Satakunnan piiri

Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla

KYSYMYKSET:
Heitä noppaa ja vastaa nopan luvun osoittamaan kysymykseen. Huomioithan aikuisille ja lapsille
osoitetut erilliset kysymykset!
AIKUISET:
1. Kuinka moni suomalainen tuntee silloin tällöin yksinäisyyttä?
A) Joka toinen
B) Joka viides
c) Joka kymmenes
D) Joka sadas
V: B, joka viides suomalainen tuntee silloin tällöin yksinäisyyttä. Yksinäisyys on tunne, joka on
tuttu ainakin viidennelle yli 15-vuotiaalle suomalaiselle. Tutkija Juho Saaren mukaan joka viides
tuntee silloin tällöin yksinäisyyttä. Eniten yksinäisyydestä kärsivät ikääntyneet, mutta myös
nuoret. Yksinäisyys liittyy usein elämänmuutokseen. Nuoren kohdalla kotoa muutto ja
opiskelemaan lähtö uudelle paikkakunnalle ovat yhteydessä yksinäisyyden kokemukseen.
Ikääntyneiden yksinäisyys liittyy usein läheisten menetyksiin ja oman toimintakyvyn
heikkenemiseen.
2. Mihin oman kodin karttakoordinaatteja tarvitaan?
A) Kunnan/kaupungin nettisivuille
B) Avun nopeaan saamiseen myös haja-asutusalueilla
c) Kyläyhdistysten turvallisuussuunnitelmiin
D) Väestörekisteriin
V: B, koordinaattitieto on asukkaan nopean avun saamiseksi myös haja-asutusalueille.
Koordinaattien avulla pelastuslaitos löytää varmasti perille oikeaan paikkaan. Erityisesti hajaasutusalueilla kaikkia katuja ei ole nimetty näkyvästi ja asuntojen numerotiedot saattavat
puuttua. Myös kuntien yhdistyminen saattaa muuttaa asuinpaikan nimen kokonaan tai saman
kunnan alueella onkin kuntaliitoksen myötä kaksi samannimistä katua. Koordinaatit ovat aina
samat ja tuovat avun perille. Koordinaatit kannattaa sijoittaa kodin ulkopuolelle, että ne ovat
saatavissa myös mahdollisen tulipalon syttyessä.
3. Mikä taho/kuka voi parhaiten vaikuttaa turvallisuuteesi?
A) Poliisi
B) Palokunta
C) Minä itse
D) Kunta/ kaupunki
V: C, sinä itse vaikutat parhaiten omaan turvallisuuteesi. Ennaltaehkäisy on tärkeä osa arjen
turvallisuutta. Huolehtimalla siitä, että kotisi on mahdollisimman turvallinen (lattiat eivät ole
liukkaat, sähkölaitteet ovat kunnossa jne.), pienennät onnettomuuden riskiä. Mieti myös
etukäteen, miten toimit mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Pelastuslaki velvoittaa jokaista
ihmistä omatoimiseen varautumiseen. Itsensä ja muiden ihmisten auttaminen vaatii tietoja
vaaroista ja vaaratilanteiden välttämisestä. On tärkeää oivaltaa mahdollisuutensa parantaa omaa
ja toisten turvallisuutta.
4. Kuinka nopeasti palavasta asunnosta on päästävä pois?
A) 10 minuutissa
B) 5 minuutissa
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C) 2-3 minuutissa
D) 1 minuutissa
V: C, palavasta asunnosta on päästävä pois 2-3 minuutissa palon syttymisestä. Jo muutaman
minuutin jälkeen vaaralliset savukaasut tainnuttavat ihmisen ja näkyvyys heikkenee. Vaarana on
myös hapenpuute.
5. Mikä on Suomen yleinen hätänumero
A) 911
B) 112
C) 000
D) 10022
V: B, yleinen hätänumero Suomessa on 112. Numero otettiin käyttöön Suomessa 1. tammikuuta
1993. Hätänumero 112 on myös Euroopan unionin kansainvälinen hätänumero. Hätänumeroon voi
soittaa vaikka näppäinlukitus on päällä, saldoraja on ylitetty tai puhelin on suljettu tai lukittu.
Numero 000 on Suomen vanha hätänumero ja 911 on yhdysvaltalainen hätänumero. Suomen
poliisin käytöstä poistettu numero on 10022.
6. Miten toimit jos näet maassa makaavan henkilön?
A) Kuljen ohi ja käyttäydyn, etten huomaa
B) En välitä, sillä todennäköisesti hän on vaan sammunut. Päivittelen asiaa Facebookissa.
C) Kuljen ohi, mutta soitan 112
D) Menen katsomaan ja teen tarvittavat ensiaputoimenpiteet
V: D, Kun henkilö menettää tajuntansa, selvitä mitä mahdollisesti on tapahtunut, tee tarvittavat
ensiaputoimenpiteet ja soita tarvittaessa hätänumeroon. Kylkiasennolla turvataan tajuttoman
hengitys.
LAPSET:
1. Tiedätkö, onko kotonasi palovaroitin?
V: Jokaisessa kodissa kuuluu olla palovaroitin.
2. Mikä on hätänumero ja milloin sinne kuuluu soittaa?
V. Hätänumero on 112, sinne soitetaan kiireellisissä ja todellisissa tilanteissa. Puheluun vastaa
henkilö, joka kysyy tilanteesta lisää tietoa. Puhelun saa sulkea vasta luvan saatua.
3. Miksi aikuisen tulee aina tietää missä olet ja kenen kanssa?
V: Jos aikuinen tietää missä olet, niin sinusta ei turhaan huolestuta tai ilmoiteta kadonneeksi. Jos
jotain sattuu, niin sinua voidaan myös auttaa nopeammin. Kerro myös, koska palaat.
4. Miten tulentekovälineitä kuuluu käyttää?
V: Tulentekovälineitä tulee käyttää aina varoen sekä aikuisen seurassa.
5. Mitä kuuluu tehdä jos syttyy tulipalo?
V: Tulipalon sattuessa ei saa piiloutua vaan on mentävä ulos (kerrostalossa parvekkeelle)
mahdollisimman pian. Poistumiseen voi olla aikaa vain muutama minuutti, joten poistumistiet on
hyvä pitää vapaana tavaroista.
6. Miten toimit jos näet maassa makaavan henkilön?
V: Jos uskallat/osaat, selvitä mitä mahdollisesti on tapahtunut ja tee tarvittavat
ensiaputoimenpiteet. Soita tarvittaessa hätänumeroon 112. Kylkiasennolla turvataan tajuttoman
hengitys. Jos et halua/ uskalla mennä lähelle niin soita hätänumeroon 112 tai kerro lähimmälle
aikuiselle maassa makaavasta henkilöstä.

