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JOHDANTO

Palokuntanuorisotyön tavoitteena on kasvattaa nuorista ihmisiä, jotka ottavat
huomioon lähimmäisensä ja tuntevat omat vastuunsa yhteiskunnassa. Koulutamme
nuoria, jotta voisimme antaa heille valmiuden ennaltaehkäistä onnettomuuksien
syntymistä

ja

toimia

itsenäisesti

ja

turvallisesti

hätätilanteissa.

Palokuntanuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren kehittymistä itseensä luottavaksi
ja yhteistoimintaan pystyväksi turvallisuustietoiseksi kansalaiseksi.

Palokuntanuorisotyössä on tärkeää jo alkuvuosista lähtien opettaa oikeat ja turvalliset
toimintatavat

ja

perusteet

kaikille

mukana

oleville

nuorille.

Alkukurssi

I

on

palokuntanuorten koulutusjärjestelmän ensimmäinen varsinainen alkukurssi. Kurssi on
tarkoitettu 7-8 -vuotiaille vasta-alkajille. Kurssi on tarkoitettu lähinnä leiriolosuhteissa
toteutettavaksi

pelastusliiton

tai

SPEK:n

järjestämänä,

mutta

ohjeiden

mukaan

kurssimateriaalia voi käyttää myös nuoriso-osastojen viikkoharjoituksissa ja siten osaston
toiminnan suunnittelun apuna. Kurssi perehdyttää nuoren palokunnan perustoimintoihin
erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Simo Tarvainen
Toimitusjohtaja
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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. Kurssi on tarkoitettu 7-8–vuotiaille lapsille.
Sopiva ryhmäkoko on 5-15 oppilasta. Ota alkukursseilla huomioon lasten kirjoitustaito.

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

KOULUTUSTILAT
Teoriaopetusta varten tulee olla käytettävissä (mahdollisesti av-välinein varustettu)
asianmukainen luokkahuone tai koulutustila. Harjoitusjaksot on suunniteltava sellaisille
koulutuspaikoille, joissa kaluston käsittelyä voidaan harjoitella luonnollisissa ja aidoissa
paikoissa. Leiriolosuhteissa ei useinkaan ole mahdollisuutta piirtoheittimiin tai videoihin,
silloin voidaan kalvot tulostaa esim. A3-kokoisiksi tauluiksi.
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ALKUKURSSI I
KURSSIN SISÄLTÖ JA OPETUSJAKSOT

OT 1

Kurssin avaus

HT/OT 2-3

Leirielämään tutustuminen

OT 4

Keittiöön tutustuminen

HT 5-6

Järjestäytymisharjoitus

HT 7

Hätänumero

HT 8-9

Alkusammutus: Sankoruisku

HT 10

Haavat

HT 11-12

Solmut

HT 13-14

Pelastautuminen tulipalosta

HT/OT 15-16

Liikenneturvallisuus

OT 17-18

Leirikaste

HT 19-21

Loppuharjoitus

HT 22

Kurssin lopetus
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VALINNAISET TUNNIT

Alkukurssien I ja II valinnaiset tunnit löytyvät alkukurssi I:n kouluttajan materiaalista.

Tutustuminen sammutusvaahtoon
Kurssin pelisääntöjen laatiminen
Leikkirata (savusukellus)
Uimaopetus
Erilaiset kilpailut
Erilaiset leikit
Askartelu
Poliisin toimintaan tutustuminen
Ryhmäytyminen
Nuotiohetki
Leiritaideteos
Leirikaste
Liikenneturvallisuus
Eksyksissä-koulutus
Elinpiirin riskit
Suihkutusharjoitus
Vesiturvallisuus
Paloautoon tutustuminen
Tutustuminen paikalliseen juttuun
Paineside
Vaaramerkki
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ALKUKURSSI I

YLEISTÄ OPPITUNTIEN PITÄMISESTÄ

OPPITUNNIN KESTO

30 minuuttia (tuntien pituuksia voidaan soveltaa aiheesta ja
ryhmästä riippuen)

PAIKKA

Luokkahuone ja harjoitusalueet

OPETUSVÄLINEET

Tarinat, fläppitaulu tai liitutaulu, piirtoheitin, oppilaiden
työkirjat, erilaiset välineet ja kalusteet (leiriolosuhteissa
teknisten välineiden käyttö on hankalaa, silloin aiheita
voidaan soveltaa ja esim. kalvot tulostaa A3-kokoisiksi
tauluiksi)

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.

OT ja OH ei ole eritelty,
vaan kaikki tunnit
sisältävät sekä teoriaa että
käytännön harjoituksia.

RYHMÄJAKO

Tunnit olisi hyvä aloittaa ja lopettaa aina samalla tavalla:
ringissä istumisella, rivissä seisomisella, tunnuslauseen
huutamisella jne. Jos saman päivän aikana on useita
oppitunteja, voi päivät aloittaa ja päättää samalla tavalla.
Ryhmät kannattaa jakaa joka kerta eri tavalla: jako
kahteen, jako neljään, lapset itsenäisesti, kouluttaja
määrää, valitsijat jne. Yksi iso ryhmä on hyvä jakaa
useampaan pienryhmään, joka olisi sama koko leirin ajan.

YKSILÖLLISYYS
Muista, että kaikki lapset ja ryhmät toimivat eri tavalla. Ota
huomioon ryhmä, jota opetat. Toisen ryhmän kanssa ehtii
tehdä viisi eri harjoitusta, kun taas toinen ryhmä ehtii tehdä
kaksi tehtävää. Myös ohjaajissa on eroja.
OPETUSMENETELMÄT
Tämän paketin
tuntisuunnitelmia ei ole
tarkoitus toteuttaa aina
sellaisenaan, vaan siitä voi
poimia ryhmälleen sopivia
ja mielekkäitä harjoituksia.

Lasten tekemät työt ja piirustukset on kiva laittaa näkyvälle
paikalle esiin. Itsetunto kasvaa roimasti, kun saa esitellä
omaa työtään muillekin.
Jokaiselle tunnille olisi hyvä mahduttaa yhteistoiminnallista
työskentelyä, ryhmätyöskentelyä tai parityöskentelyä. Älä
kuitenkaan yritä opettaa liian paljon, vaan valitse muutama
harjoitus, jotka tehdään perusteellisesti. Muokkaa ja valitse
juuri sinun ryhmällesi sopivia tehtäviä. Anna tilaa lasten
omille tarinoille.
Alkukurssi I
Kouluttajan opas
Versio 2.1

7/76

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

Syventävä

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

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

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

Oppiva

TiKu, 13 v.

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

Tutustuminen
palokunnassa, 7 v.->

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

Perehtyvä

TAITOMERKIT
Kurssijärjestelmän ohella on taitomerkkiohjelma. Uudessa kurssijärjestelmässä kirjallisia
kurssikokeita ei ole. Halukkaat saavat suorittaa taitomerkkejä. Ne suoritetaan
näyttökokeena. Taitomerkkikokeessa on sekä kirjallinen että käytännön osuus.
Taitomerkkikoe voidaan järjestää leirin viimeisenä päivänä. Alkukursseilla taitomerkkejä ei
ole.
TASOKURSSI I
TASOKURSSI II
TASOKURSSI III
TASOKURSSI IV

letkumestari
kalustomestari
suihkumestari
ruiskumestari

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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OT 1

KURSSIN AVAUS

TAVOITTEET

Oppilas sisäistää kurssin tavoitteet ja pelisäännöt.

SISÄLTÖ

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

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Piirtoheitin, fläppipaperia, tusseja

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Järjestä opetustila etukäteen valmiiksi kurssilaisia
varten.
2. Lapset toivotetaan tervetulleiksi. Lapset istuvat
ympyrään paitojen värien perusteella. Ensimmäisenä
istuu lapsi, jolla on kaikista vaalein paita. Sitten se,
jollan on seuraavaksi vaalein. Viimeisenä se, jolla on
tummin paita. Keskustelemalla toistensa kanssa he
samalla tutustuvat toisiinsa.
4. Yhdessä keskustellen kirjataan isolle
fläppipaperille leirin yleiset käytössäännöt.
Kouluttaja lukee yhteiset säännöt ääneen ja ne
laitetaan näkyville.

Jaa työkirjat. Niistä voi
myös monistaa muutamia
sivuja, jos ei halua käyttää
koko kirjaa. Selvitä
samalla, ketkä osaavat
kirjoittaa.
Vinkki:
Kouluttaja voi säilyttää
työkirjoja koulutuspaikalla
esim. monitoimikorissa.

5. Kurssin- ja joukkueenjohtajat esittäytyvät. Lapset
jaetaan omiin ryhmiin. Jaetaan työkirjat. Samalla
kouluttaja käy läpi leirin turvallisuusohjeet kyselemällä
kysymyksiä, joihin oppilaat vastaavat joo tai ei.
a) Saako opetusvälineisiin koskea ilman lupaa?
b) Saako harjoituspaikoille mennä ilman lupaa?
c) Saako lähteä yksin rantaan?
d) Saako ottaa toisen omaisuutta? jne.
6. Kouluttaja kertoo lapsille, mihin mennään seuraavaksi
ja ohjaa heidät perille.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 1

KURSSIN AVAUS

Kurssin suoritettuasi osaat:
____________________



liikkua turvallisesti ryhmässä leirillä ja
esiintyä järjestäytyneesti



hätänumeron, milloin hätänumeroon
soitetaan ja mitä hätäilmoituksessa
kerrotaan



sankoruiskun käytön perusteet

____________________



käyttää erilaisia suihkuputkia

____________________



tehdä erilaisia solmuja



toimia tulipalotilanteessa



poistua turvallisesti palavasta tilasta.



käyttäytyä turvallisesti rannalla

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 1

KURSSIN AVAUS

Kurssinjohtajani on ___________________________
Kouluttajani on _______________________________
Sovimme ryhmämme kolmeksi yhteiseksi säännöksi
ja ohjeeksi seuraavaa:
1. __________________________________________
__________________________________________
Tärkeää muistettavaa!
____________________

2. __________________________________________
__________________________________________

____________________
____________________

3. __________________________________________

____________________

__________________________________________

____________________
____________________
____________________

Syventävä

____________________
____________________
____________________

Oppiva

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

TaKu 3, 13 v.

____________________
____________________

Vesipelastuskurssi, 15-17 v.
Varautuminen, 15-17 v.
Tulitaistelijakurssi, 15-17 v.
Ensiavun jatkokurssi, 15-17
v.
Ryhmänjohtajakurssi, 15-17
v.
TaKu 4, 14 v.

Perehtyvä

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

TiKu, 13 v.

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

Tutustuminen
palokunnassa, 7 v.>
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OT 2-3

LEIRIELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

TAVOITTEET

Leirin toimintatapojen sisäistäminen, lapset osaavat toimia
ja pärjäävät leirielämässä. Lapset löytävät tarvitsemansa
kohteet leiriltä, eivätkä eksy leirille.

SISÄLTÖ

Leirin säännöt, kurssin toimintatavat, telttaan
majoittuminen, leirialueeseen tutustuminen

KESTO

2 x 30 minuuttia (voidaan pitää myös 1 x 30 minuuttia)

PAIKKA

Luokka ja harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Tarina, pohjapiirros alueesta, huiveja silmien sitomiseen,
piirustusvälineitä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Lapset istuvat kouluttajan ympärillä ringissä.
Kouluttaja lukee tarinan Ollin ja Olliinan retkestä. Lue
tarina kuuluvasti ja eläytyen.
2. Keskustellaan mikä tarinassa poikkesi normaalista
kaupunkilaiselämästä.
Oppilaiden kanssa voidaan myös piirtää telttoja, laavuja,
makuupusseja, nuotioita jne. ja laittaa näitä taideteoksia
seinälle. Työkirja.
Oppilaiden kanssa voidaan myös käydä yhteisesti läpi
cd-romppu Eksyksissä, jos käytössä on atk-laitteita.

