
P E L A S T U S T A I T O K A M P A N J A



NOUHÄTÄ!-

Kampanja
Nuoret joutuvat tapaturmiin muita 
ikäryhmiä useammin. Kouluyhteisön 
tehtävä on ohjata ymmärtämään, että 
jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin 
omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen. NouHätä!-
kampanja on mukana kannustamassa 
huolehtimaan itsestä ja toisista, 
harjoittelemaan oman elämän ja arjen 
kannalta tärkeitä taitoja.

NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakun-
nallinen pelastustaitokampanja. Kampanja 
on elämyksellinen ja käytännönläheinen tapa 
opettaa nuorille opetussuunnitelmaan kuuluvia 
pelastustaitoja ja -tietoja. NouHätä! lisää 
nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaara-
tilanteita sekä antaa taitoja toimia onnetto-
muustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja 
tavoittaa vuosittain noin 40 000 nuorta ympäri 
Suomen. Tule mukaan ja ilmoita oppilaasi 
kampanjaan! 

VASTUU KOULUN HYVINVOINNIN JA 
TURVALLISUUDEN TOTEUTUMISESTA 
KUULUU KAIKILLE!

ILMOITTAUDU MUKAAN 31.1. MENNESSÄ OSOITTEESSA WWW.NOUHATA.FI. 
TIETO KOULUN ILMOITTAUTUMISESTA MENEE PELASTUSLAITOKSELLE.

VALMIIT, MAKSUTTOMAT OPPIMATERIAALIT
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OTA KÄYTTÖÖN MAKSUTTOMAT  
OPPIMATERIAALIT NETTISIVUILTA.

KONKREETTISIA TEHTÄVIÄ

JÄRJESTÄ YKSI TAI USEAMPI  
TURVALLISUUSOPPITUNTI YLÄKOULULAISILLE.

KOULUN TURVALLISUUSKASVATUSTA TUKEVA SISÄLTÖ

OSALLISTUKAA HALUTESSANNE  
8. LUOKAN OPPILAIDEN KANSSA NOUHÄTÄ!-KILPAILUUN.

NUORIA PUHUTTELEVAA SOMESISÄLTÖÄ

NAUTTIKAA TURVALLISEMMASTA KOULUSTA JA PYSYKÄÄ COOLINA.

VAPAAEHTOINEN KILPAILU, JOKA KIINNOSTAA JA SITOUTTAA NUORIA

NÄIN 

Osallistutte

MIKSI 

Osallistua?
On tärkeää, että nuoret osaavat enna-
koida vaaratilanteita ja toimia niissä 
tarkoituksenmukaisesti. 
NouHätä!-kampanja sisältää nuoria 
puhuttelevaa somesisältöä, jolloin oppi-
laat oppivat taitoja myös heille tuttujen 
kanavien kautta. Tämä tekee pelastus-
taitojen oppimisesta coolia ja kiinnosta-
vaa. Oppilaat pääsevät myös seuraamaan 
sosiaalisen median tähtiä pelastustaito-
aiheisissa tehtävissä sekä sosiaalisessa 
mediassa että livenä.



Ilmoittautuminen tarkoittaa, että ilmoi-
tetulle määrälle oppilaita järjestetään 
vähintään yksi tunti turvallisuusope-
tusta opettajan ja/tai pelastuslaitoksen 
johdolla. Ilmoittautuminen ei edellytä 
kilpailuun osallistumista.
  
Jos koulu osallistuu pelkästään kampan-
jaan, voi opiskelutahdin ilmoittautumisen 
jälkeen määrätä itse.

Kampanjan ja kilpailun
aikataulu
loka-, marras-, joulu- ja

TAMMIKUU 
helmi- ja 

MAALISKUU
Alkukarsinta  
viimeistään 16.3.2018 
Pelastuslaitos ohjeistaa koululle 
NouHätä!-kilpailun alkukarsinnan. 
Alkukarsinta voidaan järjestää heti, 
kun opetus on annettu, mutta viimeis-
tään 16.3.2018.

HUHTIKUU
Aluekilpailut 5.4.2018
Jatkoon päässeet kilpailu joukkueet 
kutsutaan alue kilpailuihin, jotka 
järjestetään pelastus alueittain eri 
puolilla Suomea.

NouHätä!-kilpailu
Koulut osallistuvat kilpailuun 
ilmoittamalla asiasta paikalliseen 
pelastuslaitokseen ja etenemällä 
oheisessa aikataulussa.

TOUKOKUU
Loppukilpailu 3.5.2018
Valtakunnallinen loppukilpailu  
alueiden voittajille järjestetään 
Kuopiossa.

