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Tarkoituksena oli järjestää ensiapupäivä esikoululaisille, joka toteutettiin toiminnalli-

sena projektina Säkylän keskustan päiväkodissa yhteistyössä päiväkodin esiopettaji-

en kanssa. Tavoitteena oli tutustuttaa esikoululaiset ensiapuun leikin ja mielikuvien 

kautta. Projektin tavoitteena oli, että lasten tiedot ja taidot ensiavusta karttuvat ja että 

he kokevat pystyvänsä ja uskaltavansa toimia pientä ensiapua vaativissa tilanteissa. 

Projektin tavoitteena oli kehittää taitoani ohjata ensiaputilanteita. Tavoitteina itselleni 

tässä projektissa oli myös ensiapuopetustaitojen karttuminen, lasten kehitystasoon 

sopivan ohjelman ideoiminen, lasten motivaation herättäminen ja ryhmänhallinnan 

karttuminen. Tavoitteena oli myös hankkia osaamista lasten ohjaamiseen ja opetta-

miseen, sekä oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan projektia. 

 

Opinnäytetyöni toimintatuokiot toteutettiin 17. ja 18.10.2012. Ensimmäisenä päivänä 

pidin ensiaputuokion päiväkodin kokopäiväryhmä Mansikoille ja toisena päivänä 

puolipäiväryhmä Mustikoille. Lapsia oli kahtena päivänä yhteensä 21. Projektiin 

kuului neljä toimintatuokiota. Toimintarunko pohjautui kirjoittamani tarinan mukaan. 

Toimintatuokioiden aiheiksi olin valinnut nenäverenvuodon tyrehdyttämisen, nilkan 

nyrjähdyksen ensiavun, pienen haavan hoitamisen ja hätänumeroon soittamisen.  

 

Projektin aikana tekemieni havaintojen ja lapsilta saamani suullisen ja kirjallisen pa-

lautteen perusteella voidaan todeta, että ensiapupäivät olivat lapsille mielekkäät, tar-

peelliset ja toteuttamisen arvoiset. Myös päiväkodin henkilökunnalta saamani palaute 

oli erittäin positiivista ja he pitivät projektia hyödyllisenä.  Opinnäytetyöni jää kirjal-

lisena Keskustan päiväkodille ja he saavat myös käyttöönsä kaiken toimintatuokiois-

sa käyttämäni materiaalin ensiapukansion muodossa, jotta voivat toteuttaa projektia 

päiväkodissa jatkossakin. 
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My goal was to arrange a first aid theme day for pre-school students, that was carried 

out as a functional project in cooperation with the staff of the Säkylä municipality 

central kindergarten. The function was to arrange The objective of the project was to 

increase the children's knowledge and abilities concerning first aid and them feeling 

capable and having the courage to carry out small-scale first aid in demanding situa-

tions. The aim of the project was to increase the children's knowledge and abilities 

concerning first aid and them feeling capable and having the courage to carry out out 

small-scale first aid in demanding situations. My personal goal was to develop my 

skills in coordinating first aid situations. My other personal goals in this project were 

increasing my skills in teaching first aid skills, generating ideas that take into consid-

eration the developmental level of the children, motivating the children and accumu-

lating group coordination skills. It was also my aim to acquire knowledge of teaching 

and directing children and for planning, carrying out and evaluating projects. 

 

The active sessions of my final thesis were carried out on the 17. and the 18. October 

2012. During the first day I held a first aid session to the full-time daycare group 

Mansikat ("Strawberries") and on the second day to the part-time daycare group 

Mustikat ("Blueberries"). A total of 21 children attended on both days. The project 

included four active sessions. The active framework was based on a story I had writ-

ten. I had chosen the following as the subjects of the active sessions: stopping a nasal 

bleeding, first aid for a twisted ankle, treating a small wound and calling the emer-

gency phone number. 

 

On the grounds of the observations I made during the project and the oral and written 

feedback I received from the children one can conclude that the first aid theme days 

were meaningful and important to the children, and worth carrying out. Further, the 

feedback I received from the kindergarten staff was extremely positive and they, too, 

found the project useful. My final thesis will remain as a written copy for the Säkylä 

municipality central kindergarten and they will receive all the material I used in the 

active sessions in the form of a first-aid binder so that they can carry out such theme 

days in the future as well. 
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1 JOHDANTO 

Esiopetuksessa edistetään lapsen kokonaisvaltaista terveyttä sekä kasvua ja kehitystä. 

Esiopetus on ilmaista ja vapaaehtoista. Säkylässä esiopetus perustuu Opetushallituk-

sen ohjeeseen Esiopetuksen suunnittelun perusteista ja Säkylän kunnan esiopetus-

suunnitelmaan. Esiopetusta annetaan Säkylässä vain päiväkodeissa. Säkylässä esi-

opetukseen osallistumisprosentti on sata ja suurin osa esikoululaisista on Säkylän 

keskustan päiväkodissa. (Opetushallituksen www-sivut, Säkylän kunnan esiopetus-

suunnitelma 2011.) 

 

Esiopetuksen tehtävänä on opettaa lapselle yhteiskunnan jäsenyyttä ohjaamalla lasta 

toimimaan vastuullisesti ja yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti, sekä toista 

ihmistä arvostaen. Keskeistä on myös tukea ja edistää lapsen parhaita mahdollisia 

kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä seuraamalla lapsen kehitystä fyysiseltä, 

psyykkiseltä, sosiaaliselta, kognitiiviselta ja emotionaaliselta kannalta. Näin pysty-

tään myös varmistumaan, että vaikeuksiin pystytään tarttumaan ennalta ehkäisevästi. 

Esikoulussa kaikilla lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja päästä aloitta-

maan koulu. (Opetushallituksen www- sivut 2012.) 

 

Myönteiset oppimiskokemukset ovat avainasemassa lapsen tervettä itsetuntoa raken-

nettaessa. Monipuolisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet muiden ihmisten kanssa 

vahvistavat myös osaltaan lapsen itsetuntoa. Esikoulussa lasta autetaan tutustumaan 

uusiin kiinnostaviin asioihin ja näin ollen lapsen kokemusmaailma rikastuu. (Ope-

tushallituksen www- sivut 2012.) 

 

Ensiapu liittyy omalta osaltaan lapsen turvallisuuden tunteeseen. Kyky toimia tapa-

turmatilanteessa lisää onnistumisen tunnetta ja kasvattaa lapsen myönteistä itsetun-

toa. Ensiavun oppiminen voi olla hauskaa ja innostavaa, kun sitä tekee mielikuvahar-

joitteiden ja leikin kautta. Leikki on lapselle tärkeää. Leikkiessään lapsi harjaantuu, 

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Alle kouluikäisen leikille on tärkeää, että kas-

vattaja ohjaa ja on läsnä. Se lisää turvallisuuden tunnetta ja auttaa mahdollisten kon-
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fliktitilanteiden ratkaisemisessa. Leikkiessään lapsi kehittää ongelmanratkaisutaito-

jaan. (Koivunen 2009, 40.) 

 

Ensiavun opetuksesta on tehty useita opinnäytetöitä alakouluihin, erityisesti 5-

6.luokkalaisille. Jo esikoululaisena olisi hyvä tutustua perusensiapuun ja saada tieto- 

ja taitopohjaa tuleville ensiavun haasteille peruskoulussa, koska siellä se kuuluu ope-

tussuunnitelmaan. Esiopetushan antaa valmiuksia koulun oppimistilanteisiin. Perus-

koulussa ensiapuosaaminen on sisällytetty terveystiedon oppikokonaisuuteen. Ala-

luokilla ympäristöoppi, terveystieto, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto muodos-

tavat yhteisen kokonaisuuden nimeltä ympäristö- ja luonnontieto. (Opetushallituksen 

www- sivut 2012.) 

 

Aihe kiinnosti minua erityisesti siksi, että saan tässä työssä yhdistää kolme tärkeää 

mielenkiintoni kohdetta; ensiavun, lapset ja opettamisen. Itselläni on lapsia, ei kui-

tenkaan tällä hetkellä yhtään esikoululaista. Valitsin kohderyhmäkseni esikouluikäi-

set lapset, koska kuuden vuoden iässä lapsi on innokas oppimaan uutta ja nauttii suu-

resti uusien asioiden oivaltamisesta ja niiden pohtimisesta.  Ensiaputaito on tärkeää 

ja esikouluikäisenä lapsi voi luoda jo tuleville taidoilleen pohjaa. (Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton www- sivut 2012.) 

 

Yleisimmät tapaturmat, joita lapset kohtaavat, ovat putoamiset, kaatumiset, törmää-

miset, erilaiset liikuntavammat, hukkumiset ja liikenneonnettomuudet. Valitsin pro-

jektiini neljä erilaista tilannetta, joita lapset saattavat arjessaan kohdata. Nenäveren-

vuotoja saattaa tulla leikkiessä tai nenää kaivaessa ja näin se on yksi yleinen lasten 

kohtaama ensiapua vaativa tapaturma tai tilanne. Lasten harrastaessa urheilua tai 

leikkiessä saattaa esimerkiksi jalka nyrjähtää, sen ensiapu on siis hyvä olla myös tie-

dossa.  Pieniä haavoja voi arjessa tulla melkein mistä vain, paperista tai vaikka kaa-

tuessa. Pienen ruhje- tai paperihaavan ensiapu on hyvä osata. Hätänumero on hyvä 

tunnistaa jo nuorella iällä ja sen opetteleminen kuuluukin varhaiskasvatussuunnitel-

maan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 2012.) 

 

Tarkoituksena on järjestää ensiapupäivä esikoululaisille, joka toteutetaan toiminnalli-

sena projektina Säkylän keskustan päiväkodissa yhteistyössä esiopettajien kanssa. 

Tavoitteena on tutustuttaa esikoululaiset ensiapuun leikin ja mielikuvien kautta. Pro-



7 

jektin tavoitteena on, että lasten tiedot ja taidot ensiavusta karttuvat ja että he kokevat 

pystyvänsä ja uskaltavansa toimia pientä ensiapua vaativissa tilanteissa. Projektin 

tavoitteena on kehittää taitoani ohjata ensiaputilanteita. Tavoitteina itselleni tässä 

projektissa ovat myös ensiapuopetustaitojen karttuminen, lasten kehitystasoon sopi-

van ohjelman ideoiminen, lasten motivaation herättäminen ja ryhmänhallinnan kart-

tuminen. Tavoitteena on myös hankkia osaamista lasten ohjaamiseen ja opettami-

seen, sekä hankkia osaamista projektin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

2 ESIKOULULAINEN JA ENSIAPU 

 

Ensiapu tarkoittaa yhtä osaa loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen auttamista-

pahtumasta. Ensiapuun kuuluvat potilaan pelastaminen, ensiavun antaminen, hätäil-

moituksen tekeminen, ensihoidon antaminen ja jatkohoitoon saattaminen. Pieniä ta-

paturmia ja äkillisiä sairastumisia tapahtuu usein, ne kuuluvat arkeen. Tällaisissa ti-

lanteissa usein maallikon antama ensiapu on ainoa tarvittava. (Punainen Risti 2005.) 