Vaihtoehtoisesti voidaan
myös tutustua
leirialueeseen ryhmänä,
tai vaikkapa
parisuunnistuksena.
Voidaan miettiä, kuinka
toimitaan, jos eksytään
yksin metsään.
Pyydä jotain leiriläistä
kertomaan omista
leirikokemuksista.

3. Kouluttaja käy piirtoheittimen tai fläppitaulun avulla
päivien ja koko leirin aikataulut pääpiirteittäin läpi.
4. Tuhatjalkakävely. 5–6 osallistujaa asettuu jonoon silmät
sidottuina ja ottaa edellä olevaa hartioista tai käsistä kiinni.
Kouluttaja toimii tuhatjalkaisen silminä ja kehottaa
tuhatjalkaisen osina olevia osallistujia tarkastelemaan kuljettua
maastoa mahdollisimman tarkasti, kuuntelemaan,
haistelemaan ja tunnustelemaan. Ohjeiden mukaan
tuhatjalkaisen osat tunnustelevat esim. puita, lehtiä, oksia,
runkoja ja haistelevat leikattua nurmikkoa. Noin 10 min
kiemurrellaan maastossa ja pysähdyttyä otetaan siteet pois
silmiltä. Nyt osallistujien tulee kulkea reitti takaisinpäin
muistellen hajuja, kosketuksia ja reittiä.

5. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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TARINA
OLLI JA OLLIINA METSÄSSÄ
”Missä sä oikeiiiiin oleeeeeet?” Olliina huhuili. Vettä satoi ja alkoi olla pimeä. Vielä hetki
sitten he olivat menneet polua pitkin peräkkäin rinkat selässään, mutta kun Olliina
seuraavan kerran kääntyi, ei Ollia näkynyt enää missään. ”Missä ihmeessä hän nyt oikein
on?” Olliina tuskaili: ”Meidän olisi löydettävä pian rauhallinen, suojaisa ja tasainen paikka,
johon leiriytyä.” Yhtäkkiä pensaikosta kuului ryminää.
Sade yltyi ja Olliinaa hiukan pelotti. Hän muisti kaikki kauhutarinat, jota oli kavereilta
kuullut. Niissä hirviöt tulivat puiden takaa ja pelästyttivät kaikki lapset. Ollin pää pilkisti
esiin ja hänen naamansa oli isossa virneessä. ”Täällä on vadelmia”, hän huusi. He söivät
suunsa makeaksi ja jatkoivat sen jälkeen matkaa. Sade alkoi tyyntyä ja taivas kirkastua.
Puoli tuntia matkattuaan he tulivat isojen pensaiden ympäröimälle aukealle. He sopivat,
että Olli kasaa teltan ja Olliina sytyttää nuotion ja keittää heille teetä. Teltan lattiaksi
kerättiin heinää. Ollia harmitti, että he olivat unohtaneet viime jouluna saadut uudet
makuualustat kotiin. Olliina haki vettä läheisestä lammesta ja tiputti pannuun
vedenpuhdistustabletin, jonka hän oli viime hetkellä laittanut rinkkansa sivutaskuun.
Samalla kun teevesi lämpeni, Olliina vaihtoi vaatteet ja laittoi märät vaatteet puiden oksille
kuivumaan. Huomisaamuna ne olisi taas valmiina päälle pantaviksi. Makuupussit otettiin
myös tuulettumaan.
Olli raivasi myös suuren kuusen taakse heille sopivan kuopan, joka toimisi heidän
retkivessana. Viereisessä lammessa saattoi käydä peseytymässä. Vesi oli kylmää, mutta
silti Olli pulikoi ja pulikoi, ja tuli ylös vasta, kun Olliina huomautti sinisistä huulista. Olliina
toivoi, ettei Olli vilustuisi, koska retkeä oli vielä kaksi päivää jäljellä. Ennen nukkumaan
menoa he varmistivat, että nuotio oli sammutettu.
Aamulla he söivät aamupalan ja keräsivät kaikki tavaransa kasaan. Varsinkin Olliina oli
tarkka siitä, ettei luontoon jätetty mitään sinne kuulumatonta. Olli laittoi juomapullon ja
suklaapatukan rinkan etutaskuun ja huhuili Olliinaa. Tätä ei näkynyt missään.
Olli laski painavan rinkan pois selästään ja lähti etsimään. Puun takana Olliina seisoikin
syventyneenä karttaan ja kompassiin. Molemmat olivat valmiina ja matka saattoi jatkua.
Aurinko paistoi jo korkealla ja kaukana kyykäärme loikoili lämpimällä kalliolla. Olliinaa
hymyilytti. Hänestä oli kiva olla retkellä, mutta samalla hän ikävöi jo vanhempiaan.
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OLLI JA OLLIINA RETKELLÄ
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Leirialue on usein tuttu ja rajattu, mutta joskus sielläkin voi tapahtua ikäviä
yllätyksiä. Jos lapsi eksyy esimerkiksi metsässä, on hyvä, jos lapselle on opetettu
seuraavat yksinkertaiset neuvot:
1. Pysy paikallasi! Halaa puuta.
2. Näy ja kuulu! Sirottele tavaroita ympärillesi niin että joku voi löytää sinut. Tee jälkiä
ympärillesi. Huuda säännöllisesti apua.
3. Pysy lämpimänä! Yritä pysyä kuivana. Lämmitä sormet ja kädet vatsallasi. Käperry niin
pieneksi kuin mahdollista.
Harjoitus Yksin metsässä
Kaikki lapset eivät ole tottuneet liikkumaan metsässä ja saattavat pelästyä, jos joutuisivat
metsään ihan yksin. Mutta yksinoloa metsässä voi myös harjoitella.
Tähän harjoitukseen tarvitaan 2 aikuista ryhmää kohti.
Toinen aikuinen ja yksi lapsi jäävät lähtöpaikalle. Ryhmän muut lapset ja toinen aikuinen
kävelevät yhdessä polkua pitkin. Lapset jätetään metsään, polun varrelle, yksitellen
riittävän pitkän etäisyyden päähän toisistaan, jotteivät he näe tai kuule muita. Lapsi saa
istua alas osoitetulle paikalle ja kaikessa hiljaisuudessa nauttia luonnosta.
Kun 10 minuuttia on kulunut, lähtee lähtöpaikalle jäänyt aikuinen kävelemään eteenpäin
polkua pitkin ja kerää lapset mukaansa. Ryhmä kasvaa ja jatkaa yhdessä eteenpäin toisen
aikuisen luo.
Kun lapset ovat tottuneet liikkumaan ja oleskelemaan metsässä myös yksin, voidaan
harjoitus viedä läpi pimeässä.
Gerd Mattsson-Turku, Tapio, Skogen i Skolan 1/2002
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Alkukurssi I
Kouluttajan opas
Versio 2.1

16/76

OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 2-3

LEIRIELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

OLLI JA OLLIINA
METSÄSSÄ
”Missä sä oikeiiiiin
oleeeeeet?” Olliina huhuili.
Vettä satoi ja alkoi olla
pimeä. Vielä hetki sitten he
olivat menneet polua pitkin
peräkkäin rinkat
selässään, mutta kun
Olliina seuraavan kerran
kääntyi, ei Ollia näkynyt
enää missään. ”Missä
ihmeessä hän nyt oikein
on?” Olliina tuskaili:
”Meidän olisi löydettävä
pian rauhallinen, suojaisa
ja tasainen paikka, johon
leiriytyä.” Yhtäkkiä
pensaikosta kuului
ryminää.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Miten toimit, jos eksyt
yksin metsään?

Sade yltyi ja Olliinaa hiukan pelotti. Hän muisti kaikki
kauhutarinat, jota oli kavereilta kuullut. Niissä hirviöt tulivat
puiden takaa ja pelästyttivät kaikki lapset. Ollin pää pilkisti
esiin ja hänen naamansa oli isossa virneessä. ”Täällä on
vadelmia”, hän huusi. He söivät suunsa makeaksi ja
jatkoivat sen jälkeen matkaa. Sade alkoi tyyntyä ja taivas
kirkastua.
Puoli tuntia matkattuaan he tulivat isojen pensaiden
ympäröimälle aukealle. He sopivat, että Olli kasaa teltan ja
Olliina sytyttää nuotion ja keittää heille teetä. Teltan
lattiaksi kerättiin heinää. Ollia harmitti, että he olivat
unohtaneet viime jouluna saadut uudet makuualustat kotiin.
Olliina haki vettä läheisestä lammesta ja tiputti pannuun
vedenpuhdistustabletin, jonka hän oli viime hetkellä
laittanut rinkkansa sivutaskuun. Samalla kun teevesi
lämpeni, Olliina vaihtoi vaatteet ja laittoi märät vaatteet
puiden oksille kuivumaan. Huomisaamuna ne olisi taas
valmiina päälle pantaviksi. Makuupussit otettiin myös
tuulettumaan.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

LEIRIELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

OT 2-3

Piirrä kartta leirialueesta.
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

MARI JA MIKKO RETKELLÄ
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OT 4

KEITTIÖÖN TUTUSTUMINEN

TAVOITTEET

Nuoret osaavat ruokailla terveellisesti ja hyvien tapojen
mukaisesti sekä tiedostavat keittiön toiminnan leirillä.

SISÄLTÖ

Käsien pesu, käytöstavat ruokailussa, astioiden
tiskaaminen, ruuantähteet, erityisruokavaliot

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Oppitunti ruokalassa

OPETUSVÄLINEET

Paperia ja värikyniä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Jokainen piirtää kuvan omasta lempiruuastaan
juomineen ja jälkiruokineen. Sen jälkeen lapset
pohtivat pienissä ryhmissä mikä piirroksissa on
terveellistä ja mikä epäterveellistä.
2. Kouluttaja keskustelee oppilaiden kanssa (kuvien
pohjalta) siitä, mitä ja miten päivän mittaan pitäisi
syödä (kasviksia ja hedelmiä, lihaa, perunaa, viljaa
jne. aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala).
3. Vaihtoehtoisesti keittiön emännät esittäytyvät ja
kertovat omasta työstään.
4. Kouluttaja kertoo mistä ruokaa haetaan ja kuinka
ruuan syötyään toimitaan (mm. tiskaaminen).

VINKKI! Kirjataan
yhteisesti ruokalan
säännöt.

5. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 4

KEITTIÖÖN TUTUSTUMINEN
Piirrä lempiruokasi tähän.
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OT 5-6

JÄRJESTÄYTYMISHARJOITUS

TAVOITTEET

Pystyvät liikkumaan turvallisesti ryhmässä leirillä ja
esiintymään järjestäytyneesti.

SISÄLTÖ

Muotoon järjestäytyminen, muodossa kulkeminen,
käyttäytyminen avajaisissa, päättäjäisissä, lipunnosto yms

KESTO
2 x 30 minuuttia
PAIKKA
Harjoitusalue
OPETUSVÄLINEET
Lippuja mahdollisen lipunnoston harjoitteluun
ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

(Varmista, että lipunnostoon tarvittavat välineet on
valmiina.)
1. Järjestäytymisleikki. Lapset kävelevät vapaana pihalla.
Kouluttaja huutaa: ”Muodostakaa kolmen hengen
ryhmiä, muodostakaa kahden hengen ryhmiä,
muodostakaa kuuden hengen ryhmiä, muodostakaa
pituusjono, muodostakaa rivi, jossa oikealla on nuorin ja
vasemmalla vanhin. jne.”

