottorisahalla ja kerrostalon oven lukko voidaan murtaa
murtoraudalla ja moskalla. Maastopalossa sopivia
raivausvälineitä ovat mm. pistolapio ja talikko.
Erityisesti käytettäessä konevoimalla toimivia
raivausvälineitä, on huolehdittava asianmukaisten
suojavarusteiden käyttämisestä. Käsi- ja konekäyttöisiä
työkaluja käytetään joustavasti tarpeen mukaan,
tarvittaessa vaikka vuorotellen.

MIKSI RAIVATAAN?

Käsityökalujen avulla pelastajat pääsevät autettavien luo
siitäkin huolimatta, että hyökkäysreitillä saattaa olla lukittuja
ovia tai muita esteitä.
Palon sammuttamiseksi on usein välttämätöntä purkaa
rakenteita, jotta palopesäkkeisiin päästään vaikuttamaan
esimerkiksi vesisuihkulla.
Sammutusmiehen työkalujen käsittelytaidot ovat
ratkaisevassa merkityksessä onnistuneessa palon
sammuttamisessa.

KALUSTON NOSTOT

Kun käsityökaluja tarvitaan katolla tai kerroksissa, on
kalusto saatava kohteeseen nopeasti ja turvallisesti.
Nostoja varten on tehty tiettyjä yksinkertaisia sidoksia, joilla
kalusto saadaan tarvittavaan kohteeseen. Käytä yleisesti
tunnettua, pitävää, helposti ja nopeasti sidottavaa ja
avattavaa nostosidosta.

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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HT 6

PALOASU

TAVOITTEET

Nuori ymmärtää pukeutumisen merkityksen. Nuori oppii
pukeutumaan oikein.

SISÄLTÖ

Tutustutaan sammutusmiehen paloasuun. Tehdään
hälytyspakkaus.

KESTO

30min

PAIKKA

Kenttä, koulutuskatos tai kalustohalli tai muu sateensuoja
jossa kuiva alusta.

OPETUSVÄLINEET

Kouluttajilla varustuksena paloasu täydellisenä. Väliasu
vähintään mukana näytettäväksi.

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja esittelee ja näyttää paloasun osat ja
kertoo tai kyselee nuorilta osien merkityksen, lopulta
antaen näihin vastaukset kaikille kuuluvalla äänellä.
2. Kunkin osan kohdalla kouluttaja kirjoituttaa nuorille
työkirjan riveille oikeat termit
3. Kouluttajan mallisuoritus oikeaoppisesta
pukeutumisesta ja hälytyspakkauksesta
4. Nuorten harjoitteet pukeutumisesta ja
hälytyspakkauksesta

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Lämpökuormitus -> seuraa koulutettavien vointia

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
23/126

HT 6
PALOASUN OSAT

PALOASU
MITÄ VARUSTEITA PALOASUUN KUULUU? KIRJOITA
NE SIINÄ JÄRJESTYKSESSÄ, JOSSA NE PUETAAN.
1.

ALUSVAATETUS (ESIM VÄLIASU)

2.

KYPÄRÄN ALUSHUPPU

3.

PALOJALKINEET

4.

PALOPUKU

5.

PALOKYPÄRÄ

6.

PALOKÄSINEET

Savusukeltajan paloasuun kuuluu lisäksi
7.

PAINEILMAHENGITYSLAITE

Savusukeltajan perusvarustukseen kuuluvat lisäksi
8.

PUUKKO,

9.

LETKUNKANNATIN ja

10.

VALAISIN.

Kaksi- tai useampikerroksisiin rakennuksiin tai tiloihin
mentäessä savusukellusparilla tulee olla
11.

HÄTÄPOISTUMISEN MAHDOLLISTAVAT
VÄLINEET

Suojavarusteiden tehtävänä on suojella käyttäjäänsä.
Huolehdi siitä, että suojavarusteesi ovat
asianmukaisessa kunnossa!
Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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HT 6

PALOASU

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI

Jos työn laatu on sellainen, että työsuojeluriskiä ei voi poistaa eikä työtä keskeyttää, on
työntekijälle varattava tarkoituksenmukaiset suojeluvälineet.
Paloasu on sammutustyöhön tarkoitettu henkilökohtainen varustekokonaisuus.
Kypärän tehtävänä on suojata käyttäjäänsä yhdessä hupun tai niskasuojan kanssa iskuilta,
putoavilta esineiltä, sähköiskuilta, pistoliekeiltä, kipinöiltä, roiskeilta ja alas virtaavalta vedeltä.
Kypärän tulee antaa myös suoja kylmyyttä ja tuulta vastaan. Kypärän tulee kaikissa
työasennoissa pysyä hyvin päässä.
Palojalkineiden tulee riittävästi suojata käyttäjänsä jalkoja kolhuilta, pistoilta, kemiallisilta
vahingoilta sekä palovammoilta, kuumuudelta, kylmyydeltä ja märkyydeltä. Palojalkineessa
tulee olla naulaanastumissuoja sekä varvassuoja. Kaikki palojalkineet eivät sovi käytettäväksi
kemikaalien kanssa.
Palopuvun tehtävänä on suojata samoilta riskeiltä kuin palojalkineiden. Käyttäjän on
kiinnitettävä huomiota paloasun alle puettavan alusasun materiaaliin ja pyrittävä valitsemaan
heikosti syttyviä materiaaleja. Palopuvun puhtauteen tulee kiinnittää huomiota, koska öljy- yms.
tahrat syttyvät helposti ja repaleinen puku ei tarjoa riittävää kipinä- tai roiskesuojaa.

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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OT 7

PAINEILMAHENGITYSLAITE

TAVOITTEET

Nuori tietää mihin paineilmahengityslaitteita käytetään ja
tietää niiden perusperiaatteet.

SISÄLTÖ

Tutustutaan paineilmahengityslaitteisiin

KESTO

30min

PAIKKA

Kenttä, koulutuskatos tai kalustohalli

OPETUSVÄLINEET

5kpl paineilmahengityslaite kasvo-osineen.
Havaintotaulu: paineilmahengityslaite

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Mihin paineilmahengityslaitetta käytetään
2. Kouluttaja esittelee paineilmahengityslaitteen
pääosat näyttämällä laitteesta ja kirjoituttaa osat
työkirjoihin ja numeroituihin kohtiin työkirjan kuvaan
3. Paineilmahengityslaitteen perusperiaate
4. Kouluttajan mallisuoritus pukemisesta
5. Koulutettavien pukemisharjoitteet ohjatusti

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Jotkut nuoret saattavat kokea paineilmahengitylaitteen
erityisen painavana ja saattavat kokea kipua selässään
laitetta pukiessaan/kantaessaan -> pyydettävä kertomaan
jos tällaisia tuntoja esiintyy -> kouluttaja auttaa
kannattelemaan laitetta

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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OT 7
MIHIN PAINEILMAHENGITYSLAITETTA
KÄYTETÄÄN

PAINEILMAHENGITYSLAITE
Tilassa alentunut happipitoisuus
Tilassa hengitykselle vaarallisia kaasuja

PAINEILMAHENGITYSLAITTEEN PÄÄOSAT

PAINEILMAHENGITYSLAITTEEN
PERUSPERIAATE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SELKÄLEVY
HIHNASTOT
PAINEENALENTAJA LETKUINEEN
PAINEMITTARI
AKUSTINEN VAROITIN
KASVO-OSA
HENGITYSVENTTIILI
PAINEILMASÄILIÖ(T)

Paineilmahengityslaitteessa on ilmasäiliö, johon on
puristettu hengitysilmaa. Ilmasäiliöstä hengitysilma
kulkeutuu paineenalentimen kautta hengitysventtiilille ja
siitä kasvo-osaan. Kasvo-osassa on ylipaine, eli ns.
turvapaine.
On syytä pitää mielessä paineilmalaitteen ja happilaitteen
keskeisimmät erot:
Happilaite on suljetun kierron järjestelmä, jossa
hengitetään puhdasta happea.
Paineilmahengityslaite on avoimen kierron järjestelmä, jolla
hengitetään paineistettua ilmaa, joka on hapen, typen ja
muiden kaasujen seos.

PAINEILMAHENGITYSLAITTEEN PUKEMINEN

PUKEMINEN







tartu mittarinpuoleiseen olkahihnaan
nosta laite olalle ja pue toinen olkahihna
kiristä olkahihnat
kiinnitä ja kiristä lantiovyö
pue kypärän alushuppu ja palokypärä
pue käsivalaisin ja köysipussi

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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OT 7

PAINEILMAHENGITYSLAITE

KALVO

PAINEILMAHENGITYSLAITTEEN PÄÄOSAT

6
7

8

2

1
5
4
3

Kuvassa erään valmistajan paineilmahengityslaite. On myös muiden valmistajien laitteita, joiden
ulkonäkö voi poiketa kuvassa esitetystä. Pääosat ovat kuitenkin laitteissa samankaltaiset ja
toimintaperiaate on sama.

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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O/HT 8-10

TIKKAAT

TAVOITTEET

1. Nuori osaa turvallisesti käyttää jatkotikkaita.
2. Nuori tunnistaa erilaiset palokunnan käyttämät tikkaat

SISÄLTÖ

Jatkotikkaiden kuljettaminen ja pystytys. Tikkailla
kiipeäminen.

KESTO

90 min., ot 30 min. + ht 60 min. joustavasti teoriasta
käytäntöön

PAIKKA

Kenttä. Kohde, esim. merikontti, jonka päälle voidaan
nousta tikkailta. Kohteen tulee olla kuitenkin alle 3 m
korkeudella.
Per 12 henkeä:

OPETUSVÄLINEET

2 kpl Jatkotikkaat
Suojakypäriä visiirillä 2 kpl per tikkaat
Havaintotaulut (erilaiset tikkaat)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja kirjoituttaa palokunnan käyttämät erilaiset
tikastyypit työkirjoihin
2. Kouluttaja kyselee jatkotikkaiden osat
3. Kouluttaja ja apukouluttaja näyttävät mallisuorituksen
tikkaiden kantamisesta, pystyttämisestä, tukemisesta,
tikkailla kiipeämisestä, tikkailta katolle nousemisesta ja
tikkaiden kokoamisesta
4. Koulutettavien harjoitteet pareina

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Putoaminen tikkailta tai katolta, tuettavien tikkaiden
kaatuminen (VARMISTA ALUSTA ENNALTA), tukijan
päälle irtaimen aineksen putoaminen, tukijan sormien
puristuminen -> sekä nuorilla että kouluttajilla
suojavarusteet täydellisenä (nestetankkaus!), kullakin
suorituspaikalla kouluttaja joka keskeytymättömästi valvoo
kädenmitan päässä ja tarvittaessa puuttuu suoritukseen.
Korkean paikan kammo -> rohkaistaan. Kiusaaminen ->
nollatoleranssi! (mahdollisesti toinen kouluttaja seuraa)
Tasokurssi IV
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O/HT 8-10

TIKKAAT

TIKASTYPPIT

Tikaskalusto on palokunnan käytössä olevat erilaiset
tikkaat.
1.SARJATIKKAAT ovat moniosaiset palotikkaat, jotka
yhdistetään toisiinsa sisäkkäin hahlolla
2. JATKOTIKKAAT ovat moniosaiset palotikkaat, jotka
pystytetään koukkujen avulla limittäin
3. VETOTIKKAAT ovat moniosaiset, taljojen avulla
nostettavat ja laskettavat palotikkaat.
4. HAKATIKKAAT
5. PUOMITIKAS
6. KONETIKAS
7. NOSTOLAVA

JATKOTIKKAIDEN OSAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LATVAOSA
KESKIOSA
TYVIOSA
TIKASREIDET
PUOLAT
JÄÄPIIKIT
LUKOT

Tasokurssi IV
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O/HT 8-10

TIKKAAT

TIKKAIDEN
KANTAMINEN

Jääpiikit edellä, 3 ja 4 samalla puolella, Kolmannesta
puolan välistä edestä ja takaa, latvaosa ulommaisena

TIKKAIDEN
PYSTYTTÄMINEN

Jääpiikit maahan, 4 nostaa tikkaat pystysuoraan
tikasreisistä tukien, kolmonen huolehtii, etteivät jääpiikit
luisu alta.
Nelonen avaa lukot keski- ja latvaosasta. 4 selvittää ensin
latvaosan maksimimittaansa, jolloin sen kolme alinta
puolaa jää päällekkäin keskiosan kanssa. Tarvittaessa
nelonen selvittää myös keskiosan nousemalla kolmosen
pystysuoraan tukemille tikkaille.
Keskiosan nostaminen tarvittaessa puola kerrallaan,
keskiosan alin puola nostajan keskivartalon kohdalla
tikkailla seistessä.

KIIPEÄMINEN

TIKKAIDEN TUKEMINEN

- vuoro-ote
- päkiöiden varassa
- selkä suorana
- painopiste lähellä tikkaita
- koko ajan ote tikkaista kädellä
- nouse tikkailla niin korkealle, että voit astua alaspäin
katolle
- tikkaiden sivulla
- polvi kiinni tikasreidessä
- jalkaterä tyven edessä
- käsiote tikasreiden takaa
- alempi käsi heti polven yläpuolella
- ote puolan alapuolelta
- silmikko silmien suojana
Nouse ylöspäin tikkaille, Vuoro-ote, painopiste lähellä
tikkaita, kiipeä alas asti - älä hyppää, ettet loukkaannu!

LASKEUTUMINEN
MAAHAN

Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Nelonen on tikkaiden takana ja kolmonen edessä. Tikkaat
otetaan irti seinästä ja kolmonen laskee tikasosat alas.

TIKKAIDEN
KOKOAMINEN

Kolmonen ja nelonen kääntävät tikkaat myötäpäivään ja
laskevat latvan alas. Kolmonen ja nelonen asettuvat
tikkaiden samalle puolelle ja ottavat ne kantoon. Tikkaat
kannetaan tyvi edellä "autoon".
Tasokurssi IV
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O/HT 8-10

TIKKAAT

KALVO
NOSTOLAVA-AUTO, PUOMITIKASAUTO,KONETIKASAUTO

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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O/HT 8-10

TIKKAAT

KALVO
HAKATIKAS, SARJATIKAS, JATKOTIKAS JA VETOTIKAS

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
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O/HT 11-13

SAMMUTUSHYÖKKÄYS

TAVOITTEET

Nuori ymmärtää sammutushyökkäyksen perusperiaatteen.

SISÄLTÖ

Harjoitellaan oikeaoppinen sammutushyökkäys (ilman
paineilmalaitteita)

KESTO

90 min (30 min OT + 60 min HT, joustavasti teoriasta
käytäntöön)

PAIKKA

Avattava käyntiovi, jonka ympärillä riittävästi tilaa.
Teoriaosio joko tämän ko. oven edustalla tai
koulutuskatos/luokka

OPETUSVÄLINEET

Per suorituspaikka
2 kpl työletku
1 kpl yhdistelmäsuihkuputki, esim Fogfighter tai TFT
1 kpl moska & murto/sorkkarauta
Ovi karmeineen ja 2 trukkilavaa, mikäli ei kiinteää ovea
Kouluttajilla paloasu täydellisenä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja esittelee sammutushyökkäyksessä
tarvittavat työvälineet ja pukeutuneena
apukouluttajan kanssa sammutusparin oikeaan
varustukseen
2. Kouluttaja näyttää mallisuorituksella, miten letku
selvitetään oikeaoppisesti ovesta ulospäin ja kertoo,
miten rakennuksen perusteella päätellään työvaran
tarve
3. Kouluttaja näyttää mallisuorituksella sammutusparin
ryhmittymisen ovelle, oven tunnustelun ja
suihkuputken valmistelun
4. Kouluttaja ja apukouluttaja näyttävät toiminnan
savuisen tilan ovella, käskytyksen ja takaisinluvut
sekä oven avaamisen menettelyn
5. Nuorten harjoitteet pareina

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Lämpörasitus -> nestetankkaus
Suljetun paikan kammo -> kiusaamiselle nollatoleranssi
Avattavan oven osuminen sammutuspariin -> kypärät!