 

Vakavissa onnettomuuksissa tai sairaskohtauksissa tarvitaan maallikon antaman en-

siavun lisäksi usein ammattilaisten apua. Ripeällä tilannearviolla, nopealla avun hä-

lyttämisellä ja oikeanlaisilla ensiaputoimenpiteillä on suuri ja ratkaiseva merkitys 

ensihoitojärjestelmän käynnistämisessä. (Sahi, Castrén, Helistö & Kämäräinen 

2007.) 

 

Kaikilla ihmisillä on velvollisuus auttaa apua tarvitsevaa ja tarvittaessa saada itse 

apua. Auttamisvelvollisuus on määritelty laissa. Sen, joka saapuu ensimmäisenä pai-

kalle, on ryhdyttävä heti toimimaan. Vasta kun pelastustoimen eri ammattihenkilöt 

saapuvat paikalle, vastuu siirtyy heille. (Punainen risti 2005.) 

2.1 Nenäverenvuodon tyrehdyttäminen 

Nenäverenvuoto on peräisin nenän limakalvon verisuonista. Syynä verenvuotoon voi 

olla joko laaja-alainen verestys limakalvolla tai yksittäinen verisuoni, joka on syystä 
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tai toisesta revennyt. Nenäverenvuodon saa kuitenkin alkamaan jokin mekaaninen 

tekijä; niistäminen, aivastus, nenän kaivaminen, saunominen tai vaikkapa nenään 

kohdistunut isku. Yleisin vuotava alue on nenän väliseinän etuosa, mutta vuoto voi 

olla peräisin nenän muistakin osista. (Lääkärikirja Duodecim 2011.) 

 

Erityisesti lapsilla nenän kaivamisen lopettaminen saattaa olla vaikeaa ja sen vuoksi 

verenvuoto ei helposti lopu. Lapsilla vuoto kuitenkin yleensä asettuu muuten itsel-

lään nopeasti. (Pitkänen 2009.) 

 

Tavallisimmin nenäverenvuoto saa alkunsa limakalvon kuivumisen tai heikentymi-

sen seurauksena. Tätä esiintyy esimerkiksi flunssan yhteydessä. Myös eräät lääkeai-

neet, kuten asetyylisalisyylihappo ja varfariini, voivat altistaa nenäverenvuodoille, 

veren hyytymistä estävän taipumuksensa vuoksi. Joissain yleissairauksissa nenän li-

makalvo voi myös olla vuotoherkkä. (Lääkärikirja Duodecim 2011.) 

 

Joissain kouluissa ja päiväkodeissa huono sisäilman laatu saattaa myös olla lasten 

pitkään jatkuneiden nenäverenvuotojen syynä. Ilmastointien asetuksia säätämällä ja 

puhdistuspalveluista huolehtimalla saatetaan saada tämä kiusallinen vaiva kuriin. 

(Kuitunen 2013.) 

 

Kaikissa nenäverenvuodoissa ensiapu toteutetaan tyrehdyttämällä. Nenä tyhjennetään 

niistämällä ja vuotava sierain painetaan umpeen vähintään 10 minuutin ajaksi yhtä-

mittaisesti. Potilaan tulee istua etukumarassa asennossa. Sillä estetään veren valumi-

nen nieluun. Vuodon tyrehtymistä voidaan edistää laittamalla jääpussi tai jokin muu 

kylmä niskaan tai otsalle. Jos verenvuoto ei lakkaa 10 minuutin aikana toistetaan 

edellä mainittu hoito ja vuotavaan sieraimeen työnnetään vanutuppo. Sierain puriste-

taan uudelleen kiinni, nyt 15 minuutin ajaksi. Jos vuoto ei tällöinkään lakkaa, on syy-

tä lähteä lääkäriin. Potilaan tulee istua kuljetuksen ajan. (Lääkärikirja Duodecim 

2011.) 
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2.2 Nyrjähdyksen ensiapu 

Kun nilkka nyrjähtää, niveltä ympäröivät nivelsiteet venyvät tai repeytyvät osittain. 

Lisäksi nilkan ulkopuolella kulkevien lyhyen ja pitkän pohjeluulihaksen jänteet saat-

tavat venähtää. Nilkan nyrjähdys on kaikenikäisille yleisin liikuntavamma. Puolet 

nyrjähdyksistä tapahtuvat urheilutilanteissa. Lievempi nyrjähdys voi sattua myös 

esimerkiksi liukastuessa tai kiven päälle astuessa. Yleisimmin nilkka kääntyy ul-

kosyrjälle. (Saarikoski, Stolt & Liukkonen 2010.) 

 

Nyrjähdys heikentää tasapainoa, lihasten yhteistoimintaa ja nilkan asento ja liiketun-

toa, joten riski saada toistuvia nyrjähdyksiä lisääntyy. Uusintavammojen välttämi-

seksi on syytä huolehtia olemassa olevan nyrjähdyksen hoidosta ja kuntoutuksesta 

hyvin. (Saarikoski, Stolt & Liukkonen 2010.) 

 

Ensiapuna nyrjähdykseen on raajan kohoasento ja kylmähoito. Kylmäpakkaus sido-

taan nilkan ympärille. Sitä on hyvä käyttää 4–6 kertaa päivässä noin 20 minuutin 

ajan. Kylmä vähentää sisäistä verenvuotoa ja sitä kautta turvotusta. Joustoside eli 

kompressio päkiästä sääreen sidottuna vähentää myös turvotuksen kehittymistä. 

(Saarikoski, Stolt & Liukkonen 2010.) 

 

Raaja on rauhoitettava kuormitukselta 2–3 päivän ajan. Kyynärsauvojen käyttöä suo-

sitellaan ja ne voidaan lainata terveyskeskuksesta. Nilkkaa on hyvä kuntouttaa myös 

esimerkiksi nilkkaa ojentamalla ja koukistamalla. Ojennus-koukistusharjoitetta voi 

tehdä useita kertoja päivässä ja se edistää raajan verenkiertoa. Liikkuminen voidaan 

aloittaa kolmen päivän kuluttua vamman syntymisestä, sitten kun jalalle voi alkaa 

varata painoa. Urheilusta on kuitenkin pidettävä taukoa 2–3 viikkoa. Lopullinen pa-

raneminen voi kuitenkin viedä useita viikkoja, jopa puoli vuotta. (Saarikoski, Stolt & 

Liukkonen 2010.) 

2.3 Pintahaavan hoitaminen 

Haava on ihon tai limakalvon vaurio, johon voi liittyä myös syvempien kudosten tai 

sisäelinten vammoja. Naarmu tai pintahaava syntyy raapaisusta tai kaatumisesta. Iho 
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voi vahingoittua laajalta alueelta, ja hiussuonien rikkoutuessa haavasta tihkuu verta 

ja kudosnestettä. (Sahi, Castrén, Helistö & Kämäräinen 2007.) 

 

Kädet on aina pestävä ennen haavan käsittelyä. Haava-alue on puhdistettava vedellä 

ja saippualla tai haavanpuhdistusaineella. Verenvuoto tyrehdytetään painamalla haa-

vaa tai vaihtoehtoisesti puristamalla haavan reunoja yhteen, riippuen haavasta. Viil-

tohaava tulee sulkea haavateipillä, pikasiteellä tai perhoslaastarilla. Haava tulee peit-

tää tarvittaessa sidetaitoksella ja kiinnelaastarilla tai joustinsiteellä. On hyvä myös 

tarkistaa, että haavan saaneella on jäykkäkouristusrokotus voimassa. Haavan tulee 

antaa parantua rauhassa ja sitä peittävä side tulee pitää kuivana. Mikäli haava tuleh-

tuu, eli alkaa punoittaa, erittää tai särkeä, on syytä hakeutua lääkäriin. (Sahi, Castrén, 

Helistö & Kämäräinen 2007.) 

2.4 Hätänumeroon soittaminen 

Hyvä muistisääntö on, että hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todelli-

sissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna 

tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Hätänumeroon ei soiteta kiireettö-

missä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös erilaisissa häiriö- ja poik-

keustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron. (Hätäkeskuslai-

toksen www-sivut 2012.) 

 

Hätätilanteessa tärkeintä on muistaa hätänumero 112 ja soittaa siihen mahdollisim-

man pian, jotta apu saapuisi mahdollisimman nopeasti paikalle. Hätänumeroon soit-

tamista ei tarvitse pelätä tai jännittää, eikä siihen soittamiseen tarvitse opetella mi-

tään erityistä ohjetta. Hätäkeskuspäivystäjät ovat ammattitaitoisia ja kysyvät hätäti-

lanteeseen liittyvät kysymykset, antavat neuvoja sekä opastavat soittajaa. Suomalai-

set ja Suomessa oleskelevat ihmiset saavat apua hätänumeron 112 kautta kaikissa 

kiireellisissä hätätilanteissa. Kyse voi olla poliisilta, pelastuslaitokselta, sairaankulje-

tukselta tai sosiaalitoimelta saatavasta kiireellisestä avusta. (Hätäkeskuslaitoksen 

www-sivut 2012.) 
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Mikäli mahdollista, hätäpuhelun soittajan tulisi olla se, jota asia koskee. Hänellä on 

tapahtuneesta eniten sellaista tietoa, jota päivystäjä tarvitsee määritellessään avun 

tarvetta. Soittajan on kerrottava tarkasti, mitä on tapahtunut, kun päivystäjä sitä hä-

neltä kysyy. Hänen on myös kerrottava, missä kyseinen hätätilanne on. Päivystäjä 

tarvitsee tarkan osoitteen, jotta osaa lähettää avun oikeaan paikkaan mahdollisimman 

nopeasti. (Hätäkeskuslaitoksen www-sivut 2012.) 

 

Päivystäjä voi kysyä muutakin, joihin soittajan tulee vastata. Kysymykset puhelun 

aikana eivät kuitenkaan viivästytä avun saapumista paikalle. Kaikkein kiireellisim-

missä tapauksissa päivystäjä hälyttää avun jo puhelun aikana.  Päivystäjä antaa myös 

toimintaohjeita hätätilanteisiin. On tärkeää noudattaa hätäkeskuksen antamia ohjeita, 

koska oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputu-

loksen kannalta. (Hätäkeskuslaitoksen www-sivut 2012.) 