3. Harjoitellaan rivien ja jonojen tekemistä (parijono,
kolmijono, tyttö-poikajono jne.)
4. Harjoitellaan jonoissa ja riveissä liikkumista kouluttajan
opastuksella. Selvitetään miten siirrytään paikasta
toiseen.
4. Ryhmästä riippuen harjoitellaan yhdessä
lipunnosto.

Vinkki: lipunnosto
Kipinäkirja, Hyvärenki

5. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
Linkistä löydät myös lisää tietoa;
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=21
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OT 7

HÄTÄNUMERO

TAVOITTEET

Hätänumeron osaaminen ja milloin hätänumeroon
soitetaan.

SISÄLTÖ

Mikä on hätäkeskus, hätäilmoitus ja kuinka se tehdään

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Piirtoheitin, kalvot, videoita, musiikkia, (Pellekaija Pum –
materiaalia), värityskyniä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Katsotaan yhdessä 112-video, jos se on
mahdollista. Keskustellaan siitä sen jälkeen.
2. Vaihtoehtoisesti kuunnellaan 112-laulu ja lauletaan
itse mukana.
Vaihtoehtoisesti voidaan tutustua Pellekaija Pum -kirjaan,
sen hahmoihin (paperinuket) ja sen 112-tarinaan kirjan,
videon tai paperinukkejen avulla.
3. Tarkastellaan yhdessä kalvolla olevia kuvia.
Oppilaille voidaan myös jakaa kuvista monisteet.
Mitä on tapahtunut? Onko Mikko kaatunut pyörällä?
Millainen pyörä on, millainen maasto? Onko
kypärää? Mitä pitää tehdä? Minne soittaa? Miten
toimia? Sama tehdään myös toisen kuvan kohdalla.
Mitä tehdään, kun Mari löytää tajuttoman mummon?

Pyydetään vapaaehtoinen
oppilas esittämään
kouluttajan kanssa
hätäpuhelu. Keksitään
ensin yhdessä
kuvitteellinen tilanne, esim.
auto-onnettomuus.
Kouluttaja toimii
hätäkeskuksen
työntekijänä.

4. Kouluttaja kertoo kalvon avulla, miten kuuluu
toimia, kun soitetaan hätänumeroon. Jos kaatuu
pyörällä, ei usein ole syytä soittaa hätänumeroon!
Lapset voivat harjoitella HÄKE:een soittamista pareittain ja
keksiä itse tilanteen. Kouluttaja opastaa koko ajan. Hauska
112-harjoitus on myös sivuilla http://www.pelastustoimi.fi
/media/ lapsille/flash/puhelin.html.
5. Voidaan myös värittää 112-kuva. Työkirja.
6. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI (www.112.fi)
Missä tämä puhelu on?
Hätäkeskuksella on hälytysyhteydet eri viranomaisiin sekä muihin auttaviin yhteistyötahoihin. Hätäkeskus
hälyttää apua ja antaa apuun hälytetyille yksiköille tarvittavat tiedot.
Milloin hätänumeroon pitää soittaa?
Hätänumeroon tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa, hätätilanteissa, kun oma tai jonkun läheisen
henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on uhattuna tai vaarassa. Jos epäilyttää, onko kyseessä hätätilanne
vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla soittamatta. Hätäkeskuksen päivystäjät osaavat
arvioida, tarvitaanko tilanteessa apua.
Missä tilanteissa ei soiteta hätänumeroon?
Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös erilaisissa
häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron. Tällöin kiireellistä apua
tarvitsevat eivät saa yhteyttä hätäkeskukseen.
Jos hätänumero 112 ei vastaa heti, mitä pitäisi tehdä?
Jos et saa vastausta hätänumerosta 112 heti - älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan
odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina
soittamisjärjestyksessä. Hätäkeskuspäivystäjät vastaavat järjestyksessä jonoon tulleisiin puheluihin
välittömästi, kun vapautuvat edellisestä puhelusta. Kannattaa siis aina odottaa vastausta, sillä sulkemalla
puhelimen ja soittamalla uudelleen joutuu jälleen jonon viimeiseksi.
Mitä hätäkeskuksessa tapahtuu, kun puhelin soi?
Puheluun vastaa ammattitaitoinen hätäkeskuspäivystäjä, jolla on käytettävissään hätäkeskusalueen
kunnissa olevia, auttamaan kykeneviä resursseja, eli poliisiyksiköitä, ambulansseja sekä palokunnan
yksiköitä. Päivystäjä tekee arvion avun kiireellisyydestä ja lähettää oikean sekä tarkoituksenmukaisen avun
paikalle. Päivystäjällä on käytettävissään ajanmukainen tietojärjestelmä sekä radioyhteys eri yksiköihin.
Mitä minun pitää sanoa, kun soitan hätänumeroon 112?
Hätätilanteessa on tärkeintä muistaa hätänumero 112 ja soittaa siihen mahdollisimman nopeasti, jotta apu
saadaan pikaisesti paikalle. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät kysyvät tarvittavat kysymykset ja antavat
neuvoja sekä opastavat soittajaa.
Vastaa kaikkiin päivystäjän kysymyksiin parhaasi mukaan. Saatujen vastausten perusteella päivystäjä arvioi
mitä apua ja kuinka paljon auttajia tarvitaan sekä kuinka nopeasti hän lähettää avun paikalle.
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________________________________________________________________________
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KALVO
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KALVO: SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON

112
1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro mahdollisimman tarkka osoite.

4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.
7. Ole rauhallinen.
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 7

HÄTÄNUMERO
A. MIKÄ ON HÄTÄNUMERO? _____ ______ ______

B. MILLOIN VOIT SOITTAA HÄTÄNUMEROON?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
C. KUINKA SOITTAA HÄTÄNUMEROON?

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro mahdollisimman tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.
7. Ole rauhallinen.
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OT 8-9

SANKORUISKU

TAVOITTEET

Sammuttamisen iloa sankoruiskulla!

SISÄLTÖ

Sankoruiskun käyttäminen, kouluttajat avustavat
pumppaamista

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Sankoruiskuja, ilmapalloja (ämpäreitä tai pulloja),
askartelutarvikkeita

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja näyttää kuinka sankoruisku toimii ja
kertoo sen käyttämisestä.
2. Oppilaat saavat kokeilla pareittain ruiskuttamista ja
ruiskun täyttämistä.
3. Tarkkuusruiskutus. Pyritään kaatamaan keiloja
(keiloja voi tehdä tyhjistä limsapulloista) niin, että
sinisistä keiloista saa kolme pistettä, punaisista
kaksi ja keltaisista yhden. Jokainen saa kaataa
esim. viisi keilaa.
4. Jos aikaa jää, saa vessapaperirullista, paksusta
langasta ja maalista askarreltua kivanäköisen
sankoruiskun muistoksi.
5. Leiriolosuhteissa voitte käydä leikkimielisen vesisodan
esim. yhdistettynä uimakoulutukseen.
6. Voitte täyttää ilmapalloja vedellä tai ruiskuttaa
puhallettuja ilmapalloja jonkin matkan päässä
olevaan maaliin.
7. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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OT 10

HAAVAT

TAVOITTEET

Osaavat hoitaa pienet haavat itse ja osaavat hakea
apua.

SISÄLTÖ

Haavan puhdistaminen, laastarin laitto

KESTO

30 minuuttia (tarvittaessa voidaan pitää 2 x 30 minuuttia)

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Sideharsorullia

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Myös vanhempien ja
lääkärin osuus kannattaa
painottaa. Heti, jos on
kyseessä isompi haava,
on pyydettävä apua
aikuiselta.
Vinkki: Mitä pienien
haavojen hoitoon löytyy
luonnosta talvi / kesä ?
( lumi / piharatamo)

1. Istutaan ringissä ja jokainen saa kertoa tarinan siitä,
milloin ja miten on itse tai miten joku tuttu on saanut
haavan tai ruhjeen.
2. Mietitään yhdessä keskustellen miten haavan voisi
hoitaa.
3. Kouluttaja näyttää yhden oppilaan kanssa
haavan sitomisen (puhdistus, painetaan,
sidotaan). Voidaan näyttää myös kalvo ja puhua
sen pohjalta.
4. Oppilaat saavat kokeilla parin kanssa haavan
hoitamisen (kouluttaja voi tehdä jokaiselle
lapselle haavan esim. sormeen punaisella
tussilla). Kouluttaja tarkkailee kaikkien ryhmien
toimintaa.
5. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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KALVO

HAAVOJEN ENSIAPU
1. Tyrehdytä verenvuoto
2. Puhdista haava
Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain
haavateipillä.

3. Peitä haava suojasidoksella
4. Mene tarvittaessa hoitoon
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 10
B. PIIRRÄ TÄHÄN OLLI,
JOLLA ON HAAVA
KÄDESSÄ.

HAAVAT
A. ONKO SINULLA OLLUT JOSKUS HAAVA? MILLOIN?
MISSÄ?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
HAAVOJEN ENSIAPU
1. Tyrehdytä verenvuoto
2. Puhdista haava
Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä.
3. Peitä haava suojasidoksella
4. Mene tarvittaessa hoitoon
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OT 11–12

SOLMUT

TAVOITTEET

Oppii tekemään solmuja

SISÄLTÖ

Siansorkka käsissä, puolipolvi ja leivonpää

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Köysiä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Aloitetaan tunti reippaasti vaikkapa köydenvedolla.
2. Vaihtoehtoisesti voidaan myös hyppiä
hyppynarua, niin, että kaksi pyörittää narun
päistä ja muut hyppivät vuorollaan lorun: soita,
1, 1, 2, jos, on, hätä. Se, joka kompastuu naruun
kesken lorun, tulee pyörittäjäksi.
3. Välipalaleikki: kouluttajat ovat tehneet valmiiksi
kolmen puun ympärille ison solmukasan. Oppilaat
jaetaan kolmeen eri ryhmään. Joukkue, joka on
ensimmäisenä saanut selvitettyä oman
solmukasansa, on voittaja.
4. Parityönä oppilaat voivat tehdä itse köydestä
solmukasan ja antaa toiselle se selvitettäväksi.
Jokaiselle oppilaalle annetaan oma köysi. Oppilaat seisovat
kouluttajan ympärillä kun kouluttaja näyttää yhden
perussolmun kerrallaan (esim. leivonpää- tai
puolipolvisolmut)
5. Sen jälkeen oppilaat tekevät perässä ja
tarkastuttavat oman solmunsa vierustoverilla.
.
6. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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OT 13-14

PELASTAUTUMINEN TULIPALOSTA

TAVOITTEET

Nuori osaa toimia tulipalotilanteessa. Osaa poistua
turvallisesti.

SISÄLTÖ

Tulipalossa toimiminen. Erityisesti kotona.
(kokoontumispaikka, rakennuksesta ulos löytäminen eri
reittejä) ja harjoitellaan pelastautumista

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Video, kalvot, piirustustehtävä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Katsotaan yhdessä tulipalovideo ja mietitään sen jälkeen
tulipalon aiheuttajia, mikä voi sytyttää tulipalon? Video
löytyy esim. http://www.palonetti.fi/toiminta.htm tai Lomalla
ei munita Pellekaija Pum.