Tasokurssi IV
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O/HT 11-13

SAMMUTUSHYÖKKÄYS
Sammutushyökkäykseen valmistautuminen
1. Sammutusparin varustus: paloasu täydellisenä
2. Sammutusparin kalusto:
Ykkönen: suihkuputki ja työletkua
Kakkonen: murto- ja raivausvälineet, lisää työletkua
Letkujen selvitys:
3. Työvara: odotettavissa oleva hyökkäysmatka
päätellään rakennuksen koon mukaan
4. Letkut selvitetään kohtisuoraan ovesta ulospäin
5. Palon merkkien lukeminen rakennuksesta
6. Vesimerkki jakoliittimelle
7. Suihkukulman säätö ja ilma pois letkusta
8. Tarvittaessa oven raivaaminen auki
Toiminta savuisen tilan ovella
9. Ykkönen rakennuksen seinän suojaan
10. Kakkonen oven suojaan
11. Oven tunnustelu
12. Oven avaaminen lyhyesti, vielä laitetaan kiinni
13. Oven avaaminen ja hyökkäys sisälle matalana
14. Ykkönen laskee lyhyitä suihkauksia suihkuputkella
huoneen vastakkaiseen kulmaan
15. Sammutuspari siirtyy matalana sisälle ja vetää oven
perässään kiinni

Tasokurssi IV
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O/HT 11-13

SAMMUTUSHYÖKKÄYS

KALVO

Nimeä vesimerkit

LISÄÄ PAINETTA

VÄHEMMÄN PAINETTA

VETTÄ

VESI SEIS

Tasokurssi IV
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O/HT 14-16

HENKEÄ PELASTAVA ENSIAPU

TAVOITTEET

Nuori osaa käyttää aiemmin oppimiaan
ensiaputaitoja erilaisissa onnettomuustilanteissa
luovasti ja oikein sekä
Osaa tunnistaa ensiaputarpeen ja osaa tehdä
ensiarvion ja osaa hätäensiaputoimenpiteet

SISÄLTÖ

Peruselintoiminnot, hätäensiapu, hätätilapotilaan
tunnistaminen, potilaan tutkiminen

KESTO

90 min: 30 min OT+ 60 min HT, joustavasti teoriasta
käytäntöön

PAIKKA

Harjoitteisiin soveltuva paikka

OPETUSVÄLINEET

Harjoitteissa tarvittavat ensiapuvälineet.

VALMISTELUT

Kouluttajan on tutustuttava palokuntanuorten
koulutusjärjestelmään aihealueittain: mitä on jo
opetettu aihealueesta aiemmin!
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=c51587e9-e4974f36-b818-9b7a68431b33
Sopivien harjoitteiden suunnittelu

ESIMERKKITUNNIN KUVAUS
1. Kerro auttamisvelvollisuudesta ja oikeudesta
saada apua
2. Kerrataan, mikä on ensiarvio, miksi se tehdään ja
mitä siihen kuuluu
3. Kerrataan, mitä ovat peruselintoiminnot ja mitä
ovat henkeä pelastavat ensiaputoimenpiteet
4. Harjoitteet kiertoharjoituksena: ryhmän jäsenet
toimivat potilaina. Esimerkkejä harjoitteista:
1. Eloton (anne-nukke)
2. Tajuton
3. Murtuma (umpi)
4. Sairaskohtaus (esim. Diabetes)
5. Palovamma
6. Vierasesine hengitysteissä
7. Pot. autossa ilmatie kiinni + pot. tutkim.
8. Sokki
9. Nyrjähdys
10. Massiiviverenvuodon tyrehdyttäminen
Tasokurssi IV
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O/HT 14-16
Hyödynnä aiemmin oppimiasi
ensiaputaitoja erilaisissa
onnettomuustilanteissa
luovasti ja oikein sekä tunnista
ensiaputarve, tee ensiarvio ja tee
hätäensiaputoimenpiteet!

HENKEÄ PELASTAVA ENSIAPU

Hätätilapotilas = PERUSELINTOIMINNOT OVAT
HÄIRIINTYNEET tai VAARASSA HÄIRIINTYÄ

Muistisääntö ABCDE
A= AIRWAY = HENGITYSTEIDEN HALLINTA
KAULARANKA TUKIEN
B= BREATHING = HENGITYKSEN
RIITTÄVYYDEN ARVIOINTI JA AVUSTAMINEN
C=CIRCULATION = VERENKIERRON
RIITTÄVYYDEN ARVIOINTI JA ULKOISTEN
VERENVUOTOJEN TYREHDYTTÄMINEN
D=DISABILITY = KARKEA NEUROLOGINEN
ARVIO (TAJUNNAN TASO)
E=EXPOSURE = VAMMOJEN PALJASTAMINEN
JA LISÄVAMMAUTUMISEN ESTO, LÄMPIMÄNÄ
PITÄMINEN
ENSIN PERUSELINTOIMINNOT, SITTEN
TAJUNNAN TASO JA VAMMAT
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O/HT 14-16

HENKEÄ PELASTAVA ENSIAPU

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Ensiaputarpeen tunnistaminen sekä ensiarvio
Äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen ja ilmeisessä hengenvaarassa olevan potilaan
auttamiseksi tarkoitetut toimenpiteet, jotka voidaan tehdä myös ilman apuvälineitä.
- hätäsiirto vaarasta
- massiivisen verenvuodon tyrehdyttäminen
- hengitystien hallinta
- hengitysteiden avaaminen
- tajuttoman kylkiasento
- vierasesineen poistaminen
- peruselvytys
Hätätilapotilas = peruselintoiminnot ovat häiriintyneet tai vaarassa häiriintyä
– liian matala verenpaine
– vaikeutunut hengitys
– potilas ei herää puhuteltaessa
– äkillisesti huonontunut yleistila
– potilaaseen on kohdistunut suuri tai läpäisevä energia
– potilaalla on sydänperäiseksi sopiva rintakipu, johon nitro ei auta
– voimakas, ennenkokemattoman kova päänsärky
Elottoman potilaan tunnistaminen
Potilaan puhuttelu ja herättely
Selvitetään hengittääkö potilas
Hätäilmoitus
Potilaan kääntäminen selälleen
Hengitysteiden avaaminen
Selvitetään hengittääkö potilas tämän jälkeen – ei ->eloton
Todetaan ettei potilas hengitä
Aloitetaan paineluelvytys 30 painalluksen sarjoin, 100krt/min
Aina 30 painalluksen jälkeen 2 puhallusta
Elvytystä jatketaan kunnes autettava herää, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti,
ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimat loppuvat
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Potilaan tutkiminen
Potilaan tutkiminen aloitetaan potilasta haastattelemalla. Selvitetään mitä on tapahtunut,
potilaan tuntemukset, mahdolliset sairaudet ja käytössä olevat lääkitykset.
Vammapotilaan ensiarvion muistisääntö ABCDE
A= AIRWAY = hengitysteiden hallinta kaularanka tukien
B= BREATHING = hengityksen riittävyyden arviointi ja avustaminen
C=CIRCULATION = verenkierron riittävyyden arviointi ja ulkoisten verenvuotojen tyrehdyttäminen
D=DISABILITY = karkea neurologinen arvio (tajunnan taso)
E=EXPOSURE = vammojen paljastaminen ja lisävammautumisen esto, lämpimänä pitäminen
Ensin peruselintoiminnot, sitten tajunnan taso ja vammat
Vammapotilaan tutkiminen
Rintakehä – eheys, ihonalainen ilma, hengitysäänet – toispuoleinen rintakehän liike
Vatsa – aristaako, pömpöttääkö paineltaessa
Lantio – onko eheä ja yhtenäinen, kokeile vain kerran
Pää – poskiluut, leukaluut, nielu
Ranka – aristaako (jos syytä epäillä, hoidetaan kuin olisi)
Raajat – virheasennot, vuodot
Potilaan tilan seuranta
Auttajien opastus ja kerrotaan potilaan tila kohdattaessa sekä tehdyt toimet
Paineside
-Tyrehdytä vuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan
-Auta loukkaantunut istumaan tai makuulle (kaikki potilaat)
-Vuotava raaja koholle sydämen yläpuolelle (tarvittaessa tuetaan)
-Jos mahdollista, haavan päälle suojaside tai kangas
-Sideharsolla tai tilapäisvälineillä sidotaan vuotokohdan päälle paino
-Jos verenvuoto ei tyrehdy, paina suuria valtimoita niiden juuresta, esim käden valtimoita
kainalossa
- Jos verenvuoto ei vieläkään tyrehdy, aseta kiristysside siten, että verenvuoto raajaan estyy
kokonaan
- Kierrä sideharsolla, kaulaliinalla, paidalla tmv. tilapäisvälineellä painon molemmista reunoista
painon päälle niin, että paino ei pääse luiskahtamaan siteen alta pois.
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Jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa ja oikeus saada apua.
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NÄIN AUTAT TAJUTONTA
1. Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta, selvitä heti, onko hän
herätettävissä puhuttelemalla ja ravistelemalla.
2. Jos hän ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä joku paikalla olevista
tekemään hätäilmoitus hätänumeroon 112. Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata
hätäkeskuksen ohjeita.
3. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys:
Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin
toisella kädellä otsaa painaen. Katso liikkuuko rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni
tai tuntuuko poskellasi ilman virtaus.
4. Jos hengitys on normaalia, käännä henkilö kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. Seuraa
hänen tilaa, kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun. www.redcross.fi
Käännä tajuton, hengittävä henkilö kylkiasentoon








Nosta henkilön toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen käsi rinnan
päälle.
Nosta takimmainen polvi koukkuun.
Tartu kiinni henkilön hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet itseesi päin
kylkiasentoon.
Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.
Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.
Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.
Tarkkaile hengitystä ja mahdollista heräämistä muun avun saapumiseen asti.

www.redcross.fi/ensiapu/tajuttomanensiapu

Tajuttomuuden yleisimmät syyt: muistisääntö VOI IHME!
V=vuoto (kallon sisällä),
O=Hapen puute (O2, hypo-anoksia) I=intoksikaatio
I=infektio,
H=hypoglykemia,
M=matala verenpaine,
E=epilepsia
!=simulaatio
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TAVOITTEET

Nuori oppii köysilaskeutumisen turvallisen tekniikan.

SISÄLTÖ

Köyden käsittely, valjaat ja turvalaitteet.

KESTO

60 min

PAIKKA

Tekniikkaharjoitukset maatasolla
Per 12 nuorta:

OPETUSVÄLINEET

ESIMERKKITUNNIN KUVAUS

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

4 kpl köysi
4 kpl laskeutumislaite
2 kpl ASAP tai vastaava
8 kpl nauhalenkki
4 kpl sulkurengas
4 kpl kokovaljaat
Narunpätkiä kasisolmun harjoitteluun
Havaintotaulu: kasisolmu
1. Välineiden esittely. Työkirjan täyttäminen
2. Turvamääräykset
3. Kouluttajan mallisuoritus valjaiden
pukemisesta, köyteen kiinnittäytymisestä ja
laskeutumislaitteen käytöstä
4. Nuorten harjoitteet valjaiden pukemisesta,
köyteen kiinnittäytymisestä ja
laskeutumislaitteen käytöstä (maatasolla)
Koska tämä harjoite tehdään maatasolla
vaakatasossa, sormien kiilautuminen
laskeutumislaitteen ja köyden väliin sekä
lämpörasitus jäävät suurimmiksi riskeiksi.
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MITÄ VÄLINEITÄ KÄYTETÄÄN LASKEUTUMISESSA?
1.VALJAAT (LANTIOVALJAAT, KOKOVALJAAT.
HOUSUVALJAAT)
2. KÖYDET
3. LASKEUTUMIS- JA VARMISTUSLAITTEET
4. MUUT LAITTEET, ESIM. SULKURENKAAT,
NAUHALENKIT, KÖYDEN SUOJAT JA TARVITTAESSA
NOUSUKAHVA
KORKEALLA TYÖSKENTELYN VÄLINEIDEN ON
OLTAVA TYYPPITARKASTETTUJA JA
CE-HYVÄKSYTTYJÄ
KIINNITTÄYTYMISESSÄ HUOMIOITAVA:
1. Kiinnityspisteet tulee kokeilla ja valita niiden tukevuuden
mukaan (käyttökelpoisia kiinnitypisteitä voivat olla
nostolava-auton kori, kurkihirsi, tukevat piiput ja putket
sekä viimeisenä vaihtoehtona ajoneuvo)
2. Kaksipistekiinnitys kahteen toisistaan riippumattomaan
paikkaan.
3.Kiinnittäytymisessä voidaan käyttää ankkurointilenkkejä
tai nauhalenkkejä ja sulkurenkaita
4. Köysi kiinnityspisteiden välillä tulee olla kireällä
VALMISTAUTUMINEN LASKEUTUMISEEN
1.
2.
3.
4.
5.