 

Puhelua ei saa lopettaa ennen kuin päivystäjä antaa soittajalle luvan. Keskustelun 

päätyttyä linja on pidettävä vapaana, koska päivystäjä tai saapuva auttaja voi tarvita 

lisätietoja tapahtuneesta. Kun apu on saapumassa paikalle, soittajalla on velvollisuus 

opastaa auttajat oikeaan paikkaan. Mikäli tilanne muuttuu kriittisesti ennen avun saa-

pumista, tulee ottaa uudelleen yhteys hätäkeskukseen. (Hätäkeskuslaitoksen www-

sivut 2012.) 

 

Lapsen kanssa hätänumeroa harjoitellessa on erityisesti huomioitava, ettei tilanne 

synnytä lapsessa pelkoa vaan turvallisuuden tunnetta.  Leikki on myös hätänumeron 

käytön opettelussa hyvä keino saada lapsi sisäistämään asia. (Hätäkeskuslaitoksen 

www-sivut 2012.) 

2.5 Aikaisemmat lapsiin ja esiapuun liittyvät projektit 

Huhtakallio, Niskanen ja Nokkonen ovat opinnäytetyössään opettaneet ensiapua 5-6-

vuotiaille lapsille (n=11) ja oppimistulokset olivat varsin positiivisia. Lapset olivat 

innostuneita ja kaikki oppivat toimintatuokioissa jotain, vaikka olisivatkin seuranneet 

tilanteita sivusta. Lapsilla oli etukäteen jo jotain tietoa ensiavusta ja joissain tilanteis-

sa tiesivät myös miten toimia. Projektin edetessä oli selkeästi huomattavissa, että las-



12 

ten tiedot ja taidot ensiavussa olivat kasvaneet. (Huhtakallio, Niskanen & Nokkonen 

2009, 5.) 

 

Saarinen piti opinnäytetyönään ensiapuopetusta 2.-4. luokan oppilaille (n= 90). Saa-

rinen käsitteli työssään lasten yleisimpiä tapaturmia ja niiden ennaltaehkäisyä. Ope-

tuksensa tueksi hän oli kehittänyt Powerpoint esityksen. Palautteet opetuksesta olivat 

hyviä. Suurin osa lapsista koki opetuksen hyväksi ja tarpeelliseksi, yli puolet halusi-

vat koululleen lisää opetusta ensiavusta ja lähes kaikki kokivat oppimistaan asioista 

olevan hyötyä tulevaisuudessa. (Saarinen 2011. 1, 25-26.) 

 

Makkonen ja Teelmäki pitivät ensiapupäivän Kankaanpään keskustan koulun 4A 

luokan oppilaille (n=23). Lapsille opetettiin ensiavun perustaitoja Powerpoint-

esityksen ja heille tehdyn ensiapuoppaan avulla. Ensiapua opetettiin teoriassa ja käy-

tännössä. Oppilaat olivat kiinnostuneita aiheesta ja palautteet päivästä olivat positii-

visia. (Makkonen & Teelmäki 2007. 6-7, 41-42.) 

 

Penttilä ja Suppula pitivät ensiapupäivän Porin Uudenkoiviston koulun viidesluokka-

laisille (n=29). He ohjasivat lapsia hätäilmoituksen tekemisessä, pinnallisten palo-

vammojen hoidossa, nyrjähtäneen nilkan hoidossa sekä vierasesineen poistamisessa 

hengitysteistä. Lapsia opetettiin niin teoriassa kuin käytännössäkin. Projektin lopussa 

selvisi, että tarve tämän kaltaiselle opetukselle oli suuri. Oppilaat olivat toiminnalli-

sesta projektista kiinnostuneita ja heidän oppimistuloksena parantuivat. (Penttilä & 

Suppula 2012. 6-7, 41-42.) 

3 ESIKOULULAINEN JA ESIOPETUS 

 

Esikouluiäksi Suomessa käsitetään kouluikää edeltävä vuosi, lapsi on silloin kuusi-

vuotias. Kuusivuotias on jo sanallisesti taitava, osaa jo 14 000 sanaa ja on kovasti 

kiinnostunut kirjaimista ja numeroista. Abstraktit käsitteet ovat kuusivuotiaalle edel-

leen vaikeita, mutta hän harjoittelee jo ymmärtämään, että sanoilla on erilaisia merki-
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tyksiä. (Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2009, 136; Minkkinen, Jokinen, 

Muurinen & Surakka 1997, 68 .) 

 

”Esiopetus on kuusivuotiaalle lapselle tarkoitettua suunnitelmallista opetusta ja kas-

vatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen.” Esi-

opetus on leikinomaista, lapsen kehitystasosta lähtökohtaisesti riippuvaa toimintaa. 

Sen tarkoitus on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kehitystä ja antaa 

valmiuksia kohdata ja oppia uusia asioita. Opetus toteutetaan mielikuvituksen ja lei-

kin kautta ja tavoitteena on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja kehittää lapsen 

taitoja oppia. Lapsen on tarkoitus omaksua perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppi-

misen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. (Opetushallituksen www-sivut 

2012.) 

 

”Esiopetuksen tavoitteena on tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuuky-

kyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja 

taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on myös parantaa lasten oppimisedellytyksiä, edis-

tää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ja lisätä lasten mahdollisuuksia ke-

hittää itseään riippumatta heidän asuinpaikastaan. Kunnalla on velvollisuus järjestää 

esiopetusta ja lapsella on oikeus osallistua esiopetukseen”. (Opetushallituksen www-

sivut 2012.) 

 

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteet vahvistettiin joulukuussa 2000 ja niiden pohjalta laaditut uudet esi-

opetus-suunnitelmat on otettu käyttöön viimeistään syksyllä 2002. Säkylän viimeisin 

esiopetussuunnitelma on vuodelta 2012. Opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. 

Opetussuunnitelman yhtenä sisältöalueena on terveystieto, johon ensiapukin sisältyy. 

(Opetushallituksen www-sivut 2012; Ääri henkilökohtainen tiedonanto 01.06.2012.)  

3.1 Esikoululaisen kehittyminen 

Kuusivuotiaan puhe on jo sujuvaa ja hän tulee ymmärretyksi erilaisissa tilanteissa. 

Sanojen taivutus sujuu useimmiten oikein. Esikoulussa lapset kiinnostuvat kirjaimis-

ta ja numeroista ja kirjat ovat heille yleensä todella mieluisia.  Moni esikoululainen 
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oppii kirjoittamaan oman nimensä ja muitakin kirjaimia, jotkut heistä saattavat oppia 

jo lukemaan ja kirjoittamaan. Nämä ovat yksilöllisiä asioita, eikä ole syytä huolestua, 

jos 6-vuotias ei vielä osaa lukea. Lukemisen taidot tasoittuvat koulussa ja valtaosa 

lapsista oppii lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana. (Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton www-sivut 2012.) 

 

Jokainen lapsi kehittyy omaa tahtiaan, mutta noin kuuden vuoden iässä lapsi saattaa 

olla tunteiltaan ailahtelevainen ja rauhaton. Hän saattaa välillä olla todella omatoimi-

nen, oma-aloitteinen ja sopeutuva, mutta välillä saattaa haluta olla pieni ja saada hoi-

vaa, hellyyttä ja huolenpitoa. Lapsi tarvitsee paljon tukea ja kannustusta, kun hän 

yrittää muodostaa kaveripiiriään, onnistua harrastuksissa ja yrittää kehittää moraali-

aan. Itsekritiikin herääminen saattaa monilla kuusivuotiailla aiheuttaa epäonnistumi-

sen pelkoa. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton www-sivut 2012.) 

 

Kuuden vuoden iässä lapsi alkaa siirtyä operationaalisesta ajattelusta konkreettisten 

operaatioiden vaiheeseen eli hän kykenee ajattelemaan systemaattisesti, ratkaisemaan 

ongelmia ja päättelemään. Lapsi ei kuitenkaan vielä osaa ajatella abstraktisti. Kuusi-

vuotias kykenee luokitteluun ja pystyy huomioimaan samanaikaisesti useita asioita. 

Kaikki nämä laadulliset muutokset ovat sidoksissa lapsen moraalin kehittymiselle. 

(Armanto & Koistinen 2007, 138.) 

 

Kuusivuotiaana lapsen ajattelutaidot kehittyvät nopeasti. Lapsi pystyy entistä hel-

pommin pohtimaan erilaisten asioiden ja ilmiöiden syitä ja hyödyntää pohdinnassaan 

mielikuvia. Kuitenkin esikoululainen oppii asioita mieluiten ja parhaiten leikin ja ko-

keilun kautta. Esikoululainen on usein kiinnostunut luonnosta ja hän suunnittelee ja 

tekee kokeita, joilla hän voi itselleen havainnollistaa erilaisia ilmiöitä. Esikouluikäi-

nen pystyy jo melko hyvin keskittymään työhönsä ja saattamaan sen loppuun asti. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliiton www-sivut 2012.) 

3.2 Esikoululainen oppijana 

Esikoululaisena lapsi siirtyy systemaattisen opetusjärjestelmän osaksi. Hänen olete-

taan selviämään kognitiivisesti oppimisesta ja sopeutuvan myös suurempaan ryh-
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mään tasavertaisena jäsenenä. Näin kuusivuotiaalle avautuu uusi asema yhteiskun-

nassa. (Armanto & Koistinen 2007, 138- 139.) 

 

Kuuden vuoden ikäisenä lapsella on hyvin läheinen suhde omiin taitoihinsa ja niiden 

oppimiseen. Lapsen käsitys itsestään uuden oppijana muotoutuu juuri tässä vaiheessa 

ja näin ollen koulun aloituksen ajankohta onkin tärkeä huomioida.  Lapset ovat it-

senäistyneet jo sen verran, että heidän voidaan ajatella osaavan toimia ryhmässä. 

Tässä kohtaa onkin tärkeää, että lapsi on kotona oppinut sosiaalisia taitoja, joita hän 

nyt pääsee hyödyntämään kaverisuhteissaan. Molemmat osa-alueet, perhe- ja kave-

risuhteet ovat tärkeitä lapsen identiteetin kehitykselle. (Armanto & Koistinen 2007, 

138- 139.) 

