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Toimintamalliehdotus kyläkouluilla vietettävästä monipuolisesta 

turvapäivästä 

 

(toteutus syksyllä 2018 Vähikkälä jaTanttala, Heinäjoki, Leppäkoski, Kalkkinen ja Jäppilä) 

 

 

 

Kuvaus: Kyläkoululla järjestettävä yhden koulupäivän mittainen tapahtuma, 
johon voidaan oppilaiden ja henkilökunnan lisäksi kutsua vanhempia 
ja kyläläisiä.  
Tapahtuma on rastimuotoinen, jossa joukkueet liikkuvat rastilta 
toiselle tehden rastitehtävät joko yksilösuorituksina tai joukkueena. 
Yhteistyötä kyläyhdistyksen tai vanhempainyhdistyksen kanssa 
kannattaa tehdä, jotta ruokailu joko maksutta tai omakustanteisesti 
olisi mahdollista. 
 

Toiminnan tavoite: Turvallisuustietojen ja -taitojen omaksuminen mahdollisimman 
nuorena.  
Turvallisuus osaksi oppimista. 
Yhteistyön syventäminen koulun ja muiden toimijoiden kesken. 
 

Toiminnan kohderyhmä Kyläkoulujen oppilaat, henkilökunta ja vanhemmat. 
Lähiympäristön muut toimijat, kyläläiset sekä yhdistykset 
 

Toteuttajatahot: 
 

Koulu: Tilat ja tiedotus sekä yhteistyö 
 

Alkusammutusharjoitus: Vapaaehtoinen palokunta (jatkossa VPK) tai pelastuslaitoksen 
työvuoro 
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Paloturvallisuus: Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hanke, VPK, työvuoro 

Hätäensiapu/ toiminta 
onnettomuustilanteessa: 

Suomen Punainen Risti ensiapukouluttajat/ 
ensihoitokeskus/vapaaehtoisen palokunnan ensivastekoulutetut 
henkilöt 

Liikenneturvallisuus: Liikenneturva, poliisi 

Kotivara:  Martat, Maanpuolustusnaiset, Maa- ja kotitalousnaiset 

Tapaturmien ehkäisy Liikuntatoimi, lämmittely ennen liikuntasuoritusta, tasapaino, 
lihaskunnon ylläpitäminen, tavoitteena tapaturmien ehkäisy 

Eksyminen:  VaPePa, etsijäkoirat ohjaajineen kertomaan kuinka toimia ollessaan 
eksyksissä. 

Muut kylän/koulun 
alueella huolta 
herättävät asiat 

Poliisi omien resurssien puitteissa, esimerkkeinä nettikiusaus, 
kiusaaminen, korvausvastuu ym. 
Petoeläimet; Riistanhoitoyhdistys SRVA 
Raideliikenne; VR 

 
Rastitehtäväesimerkkejä joista koulu valitsee sopivimmat 
 

Alkusammutus Pienimmät oppilaat kaatavat keiloja sankoruiskulla,  
muilla allaspalon sammuttaminen käsisammuttimella, rasvapalo 
kattilassa sammutuspeitteellä 

Paloturvallisuus: Palovaroittimet kotona, suojaetäisyydet kuumenevista laitteista, 
turvalliset poistumisreitit ja poistuminen tulipalosta, sähkölaitteiden 
käyttö turvallisesti. 

Henkeä pelastava apu Tajuttoman henkilön kylkiasentoon kääntäminen, muut koulun 
kanssa sovittavat ensiapuharjoitukset  

Toiminta hätätilanteessa 112 –sovellus ja 112- soittaminen 

Liikenneturvallisuus: Heijastimien käyttö, heijastintesteri jos saatavilla, pyöräilykypärän 
käyttö ja turvallinen pyöräily, turvaistuinportti, milloin lapsi voi 
siirtyä istumaan auton omiin vöihin ilman turvaistuinta tai –
koroketta. 

Kotivara: Ruoka, vesiastiat, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja –lääkkeet, 
patterikäyttöinen radio ja lamppu yms. Mitä kaikkea tulisi varata 
kotiin selviytyäkseen vähintään 72 tuntia ilman sähköjä tai 
poistumatta kotoa.  
Miksi kotivaraa tarvitaan.  
(Koulu voi yhdistää esimerkiksi matematiikkaa; kuinka paljon 
tarvitaan esim. vettä, jos sähköt ovat poikki 72 h ja taloudessa on 4 
hlöä.) 

Tapaturmien ehkäisy Tasapainorata, kuntopiiri; kodeissa tapahtuu merkittävästi 
tapaturmia. Parantamalla tasapainoa ja lihaskuntoa voidaan osaltaan 
ehkäistä niitä. Liukastumisen ja putoamisen ehkäisy. 

Koulun rasti Taidepaja, musiikkituokio, koulun turvallisuus tai jotain yhdessä 
tekemistä. 

Muut rastit  Toimijoiden mukaan heille luontevimmat rastit 

 