Vaihtoehtotehtävä:

2. Voidaan myös antaa kaikille kuvitteellisen talon pohjapiirros,
johon lapset saavat itse suunnitella uloskäynnit, palovaroittimen
paikat jne.

Piirrä vanhempiesi
avustuksella oman kotisi
pohjapiirros paperille ja
merkitse piirrokseen
- huonejärjestys
(makuuhuoneet, keittiö, sauna,
wc, ym.)
- palovaroittimien sijainti
- sammutusvälineistön sijainnit
- kaikki mahdolliset uloskäynnit,
ovet ja ikkunat ( =
poistumisreitit)
tulipalotilanteessa
- kokoontumispaikka (= paikka
ulkona, johon kokoonnutaan
hätätilanteessa).

Maahan voidaan rakentaa
labyrintti joko köysistä tai
piirtämällä hiekkaan reitti.
Oppilaiden tulee osata
kulkea reitti.

2. Kouluttaja käy lasten kanssa KALVON kuvien avulla
läpi pelastautumissuunnitelman. Kuinka toimitaan
tulipalon sattuessa? (varoita muita, yritä sammuttaa
pieni palo, sulje ovet ja ikkunat, soita hätänumeroon,
opasta palokunta paikalle). Keskustellaan.
3. Leiriolosuhteissa voidaan kuvat leikata erilleen ja
antaa oppilaiden ryhmätyönä järjestellä ne oikeaan
järjestykseen. Tämä voidaan tehdä myös kilpailuna.
4. Vaihtoehtoisesti lapsille annetaan väritystehtävä Savu
nousee ylös.
5. Keskustellaan lasten kanssa omasta kodeista ja kodin
poistumisreiteistä.
5. Kouluttaja kertoo milloin ja missä tavataan seuraavan kerran.
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KALVO: TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA
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SAVU NOUSEE YLÖS
RYÖMI SAVUN ALLA
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 13-14

PELASTAUTUMINEN TULIPALOSTA

A. MITÄ TEEN, JOS
HUOMAAN, ETTÄ
HUONEESSANI ON
TULIPALO?
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
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SAVU NOUSEE YLÖS
RYÖMI SAVUN ALLA
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OT 15-16

LIIKENNETURVALLISUUS

TAVOITTEET

Lapsi motivoituu käyttämään turvallisuusvälineitä.
Nuori ymmärtää näkyvyyden merkityksen liikenteessä.

SISÄLTÖ

Heijastimen käyttö, turvavyön käyttö, kypärän käyttö
sekä näkyminen liikenteessä

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone ja harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Turvallisuustehtävä, piirustusmoniste, mahd. oppilaiden
omia pyöriä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Oppilaat tutkivat karttaa pareittain (voivat piirtävät
kävelijöitä, pyöräilijöitä ja autoilijoita kaupungin
pohjapiirrokseen).
2. Keskustellaan yhdessä: Mikä on kartan vaarallisin
paikka? Kenen pitää pysähtyä ja odottaa? Mihin
voisi tehdä alikulkutunnelin? jne.

Tunti voidaan myös
toteuttaa
polkupyöräajokortin
suorittamisena, jos
leirialueella on pyöriä
(pysäytys, ohittaminen,
kääntyminen, tasapainoilu,
pujottelu, liikennemerkkien
tunnistaminen.) Sopii hyvin
myös viikkoharjoitukseksi
palokunnan omalla pihalla.

3. Keskustellaan yhteisesti, miten jokainen voisi
parantaa omaa turvallisuuttaan ja ehkäistä
onnettomuuksia. (heijastimet, kypärät, turvavyö
ym.)
4. Pohditaan yhdessä miksi polkupyörien säilyttäminen
lukkojen takana tai lukittuna on tärkeää.
5. Käydään läpi muutamia yleisiä liikennemerkkejä.
6. Voidaan kerätä ja tarkistaa koulumatkan
turvallisuustehtävä (jos tehty kotona) tai tehdä nyt
yhdessä soveltavin osin (osa kysymyksistä voi
joillekin lapsille olla vaikeita).
7. Leirillä voidaan lähiympäristössä käydä
bongailemassa liikennemerkkejä.
8. Jokainen lapsi piirtää kuvan aiheesta Minä
liikenteessä tai Maailman hienoin heijastin.
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KARTTA
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OPPILAAN TYÖKIRJA

OT 14-15

LIIKENNETURVALLISUUS
YHDISTÄ VIIVALLA OIKEIN

Heijastin

Liikennevalo

Suojatiemerkki

Pyöräilykypärä
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OT 17-18

LEIRIKASTE

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen ja motivoituminen oppimiseen.

SISÄLTÖ

Toiminnallinen ja elämyksellinen rata

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Ryhmiin jako voidaan
toteuttaa myös näin:
Otetaan jokaista neljää
oppilasta kohden 1 vanha
postikortti, joka
leikataan neljään osaan.
Jokainen ottaa vuorollaan
(vaikkapa hatusta) 1
postikortin palan.
Ei saa puhua ollenkaan.
Saa liikkua vapaasti ja
tavoitteena on löytää ne 3
muuta henkilöä, joilla on
muut postikoriin palat ja
koota kortti paloista. Näin
muodostuu ryhmä.

1. Leikki: Vahtikoira
Lapset istuu piirissä, valitaan vahtikoira, joka nukkuu
piirin keskellä. Piirissä selkien takana liikkuu kädestä
käteen kello tai tiuku. Vahtikoira yrittää kuulla missä
kello liikkuu, epäillessään hän haukkuu sille
henkilölle, jolla luulee kellon olevan. Jos hän arvaa
oikein, kelloa kädessään pitänyt siirtyy koiraksi.
2. Leirikaste voidaan toteuttaa perinteisesti ohjaajien
suunnittelemilla rasteilla, joissa tehdään erilaisia
tehtäviä: leikitään, syödään, kilpaillaan tai
kirjoitetaan.
3. Kouluttaja jakaa oppilaat 3-4 hengen ryhmiin ja
antaa heille tehtäväksi suunnitella yhden rastin.
Kaikki suorittavat toisten suunnittelemat rastit.
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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OT 19-21

LOPPUHARJOITUS

TAVOITTEET

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

SISÄLTÖ

Kerrataan kurssilla opittu toiminnallisessa
tilanneharjoituksessa.

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone ja Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Rasteihin tarvittavia tarvikkeita (sankoruiskuja,
suihkuputkia, paperia ja kyniä)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kurssin loppuharjoitus voidaan toteuttaa
olympialaisina tai rastiharjoituksena. Tällöin
tarvitaan ohjaajia ja avustajia joka rastille.
Rastien suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, mitä
lapsille on opetettu. Toinen porukka on saattanut perehtyä
toiseen asiaan enemmän kuin toinen ryhmä. Rastit voisivat
olla esim.
a) ensiapurasti (haava)
b) sankoruiskurasti (ruiskuttaminen)
c) hätärasti (hätäilmoituksen tekeminen
kuvitteellisessa tilanteessa)
d) solmurasti
e) piirrosrasti (vaaratilanteen piirtäminen)
2. Harjoituksen palautteen antaminen keskustellaan
(tai piirretään) kouluttajan johdolla. Mikä oli
harjoituksessa kivointa, mikä vaikeaa? Mistä
haluaisit oppia lisää, mikä oli tylsää?
3. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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OT 22

KURSSIN PÄÄTÖS

TAVOITTEET

Nuori lähtee leiriltä hyvillä mielin. Kouluttajat saavat
palautetta.

SISÄLTÖ

Päätetään kurssi juhlallisesti, palautteen keruu ja
todistusten jako

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Vaihtoehtoinen aloitus: kaikki saavat itselleen
paperilapulla jonkin eläimen nimen. Jos halutaan
muodostaa parit, on jokainen eläin kahdella lapulla.
Jos halutaan kolmen hengen ryhmiä, on jokainen
eläin kolmella lapulla jne. Merkin saatuaan leikkijät
alkavat äännellä kyseisen eläimen lailla, ja näin ollen
samoin ääntelevät eläimet löytävät toisensa.
Muodostuu ryhmiä.
2. Näissä ryhmissä keskustellaan yhdessä
ympyrässä istuen mikä leirillä oli mukavinta,
mikä tylsintä, mikä vaikeaa, mikä helppoa?
3. Voidaan myös piirtää leirin mukavin tai ikävin asia.
4. Istutaan ympyrässä niin, että kaikki näkevät
toisensa. Kouluttaja kättelee lapset ja jakaa
todistukset ja merkit, ja kertoo seuraavista kursseista
ja niiden sisällöistä.
4. Kiitokset ja tervehtimiset.
5. Kouluttaja kertoo, mistä ja miten leiriltä lähdetään.

Alkukurssi I
Kouluttajan opas
Versio 2.1

46/76

VALINNAISET TUNNIT

OT 1

TUTUSTUMINEN SAMMUTUSVAAHTOON

TAVOITTEET

Nuoret tutustuvat sammutusvaahdon käyttöön ja tietävät
mitä se on.

SISÄLTÖ

Nuoret tutustuvat sammutusvaahtoon

KESTO

30 minuuttia (voidaan pitää myös 2 x 30 minuuttia)

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Vaahtosammuttimia

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Järjestä luokka etukäteen valmiiksi kurssilaisia varten.
Mene kurssilaisia vastaan.
2. Tunti voidaan aloittaa pallon heittelyllä ämpäriin. Se,
joka saa eniten viidestä pallosta menemään ämpäriin,
on voittaja.
3. Vaahtosingon avulla voidaan valmistaa
saippuavettä ja ruiskuttaa sitä saaviin tai kehittää
tarkkuusruiskutuskilpailu.
4. Kouluttaja näyttää kuinka vaahtosammutin toimii.
Oppilaat pääsevät kokeilemaan vaahtosammuttimen
toimintaa. MUISTA TURVALLISUUS!
7. Kouluttaja kertoo lapsille, mihin mennään seuraavaksi
ja ohjaa heidät perille.
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OT 5-7

LEIKKIRATA (savusukellus)

TAVOITTEET

Osaa liikkua savuisessa tilassa.

SISÄLTÖ

Harjoitellaan liikkumista savuisessa tilassa.