 

Leikkiminen on lapselle monessa mielessä tärkeää. Esimerkiksi roolileikeissä, lapsi 

voi harjoitella jännittäviä tilanteita ja tapahtumia sekä asettua ja eläytyä toisen ase-

maan. Lapselle leikki on väline käsitellä monia aikuiselämän ilmiöitä. Hän saattaa 

verrata barbienukkeja kauneuteen, autoja nopeuteen ja supersankareita menestyk-

seen. Leikit kehittävät lapsen sanavarastoa, muistia, ilmaisukykyä ja kykyä suunni-

tella asioita. Leikin kautta lapset tutustuvat heille uusiin ja vieraisiin asioihin ja 

myöskin omiin kykyihinsä. Leikki on lapselle todella tärkeää, joten lapsen päivään 

tulee sisältyä riittävästi aikaa leikeille ja vapaalle touhuilulle. Ensiapua harjoitellaan 

vielä leikin avulla, kertaamalla asia monta kertaa ja aikuisen tarkistamana. Päiväko-

dissa voidaan myös leikkiä lääkärileikkiä, johon ensiaputaidot voidaan yhdistää. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliiton www-sivut; Ääri henkilökohtainen tiedonanto 

01.06.2012.) 

3.3 Esikoululaisen opettaminen 

Opettaminen on toimintaa, joka on vuorovaikutuksellista ja sen tarkoituksena on saa-

da aikaan syvällistä oppimista oppijassa. Hyväksi opettamiseksi voidaan kuvailla ti-

lannetta, jossa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia menetelmiä, joiden avulla kaikki 

oppijan monialaiset tavoitteet täyttyvät. Dewey kuvaa oppimista vuorovaikutukselli-

seksi ja kokemukselliseksi. Opettajan täytyy tuntea oppijat niin, että hän on selvillä 
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heidän tieto- ja taitotasostaan ja niin ollen pystyy suunnittelemaan oppimisprosessin 

sen pohjalta oikeanlaiseksi. (Hujala 2000, 43; Peltonen 2000, 89.) 

 

Oppimisympäristö vaikuttaa myös lapsen oppimiseen.  Oppimisympäristö on luotava 

lapselle sellaiseksi, että lapsen on mahdollista oppia. Hyvä oppimisympäristö määrit-

tyy jo siitä tavasta jolla kasvattaja lähestyy lasta sekä kasvattajan käsityksestä lapsen 

kyvystä oppia. (Koivunen 2009, 183- 184) 

 

Lapset oppivat jokapäiväisessä elämässä käytännön toimintoja vanhemmiltaan ja 

muilta henkilöiltä, joiden kanssa ovat tekemisissä päivittäin. Koulun alkaessa lapset 

omaksuvat toimintatapoja myös opettajilta ja oppivat myös ajan myötä kyseenalais-

tamaan niitä. Opettajan tulee olla empaattinen, avoin, innostunut ja luova, ja opetta-

jalla tulee olla myös vahva itsetunto, jotta onnistuneen kasvatukset lähtökohdat täyt-

tyisivät. (Utajärven kunnan www-sivut 2013.) 

Lapsiryhmän hallinnassa opettajan on kyettävä aistimaan herkästi lasten tarpeet, pys-

tyttävä motivoimaan lapsia ja hänen on omattava hyvät vuorovaikutustaidot. Opetus-

tilanteessa myös opettajan vireystila ja oma tunnetila vaikuttavat lasten käyttäytymi-

seen, joko positiivisesti tai negatiivisesti. (Koivunen 2009, 71,122.) 

 

Opettamisessa on muistettava tietynlaiset rajat ja säännöt, jotta toiminta olisi turval-

lista. Oppimista tulisi harjoittaa erilaisia vuorovaikutustilanteita hyödyntäen. Kun 

lasta opetetaan, tulee lapsessa herättää myönteinen tunne oppimista kohtaan. Tällai-

nen mielihyvän tunne vaikuttaa lapseen myönteisellä tavalla ja kasvattaa hänen itse-

tuntoaan. Näiden tunteiden kautta lapsessa voi kehittyä jatkuva uuden tiedon omak-

sumisesta koettu mielihyvän tunne ja uuden oppimisen halu. Kouluopetuksen piirissä 

lapsi tottuu saamaan jatkuvasti palautetta toiminnastaan ja oppimisestaan. Tämän 

kautta lapsi oppii tunnistamaan oma kykyjään ja taitojaan. Oppimisen yhteydessä 

lapsi oppii tiedostamaan omia ominaisuuksiaan ja vertaamaan niitä ikätovereidensa 

vastaaviin. Tämän tiedon kautta lapsi tiedostaa omaa itseään. (Utajärven kunnan 

www-sivut 2013.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Tarkoituksena on järjestää ensiapupäivä ja saada esikoululaiset tutustumaan en-

siapuun ja siihen liittyviin hoitotoimenpiteisiin leikin ja mielikuvien kautta. Lasten 

kanssa on tarkoitus keskittyä heille olennaisimpiin ja käytännössä mahdollisiin en-

siapua vaativiin tilanteisiin. Lisäksi heille jää perustietoa ensiavusta pohjaksi myö-

hempää oppimista varten. 

 

Tavoitteena on, että lapset kokisivat oman ensiaputietoutensa karttuneen ja että he 

uskoisivat osaavansa ja uskaltavansa toimia pientä ensiapua vaativissa tilanteissa. 

Näin he saavat varmuutta ja turvallisuuden tunnetta, eivätkä hätäänny tapaturmatilan-

teessa. Toisena tavoitteena on saada lapset suhtautumaan myönteisesti ensiapuun ja 

kiinnostumaan siitä. Kolmantena tavoitteena on saada aikaan jatkumo niin, että Sä-

kylän keskustan päiväkodissa kaikki tulevat esikoululaisryhmät pääsisivät oppimaan 

ensiapua. Tarkoituksena on koota ensiapupäivissä käytetty materiaali ja tehdä niistä 

ensiapukansio, joka jää muistoksi ja käyttöön Säkylän keskustan päiväkodille. 

 

Omat tavoitteeni on kehittää taitoani ohjata ensiaputilanteita. Tavoitteina itselleni 

tässä projektissa ovat myös ensiapuopetustaitojen karttuminen, lasten kehitystasoon 

sopivan ohjelman ideoiminen, lasten motivaation herättäminen ja ryhmänhallinnan 

karttuminen. Tavoitteena on myös hankkia osaamista lasten ohjaamiseen ja opetta-

miseen, sekä hankkia osaamista projektin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

5 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

5.1 Kohderyhmän kuvaus 

Säkylän keskustan päiväkoti sijaitsee aivan kunnan keskustan tuntumassa lähellä Sä-

kylän Pyhäjärveä ja kirkkoa. Se on perustettu vuonna 1977 ja virallisesti esiopetus on 

alkanut Säkylän keskustan päiväkodissa vuonna 1980. (Ääri henkilökohtainen tie-

donanto 01.06.2012.) 
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Opetus- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa, kaksi lasten-

hoitajaa ja kaksi päiväkotiavustajaa. Lisäksi määräaikaisia avustajia palkataan tar-

peen mukaan. Lapsia Säkylän keskustan päiväkodissa on maksimissaan 44. Lapset 

ovat iältään 3-6 vuotiaita. Lapset valitaan kahteen ryhmään, kokopäiväryhmä Man-

sikkoihin, jossa on 21 lasta ja puolipäiväryhmä Mustikkoihin, jossa on 23 lasta. Näi-

den sisältä muodostetaan pienryhmä Omput, jossa on 6-9 lasta, joista osa on erityistä 

tukea vaativia lapsia ja loput ovat talon pienimpiä. (Ääri henkilökohtainen tiedonanto 

01.06.2012.) 

 Esikoululaisia on yhteensä 20, kokopäiväryhmäläisiä kymmenen ja puolipäiväryh-

mäläisiä kymmenen. Kaksi heistä tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta. Ensiapupäi-

vänä kaikki esikoululaiset osallistuvat toimintaan. Yhdellä lapsella on oma avustaja 

ja osapäiväryhmässä on lisäksi mukana yksi pikku-eskari, joka on vuoden muista 

nuorempi.  Esiopetuslasten lukumäärä vaihtelee vuosittain ikäluokkien koon mukaan. 

(Ääri henkilökohtainen tiedonanto 01.06.2012.) 

5.2 Resurssit ja riskit 

Projektissa tähdätään ennalta määritettyyn tavoitteeseen. Projektin edetessä voi kui-

tenkin ilmetä asioita, joiden vuoksi toimintasuunnitelmaa on muutettava. Näitä voi-

vat olla puutteelliset suunnitelmat tai resurssien vaihtuminen. Resursseiksi voidaan 

määritellä projektin tekijät, osaaminen, käytössä olevat laitteet ja materiaalit. (Kettu-

nen, 2003. 15,149.) 

 

Koen, että oma kokemukseni lasten parissa, niin äitinä kuin erilaisten liikuntaharras-

tusten ohjaajana, on hyödyksi projektissa. Koen tämän yhdeksi resurssiksi ja se on 

myös yksi syistä, jonka vuoksi lähdin tekemään opinnäytetyötäni toiminnallisena ja 

lasten parissa.  

 

Materiaalit projektiini kustannan itse, minulla ei ole yhteistyökumppaneita. Ainoat 

kustannukset minulle tulee ensiapupussien kokoamisesta. Kokonaissumma on noin 

60 euroa. Päiväkodin henkilökunta antaa minun käyttää heidän tulostintaan tarvitta-

van lapsille jaettavan materiaalin tulostamiseen, joten siitä ei koidu minulle kustan-
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nuksia. Tärkeä osa projektia on tarinoiden kuvitus. Ilman kuvia lasten on vaikeampaa 

konkretisoida tarinoita. 

 

Suurimmiksi riskeiksi projektissani arvioin sen, etteivät lapset ole kiinnostuneita ai-

heesta, tai ovat levottomia toimintatuokioissa. Myös lokakuu ajankohtana on haasta-

va, koska silloin on liikkeellä monen monta kiertotautia, kuten flunssat ja vatsataudit. 

Mikäli lapset ovat kipeinä ja osallistujia ei ole, projektini epäonnistuu. 