Varmista kiinnityspisteet
Varmista solmut
Varmista laskeutumislaitteen toiminta
Varmista sulkurenkaiden lukitus
Harjoitustilanteessa oltava erillinen
varmistusköysi ja varmistuslaite
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LASKEUTUMINEN

KASISOLMU (HAVAINTOTAULU)
Kaksinkertaisella köydellä

Yksinkertaisella köydellä
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI - RISKITARKASTELU JA VAAROJEN HALLINTA
Arvioidut riskit
Putoaminen, paniikki, kaluston väärä käyttö, kouluttajan ammattitaidon puute, köyden varaan
retkahtaminen, käsien jääminen laskeutumislaitteen väliin, kiinnitypisteen pettäminen,
pyörtyminen (korkean paikan kammo), lämpörasitus, palovammat köydestä
Arvioitujen riskien ehkäisy
Riittävä koulutus, kouluttajan ammattitaito ja rauhallisuus yllättävissä tilanteissa
 kouluttaja varmistaa ennen jokaista laskeutumista järjestelyn turvallisuuden
 ennalta varmistettu laskeutumispaikan turvallisuus: varmat kiinnityspisteet ja mahdollinen
alustan pehmusteet (patjat), ASAP tai muu varmistuslaite, Laskeutujalla varustuksena
paloasu täydellisenä
VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN
Laskeutujan turvallisuus varmistetaan rinnakkaisella köydellä (varmistusköysi), jota hallitsee
toinen kouluttaja alhaalta käsin. Alhaalla toimiva kouluttaja varmistaa laskeutumisen.
Varauduttava nuoren tuomiseen kouluttajan valjaissa alas köyden varasta tai tarvittaessa
laskeutumispaikalta.
Nuoren turvallisuus tulee varmistaa.
Yläpuolinen varmistus on välttämätön laskeutumislaitteesta riippumatta.
Suositeltavaa on käyttää lukkiutuvaa laskeutumislaitetta laskeutujalla ja varmistajalla, esim.
”ID” Käsien vammojen välttämiseksi käsineitä tulee käyttää.
Kouluttajan huomio on kiinnitettävä harjoitteen turvallisuuteen. Järjestelyt on suunniteltava
turvallisiksi. Absoluuttista turvallista metrimäärää on mahdotonta määrittää. Tässä
harjoitteessa keskeistä ei ole mahdollisimman suuri korkeusero vaan laskeutumisharjoitteeseen
liittyvät sammutusmieskohtaiset taidot ja niiden käyttö sovelletusti opetetulla tavalla.
HARJOITTEEN PAIKKAA SUUNNITELTAESSA, TUTUSTU SEURAAVIIN SÄÄNNÖKSIIN:
Sisäministeriö: ohje A:72, Korkealla työskentely pelastustoimessa
http://www.finlex.fi/data/normit/24719-korkealla_tyoskentely.pdf
Laki nuorista työntekijöistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998#L3P9
KOULUTTAJIEN KOULUTUSTASO
Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi suoritettuna tai vastaavat tiedot ja taidot
Korkealla tehtävä työ – Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas, direktiivin 2001/45/EY
(täytäntöönpanoa varten)
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwjDzNPglqrKAhUKvXIKHfJmCEsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial
%2FBlobServlet%3FdocId%3D2463%26langId%3Dfi&usg=AFQjCNEaUiLpalLzqFwjDAdKoaLoI
uyw1w&sig2=S9agtRmRjP-cCfJ0Pr0EMw
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TAVOITTEET

Nuori tietää turvallisen liikkumisen perusteita m- ja tajoneuvoilla

SISÄLTÖ

Liikennemerkit ja –säännöt, turvallinen liikkuminen, ajoluvat,
ennakointi liikenteessä

KESTO

30 min

PAIKKA

Luokka, jossa internet-yhteys, tietokone ja videotykki

OPETUSVÄLINEET

Videot/animaatiot Liikenneturva.fi

VALMISTELUT

Kouluttaja koostaa ko. ryhmän lähtötasoon ja tilanteeseen
sopivan ajankohtaisen sopivasti rajatun kokonaisuuden

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Motivointi /herättely
Animaatioita/Liikenneturvan materiaalia käyttäen
2. Onnettomuusajoneuvot ja loukkaantuneiden ikä
3. Jarrutusmatka ja ajonopeus
4. Ryhmäajo (mopoilla ja moottoripyörillä)
5. Alkoholi liikenteessä

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Raflaavien esimerkkien käyttö tai nuorten
kokemusmaailmaa vastaavien tapausten esille tuonti
saattavat aiheuttaa järkytyksen tunteita oppilaissa. ->
oppituokion alussa näistä kannattaa kysyä suoraan!
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HAVAINTOTAULU

Tunne itsesi ja ajoneuvosi.
Käytä kypärää oikein.
Käytä heijastinta.
Opettele hallitsemaan ajokkisi.
Noudata sääntöjä.
Valitse oikea tilannenopeus.
Opettele havainnoimaan ympäristöäsi.
Näytä itse aikeesi - älä yllätä.
Pidä välimatkaa.
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Onnettomuusajoneuvot ja loukkaantuneiden ikä
Näytetään onnettomuustilastoja, mistä käydään läpi ikäjakaumat ja millä kalustolla tulee eniten
onnettomuuksia
15-vuotiaille mopoilijoille tapahtuu enemmän henkilövahinkoja kuin 18-vuotiaille henkilöautossa
matkustaville.
Liikenteessä menehtyneistä nuorista kaksi kymmenestä oli moottoripyöräilijä tai mopoilija. Kaksi
kolmesta liikenteessä kuolleesta ja 45% loukkaantuneista matkusti henkilöautossa. Liikenteessä
loukkaantuneesta nuorista kolme kymmenestä oli mopoilijoita
Kesä-elokuun aikana, erityisesti lauantaina 00:00-07:00 välisenä aikana on nuorten kuljettajien
onnettomuuksille tyypillistä aikaa. Silloin kannattaa tarkkaan miettiä, kenen kyytiin lähdet.
Taksin hinta on aina edullisempi kuin pysyvä työkyvyttömyys!
Älä yllytä! Älä lähde kaaharin tai rattijuopon kyytiin.
http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilasto
katsaus_nuoret.pdf

Vuosina 2009-2011 mopoauto osallisena liikenneonnettomuudessa 279 kertaa.
Onnettomuustyypeittäin risteysonnettomuus ja ulosajo olivat yleisimmät muodostaen lähes 40%
kaikista.
Katso myös http://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua/tilastot/ajankohtaiset-tilastot JA
http://yle.fi/uutiset/ajattelemisen_aihetta__25_faktaa_suomen_liikennekuolemista/8556302
Mopoautojen onnettomuuksissa loukkaantui 2009-2011: lievästi 132 henkeä
vakavasti 19 henkeä
Mopojen ja mopoautojen onnettomuudet
http://beta.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tutkimukset/2012_mopoautot.p
df
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Asia 3 Jarrutusmatka ja ajonopeus
Ennen animaation esitystä
1) Nuoria kehotetaan arvioimaan reaktioaikansa edessä olevan kohteen havaitsemiseksi.
Verrataan animaation antamaa reaktioaikaa nuorten arvioon ja oikaistaan käsityksiä.
2) Nuoret yrittää arvuutella autojen ja mopojen jarrutusmatkoja. Katsotaan tykiltä
jarrutusmatkoja ja niiden vaikutusta nopeuteen
Animaation päättyessä hyvä herätellä nuoria kysymällä, mitä tarkoittaa esim. pysähtymismatka
30 metriä, kun edessä olevalla suojatiellä lapsi ylittämässä tietä ja suojatie on 18 metrin
päässä…?
Animaatio (online, internetyhteyden avulla)
http://extrat.liikenneturva.fi/pysahtymismatka-auto/fi/
Henkilöauto nopeus 40 km/h, kuiva tien pinta
Henkilöauto nopeus 50 km/h, kuiva tien pinta
Henkilöauto nopeus 60 km/h, kuiva tien pinta
Henkilöauto nopeus 50 km/h, märkä tien pinta
Henkilöauto nopeus 60 km/h, märkä tien pinta
Henkilöauto nopeus 80 km/h, kuiva tien pinta
Henkilöauto nopeus 80 km/h, luminen tien pinta
Henkilöauto nopeus 100 km/h, kuiva tien pinta
Henkilöauto nopeus 100 km/h, luminen tien pinta
http://extrat.liikenneturva.fi/pysahtymismatka-mopo/
Mopo, sallittu nopeus 45 km/h, kuiva tien pinta
Mopo, sallittu nopeus 45 km/h, märkä tien pinta
Mopo yli sallitun nopeuden: 60 km/h, kuiva tien pinta
Mopo yli sallitun nopeuden: 75 km/h, märkä tien pinta

Lisätietoa mopoilusta
http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/mopoilijan_opas.pdf
Huomautetaan pysähtymismatkan muodostuvan havainnon ymmärtämiseen aivoissa,
havainnon muuntumiseen toiminnaksi painaa jarrua ja lopulta ajasta, joka kuluu ajoneuvon
pysäyttämiseen.
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Asia 4 Ryhmäajo
Keskustellaan ryhmässä ajamisesta.
Ei ole noloa käyttäytyä ammattimaisesti.
Älä yllätä, näytä aikeesi: suuntamerkki, hidastaminen. Tee itsesi helposti havaittavaksi. Täysin
musta ajovaatetus häivyttää hahmosi tehokkaasti tiemaisemaan hengenvaarallisesti!
Käydään läpi telaketjussa ajaminen mopoilla ja miten siinä vaaratilanteet vähenee. (Ns.
telaketjussa ajo = ensimmäinen ajaa kaistalla vasemmalla, seuraava takana oikealla, seuraava
taas vasemmalla ja niin edelleen. Täten peräänajot pienenevät ja saadaan reagointiaikaa ja
liikkumatilaa.
Asia 5 Alkoholi liikenteessä
Keskusteleva opetus kouluttajan johdolla ja ohjauksessa tällä sivulla mustalla tekstillä
tummennetulla korostetuista otsikoista kronologisessa järjestyksessä.
Päihtyneenä ei ajeta eikä sellaisen kyytiin mennä.
Kova kuski pääsee perille! Kaahari tai päihtynyt kuski ei pääse perille, eikä ole paras kuski!
1. Reaktionopeus hidastuu ja riskinotto kasvaa
Alkoholi heikentää kuljettajan selviytymistä nopeutta ja tarkkuutta vaativissa tilanteissa. Reaktiot
hidastuvat, arviointivirheet lisääntyvät ja arvostelukyky heikkenee. Humaltunut kuljettaja ottaa
suurempia riskejä ja ajaa aggressiivisemmin. Liikenteessä onnettomuusriski kasvaa.
2.Onnettomuusriski moninkertaistuu
Jo pienikin veren alkoholipitoisuus huonontaa ajokykyä ja nostaa onnettomuuteen joutumisen
todennäköisyyttä. Veren alkoholipitoisuuden ylittäessä 0,5 promillea onnettomuusriski kasvaa
kymmenkertaiseksi ja 1,6 promillen rajan ylittyessä kuljettajan onnettomuuteen joutumisen
todennäköisyys on noussut jo 40-kertaiseksi selvään kuljettajaan verrattuna.
3.Seuraukset ovat erittäin ikäviä
Rattijuoppo on mukana joka viidennessä liikennekuolemassa. Onnettomuuksissa kuolee
useimmiten rattijuoppo itse tai hänen matkustajansa. Joka kymmenes loukkaantuminen ja joka
kolmas kuolema liikenteessä on rattijuopon aiheuttama. Keskimäärin joka kymmenes kaikista
rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista on sivullisia.
4.Nuorille ja riskinottajille: Ajattele rehellisesti mitä teet, ajattele seurauksia. Älä luota tuuriin
tai kuvittele, että vain muille tapahtuu ikävyyksiä, ei sinulle.
5.Ennakointi ja pelisäännöt ovat turvallisuutta
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Nollalinja on ainoa järkeva. Mieti etukäteen, missä majoitut tai miten menet kotiin. Sovi majoitus
tai kyyti, tilaa taksi, varmista julkiset liikenneyhteydet myös seuraavaksi päiväksi, ettet joudu
silloinkaan kuljettamaan ajoneuvoa. Mieti, kenen kyytiin lähdet:
6.Rangaistukset
Rattijuopumuksesta on rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään 6 kuukautta ja törkeästä
rattijuopumuksesta vähintään kuusikymmentä päiväsakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.
Viranomaisella on myös oikeus määrätä rattijuoppo ajokieltoon ja ottaa häneltä ajokortti pois
joko määräaikaisesti tai pysyvästi.
7.Liikennejuopumus ja ajoneuvon luovuttaminen
Polkupyöräilijä tai muun moottorittoman ajoneuvon kuljettaja voi syyllistyä
liikennejuopumukseen, jos hän päihteen vaikutuksesta aiheuttaa vaaraa toisten turvallisuudelle.
Ajoneuvon luovuttaminen juopuneelle on myös säädetty rangaistavaksi sakolla tai enintään
vuoden vankeudella.
8.Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Vaikka moottoriajoneuvon kuljettajalla olisi veressä vähemmän kuin 0.5 promillea alkoholia, hän
syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, mikäli alkoholi vaikuttaa hänen
tarkkaavaisuuteensa tai huolellisuuteensa. Polkupyöräilijä ja jalankulkija, joka rikkoo
liikennesääntöjä ja aiheuttaa sillä vaaraa muille, syyllistyy myös liikenneturvallisuuden
vaarantamiseen.
Jos jää aikaa, takataskusta kikka kuutonen: multimedia: hälytysajoneuvon väistäminen
liikenteessä, jossa on myös osio kevyt liikenne 1min. (koko setti yhteensä videot reilu 15min)
http://www.tapaturva.fi/halytysajoneuvon-vaistaminen/
Lähteet:
http://www.poliisi.fi/poliisi%5Chome.nsf/pages/A04A1B0C3BB952FDC2256BC7002E7EE3?ope
ndocument
http://liikenneturva.mobie.fi/tyokalupakki/alkoholi-ja-liikenne/
http://www.alko.fi/alkoholi--terveys/liikenne_ja_alkoholi/
http://beta.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/Ideoita_liikenneaiheen_kasittel
yyn_paivitetty2012.pdf
http://www.liikenneraittius.fi/tietopaketti.html

Hyviä lähteitä:
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/liitetiedostot/turvatieto/kaanna_paa/Knn-p-esitys-mopoilijoille2011-Power-point.pdf
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/li itetiedostot/liikennekasvatus/palokunta-aineisto.pdf
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HT 20-22

TOIMINNALLINEN LOPPUHARJOITUS

TAVOITE

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

SISÄLTÖ

Kerrataan kurssilla opittu toiminnallisessa
tilanneharjoituksessa.

KESTO

3 x 30 min = 90 min

PAIKKA

Tilanneharjoituksen sisällön mukainen paikka

OPETUSVÄLINEET

Tilanneharjoituksen sisällön mukaiset välineet

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS 1

Esimerkiksi 4-6 hengen ryhmissä ryhmäharjoitteena
sovellettu perusselvitysharjoitus jatkotikkaita apuna käyttäen
merikontin katolle. Harjoitteessa tarvitaan myös
radiopuhelimia ja tikkaita. Harjoitteessa on potilaita, joille on
koulutettavien tehtävä ensiarvio ja henkeä pelastavia
ensiaputoimenpiteitä. Harjoituskohteeseen on raivattava
reitti käsityökaluin ja tehtävä sammutushyökkäys
paineilmalaitteet selkään puettuina.
Mahdollisesti, mikäli kyseisiä valinnaisia aiheita on kurssilla
käsitelty, niin tällöin loppuharjoitukseen voi sisältyä myös
esimerkiksi sovellettu alkusammutustehtävä ja/tai,
laskeutuminen ja/tai hydraulisten pelastusvälineiden käyttöä
yksilönä, parin kanssa tai osana ryhmän/yksikön harjoitetta.
Kurssin koko ja toiminnalliseen loppuharjoitukseen koko
kurssia varten käytettävissä oleva aika ja kalusto voivat
rajoittaa loppuharjoitteen laajuutta.
Elämyksellisyyden kannalta on perusteltua, että muu
kurssi/joukkue on ns. karanteenissa valmistautumassa
loppuharjoitukseen yhden yksikön ollessa harjoitteessa.
Arvioitu suoritusaika harjoitteelle voisi olla 15min/yksikkö
+10min huolto + 5min vaihto. Tällöin 90min aikaikkunassa
läpimeno olisi 18 kurssilaista per suoritusrata. Mikäli aikaa
on käytettävissä esim. 150min, niin läpimeno olisi 30
kurssilaista per suoritusrata

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Valittujen sovellettujen harjoitteiden mukaisten riskien
hallinta. Voit hyödyntää kurssipaketissa esitettyjä keinoja.
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HT 20-22
ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS 2

Vaihtoehtoinen toteutus
toiminnalliselle
loppuharjoitukselle
sisältäen
taitomerkkikokeen rastit

Taitomerkkikokeen
pisteytys: kts.
Taitomerkkituomarin opas

TOIMINNALLINEN LOPPUHARJOITUS
Kolme rataa, joilla tilanteenmukainen suoritus
yksikkökoossa 1+5). Nuorille kerrotaan ennen
tilanneharjoituksen aloitusta, että suoritus arvostellaan
taitomerkkikokeena. Tarvittaessa suoritusratoja voi olla
useita.
Rata 1: VIESTILIIKENNE + VAAHTOKALUSTOSELVITYS
(kolmen parin suorite)
-

Toisen käyttäjän kutsuminen ja kutsuun
vastaaminen (esim. vesimerkit ja vaahdotuksen
aloittaminen, lisäveden syöttö)

-

Vaahtokalustoselvitys 1+5 vahvuudella

Rata 2: PAINEILMAHENGITYSLAITE + SAMMUTUSHYÖKKÄYS (ykkösparin suorite)
-

Sammutuspari pukevat paineilmahengityslaitteen
ylleen ennen sammutushyökkäystä ja
letkuselvitystä

-

letkuselvitys ja sammutushyökkäys parina ovesta
sisään

Rata 3: TIKKAAT + LASKEUTUMISEN ALOITUS (ja jos
kurssilla on harjoiteltu laskeutuminen, voidaan myös se
osuus mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan)
(kakkosparin suorite)
-

sammutuspari pystyttää tikkaat, kiipeää esim.
ensimmäisen kerroksen parvekkeelle/katolle,
kiinnittäytyy kiinnityspisteeseen ja
laskeutumisköyteen (kouluttaja tarkastaa) (ja
laskeutuu alas)

-

riittävä suorite saadaan myös, jos pari kiipeää
tikkaille, laskeutuu alas tikkaita ja kiinnittäytyy
köyteen maatasolla

Rastien kesto: (suoritus 10 min + 10 min palaute &
kokoaminen per rata)
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OT 23

KURSSIN PÄÄTÖS

TAVOITE

Nuori lähtee leiriltä hyvillä mielin. Kouluttajat saavat
palautetta.

