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Tiedote kotiin 

Keski-Suomen pelastuslaitos on käynnistänyt Lapset pelastavat henkiä -projektin Keski-
Suomen alueella vuonna 2018. Projekti pohjautuu ERC:n (Euroopan elvytysneuvoston) 
KIDS SAVE LIVES – projektiin. Projektin tarkoituksena on opettaa lapsille toimimista 
hätätilanteessa. Myös Suomen elvytysneuvoston ja elvytyksen Käypä hoito -suosituksen 
mukaan yksi merkittävimmistä tavoista lisätä elvytystaitoja on kouluissa ja oppilaitoksissa 
tapahtuva elvytyskoulutus. Tutkimusten perusteella oppilaitoksissa annettu elvytyskoulutus 
alentaa elvytyksen aloituskynnystä. 
 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän strategia ohjaa projektin toteutusta.  
Projektin tavoitteena on tutustuttaa kaikki Keski-Suomen neljäsluokkalaiset 
hätäilmoituksen tekoon ja hätäensiavun alkeisiin (kylkiasento, paineluelvytys). Välillisesti 
projektin kautta viedään koteihin tietoa myös muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
Lukuvuonna 2018–2019 projektin kautta tavoitettiin noin 9000 henkilöä Keski-Suomen 
maakunnan alueella.  
 
Pelastuslaitoksen ensihoitajien tai pelastajien pitämällä oppitunnilla koulussa on opeteltu 
hätäensiapua ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Projektiin kuuluu koulutuspäivän lisäksi 
kotitehtävä, jonka toivomme teidän tekevän yhteistyössä koko perheen kanssa. 
Kotitehtävässä on kertausta kodin turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Samalla pääsette 
tarkistamaan, että kodin turvallisuusasiat ovat kunnossa.  
 
Kotitehtävässä on mukana MiniAnne-nukke, jolla harjoitellaan paineluelvytystä. Pidättehän 
siitä hyvää huolta, sillä sen on luokka saanut lahjoituksena ja sillä tullaan harjoittelemaan 
tulevinakin vuosina. Nuken voi tarvittaessa pyyhkiä miedolla pesuaineella. 
 
Nukkea ei puhalleta hygieniasyistä! 
 
Kotitehtävämateriaali ja lomake palautetaan opettajalle. Lisätietoja projektista löydät Keski-
Suomen pelastuslaitoksen verkkosivuilta osoitteessa www.keskisuomenpelastuslaitos.fi. 
 

                 

http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/
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Kotitehtävä 1: Turvallisuus kotona (ei täytetä) 

1. Tarkistakaa tilanne kotikadulla: onko osoite ja talon numero merkitty 

selvästi? Tietääkö lapsi kotiosoitteenne?  

2. Kerratkaa hätänumero ja asiat, jotka tulee hätäpuhelua soitettaessa 

muistaa kertoa. Ladatkaa mahdollisuuksien mukaan Suomi 112 -sovellus 

perheenjäsenten kännyköihin.  

 

 

3. Tarkistakaa kotonanne seuraavat asiat: 

a) Kuinka monta palovaroitinta kodistanne löytyy? Onko niissä toimivat 

paristot? 

 

Toimiva palovaroitin pitää olla jokaisessa kodissa ja tiloissa, joissa nukutaan. 
Rakennuksen jokaisessa kerroksessa tulee olla yksi palovaroitin jokaista 
alkavaa 60 neliömetriä kohden. Palovaroitin testataan joka kuukausi, ja paristot 
vaihdetaan kerran vuodessa.  

b) Mitkä ovat kotinne hätäpoistumistiet vaaratilanteessa (esimerkiksi 

tulipalotilanteessa)? 

c) Onko kodissanne sammutin ja/tai sammutuspeitto? 

d) Löytyykö kodistanne ensiapuvälineitä? 
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Kotitehtävä 2: Kylkiasento 

1. Käykää katsomassa pelastu.fi youtube-kanavalta video: Miten toimia, kun 

ihminen on tajuton?  Linkki: https://youtu.be/Kz5u4l0qDVQ  

2. Milloin ja miksi ihminen käännetään kylkiasentoon?  

3. Harjoitelkaa yhdessä kylkiasentoon kääntämistä. Oppitunnilla on tätä jo 

harjoiteltu, joten lapsenne voi muistaa hyviä vinkkejä. 