 

Myös aikataulujen pettäminen on projektin valmistumisen kannalta riski. Erityisesti 

suunnitteluvaiheen venyminen toimintapäivien päivämäärien sopimisen jälkeen saa 

projektin epäonnistumaan siltä osin. Ensiapupäivän toteutukseen varatun ajan, 45 

minuuttia, venyminen tuottaa myös viivästyksiä päiväkodin muun toiminnan kannal-

ta. (Liite 5) 

5.3 Projektin etenemissuunnitelma 

Projektia tehdessä on ensin tunnistettava tarve muutokselle. Minun työssäni se oli 

esiopetuksessa tapahtuvan ensiapuopetuksen vähäinen määrä. Tarpeen tunnistamisen 

jälkeen on määriteltävä mitä projektilla tavoitellaan. Minun tavoitteenani oli saada 

esikoululaiset oppimaan pienimuotoisesti ensiaputoimenpiteitä, joita saattavat arjes-

saan tarvita. Tavoitteen määrittelyn jälkeen tulee suunnitella projektille raamit, jonka 

puitteissa projektia tullaan toteuttamaan. Kun huolellinen suunnittelutyö on tehty, 

voidaan projekti toteuttaa. Toteutuksen jälkeen projekti päätetään kirjoittamalla siitä 

loppuraportti, sekä päättämällä projekti myös henkisellä tasolla. (Kettunen, 2003. 46- 

49, 169.) 

 

Pidin aiheseminaarini 7.6.2012 ja suunnitteluseminaarin 22.8.2012. Kävin Keskustan 

päiväkodissa keskustelemassa projektistani lastentarhanopettajien kanssa 4.9.2012, 

jolloin sovimme projektin aikataulusta. Tapasin päiväkodin johtaja Raija Äärin 

5.10.2012. Hän antoi kirjallisen suostumuksensa projektini toteuttamiselle Keskustan 

päiväkodissa.  
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Kävin tutustumiskäynnillä keskustan päiväkodissa 10.10.2012. Tapasin silloin lapset 

ja kerroin heille kuka olen ja mitä tulen heidän kanssaan tekemään. Tein heille silloin 

esitietokyselyn (Liite 1), jolla selvitin heidän tietojaan aiheista, joihin tutustuimme 

varsinaisena ensiapupäivänä. Jaoin silloin heille kotiin vietäväksi myös tiedotteen 

vanhemmille (Liite 2), jossa kerron kotiväelle projektistani ja sen ajankohdasta. Tie-

dotteessa kehotetaan myös lapsia ottamaan varsinaisena toimintapäivänä mukaan 

oma rakas pehmolelu, joka toimii potilaana ensiapua harjoiteltaessa. Varsinaiset en-

siapupäivät toteutuvat 17. ja 18.10.2012, ensimmäisenä päivänä kokopäiväryhmäläis-

ten kanssa ja jälkimmäisenä puolipäiväryhmän kanssa.  

 

Kirjallinen tuotos ja arviointi oli tarkoitus tehdä marraskuun aikana ja raportointise-

minaari olisi silloin ollut joulukuussa 2012. Kirjallisen tuotoksen aikaansaaminen ei 

kuitenkaan onnistunut haluamassani aikataulussa, joten pitävä aikataulu lopputyölle 

on nyt se, että kirjallinen tuotos valmistuu 13.marraskuuta mennessä ja työn rapor-

tointi on näin ollen marras-joulukuussa 2013. 

5.4 Projektin arviointisuunnitelma 

Arvioin työtäni ensin suullisesti heti toimintatuokioiden jälkeen. Silloin kaikki teke-

mämme on lapsilla tuoreessa muistissa ja he voivat silloin kertoa mitä ajattelevat te-

kemisestä.  

 

Olen myös suunnitellut palautelomakkeen (Liite 6) lapsille. Ensimmäiset kysymykset 

ovat sellaisia, että vastausvaihtoehtoina on kolme kasvoa. Nauravat kasvot tarkoitta-

vat vastausta kyllä, nyrpeät kasvot tarkoittavat vastausta ehkä ja surulliset kasvot tar-

koittavat vastausta ei. Selitän lapsille naamojen tarkoituksen ennen palautteen anta-

mista. Valitsen juuri kasvot vastausvaihtoehdoiksi lomakkeeseen, jotta ne ovat lapsil-

le riittävän helpot ymmärtää. Lopussa on kaksi avointa kysymystä, joihin lapset saa-

vat sanoa oman mielipiteensä ja lastentarhanopettajat kirjoittavat lasten ajatukset pa-

perille.  Pyydän myös päiväkodin henkilökunnalta palautetta suullisesti.  
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6 PRJOJEKTIN TOTEUTUS KESKUSTAN PÄIVÄKODISSA 

 

Ensiapupäivien suunnittelu oli haastavaa. Ensiapuasioiden saattaminen kuusivuotiaan 

tasolle oli oma haasteensa suunnittelussa. Mietin monia eri lähestymistapoja, mutta 

tarinat tuntuivat luonnollisimmalta tavalta lähestyä vaikeaa asiaa näin pienten lasten 

kanssa.  

 

Kirjoitin tarinat eläinystävyksistä, jotka seikkaillessaan ja leikkiessään joutuvat tilan-

teisiin, joissa tarvitaan pientä ensiapua. Sain apua päiväkodin johtaja Raija Ääriltä 

tarinoiden kuvitukseen. Hän piirsi ja maalasi tarinat ohjeitteni mukaan sarjakuvan 

muotoon. Kukin kuva tehtiin erilliselle A4 kokoiselle paperille. Kuvat elävöittivät 

tarinaa, selvensivät käytännön tekemistä ja toivat lapsille visuaalisen tiedon. Lisäksi 

lasten mielenkiinto pysyi vireänä. Valitsin ensiapupäivän rungoksi tarinat, koska lap-

si jäsentää omaa ajatteluaan ja oppimistaan juuri leikkimisen, taiteellisen kokemisen 

ja ilmaisemisen, sekä liikkumisen ja tutkimisen kautta.  Lisäksi lapsilla on oppimista 

tukevana alustana kieli ja vuorovaikutus toisten lasten ja aikuisten kanssa. (Nurmi-

laakso & Välimäki 2011, 17.) 

 

Tein ensiapupussit esikoululaisille hoitotilanteiden tarpeiden ja minimaalisen budjet-

tini mukaan. Tarvitsimme hoitotoimenpiteissämme laastareita, siderullaa ja sidetai-

toksia, joten ne sisältyivät pusseihin. Pussien päälle kirjoitin ”Ensiapupussi” ja lap-

sen oman nimen, jotta se tuntuisi lapsesta henkilökohtaiselta, joka oli tärkeää. Pussin 

ja niiden sisällön suunnittelin joka tarinaan sopivaksi. 

 

Laadin lapsille lähtötasotestin (Liite 1) selvittääkseni heidän jo olemassa olevaa tie-

touttaan käsiteltävistä aiheista. Testissä kysyin yhden kysymyksen aina yhdestä aihe-

piiristä. Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä ja vastausvaihtoehdot oli luette-

loitu kirjaimin a-c. Tulisin käyttämään lähtötasotestiä myös ensiapupäivien jälkeen 

testatakseni mitä lapset edelleen muistavat käsitellyistä asioista. 
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6.1 Tutustumiskäynti 

Aloitin projektin toteutuksen tutustumiskäynnillä Säkylän keskustan päiväkodissa 

10.10.2012. Vierailin kokopäivä- ja puolipäiväryhmässä peräkkäin. Kerroin lapsille 

olevani sairaanhoitajaopiskelija Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja tekeväni 

opinnäytetyötäni heidän kanssaan ensiavun parissa. Kerroin heille ensiapupäivän ku-

lusta ja pidin heille pienimuotoisen lähtötasotestin. Annoin myös lapsille kotiin vie-

täväksi lapun huoltajille (Liite 2), jossa kerroin projektistani ja pyysin lapsia otta-

maan ensiapupäivänä mukaan oman rakkaan pehmolelun. Monisteessa oli yhteystie-

toni, jotta vanhemmat voisivat kysyä tarvittaessa minulta lisätietoja projektistani. 

Yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa päädyimme siihen, ettei vanhemmille tar-

vitse lähettää erilisiä luvankysymislappuja, vaan he voivat tarvittaessa ottaa minuun 

yhteyttä tai kysyä aiheesta päiväkodin henkilökunnalta. Päiväkodin henkilökunta lu-

pasi kysyä lasten vanhemmilta myös suullisia suostumuksia lasten osallistumiselle. 

 

Lähtötasotestissä (Liite 1) selvitin esikoululaisten tietämystä toimia nenäveren-

vuodon, nyrjähdyksen tai naarmun sattuessa ja myös hätänumeroon soittamisessa. 

Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä. Kaikki lapset eivät vielä osanneet lukea, 

vaan minä luin kysymykset ääneen ja tarvittaessa minä ja esiopettajat kiersimme aut-

tamassa lapsia vastaamisessa. 

 

Nenäverenvuotoa koskevassa kysymyksessä lapsista (21) seitsemän tiesi oikean vas-

tauksen, että sierain tulee niistää tyhjäksi ja kumartua eteenpäin. 12 lapsista vastasi 

taivuttavansa päätään taaksepäin, jotta vaatteet eivät likaantuisi ja kaksi vastausta 

hylättiin, koska niistä oli ympyröity useampi vastausvaihtoehto. 

 

Haavan ensiapua koskevassa tehtävässä yhdeksän lapsista tiesi, että ensimmäiseksi 

haavaa hoitaessa tulee pestä kädet. Neljä oli sitä mieltä, että haavasta pyyhitään sor-

mella mahdolliset hiekat pois ja seitsemän mielestä ensiksi tulisi laittaa laastari. Yksi 

vastaus hylättiin, koska siitä oli ympyröity useampi vastausvaihtoehto. 

 

Nyrjähdyksen ensiapua koskevassa kysymyksessä 14 lasta tiesi, että nyrjähtäneeseen 

nilkkaan tulee laittaa ensiksi kylmää. Viisi lasta oli sitä mieltä, että nilkkaan tulisi 

laittaa kuumaa ja kaksi sitä mieltä, että nilkkaan tulisi laittaa suolaista. 
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Hätänumeroonsoittamis-kysymyksessä 12 olisi kertonut hätäkeskuspäivystäjälle: ku-

ka on, mitä on tapahtunut ja missä on tapahtunut. Kuusi olisi kertonut: missä asuu, 

mitä tekee vapaa-ajalla ja mikä on hänen lempieläimensä. Kaksi olisi kertonut: mikä 

on hänen lempikappaleensa ja missä hän on käynyt viimeksi uimassa. Yksi vastaus 

hylättiin, koska siitä oli ympyröity useampi vastausvaihtoehto. 

 

Testi meni hyvin. Lähes joka kysymyksessä suurin osa vastauksista oli oikein. Tämä 

antoi minulle hieman kuvaa siitä, minkä tasoisesti käsittelen asioita varsinaisena en-

siapupäivänä. 