SISÄLTÖ

Päätetään kurssi juhlallisesti. Nuorille annetaan
kannustavaa palautetta. Palautteen keruu nuorilta sekä
kouluttajilta ja todistusten jako.

KESTO

30 min

PAIKKA

Koulutuskatos

OPETUSVÄLINEET

Nuorten opintokirjat, palautelomakkeet ja kynät

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Kurssinjohtajan kiitospuhe kurssilaisille + motivointi jatkoa
varten
Priimuspalkintojen jako
Kurssitodistusten/nuorten opintokirjojen jako
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VALINNAISET TUNNIT

HT 24-26

RYHMÄYTYMINEN

TAVOITE

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen, motivoituminen oppimiseen

SISÄLTÖ

Erilaiset leikit tavoitteineen ja toteuttamistapoineen

KESTO

3 x 30 = 90 minuuttia

PAIKKA

Sisältöön soveltuva paikka

OPETUSVÄLINEET

Sisältöön tarvittavat välineet

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kyselyleikki. Tarvikkeet: valmiita nimilappuja, maalarinteippiä.
Ohjaaja kiinnittää teipillä lapun kunkin leikkijän selkään. Lapussa on jonkin ihmisen nimi. Jokainen yrittää kyselemällä
selvittää, mitä omassa lapussa lukee. Kysymyksiin saa vastata vain kyllä, ei tai en tiedä. Esimerkkejä: Olenko mies?
Olenko suomalainen? Olenko laulaja? Olenko poliitikko?
Olenko musta? jne. Vastauksista päättelemällä voi tietää
kuka lapussa lukee. (esim. Kimi Räikkönen, Michael Jackson, Madonna, Tarja Halonen yms.)
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. 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.
4. Häntähippa
Jokaisella leikkijällä on häntä. Toiselta yritetään varastaa
häntä, mutta samalla varjellaan omaansa. Voittaja on se,
jolla leikin lopussa on eniten häntiä.
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HT 27

VIESTILIIKENNE

TAVOITE

Nuoret uskaltavat ja osaavat puhua radioliikenteessä

SISÄLTÖ

Radioon puhuminen

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Paikka, jossa koulutettavat voivat hallitusti hajaantua
valvottuihin olosuhteisiin mutta ryhmät eivät häiritse toisiaan

OPETUSVÄLINEET

Radiopuhelin 1kpl / 3 nuorta
Havaintotaulut:
- tilanneharjoitusten puheenvuorot
- toisen käyttäjän kutsuminen ja kutsuun vastaaminen
- ajoneuvotunnukset
- erään virve-päätelaitteen puhelin- ja radiopuhelinpuoli

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Pariharjoituksina toisen yksikön kutsuminen
yksikkötunnuksin ja takaisinluku: case-harjoituksia
(esim. rakennuspalotilanteen, liikenneonnettomuuden
ja ensivastetehtävän radiokeskustelut)
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HT 27

VIESTILIIKENNE

KALVO

Tilanneharjoitus:
VIESTILIIKENNE RAKENNUSPALOTEHTÄVÄSSÄ
-

ilmoittautuminen tehtävälle, savusukeltajien määrä
lisätiedot matkalla
saapuminen kohteeseen
tehtäväkäsky
lisäkäskyt tukiyksiköille
vesimerkit
savusukelluksen aloittaminen, suojaparin
ilmoittautuminen
savusukeltajien valitsema taktiikka yksikönjohtajalle
savusukeltajien löydökset: potilaat, sammutuksen
onnistuminen, vaaratekijät
savusukellusvalvojan yhteydenotto ilmamäärän
tarkastamisesta
konemiesten ilmoitukset YJ:lle vesimäärästä
savusukelluksen lopettaminen
kaluston kokoamiskäsky
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HT 27

VIESTILIIKENNE

KALVO

Tilanneharjoitus:
VIESTILIIKENNE
LIIKENNEONNETTOMUUSTEHTÄVÄSSÄ
-

ilmoittautuminen tehtävälle, yksikön vahvuus
lisätiedot matkalla
saapuminen kohteeseen
tehtäväkäsky
vastuualueiden jako
liikenteenohjauksen käskeminen
liikenteenohjaajien keskustelu päästettäessä liikenne
toista kaistaa vuorotellen
lisäkäskyt tukiyksiköille
yhteydenotto ensihoidon kenttäjohtajaan
yhteydenotto Tieliikennekeskukseen
yhteydenotto poliisin tehtävälle saapuvaan partioon
yksiköiden löydökset: potilaat, syttymisvaara,
ajoneuvojen lasti, vaaratekijät
kaluston kokoamiskäsky
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HT 27

VIESTILIIKENNE

KALVO

Tilanneharjoitus:
VIESTILIIKENNE ENSIVASTETEHTÄVÄSSÄ
-

ilmoittautuminen tehtävälle, yksikön vahvuus
lisätiedot matkalla
saapuminen kohteeseen
tehtäväkäsky
yhteydenotto ensihoidon kenttäjohtajaan
yhteydenotto ensihoidon tehtävälle saapuvaan
yksikköön
- tilanneilmoitus ensihoidon tehtävälle saapuvalle
yksikölle
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HT 27

VIESTILIIKENNE
LISÄ-/TAUSTAMATERIAALI

KALVO

AJONEUVOTUNNUKSET
Numero-osa: Paloasemien numerot lausutaan yksittäisinä numeroina.
Numero-osan kolmas (ja neljäs) numero ilmaisee, millaisesta ajoneuvosta on kyse.
Neljäs numero toimii järjestysnumerona tai ajoneuvon tyypin tarkentavana numerona.
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VIRVE-puhelimessa on ns. puhelinpuoli ja radiopuhelinpuoli: (HAVAINTOTAULU)
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OT 27

VIESTILIIKENNE

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Puheryhmien prioriteetit:
- Korkea
- Valittu ryhmä
- Normaali
- Matala
- Pois päältä
Korkeamman prioriteetin ryhmässä liikenne ohittaa valitun ryhmän liikenteen silloin, kun
radiopuhelin skannaa mutta ei varaa puheryhmää omalla tangentillaan.
PIKAVALIKKO:
-suorakanava / järjestelmätila
-Tilatiedot palokuntakäytössä, esim.:
Status1: Matkalla
Status2: Paikalla
Status3: Vapaa/kuuntelulla
Status4: Asemapaikalla
Status5: Ei hälytettävissä
Status6: Kohde/potilas
Status7: Tehtävä vastaanotettu
RADIOPUHELIMEN KÄYTTÖÖNOTTO
Tarkista aina, kun otat puhelimen käyttöön:
- akun varaustila
- kutsutunnus
- onko kaiutin päällä, säädä äänenvoimakkuus
- mikä kansio ja puheryhmä on valittuna
- onko skannaus päällä
- mitä puheryhmiä on skannauksessa
Missä kahdessa toimintotilassa Virveä voidaan käyttää?
JÄRJESTELMÄTILA
- päätelaitteet yhteydessä verkon välityksellä
- ryhmäpuhelut ja yksilöpuhelut
- puheryhmien skannaus mahdollista
SUORAKANAVATILA
- signaali päätelaitteesta päätelaitteeseen
- vain lyhyt kantama
- vain ryhmäpuhelut
- puheryhmien skannaus ei mahdollista
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OT 27

VIESTILIIKENNE

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI

KESKEISET TERMIT
Pelastuslaitosten viestiohjeessa on ennalta määritelty käytettävät puheryhmät.
TERMEJÄ:
Puheryhmä = KANAVA (KÄYTTÄJÄRYHMÄN KESKINÄISEEN VIESTINTÄÄN)
Kansio

SISÄLTÄÄ ENNALTA MÄÄRITETTYJÄ PUHERYHMIÄ

Suorakanava VOIDAAN
TUKIASEMIIN
Tilatieto

PUHUA

VIRVE-PUHELINTEN

VÄLILLÄ

ILMAN

YHTEYTTÄ

= STATUS, YKSIKKÖ VÄLITTÄÄ OMAN SENHETKISEN TILANSA

Skannaus USEIDEN PUHERYHMIEN KUUNTELU SAMAAN AIKAAN
Tangentti PAINIKE, JOLLA AVATAAN YHTEYS PUHERYHMÄÄN
Hätäkutsu AVAA SUORAN YHTEYDEN HÄTÄKESKUKSEEN
Prioriteetti ENNALTA MÄÄRITETTY TÄRKEYSJÄRJESTYS

VIRVE-viranomaisverkkoa käyttävät muun muassa:
1.Pelastustoimi
2.Ensihoito
3.Poliisi
4.Rajavartiolaitos
5.Tulli
6.Sairaalat
7.Sosiaalitoimi
8.Tieliikennekeskus
7.Puolustusvoimat
8.Valtion Rautatiet
9.Finavia
10.Meripelastuskeskus
11.Ympäristöviranomaiset
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HT 28-30

LASKEUTUMINEN

TAVOITTEET

Nuori saa elämyksen ja uskallusta.
Elämyslaskeutuminen turvallisilla välineillä

SISÄLTÖ

90 min

KESTO
PAIKKA

Laskeutuminen: paikka, johon saadaan
kiinnityspisteet laskeutumisen lähtötasanteen
yläpuolelle ”ns. yläköysilähtö”

OPETUSVÄLINEET

Per 12 nuorta:
4 kpl köysi
4 kpl laskeutumislaite
2 kpl ASAP tai vastaava
8 kpl nauhalenkki
4 kpl sulkurengas
4 kpl kokovaljaat
Narunpätkiä kasisolmun harjoitteluun
Havaintotaulu: kasisolmu

ESIMERKKITUNNIN KUVAUS

Turvamääräykset
Nuoren laskeutuessa köyden varassa
kouluttaja varmistaa laskun turvaköydellä
Oman suorituksensa tehneet palaavat jonoon
uutta suorituskertaa varten.
Jonottajat harjoittelevat kasisolmun tekoa
narunpätkien avulla

Katso myös HT17-18 Laskeutuminen
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OT 31

POLIISIN TOIMINTAAN
TUTUSTUMINEN

TAVOITTEET

Turvallinen toiminta liikenteessä

SISÄLTÖ

Poliisin tehtäväkenttä (liikenneturvallisuus)

KESTO

30 min

PAIKKA

Sisältöön sopiva paikka

OPETUSVÄLINEET

Poliisin varusteet ja ajoneuvo(t)

ESIMERKKITUNNIN KUVAUS

Poliisi kertoo toiminnastaan liikenteen valvonnassa
ja liikennevalistuksessa sekä
liikenneonnettomuustehtävissä, mukaan lukien
liikenteen ohjaus ja rikostutkinta
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OT 32

LIIKENNEKASVATUS

TAVOITTEET

Nuori tietää turvallisen liikkumisen perusteita m- ja tajoneuvoilla

SISÄLTÖ

Liikennemerkit ja –säännöt, turvallinen liikkuminen, ajoluvat,
ennakointi liikenteessä

KESTO

30 min

PAIKKA

Mahdollisuuksien mukaan vilkasliikenteinen risteys, jonka
läheisyyteen voi asettua turvallisesti havainnoimaan
liikennettä

OPETUSVÄLINEET

Nuorilla muistiinpanovälineet

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Esimerkiksi sovellettu harjoite: liikennettä havainnoimalla ja
keskustelemalla nuorten liikenneturvallisuudesta tekemistä
havainnoista ryhmässä. Tällöin keskusteluosion paikka tulee
olla liikenteen havainnointipaikan läheisyydessä aikataulun
johdosta.
Vaihtoehtoisesti nuoret voivat tehdä havainnoistaan myös
A3-kokoisen taulun, johon kirjoittavat avainsanoja
liikennekäyttäytymisestä. Taulut esitellään muille
pienryhmille ja syntyy keskustelua liikennekäyttäytymisestä.
Vaihtoehtoisesti, jos yksi tai useampi tietokone on käytettävissä, voidaan tutustua sivuihin http://www2.ake.fi/mopo/ Sivuilla voi ajaa mopolla virtuaalimaailmassa.
Liikennemerkkejä voidaan harjoitella sivuilla
http://alk.tiehallinto.fi/www2/liikennemerkit/index.htm Käydään yleisesti läpi ajoneuvolla ajamista: Missä kohtaa ajokaistaa ajetaan, nopeusrajoitukset, väistäminen, liikennevalot, kypärä, vakuutukset, onnettomuudet jne Yleisiä mopolla ajoon liittyviä harjoituksia löytyy sivuilta
http://www.moponetti.com/
Vaihtoehtoisesti aloitetaan tunti videolla ja keskustelulla.
Elämää täysillä -video on tehty Kuopion Väinöläniemessä
tapahtuneen onnettomuuden pohjalta. Pituus 18 min. Näkökulmia keskusteluun: Nuorten onnettomuuksille tyypillisiä
piirteitä: kova vauhti, tieltä suistuminen, turvavyöt eivät ole
kiinni, kuljettaja on nauttinut alkoholia, auton ratissa on nuori
mies ja ajankohta on kesäviikonloppu.
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

TAVOITTEET

Nuori tunnistaa hydrauliset pelastusvälineet ja tietää, mihin niitä
käytetään.

SISÄLTÖ

Tutustuminen hydraulisiin pelastusvälineisiin ja niiden
toimintaan ja käyttämiseen.

