


Kevään 2020 koulutukset

Yhteensä Koulua Luokkaa Oppilasta

Verkkokurssilla 9 38 783

6 tunnin 
koulutuksessa

12 29 572

Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 20 
luokan koulutukset siirrettiin tai peruutettiin.
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6 tunnin koulutus verkkokurssi

Koulutukseen osallistuneet luokat kunnittain



Oppilaiden palaute verkkokurssista
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Ensiaputaitoni paranivat verkkokurssin ansiosta

Sain lisää rohkeutta auttaa ensiaputilanteessa

Ensiavun opiskelu seppo-pelillä on mukavampaa
kuin luokassa

Koulussa on tärkeää opettaa ensiapua

Samaa mieltä Eri mieltä

Vastauksia 38

”Seppo-peli oli hyvin 
tehty”
”Kysymykset olivat hyviä”
”Sisarellani on diabetes ja 
sen ensiapua kannattaa 
opettaa”
” Verkkokurssi opetti 
paljon monista eri 
tapauksista missä 
ensiapua voi tarvita”



Oppilaiden palaute InAction! pelistä

Vastaajia 353

”Oli tosi hyödyllinen ja opettava 
hauskalla tavalla :)”
”Oli hauskaa!! Opin paljon uusia asioita 
ja kurssin pitäjä oli mukava!!”
” Kurssi oli oikeastaan todella mukavaa ja 
auttoi ryhmätyötaidoissa.”
” Oli hyvä kurssi sain rohkeutta, jos 
joudun joskus tilanteeseen jossa 
tarvitsee näitä taitoja niin tiedän mitä 
tehdä.”
”Pidin elvytystehtävästä, se oli 
jännittävää.”
”Oli hauskaa kerätä pisteitä ja opetella 
ensiaputaitoja.”
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Koulutuksessa hyvää oli:

• Kivaa/hauskaa (50)

• Oppi uutta (7)

• Toiminnallisuus (6)

• Tärkeä taito (4)

• Kiva kouluttaja (4)

• Monipuolisuus (3)

• Hyvin järjestetty (2)

• Kilpailullisuus (2)

• Elvytys (1)

• Hyvät tehtävät (1)

• Rohkaisee toimimaan (1)

• Ryhmätyötaidot (1)



Opettajien palaute

Vastauksia 24
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Koulutus antoi riittävät taidot ensiavun antamiseen

Koulutus rohkaisi oppilaita toimimaan
ensiaputilanteessa

Seppo-peli on hyvä opetusmenetelmä

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei osaa sanoa

”Kiitos! Tämä oli hyvä koulutus! Kävimme 
vielä seuraavalla terveystiedon tunnilla 
oman luokkani kanssa näitä asioita läpi, ja 
oppilaat muistivat paljon koulutuksessa 
esille tulleita asioita.”
”Pelillisyys toimi mukavasti, ja oppilaat 
näyttivät olleen innostuneita tehtävästä ja 
suhtautuivat "vakavasti" tehtävien 
tekemiseen.”
”Positiivinen ote ja sopivan vauhdikas 
meno. Riittävästi töitä ja välitön palaute. 
Pelillisyys motivoi.”
”Innostava ohjaaja, osallistava ja liikkuva 
toimintatapa.”



Koulutuksessa hyvää oli:
• Käytännön harjoittelu (6)

• Ryhmätyö (6)

• Toiminnallisuus (3)

• Pelillisyys (3)

• Hyvät kouluttajat (3)

• Elvytyksen harjoittelu (3)

• Monipuolisuus (3)

• Innostava (3)

• Kilpailullisuus (2)

• Liikkuvuus (2)

• Osallistava (1)

• Vauhdikas (1)

• Sopivasti tehtäviä (1)

• Välitön palaute (1)

• Kouluttajien yhteishenki (1)

• Selkeys (1)



Kehitettävää

Opettajien mukaan

Sairaskohtaukset mukaan 
harjoitteluun, esim. diabetes

Välitunnit pois ja koulutus 
tiiviimmäksi

Aikataulussa pysyminen joskus 
vaikeaa

Sepon käyttö opettajille joskus 
vaikeaa

Oppilaiden mukaan

Asiat oli jo tuttuja

Sivun kaatuilu/huono netti

Osa tehtävistä liian helppoja

Video- ja äänitehtävät vaikeita

Kilpailullisuus ei ole hyvä



Kiinnostus Punaisen Ristin toimintaan

42% yhteyttä ottaneista opettajista tilasi uutiskirjeen.

16% nuorista on kiinnostunut Punaisen Ristin toiminnasta.



Koulutusten määrä kevääseen 2020 mennessä
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6 tunnin koulutus Verkkokurssi

Verkkokurssin on tehnyt yhteensä 2972 ja 
InAction! Pelin 2022 oppilasta.



Koulutusten määrä kunnittain
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Muuta toimintaa

Koulutuksia on järjestetty suomen lisäksi 
ruotsiksi ja englanniksi.

Erityis- ja JOPO-luokkia varten on tehty 
selkokielinen koulutus (vedetty viidelle 
luokalle).

Opettajille on annettu ensiapukoulutusta.

20 pelinohjaajaa on koulutettu neljässä 
kouluttajakoulutuksessa.

Hanketta on esitelty erilaisissa 
tapahtumissa, mm. opettajien veso-päivillä, 
Punaisen Ristin viikolla, opiskelijoiden 
tapahtumissa, Punaisen Ristin 
vapaaehtoisten kokouksissa.


