
NOUHÄTÄ! TURVALLISUUSTARKASTUS (45–90 min)
TAVOITTEET
Oppilas tietää, mistä paloturvallisuus rakentuu ja ymmärtää, että pystyy omalla toiminnallaan vaikut-
tamaan omaan ja muiden turvallisuuteen. Oppilas tutustuu omaan arkiympäristöönsä ja tietää, missä 
poistumistiet, palo-ovet, ensiapuvälineet ja alkusammutusvälineet sijaitsevat. Oppilas tunnistaa turva-
merkkejä.
 
TAITOALUEET
Arjentaidot ja itsestä huolehtiminen, digitaidot, monilukutaito
 
TOTEUTUS
Terveystieto, kotitalous, yhteiskuntaoppi, luokanvalvojan tunti, kemia, kuvataide
 
VÄLINEET
Tuntien onnistumiseksi opettaja tarvitsee tietokoneen ja videotykin. 
Oppilaat tarvitsevat tabletin tai älypuhelimen sekä verkkoyhteyden

TIETOSISÄLLÖT
NouHätä! lyhyt oppitunti

TUNTISUUNNITELMA  
Orientaatio (5-10 min): esitä oppilaille kysymys, esimerkiksi: onko sinulle tapahtunut ns. ”läheltä piti -tilanne” 
tai “oletko koskaan nähnyt tulipaloa?” Kysymys orientoi käsiteltävään teemaan ja osallistaa oppilaita keskus-
telemaan ja jakamaan kokemuksiaan ja havaintojaan ympäristöstään ja turvallisuudesta. 

Voit kerätä oppilaiden vastauksia anonyymisti esim. Padletilla taululle, jolloin oppilaat näkevät itse, 
miten ryhmän vastaukset jakaantuvat. Padlet ei vaadi oppilaiden kirjautumista, mutta vaatii 
luennoitsijan kirjautumisen. Kun esität kysymyksen, kannattaa vastausvaihtoehdot kirjata valmiiksi 
kyselypohjaan, esim. ”Kyllä” ja ”Ei”.  
Löydät Padletin osoitteesta padlet.com. 

Oppilaat vastaavat kysymykseen puhelimillaan tai tableteilla ja heidän vastauksensa tulevat reaaliaikai-
sesti näkyviin taululle. Tämän jälkeen keskustellaan yhteisesti luokan kyselyn tuloksesta ja mahdollises-
ti oppilaat haluavat jakaa myös omia kokemuksiaan asiasta. 



1. TEHTÄVÄ (25 -50 min)

Tehtävän tarkoituksena on johdatella oppilaita turvallisuusajatteluun ja ohjata heitä 
tarkastelemaan omaa arkiympäristöään turvallisuuden näkökulmasta sekä oppia tunnista-
maan erilaisia turvallisuusmerkkejä ja havaitsemaan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
ympäristössään. Tätä tehtävää ei kannata rajata koskemaan paloturvallisuutta vaan laajasti 
kaikkea turvallisuutta.  
 
Oppilaat jaetaan esimerkiksi kolmen hengen pienryhmiin. Tämän jälkeen oppilaille anneta-
an tehtäväksi ottaa kolme kuvaa kouluympäristöstä turvallisuuteen liittyviä asioista ja 
ilmiöistä. Lisäksi oppilaat valmistautuvat kertomaan kuvista muille ryhmille. Ennen valoku-
vauskierrokselle lähtemistä sovitaan paluuaika luokkaan, esim. 20 minuuttia. Oppilaat 
kiertävät koulua ja koulupihaa ja kuvaavat havaintojaan.  Kuvat jaetaan opettajalle 
esimerkiksi Padletissa. Opettaja jakaa ryhmien ottamat kuvat yhteisesti nähtäville esittely-
jen ajaksi.
 

TEHTÄVÄN PURKU JA LOPPUKESKUSTELU (15 – 30 min)

Loppukeskustelussa pohditaan, millaisista asioista arjen turvallisuus koostuu, esimerkiksi: 
Millaisia huomioita oppilaat tekivät omasta kouluympäristöstään? 
Millaisilla asioilla turvallisuutta rakennetaan? 
Kuka turvallisuudesta vastaan?
Missä koulun alkusammutusvälineet sijaitsevat?
Mitä ovat palo-ovet ja missä ne sijaitsevat 
Missä on koulun sovittu kokoontumispaikka?
Mikä merkitys säännöillä, siisteydellä ja järjestyksellä turvallisuudessa?  


