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9:00-12:00 Sea Front

- Luonnonjään riskit retkiluistelussa

- vetäjän riskienhallinta dynaamisissa jääolosuhteissa

- vetäjien toiminta erilaisissa plutaus- ja pelastustilanteissa

- eri varusteiden toimivuus

- kylmävesireaktio ja hypotermia

12:00-12:45 Lounas sekä valmistautuminen harjoituksiin 

12:45-17:00 Harjoitukset ulkona

17:00- Sea Front

Harjoitusten purku: Mikä toimi hyvin, mikä ei, mitä opittiin, mitä 
voisi pelastustoiminnassa parantaa? 

Kahvia ja suolaista

Kotiinpäin viimeistään kello 18 



LUONNONJÄÄN RISKIT

&VETÄJÄ



TURVALLISUUS:
MIKÄ ON SINUN ROOLI VETÄJÄNÄ?

retkiluistelu
vaihtelevissa

jää-
olosuhteissa

laitesukellus
Itämeressä

melonta
kesäisellä
tyynellä
merellä

Kesävaellus
lapissa

yläköysi-
kiipeilyä
luonnon-
kalliolla

Päiväkotiryhmä
ruuhkaisessa
moottoritie-

ylityksessä kun
eläintarhan kaikki

eläimet on vapautettu



• Tiedänkö tarkalleen mitä olen 
tekemässä? Ymmärränkö turvallisuuteen 
liittyvät tekijät ja osaanko lukea niitä / 
varmistaa tilanteen turvallisuutta?

VAI

• Matkinko? Olen nähnyt toisen vetäjän 
tekevän tätä & selviävän?

• Annanko ryhmäpaineen, kiireen, 
epävarmuuden hallita tilannetta?

LAJI- & OLOSUHDEYMMÄRTÄMINEN



RIDÖ

Retken suunta



RIDÖ

Klubbens ledare utnyttjar ofta 
sammanfrusna vatten- och 
stöpissträngar för att ta sig förbi 
svaga partier. Flera av deltagarna 
uppger att det inte kändes 
annorlunda den här gången och en 
av dem tillägger att han tror att 
många andra ledare skulle ha gjort 
samma bedömning.

”



MILLOIN TAPAHTUU?

Liikenne ennen ja jälkeen

Kun luistimet eivät ole jaloissa

Lounastauon aikana

Kun retken olisi jo suunnitelman
mukaan pitänyt loppua tai juuri ennen
sitä

Kun kaikki ei mene ihan kuten 
suunniteltu – stressi, 
riskienhallintasuunnitelman
’unohtaminen’



Tunsin jo puoli tuntia ennen onnettomuutta, 
että kaikki ei ollut ihan hallinnassa, 
mietiskelin

...että pitäisi oikeastaan sanoa Liisalle, että.. 

...tiesin että olisi parempaa kiertää toista
reittiä, mutta kello... 

...tuo pintajää alkoi olla jo vaarallinen, mutta 
oltiin juuri päästy liikkeelle, enkä halunnut
taas pysäyttää ja varoittaa

”



MITEN NÄIN PÄÄSI TAPAHTUMAAN?
Vetäjä:

Ei ota ennakkosuunnittelua tosissaan

Ei seuraa mitä tapahtuu ryhmässä

Ei puutu ongelmiin / ei korjaa virheitä

Ei ennakoi – toimii liian myöhään

Ei kommunikoi / kommunikoi epäselvästi

Ei mieti osallistujien kokemustasoa/ osaamista

Jatkaa vaikka tuntuu epävarmalta

Ei heti tartu riskialttiisiin tilanteisiin



 Aikamarginaalia

riittämättömästi

 Vetäjä ei ota

tilannetta haltuun

 Vetäjällä

suorituspainetta, 

aivot tauolla

 Vetäjä ei halua

tuottaa pettymytstä

/ yhtyy johonkin

vaikka epävarma

Vastuujako epäselvä

 Kommunikointi

epäselvä

 Vastuu välineiden

mukaan

ottamisesta

epäselvä

 Toiminta

onnettomuus-

tilanteessa ei

harjoiteltu

 Retkien säännöstö

epäselvä

 Vaativuusluokitus / 

ennakkovaatimus

epäselvä

Jään laatu yllättää, ei

aiheuta käyttäytymis-

muutoksia

 Halkeamat

 pintajää,  lautasjää, 

ropelojää, lumi

 heikkenee

 Osallistuja ei

ymmärrä

ympäristöä

Ei tavalliset mutta +++ 

-vaaralliset

 Ohut isompi jääalue

 Jääsillat

 + Pimeys

ESIMERKKEJÄÄ RISKITEKIJÖISTÄ 
JOTKA EIVÄT SAA KOHDATA



• Ymmärränkö vetäjänä miten osallistujat 
mahdollisesti ymmärtävät tilanteen / 
olosuhteet + mitä tärkeätä ehkä eivät 
ymmärrä?