6.2 Ensiapupäivän toimivuuden testaaminen 

Halusin testata ensiapumateriaalin toimivuutta ja ymmärrettävyyttä etukäteen, jotta 

varsinaisena päivänä voisin varmistua, että kaikki toimii hyvin. Sain harjoiteltua toi-

mintapäivän ohjelman oman 4-vuotiaan tyttäreni kanssa. Harjoittelimme kaikki tilan-

teet aivan samalla tavalla kuin tulisin ne esikoululaisille toteuttamaan. Kaikki sujui 

hienosti ja tyttäreni jaksoi kuunnella tarinat loppuun saakka ja hoitaminenkin sujui 

mainiosti. Siderullan laittaminen oli ainut haastava toimenpide hänelle. 

6.3 Ensiapupäivät 

Ensiapupäivään oli varattu aikaa yhden oppitunnin verran, eli 45 minuuttia. Tämä 

aika kattoi kaiken toiminnan alustuksesta diplomien jakoon. Toteutin ensiapupäivän 

17.10.12 kokopäiväryhmä Mansikoilla ja 18.10.12 toteutin päivän saman kaavan 

mukaan puolipäiväryhmä Musikoille. Aloitin toimintapäivät istuttamalla esikoululai-

set matalille penkeille ja aloin kertoa heille mitä tulisi tapahtumaan. Kerroin, että tu-

len esittämään heille pieniä tarinoita, joiden pohjalta tulemme harjoittelemaan en-

siaputilanteita. Jaoin kaikille lapsille ensiapupussin, joka sisälsi 5 laastaria, siderullan 

ja sideharsotaitoksia. Siellä oli kaikki tarvikkeet tulevia ensiaputehtäviä varten ja lo-

put tarvikkeet lapset saivat viedä mukanaan kotiin.  Kaikki lapset olivat varautuneet 

ensiapupäivään tuomalla oman rakkaan pehmolelunsa mukanaan kotoa. Pehmolelu 

toimi potilaana ensiaputilanteissa. 
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Ensimmäinen tarina käsitteli nenäverenvuotoa. Tarinaa lukiessani näytin aina tilan-

teeseen sopivaa kuvaa, jonka tarkoitus oli selventää lapsille tilannetta.  Lapset kuun-

telivat innokkaina tarinaa, jonka jälkeen he siirtyivät kanssani lattialle, jotta potilai-

den hoitaminen olisi helpompaa. Kertasimme vielä ennen toimeen ryhtymistä, mitkä 

olivat ne tärkeimmät asiat nenäverenvuodon tyrehdyttämisessä. Kysyessäni toimen-

piteiden järjestystä, lapset osasivat kertoa tarinan pohjalta, että ensin pää tuli taivut-

taa eteenpäin, sitten niistää sierain verestä tyhjäksi ja lopuksi puristaa nenäluun koh-

dalta 10 minuutin ajan. Kun järjestys oli kerrattu, lapset tekivät minun johdollani 

kaiken edellä mainitun pehmoleluilleen. 

 

 

Kuva 1. Tarina nenäverenvuodosta kuvina. 

 

Toinen tarina käsitteli pienen haavan ensiapua. Haavan hoidossa korostin lapsille kä-

sihygienian merkitystä. Ensimmäiseksi toimenpiteeksi ennen haavan hoitamista lap-

set tiesivätkin olevan käsien pesu. Käsien pesun jälkeiseksi askeleeksi lasten kanssa 

kertasimme haavan huolellisen puhdistuksen vedellä tai desinfiointiaineella. Viimei-

senä haava tulisi suojata laastarilla. Hoitaessamme pehmoleluja aloitimme kuvitteel-

lisella käsien pesulla, jonka jälkeen näytin lapsille desinfiointiainepulloa, jonka olin 

ottanut mukaani havainnollistamaan tätä mahdollisuutta haavan hoidossa. Kaikki 

lapset eivät tienneet haavandesinfiointiaineesta kysyttäessä, mutta he käyttävät päi-

väkodissa säännöllisesti käsien desinfiointiainetta. Kuvitteellisesti myös puhdistim-

me pehmolelun haavan ja lopuksi laitoimme haavan päälle lasten pussista valitseman 

laastarin. 
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Kuva 2. Tarina haavan hoitamisesta kuvina. 

 

Kolmas tarina käsitteli nilkan nyrjähdyksen hoitoa. Minun piti varmistaa vielä lapsil-

ta, että he varmasti ymmärsivät mitä nilkan nyrjähtäminen tarkoittaa. Tarinan jälkeen 

kertasimme taas tärkeimmät asiat kyseisen vaivan hoidossa. Lapset luettelivat hie-

nosti kolmen koon säännön. Ne olivat kylmä, koho-asento ja kompressio eli puristus. 

Laitoimme lasten kanssa pehmolelumme maahan selälleen ja ensimmäiseksi käy-

timme pieniä minigrip pusseja kylmäpakkauksina, sen jälkeen nostimme pehmolelun 

vahingoittuneen alaraajan koho-asentoon ja lopuksi laitoimme siihen napakan siteen. 

 

 

Kuva 3. Tarina nilkan nyrjähtämisestä kuvina. 

 

Viimeinen tarina käsitteli hätänumeroon soittamista. Kaikki lapset tiesivät kysyttäes-

sä mikä on yleinen hätänumero, koska päiväkodin opetussuunnitelmaan kuuluu hätä-
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numeroon tutustuminen sekä hätänumeropäivän vietto. Kertasimme lasten kanssa 

kaikki tärkeät asiat jotka tulee muistaa hätänumeroon soittaessa. Ensiksi tulee hätä-

keskuspäivystäjälle kertoa kuka on. Sen jälkeen on tärkeä kertoa missä on ja mitä on 

tapahtunut. Kerroin lapsille, että hätäkeskuspäivystäjät ovat hyvin koulutettuja ja he 

kyselevät kysymyksiä kaikista tärkeistä asioista, jos soittaja ei osaa omatoimisesti 

niitä heti kertoa. Painotin myös lapsille, etteivät he saa sulkea puhelinta, ennen kuin 

hätäkeskuspäivystäjä antaa siihen luvan. Se on tärkeää muistaa, koska hän voi joutua 

kuitenkin vielä esittämään tärkeitä kysymyksiä, tai voi joutua jäljittämään puhelua, 

jos soittaja ei esimerkiksi osaa kertoa missä on. 

 

 

Kuva 4. Tarina hätänumeroon soittamisesta kuvina. 

 

Toimintaosion päätyttyä jaoin lapsille diplomit (Liite 4) onnistuneesta päivästä. Lap-

set saivat viedä myös toimenpiteissä käytetyt tarvikepussit kotiin. Käytimme aikaa 

lopuksi myös tunnelmien purkamiseen. Kyselin lapsilta tuoreita mielipiteitä päivän 

onnistumisesta ja mielekkyydestä.  

7 PROJEKTIN ARVIOINTI 

 

Molemmat ensiapupäivät onnistuivat hienosti. Lapset olivat innokkaita ja halukkaita 

oppimaan näitä täysin uusia taitoja. Mitään valtavia tasoeroja en ryhmien välillä 

huomannut, enkä niitä halunnut mitenkään eritelläkään. Tarkoituksenakin oli, että 
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lapset oppisivat näitä tärkeitä taitoja ja uskoisivat osaavansa toimia tilanteissa, joissa 

näitä taitoja vaaditaan.  

 

Lastentarhanopettajien kanssa olimme sopineet, että mikäli ryhmässä on levotto-

muutta, he hoitavat sen ja minä saan keskittyä ohjaamiseen. Juuri mitään häiritsevää 

ei opetuksen aikana tapahtunut. Muutaman kerran jouduin huomauttamaan, että nyt 

on aika olla hiljaa ja kuunnella, jotta aikataulu pitäisi. Nämäkin tapaukset olivat lä-

hinnä niitä, että lapset olisivat halunneet kertoa omista kokemuksistaan ensiavun pa-

rissa tai esimerkiksi hoitoalalla työskentelevistä sukulaisistaan. Tilanteet saatiin hal-

lintaan helposti.  

 

Pidin lapsille kaksi viikkoa ensiapupäivien jälkeen lähtötasotestin (Liite 1) uudelleen 

ja tulokset olivat positiiviset. Muutamaa lukuun ottamatta, vastaukset olivat oikeita. 

Ensiapupäivä oli lapsille hyödyllinen ja ajankohtainen, koska oppimistulokset ovat 

selvästi nähtävissä. 

 

Annoin lapsille myös ensiapupäivän arviointikaavakkeen (Liite 6), johon he saivat 

hymynaamoja värittäen kertoa ajatuksiaan ensiapupäivästä. Tulokset tässäkin olivat 

positiiviset. Monet olivat pitäneet ensiapupäivää mukavana ja aiheita mielenkiintoi-

sina. 

 

Mielestäni ensiapupäivä onnistui, koska saavutin tavoitteeni lasten kiinnostuksen he-

rättämisestä ja ensiaputaitojen karttumisesta. Lapsilla oli jotain tietoja tai käsityksiä 

ensiavusta jo ennestään. Valtaosa tiesi ainakin hätänumeron sitä kysyttäessä. Palaut-

teiden kysymistä tein lapsilta niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Suulliset palautteet 

olivat kaikki positiivisia ja lapset olivat innoissaan juuri oppimistaan ensiaputaidois-

ta. Palautekyselyssä ilmeni hieman enemmän hajontaa lasten mielipiteissä. Suurin 

osa lapsista oli sitä mieltä, että ensiapupäivä oli kiva juttu ja aiheet olivat mielekkäi-

tä. Noin puolet lapsista olisi halunnut oppia ensiapua lisää. Jos kaverin nilkka nyrjäh-

täisi, noin puolet uskoisivat osaavansa toimia tilanteessa oikein. Olen oikein tyyty-

väinen ensiapupäivän tuloksiin. 

