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AIKA- JA TAITOTEHTÄVÄ

ARJEN TAIDOT JA TURVALLISUUS

METSÄSTÄJÄ PULASSA

Kivikautinen väki hankki elantonsa metsästämällä ja kalastamalla sekä keräilemällä marjoja,
sieniä ja muita ympäröivän luonnon antimia. Metsästysretkillä kuljettiin pitkiä matkoja
saaliseläimiä etsien. Tiettömillä taipaleilla tuli liikkua varovasti, koska yllättävä tapaturma
saattoi olla varsinkin yksin liikkuneelle metsästäjälle kohtalokas.

Tehtävä on kaksiosainen.

Osa A

Vartion tulee valita keskuudestaan yksi vartion jäsen, joka toimii
ensiaputilanteessa potilaana erillisen ohjeistuksen mukaan. Ensiaputilanteessa
potilasta kannetaan.

B-osan tehtäväkäsky annetaan vartiolle, kun potilas on valmiina suorittamaan
tehtävän.

B-osan suorittamista varten vartio tarvitsee mukanaan tuomaa
sideharsoa.

LIITTEET
Potilaan ohje
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Osa B

Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 6 minuuttia.
Aika päättyy, kun vartio ilmoittaa olevansa valmis tai rastihenkilö keskeyttää
suorituksen.

Vartion tehtävänä on hoitaa terävään kiveen astunut ja kaatuessaan ranteensa
loukannut potilas sekä kantaa hänet kultatuoliotetta käyttäen turvallisesti
rastihenkilön osoittamaan paikkaan. Haavasta vuotaa runsaasti verta.

Tehtävän suoritukseen saa käyttää omia materiaaleja.

ARVOSTELU
Oikeaoppinen ja tarkoituksenmukainen ensiapu = 2,5 p
Kuljetus = 1,0 p
Vartion toiminta ja yhteistyö = 0,5 p
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus = 0,0 p



ARJEN TAIDOT JA TURVALLISUUS

METSÄSTÄJÄ PULASSA, POTILAAN OHJEISTUS

Pue vasempaan jalkaasi valkoinen sukka, joka kuvastaa jalassasi
olevaa runsaasti vuotavaa haavaa. Olet myös satuttanut oikean
kätesi ranteen ja siinä tuntuu kovaa kipua, mutta se ei vuoda
verta. Makaat maassa tehtävän alussa. Et pysty kävelemään tai
etenemään muullakaan tavalla suorituksen aikana.

Aika alkaa vartiosi saatua tehtäväkäskyn B-osan. Aikaa tehtävän
suorittamiseen on 6 minuuttia. Tehtävä katsotaan suoritetuksi vartion
ilmoittaessa olevansa valmis tai ajan päätyttyä.

Vartion tehtävänä on hoitaa terävään kiveen astunut ja kaatuessaan ranteensa
loukannut potilas.

Saat auttaa ensiavun antamisessa, ja muutenkin puhua tehtävän
aikana.



METSÄSTÄJÄ PULASSA Arvostelupöytäkirja EI KILPAILIJOILLE

Vartion nro
Tehtävä keskeytetään, 

jos tehdään kiristysside 
[tosivaara]

Vartion nimi

Ensiapu 25 rp
5

4 3 2 1 0

Potilaan molempia vammoja 
aletaan hoitamaan heti 
(minuutin sisään)

Kyllä
Jalkaa aloitetaan hoitamaan 

alle minuutissa, ranteen 
hoito 1-3 minuutin sisään

Jalkaa aloitetaan hoitamaan 
1-3 minuutin sisään, 

molempien hoidon aloitus 
alle 3 min

Jalan tai ranteen hoidon 
aloituksessa kestää yli 3 

minuuttia

Jalka nostetaan kohoasentoon Kyllä, sydämen yläpuolelle
Raajaa nostetaan hieman 
koholle, muttei sydämen 

yläpuolelle

Raajaa ei nosteta 
ollenkaan koholle

Jalan haavaan tehdään 
riittävän tiukka paineside

Kyllä
On paineside, mutta ei 

tarpeeksi tiukka
Haava sidottu edes jotenkin, 

mutta ei painesidettä
Ei sidottu ollenkaan tai 

tehty jalkaan kiristysside

Rannetta puristetaan ja 
vammakohdan ympärille 
laitetaan tukeva side

Kyllä
Tehdään sidos, mutta ei 

puristeta
Puristetaan, mutta ei tehdä 

sidosta
Ei puristamista eikä sidosta

Ranteen vammakohtaan 
laitetaan kylmää

Kyllä
Kylmä laitettu, mutta pidetty 

liian vähän aikaa (oltava 
paikoillaan siirron loppuun)

Ei

Kantoside Kyllä
Yritetty tehdä, mutta ei 

toimiva
Ei

Potilaan huomiointi
Potilaalle jutellaan koko ajan, 

rauhoitellaan, esim. 
kerrotaan mitä tehdään

Potilaalle puhutaan edes 
jotain

Potilaalle ei jutella 
mitenkään

Hätäpuhelun soittaminen Puhelu soitetaan Puhelua ei soiteta

Kuljetus 10 rp 5 4 3 2 1 0

Kultatuoliotteen käyttäminen Ote tehty oikein
Jollain vastaavalla tavalla 

kahdestaan kannettu
Yksi kantanut Ei kannettu ollenkaan

Turvallisuus
Siirto turvallinen ja hallittu / 

Potilasta ei ole tarvinnut laskea 
maahan kesken matkan

Kannettava meinannut 
pudota

Pudonnut tai kantajat 
kaatuneet, mutta päässyt 

perille

Ei kannettu ollenkaan / 
Siirto jäänyt kesken

Vartion toiminta ja 
yhteistyö 5 rp

5 4 3 2 1 0

Ryhmän työnjako
Vartiolla on selkeä johtaja / Kaikki 

osallistuvat tekemiseen
On selkeä johtaja, mutta 

siltikään kaikki eivät osallistu

Vain kaksi jäsentä toimii, 
muut seisoo / Tai kukaan 

ei tee mitään

Rastien määrä max 11 rastia
5x 4x 3x 2x 1x 0x

Arvostelija 