• Osaanko kommunikoida tehokkaasti ja 
ennakoiden + eliminoiden riskejä niin 
ettei osallistujien mahdollinen 
väärinymmärrys aiheuta riskejä?

• Osaanko itse tai harkitulla tuella tehdä 
riskienhallintaan liittyvät päätökset ja 
pitää niistä kiinni

OMAN ROOLINI YMMÄRTÄMINEN?



Turvallinen vetäjä ei ole se joka osaa kaikkea 
ja pystyy mihin vaan, vaan se joka ymmärtää 
mitä hän pystyy tekemään ryhmän kanssa 
turvallisesti ja mitä ei.



JÄÄN PINTA: PINTAJÄÄ/YLÄJÄÄ, 
ROPELOJÄÄ, HALKEAMAT, LIUKKAUS, 

APPELSIINIJÄÄ...

JÄÄN LAATU / KESTÄVYYS: VIRTAUKSET, 
TUULIAVANNOT, MADALTUMINEN, 

LÄMPÖHEJASTUS, SUOLAJÄÄ, KOHVAJÄÄ, 
KEVÄTJÄÄ, VEDEN&JÄÄN RAJA... 

MITEN YMMÄRSIT X VUOTTA SITTEN...



JÄÄN EI TULE KANTAA AINOASTAAN SEN

PÄÄLLÄ LUISTELEVAA, VAAN MYÖS SEN

PÄÄLLE TAKAISIN YLÖS PYRKIVÄÄ

TIEDÄT EHKÄ MILLAINEN JÄÄ KANTAA

LUISTELIJAA – TIEDÄTKÖ MILLAISELLE

JÄÄLLE PÄÄSEE TAKAISIN YLÖS?



HALKEAMAT (/RAILOT) OHUELLA JÄÄLLÄ

Noin 40% kantavuus Noin 25% kantavuus



JÄÄN ALTISTAMINEN

NÄIN EI NÄIN



ENNAKOINTI – EHDITKÖ 
PYSÄYTTÄÄ RYHMÄÄ 

AJOISSA?



DYNAAMINEN JÄÄALUE

• Miten kaukana sellaisesta jäästä, 
joka varmasti kestää reskutusta
(ei lähde ajelehtimaan / johon voi
perääntyä)?

• Miten taaksepäin vetäytyminen
onnistuu jos joudut ryhmän
kanssa ohuelle jäälle? 
(kommunikointi, jäätiedustelija, 
etäysyydet)

• Missä osaaminen, jos joku menee
jään läpi kauempana vetäjästä?



Pieni todennäköisyys Iso todennäköisyys

Henkilö - Muutama - Koko ryhmä
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”RETKEN SUUNNITTELUPOLKU”

Mukaan sellaisia

jotka eivät e

• Vaatimukset, 

aika, 

varusteet...

• Väärät

välineet?

Osaaminen OK

Välineet OK?

Kunto OK

Oikeat

odotukset?

Tiedänkö

sairauksista?

Tiedänkö

numerot ...?

Välineet?

• ei mukaan, 

jos...

Kunto?

• Ei mukaan

jos...

Mitä minulla

täytyy olla 

mukana?

• Voiko olla 

liian ohut, 

vaihto-

ehdot jos on

• Aikasuun-

nitelma, 

reittisuun-

nitelma

JOS.. . 

Mihin täytyy ehtiä että...

Mahdollisuus poistua

vielä jos 

uupunut/välineet rikki

jne

• Etukäteis-

kommunikointi

• Paimentaminen



RISKIENHALLINNAN PITÄÄ OLLA ESTÄMISTÄ

ENEMMÄN KUIN JÄLKISELVITTELYÄ

Todennäköisyys * Vakavuus (*Monelleko?)



KUN JOTAIN TAPAHTUU, MUISTA VETÄJÄNÄ

• RYHMÄ tärkeämpi kuin YKSILÖ

• Jos mahdollista, ÄLÄ sitoudu yhteen
henkilöön. Et ole yksin!