 

 

 

https://youtu.be/Kz5u4l0qDVQ
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Kotitehtävä 3: Paineluelvytys 

1. Käykää katsomassa pelastu.fi youtube-kanavalta video: Elvytys 

defibrillaattorin kanssa. Linkki: https://youtu.be/V-tVAXFGoOc  

 

2. Lukekaa yhdessä seuraavan sivun info elottomuuden tunnistamisesta, 

elvytyksestä sekä sydäniskurista eli defibrillaattorista. Kerratkaa 

elottomuuden tunnistaminen sekä hätäpuhelun soittaminen.  

 
3. Miettikää, missä voisitte nähdä AED-merkin, joka kertoo sydäniskurin 

paikan. Sen tunnistaminen on tärkeää julkisilla paikoilla liikkuessa.  
 

 

 
4. Lapsenne on harjoitellut oppitunnilla paineluelvytystä. Harjoitelkaa sitä 

MiniAnnen avulla vielä lisää.  

 Aseta kämmentyvi keskelle autettavan rintalastaa, toinen käsi 

alemman päälle. 

 Nojaa ylävartalo autettavan päälle ja pidä kädet pystysuorassa  

 Pidä kyynärpäät lukossa 

 

 

 

 

 

 

 Painele tasaisesti n. 100-120 kertaa minuutissa 

 Rintakehän tulisi painua noin 5 cm 

 Painelijaa voi vaihtaa viimeistään noin 2 minuutin välein.  

 Jatka niin kauan, kuin jaksat tai saat luvan lopettaa

https://youtu.be/V-tVAXFGoOc
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Tietoisku elottomuudesta ja elvytyksestä 

 
 Elvytys tulee aloittaa potilaalle, joka on reagoimaton eikä hengitä normaalisti. 

Paineluelvytys on erittäin merkittävä potilaan ennusteeseen vaikuttava tekijä.  

 

 Puhalluselvytys on lapselle teknisesti vaikea toteuttaa, koska lapsen suu on 

pienempi verraten aikuiseen.  

 

 Myös hätäkeskus ohjeistaa paineluelvytykseen, ellei hätäpuhelun tekijällä ole 

koulutusta puhalluksiin. Elvytyskoulutuksen käynyt voi osatessaan toteuttaa myös 

puhalluselvytystä. Tällöin rytmi on 30 painallusta ja 2 puhallusta. 

 

 Elvytykseen kuuluu myös sydäniskuri eli defibrillaattori. Näitä saatetaan kutsua 

myös nimellä deffa tai defi.  

 

 Sydäniskuri on laite, jolla annetaan sähköisku rintakehän läpi sydämeen. Iskun 

tarkoitus on pysäyttää sydänpysähdyksen aiheuttanut henkeä uhkaava rytmihäiriö. 

Sähkö johdetaan sydänlihakseen kahden rintakehälle liimattava elektronin kautta.  

 

 Julkisille paikoille, esimerkiksi huoltoasemille, on voitu hankkia sydäniskuri, jota on 

myös maallikon turvallista käyttää. Kun laitteen painaa virtanapista päälle, se kertoo 

yksinkertaiset ohjeet, miten toimia.  

 

 Laitetta ei voi käyttää väärin, koska se tunnistaa henkeä uhkaavan rytmihäiriön ja 

antaa vain siinä tilanteessa iskun. 

 

 Iskun aikana potilaaseen ei saa koskea! 

 

 Sydäniskuri on merkitty vihreä-valkoisella kuvalla tai AED-merkillä.  

 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj679njkOzcAhWlKJoKHcFGD9cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/sinakin-saat-ja-osaat-kayttaa-defibrillaattoria-katso-miten-voit-pelastaa-hengen/5914676&psig=AOvVaw3Cz9abx6y8QTcLdsWcppAC&ust=1534321935854371