 

Omat taitoni esikouluikäisten opettamisessa kasvoivat myös ensiapupäiviä toteutta-

essa. Harjaannuin myös ryhmänhallintataidoissa ja huomasin, että jo kaksi ryhmää 
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joita projektissani opetin, olivat täysin erilaisia. Havaitsin myös, että ympäristö jossa 

lasten kanssa ollaan vaikuttaa ryhmänhallintaan. Toisen ryhmän kanssa meillä oli 

käytössä iso tila, jossa kaikille oli tilaa ja kaikilla oli minuun esteetön näkyvyys. Toi-

sen ryhmän kanssa meillä oli käytössä huomattavasti pienempi tila, jossa minun piti 

varmistaa, että kaikki lapset näkevät minut. En ollut ennen opettanut ensiapua, mutta 

mielestäni se sujui luontevasti. Olen ennenkin ohjannut ja opettanut lapsia, vaikkakin 

urheilun parissa. Koen, että tästä taustastani oli hyötyä myös ensiapupäivää toteutta-

essa.  Olin mielestäni koonnut hyvän materiaalin ja se oli lasten ikätasoon nähden 

oikeanlainen. Ainoat muutokset olisin tehnyt lähtötasokyselyn vastausvaihtoehtojen 

nimeämiseen. Olisi ollut parempi, että vastausvaihtoehdot olisi ollut numeroitu tai 

eroteltu värein. Kirjaimet olivat esikoululaisille hieman haastavat, koska esikoulu oli 

ensiapupäivän tapahtuessa vasta alkumetreillä. 

 

Lastentarhan opettaja Päivi Thessler ja lastenhoitaja Merja Raitanen olivat lasten 

mukana ensiapupäivissä. He halusivat antaa palautetta myös esiopetushenkilökunnan 

näkökulmasta (Liite 7). Esiopetushenkilökunta kertoi, että päivät olivat olleet lapsille 

mielekkäitä ja hieman pelkoja poistaviakin. Olin heidän mielestään valmistautunut 

huolellisesti ja esitin työni niin, että lasten mielenkiinto säilyi koko tuokion ajan. Ai-

heeseen liittyvä kuvamateriaali helpotti lasten tarinan seuraamista. Säkylän keskustan 

päiväkodin esiopetushenkilökunta olisi jatkossakin valmis tämänkaltaiseen yhteis-

työhön Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

Sain idean projektiini miettimällä minua kiinnostavia aiheita, jotka olivat opettami-

nen, lapset ja ensiapu. Kohderyhmäni valikoitui päiväkotiin, jossa itsekin olen ollut 

hoidossa ollessani pieni. Henkilökunta on minulle entuudestaan tuttu ja sen vuoksi 

minun oli helppo lähestyä heitä kysyessäni yhteistyökumppanuutta projektiini. Muita 

yhteistyökumppaneita tai sponsoreita en projektilleni saanut. Olisi ollut hyvä, jos oli-

sin saanut esimerkiksi paikallisen apteekin yhteistyökumppaniksi. Sieltä olisin voinut 

saada ensiapupäivien materiaalin. Kustannukset pysyivät onneksi kohtuullisen pieni-

nä, joten selvisin projektista omillani.  

 

Suunnitteluvaihe sujui vaihtelevasti. Idean saamisen jälkeen aloin hiljalleen työstä-

mään kirjallista osuutta. Teoriaosuus oli kohtalaisen helppo saada kasaan, mutta eri-
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laisia tutkimuksia ja muita projekteja aiheesta oli todella haastava löytää. Aihetta on 

tutkittu ilmeisen vähän. Aikataulusuunnitelma piti toimintapäivän osalta hyvin. 

 

Toimintapäivien toteutus sujui vielä odotettua paremmin. Lapset olivat motivoitunei-

ta oppimaan ja oma esitykseni meni kumpanakin päivänä todella hyvin. Häiriöteki-

jöitä toimintatuokioina ei juurikaan ollut. Lomakkeiden täyttäminen sujui lapsilta 

hyvin, pienellä aikuisen avustuksella.  

 

Opinnäytetyön lopullinen kirjoittaminen ei ottanut alkuun sujuakseen ollenkaan. Lo-

pulta kun sain aloitettua, kirjoittaminen sujui hyvin. Hieman lisää kirjallisuutta läpi 

käymällä löysin paljon uusia näkökulmia ja sisältöjä tekstiin. Olisin saanut työni 

huomattavasti nopeammassa aikataulussa tehtyä. Esteenä olivat henkilökohtaisen 

elämän kiireet ja koulun ohessa tekemäni työt.  

8 POHDINTA 

 

Olen todella tyytyväinen aihevalintaani ja myös siihen, että päädyin tekemään pro-

jektiluontoisen opinnäytetyön. Projektia on ollut mielenkiintoista toteuttaa, enkä ole 

koskaan ennen ollut edes mukana näin pitkäkestoisessa projektissa.  

 

Ensiapupäivät onnistuivat vielä odotettuakin paremmin ja lapset olivat innostuneita 

tarinoista, tilanteista ja oppimisesta. Runsaampi materiaali olisi voinut parantaa var-

sinaista toimintatuokiota ja tehdä siitä vielä kokonaisvaltaisemman. Alkuun sain pal-

jon epäilyjä siitä, ovatko 6-vuotiaat sillä kehityksen tasolla vielä, että pystyvät vas-

taanottamaan tietoa ensiavusta. Esikouluikäiset ovat tiedonhaluisia ja innokkaita op-

pimaan. Aiheet eivät olleet liian vaikeita, kun ne vain muotoili esikoululaiselle sopi-

vaan muotoon. Sanotaan, että lapsi oppii leikkimällä, ja niin oppi nytkin. Esikoulu-

laisten kanssa toimiminen oli mielenkiintoista ja haastavaakin. Olisi mielenkiintoista 

päästä kokeilemaan samankaltaista projektia hieman vanhempien lasten kanssa.  
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Halusin tehdä opinnäytetyöni yksin, koska en halunnut, että tekemiseni aikataulu on 

riippuvainen kenenkään muun aikatauluista. Projektin keskivaiheilla aloin kuitenkin 

ajattelemaan, että kun mielenkiinto tekemiseen hiipuu, olisi hyvä, että olisi kaveri, 

joka pakottaisi työn pariin. Loppujen lopuksi olen tyytyväinen siihen, että tämä on 

minun oma projektini. Suunnittelin, toteutin ja onnistuin siinä itse. 
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Liite 1 

 

OMA NIMI:___________________________________ 

 

Alkutiedot ensiavusta. 

Tässä on sinulle muutamia kysymyksiä ensiavusta. Näitä asioita tulemme käsittele-

mään yhteisillä ensiaputunneillamme, mutta minun täytyy hieman tietää kuinka tai-

tavia olette jo etukäteen. 

 

 

1. Kun sinulta alkaa tulla verta nenästä, mitä seuraavista teet ensin? 

a. Taivutat päätäsi taaksepäin, jotta paitasi ei tahriinnu vereen. 

b. Niistät sieraimen verestä tyhjäksi pää kumarrettuna eteenpäin. 

c. Tukit sieraimen sormellasi. 

 

 

2. Kun saat haavan käteesi, mitä teet ensimmäiseksi? 

a. Pyyhit sormella hiekat pois haavasta. 

b. Laitat laastarin. 

c. Peset kädet. 

 

 

3. Mitä nyrjähtäneeseen nilkkaan laitetaan, että turvotus laskisi? 

a. Kuumaa. 

b. Kylmää. 

c. Suolaista. 

 

 

4. Kun joudut soittamaan hätänumeroon, mitä kerrot ensiksi päivystäjälle? 

a. Missä asut, mitä teet vapaa-ajalla ja mikä on lempieläimesi. 

b. Kuka olet, mitä on tapahtunut ja missä on tapahtunut. 

c. Mikä on lempikappaleesi ja missä kävit viimeksi uimassa. 
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Liite 2 

 

10.10.2012 

Hei eskarit ja vanhemmat,  

Olen sairaanhoitajaopiskelija Satakunnan ammattikorkeakoulusta Rauman toimipisteessä. 

Opintoihimme kuuluu opinnäytetyön tekeminen. Olen tekemässä opinnäytetyönäni en-

siapupäivää Säkylän Keskustan päiväkodin esikoululaisille. Opinnäytetyöni on projektiluon-

toinen. 

 Toimintapäivät jakautuvat niin, että kokopäiväryhmä Mansikat harjoittelevat ensiapua 

kanssani KESKIVIIKKONA 17.10.2012 klo 9 alkaen ja puolipäiväryhmä Mustikat taas 

TORSTAINA 18.10.2012 klo 9 alkaen. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on saada esikoululaiset tutustumaan ensiapuun ja siihen liit-

tyviin hoitotoimenpiteisiin leikin ja mielikuvien kautta ja herättää heidän mielenkiintonsa 

sitä kohtaan.  

Lasten kanssa on tarkoitus keskittyä heille olennaisimpiin ja käytännössä mahdollisiin en-

siapua vaativiin tilanteisiin. Tutustumme lasten kanssa  nenäverenvuodon tyrehdyttämi-

seen, pintanaarmun hoitoon, nyrjähdyksen ensiapuun ja hätänumeron oikeaan  käyttöön. 

Lapset voisivat ottaa mukaansa omana toimintapäivänään jonkin rakkaan pehmolelun, 

joka toimisi lapsen omana potilaana, kun harjoittelemme. 

Oikein hyvää syksyn jatkoa!     

    

Aino Mäkinen 

Sairaanhoitajaopiskelija, SAMK 

 

PS. Mikäli jokin asia mietityttää ja haluat tietää projektistani lisää tai et halua lapsesi osallis-

tuvan ensiapupäivään, voit soittaa minulle numeroon: 0440221588 tai lähettää sähköpostia 

osoitteeseen: aino.makinen@student.samk.fi. 



 

Liite 3 

Nalle Nuppukorvan ja Pupu Punaposken seikkailut osa 1. (Nenäverenvuoto) 

 

Nalle Nuppukorva ja Pupu Punaposki ovat viettämässä päivää yhdessä lempipaikassaan 

keskellä Murkinametsää.  Heillä on siellä oma keinupaikka, jossa saa maailman parhaat 

vauhdit. 

Ensin on pupun vuoro. Hän kipuaa keinuun ja alkaa ottaa isommat ja isommat ja isommat 

vauhdit. ”Katso Nalle kuinka lujaa minä keinun!”  Pupu huutaa. Nalle kääntyy katsomaan ja 

KOPS! 

Mitä luulette että kävi? Aivan niin. Pupu Punaposken keinu kolahti suoraan päin Nallen ne-

nää ja siitä alkoi vuotaa verta. ” Auu..” Nalle nyyhkytti. Onneksi Pupu Punaposkella oli juuri 

päiväkodissa opetettu, miten kuuluu toimia, jos nenästä vuotaa verta. 

Nalle, sinun täytyy ensiksi niistää vuotava sierain tyhjäksi, tässä on sinulle nenäliina, Pupu 

kehottaa. Sen jälkeen sinun täytyy puristaa vuotava sierain kiinni ainakin 10 minuutin ajaksi. 

Silloin sinun täytyy istua etukumarassa asennossa ja voit laittaa vaikka jääpussin niskaasi, 

sen pitäisi auttaa ja nopeuttaa verenvuodon lakkaamista, kertoo Pupu.  

