
                             SANARUUDUKKO 

SANOJEN MERKITYKSET 

• HÄTÄNUMERO: Suomessa yleinen hätänumero on 112 

• AURINKO: Ilmansuunnat voidaan arvioida karkeasti, kun tiedetään, missä 

ilmansuunnassa aurinko on eri kellonaikoina. Talvella aurinko on idässä klo 6 (kesällä klo 

7), etelässä klo 12 (kesällä klo 13) ja lännessä klo 18 (kesällä klo 19) 

• LOSSI: matkustajaliikenteeseen asetettu pienehkö lautta, jolla on tietty kiinteä kahden 

päätepisteen välinen reitti. Yleisimmin lossit kulkevat joen, järven tai salmen yli. Lossin 

päätehtävä on kuljettaa henkilöitä sekä yleensä myös ajoneuvoja vesialueen poikki. 

• SNORKKELI: on putki, jonka avulla ihminen tai kone saa pinnalta ilmaa veden 

alle. Snorkkeli on maskin ja räpylöiden ohella sukeltajan perusvälineitä. Sitä käytetään 

matkauintiin pinnalla: snorkkelia käyttävä sukeltaja voi tarkkailla näkymiä vedessä ja uida 

tasaisesti tekemättä ilmanottoliikkeitä. 

• ENSIAPU: tarkoittaa toimenpiteitä toisen ihmisen tai itsensä auttamiseksi 

onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa, ja sitä voi antaa ilman erityistä 

ammattitaitoa tai välineitä. 

• HRAP: Hukkuvaa henkilöä pelastamaan lähtiessään tulisi muistaa niin sanottu HRAP-

sääntö: hälytä, rauhoita, apuväline ja pelasta. H= Hälytä lisäapua jos suinkin mahdollista, 

ennen kuin aloitat varsinaiset pelastustoimet. Tällä varmistat lisäavun saamisen paikalle. 

R=Rauhoita pelastettavaa kertomalla hänelle, että apua on tulossa. Se antaa 

pelastettavalle turvallisuuden tunnetta ja voimia jaksaa vielä vähän aikaa. A= 

Etsi apuväline, hae jotain kättä pidempää avuksesi ja turvaksesi, mieluiten jotain 

kelluttavaa. Jos olosuhteet ovat vaikeat, pyri saamaan apua muilta paikallaolijoilta tai 

soittamalla 112.P=Pelasta: lähesty pelastettavaa varoen, mutta ripeästi. Pidä apuväline 

itsesi ja pelastettavan välissä ja ojenna apuväline pelastettavalle, jos pelastettava on 

lähellä rantaa. Välineen voi myös heittää hänelle. Auta pelastettava rantaan, tee 

tarvittavat ensiaputoimenpiteet ja toimita tarvittaessa jatkohoitoon. 

• APUVÄLINE: Jos havaitset henkilön, joka on hukkumassa etsi apuväline. Apuvälineenä 

voi toimi mikä tahansa kättä pidempi, kuten köysi, huivi, pelastusrengas tai ämpäri. Pidä 

apuväline itsesi ja pelastettavan välissä ja ojenna apuväline pelastettavalle, jos 

pelastettava on lähellä rantaa. Välineen voi myös heittää hänelle.  

• KAJAKKI: on melontaan käytettävä pitkä, kapea ja matala vesikulkuneuvo, jota 

liikutetaan melomalla kaksilapaisella melalla. 

• KYLKIASENTO: turvataan sellaisen tajuttoman henkilön hengitys, joka hengittää 

normaalisti 

• PAALUSOLMU: on veneilyn perussolmuista tärkein. Sen voi tehdä jo etukäteen, silmukan 

kokoa voi muuttaa tarpeen mukaan ja se on helppo purkaa 

• KOMPASSI: on suunnistamiseen ja navigointiin käytetty väline, jossa on herkästi 

liikkuva magneettinen neula, jonka Maan magneettikenttä pitää etelä–pohjois-

suunnassa. 

• UIMATAITO: Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan henkilö, joka pudottuaan 

syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle, ui 

yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen. 
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