• Jos epäröit pitäisikö hälyttää apua niin olet
jo yleensä odottanut jo liian kauan

• Jos et tiedä mitä tehdä, kysy neuvoja!



PLUTAUS

1. RYHMÄ: Riski olemassa että
muutkin menee jään läpi? Pysäytä
tilanne, tee selväksi että plutaus, 
anna ohjeita minne haluat ryhmän

2. UHRI: Missä kunnossa, ensivaste?, 
pääseekö lähelle?

3. AVUSTAJAT: Ketkä, missä, montako: 
toimintamalli -> käsky



...PLUTAUS

4. SIIRTYMINEN TUULENSUOJAAN?

5. TUULI / KYLMÄ: KOLME HENKILÖÄ APUNA, 
ESILLE OTTAVA, RIISUJA ja PAKKAAJA / VETTÄ 
VAATTEISTA POISTAVA

6. MIKSI TAPAHTUI? UUDESTAAN? ESTOT

7. MENOKSI

OPETUS MITEN VAATTEITA TULEE PAKATA?





Benjamin Donner
benjamin@aavameri.fi

RETKILUISTELUN TURVAVÄLINEET 
JA TURVALLISET VÄLINEET



REPPU
• Painopiste alas

• Kelluvuuspiste ei liian alas

• Ei saa lähteä irti selästä!

• Muoto ja koko yksilöllinen

• Hihnat säädettävia kireiksi

• Kiinnityspisteet, helposti, kestäviä solkia

• Irroitettava heittoköysi + ei jääreunaan
tarttuvia kohtia / veitsi

• Köysi polypropyleeniä ja helposti
saatavilla ja tarpeeksi painava!

Täytyy olla täytetty ilmatiiviillä säkillä



HEITTOKÖYSI

• Heti esillä aina, yhdellä kädellä

• Täysin irrotettavissa vedessä

• Kiinnityspisteet / karabiinit rinta- ja 
vyötärökorekudella

• ’kuolleen miehen ote’

• Painoa tarpeeksi ilman köyttäkin

• Naru kelluu eikä kangistu

• Helposti pakattavissa

• Heitettävä osa ei tapa



NASKALIT

• Täytyy löytyä kytkemättä aivot
päälle!

• Hyväksi / laadukkaaksi todettu malli!

• Jos kaulan ympäri, kiristä!

• Vetäjällä ekstra naskalit mukana



JÄÄSAUVAT

• Ole huolellinen ja tiukka
kommunikoinnissa siitä, miten
tulee käyttää ja kuljettaa!



PUHELIN
• Täyteen ladattu, vesisuojattu, 

valmis käytettäväksi ja esillä

• Pystytkö näppäilemään 112?

• Saatko näppäinlukkoa pois?

• Kosketusnäyttö, toimiiko 
märkänä (=EI)?

• Pystytkö puhumaan samalla kun
teet? Puhelin vesisuojassa?



MUUTA JOITA KANNATTAA MIETTIÄ

Tarp / tuulisäkki, apuvälineet
navigointiin, työkalut ja korjausvälineet, 
otsalamppu, spot, tiskihanskat, 
muovipusseja, ekstra energiaa ja ekstra
termos, puhelinnumeroita, pilli, ekstra
luistin, jeesusteippiä paljon!



KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA



VESI JÄÄHDYTTÄÄ 25 X NOPEAMMIN
KUIN SAMANLÄMPÖINEN ILMA!

...MUTTA MUISTA NORMAALIA
KYLMÄN PÄIVÄN KYLMETTYMISTÄ
RETKEN AIKANA JA SEN VAIKUTUKSET



KYLMÄÄN VETEEN JOUTUMINEN

1. Alkureaktio
(hyperventilaatio 1-2min: äkillinen verenkiertohäiriö, 
sokki)

2. Lyhykestoisenen kylmän veden 
altistumisreaktio
(2-20min: ääreisverenkierto, raajojen motoriikka, 
hermosignaalit hidastuvat -> eliminoituvat, lihasten
vahvuus 3% alas / celsiusaste )

