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ASE 

 

RYÖSTÖ 
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MUUS 

 

AMBU-

LANSSI 

 

ensiapu 

sattua 

pieni tapaturma 

vapaa-aika 

iso onnettomuus 

sairauskohtaus 

onnettomuuspaikka 

laki 

onnettomuustilanne 

tarkka osoite 

noudattaa ohjeita 

sulkea  

opastaa 

selkeästi 

hätäilmoitus 

pelastaminen 

kuljetus 

hoito 



  YKI HÄTÄTILANNE 

 

Dialogit 

 

Tilanne 1: Hätäkeskus 

Näet, että nuori nainen makaa kadulla. Yrität herättää häntä, mutta hän ei vastaa. Soitat 

hätänumeroon.  

Virkailija:  *** 

Sinä:  (esittele itsesi ja kerro asiasi) 20 s. 

Virkailija:  *** 

Sinä:  (vastaa) 10 s. 

Virkailija:  *** 

Sinä:  (vastaa ja kerro, onko naisella vammoja) 

Virkailija:  *** 

Sinä:  (vastaa) 15 s. 

Virkailija:  *** 

Sinä:  (vastaa) 10 s. 

Virkailija:  *** 

MALLI 

Virkailija:  112, miten voin auttaa? 

Sinä:  *** 

Virkailija:  Hengittääkö hän? 

Sinä:  *** 

Virkailija:  Vuotaako hän verta? 

Sinä:  *** 

Virkailija:  Tiedätkö, mitä on tapahtunut? 

Sinä:  *** 

Virkailija:  Me lähetetään sinne apua. Sanotko vielä osoitteen? 

Sinä:  *** 

Virkailija:  Kiitos, että soitit. Odota nyt sulkematta puhelinta. Apu on tulossa. 
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Tilanne 2: Onnettomuus 

Olet kuullut, että ystäväsi on ollut onnettomuudessa ja on nyt sairaalassa. Soitat hänelle. 

Ystävä: *** 

Sinä:  (esittele itsesi ja kerro, miksi soitat) 15 s. 

Ystävä: *** 

Sinä: (Reagoi ja kysy jotakin lisää) 15 s. 

Ystävä:  ***  

Sinä: (Tarjoa ystävälle jotakin apua.) 15 s. 

Ystävä: ***  

Sinä: (Vastaa ja kysy paikkaa.) 10 s. 

Ystävä: *** 

MALLI 

Olet kuullut, että ystäväsi on ollut onnettomuudessa ja on nyt sairaalassa. Soitat hänelle. 

Ystävä: Maija 

Sinä:  *** 

Ystävä: No juu, niin olin. Mä olin menossa pyörällä töihin ja sitten siinä Leppäkadulla  

  auto törmäsi muhun suojatiellä. 

Sinä: *** 

Ystävä:  No mä en tiedä vielä, mutta ainakin käsi on murtunut ja ilmeisesti selässä on  

    myös jotain, koska se on tosi kipeä. Ne ottaa vielä magneettikuvat tänään.  

    Onneksi mulla oli kypärä päässä.  

Sinä: *** 

Ystävä: No kiitos. Se olis kyllä mahtavaa. Sä olet tosi hyvä ystävä. Milloin sä voisit tulla  

  käymään täällä?  

Sinä: *** 

Ystävä: Mä oon tässä yliopiston sairaalassa. Osasto 10. Kiitos tosi paljon ja nähdään pian. 
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Tilannetehtävät  

 

Mitä sanot? 

1. Näet hätätilanteen (keksi itse, mitä on tapahtunut). Soita hätänumeroon.   

2. Olet nähnyt auto-onnettomuuden. Poliisi kysyy sinulta, mitä tapahtui. Vastaa 

poliisille.   

3. Olet lenkillä ja näet, että nuori nainen makaa kadulla. Mitä sanot hänelle?  

4. Näet, että naapurin lapset leikkivät vaarallisessa paikassa. Varoita heitä. 

5. Olet suojatiellä ja auto melkein törmää sinuun. Mitä sanot kuljettajalle? 

6. Olet metsässä ja et tiedä, missä olet. Soitat hätänumeroon. Mitä sanot?  

7. Sinun kodissa haisee pahalta. Epäilet, että se on kaasua. Soita hätänumeroon.   

8. Teit ruokaa ja se paloi. Naapuri on soittanut 112 ja palomiehet ovat sinun oven takana. 

Mitä sanot?   

9. Näet kun mies kaatuu polkupyörällä. Mitä sanot miehelle?  

10. On sähkökatkos.  

11. Olet hirvikolarissa. 

12. Ystäväsi on juuri muuttanut Suomeen. Kerro hänelle, mitä täytyy tehdä, jos on 

hätätilanne.   

 

Kertominen 

 

A. Onnettomuus tai sairauskohtaus voi muuttaa koko elämän. 

Onko sinulla tai läheisellä ollut sairauskohtaus tai onnettomuus? Mitä tapahtui? 

Miten onnettomuus tai sairaus voi muuttaa elämää? 

Pelkäätkö onnettomuuksia tai sairauksia? Miksi / miksi et? 

 

B. Turvallinen liikenne 

Millainen liikenne on turvallista? 

Millä sinä tavallisesti kuljet esimerkiksi töihin tai kauppaan? 

Mikä liikenteessä on vaarallista? 

Pelkäätkö liikenteessä? Miksi / miksi et? 
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Mielipide 

 

A. Ihmiset eivät enää auta toisiaan. 

B. Suomi on turvallinen maa. 

C. Suomessa on liian vähän poliiseja. 

 

 