KESTO

30 min

PAIKKA

Koulutuskatos tai luokka

OPETUSVÄLINEET

Havaintotaulut:
- hydrauliset pelastusvälineet
- lisäkalusto hydraulisten pelastusvälineiden käytössä
- kuva: ajoneuvon leikkauskohdat
- pelastuskortti

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja esittelee havaintotaulua käyttäen hydrauliset
pelastusvälineet. Nämä kirjoitutetaan työkirjoihin.
2. Kouluttaja esittelee lisäkaluston havaintotaulun avulla.
3. Kouluttaja esittelee ajoneuvon leikkauskohdat ja
pelastajien oman turvallisuuden

-

RISKIEN TARKASTELU
JA VARAUTUMINEN

Harjoitustunnilla:
ajoneuvon pelastuskortti, esim. Mercedes

Purettavan ajoneuvon terävät pinnat, kaasujouset, jännittyneet
rakenteet ja lasisahauksen lasipöly. Kiusaaminen,
lämpörasitus.
 henkilökohtaiset suojavarusteet: kypärä, silmikko,
hengityksen suojaus, kunnon suojakäsineet
 leikkauskohtien valinta turvallisista kohdista
 kouluttaja ohjaa tarvittaessa kädestä pitäen
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

Nimeä välineet:
HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET
1.
PELASTUSSAKSET
2.
HYDRAULINEN LEVITIN
3.
TANKOLEVITIN
4.
POLJINLEIKKURI
HYDRAULISET
PELASTUSSAKSET

HYDRAULINEN LEVITIN

POLJINLEIKKURI

HYDRAULISTEN PELASTUSVÄLINEIDEN
KÄYTTÖYKSIKKÖ (KIINTEÄ JA SIIRRETTÄVÄ)
1.
KÄSIKÄYTTÖISET
2.
JALKAKÄYTTÖISET
3.
SÄHKÖKÄYTTÖISET
4.
POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISET
5.
AKKUKÄYTTÖISET
Hydraulisten pelastusvälineiden käytössä tarvittavaa
lisäkalustoa ovat esimerkiksi:
1. Ikkunapiikki
2. Ikkunateippi
3. Lasisaha (lasipölyä vältettävissä esim. teipin avulla)
4. Stabilointiportaat
5. Pelastusporras
6. Turvatyynyjen laukeamissuojat
7. Leikkauskohtien suojat
8. Kuormaliinat
9. Vinssi
10. Turvavyöleikkuri
11. Ketjut
12. Putkimatto
13. Kaadonsuuntaaja
14. Nostotyynyt

TANKOLEVITIN
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

Leikkauskohdat esim. katon poistossa
A-pilari

B-pilari

C-pilari

Ajoneuvon turvajärjestelmiä ovat mm.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Turvatyynyt
Ikkunaturvaverhot
Turvavöiden esikiristimet
Vetäytyvät polkimet
Polttoaineen syötön katkaisu
Katkeavat akkukaapelit
Vetäytyvä ohjauspyörä
Keskuslukitus
Avoautojen ympäriajosuojat

Tukeminen - stabilointi
Pelastustyön alkuvaiheessa stabiloinnin eli eri tavoin
suoritettavan tukemisen tarkoitus on saattaa
onnettomuusauto liikkumattomaksi siihen asentoon, johon
se on onnettomuushetkellä jäänyt.
Stabiloinnilla poistetaan ajoneuvon oma massa jousien
päältä ja näin vakautetaan auto jatkotoimenpiteitä varten.
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

HAVAINTOTAULU

Tasokurssi IV
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

HAVAINTOTAULU: PELASTUSKORTTI
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

HAVAINTOTAULU

HYDRAULISTEN PELASTUSVÄLINEIDEN KÄYTTÖYKSIKKÖ

HYDRAULINEN LEVITIN

HYDRAULISET PELASTUSSAKSET

POLJINLEIKKURI

TANKOLEVITIN
Tasokurssi IV
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

HAVAINTOTAULU: HYDRAULISTEN PELASTUSVÄLINEIDEN LISÄKALUSTO

LEVITTIMEN KETJUT, LAUKEAMATTOMIEN TURVALAITTEIDEN MERKINTÄTEIPPI,
IKKUNAPIIKKI

PELASTUSPORTAAT/STABILOINTIPORTAAT, TURVATYYNYJEN LAUKEAMISSUOJAT

KAADONSUUNTAAJA, KUORMALIINA JA KIRISTIN, NOSTOTYYNYT
KÄYTTÖYKSIKÖINEEN, LASISAHA (JA HENGITYKSENSUOJAIN)
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Käytettävien pelastusvälineiden ja niiden käyttötarkoituksen esittely
Hydraulisten pelastusvälineiden käyttöyksikkö
-polttomoottorikäyttöinen, sähkökäyttöinen ja akkukäyttöinen
-yksiletkujärjestelmä ja kaksiletkujärjestelmä
- nuoret ottavat selvää voiko oman palokunnan käyttämässä laitteessa vaihtaa työkalun kun
letkuissa on paineet päällä
- useissa malleissa voi käyttää useampaa työkalua samaan aikaan ja letkulinja kytketään
käyttöön erillisellä venttiilillä
Hydrauliset pelastussakset, levitin, poljinleikkuri ja tankolevitin
-pelastussaksilla ei saa leikata ohjaustankoa, polkimia, vaihdekeppiä ja saranatappeja, polkimiin
erillinen poljinleikkuri
- ennen leikkauksia tarkastettava onko leikkauskohdassa mahdollisesti turvalaitteiden
patruunoita
-Levittimellä voi puristaa, levittää ja nostaa, vaihtokärjillä myös vetää ketjuja. Anna välineen
tehdä työ, älä väännä vastaan.
Auton ja työkalun väliin ei tule asettaa itseään puristumisvaaraan.
-Tankolevittimellä keulan kääntö, auton katon kääntö sekä katollaan/kyljellään olevan auton
tukeminen
-Tankolevitintä käytettäessä tankolevittimen juureen kulmatuki kovaksi vastinpinnaksi.
Stabilointiportaat 4kpl: ajoneuvon vakauttamiseksi liikkumattomaksi ja ankkuroimiseksi
Lasisaha, ikkunapiikki, lasiteippiä, puukko
Lasisahalla leikataan auton koriin liimatut lasit. Aloitusreikä lasisahalle tehdään lasisahan
terävällä kärjellä tai hydraulisella pelastussaksella. Tiivisteellä kiinnitetty lasi poistetaan puukolla
irroittamalla tiiviste. Sivulasit rikotaan hallitusti ikkunapiikillä, kun potilas on suojattu ja lasin
ulkopintaan on kiinnitetty ikkunateippi. Potilaan suojaaminen
huovalla/avaruuslakanalla/läpinäkyvällä muovilla.
Kuljettajan airbag-suoja kiinnitetään ohjauspyörän ympärille.
Jos potilaan turvavyö ei aukea tavanomisesta painikkeestaan, katkaistaan turvavyö tarvittaessa
turvavyöleikkurilla oven puolelta mahdollisimman läheltä turvavyön kelaa.
Kuormaliina 2kpl + kiristin kuormaliinaan 2kpl käytetään ajoneuvon mahdollisten
ikkunaturvaverhojen varmistamiseen kiristämällä liinat katon ympäri ikkuna-aukkojen kautta.
Mikäli ovet eivät aukea tavanomaisesti tai ovia ei ole poistettu ennen tätä, tulee ovien karmit
leikata myöhemmin poikki.
Kaadonsuuntaaja 2kpl käytetään ajoneuvon vakauttamiseen ja ankkurointiin, kun
onnettomuustilanteessa se on päätynyt osittain tai kokonaan kyljelleen tai katolleen.
Tasokurssi IV
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OT 33

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Ajoneuvon leikkaus- ja levityskohdat
Tarkista löytyykö autosta pelastuskortti (aurinkolipassa)
Auton rakenteessa on käytetty suurlujuusteräksiä, jolloin pelastustehtävää nopeuttaa, jos
tiedetään suotuisat leikkauskohdat ja raivaustyö tehdään näitä hyödyntäen.
Ovien poistaminen
Puristus etulokasuojan kohdalta levittimellä, jolloin etuoven saranapuolelle muodostuu tilaa
leikata saranat poikki (ei saranatapin kohdalta). Puristus takalokasuojan kohdalta levittimellä,
jolloin takaoven lukon puolelle muodostuu tilaa repiä lukko auki levittimellä.
B-pilarin katkaisu
Kun etu- ja takaovi on poistettu, leikataan pylväs mahdollisimman ylhäältä, mutta pylvään
alapään leikkaus jättäen keulan kääntöä varten pylvään juuri jäljelle.
B-pilarin repiminen
Kun takaovi on revitty em. tavalla auki, leikataan B-pilarin yläpää mahdollisimman ylhäältä ja
tehdään pelastussaksilla viilto B-pilarin juureen, jonka jälkeen levittimellä revitään pilarin juuri irti
kynnyspalkista. Yläpään leikkaukselle vaihtoehtona voidaan myös yläpää repiä tankolevittimellä
irti katosta.
Katon poisto
A-, B-, C- ja mahdollisten D-pilareiden katkaisu: A-pilarin katkaisu noin 15cm päästä pilarin
juuresta. B-pilari mahdollisimman ylhäältä, turvavyön yläpuolelta. C- ja D-pilarit soveltuvasta
kohdasta. Mikäli pilarit ovat niin suuret, ettei pelastussaksien aukeama riitä, levittimillä voi
puristaa pilaria kasaan jotta aukeama riittäisi.
Katon kääntö
Mikäli kattoa ei saada poistettua, katto käännetään eteen, sivulle tai taakse tekemällä sarana
kahdella leikkauksella A-pilareiden taakse kattoon, C-pilareiden eteen kattoon tai sivulle
käännettäessä A- ja C-pilareiden taakse. Käännössä voidaan käyttää apuna tankolevitintä.
Nostettu katto on sidottava nostettuun asentoon esim. kuormaliinalla, ettei se palaudu takaisin.
Keulan kääntö
2 leikkausta A-pilariin n. kuljettajan nilkan korkeudelle n. 5-10 cm korkeudelle toisistaan, jonka
jälkeen levittimellä käännetään muodostunut pala pois tieltä ulospäin autosta. Tankolevitin
tuetaan B-pilarin juureen kulmatukea vasten ja sen yläpäällä työnnetään kojelautaa ulospäin.
Pelastusportaan on oltava A-pilarin alapuolella, ettei kynnyspalkki anna periksi.
Keulan kääntymistä voidaan tarvittaessa tehostaa tekemällä samanaikaisesti keulan nosto
levittämällä tehdyn kahden leikkauksen väliä levittimellä suuremmaksi levittimellä.
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HT 34-36

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

TAVOITTEET

Nuori ymmärtää välineiden käytön perusteita.

SISÄLTÖ

Kokeillaan välineiden käyttöä.

KESTO

90min

PAIKKA

Kenttä

OPETUSVÄLINEET

1 purkuauto per joukkue.
Pressu purettavan auton alle
Toimintavalmis hydraulisten pelastusvälineiden käyttöyksikkö
Hydrauliset pelastussakset, levitin ja tankolevitin
Värillinen havaintokuva poljinleikkurista
Tankolevittimen kulmatuki
Stabilointiportaat 4kpl
Pelastuskortti Mercedes

LISÄVÄLINEET

Lisäksi, mikäli mahdollista:
Pelastuskortti purettavana olevista autoista
Kuljettajan airbag-suoja
Lasisaha, ikkunapiikki, lasiteippiä ja puukko
Turvavyöleikkuri
Poljinleikkuri
Kuormaliina 2kpl + kiristin kuormaliinaan 2kpl
Kaadonsuuntaaja 2kpl

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1.
2.
3.
4.

Oma työturvallisuus
Tutustutaan pelastuskorttiin
Purkuauton stabilointi
Kouluttaja näyttää leikkauskohdat, oppilaat raivaavat

Kouluttajilla puettuna sama suojavarustus kuin oppilailla.
Hengityksen suojaus lasia sahattaessa!
Silmäsuojaus raivattaessa!
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HT 34-36

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Stabilointi ja onnettomuusauton turvalaitteet
Stabilointi on onnettomuusajoneuvon vakauttaminen ja ankkurointi.
Pyörillään oleva ajoneuvo: pelastusportaat A- ja B –pilareiden alle, esim. nostetaan
hydraulisella levittimellä ajoneuvoa ja asetetaan pelastusporras alle.
Osittain tai kokonaan kyljellään tai katollaan oleva ajoneuvo vakautetaan ja ankkuroidaan
puutavaralla, kaadonsuuntaajilla tai tankolevittimillä siihen asentoon, johon se on
onnettomuuden seurauksena jäänyt. Tätä tuentaa vahvistetaan asettamalla mahdollisuuksien
mukaan pelastusportaat konepellin ja takaluukun kohtiin. Kaadonsuuntaajien tai puutavaran
alapää ankkuroidaan ajoneuvoon, ettei tuenta luista.
Onnettomuusautossa on varauduttava laukeamattomiin turvalaitteisiin, tässä yleisimpiä:
-kuljettajan turvatyyny ohjauspyörän keskellä
-etumatkustajan etuturvatyyny
-ikkunaturvaverhot (jäävät täyteen ilmaa)
-polviturvatyyny etumatkustajilla
-mahdolliset sivuturvatyynyt etuistuimien ulkosivuilla
-turvavöiden esikiristimet
-ajoneuvosta on etsittävä merkintöjä turvalaitteista, tarvittaessa purettava verhoilua ja mikäli
näitä merkkejä huomataan, on kaikkia ajoneuvon parissa työskenteleviä tiedotettava kuuluvalla
äänellä ”Ajoneuvossa on laukeamattomia turvalaitteita”, tarvittaessa merkintä am. teipillä
-onnettomuusajoneuvo on tehtävä virrattomaksi poistamalla virta-avain ja irroittamalla tai
katkaisemalla akun kaapelit ja viemällä ne yhteen
-useissa autoissa on useita akkuja ja sijainti voi olla myös muualla kuin konepellin alla

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
78/126

HT 34-36

HYDRAULISET PELASTUSVÄLINEET

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI

Sammutusvarmistus/syttymisen estäminen
Onnettomuusautojen syttyminen on estettävä tehokkaasti ja siksi kohteessa on aina oltava
sammuttamista varten työjohtoselvitys ja/tai jauhesammutin.
Ajoneuvo tehdään virrattomaksi poistamalla virta-avain virtalukosta sekä irroiitamalla tai
katkaisemalla akun johtimet. Mahdollinen jännite puretaan käyttämällä akun kengät yhdessä.
Suojavaahdotus tehdään tilanteen mukaan jos onnettomuusautoissa esiintyy polttoainevuotoja

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALIA ON LISÄÄ TÄHÄN AIHEESEEN OT33
TAUSTAMATERIAALISSA.
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O/HT 37-39

VESIPELASTAMINEN

TAVOITTEET

Tietävät ja osaavat erilaisia tapoja pelastaa rantavedestä

SISÄLTÖ

Rantavedestä pelastaminen eri välinein

KESTO

90min (30min OT + 60min ht, joustavasti teoriasta käytäntöön)

PAIKKA

Kenttä tai ranta

OPETUSVÄLINEET

Heittoliina, pelastusrengas, ämpäri, palonaru kelalla,
jatkotikkaat

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Teoriaosuus:
1. Pelastuslaitoksen vesipelastustoiminta (pipe- ja sukellus)
2. Vesipelastustilanteen tunnistaminen ja hätämerkit
3. Vesipelastus maallikon keinoin rannalta
4. Vesipelastus maallikon keinoin veneestä
Käytännön osuus:
5. Nuorten harjoitteet eri välinein: nuoret toimivat potilaina
toisilleen

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Koska harjoitteet tehdään kaikissa olosuhteissa maa-alueella
eikä vesialueella (edes rannassa vesirajassa), suurin riski on
harjoitteissa esim. heittoliinan osuminen toiseen oppilaaseen tai
nyrjähdys- tai muu raajavamma nostotekniikoiden harjoitteissa.
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O/HT 37-39

VESIPELASTAMINEN
Vesipelastustoiminta pelastuslaitoksella voidaan jakaa
kahteen eri osa-alueeseen:
Pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi
pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen
tai omaisuuden pelastamista ja vahingon torjuntaa.
Pintapelastus kuuluu jokaisen sammutusyksikön perustehtäviin.
Vesisukelluksella tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät
vesisukelluslaitetta ja –varustusta ihmisen sekä omaisuuden
pelastamiseksi ja ympäristövahinkojen torjumiseksi.
Vesisukellusta ovat myös virka-apusukellukset sekä
vesisukellustaitojen ylläpitämiseksi tapahtuvat harjoitukset.
Erinomaisen fyysisen kunnon lisäksi sukeltaminen pimeässä tai
kylmässä tai talviaikaan jään alle luokitellaan vaativaksi
sukellustehtäväksi.
Vesisukellusvalmius on pääosin järjestetty niin, että
vesisukeltajat saapuvat kohteeseen tietyiltä paloasemilta.