3. Pitkäkestoinen kylmän veden 
altistumisreaktio
(30min-: tajunnan aste, uima-asento, motoriikka, hypotermia)

4. Jälkireaktio
(jälkikylmettyminen, ajatuskyky, mahdollisuus selvittää
tilannetta ilman apua)



VEDEN LÄMPÖTILAN VAIKUTUS,
ALASTOMANA

VEDEN LÄMPÖTILA 
C

UUPUMINEN JA 
TAJUTTOMUUS

0 <= 30 MIN

0-5 25-40 MIN

5-10 30-70 MIN

10-15 1-2 T

15-21 2-7 T

21-27 3-12 T

>27 MÄÄRITTÄMÄTÖN

37



VEDEN LÄMPÖTILAN VAIKUTUS, 
ERISTYKSELLÄ

38

Laskennallinen aika ennen mahdollista

tajuttomuutta (kehon sisälämpötila < 

33°C) 

A – alaston hoikka

B – hoikka, eristämätön ohut

kuivapuku

C – alaston lihava

D – lihava, eristämätön ohut

kuivapuku

E – hoikka, eristetty kuivapuku

F – lihava, eristetty kuivapuku



VAJAALÄMPÖISYYS

- KUN RUUMIINLÄMPÖ ON ALLE +35°C

Elimistö puolustautuu:

Supistamalla pintaverisuonia

• Raajojen lämpötila laskee

• Verenkierto keskittyy kehon
ydinalueille



KYLMETTYMINEN

Lämmöntuottoregulaatio käynnistyy-> 
lihakset jännittyvät ja  alkavat väristä
tuottaakseen lämpöä

• Hetkellinen lämmöntuotto n. 5 x

• Puistatuksia, kouristuksia >>> 
uupuminen

•Hapenkulutus noin 5 x 

40



KYLMETTYMINEN (34-36°C)
Millainen

Kylmä olo, tahtoo
liikkua, tärisee
Pussien
avaaminen, 
vetskarit jne
yleensä vielä ok, 
mutta jos kädet
ollut vedessä, 
ehkä ei.

Toiminta

• Työstä
syytä

• Lämmintä
juomaa

• suojaa
kylmältä



KYLMETTYMINEN -> LIEVÄ HYPOTERMIA (35-
33°C)

Millainen

Hijainen, 
ärtyisä, 
apaattinen

Ei tahdo
liikkua

Toiminta
• Suojaa kylmältä!
• Kehoita ja auta

varovasti
liikkumaan

• Kuivat vaatteet
• Seuranta

(verenkierto-
häiriön riski)



HYPOTERMIAKETJUN KESKI- -> LOPPUVAIHE

(33°C -
Lämmöntuottoregulaatio lakkaa
-> värinärefleksi uupunut:

• Pupillit laajentuneet

• Kuumaa, haluaa riisua vaatteet

• Tajunnan aste

• Pintaverisuonet laajenevat

• Raajojen kylmä veri virtaa
kehon ydinosiin

43



HÄTÄENSIAPU HYPOTERMISELLE

POTILAALLE

Siirrä uhri varoen pois kylmästä ja 
viimasta

Liikkuuko uhri ?

44

Ky
llä

Vaihda märät vaatteet
kuiviin

Ellei vaihtovaatteita ole, 
väännä märät
mahdollisimman kuiviksi ja 
pue uudelleen uhrin ylle

Voit myös antaa omista
kuivista vaatteista osan
uhrille

Pidä uhri varovasti
liikkeellä, lihastyö tuottaa
lämpöä

Ei

Poista märät vaatteet
varoen, vaikka leikkaamalla

Kääri huopiin ja suojaa
tuulelta esim. muovilla

Vältä turhaa liikuttelua

Siirrä uhri lepoon
lämpimään (max. 15-20°C)

Uhrin jatkuva tarkkailu
kunnes toimitettu
sairaalaan



LISÄKSI HUOMIOITAVAA

Anna lämmintä, sokeripitoista, 
alkoholitonta juotavaa

Varo nopeata lämmittämistä

Seuraa uhria keskeytyksettä sillä

Kun mahdollista, toimita uhri sairaalaan

45

JÄLKIJÄÄHTYMINEN aina!