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Huiveja, värityskuvia, kyniä (savusukellusvälineitä)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Leikki
Yksi oppilas seisoo ringin keskellä huivi silmillä, muut ovat
kehänä ympärillä. Sokko lähtee liikkeelle ja tunnustelee
ensimmäistä kohtaamaansa ihmistä ja yrittää tunnistaa
kuka tämä on. Jos hän osuu oikeaan, sokko vaihtuu, jos
hän arvaa väärin, hän jatkaa seuraan luo. Tässä leikissä
ryhmän on oltava alle 10 henkeä ja ryhmäläisten toisilleen
tuttuja.
2. Oppilaat ovat pareittain, toisella on liina silmillä.
Toinen kuljettaa sokkoa ympäri huonetta (tai
aluetta). Kun tietty reitti on kuljettu, sokko ottaa liinan
pois silmiltään ja yrittää muistella kulkemaansa
reittiä ja kulkea sen takaisin päin lähtöpisteeseen.
Vaihdetaan sokkoa.
3. Pohditaan yhdessä, kuinka toimitaan kotona tai
koulussa, jos joudutaan savuiseen tilaan.
4. Jos on mahdollisuus harjoitella tilannetta oikeassa
savuisessa tilassa (kontti), täytyy varata välineistöä.
5. Väritetään kuva Savu nousee ylös.
6. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI
Sinulla ja perheelläsi pitäisi olla mietittynä pelastautumisreitti tulipalon varalle. Yhdessä
kannattaa tutkia, miten ovista, ikkunoista ja uloskäynneistä voidaan pelastautua. Jos
ikkuna täytyy rikkoa pakoon pääsemiseksi, kuinka se tapahtuu? Sopikaa ennalta, missä
kokoonnutte, kun olette päässeet palavasta talosta ulos. Varsinkin pienille lapsille tulee
korostaa, että palon syttyessä ei saa mennä piiloon pöydän alle tai komeroon!
Pelastautumisreitit tulee aina pitää esteettöminä, joten älä koskaan lukitse turvalukkoja
sisällä ollessasi. Sinun ja perheesi täytyy päästä ulos avaimetta ja palokunnan tarvittaessa
sisään.
Jos palon syttyminen huomataan heti sitä voi yrittää sammuttaa. Vaikka palo sammuu,
soita hätänumeroon 112. Palokunnan on hyvä käydä tarkastamassa, että tuli on
sammunut kunnolla eikä uudelleen syttymisen vaaraa ole. Älä kuitenkaan vaaranna itseäsi
ja varmista aina pakotiesi.
Jos palo kuitenkin leviää nopeasti eikä sammutus onnistu, pelasta vaarassa olevat
ihmiset, varoita muita, poistu huoneesta sekä sulje ovi perässäsi. Hälytä tämän jälkeen
palokunta numerosta 112 turvallisesta paikasta.
Jos et pääse ulos tavanomaista tietä, sulje palavaan huoneeseen johtavat ovet. Soita
hätäilmoitus numeroon 112 ja kerro tarkkaan missä olet. Pyri käyttämään vaihtoehtoisia
poistumisteitä kuten esimerkiksi ikkunaa tai parveketta. Mikäli poistuminen on mahdotonta,
mene avoimeen ikkunaan tai parvekkeelle. Pyri herättämään huomiota esimerkiksi
huutamalla apua, heiluttamalla vaatetta tai vilkuttamalla valoja, jotta palokunta löytää sinut.
Muista sulkea ovi, jotta savu ja liekit eivät pääse leviämään parvekkeelle.
http://turvaopas.pelastustoimi.fi/paloturvallisuus.html
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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OT 8-9

UIMAOPETUS

TAVOITTEET

Eivät pelkää vettä ja oppivat uimisen perusteita. Nauttivat
vesileikeistä.

SISÄLTÖ

Kerrotaan ja näytetään uimisen perusteita ja uidaan

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue (uimaranta)

OPETUSVÄLINEET

Sukellettavat välineet (renkaat, pullot, painot, kiekot jne.).
ämpäreitä, muovikuppeja/ pahvimukeja, naruja,
pyykkipoikia

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Muistipeli: sijoita erilaiset uppoavat tavarat pohjaan,
anna aikaa tutustua mitä siellä on, poista yksi ja kysy mikä
puuttuu.

Hauki

2. Kukkotappelu: ämpäri nurin päin pohjaan – seiso
ämpärin päällä ja pidä kukkotappelukisat tasapainoillen.

Kouluttaja on hauki ja
oppilaat pikkukaloja. Hauki
yrittää veden alla
sukeltaen tavoittaa
pikkukaloja, jotka
pakenevat karkuun
kahlaten. Hauen kiinni
saama pikkukala pääsee
vapaaksi esim.
roiskuttamalla vettä hauen
päälle, jolloin tämä
säikähtää ja lähtee
etsimään muita
pikkukaloja.

3. Nauha-rata: Tee kirkkaasta nauhasta rata veden alle,
jota pitää seurata. Tehtäviä veden pohjaan tai pintaan.
4. Vetokisa: Oppilaat jaetaan pareittain. Laitetaan lenkki
narun päähän ja toinen vetää liikkuvaa paria juosten
rannan suuntaisesti. Voidaan ottaa myös kilpailuna.
5. Harjoitellaan selkäuintia.
Asetetaan kuppi otsalle ja harjoittele selkäuintia. Pään
asento pysyy hyvänä jos kuppi pysyy otsalla.
Kupit voidaan laittaa korvien suojaksi ja kuunnellaan
veden ääniä 10 cm syvyydessä veden alla.
6. Naru veden alla: Kerätään narusta kirkkaita pyykkipoikia
(alkeisuinnissa kastautumissyvyydeltä, vanhemmille
vaikkapa 2 metrin syvyydessä.)
7. Harjoitellaan uintiliikkeitä merkityllä alueella. Ensin
kuivaharjoitteluna, ja sitten vedessä.
8. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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OT 10-13

KILPAILUT

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen ja motivoituminen oppimiseen.

SISÄLTÖ

Erilaiset kilpailut tavoitteineen ja toteuttamistapoineen.

KESTO

4 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Keiloja, kananmunia, kyniä, paperia, sukkulaviestikeppi,
sankoruiskuja

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Tiimikuva: Suuri paperi
A3,asetetaan pihamaalle
tai muulle tasaiselle
paikalle. Tussi teipataan
kiinni pitkään keppiin.
Ryhmän juoksee paikalle
vähän matkan päästä
(esim 10 metrin.) ja piirtää
paperille kouluttajan
mainitseman kuvan esim.
tähti, risti tai muuta
vaikeampaa. Kaikkien
täytyy pitää kiinni kepistä.
Voittajajoukkue on se, joka
on ensimmäisenä piirtänyt
oikean (oikealta näyttävän)
kuvan.

1. Keilanryöstö: Alue jaetaan kahteen osaan. Toisella
puolella on esim. keltainen keila, ja toisella puolella
vaikkapa punainen keila. Toinen joukkue yrittää
varastaa toisen joukkueen keilan. Jos toisen
joukkueen pelaaja jää kiinni toisen joukkueen
puolella, joutuu hän vankilaan. Se joukkue, kumpi
ensin saa varastettua toisen keilan ja tuotua sen
omalle puolelleen, on voittaja.
2. Munan heitto: Leikissä tarvitaan kananmunia.
Leikkijät valitsevat itselleen parin ja jokaiselle parille
annetaan oma kananmuna. leikkijät yrittävät heittää
kananmunaa mahdollisimman pitkän välimatkan
päästä toisilleen siten, että kananmuna säilyy
ehjänä. Se pari, joka saa heitettyä toiselle
kananmunaa pisimmältä välimatkalta (kananmuna
vielä ehjänä) on voittaja.
3. Sukkulaviestiä hernepussilla tai kepillä. Joukkueesta
puolet asettuu jonoon toiselle puolelle kenttää, ja
puolet toiselle puolelle. Jokainen juoksee saatuaan
kepin itselleen. voittajajoukkue on se, jonka kaikki
jäsenet ovat juosseet.
4. Sankoruiskukisa. 3-4 hengen joukkueet yrittävät
kaataa 10 pulloa mahdollisimman nopeasti.
5. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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OT 14-17

LEIKIT

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen ja motivoituminen oppimiseen.

SISÄLTÖ

Leikkejä palokuntanuorisotyön leikki- ja kilpailukirjasta

KESTO

4 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Palloja, paperia, kyniä, tuoleja, musiikkia

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Pallo kiertää. Istutaan kehässä lattialla. Pallo kiertää
oppilaalta toiselle; vain se oppilas, jolla on pallo saa puhua.
Kouluttaja voi antaa esim. seuraavan tehtävän: “sano yksi
asia, jonka opit eilen, tai sano yksi asia, jonka olet oppinut
tänä päivänä (tai tällä viikolla) tällä leirillä, tai koulussa (tai
kotona)! Voidaan jatkaa esim. niin, että jokainen kertoo
vuorollaan jonkun asian, jonka uskoo olevan sellainen, mitä
kukaan ei hänestä tiedä.

Pimeä piilo
Valitaan vapaaehtoinen, joka
on etsijä ja hän menee
hetkeksi käytävään. Muut
menevät sillä aikaa piiloon.
Valot sammutetaan. Etsijä
tulee paikalle silmät sidottuna
ja alkaa tunnustellen etsiä
muita. (Muut eivät saa
vaihtaa piiloa). Viimeisenä
löytyneestä tulee etsijä.
Rikkinäinen tv
Ryhmä jaetaan 4-6 hengen
joukkueisiin, ja kaikki
joukkueet asetetaan jonoiksi
istumaan lattialle. Kouluttaja
näyttää jonojen viimeisille
jonkun kuvan ja nämä
piirtävät sen sormella
seuraavan selkään ja tämä
jatkaa kuvan piirtämistä taas
toisen selkään, kunnes se
tulee ensimmäiselle, joka
piirtää kuvion paperille.
Kilpailun voittaa se kumman
piirustus on eniten
alkuperäisenkuvan näköinen
(kouluttaja toimii tuomarina)
Jos kummatkin ovat yhtä
hyviä, ratkaisee kilpailun
nopeus.

2. Tuolileikki. Jos osallistujia on 6, tarvitaan 5 tuolia.
Laitetaan musiikki soimaan ja oppilaat alkavat kiertää
tuoleja ympäri. Kun musiikki loppuu, jokainen yrittää ehtiä
istumaan. Se joka jää ilman tuolia, tippuu leikistä pois.
3. Pöhköpallo. Pelaajat menevät ympyrän muotoiseen
piiriin ja laittavat jalat levälleen niin, että varpaat koskevat
toisen varpaisiin. Hyvä leveys voi olla esim. hartioiden
leveys, mutta tärkeintä on kuitenkin että kaikilla on
suunnilleen samankokoiset "maalit". Sitten laitetaan
molemmat kädet estämään pallon pääsemisen omien
jalkojen väliin. Jos pallo pääsee maaliin, niin
ensimmäisestä kerrasta lähtee yksi käsi pois ja
seuraavasta toinen. Sitten pitää kääntyä ympäri ja yrittää
torjua molemmin käsin, kunnes pitää jälleen ottaa pois
ensin toinen ja seuraavasta kädestä tippuukin jo pois
pelistä.
4. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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MUISTIINPANOJA
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OT 18-20

ASKARTELU

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen ja motivoituminen oppimiseen.

SISÄLTÖ

Piirtäminen, leikkaaminen, yms.

KESTO

4 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokka

OPETUSVÄLINEET

Askarteluvälineitä (pahvia, lankaa, saksia, kyniä, liimaa,
paperia), magneetteja, pahvilaatikoita, muovailuvahaa.

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Piirretään isot punaiset paloautot ja pidetään niistä
taidenäyttely.
2. Askarrellaan vessapaperirullista, narusta,
pahvista ja maalista ikioma sankoruisku.
3. Voidaan tehdä pahville muistipeli. Kouluttaja jakaa
valmiiksi ruudutetut pahvit. Kaikille korteille tehdään
parit: toisessa on KUVA sammutuspeitteestä,
toisessa lukee SAMMUTUSPEITE. Pareja voisi olla
yhteensä vaikkapa 12. Kuvakortit voidaan värittää
kauniiksi. Sitten pelaamaan!
4. Postilaatikkoleikki. Ensin askarrellaan jokaiselle oma
postilaatikko vanhoista pienistä pahvilaatikoista tai
rasioista. Ne väritetään. Kun postilaatikot on saatu
valmiiksi, alkaa leikki. Postilaatikoihin on hauska
saada ja lähettää kirjeitä ja kortteja, joten leikin
seuraava vaihe onkin korttien ja kirjeiden piirtäminen
ja kirjoittaminen. Sitten postilaatikot jakoon ja
katsomaan, mitä omaan laatikkoon kolahti. Hauskaa
puuhaa!
Jääkaappimagneetti. Piirtäkää pieni 5cm x 5cm paloauton
kuva tukevalle pahville. Ota magneetti ja liimaa tekemäsi
piirros tai runo siihen. Anna vaikka ystävälle leirimuistoksi!
5. Muovailuvahasta paloautoja!
6. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
Lisää askartelu- ja leikki ideoita SPEK:n julkaisusta
VPK vauhdikkaita pelejä ja kilpailuja.
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OT 21

POLIISIN TOIMINTAAN TUTUSTUMINEN

TAVOITTEET

Heijastimen ja suojatien käyttö.

