
JEHU-14      
PISTEIDEN KOONTILOMAKE: 

 Rata    klo:_______ 

Joukkue:    Nro: 

Rj: 

         Tehtävävalvoja 1: 

ryhmänjohtajan arviointi       (max. 12p)                  

    

 Tehtävävalvoja 2:  

 tajuton uhri   (max. 9p) 

 

 Tehtävävalvoja 3: 

 eläimen siirto   (max. 7p) 

 

 Tehtävävalvoja 4: 

 kattotyöskentely  (max. 20p) 

    

 

Joukkueen yhteispisteet:  max. 48p 

 

Tehtävävalvojien ilmoitukset kiroilusta:  

JOUKKUE HYLÄTÄÄN! 

Joukkueen suoritusaika:    Varmistus! 
   

Ratatuomarin allekirjoitus: 

 

 



ARVIOINTI: T 1/ Rj 

Rata    klo:_____ 

Joukkue :    Nro:  
 Rj: 

 

a) savusukellusvalmius   1p 
 

b) perusselvitys: varmennettu pääjohto 1p 

riittävästi työjohtoa 1p 

 
c) tilanteen arviointi/tiedustelu:  1p        havaitsee tajuttoman uhrin 

 
kulkureitti (havainnointi, rauhallisuus)  1p         havaitsee ponin tallissa 
 

d) pyytää lisäapua: potilas  1p          
 

poni  1p 
 

e) jakaa yksikölle tehtävät kiireellisyysärjestyksessä:  1p   1. tajuton uhri 
 
 huomioi ensihoitokaluston, kauluri 1p 

 
1p  2. ponin evakuointi 
 
1p   3. kattotyöskentely 
 

Joukkue suoriutui radasta alle 10 min. 1p 

 

    Yht:                         p              max. 12p 

 

Joukkueen suoritusaika:  

   

Tehtävävalvoja 1:n allekirjoitus:  
 

 

 

 



ARVIOINTI: T2 / potilas 

Rata 1  klo:______ 

Joukkue:    Nro: 

 

ARVIOINTI: 

a) jännitteisen roikan huomiointi: 1P 
(virta pois päävirtakytkimestä,töpselin  
irroitus seinästä tai  
jännitteisen roikan siirto turvallisesti 
pois, laudan pätkä…) 
 

b) potilaan hätäsiirto  1p 
 

c) potilaan herättely:  1p 
 

d) hengityksen varmistaminen: 1p 
 

e) pulssin tunnustelu:  1p 
 

f) potilaan tutkiminen, hoito:   kauluri 1p 
 

ri-va-la-i-se-r 1p   
 

g) kylkiasento:  1p 
 

h) jatkuva seuranta:  1p 

  ”Tehtävä suoritettu”   
 
 
 

                    yht:   max 9p 

 

Tehtävävalvoja 2:n allekirjoitus: 
 

 

 

 

 



 

ARVIOINTI: T3/ poni 

Rata    klo:_____ 

Joukkue:     Nro: 

 

 

ARVIOINTI: 

a) lähestyminen, toiminta:       etuviistosta 1p     
 

                     eläimen rauhottelu, puhuttelu 1p      
 

b) hätäriimun teko:   1p 
 

c) kuljetus:                   talutus vasemmalta  1p      
 

d) kiinnitys puomiin:   1p 
 

e) eläimen suojaaminen loimella   1p   
   

f) eläimen käsittely:  kysytään omistajalta, oliko 1p 
rauhallista, luontevaa..    

 
                                    yht: max. 7p 

 

 

   

Tehtävävalvoja 3:n allekirjoitus: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARVIOINTI: T4 / katto 

Rata    klo:_____ 

Joukkue:    Nro: 

a) savusukellusvalmius kattotyöskentelijöillä:  1p 
 

b) tikkaiden kantaminen:    1p 
 

c) katolle nousu:  tikkaiden tukeminen  1p 
 
  silmäsuoja alhaalla  1p 
  
  oikeaoppinen kiipeäminen  1p              (1.)                1p             (2.) 

 
katolle laskeutuminen                               1p             (1.)                    1p            (2.) 
 
ilmoitus katolta, ”saa kiivetä”  1p  
 
1. tukee katolta 2. kiivetessä  1p   

 
d) kiinnittäytyminen: varmistaja kiinnittää itsensä  1p   

 
turvaköyden kiinnitys, D-lukitus  1p 
 
 ei itseensä   1p   
 

   1.kiinnittäytyminen, D-lukitus    1p 
 

kokeilee laskeutumislaitteet ennen lappeelle siirtymistään                                         1p             (työk.)      1p            (turvak.) 

D-lenkki suoraan kiinnityspisteessä -1p 

e) hätälaskeutuminen:  1. irroittaa turvaköyden, D-lenkki mukaan 1p  
 
 varmistaja kääntää köyden sujuvasti itselleen laskeutumisköydeksi 1p 

irroittaa varmistuksensa ennen laskeutumisköyden kiinnitystä -1p 

heittäessään pussin varoittaa alhaalla olevia 1p              (1.)                1p            (2.)    
  

 

                        yht:   max 20p 

Tehtävävalvoja 4:n allekirjoitus:  


