AAMUNAVAUS

punainenristi.fi/koulusivut

Punaisen Ristin viikko 7.-13.5.2012, yläkoulujen aamunavaus
Kahdeksasluokkalaiset Samuli ja Hanna lähtivät koulusta Samulin mopolla. Maantiellä oli rauhallista, ei juurikaan
muuta liikennettä. Kunnes yhtäkkiä ojasta juoksi tielle orava, jota Samuli yritti väistää. Orava pääsi pakoon, mutta
Samuli menetti mopon hallinnan. Mopo heittelehti ulos tieltä. Samuli ja Hanna lensivät kyydistä.
Yhdeksäsluokkalainen Matias pyöräili paikalle hetkeä myöhemmin. Matias huomasi maantien laidassa kaatuneen
mopon, ojanpenkalla istuvan Samulin ja ojassa makaavan Hannan.
Matias nousi pyörältään, jätti sen tien sivuun ja siirsi kaatuneen mopon kauemmas ajotiestä. Sitten hän kysyi Samulilta, oliko mopoon tullut joku vika.
Samuli alkoi selittää tielle hypänneestä oravasta ja väistämisestä, mutta Matias ei jäänyt kuuntelemaan, vaan keskeytti: ”Sattuks teille jotain?”
Hanna huusi Matiasta apuun. Matias ojensi kätensä vetääkseen Hannan ojasta, mutta nouseminen ei onnistunut.
Hanna ei pystynytkään astumaan jalkansa päälle. Kipu jalassa oli kova. Farkun lahje oli oikean säären kohdalta veressä. ”En mä pysty kävelee. Mun jalka on varmaan poikki. Apua. Pitäisköhän soittaa ambulanssi?”
Samuli puuttui tilanteeseen: ”Ei soiteta ambulassia. Ei tässä mitään hätää ole. Hiton orava! Mopon ohjaustanko on
vääntyny. Mä en uskalla kertoa tästä kotona.”
Hanna huusi: ”Kyllä soitetaan ambulanssi! Sä et tajuu, miten mun jalkaan sattuu!”
Matias rauhoitteli Samulia ja Hannaa. Hän kaivoi taskustaan puhelimen ja soitti 112:een. Matias kertoi hätäkeskukselle, että oli osunut paikalle, jossa mopo oli kaatunut ja kyydistä lentänyt tyttö on loukannut säärensä niin pahasti,
ettei pystynyt nousemaan. Farkutkin oli säären kohdalta veressä.
Hätäkeskuksen päivystäjä kysyi, eihän kukaan ollut ajotiellä vaarassa jäädä auton alle. Matias selitti, että Hanna oli
lentänyt ojaan, Samuli istui ojanpenkalla eikä mopokaan ollut enää liikenteen tiellä.
Sitten hätäkeskuksen päivystäjä kysyi, montako loukkaantunutta paikalla oli. Matias kysyi Samulilta, oliko hän ihan
kunnossa ja Samulin oli myönnettävä, että hänen olkapäähänsä oli alkanut sattua kokoajan enemmän.
Hätäkeskuksen päivystäjä kuuli, että loukkaantuneita oli kaksi ja lupasi, että ambulanssi tulisi pian. Hän neuvoi Matiasta rauhoittelemaan loukkaantuneita.
Matias riisui takkinsa ja laittoi sen Hannan olkapäille. Sitten hän meni juttelemaan Samulin kanssa. Matias muisti
koulun terveystiedon tunnilta, että loukkaantunutta kättä voi tukea kolmioliinalla. Sellaista ei ollut, joten Matias tuki
Samulin käden kaulaliinalla.
Matias pysyi Samulin ja Hannan seurassa siihen asti, kunnes ambulanssi tuli paikalle ja ammattilaiset ottivat tilanteen haltuun.
Matias toimi oikein. Hän pysyi rauhallisena, mutta toimi ripeästi. Siirsi mopon pois ajotieltä, jotta ei tullut lisää onnettomuuksia. Matias tarkasti, mitä loukkaantuneille oli tapahtunut ja soitti hätänumeroon. Hän osasi myös pitää
huolen, ettei Hannalle tulisi kylmä ja osasi tukea Samulin käden liinalla. Lisäksi Matias pysyi paikalla siihen asti, että
ammattilaiset tulivat.
Kuka tahansa voi joutua onnettomuuteen. Kuka tahansa voi osua paikalle, kun jotain on sattunut. Tärkeintä on, että
uskallat pysähtyä. Jos onnettomuuspaikalle tarvitaan apua, soita 112.