SISÄLTÖ

Liikenneturvallisuus (jalankulku)

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokka

OPETUSVÄLINEET

Paperia ja kyniä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kouluttaja keskustelee oppilaiden kanssa heijastimen
ja suojatien käytöstä. Miksi on käytettävä, milloin?
Karttatehtävä. Suunnitellaan itse karttaan sopivat
suojatien ja liikennevalojen paikat. Voidaan tutustua
erilaisiin liikennemerkkeihin.
2. Voidaan tehdä kyselykierros, kellä on heijastin, kuka
käyttää suojatietä jne.
3. Suunnitellaan omat heijastimet A4-paperille.
4. Heijastinnauhasta (neula ja lankaa) voisi tehdä kaikille
hihanauhat.

______________________

5. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________
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OT 23-25

RYHMÄYTYMINEN

TAVOITTEET

Ryhmähengen nostaminen, toisiin tutustuminen,
virkistyminen ja motivoituminen oppimiseen.

SISÄLTÖ

Erilaiset leikit tavoitteineen ja toteuttamistapoineen

KESTO

3 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Hyppynaru, Tarzan-rataan tarvittavia välineitä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Leikki Enkeli, noita, tyttö, poika

Ryhmäytyminen on jatkuvassa
muutoksessa olevaa
muutosprosessia. Ryhmät
kehittyvät ja toimivat eri tavoin,
joten ei voida sanoa jotain
ryhmää toista paremmaksi.
Ryhmän menestymiseksi
ryhmällä pitäisi olla selkeä
tavoite, joka motivoi lapsia
olemaan mukana. Lisäksi tulisi
olla osatavoitteita, koska joskus
kaukana tulevaisuudessa oleva
"palkinto" ei riitä. Ryhmän
tavoitteiden merkitys lapselle
lisääntyy usein sitä mukaa, kun
aikuinen antaa lapsen osallistua
päätösten tekemiseen ja
suunnitteluun.

Leikki Piirrä ja rentoudu
Istutaan parin kanssa ristiistunnassa peräkkäin.
Takimmainen piirtää
annettujen kuvien mukaan
parin selkään ison kuvan ja
pari yrittää arvata piirroksen.
Piirrokset voivat olla esim.
muotoja, numeroita, kirjaimia,
sydän, talo, aurinko, puu, tuoli
jne.

Kaikki pelaajat ovat ringissä ja valitsevat yhden hyppynarun
pyörittäjäksi. Pyörittäjä menee ringin keskelle ja alkaa pyörittää
hyppynarua maata pitkin itsensä ympäri. Muut leikkijät hyppivät
narun yli ja sanovat samanaikaisesti "enkeli, noita, tyttö, poika".
Jos naru osuu hyppääjään silloin, kun on huudettu "enkeli", ei
tapahdu mitään ja peli jatkuu. Mutta jos saa osuman noita-sanan
kohdalla joutuu ringin keskelle pyörittäjäksi. Jos osuu hyppynaruun
tyttö-sanan kohdalla, niin narun pyörittäjä lähtee jahtaamaan
hyppijää. Hyppijä on turvassa, jos hän ehtii huutaa jonkun tytön
nimen ennen kuin pyörittäjä koskee häneen. Jos pyörittäjä saa
hyppijän kiinni ennen kuin tämä sanoo jonkun tytön nimen,
hänestä tulee pyörittäjä. Poika-nimen kohdalla hyppijän tulee
keksiä turvakseen pojan nimi.
2. Leikki Tarzan-rata
Kouluttaja suunnittelee reitin (esim. metsään, pellolle, pihalle,
saliin), jossa voi juosta, kävellä, kömpiä, kavuta, kiivetä, hyppiä,
loikkia, heitellä käpyjä, mekastaa, olla piilosilla tms. Vie ryhmä
radalle, joka voi olla erikseen viitoitettu ja sen tehtävät määritelty
merkittyihin paikkoihin. Tehtävien merkitsemisessä kannattaa
käyttää rastilippuja. Voit myös improvisoida radan maastoretken
aikana teettämällä oppilailla sopivissa paikoissa kivoja tehtäviä ja
temppuja.
3. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan seuraavan kerran.
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OT 26-29

NUOTIOHETKI

TAVOITTEET

Nuori osaa käyttää tulta turvallisesti.

SISÄLTÖ

Tulitikut, turvallinen kynttilän sytyttäminen ja sammuttaminen.

KESTO

4 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue / nuotiopaikka

OPETUSVÄLINEET

Puukalikoita, sanomalehteä, tulitikut, makkaraa, mehua,
vaahtokarkkeja

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Lähdetään retkelle.

Meill on metsässä nuotiopiiri,
missä kuusten kuiske soi.

2. Sytytetään nuotio turvalliselle paikalle. Kehotetaan
lapsia pohtimaan paikan merkitystä. Kouluttaja
näyttää kuinka nuotio sytytetään. Mitä on otettava
huomioon?

Kipunat kohti tähtiä kiirii,
lähipuutkin punervoi.

3. Oppilaat voivat kouluttajan valvovan silmän alla varoen
veistää itselleen makkarakepin.

:,: Ja me muistaen
sankariaikaa, sadun tenhoon
tunnemme taikaa, kun
laulumme yön yli kiirii, ja kun
hongat huminoi :,:

4. Herkutellaan ja lauletaan nuotiolauluja.

Tuli leiskuen nuolevi puuta,
hämy verhoo metsän, maan.

6. Palataan leirialueelle, jos ollaan oltu muualla. Kouluttaja
kertoo milloin ja missä tavataan seuraavan kerran.

5. Sammutetaan nuotio huolellisesti. Voidaan yhdessä
pohtia erilaisia sammutusmenetelmiä (tukahduttaminen,
vesi).

Jutut kuulemme, huudot,
vaan muuta
sydän syttyy tuntemaan.
:,: Ja me muistaen ... :,:
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OT 30-33

LEIRITAIDETEOS

TAVOITTEET

Nuori vapauttaa sisäisen taiteilijansa. Yhteishengen
kehittäminen.

SISÄLTÖ

Tehdään yhteinen "teos".

KESTO

4 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusale / läheinen metsä

OPETUSVÄLINEET

Paperia, vesivärejä, narua

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Oppilaat piirtävät ryhmissä ison ja värikkään
mielikuvitusleirin vesivärien avulla. Pidetään
taidenäyttely!

Leikki: Matkijat. Lapset
seisovat piirissä, valitaan
vapaaehtoinen, joka
poistuu huoneesta. Muut
leikkijät valitsevat
keskuudestaan
leikinkouluttajan, joka
aloittaa rytmin tai liikkeen
jota muut matkivat.
Vapaaehtoinen kutsutaan
huoneeseen ja hän yrittää
saada selville
leikinkouluttajan tämän
vaihtaessa liikkeitä.

2. Oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin ja heille
annetaan naruilla aidattu n. 2m x 2m alue metsästä.
Tällä alueelle he saavat rakentaa mielikuvitusmaan.
Apuna käytetään oksia, lehtiä, havuja, kiviä,
sammalta, käpyjä jne. Sinne voi tehdä eläimiä,
ihmisiä, rakennuksia, teitä, autoja jne. Hauskaa!
3. Taideteos voidaan tehdä myös muodostamalla 3-4
oppilaasta ihmistaideteos. Kaksi oppilasta voi olla
muovaamassa ihmisiä haluamiinsa asentoihin ja
ilmeisiin.
4. Kouluttaja kertoo, missä ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.
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KOULUMATKAN VAARANPAIKAT
Tällä lomakkeella selvitetään sinun koulu (tai tarha-) matkasi mahdollisia vaarallisia
paikkoja kuten katuja, risteyksiä ja tienylityksiä. Jos haluat kirjoittaa tai piirtää useista
vaarallisista paikoista, pyydä kouluttajaltasi uusia lomakkeita. Jos kuljet koulumatkat
koulukuljetuksessa, voit vastata kysymyksiin siitä huolimatta. Palauta lomakkeet
kouluttajallesi.
Missä kaupungissa asut? __________________________________________________
Minkä niminen on sinun koulusi / tarhasi? _____________________________________

1. Mikä on koulureittisi vaarallisin paikka?
(esimerkiksi Jokikadun ja Ratakadun risteys).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Paikka on vaarallinen, kun kuljen
1 jalan
2 pyörällä
3 henkilöautossa
4 bussilla

3. Piirrä tähän kuva vaarallisesta paikasta.
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4. Miksi paikka on mielestäsi vaarallinen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Mitä mielestäsi voitaisiin tehdä, jotta liikenneturvallisuus tässä paikassa paranisi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Laadi itsellesi ohjeet piirtämääsi paikkaan. Mieti, mitä liikennesääntöjä sinun tulee
siinä noudattaa ja mitä muuta sinun kannattaa ottaa huomioon oman turvallisuutesi
takia.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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OT 38-42

EKSYKSISSÄ -KOULUTUS

TAVOITTEET

Osaa toimia eksyessään, uskaltaa liikkua metsässä.

SISÄLTÖ

Sisältöä löytyy Eksyksissä –kouluttajamateriaalista
SPEKistä

KESTO
6 x 30 minuuttia
PAIKKA
Luokka ja / tai läheinen metsä
ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS
Kaikki lapset eivät ole
tottuneet liikkumaan
metsässä ja saattavat
pelästyä, jos joutuisivat
metsään ihan yksin. Mutta
yksinoloa metsässä voi
myös harjoitella.
PUUSOKKO
Leikkijät ovat pareittain,
joista toisella on silmät
sidottu. ”Näkevä” vie
sokon puun luokse,
ja tämä tunnustelee
puuta. Sokko viedään
pois puun luota ja häntä
pyöritellään. Side
otetaan pois silmiltä, ja
entinen sokko yrittää
löytää puun. Leikkijät
vaihtavat osia.

Tuntikokonaisuus voidaan vetää atk-materiaalin parissa ja /
tai metsäretkenä suunnistuksen ja leikkien merkeissä.

1. Leikki: MYYRÄPOPULAATIO
Ryhmä jaetaan aluksi kahtia. Toiset ovat myyriä ja toiset niiden
resursseja (asuntoja tai ruokaa). Ryhmät seisovat vastakkain noin 5–10
metrin päässä toisistaan. Jokainen ”resurssi” päättää ensin mielessään
haluaako olla asunto vai ruokaa. Kun kouluttaja antaa merkin, ”asunto”
nostaa käsivarret pään päälle harjakatoksi ja ”ruoka” pyörittää kättä
vatsan päällä. Myös jokaisen myyrän on päätettävä ennen kouluttajan
merkkiä, tarvitseetko se nyt asuntoa (kädet pään päälle) vai ruokaa
(kädet vatsalle). Merkin jälkeen kukin myyrä yrittää jonkin asunnon tai
ruuan luo riippuen siitä kumpaa on päättänyt tarvita. Ne myyrät, jotka
jäävät ilman resurssiaan, kuolevat ja muuttuvat resursseiksi. Jos taas
myyrä saa oman resurssinsa, se selviää ja ”lisääntyy”, siis resurssista
tulee myös myyrä. Pelikierros alkaa uudelleen ja jatkuu niin kauan,
kunnes kaikki myyrät ovat kuolleet.