Eikä aikaakaan, niin Nallen nenästä ei enää vuodakaan verta ja he palaavat Pupun kanssa 

takaisin keinumaan, mutta nyt on kyllä Nallen vuoro keinua. 

 

 

 

Nalle Nuppukorvan ja Pupu Punaposken seikkailut osa 2. (Pintanaarmu) 

 

Eräänä kauniina päivänä Nalle Nuppukorva ja Pupu Punaposki olivat ystävineen leikkimässä 

Murkinametsässä. He leikkivät hippaa ja juoksentelivat toisiaan karkuun ristiin rastiin met-

sän puiden välissä.  Heillä oli todella hauskaa, kunnes…  Kuinka ollakaan Nalle Nuppukorva 

kompastui puunjuureen ja mätkähti polvilleen maahan.  Ystävät juoksivat Nallen luo katso-

maan oliko hän kunnossa. Nalle kertoi olevansa kunnossa, mutta polveen oli tullut pin-

tanaarmu. Mitä sinä teet kun sinulle tulee pintanaarmu? 

Pupu Punaposki oli ollut taas kuulolla, kun päiväkodissa oltiin puhuttu haavan hoitamisesta. 

Hän osasi kertoa, että ennen kun haavaan saa koskea, täytyy pestä kädet. Tiedätkö miksi? 

Sen jälkeen haava puhdistetaan vedellä ja saippualla tai haavanpuhdistusaineella. Jos haa-

vasta vuotaa verta, on sitä painettava esimerkiksi sidetaitoksella, kunnes vuoto lakkaa. Lo-

puksi päälle voi laittaa lempparilaastarin ja sen jälkeen voi leikki taas jatkua. 

 



 

 

Nalle Nuppukorvan ja Pupu Punaposken seikkailut osa 3. ( Nyrjähdys) 

Nalle Nuppukorva oli tulossa kotiin päin oltuaan koko päivän marjastamassa lempimarjo-

jaan puolukoita. Hän oli puolimatkassa kotiin, kun kuuli ojan pohjalta voivotusta. Siellä oli 

Pupu Punaposki. Pupua itketti, kun hän oli päiväkodista kotiin mennessään juossut niin lu-

jaa kuin koivistaan pääsi ja nyrjäyttänyt siinä tohinassa nilkkansa ja horjahtanut siitä ojaan. 

Hän ei ollut päässyt ylös ojasta omin voimin. 

Nalle Nuppukorva muisti, että hänelle oli kerrottu miten tällaisessa tilanteessa tuli toimia. 

Hän oli kuullut kolmen koon säännöstä. Ensin jalkaan tulisi laittaa kylmää. Nalle otti liinan 

marjakorinsa päältä ja kävi kastamassa sen viereisessä ojassa ihan märäksi ja kylmäksi. Hän 

laittoi kylmän rätin Pupun nilkan päälle. Sen jälkeen koipi tulisi laittaa koho- asentoon, eli 

ylöspäin. Nalle auttoi Pupun makuulle ja laittoi Pupun kerhorepun jalan alle. Kolmas koo on 

kompressio, eli puristus oli vielä keksittävä. Nalle nappasi päästään huivinsa ja sitoi sen Pu-

pun jalan ympärille.  Hän sanoi Pupulle: ” Odota Pupu tässä. Haen apua.” Pupu jäi ojan pos-

keen odottamaan, kun Nalle kiiruhti Pupun kotiin hakemaan Äiti Punaposken paikalle. Yh-

dessä he saivat Pupun turvallisesti kotiin. 

 

Nalle Nuppukorvan ja Pupu Punaposken seikkailut osa 4. ( Hätänumero) 

Eräänä päivänä Nalle Nuppukorva ja Pupu Punaposki olivat rannalla uimassa. Oli kuuma 

päivä ja he pitivät hauskaa välillä vedessä polskien ja välillä rannalla hiekkakakkuja tehden.  

Nalle Nuppukorva muisti, että äiti oli kehottanut häntä juomaan riittävästi, koska kuumalla 

säällä kaikki pienet eläimet tarvitsevat normaalia enemmän juotavaa. Nalle koetti muistut-

taa myös Pupua juomaan.  ”Minulla ei ole jano” totesi Pupu Nallen kehotuksiin. ”Minä ha-

luan vain leikkiä” se sanoi.   

Ei mennyt aikaakaan kun Pupu alkoi voida huonosti. Nalle ymmärsi heti, että se johtui siitä, 

ettei Pupu ollut muistanut juoda tarpeeksi vettä. Hän ymmärsi heti, että hänen ystävänsä 

oli pulassa ja nyt oli soitettava apu paikalle. Hän kävi lainaamassa aikuiselta puhelinta ja 

soitti hätänumeroon. Muistatko sinä mikä on yleinen hätänumero Suomessa? Aivan, 112. 

Nalle kertoi olevansa Mesijärven rannalla ystävänsä Pupu Punaposken kanssa ja Pupu voi 

huonosti. Hätäkeskuksesta mukava täti Kettu kysyi Nallelta, oliko Pupu muistanut juoda. 

Nalle kertoi, että Pupu ei ollut juonut. Täti Kettu pyysi Nallea odottamaan puhelimessa het-

ken ja hän katsoisi missä lähin sairasauto olisi. Kohta täti Kettu sanoi Nallelle: ” Katso, että 

joku pysyy Pupun luona kokoajan ja soita uudelleen mikäli hänen tilansa huononee. Tule 

sinä opastamaan tienpäähän sairasauto perille. Nyt saat sulkea puhelimen. Kuulemiin.” 

”Kuulemiin” sanoi Nalle ja riensi odottamaan sairasautoa.  

Pupu Punaposki joutui käymään sairaalassa, mutta voi jälleen oikein hyvin. Tästä lähtien 

hän muistaa aina juoda riittävästi, kun on kuuma päivä. 

 



 

Liite 4 

DIPLOMI 

 

On onnistuneesti osallistunut 

Nalle Nuppukorvan ensiapu-

kouluun 

17.10.2012/18.10.2012. 

 

Tämän kurssin myötä olet 

ENSIAPU-APULAINEN. 

 

 

 

Säkylässä 17.10/18.10.2012 

 

Sairaanhoitaja-opiskelija Aino Mäkinen 



 

Liite 5 

Nalle Nuppukorvan ja Pupupunaposken ensiapukoulun aikataulusuunnitelma 

( 45 min) 

 

- Aloitus ja lyhyt selvitys mitä olemme tekemässä  tutustumme ensiapuun ta-

rinan kautta     ( 5 min) 

- Ensimmäinen tarina: Nenäverenvuoto. Luen lapsille tarinaa ja näytän aina ti-

lannetta kuvaavaa piirrosta. Kun tarina on luettu, harjoittelemme pehmolelun 

kanssa miten nenäverenvuoto tyrehdytetään: 

o Otetaan lelu istumaan syliin 

o Niistetään sen nenä 

o Laitetaan se etukumaraan asentoon 

o Laitetaan ”jääpussi” sen niskaan  (10 min) 

 

-  Toinen tarina: Pintanaarmu. Luen lapsille tarinaa ja näytän aina tilannetta 

kuvaavaa piirrosta. Kun tarina on luettu, harjoittelemme pehmolelun kanssa, 

miten pintanaarmu puhdistetaan ja suojataan. Laitetaan lelun käteen teipin pa-

la, johon on piirretty punaisella tussilla ”naarmu”. 

o Otetaan lelu istumaan syliin 

o Puhdistetaan naarmu veteen kostutetuilla liinakangastaitoksilla 

o Kuivataan haava kuivilla liinakangastaitoksilla 

o Laitetaan päälle laastari   (10min) 

 

- Kolmas tarina: Nilkan nyrjähdys. Luen lapsille tarinaa ja näytän aina tilannet-

ta kuvaavaa piirrosta. Kun tarina on luettu, harjoittelemme pehmolelun kans-

sa, miten nyrjähtänyt nilkka sidotaan. Jaan kaikille omat siderullat. 

o Pehmolelu laitetaan makaamaan lattialle  

o Nyrjähtäneeseen jalkaan laitetaan ”kylmäpussi” 

o Kylmäpussi sidotaan siderullalla jalkaan kiinni 

o Jalka nostetaan pystyasentoon  (10 min) 

 



 

- Neljäs tarina: Hätänumeron käyttö. Luen lapsille tarinaa ja näytä aina tilan-

netta kuvaavaa piirrosta. Kun tarina on luettu, käymme keskustelemalla läpi 

hätänumeroon soittamisen perusteet. 

o Mitä pitää sanoa 

 Kuka olen? 

 Missä olen? 

 Mitä on tapahtunut? 

 Mitä minun pitää tehdä? 

 Koska saan sulkea puhelimen?  (10min) 

 

- Kiitokset ja kehut. Diplomien jako.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 6 

Palautekysely ENSIAPUPÄIVÄSTÄ. 

Valitse sopivin vaihtoehto. 

Oliko ensiapupäivä mielestäni kiva?     

 

Olivatko aiheet mukavia?     

 

 

Haluaisitko oppia lisää ensiavusta?    

 

 

Jos jonkun kaverisi nilkka nyrjähtäisi,    

osasitko toimia? 

 

Mikä sinusta oli kaikista kivointa ensiapupäivässä?  

 

____________________________________________________________________ 

 

Mikä sinusta oli kaikista tylsintä ensiapupäivässä? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 7 

 

 

Opiskelija Aino Mäkinen opinnäytetyössään Säkylän keskustan päivä-

kodissa lokakuussa 2012 tutustutti esiopetusikäiset lapset ensiapuun ja 

siihen liittyviin pieniin hoitotoimenpiteisiin leikin kautta siten, että lapset 

hoitivat opetustuokion aikana omaa pehmoleluaan. 

Päivät olivat lasten mielestä oikein mielenkiintoisia ja jopa hieman pel-

koa poistaviakin.  

Opiskelija oli mielestämme valmistautunut huolellisesti ja hyvin etukä-

teen ja esitti opetettavan asian niin, että lasten mielenkiinto säilyi koko 

tuokion ajan. Apunaan hänellä oli mielenkiintoiset aiheeseen liittyvät 

kuvat, joiden avulla lasten oli helppo seurata etenevää tarinaa.  

Sekä lapset että me mukana olleet aikuiset pidimme ensiapupäivistä. 

Jatkossakin olisimme valmiit tämänkaltaiseen yhteistyöhön. 

 

 

Merja Raitanen  ja Päivi Thessler 

 


