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Rasti 1. Ensiapu 

1. Defibrillaattoria saa käyttää 

a. Lääkäri 

b. Ambulanssin ensihoitajat 

c. Eläintenhoitaja, joka on saanut laitteen käyttökoulutuksen ensiapukurssilla 

 

2. Defibrillaattoria käytetään apuna 

a. elottoman henkilön elvytyksessä 

b. murtuneen jalan lastoituksessa 

c. lypsyrobotin toimintahäiriön korjauksessa 

 

Rasti 2. Liikunta, jaksaminen 

Liikunnalla on merkittävä osuus useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä yleisesti 
kokonaisvaltaisen terveyden ylläpidossa.  
 
Mihin alla olevista osa-alueista liikunta vaikuttaa myönteisesti? 
Ruksi oikea/oikeat vaihtoehdot: 

 nukut paremmin 
 muisti pelittää paremmin 
 hallitset stressiä paremmin 
 vähentää ahdistuneisuutta 
 kunto nousee ja jaksat paremmin 

 

Rasti 3. Tartuntataudit, hygieniariskit 

1. Miten suojaudut kryptosporidioosi tartunnalta? 
2. Miksi mobiililaitteen käyttöä EI suositella eläintiloissa? 
3. Miten peset kädet oikeaoppisesti? 
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Rasti 4. Työergonomia 

1. Miksi on tärkeää nostaa oikein? 
2. Mitä eri keinoja voit käyttää nostamisen sijaan? 
3. Mitä täytyy ottaa huomioon nostaessa? 

 

Rasti 6. Jokamiehen sähköturvallisuus 

1. Saako tavallinen sähkönkäyttäjä vaihtaa sähkökeskukseen nykyaikaisen 
automaattisulakkeen? 

2. Saako tavallinen sähkönkäyttäjä vaihtaa loisteputkivalaisimen sytyttimen? 
3. Saako tavallinen sähkönkäyttäjä kytkeä 3-vaiheisen ns voimapistorasian jatkojohtoon? 

 

Rasti 7. Kemikaaliturvallisuus 

1. Montako vuotta vanhaa aiv -pulloa 30 l / 200 l saa käyttää? 
2. Paljonko happoa saa kuljettaa auton peräkärryssä tai pakettiautolla? 
3. Paljonko happoa saa kuljettaa henkilöauton takakontissa? 

 

Rasti 8. Liikenneturvallisuus 

1. Liikennemerkit 
a. Mitä merkki tarkoittaa?   

 

b.   Mitä merkki kieltää? 
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c. Mitä merkki tarkoittaa? 

 

 

2. Saako traktorin perävaunulla kuljettaa perävaunun kuormaamiseen tai kuorman 
purkamiseen tarvittavia henkilöitä työ- tai määräpaikalle ja sieltä takaisin, jos kuljetus ei 
vaaranna turvallisuutta? 
 

3. Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on 
kuorma-autossa, linja-autossa ja luokittelumassaltaan yli 3,5 tonnin henkilö- tai 
erikoisautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 
kilometriä tunnissa, käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä 
akseleita, talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään montako 
mm? 

 

Rasti 9. Alkusammutus 

1. Palamisen perusteet: Nimeä kolme asiaa, jotka tuli tarvitsee palaakseen? 
2. Rasvapalon sammuttaminen: Mikä seuraavista ei sovellu rasvapalon sammuttamiseen? 

Sammutuspeite, vesi, jauhesammutin 
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