
NOUHÄTÄ! TURVALLISUUSAJATTELUA NUORILLE (90 min)
TAVOITTEET
Tällä oppitunnilla pohditaan asenteita sekä tiedon ja toiminnan välistä suhdetta. Oppilas oppii 
näkemään omien asenteiden sekä toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja tunnistamaan omaa 
riskikäyttäytymistään. Oppilas pohtii ja reflektoi käsityksiään turvallisuuden merkityksestä omassa 
elämässään. Oppilas oppii havainnoimaan tiedon, oman ajattelun ja toiminnan välisiä ristiriitoja.
 
TAITOALUEET
Arjentaidot ja itsestä huolehtiminen, monilukutaito, oppimaan oppiminen
 
TOTEUTUS
Terveystieto, äidinkieli, luokanvalvojan tunti, maantieto

VÄLINEET
Tuntien onnistumiseksi opettaja tarvitsee tietokoneen ja videotykin sekä äänentoiston. Oppilaat tarvit-
sevat tabletin, älypuhelimen tai tietokoneen ja verkkoyhteyden. 

TIETOSISÄLLÖT
NouHätä! lyhyt oppitunti

ORIENTAATIO (10-15 min): 
Tunnin aluksi tarkastellaan uutista metsäpalosta https://yle.fi/uutiset/3-10745220. 
Keskustellaan yhteisesti uutisoinnista.
Millaisia ajatuksia uutinen herätti?
Oletko kuullut muita uutisointeja maasto- ja metsäpaloista? Millaisia uutisointeja?
Mistä löydät tiedon maasto- ja metsäpalovaroituksista?



1. TEHTÄVÄ (35-45 min)

Turvallisuus on monesti pienestä kiinni. Jo pienillä teoilla ja toimintatapojen muutoksilla 
voidaan parantaa turvallisuutta ja ehkäistä onnettomuuksia tehokkaasti. Tiesitkö, että usein 
tulipalot syttyvät ihmisen tahattomasta tai tahallisesta toiminnasta?

Oppilaat voivat tutustua pareittain, pienryhmissä tai yhdessä opettajajohtoisesti 
NouHätä!-kampanjan lyhyen oppitunnin sisältöihin ja pohtia materiaalin pohjalta 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1 .Miksi NouHätä!-kampanja on osoitettu juuri nuorille?
2 .Miten tulipaloja ja muita onnettomuuksia voidaan ehkäistä?
3. Miksi huolimattomuus ja virheellinen toiminta johtavat suureen osaan onnettomuuksista, 
vaikka tietoa on saatavilla? Millaisia muita esimerkkejä tästä ilmiöstä tiedät?
4. Miksi oman toiminnan muuttaminen voi olla haastavaa? Millaiset asiat voivat vaikeuttaa 
ja helpottaa uusien toimintatapojen sisäistämistä? 

Kysymyksiä keskustelun tueksi: 
- Miten väsymys ja kiire vaikuttavat ihmisen toimintaan ja asenteisiin?
- Mitä on sosiaalinen paine ja miten se vaikuttaa asenteisiin toimintaan? 
- Millaisia voisivat olla tilanteet, joissa toimitaan vastoin ohjeita ja määräyksiä?
- Miksi turhia riskejä otetaan?

Oppilaiden vastauksia koostetaan taululle ja käydään yhdessä läpi.

2. TEHTÄVÄ: REFLEKTIO

Pyydä oppilaita toimimaan joko pareittain tai itsenäisesti ja vastaamaan kirjallisesti tai suullisesti

1. Mieti omaa toimintaasi arjessa. Pohdi, miten voisit parantaa omaa ja muiden turvallisuutta 
muuttamalla yhtä omaa toimintatapaasi? 
2. Miksi toimintavan muuttaminen voi olla vaikeaa?
3. Millaisen toimintatavan muuttaminen voisi olla helppoa? Miksi?

LOPPUKESKUSTELU

Lopuksi kerätään vastauksia yhteen ja nostetaan konkreettisia kehittämisehdotuksia ja vinkkejä, 
miten uusia turvallisuutta edistäviä tapoja voisi oppia, esim. tietoisella harjoittelulla, toistolla jne.

Huom! Tässä tehtävässä tärkeää on osoittaa huolimattomuuden, virheellisen toiminnan taustalla 
vaikuttavien syiden ja onnettomuuksien välinen yhteys!


