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Kolme helmikuista päivää kaikui Joensuun 
Normaalikoulun käytävillä InAction!, kun 
koulun kasiluokkalaiset nuoret osallistui-
vat Savo-Karjalan piirin järjestämään kou-
lutukseen.

Meneillään on nuorille suunnattu hätäensiapu-
koulutus, joka on kehitetty keskustoimistove-
toisessa ”Hätäensiapu osaksi yläkoulun arkea”-
hankkeessa. Hankkeen aikana kehitettiin 
Seppo-pelialustalle pelillinen hätäensiapukoulu-
tus, jonka tavoitteena on lisätä nuorten rohke-
utta auttaa ja kehittää heidän ensiaputaitojaan. 
Savo-Karjalan piiri osallistui hankkeen pilottivai-
heeseen, jolloin ensimmäinen koulutus pidettiin 
joulukuussa 2017 Kontiolahden yläkoululla. 
InAction!-koulutus koostuu itsenäisesti suori-
tettavasta verkko-osuudesta, jonka avulla han-
kitaan tietoperustaa varsinaista toiminnallis-
ta päivää varten. Toiminnallisen päivän aikana 
nuoret pääsevät harjoittelemaan tärkeitä hätä-
ensiaputaitoja erilaisia rasteja suorittaessaan. 
Vakiorasteja on kuusi, joiden avulla nuoret har-
joittelevat mm. tajuttoman autettavan ensiapua, 
verenvuodon tyrehdyttämistä, onnettomuusti-
lanteessa toimimista, elottoman autettavan en-
siapua sekä nenäverenvuodon tyrehdyttämistä. 
Vakiorasteilta oppilaat tuottavat vastauksen jo-
ko kuvin, videoin, äänittein tai tekstin avulla pe-
lin ohjaajalle tarkistettavaksi. InAction!-ohjaaja 
tarkistaa ja pisteyttää oppilaiden tuotokset se-
kä toimii pelinaikaisena hyvän hengen ylläpitä-
jänä.

Vakiorastien lisäksi tietoa voi syventää ja lisä-
pisteitä kääriä kasaan bonustehtävien avul-
la. Kisailuelementtien tavoitteena on herät-
tää nuorissa pientä kilpailuviettiä, jolloin rastien 
suorittamiseen käytetään myös aikaa ja vai-
vaa. Jokainen oppilas saa koulutuksen suoritet-
tuaan todistuksen, jota hän voi hyödyntää mm. 
kesätöiden haussa. Lisäksi suurimman pistesaa-
liin saanut joukkue saa pienen muiston päivästä 
todistuksen lisäksi. 

Oman säväyksensä Norssin InAction!-päiviin 
toivat penkkari- ja vanhojentanssipäivät. Var-
sinkin penkkaripäivänä oppilaiden kasvot olivat 
myös InAction!-kohteena. Varsin erikoisia ku-
vioita kasvoilla nähtiin toimintapäivän aikana. 
Oli ilo jälleen huomata, kuinka hienosti oppilaat 
tsemppaavat ja ottavat rastien tehtävien suo-

rittamisen hyvinkin tosissaan pienistä häiriöistä 
huolimatta. InAction!-koulutusten saama palau-
te valtakunnallisesti onkin ollut hyvin positiivis-
ta. Nuoret pitävät ensiaputaitojen kehittämistä 
ja hallitsemista hyvin tärkeinä asioina nyt ja tu-
levaisuudessa.

Tule mukaan mukavaan InAction!-maailmaan 
tukemaan ja kehittämään nuorten ensiaputai-
toja. Nähdään InAction!
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