Vasemmalla: sukeltajalippu – nähdessäsi tämän lipun on
sukeltaja pinnan alla! Noudata erityistä varovaisuutta.
Oikealla: Pelastussukeltajan merkki
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O/HT 37-39

VESIPELASTAMINEN

VESIPELASTUSTILANTEEN TUNNISTAMINEN

Autettava ei aina pysty viittomaan ja/tai huutamaan apua
Jos henkilön uiminen näyttää vaivalloiselta, on syytä
huolestua

HÄTÄMERKIT

Punaiset raketit ja soihdut, oranssi savu, ojennettujen käsien
nostaminen ja laskeminen hartialinjan
yllä verkkaisesti
Veden äärellä hätämerkit otettava aina todesta.
Hätämerkkejä saa käyttää ainoastaan todellisessa
hätätilanteessa.
Etsi mukaasi sopiva apuväline kättä pidemmäksi. Sellaiseksi
sopii köysi, riuku, oksa, airo tai oma takki.

HENKILÖ VEDEN
VARASSA JÄISSÄ

HENKILÖ VEDEN
VARASSA AVOVEDESSÄ
LAITURILTA TAI
RANNALTA KÄSIN

Lähesty pelastettavaa vahvan jään suunnasta, konttaa ja
ryömi viimeiset metrit. Levitä jalkasi haara-asentoon painon
tasaamiseksi. Esimerkiksi palokunnan pintapelastuslauta tai
tikkaat auttavat painon jakautumisessa sulaa lähestyttäessä
Jos auttajia on useampia, voitte muodostaa pelastusketjun.
1. HEITÄ VEDEN VARASSA OLEVALLE JOTAIN
KELLUVAA
2. HÄLYTÄ APUA
3. TARJOA KÄTTÄ PIDEMPÄÄ TARTUTTAVAKSI
4. UIMALLA PELASTETTAESSA LÄHESTY POTILASTA
SELKÄPUOLELTA
5. RISTIINPAIKANNA VEDEN VARASSA OLEVAT
HENKILÖT
1. VEDEN VARASSA OLIJA TULEE KIINNITTÄÄ

VENEESTÄ KÄSIN

VENEESEEN. TÄMÄN JÄLKEEN HÄNET VOIDAAN
YRITTÄÄ NOSTAA VENEESEEN KAIKIN KEINOIN
KUITENKIN ITSEÄ VAARANTAMATTA
2. YKSI OSOITTAA KOKO AJAN KÄDELLÄÄN VEDEN
VARASSA OLIJAA, KUNNES HÄNET TAVOITETAAN
Tasokurssi IV
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OT 40

VESILLÄ LIIKKUMINEN

TAVOITTEET

Osaavat liikkua turvallisesti vesillä

SISÄLTÖ

Turvallisesti vesillä liikkuminen

KESTO

30min

PAIKKA

Koulutuskatos, kenttä tai ranta

OPETUSVÄLINEET

Merimerkkejä, oikeita tai harjoitetta varten sovelletusti
tehtyjä, pelastusliivi, kompassi, piirroskuva ”minisaaristosta”
(eli käytettävä kartta)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS 1

Kouluttajat ovat pystyttäneet rantahiekkaan tai kentälle
merimerkkejä ”minisaaristo”, joiden mukaan nuorten tulee
navigoida turvallista reittiä pitkin. (kulku turvalliselta, merkin
osoittamalta puolelta)
Käydään läpi pääilmansuunnat, kardinaalimerkit ja
lateraalimerkit. Annetaan kurssilaisille tehtäväksi siirtyä
”satamasta” toiseen. Kurssilaiset suorittavat tehtäviä
pareittain. Ennen parikävelyä tulee laatia suunnitelma, josta
ilmenee mitä merimerkkejä tulee vastaan ja miten ne
sivuutetaan. Tietoa viitoitusjärjestelmistä:
fi.wikipedia.org/wiki/Viitoitusjärjestelmä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS 2

Paikka: koulutuskatos tai laituri.
Erilaiset pelastusliivit, tutustutaan pelastusliivin
merkintöihin: minkälainen pelastusliivi kantaa käyttäjän +
pelastusliivin pukeminen
Veneenkuljettajan pätevyysvaatimukset, myös palokunnan /
pelastuslaitoksen veneillä
Merkinantotavat ja yleisimmät merkit vesillä liikuttaessa
Jos mahdollista, alus tai vene esiteltäväksi
- ko. aluksen pakolliset katsastusvarusteet ja
mahdolliset muut turvallisuusvarusteet
Keskustelu moottoriveneen pysähtymismatkasta ja
merkityistä nopeusrajoituksista vesillä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS 3

Paikka: AV-tila tai muu, jossa riittävän kokoinen näyttö
Katsotaan video pelastautumistilanteesta. Keskustellaan
videolla esiin tulleista asioista. Linkki videoon (kesto n
18min): www.youtube.com/watch?v=_OWCAVjItSE
Tietoa veneilyturvallisuudesta:
www.trafi.fi/veneily/veneilyturvallisuus
Tasokurssi IV
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OT 40

VESILLÄ LIIKKUMINEN

HAVAINTOTAULU: ”MINISAARISTO”

EI NAVIGOINTIKÄYTTÖÖN
Tasokurssi IV
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OT 40

VESILLÄ LIIKKUMINEN

HAVAINTOTAULU: VIITOITUSJÄRJESTELMÄ

Kardinaalijärjestelmä
Länsiviitta - keltainen mustalla vyöllä – ohita länsipuolelta


Valotunnus: Valkoinen valo, yhdeksän nopean pikavilkun sarjassa, kymmenen sekunnin jaksossa.

Pohjoisviitta - musta yläosa, keltainen alaosa – ohita pohjoispuolelta


Valotunnus: Jatkuva valkoinen nopea pikavilkku.

Eteläviitta - keltainen yläosa, musta alaosa – ohita eteläpuolelta


Valotunnus: Valkoinen valo, kuusi nopeaa pikavilkkua ja yksi kestovilkku 10
sekunnin jaksoissa.

Itäviitta – keltainen keskellä, musta ylä- ja alaosa – ohita itäpuolelta


Valotunnus: Valkoinen valo, kolmen nopean pikavilkun sarjassa, viiden sekunnin jaksossa.

Vasemmalta lähtien: Länsiviitta, Pohjoisviitta, Eteläviitta, Itäviitta
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OT 40

VESILLÄ LIIKKUMINEN

HAVAINTOTAULU: VIITOITUSJÄRJESTELMÄ

Lateraalijärjestelmä
Nimelliskulkusuunta on merkitty nuolella merikarttaan.
Käytännössä veneen turvallinen reitti tulee varmistaa ajan tasalla olevasta
merikartasta.
Vasemmanpuoleinen viitta – punainen – osoittaa väylän vasemman reunan


Valotunnus: Punainen ryhmävilkku, kolmen sekunnin välein tai kahden vilkun sarjassa kuuden sekunnin välein.

Oikeanpuoleinen viitta – vihreä – osoittaa väylän oikean reunan


Valotunnus: Vihreä ryhmävilkku, kolmen sekunnin välein tai kahden vilkun
sarjassa kuuden sekunnin välein.

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
86/126

OT 40

VESILLÄ LIIKKUMINEN

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI

Kardinaalijärjestelmä
Kardinaalijärjestelmän viitat ja poijut osoittavat sen ilmansuunnan jolta puolelta väylä kulkee
suhteessa viittaan eli kummalta puolen viitta ohitetaan veneellä. Viitat ja poijut on maalattu
mustakeltaisiksi siten, että värien järjestys kertoo ilmansuunnan. Viittojen mustaa väriä vastaa
sininen heijastin ja keltaista väriä keltainen heijastin [1].
Lateraalijärjestelmä
Lateraalijärjestelmään kuuluu kaksi viittaa, oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen viitta.
Nimensä mukaisesti ne osoittavat väylän sijainnin nimelliskulkusuuntaan katsottuna.
Nimelliskulkusuunta on merkitty nuolella merikarttaan ja sen määrittely Suomen merialueilla
noudattaa pääsääntöisesti seuraavaa periaatetta: Nimelliskulkusuunta on avomereltä
sisämaahan päin ja Pohjanlahdella pituussuuntaan etelästä pohjoiseen sekä Suomenlahden
pituussuuntaan lännestä itään. Satamaan johtavissa väylissä nimelliskulkusuunta on satamaan
päin.
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OT 41

LÄMPÖSAIRAUDET

TAVOITTEET

Osaa ehkäistä lämpösairauksia, tunnistaa oireet ja tilanteet,
osaa lämpösairauksien ensiavun

SISÄLTÖ

Lämpösairaudet, niiden aiheuttajat, oireet ja hoitaminen

KESTO

30min

PAIKKA

Koulutuskatos/luokka

OPETUSVÄLINEET

Kouluttajan opas

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja kirjoituttaa nuorten työkirjoihin avoimet
kohdat ja kertoo, missä tilanteissa näitä voi esiintyä
2. Kouluttaja kertoo mitkä ovat mainittujen
lämpösairauksien keskeiset erot
3. Kouluttaja kertoo kaikkien lämpösairauksien yleiset
ensiapuohjeet
Riittävällä ennakkovalmistautumisella voidaan toteuttaa
myös niin, että apukouluttaja näyttelee ja nuoret päättelevät
mistä lämpösairaudesta on kysymys.
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LÄMPÖSAIRAUDET
LIEVÄT LÄMPÖSAIRAUDET
Auringonpistos = KESKUSHERMOSTON PAIKALLINEN
YLIKUUMENEMINEN
Lämpöpyörtyminen = AIVOJEN HETKELLINEN
VERENKIERTOVAJAUS
VAKAVAT LÄMPÖSAIRAUDET
Lämpöuupuminen = ELIMISTÖN NESTE- JA
SUOLAVAJAUS
Lämpöhalvaus = ELIMISTÖN LÄMPÖTILAN SÄÄDÖN
PETTÄMINEN

LÄMPÖSAIRAUDET OVAT USEIN SEURAUSTA
- elimistöön kohdistuvasta ulkoisesta
lämpövaikutuksesta
- kovasta fyysisestä rasituksesta
- riittämättömästä nesteiden nauttimisesta
LÄMPÖSAIRAUKSIEN YLEISET OIREET
- yleinen heikkous
- päänsärky, huimaus
- haukottelu, kalpeus
- -ruokahaluttomuus- muutamia minuutteja kestävä tajuttomuus
- kaatuessa lisätapaturman vaara
MITKÄ OVAT KAIKKIEN LÄMPÖSAIRAUKSIEN
YLEISET ENSIAPUOHJEET?
1. keskeytä työ ja siirry viileään
2. istuudu ja paina pää polviin tai asetu makuulle
3. juo runsaasti
4. aseta pyörtynyt makuulle viileään, jalat koholle
5. huolehdi hengityksen turvaamisesta

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
89/126

OT 41

LÄMPÖSAIRAUDET

KALVO

LÄMPÖSAIRAUKSIEN YLEISET OIREET
- yleinen heikkous
- päänsärky, huimaus
- haukottelu, kalpeus
- ruokahaluttomuus
- muutamia minuutteja kestävä tajuttomuus
- kaatuessa lisätapaturman vaara
LÄMPÖSAIRAUKSIEN YLEISET ENSIAPUOHJEET
- keskeytä työ ja siirry viileään
- istuudu ja paina pää polviin tai asetu makuulle
- juo runsaasti
- aseta pyörtynyt makuulle viileään, jalat koholle, avaa
kaulukset
- kun tajunta palaa, anna juotavaa (jos on ollut tajunnanmenetys)
- suositellaan lääkärin tarkastusta
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LÄMPÖSAIRAUDET

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Auringonpistos saattaa olla seuraus päähän suuntautuneesta
suorasta lämpösäteilystä, esim. auringon paistamisesta paljaaseen
päähän. Sen syntymiseen ei tarvita erikseen fyysistä
rasitusta ja oireet johtuvat lähinnä keskushermoston ärsytyksestä.
Toisaalta lapset ja suojakypärää työssään käyttävät ovat alttiita auringonpistoksille, koska tiivis
päähine estää lämmön haihtumisen päästä.
Jokainen ihminen sietää kuumuutta eri tavalla. Synnynnäinen lämmönsietokyky saattaa jonkin
verran parantua mukauttamalla ja työskentelemällä pidempään fyysisessä kuumatyössä. Jo
kerran sairastettu lämpösairaus laskee elimistön lämmönsietokykyä. Lämmönsietokykyyn
vaikuttaa myös persoonallisuus sekä fyysinen suorituskyky.
Ympäristön lämpötilan vaihteluista riippumatta elimistö pyrkii pitämään ydinlämpötilansa
tasaisena noin + 37 C:ssa. Ydinlämpötilan nouseminen + 42 C:een aiheuttaa vakavia
kuolemaan johtavia elinvaurioita. Terve elimistö on sopeutumiskykyinen ja kestää melko hyvin
lyhytkestoista lämpötilan nousua. Sisäelinten lämpötilan nousu 40 C:een ja sen yli lisää
äkillisten lämpösairauksien mahdollisuutta.
Hikoilun määrään vaikuttavat yksilölliset erot, ihon rasvakerroksen paksuus. Höyrystyessään
hiki sitoo lämpöä viilentäen ihon pinnan ja pintaverisuoniston veren. Tällöin lämmön siirtyminen
sisäelimistä pintakerroksiin tehostuu. Viilentävä vaikutus on tehokkainta silloin kun hiki höyrystyy suoraan ihon pinnalta. Vääränlaisella vaatetuksella voidaan estää hien höyrystyminen, jolloin hiki imeytyy vaatekerroksiin
eikä poista lämpöä iholta. Runsas hikoilu aiheuttaa lisäksi neste- ja suolatasapainon häiriintymisen, joka aiheuttaa lihasten väsymistä ja suorituskyvyn laskemista verenkierron
ylikuormittuessa. Jos nestevajausta ei korvata juomalla, verenkiertoelimistön rasitus kasvaa entisestään kiertävän nestemäärän pienentyessä.
AURINGONPISTOS
Auringonpistos saattaa olla seuraus päähän suuntautuneesta suorasta lämpösäteilystä, esim.
auringon paistamisesta paljaaseen päähän. Sen syntymiseen ei tarvita erikseen fyysistä rasitusta ja oireet johtuvat lähinnä keskushermoston ärsytyksestä. Etenkin lapset ja tiivistä suojakypärää työssään käyttävät ovat alttiita auringonpistoksille.
Auringonpistoksen oireita
- päänsärky
- pahoinvointi, oksentelu
- pyörrytys
- ärtynyt olo
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LÄMPÖSAIRAUDET