Essentials of Sea Survival (Golden, F.  ja Tipton, M.) s.56



ELOSSAPYSYMISEEN VAIKUTTAVIA 
HENKILÖKOHTAISIA TEKIJÖITÄ

• IHONALAINEN 
RASVAKERROS

• IKÄ, KEHON RAKENNE

• YLEISKUNTO

• RAVITSEMUSTILA

• ALKOHOLI

• PUKEUTUMINEN

• HENKINEN 
ASENNOITUMINEN

• TOTTUMUS 
KYLMÄÄN

• KÄYTTÄYTYMINEN 
VEDESSÄ

• UIMATAITO



HARJOITUS 1 PELASTAUTUMISHARJOITUS



TAVOITTEET
• Testata välineittesi (ja muiden välineiden!) 

toimivuutta kun olet vedessä: kelluvuus, eri 
reppujen toimivuus, heittoköydet, naskalit jne eri 
asennoissa

• Harjoitella erilaisia pelastuksia ja vedestä nousuja
• Harjoitella avun saantia paikan päälle (hätäsoittoa) 

vedestä
• Kokeilla uintia ilman jääreunaa retkiluistelureppu 

selässä

PELASTUS- JA VÄLINEHARJOITUS



PELASTUS- JA VÄLINEHARJOITUKSET

KOKEILE AINAKIN NÄITÄ:
• Uinti ilman jääreunaa (jos 

mahdollista)

• Kelluvuus eri repuilla. Kelluvuus 
uiden sekä paikallaan

• Heittoköiden käyttö 
pelastettavana ja pelastajana
• Kokeile heittoköyden narun 

kiinnityspisteen siirtämistä rinta-
/haritakorkeuden ja 
vyökorkeuden välillä

• Kokeile sekä kiinteällä 
kiinnityksellä että karabiinin läpi 
menevän kiinnityksen kanssa 
hartiakorkeudessa!

• Erilaiset heittoköydet, naskalit, 
karabiinit, reput

• Ketjun rakentaminen

• Soita jään päällä olevalle 
ryhmänjäsenelle, ilmoita missä 
olet ja mikä tilanne on pällä

• heittoköyden käyttö vedestä

• Johtaminen jäältä ja vedestä

• Ei-reagoivan pelastaminen

• Eri vedestätulo-tekniikat; 
naskaleilla, ilman, rullaamalla

• Ryhmäplutaus

Keskustelkaa ja kokeilkaa 
innovatiivisista ratkaisuista, 

soveltakaa, yrittäkää uudestaan!



MASSAPLUTAUS
TAVOITTEET

• Kokea oma reaktosi ja toimivuutesi kun enemmän
käsiteltävää kuin mitä ehtii

• Kokeilla ja jälkeenpäin purkaa tilannehallintaa
massaplutakusessa

• Kaksi vetäjävastuu –roolissa: Kommunikointi, 
tilannehallinta

SÄÄNNÖT

• Ainakin kolme auttajaa turvallisella jäällä!

• Jos TOSIHÄTÄ kaikki muu keskeytyy, kaikki turvalliselle
alueelle rantaan jos ei muuta käskyä

Keskustelkaa ja kokeilkaa innovatiivisista ratkaisuista, 
soveltakaa, yrittäkää uudestaan!



Lähtökohtana sama/samantapainen 
varustus kuin mitä sinulla yleensä on + 

pelastuspuku. 
Puhelin saatavilla & käyttökunnossa!

Ekstra hanskoja mukaan!

Tyhjennä ilmaa pelastuspuvusta 
mahdollisimman hyvin maissa, sitten 

uudestaan vedessä, ja taas uudestaan 
hieman myöhemmin vedessä!

VARUSTEET

Kuivapuvut

S Pirjo, Katri

M Ilona, Juha, Mervi

L Kari

XL Jukka



TURVALLISUUS

• Kolmen hengen ryhmät

• Ristiintarkistus (puku kunnolla kiinni, repun remmit 
tiukalla, naskalit tiukalla, muut välineet kiinni, ei 
uppovia tai karkaavia esineitä, silmälasinarut)

• Plutaus jossa ongelmaa päästä jään päälle: Ilmoita 
muulle ryhmälle, sitten lähintä rantaa päin

• Tosihätä = käsi suoraan ylös ja/tai pillin käyttö ja/tai
”hätä!”