2. Voidaan tutustua metsän eläimiin ja kasveihin ja
tehdä vaikkapa metsäretki. Varmuus metsässä
liikkumiseen lisää varmuutta myös
eksymistilanteessa.
3. Käydään yhdessä läpi seuraavat yksinkertaiset
neuvot, jos eksyy metsään:
1. Pysy paikallasi. Halaa puuta.
2. Näy ja kuulu! Sirottele tavaroita ympärillesi niin että joku
voi löytää sinut. Tee jälkiä ympärillesi. Huuda säännöllisesti
apua.
3. Pysy lämpimänä! Yritä pysyä kuivana. Lämmitä sormet
ja kädet vatsallasi. Käperry niin pieneksi kuin mahdollista.
4. Kerro, missä ja milloin tavataan seuraavan kerran.
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OT 43-44

ELINPIIRIN RISKIT

TAVOITTEET

Osaa ehkäistä tavallisimpia kodin onnettomuuksia.

SISÄLTÖ

Kodin paloturvallisuus, kodin myrkyt, kotitapaturmat

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokka

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Piirretään pienissä ryhmissä isoille papereille kuvia
onnettomuuksien aiheuttajista kotona (kynttilä, päälle
jäänyt hella, tupakka, rikkinäiset sähkölaitteet, vaaralliset
tulitikkuleikit, salama, vaatteet kiukaan päällä). Sen jälkeen
jokainen ryhmä esittelee omansa, kouluttaja voi samalla
ohjailla ja lisätä.

Tuli houkuttaa lasta.
Tämän vuoksi on
erityisen tärkeää pitää
kaikki tulentekovälineet
lapsen
ulottumattomissa.
Lapselle on kerrottava
tulen vaarallisuudesta.
Lapselle on myös
tehtävä selväksi, että
tulitikut ja muut
sytyttimet ovat
kiellettyjä leikkikaluja.

2. On tärkeää opettaa, kuinka tulipalon syttyessä tulee
toimia. Silloin ei saa mennä piiloon, vaan nopeasti ulos
turvaan ja saman tien ilmoittamaan aikuiselle. Jos
aikuisia ei ole, täytyy itse soittaa hätänumeroon 112.
Alkusammuttimien käyttöä ei tarvitse vielä korostaa.
3. Vaihtoehtoisesti kerrataan varauloskäytävien
tarkoitus ja liikkuminen (rauhassa, ei juosten tai
huutaen)

4. Kouluttaja voi laittaa pöydälle erilaisia tavaroita tai kuvia.
Mietitään yhdessä mitkä niistä ovat lasten tavaroita? (voisi
olla esim. bensakanisteri, barbi, tulitikut, kiviä, tupakkaa,
muoviauto..) Kouluttaja voi myös kirjoittaa eri tavaroiden
nimiä taululle.
Vaihtoehtoisesti voidaan tutustua turvallisuuteen
liitteenä olevien aiheiden avulla keskustellen.
5. Tutustutaan palovaroittimeen.
6. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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KOULUTTAJAN TAUSTAMATERIAALI

Oma koti voi olla yllättävän vaarallinen paikka. Päivittäin yli sata ihmistä joutuu
kotitapaturman vuoksi sairaalahoitoon ja vielä useampi käy lääkärissä paikattavana. Myös
tulipaloja syttyy joka päivä. Vuodessa palokunnat sammuttavat noin 12 000 tulipaloa, joista
asuntopaloja on noin 3 200. On harhaluulo, että koti kivitalossa kaupungin keskustassa ei
voisi syttyä palamaan yhtä tuhoisasti kuin puurakenteinen omakotitalo!
Joka vuosi tulipaloissa menehtyy noin sata ja sairaalahoitoon joutuu noin 1300 henkilöä,
joista lähes puolet on lapsia. Lääkärin hoitoon puolestaan hakeutuu vuosittain noin 13 000.
Kuolema aiheutuu useimmiten irtaimiston palamisesta syntyvistä myrkyllisistä
savukaasuista. Huolimattomuus on tavallisin syy paloihin.
http://turvaopas.pelastustoimi.fi/suojele-itseasi-ja-muita
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Turvallisuutta voidaan pohtia esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta
1. Palovaroittimet
2. Terävät esineet
3. Tukevat keittiötikkaat
4. Hätänumero 112 esillä
5. Lääkekaappi
6. Hyvä valaisu
7. Kipinäsuoja
8. Sammutin
9. Takalukitus ja varmuuslukko
10. Liukueste
11. Turvaportti
12. Ikkunan suljin, jota pieni lapsi ei osaa avata
13. Myrkytön koristekasvi
14. Älä kuivata mitään kiukaan tai sähköpatterin yläpuolella!
15. Älä tupakoi vuoteessa
16. Ehjät johdot
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OT 45-46

ELINPIIRIN RISKIT

TAVOITTEET

Osaa turvallisen liikkumisen perusteet jalankulkijana ja
pyöräilijänä. Yleisimpien liikennemerkkien tunnistaminen.

SISÄLTÖ

Liikenneturvallisuus

KESTO

2 x 30 minuuttia

VÄLINEET

Liikennemerkkejä (mahd. tietokone, josta voi näyttää),
pahvia ja kyniä (jos muistipeli tehdään oppilaiden kanssa).

PAIKKA

Luokkahuone

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kerrataan yleisimmät liikennemerkit ja kuinka
sellaisen nähdessään pitää toimia.
2. Liikennemerkkimuistipeli. Voidaan tehdä ryhmissä
(silloin kuvat voidaan leikata irti monisteesta tai
piirtää itse) tai kouluttaja voi tehdä ne etukäteen.
http://alk.tiehallinto.fi/www2/liikennemerkit/index.htm
3. Kerrataan polkupyörällä liikkumisen säännöt
(kypärä, ei kyyditä, ei ilman käsiä, valot kunnossa
jne.)
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
Muistipelikortit:

SUOJATIE
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OT 47-50

SUIHKUTUSHARJOITUS

TAVOITTEET

Kokevat mukavia hetkiä suihkuputkien kanssa turvallisesti.

SISÄLTÖ

Erilaisilla suihkuputkilla suihkuttaminen.

KESTO

4 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Loistavia pelejä ja harjoituksia löytyy sivuilta:
http://www.pelastustoimi.fi/media/lapsille/flash/tykki.html
http://www.pelastustoimi.fi/media/lapsille/flash/palo.html
2. Tarvitaan erilaisia suihkuputkia
Kouluttaja käy kuvien ja olemassa olevien välineiden
avulla läpi erilaiset suihkuputkityypit ja kertoo millaisia
suihkuputkia on ja missä niitä käytetään.
Yksityiskohtaisiin tietoihin ei pidä edes pyrkiä.
3. Suihkuputkia kokeillaan mahdollisuuksien mukaan.
Kouluttaja näyttää kuinka ne toimivat, ja oppilaat kokeilevat
vuorollaan.
4. Suihkuputkien puuttuessa tai niiden vähäisyyden
takia, voidaan tunnilla ottaa leikkimielinen
sankoruiskutuskisa.
4. Kouluttaja kertoo missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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OT 51-52

VESITURVALLISUUS

TAVOITTEET

Tuntee ja osaa käyttää pelastusliivejä.

SISÄLTÖ

Opetellaan käyttämään pelastusliivejä ja uidaan niiden
kanssa.

KESTO
2 x 30 minuuttia
PAIKKA
Luokka tai harjoitusalue
VÄLINEET
Pelastusliivejä
ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Pohtikaa yhdessä miksi ja milloin pitää käyttää
pelastusliivejä.
2. Harjoitelkaa pukemaan pelastusliivit päälle. Jos
ranta on vieressä, voitte uida ne päällä.
3. Pohtikaa yhdessä mitä tehdä jos itse tippuu laiturilta.
4. Mitä tehdä jos joku muu tippuu laiturilta. Ohjeet suh.fisivuilla.
http://www.suh.fi/ajankohtaista/pelasta_ja_pelastu/

MUISTA AINA TÄMÄ!
R - rauhoita ja rauhoitu
VAIHTOEHTOISESTI
VOIDAAN TUTUSTUA
JÄÄLLÄ LIIKKUMISEEN
JA VAARANPAIKKOIHIN!

A- apuväline
P - pelasta
Älä koskaan ryntää suin päin pelastamaan vaan aina löytyy
ns. kättä pidempää apuvälinettä pelastajalle. Heitä vaikkapa
uimalelu. Pyydä apua aikuiselta.
Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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Vedet jäätyvät, kun pintaveden lämpötilan laskee alle nollan. Meriveden suola alentaa
hiukan jäätymislämpötilaa, mutta Suomen merialueilla vaikutus on enimmillään noin puoli
astetta. Ensimmäisinä jäätyvät rantavedet ja lahdenpoukamat. Viimeisenä jäätyvät ulapat
ja virtaavat vedet.
Alussa jäätä muodostuu epätasaisesti, mutta veden edelleen kylmetessä jää paksunee
tyynellä säällä 2,5 millimetriä vuorokaudessa pakkasastetta kohden. Kun ilman
keskilämpötila on esimerkiksi -10 astetta, voi vuorokaudessa syntyä 2,5 sentin vahvuinen
jää.
http://www.fimr.fi/fi/palvelut/jaapalvelu/tietoiskuja/jarkea-jaalle.html
VAARANPAIKAT









Veden virtauksen vuoksi vaarallisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, karikot,
niemenkärjet, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen pudottavien
rantapenkereiden vierustat.
Teollisuuslaitosten ja asutuskeskusten viemäreiden laskualueilla jää on heikkoa
lämpimän päästöveden ja virtauksen takia.
Sillat, laiturit ja jäissä makaavat alukset sitovat lämpöä ja synnyttävät virtauksia,
jotka heikentävät jään niiden alla ja lähituntumassa.
Vesistöjen syvänteiden kohdalla jää voi olla ympäröivää jäätä heikompaa, koska
niissä oleva suurempi vesimäärä jäähtyy hitaammin.
Kaislat tekevät jäästä seulan ja samalla hauraan.
Laivaväylät ja kalastajien avannot ovat vaaranpaikkoja.
Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Niiden ja muiden rikkoutumien
kohdalle kinostuvan lumen alla jää ohenee ja voi joskus jopa sulaa kokonaan.

JOS JÄÄ PETTÄÄ, TOIMI NÄIN








Säilytä mielesi rauhallisena.
Huuda heti apua.
Käänny siihen suuntaan, josta olit tulossa. Jos kuljit hiihtäen, irrota sukset.
Riko jäätä edeltäsi niin pitkälle kuin se särkyy.
Kohota uintipotkuilla itsesi vaaka-asentoon ja ponnista itsesi jään päälle.
Kieri, ryömi ja konttaa kunnes varmasti olet kestävällä jäällä.
Hakeudu nopeasti lämpimään.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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JOS ET PÄÄSE YLÖS AVANNOSTA, TOIMI NÄIN





Pidä kiinni jään reunasta.
Pysyttele lämpöhukan pienentämiseksi mahdollisimman liikkumattomana paikallasi.
Huuda apua tai puhalla pilliin.
Pidä yllä elämänhaluasi. Taistelumieliala lisää selviytymismahdollisuuksiasi.