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Auringonpistoksen ensiapu
Potilas on siirrettävä viileään ja lepoon auringolta suojaan. Hänen tulee levätä ja juoda runsaasti. Pää kohoasentoon ja otsalle voi laittaa viilentävän kääreen. Hoitamattomana potilas saattaa
mennä tajuttomaksi. Vaikeasti sairas on toimitettava lääkärin hoitoon.
LÄMPÖPYÖRTYMINEN
Lämpöpyörtymistä esiintyy usein hellejaksojen ensimmäisinä päivinä sekä saunomisen yhteydessä. Pyörtyminen aiheutuu verenkierron ohjautumisesta raajoihin ja iholle, jolloin aivojen verensaanti heikkenee hetkellisesti.
LÄMPÖKOURISTUKSET
Lämpökouristuksia eli lämpökramppeja voi esiintyä tietyissä lihasryhmissä kuten pohkeissa ja
käsivarsissa sekä vatsassa kun pitkän fyysisen rasituksen tuoma nestehukka korvataan pelkällä vedellä ja energia vaje on korvattu syömällä vähäsuolaista ruokaa. Lihakset saattavat krampata vasta useitakin tunteja työn päättymisen jälkeen. Kouristus saattaa kestää 1-3 minuuttia ja
olla hyvinkin kivulias. Ensiavuksi voidaan antaa juotavaksi varovasti suolattua vettä ja jos oireet
eivät helpota tulee potilas ohjata lääkärin hoitoon.
Kouristuksen tuloa voi ennakolta estää syömälä runsaammin suolatta ruokaa, vichyä tai urheilujuomia.
LÄMPÖUUPUMINEN
Lämpöuupuminen aiheutuu tilanteessa, missä elimistöön tullutta nestehukkaa ei korvata ja syntyy kuivumistila, jossa verenkierrossa olevien aineiden tasapaino on järkkynyt.
LÄMPÖHALVAUS
Lämpöhalvauksessa elimistö ei enää pysty poistamaan itse tuottamaansa tai ulkopuolelta tulevaa lämpökuormitusta ja ydinlämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä aiheuttaa nopeasti pahenevia oireita elimistön lämmönsäätelyn pettäessä. Tällaisen potilaan toimittaminen viivytyksettä
hoitoon on välttämätöntä seurausten estämiseksi ja kuoleman välttämiseksi.
LÄMPÖSAIRAUKSIEN YLEISET OIREET
- yleinen heikkous
- päänsärky, huimaus
- haukottelu, kalpeus
- ruokahaluttomuus
- muutamia minuutteja kestävä tajuttomuus
- kaatuessa lisätapaturman vaara
LÄMPÖSAIRAUKSIEN YLEISET ENSIAPUOHJEET
- keskeytä työ ja siirry viileään
- istuudu ja paina pää polviin tai asetu makuulle
- juo runsaasti
- aseta pyörtynyt makuulle viileään, jalat koholle, avaa kaulukset
- kun tajunta palaa, anna juotavaa (jos on ollut tajunnanmenetys),
- suositellaan lääkärin tarkastusta
Tasokurssi IV
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PALELTUMAT JA HYPOTERMIA

TAVOITTEET

Osaa ennaltaehkäistä paleltumia ja hypotermiaa, tietää
ensiavun.

SISÄLTÖ

Hypotermian kehittyminen, hypotermian ja paleltumien
ensiapu

KESTO

30min

PAIKKA

Koulutuskatos tai luokka

OPETUSVÄLINEET

Kouluttajan opas

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja kyselee nuorilta paleltumien oireita ja
tunnistamista, lopulta korostaen kaikille kuuluvasti
oikeat vastaukset
2. Kouluttaja kirjoituttaa työkirjan riveille täytettävät
kohdat

Vaihtoehtoisesti esimerkkitunnin kulku:
1. Oppilaat kirjaavat pienryhmissä paperille mitä oireita on ihmisellä, joka on
a) paleltunut pinnallisesti (sormi, varvas) tai sellaisella, joka on
b) vaikeasti alilämpöinen (tärisee, lämpötila alle
+35 C.
2. Kerro oppilaille millaisia erilaisia paleltumia voi olla.
(pinnalliset paleltumat, syvät paleltumat ja vähäinen,
kohtalainen ja vaikea alilämpöisyys).
3. Kerro millaisia oireita paleltumissa on, miten niitä voi ehkäistä ja millainen on niiden ensiapu.
Näytä kalvolta. Oppilaat voivat kirjata työkirjoihin.
Katso myös Tasokurssi 3 kouluttajan opas – ennen tämän
oppituokion valmistelua, sillä myös siellä on oppituokio
aiheesta Paleltumat, mutta hieman eri näkökulma!!
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PALELTUMAT JA HYPOTERMIA
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.
Kylmäaltistuksen jatkuessa paleltuma syvenee ja keho
saattaa jäähtyä liikaa, jolloin syntyy alilämpöisyys.
A. MILLAINEN ON PINNALLISEN PALELTUMAN
ENSIAPU?
LÄMMITETÄÄN PALELTUNUTTA KOHTAA
EI LIIALLISTA LÄMMITTÄMISTÄ, ESIM. SAUNA
EI HANKAUSTA TAI HIERONTAA
EI ALKOHOLIA

Syvän paleltuman yhteydessä havaitaan usein
seuraavanlaisia oireita:
- paleltunut osa on tunnoton ja kova
- sulamisvaiheessa saattaa muodostua vesirakkuloita
- pahoin paleltunut alue voi mennä kuolioon
B. MILLAINEN ON SYVÄN PALELTUMAN ENSIAPU?
LÄMMITETÄÄN PALELTUNUTTA KOHTAA
EI LIIALLISTA LÄMMITTÄMISTÄ, ESIM. SAUNA
EI HANKAUSTA TAI HIERONTAA
EI ALKOHOLIA
POTILAS TOIMITETTAVA LÄÄKÄRIN HOITOON
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PALELTUMAT JA HYPOTERMIA

KALVO

PALELTUMAT
A. PINNALLINEN PALELTUMA
- ihoa pistelee 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
B. SYVÄ PALELTUMA
- paleltunut osa on tunnoton ja kova
- sulamisvaiheessa saattaa muodostua vesirakkuloita
- pahoin paleltunut alue voi mennä kuolioon
C. ALILÄMPÖISYYS eli hypotermia
KOHTALAINEN ALILÄMPÖISYYS
VAIKEA ALILÄMPÖISYYS
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PALELTUMAT JA HYPOTERMIA

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.
PINNALLINEN PALELTUMA
- ihoa pistelee 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
Ensiapu
- lämmintä paleltunutta kohtaa esim. painamalla sitä kevyesti lämpimällä kädellä
- jatketaan kohdan lämmittämistä kunnes ihon väri palautuu normaaliksi, kovettuma häviää ja
tunto palaa
- suojaa lämmitetty kohta kuivilla vaatteilla
- paleltunutta kohtaa ei saa hieroa, vamma pahenee kudoksen rikkoutuessa.
- varo liiallista lämmittämistä
SYVÄ PALELTUMA
- paleltunut osa on tunnoton ja kova
- sulamisvaiheessa saattaa muodostua vesirakkuloita
- pahoin paleltunut alue voi mennä kuolioon
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 + 35 C. On
tärkeää tunnistaa alilämpöisyyden oireet ajoissa, jotta tilanne ei kehittyisi liian pitkälle. Alilämpöisyys johtaa hoitamattomana usein miten kuolemaan.
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SOVELLETTU
ALKUSAMMUTUSHARJOITUS

TAVOITTEET

Nuori osaa käyttää käsisammutinta sovelletussa
tilanteessa, kuten sisätiloissa.

SISÄLTÖ

Sovellettu alkusammutusharjoitus suljetussa tilassa
(sisätilat, auton konetila)

KESTO

60min

PAIKKA

Harjoitukseen soveltuva paikka.

OPETUSVÄLINEET

Alkusammuttimia harjoituksen luonteen mukaisesti.
Poltettava materiaali
Astia, jossa poltetaan / palava kohde

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Sovellettuja harjoitteita eri suorituspaikoilla, kiertoharjoite:
1.
2.
3.
4.

RISKITARKASTELU JA
VARAUTUMINEN

Kahden sammuttimen sammutushyökkäys
Rakennus- ja/tai pikapalopostin käyttö
Hiilidioksidisammuttimen käyttö
Alkusammuttimen käyttö osittain suljettuun tilaan,
esim. kontin ovelta altaan sammutus tai auton
konetilan sammutus

Sammutteen ja/tai palavan aineen roiskeet, myrkyllisten
kaasujen hengittäminen, palon lämpövaikutus. Hiilidioksidin
osalta hapen syrjäytyminen.
 Harjoite suunniteltava osallistujille ja ympärillä oleville
turvalliseksi.
 Sovelletun harjoituksen kirjalliseen
harjoitussuunnitelmaan tunnistettava riskit ja
kirjattava miten ne hallitaan.
 Varotoimet kerrottava ennalta kaikille kouluttajille
sekä viimeistään harjoituksen alussa myös
koulutukseen osallistuville!
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ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Havaintotaulu

ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Alkusammutuskalustolla
tarkoitetaan palonalkujen sammuttamiseen varattuja
välineitä.
Alkusammutuskalusto voidaan
jakaa kahteen ryhmään:
1 Kiinteä
alkusammutuskalusto
- RAKENNUSPALOPOSTI
- PIKAPALOPOSTI
2 Irrallinen
alkusammutuskalusto
VESISAMMUTTIMET
JAUHESAMMUTTIMET
HIILIDIOKSIDISAMMUTTIMET
VAAHTOSAMMUTTIMET
SAMMUTUSPEITE

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
98/126

HT 43

ALKUSAMMUTUS
Havaintotaulu: jauhesammuttimen käyttö
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VEDENOTTO / PUMPUT

TAVOITTEET

Nuori tuntee erilaisia pumppuja.

SISÄLTÖ

Tutustutaan pumppuihin ja vedenottotapoihin

KESTO

30min

PAIKKA

Ei erityisvaatimuksia

OPETUSVÄLINEET

Havaintotaulut:
- pumpun toimintaperiaate
- erilaiset pumput
- sammutusvesipumpun osat

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erilaiset vedenkuljetustavat
Tärkeimmät sammutusvedenottopaikat
Pumpun nimeäminen sijaintinsa mukaan autossa
Erilaiset palokunnan käyttämät pumpputyypit
Pumpun toimintaperiaate
Sammutusvesipumpun osat
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VEDENOTTO / PUMPUT
Sammutusvesi kuljetetaan palopaikalle seuraavilla tavoilla
Letkujohdolla
Paloautojen vesisäiliöillä
Kiinteillä putkistoilla
Ilma-aluksilla
Tärkeimmät sammutusvedenottopaikat
Palopostit ja sammutusvesiasemat
Luonnonvedenottopaikat
Säiliöautot
Palokaivot ja muut maanalaiset vesisäiliöt
Vuoroajo säiliöautoilla
Autopumput
Auton moottorista välitetään mekaanisella tai hydraulisella
voimansiirrolla pyörivä liike juoksupyörälle, joka nostaa
keskipakoisvoiman ansiosta veden virtausta palopumpussa.

Autopumppua nimitetään sen sijainnin mukaisesti joko
KEULA-asennuspumpuksi, KESKIasennuspumpuksi,
SÄILIÖasennuspumpuksi tai PERÄasennuspumpuksi.
Autopumpun tuotto on noin 1500-3500 litraa minuutissa.
Palopumppu voi olla varustettu myös omalla moottorillaan,
jolloin pumppua kutsutaan joko moottoriruiskuksi tai
irtopumpuksi.
Moottoriruiskun tuotto on noin 650-3000 litraa minuutissa.
Jotta palopumpulla voitaisiin imeä, on siinä oltava imuyhde ja
alkuimulaite. Kaikilla palopumpuilla ei voida siis imeä.
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PUMPUT

KALVO: PUMPUN TOIMINTAPERIAATE
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PUMPUT

KALVO SAMMUTUSVSIPUMPUN OSAT
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PUMPUT

HAVAINTOTAULU 1/2 : ERILAISET PUMPUT
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PUMPUT

HAVAINTOTAULU 2/2 : ERILAISET PUMPUT
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VALAISINKALUSTO

TAVOITTEET

Nuori ymmärtää valaisimien merkityksen työturvallisuudelle.

SISÄLTÖ

Tutustutaan erilaisiin palokunnan käyttämiin valaisimiin

KESTO

30min

PAIKKA

Ei erityisvaatimuksia

OPETUSVÄLINEET

Jatkojohto 230V, kelalla
Havaintotaulut:
- sammutusauton kiinteät valaisimet
- erilaiset pistokkeet ja jännitteet
- aggregaatti ja generaattori
- vedonpoistosolmu

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1.
2.
3.
4.
5.