KYLMÄVESI-
REAKTIOHARJOITUS

(EI hypotermiaharjoitus)



• Antaa valmiuksia tositilanteen varalle: 
ymmärtää omat reaktiot ja oikea 
toimintajärjestys

• Ymmärtää ryhmätyöskentelyn merkitys

• Mahdollisuus kokea kylmävesishokkitilan sekä 
kylmettymisen vaikutus omalle toiminnalle

• Mahdollisuus harjoitella tehokasta vaatteiden 
vaihtoa ( + pakkausjärjestystä, apuvälineitä, 
auttajaroolia…)

• Mahd. testata omien varusteiden toimivuus, 
kelluntaasento ja –korkeus, mahdolliset 
parantamismahdollisuudet  lähteä kotiin 
korjaamaan puutteita

56

HARJOITUKSEN TAVOITTEET



HARJOITUKSEN KULKU

• Sama varustus kuin normaalisti retkellä
reppu, naskalit, jääsauvat, heittoköysi, 
toimintavalmis puhelin

• varusteiden tarkistus (ristiintarkistus)

• jäihin ”putoaminen” 3 henk

• vedessä kääntyminen tulosuuntaan

• rauhoittuminen, hengityksen tasaaminen

• Benjamin antaa tehtäviä

57



Vedessäolon jälkeen:

• Ryhmä  valvoo ryhmän osallistujien vointia

• Tehokas suunnitelmallinen vaatteiden 
vaihto, toinen ryhmä auttaa

• Trangian sysyttäminen ja sammutus

• Lämpö

• Pysykää yhdessä, pysykää <100m 
harjoitusalueelta ja maissa

58



Oikea hätä:

”Hätä!”,

käsi ylös

tai pilli





• Kellunta-asento / kelluvuus

• Putous-syvyys

• Naskalit saatavuus / toimivuus / kestävyys

• Heittoköydet saatavuus / toimivuus / sotkut

Heittoköyden irroittaminen

Kiinnityspisteet

• Soitto kännykällä

• Heitot jäältä / vedestä

• Vetotapa

• Avuton uhri – auttaminen

• Heittoköysiketjuttaminen ohuella jäällä

• Massaplutaus: kommunikointi, järjestys, tilanteen

ymmärtäminen

KUIVAPUKUHARJOITUS: HYÖDYNNÄ HARJOITUSTA

– KIRJAA MUISTIIN JA MUUTA!



KYLMÄVESIREAKTIO-
HARJOITUKSEN PURKU

• Fyysiset / psykologiset reaktiot
harjoituksen alussa / aikana

• Yllättävän raskasta / helppoa...?

• Välineet?

• Jälkityö?

• Mikä toimi hyvin ja mitä ajot muuttaa / 
parantaa harjoituksen kokemusten
perusteilla?
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KEISSI 1
Olet kymmenen henkilön ryhmän kanssa kiertämässä Kalskäriä
vastapäiväänkun kun heikko jää yllättää. Yrität löytää turvallisen
reitin eteenpäin mutta löydät koko ajan vain heikkoa jäätä maata
kohti ja näet nyt lounaassa myös avovettä. Etsiskeleminen vie aikaa, 
nyt aurinko laskee reilun tunnin päästä ja sinulla on vielä noin 5 km 
matkaa autoille suunniteltua reittiä pitkin. Jos palaat tehtyä reittiä
pitkin, matkaa on 15 km. Ihan kuin tämä ei riittäisi, yksi
ryhmänjäsen kaiken lisäksi valittaa polvikipuja ja luistelee hyvin
hitaasti. 

Millaisia vaihtoehtoja sinulla on, 
miten teet päätöksesi jatkosta?



KEISSI 2 – TUULIAVANTOALUE YLLÄTTÄÄ
Liikut ryhmäsi kanssa isomman meriselän yli. 
Jää on noin 10-12 cm paksu mutta siellä täällä olet huomannut hiljattain
jäähtyneitä tuuliavantoja joissa alle 4 senttistä jäätä ja näitä tulee vastaan
nyt yhtäkkiä tiheästi. Mietit juuri näistä varoittamisesta ja siitä, mitä sinun
kannattaisi tehdä, kun kuulet hälinää, katsot taaksepäin ja näet että
ryhmänjäsen on luistellut n.15 metriä ulos yhden yön vanhalle tuuliavannon
peittämälle jäälle joka pettää hänen alla.

Joutuessaan veteen henkilö ei kummallisesti kyllä tee mitään järkevää, vaan
hengittää hyvin nopeasti ja tuijottaa eteensä yrittäen kömpelösti rikkoa
jäätä eteenpäin luistelusuuntaan pääsemättä ylös. Yrität saada hänen
huomiota ja huudat hänelle mitä hänen pitäisi tehdä mutta hän ei juurikaan
reagoi. 

Miten ajattelet tapahtunutta, miten priorisoit nyt tehtäviäsi ja miten lähtisit
mahdollisesti purkaamaan tilannetta?