JOS JOKU TOINEN TARVITSEE APUASI, TOIMI NÄIN








Toimi ripeästi, mutta siten ettet itse joudu uhriksi.
Etsi mukaasi sopiva apuväline kättä pidemmäksi. Sellaiseksi sopii köysi, riuku,
oksa, airo tai oma takki.
Lähesty pelastettavaa vahvan jään suunnasta, konttaa ja ryömi viimeiset metrit.
Auttaessasi levitä painon tasaamiseksi jalkasi.
Jos auttajia on useampia, voitte muodostaa pelastusketjun.
Liikutelkaa kylmettynyttä erittäin varovaisesti. Hieronta, alkoholi ja nopea
lämmittäminen voivat aiheuttaa vaarallisen jälkijäähtymisen.
Suojatkaa vedestä autettu lisäjäähtymiseltä ja toimittakaa terveyskeskukseen.
Jos uhri on tajuton, varmistakaa hapensaanti, suojatkaa lisäjäähtymiseltä ja
toimittakaa nopeasti sairaalaan. Syvästi alilämpöisen painantaelvytys voi aiheuttaa
hengenvaarallisen sydämen kammiovärinän.

Sivu pohjautuu pääosin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry:n materiaaliin.
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OT 53

TUTUSTUMINEN PALOAUTOON

TAVOITTEET

Nuoret oppivat tuntemaan paloautoa

SISÄLTÖ

Nuoret tutustuvat paloautoon ja sen laitteisiin

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Harjoitusalue (paloauto)

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Voidaan tutustua paloautojen sisätiloihin ja
varusteisiin, jos paikalle saadaan paloauto.

Paloauto on palo- ja
pelastustoimen tehtävien
hoitamiseen tarkoitettu
ajoneuvo.

2. Käydään läpi, että paloauto on usein yleisnimitys kaikista
punaisista hälytysajoneuvoista, mutta todellisuudessa ne
on suunniteltu erilaisiin tarkoituksiin (miehistön kuljetus,
tikasauto, säiliöauto jne).

Ensimmäiset "palokärryt"
olivat rattaiden päälle
asennettuja vesipumppuja,
joita vedettiin mies- tai
hevosvoimin.

2. Hyvää tietoa ja kuvia löytyy sivuilta:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paloauto

Käsipumpuilla toimivia
palokärryjä oli jo 1700luvulla, höyrykone tuli
pumppausvoimaksi 1830luvulta alkaen.
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

3. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.
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OT 54-57

TUTUSTUMINEN PAIKALLISEEN
KOHTEESEEN

TAVOITTEET

Nuoret kokevat mielenkiintoisen vierailun johonkin
kohteeseen.

SISÄLTÖ

Vierailu paikalliseen kohteeseen

KESTO

4 x 30 minuuttia

PAIKKA

Leirialueen lähellä oleva kohde

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Ohjeista oppilaat ajoissa ja kerro minne ollaan
menossa. Voiko antaa pienen ennakkotehtävän?
2. Pyydä oppilaat paikalle jo 15 min-30 min ennen
lähtöä.
3. Jos retkikohde on luonto, käykää muutamia asioita
yhdessä läpi:
Luonnossa ei saa

_____________________






_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________



aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;
häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;
häiritä poroja ja riistaeläimiä;
kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa
kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja,
sammalta tms. toisen maalta;
roskata ympäristöä

4. Käykää läpi retken käytössäännöt ja aikataulu.
5. NAUTTIKAA RETKESTÄ!

_____________________
_____________________

Voiko retkestä antaa kotitehtävän (esim. piirros)?

6. Kerro, missä ja milloin tavataan seuraavan kerran.
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OT 58-59

PAINESIDE

TAVOITTEET

Osaa tehdä painesiteen ja tietää, milloin paineside olisi
syytä tehdä.

SISÄLTÖ

Painesiteen tekeminen ja milloin se on syytä tehdä.

KESTO

2 x 30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone

OPETUSVÄLINEET

Ensiapuvälineitä

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

Paineside on runsaasti
vuotavan haavan sidos,
jossa vuotokohtaa
painamaan sidotaan
tiukasti esim. siderulla.

1. Kouluttaja kertoo tarinan: Mari ja Mikko olivat
vaeltamassa. Ilma oli mitä kaunein. He olivat
kulkeneet jo useita tunteja ja olivat siksi kovin
nälkäisiä ja väsyneitä. He päättivät, että
pysähtyisivät seuraavaan rauhalliseen paikkaan
syömään ja lepäämään. Mikko käveli Marin edellä,
ja unelmoi hernekeitosta, jota heillä oli rinkan
pohjalla. Se maistuisi herkulliselta. Yhtäkkiä Mikon
unelmointi keskeytyi. Maria ei näkynyt missään,
kuului vain ryminää. ”Hei, mihin sä katosit. Onko
kaikki hyvin?” Mikko huusi. Mä putosin johonkin
kuoppaan ja mä oon ihan kunnossa, mutta jalasta
tulee kauheesti verta. Se oikeen pulppuaa. Se tais
osua jonkin kiveen.” Mari sanoi. ”Mä tuun auttaa.
Onneks meillä on ensiaputarvikkeet mukana” Mikko
huusi.
Vaihtoehtoisesti voidaan lukea toinen tarina liitteestä. Siinä
käydään tarkemmin läpi painesiteen tekemistä.
2. Keskustellaan yhdessä, miten Mikon tulisi auttaa
Maria (ensimmäinen tarina) tai voidaan näytellä
toinen tarina.
3. Kouluttaja näyttää kuinka paineside tehdään ja
kertoo, milloin sitä käytetään.
4. Oppilaat kokeilevat pareittain painesiteen tekemistä.
5. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan
seuraavan kerran.
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Paineside
Sidettä kannattaa laittaa haavan päälle muutama kerros, mikäli käytettävissä ei ole
haavataitoksia. Tämän jälkeen haavan kohdalle laitetaan jokin pieni esine, esim. toinen
sideharsorulla, pieni kivi, tulitikkuaski, linkkuveitsi tms. hieman haavaa suurempi. Tämä
esine muodostaa painesiteen painon, kun se sidotaan tukevasti lopulla sideharsolla
painamaan haavaa. Vaikutuksen saamiseksi sidoksen tulee olla tukeva, muttei liian tiukka.
Raaja tulee pitää koholla painesiteen laittamisen jälkeenkin.
www.redcross.fi ja http://www.angelfire.com
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tarina
Olliina Karhunen on vuolemassa itselleen pajupilliä metsän reunassa, kun puukko yhtäkkiä
lipsahtaa. Terävä puukko viiltää Olliinan ranteeseen syvän haavan, josta alkaa tulla paljon
verta. Olliinan seurassa oleva Mikko ottaa nopeasti tiukan otteen Olliinan ranteesta
haavan kohdalta, ja nostaa hänen käden ylös painaen haavaa kädellään.
Mikko käskee Olliinan makuulle maahan. Repustaan Mikko ottaa ensiapulaukun ja siitä
sideharsorullan. Hän irrottaa otteensa Olliinan ranteesta ja kääräisee sideharsoa
muutaman kierroksen haavan kohdalle, ottaa maasta tasaisen kiven, laittaa sen haavan
kohdalle ja pyörittää sideharson tukevasti painesiteeksi. Sidoksen tehtyään hän tarkistaa,
etteivät Olliinan sormet sinerrä. Koska sormet ovat normaalinväriset ja Olliina pystyy niitä
kehotuksesta liikuttamaan, sidos on hyvin sidottu. Verenvuoto tuntuu tyrehtyvän, koska
veri ei tule sidoksen läpi. Mikko pitää Olliinan käden koholla, ja soittaa apua.
Tarina voidaan halutessa näytellä kouluttajien kesken lapsille tai pyytää kahta lasta
näyttelemään tarinankerronnan ohessa.
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OT 60

VAARAMERKKI

TAVOITTEET

Osaa toimia vaaramerkin alla.

SISÄLTÖ

Toiminta vaaramerkin kuuluessa.

KESTO

30 minuuttia

PAIKKA

Luokkahuone ja harjoitusalue

OPETUSVÄLINEET

Vaaramerkin ääni, piirtoheitin

ESIMERKKITUNNIN
KUVAUS

1. Kuunnellaan yleinen vaaramerkki, esim.
http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/yleinen-vaaramerkki/
2. Lapset pohtivat pienissä ryhmissä, miten
vaaranmerkin kuultuaan toimitaan.
3. Ryhmät kertovat toimintasuunnitelmansa ja kouluttaja
kyselee ja kommentoi.
4. Kouluttajan opastuksella käydään kalvon avulla läpi
kuinka toimitaan vaaramerkin alla. Ohjeet voidaan
myös kirjoittaa työkirjaan.

Ohjeet löytyvät myös
teksti-tv:n sivuilta.



Siirry sisälle. Pysy sisällä.



Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja
ilmastointilaitteet.



Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.



Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.



Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta
ettet joutuisi vaaraan matkalla.

5. Voidaan värittää työkirjasta kuva Mikko ja
vaaranmerkki.
6. Kouluttaja kertoo, missä ja milloin tavataan seuraavan
kerran.

Alkukurssi I
Kouluttajan opas
Versio 2.1

73/76

KALVO

KUN KUULET YLEISEN
VAARAMERKIN

1. Siirry sisälle. Pysy sisällä.
2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja
ilmastointilaitteet.
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
4. Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten
kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.
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MIKKO JA VAARAMERKKI
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Vaaratilanteiden ohjeet
http://turvaopas.pelastustoimi.fi/suojele-itseasi-ja-muita.html#yleinen_vaaramerkki
Itsensä ja muiden ihmisten auttaminen vaatii tietoja vaaroista ja vaaratilanteiden välttämisestä. On
myös hyvä osata toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa.
Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä vaaramerkillä ja
viranomaistiedotteilla. Yleinen vaaramerkki kuuluu ulkohälyttimien välityksellä ja se varoittaa
ulkona olevaa väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta. Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden
mukainen toiminta vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumiskeino. Jokaisen
ihmisen tulisi tunnistaa yleinen vaaramerkki ja heidän tulisi osata toimia oikein sen kuultuaan.
Viranomaistiedotteet annetaan väestölle radion tai television välityksellä. Viranomaistiedotteet ovat
joko hätätiedotteita, jolloin vaara on välitön tai muita viranomaistiedotteita, jolloin ihmishenkiin tai
omaisuuteen kohdistuva vaara ei ole aivan välitön.
Jokaisella ihmisellä on puolestaan vaara- ja onnettomuustilanteessa velvollisuus tehdä hätäilmoitus.

Yleinen vaaramerkki varoittaa väestöä uhkaavasta välittömästä vaarasta.
Varoitus annetaan taajamissa kiinteällä ulkohälytinjärjestelmällä ja taajamien ulkopuolella
kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä. Vaaramerkki kehottaa ulkona olevia
siirtymään sisälle. Yleisen vaaramerkin jälkeen annetaan radiossa tietoja varoituksen
syystä ja suojautumisohjeita. Kaasuvaaratilanteessa ja säteilytilanteessa annetaan yleinen
vaaramerkki.
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai
viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan
jakson pituus samoin 7 sekuntia. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen
äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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