Miksi valaistaan
Valaisinten sijoittelu
Palokunnan käyttämät valaisimet
Valaisinten jako ryhmiin
Eri suuruiset jännitteet valaisimille; generaattori ja
aggregaatti
6. Jatkojohdon selvittäminen, kokoaminen ja
vedonpoistosolmu
7. Sähkönsyötön kytkeminen
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VALAISINKALUSTO
Palokunta tai palokuntalainen joutuu pimeissä olosuhteissa
useasti valaisemaan itse työmaansa pystyäkseen
työskentelemään tehokkaasti ja turvallisesti.
Käytettäessä valaistusta, sammuttamisesta ja pelastustyöstä
aiheutuvat jälkivahingot vähenevät.
Palokunta tarvitsee omaa valaisinkalustoa. Valaistus auttaa myös
saamaan nopeasti tilannekuvan kohteesta, samoin kaluston
selvitys helpottuu. Kohde on usein työturvallisuusriskien, esim.
syttymisvaaran takia kytketty irti sähköverkosta. On myös niin, että
pelastustoimen tehtäviä suoritettaessa joudutaan järjestämään
palokunnan toimesta väliaikainen varavalaistus johonkin
kohteeseen, ennen kuin vika on saatu korjattua.
Palokunnan käyttämät valaisimet voidaan jakaa kahteen osaan:
1. KIINTEÄT
2. IRRALLISET
Kiinteät valaisimet ovat paloautossa kiinteästi asennettuja
valaisimia, esimerkiksi auton omat työvalot taakse ja sivuille sekä
auton valomasto.
Irralliset valaisimet ovat paloautosta kohteeseen selvitettäviä
valaisimia, esimerkiksi omalle jalustalleen pystytettävät halogenvalaisimet, mahdollisesti ripustettavat tehokkaat LED-valaisimet ja
kannettavat käsivalaisimet.
Esimerkkejä palokunnan irrallisesta valaisinkalustosta:
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VALAISINKALUSTO

HAVAINTOTAULU: SAMMUTUSAUTON KIINTEÄT VALAISIMET
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VALAISINKALUSTO

HAVAINTOTAULU: ERILAISET PISTOKKEET JA JÄNNITTEET

HAVAINTOTAULU: VEDONPOISTOSOLMU
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VALAISINKALUSTO

HAVAINTOTAULU: AGGREGAATTI JA GENERAATTORI
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VALAISINKALUSTO

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Kuumina siirreltäessä valaisinten polttimot särkyvät helposti.
Virtalähteen kuormittaminen yksi valaisin/laite kerrallaan.
Kela selvitetään kokonaan.
Valojen sijoitus työpisteeseen
- etäisyys
- korkeus
- häikäisy
Etupainotteinen valaisu.
Aggregaatin toiminta
Räjähdysvaarallisissa kohteissa kaasutiivis käsivalaisin
Palokunta joutuu usein
- valaisemaan palo- ja onnettomuuspaikan
- järjestämään sähköhäiriön yhteydessä väliaikaisen valaistuksen
Mitä hyötyä valaistuksesta on?
- saadaan nopeasti tilannekuva
- työturvallisuus lisääntyy
- työn tekeminen helpottuu
VESIMERKINANNOT
- suullisesti
- radiopuhelimella
- käsimerkeillä
- valomerkeillä
KÄSIMERKIT
Vettä = käsi ylös
Vesi seis = molemmat kädet sivuilla
VALOMERKIT
Vettä = heiluva vihreä valo
Vesi seis = heiluva punainen valo
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KUNTOTESTI

TAVOITTEET

Nuori ymmärtää hyvän kunnon merkityksen ja saa intoa
kunnon kohottamiseen.

SISÄLTÖ

Suoritetaan sovellettu savusukellustesti

KESTO

60min

PAIKKA

Sovelletun testin mukainen paikka

OPETUSVÄLINEET

Sovelletun testin mukaiset välineet

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Turvallisuusmääräyksien läpikäynti.
Testin keskeyttämisedellytykset Pelastussukellusohjeen
mukaisesti
https://www.intermin.fi/julkaisu/482007?docID=25169

Sovelletun ympäristön mukainen testi.

Kouluttaja – varmista nuorten terveydelliset asiat tämän
oppituokion valmistelun yhteydessä!
Koulutuksessa kannattaa korostaa, kuinka tärkeää on hyvä
kunto pelastustehtävissä toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
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KUNTOTESTI

KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Testin turvallisuus:
Suoritusta ennen riittävä lepo, valvomista vältettävä
Kuumeisena tai toipilaana ei saa osallistua
Kuntotestin kulku: (olosuhteisiin soveltuvin osin)

Taakan kantaminen (letkut)
Eteneminen
Portaiden nousu
Esteiden alitus ja ylitys
tai
Etunojapunnerrukset
Vatsalihasliikkeet
Vasta- ja selinmakuulta seisomaan
Selkälihasliikkeet
Savusukellus suoritetaan aina pareittain ja se vaatii suorittajaltaan hyvää fyysistä kuntoa.
Palomiehen työssä tarvittavan kunnon ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä harrastaa
säännöllisesti liikuntaa.
Palomiehen kuntoa ja terveyttä seurataan sekä testataan säännöllisesti jotta voidaan varmistua
toimintakyvyn riittävyydestä myös ääritilanteissa.
Savusukeltaja ei jätä pariaan koskaan yksin sisälle savuiseen tilaan.

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
113/126

OT 48

PELASTUSALAN JÄRJESTÄYTYMINEN

TAVOITTEET

Nuori tuntee palokuntanuorisotyön järjestökentän ja tietää
pelastusalan järjestökenttää. Sekä tietää esim. Nou hätä –
kilpailusta.

SISÄLTÖ

Palokuntanuorisotyön organisaation ja sen osien tehtävät.

KESTO

30min

PAIKKA

Koulutuskatos tai luokka

OPETUSVÄLINEET

Isot paperit (väh. A3), tussit, kirjoitusalustat
Kipinä-kirjasta tulostetut otteet
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=de48eb26-76f6-49df-9fcd64a991179924

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Nuorille jaetaan lähdemateriaali ja aiheet, nuoret
jaetaan pienryhmiin
2. Nuoret valmistelevat pienryhmissä esitykset isoille
papereille
3. Nuoret esittävät toisilleen eri toimijat vuorotellen
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PELASTUSALAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Nuoriso-osasto toimii palokunnan alaosastona. Palokunnan
nuoriso-osaston lisäksi tai sen alaosastona voi olla myös
varhaisnuoriso-osasto. Joitakin osastoja toimii myös omana
rekisteröitynä yhdistyksenään.
Palokunnat ovat organisoituneet toiminta-alueiksi, jotka edelleen
ovat muodostaneet pelastusliittoja. Joillakin alueilla palokunnat ja
niiden nuoriso-osastot ovat suorassa yhteydessä pelastusliittoihin
toiminta-alueiden puuttuessa.

Paikallinen palokuntanuorisotyö
Palokuntanuoria on nykyään noin 12.000 noin 600 osastossa.
Näiden lisäksi palokuntanuorisotyöhön voidaan laskea ohjaajat,
joita on kaiken kaikkiaan liki 3 400
Malliohjeen mukaisesti osaston toimintaa johtaa nuorisotyötoimikunta, johon voivat kuulua mm. nuoriso-osaston johtaja ja
varajohtajat, nuorten edustajia, palokunnan muiden osastojen
edustajia sekä esimerkiksi nuorten vanhempia. Toimikunta vastaa
työstään palokunnan hallitukselle.
Käytännön työssä osastoa vetää nuoriso-osaston johtaja.
Apunaan hänellä on muita ohjaajia, jotka jakavat työn hänen
kanssaan. Ohjaajat osallistuvat palokuntanuorisotyöhön yleensä
vapaaehtoisesti, korvauksetta. Puolivakinaisessa palokunnassa
palomiehen tehtäviin voi kuitenkin kuulua nuoriso-osaston
kouluttaminen.
Palokuntanuorisotyön hierarkia
Palokunnan nuoriso-osasto
Palokunnan nuorisotyötoimikunta
Palokunta
Toiminta-alueen nuorisotyöryhmä ANTR
Toiminta-alueen nuorisotyöohjaaja ANTO
Toiminta-alue
Pelastusalan liiton nuorisotyövaliokunta LNTK
Pelastusalan liiton nuorisotyöhohjaaja LNTO
Pelastusalan liitto
Valtakunnallinen nuorisotyövaliokunta VNTTK
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
115/126

OT 48
Alueellinen
palokuntanuorisotyö

PELASTUSALAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Toisiaan lähellä sijaitsevat nuoriso-osastot muodostavat
yleensä toiminta-alueen. Toiminta-alueen piirissä
järjestetään usein yhteisiä tempauksia, kuten kilpailuja,
leirejä ja joitain nuorten kursseja. Toiminta-alueen
toiminnasta vastaavat alueen nuorisotyöryhmä ja alueen
nuorisotyönohjaaja ANTO. Nuorisotyöryhmässä voi olla
edustettuna jokainen alueella toimiva osasto.
ANTO edustaa toiminta-aluetta pelastusalan liiton
nuorisotyötoimikunnassa. Pelastusliiton
palokuntanuorisotyötä tekevät monet valitut vapaaehtoiset,
kuten esimerkiksi nuorisotyönohjaaja LNTO, nuorisotyön
puheenjohtaja sekä sihteeri, koulutusohjaaja ja
kilpailuvastaava. Pelastusalan liitot järjestävät erilaisia
kursseja, välittävät koulutus- ja muita materiaaleja,
organisoivat leirejä, kilpailuja, opintopäiviä sekä valistusym. kampanjoita.
FSB r.f. on Suomen ruotsinkielinen palo- ja pelastusliitto,
joka toimii yli maakuntarajojen Etelä- ja Länsi-Suomessa
sekä Ahvenanmaan maakunnassa.

Valtakunnallinen
palokuntanuorisotyö

SPEK on pelastusalan liittojen keskusjärjestö, jonka
nuorisotyöhön kuuluvat materiaalien tuottaminen ja
välittäminen, kurssinjohtajien koulutus, toiminnan
kehittäminen ja koordinointi, erilaisten valtakunnallisten
tapahtumien järjestäminen, kuten noin joka neljäs vuosi
järjestettävä valtakunnallinen leiri ja palokuntanuorten
kilpailut. Lisäksi keskusjärjestössä pidetään yhteyttä
nuoriso- ja pelastusalan muihin toimijoihin Suomessa ja
maailmalla.
SPEKin toiminta nuorisotyön ohella antaa tietoa ja
käytännön taitoja laaja-alaisesti pelastusalan tehtäviin
ja valmiuksiin
Kansalaisten valistaminen, järjestötoiminta, yrityskoulutus,
ohjeistus- ja lausuntotehtävät sekä rekisteröintitehtävät ovat
esimerkkejä toiminnasta, jolla SPEK edistää palo- ja
pelastustoimelle sekä väestönsuojelulle ja varautumiselle
asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista – ja
näin jokaisen suomalaisen turvallisuutta.
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PELASTUSALAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Muita toimijoita

ALUEELLINEN
PELASTUSTOIMI

Pelastuslain 379/2011, 25 § mukaisesti Pelastustoimen
tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella tulee
olla pelastuslaitos. Suomi jakautuu 22 pelastustoimen
alueeseen.
Alueen pelastustoimi voi käyttää pelastustoiminnassa
apunaan vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa,
teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa
(sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa
yhteisöä sen mukaan kuin niiden kanssa sovitaan.
On keskeisen tärkeää ymmärtää, että Suomen pelastustoimi
muodostuu kaikista eri palokuntamuodoista yhdessä, ei
yksittäisestä palokuntamuodosta yksinään.

ALUEHALLINTOVIRASTO

SISÄASIAINMINISTERIÖN
PELASTUSOSASTO

PELASTUSOPISTO

Aluehallintovirasto edistää ja arvioi toimialallaan paikallisten
palvelujen toteutumista. Jokaiselle kuuluvat peruspalvelut
Suomessa tuottavat pääosin kunnat. Aluehallintovirastot
seuraavat ja arvioivat, miten kunnat pystyvät toteuttamaan
tehtävänsä ja huolehtivat myös toimialallaan valvonnasta ja
tarkastuksesta.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto ohjaa, kehittää ja
valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa.
Pelastusosasto huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista
valmisteluista ja järjestelyistä sekä sovittaa yhteen eri
ministeriöiden toimintaa pelastustoimessa.
Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen pelastusalan
valtakunnallinen ammatillinen oppilaitos ja koulutuskeskus
Kuopiossa. Pelastusopisto kouluttaa pelastusalan
ammattilaisia ja muita alan koulutusta tarvitsevia sekä
järjestää varautumiskoulutusta.

SSPL – SUOMEN
SOPIMUSPALOKUNTIEN
LIITTO

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla sopimuspalokuntien
edunvalvojana. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja,
asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa.

SPPL – SUOMEN
PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO

Palopäällystöliitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan
liittyviä tehtäviä. Sen sijaan turvallisuuden edistäminen on
sen tärkein tehtävä.
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA

TAVOITTEET

Nuori tiedostaa jälkivahinkojen torjunnan merkityksen ja
ensitoimenpiteet

SISÄLTÖ

Tutustuminen palokunnan tekemään jälkivahinkojen
torjuntaan.

KESTO

30min

PAIKKA

Koulutuskatos tai luokka.

OPETUSVÄLINEET

Havaintotaulut: esimerkkejä JVT-toimenpiteistä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1.
2.
3.
4.

Mitä JVT on
JVT-ensitoimenpiteet
Tarkoitus
Vahinkojen aiheuttajat

Tasokurssi IV
Kouluttajan opas
Versio 3.0
118/126

OT 49

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA
Toimenpiteet, joilla estetään tai pienennetään
- irtaimelle omaisuudelle
- rakenteille
- tuotantovälineille
- onnettomuudesta aiheutuvia toissijaisia vahinkoja
ja lyhennetään toiminnalle aiheutuvaa keskeytysaikaa
JVT-ensitoimenpiteet
- PALON AIKANA JA VÄLITTÖMÄSTI SEN JÄLKEEN
- 0-3 TUNTIA ONNETTOMUUDESTA
- VALITAAN TARKOITUKSENMUKAISET TOIMET
- KIRJATAAN SUORITETUT TOIMENPITEET
KELLONAIKOINEEN
-

tuulettaminen
irtoveden ja märän palojätteen poistaminen
irtaimiston suojaaminen ja/tai siirtäminen
rakenteiden tukeminen
rakennuksen aukkojen sulkeminen
katkenneen sähkönsyötön korvaaminen
koneiden ja laitteiden suojaaminen

Tarkoitus:
- SAVUTON JA VEDETÖN TILA
- ENERGIAN SAANNIN TURVAAMINEN
- ULKOPUOLISTEN PÄÄSYN ESTÄMINEN
- EDELLYTYKSET EDULLISEMMILLE
JATKOTOIMENPITEILLE
Vahingot aiheutuvat pääasiassa
- PALOSAVUSTA
- SAMMUTUSVEDESTÄ
- LÄMMÖSTÄ
- KORROOSIOSTA
Jälkiraivauksella ja –vartioinnilla tarkoitetaan niitä
toimenpiteitä, jotka ovat tulipalon sammutuksen päätyttyä
tarpeen uudelleen syttymisen estämiseksi ja muiden
enempien vahinkojen ehkäisemiseksi.
Jälkiraivauksesta ja –vartioinnista vastaa kohteen haltija tai
omistaja sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi palokunnan
toimenpiteitä.
Tämän ajankohdan ratkaisee pelastustoiminnan johtaja
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HT 49

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA

HAVAINTOTAULU: Esimerkkejä JVT-toimista
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA

HAVAINTOTAULU: Esimerkkejä JVT-toimista
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA

HAVAINTOTAULU: Esimerkkejä JVT-toimista
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KOULUTTAJIEN ITSEARVIOINTI
Nimi

_________________________

Pvm _________________________

Kurssi

TASOKURSSI IV

Paikka

______________________

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

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

2.

Osasinko itse ne asiat, jotka opetin? Mitä tukea olisin tarvinnut enemmän onnistuakseni
paremmin?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Olivatko käyttämäni menetelmät sopivia asioiden opettamiseen, annoinko sopivaa työtä
jokaiselle oppilaalle, jäikö turhaa odotteluaikaa? Miten olisin voinut tehdä toisin?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Käytinkö paljon erilaista välineistöä ja materiaalia, oliko välineistöä tarpeeksi saatavilla?
Mitä välineitä/materiaalia kaipaisin jotta opetuksesta tulisi parempaa/elämyksellisempää
jne?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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? Mitä toimia/järjestelyjä tulisi muuttaa jotta tässä voitaisiin parantaa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 IV

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?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Opitko paljon uusia asioita? Oliko paljon uutta tietoa vai vanhan asian kertausta?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Miten tulin toimeen ohjaajien ja muiden kurssilaisten kanssa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Mikä kurssilla oli kivointa ja mikä tylsintä? Mitä olisin halunnut enemmän, mitä vähemmän?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIITOS!
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