ILMOITTAUTUMINEN

1.9.2017 – 31.01.2018

OSOITTEESSA
www.nouhata.fi

kilpailu

Varaa aikaa pelastustaito-opetukseen, 
jotta nuoret oppivat toimimaan oikein 
hätä tilanteissa. NouHätä!-kampanjan 
aineisto on konkreettista ja osallista-
vaa, joten nuorten on helppo omaksua 
sisältö. Pelastustaito-opetusta voi antaa 
yhden tai useamman oppitunnin, tai 
koulussa voi järjestää vaikka kokonaisen 
pelastustaito kurssin. 

NOUHÄTÄ!
turvallisuus-opetus Pelastustaito-opetus kuuluu turvallisuus 

ja liikenne -aihekokonaisuuteen ja sopii 
esimerkiksi terveystiedon, kemian, fysiikan 
tai liikunnan oppitunneille. Myös luokan-
valvojan tunteja on mahdollista hyödyntää 
pelastustaito-opetuksessa. Voit opettaa 
itse tai pyytää pelastus toimen ammatti-
laisen vierailemaan koululla. Kun ilmoitat 
koulun kampanjaan, tieto siitä menee 
pelastuslaitokselle. Ota silti itse yhteyttä 
pelastus laitokseen, jos toivot pelastus-
taito-opetusta. Yhteystiedot löytyvät 
NouHädän! internetsivuilta.

NOUHÄTÄ!-KAMPANJA TUKEE 
JA KONKRETISOI KOULUN OMAA 
TURVALLISUUSKASVATUSTA.

Opetuksen jälkeen 8.-luokkalaiset voivat 
halutessaan muodostaa kolmen hengen 
joukkueita ja osallistua valtakunnalliseen 
NouHätä!-kilpailuun. Kampanjaan osallistu-
minen ei kuitenkaan edellytä tätä. 
Kolmi portaisen kilpailun mestaruus ratkeaa 
elämyksellisessä loppu kilpailussa, jossa 
joukkueet mittelevät keskenään pelastus-
tiedoissa ja –taidoissa. Kärkijoukkueet 
kaikilla tasoilla palkitaan. Loppukilpailun 
voittajajoukkue saa NouHätä!-mestareiden 
kultaisen kypärän.

NOUHÄTÄ!-KILPAILU INNOSTAA NUORIA 
OPPIMAAN PELASTUSTAITOJA.



Opettajien
somevaikuttajatfiiliksiä kampanjasta

“Olennaista on se, että me opettajat olemme aktiivisia ja tarjoamme 
mahdollisuutta päästä mukaan.”

“Ilahduttavaa on se, että sanoma välitetään nuorille tutuilla kanavilla, somen, 
netin videoklippien ja pelillisyyden avulla, ei vain perinteisesti luennoimalla. 

Kampanjamateriaalit on työstetty huolella ja ne ovat ajan tasalla. 
Se helpottaa opettajan työtä.”

“Vanhempien palaute on kannustavaa. Taidoille on käyttöä myös kotona. 
Esimerkiksi, miten sammutuspeitettä tai jauhesammutinta käytetään oikein? 

Elvytystaitoja opitaan parhaiten harjoittelemalla opastetusti. 
Opetteluun ei ole tositilanteessa aikaa, siksi tilanteita kannattaa treenata.”

KATSO KOKO OPETTAJIEN HAASTATTELU!
https://www.youtube.com/watch?v=qD-1h8Oojpk

NouHätä!-kampanjassa on 
vuosien varrella ollut mukana 
lukuisia somevaikuttajia innos-
tamassa nuoria opiskelemaan 
pelastustaitoja.

Duudsonit
Blokess
Karoliina Tuominen
Redrama
Biisonimafia
Paula vesala
Seksikäs suklaa
Dosdela

Sampo Päkkilä Heli Soosalu ja Kaarina Haapala

https://www.youtube.com/watch?v=qD-1h8Oojpk


NOUHÄTÄ!-TURVALLISUUSOPETUS  
Helmikuussa 2014 tapahtunut Kouvolan koulupalo opetti,  
miten tärkeää on osata toimia oikein tositilanteen tullen.  
NouHätä!-kampanjan avulla nuoret oppivat pelastustaitoja 
ja -tietoja, jotka antavat varmuutta toimia hätätilanteissa. 

Lisää aiheesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFizspSSGM

NouHätä!-kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä  
sisäministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa.  

Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto.

P E L A S T U S T A I T O K A M P A N J A

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFizspSSGM

