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Tervehdys kaikille Kids Save Lives -kanssamatkustajille. 
 
Hankkeemme edistyy hyvää vauhtia. Ajattelin päivittää teille kaikille 
viimeaikaisia kuulumisiamme.  
 
Tänään on merkittävä päivä, sillä julkaisemme hienon lyhytfilmin ja avaamme 
nettisivut, joiden toivomme tuovan hankkeellemme valtakunnallista 
näkyvyyttä. Käykää katsomassa www.kids-save-lives.fi , josta löytyy myös 
videomme. 
 
Videon tuotantoprosessi oli mahtava kokemus. Elokuussa koulujen alettua 
kuvasimme filmin Espoon Leppävaarassa Säteriniityn kentällä. Suurin kiitos 
koko filmistä kuuluu käsikirjoittaja - kuvaaja – ohjaaja – leikkaaja Tapio 
Sovijärvelle, joka on tehnyt valtavan työn koko filmissä suunnittelusta 
jälkitöihin ja kaikkea mahdollista siinä välissä.  Tapion kontaktien kautta 
mukana oli myös ääni- ja jälkitöissä ammattilaisia. Näyttelijöinä oli omaa 
porukkaamme, puolisoita ja lapsia myöden. Mainittakoon, että koko elokuvan 
kustannus oli 107€, joka koostui eväistä kuvaustiimille kuvauspäivänä sekä 
kolmesta H&M:stä ostetusta mustasta t-paidasta (jotka leikattiin auki 
kuvauksissa defibrillointia varten). Vapaaehtoisen filmiporukan antama energia 
ja into tätä hanketta kohtaan oli niin käsinkosketeltava. Tuhannet kiitokset 
teille kaikille! 
 

 

http://www.kids-save-lives.fi/


 

 

Toinen hieno edistysaskel on ollut KREAB Helsinki -viestintätoimiston apu 
hankkeen uuden logon ja ilmeen luomisessa. Aiempi logo kasvomaskeineen 
tuntui mahdottomalta ajatukselta, sillä kukaan ei halua enää muistella sitä 
aikaa, jolloin lapset verhoutuivat kasvomaskeihin. Edeltävä alkuperäinen Kids 
Save Lives -logo oli mielestäni hailean värinen eikä ajatukseltaan tukenut tätä 
hankkeemme energiaa. Kreab lähti modifioimaan vanhaa logoa paremmin 
hankettamme kuvaavaksi. (Saimme siihen Italiasta logon alkujuurilta luvan.) He 
ovat tehneet hienoa työtä myös kuvituksen, värien ja tyylin luomisessa. He 
ovat tehneet työn hyväntekeväisyytenä hankkeemme tukemiseksi ja 
edistämiseksi. Kiitos ihanan luovat ammattilaiset Eva Opas, Susanna Aura ja 
Rosa Martin Kreab Helsingistä! 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

Lyhyesti vielä viimeaikaisia edistysaskeleita neljältä päätoimintalinjalta.  
 
Koulutusten sisällön ja rakenteen suunnittelu 
 
Koulutuksen rakenne, sisältö ja oppimateriaalit ovat valmiita. Olemme 
pilotoineet koulutusta viime keväänä Espoon Ruusutorpan koululla. Mukana oli 
opettajia Ruusutorpan, Lintuvaaran ja Munkkiniemen kouluista. Tänä syksynä 
pidimme toisen onnistuneen pilottikoulutuksen Espoon Niittykummun 
koulussa, jossa paikalla oli kaikki koulun opettajat.  
 
Toistaiseksi kouluttajat ovat olleet Arcada-ammattikorkeakoulun opettajia 
pilottihakkeen puitteissa tai vapaaehtoisia kouluttajia. Jatkossa olemme 
suunnitelleet, että määritellyt koulutuskeskukset kouluttaisivat koulujen 
opettajia. Alustavia neuvotteluita on käyty Arcadan lisäksi Kuopion Savonia-
ammattikorkeakoulun kanssa. Myös muutama muu ammattikorkeakoulu tai 
terveydenhuollon alan oppilaitos ovat ilmaisseet alustavaa kiinnostustaan. 
Prosessi työn- ja vastuunjaosta Suomen Elvytysneuvoston (hankkeen omistaja) 
ja koulutuskeskuksen välillä on työn alla. Tässä pääperiaatteena on 
mahdollisimman alhaiset kustannukset. Tarkoituksena on, ettei hinta olisi 
esteenä opettajien koulutuksille, ja etteivät oppilaitos tai Elvytysneuvosto tee 
taloudellista voittoa. Realiteetti kuitenkin on, että tässä maailmassa harva asia 
pyörii ilman rahaa. Emme voi taata vapaaehtoisten kouluttajien tekevän 
palkatta työtä ikuisesti, vaan tästä arvokkaasta työstä kouluttajat ansaitsevat 
mielestäni korvauksen. Toivomme, ettei tämä alkupanostus valuisi hukkaan 
ajan myötä vapaaehtoisten kouluttajien puutteesta, vaan että meillä olisi 
oikeasti aikaa kestävä ja skaalautumisen mahdollistava malli. 
 
 
Rahoituksen hankkiminen 
 
Teimme keväällä rahoitushakemuksen STEA-rahoitusta varten. Vasta 
helmikuussa selviää, miten sen suhteen käy. Sponsoreita on etsitty vailla 
menestystä. Muutama verkko on vielä vedessä – katsotaan miten käy. 
Kuitenkin pääperiaate oli rakentaa ”paketti” valmiiksi ja lähteä sitten vielä 
uudelle rahoituskierrokselle. Uskomme, että nyt on helpompi saada rahoitusta, 
kun tuote on valmis, verrattuna vielä viime kevääseen, jolloin olimme liikkeellä 
vasta hyvän idean kanssa. Pullonkaulana tuntuu olevan MiniAnne-nukkejen 
hankinta. Koulut kyllä mielellään ottaisivat koulutusta vastan, mutta nukkejen 
hankinnan rahoitukseen pitää aktivoida vanhempainyhdistykset tai koulun 
johtokunnat, joka tuntuu olevan hankalaa ennen koulutuksia.  



 

 

 
Yhteistyö päättäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
 
Yhteyksiä on luotu kansanedustajiin eri puolueista (Mirka Soinikoski, vihr., Sari 
Sarkomaa ja Mia Laiho kok., Mari Rantanen ps), opetushallitukseen, liikunnan 
ja terveystiedon opettajien järjestö Liitoon sekä Helsingin yliopiston 
kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Suunnitelmissa on vielä laajempaa 
vaikuttamista myös kuntatasolla. 
 
Tutkimus 
 
Elina Kivelän väitöskirjahanke lasten elvytyskoulutuksesta Itä-Suomen 
yliopistossa etenee. Meillä on hyvä poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jossa 
työskentely on antoisaa.  
 
 
 
Kiitos teille kaikille kanssakulkijoille mukanaolostanne! 
 
 
Kysymyksiä, ideoita, kommentteja, ehdotuksia, palautetta ym. vastaanotan 
mielelläni. Ja videota ja Elvytysneuvoston some-uutista hankkeesta saatte toki 
mielellään levittää omissa some- ym. kanavissanne.  
 
 
 
Syksyisin terveisin, 
 
Milla Jousi 
milla.jousi@hus.fi 
 
puh 050-5869658 
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