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KURSSIN AVAUS

AIKA

45 min.

PAIKKA

Luokkahuone tai vast.

KOULUTTAJAT

Kurssin kouluttaja.

OPETUSVÄLINEET

Tietokone ja datatykki, muistiinpanovälineet.

OPPIJAKSON
TAVOITTEET

Kouluttaja ja kurssilaiset tutustuvat toisiinsa. Kurssilaiset
huomaavat aiheen tärkeyden ja motivoituvat käytännönläheisten ja todentuntuisten esimerkkien avulla. Kouluttaja saa tietoa kurssilaisten omista toiveista ja tavoitteista.

Tervetuloa mukaan!
Tämä kurssi sopii kaikille.

Tekstiilien paloturvallisuus on ihmisläheinen aihe. Kukaan meistä ei pärjää ilman vaatteita, kodin tekstiilejä ja
sisustemateriaaleja. Voidaan siis sanoa, että kurssi sopii
kaikille. Osallistujilta ei edellytetä aiempaa pelastus- tai
tekstiilialan tuntemusta: oppi tulee kurssin myötä.

Käytännönläheisyys
Toiminnallinen ja osallistava
kurssimateriaali.

Jokainen kurssin osallistuja, niin kurssin kouluttaja kuin
kurssilaiset, voi tuoda vuorovaikutteisesti kurssiin oman
lisäyksensä ja panoksensa. Kaikilla on varmasti aiheeseen liittyviä kokemuksia ja esimerkkejä. Kurssin kouluttajana kannattaa hyödyntää tätä seikkaa, ja tehdä kurssista mahdollisimman toiminnallinen ja osallistava.
Elävöittämismateriaalia on kaikkialla päällämme, yllämme, allamme ja ympärillämme: hyödynnä kouluttajana
tätä seikkaa täysipainoisesti. Hyödynnä erilaisia lähestymistapoja ja opetusmenetelmiä, kuten osallistujien tietojen ja kokemusten vertailua, lehti- ja medialeikkeitä,
havaintomateriaaleja ja vierailukäyntejä. Tässä muutamia ehdotuksia vierailukohteiksi:
-
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vaate-, kangas-, huonekalu- ja sisustusliikkeet
tekstiiliteollisuus
tekstiilioppilaitokset
pesula
pelastustoimi
matkailualan yritykset
hoitolaitokset.
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Tavoitteet

Kurssi on onnistunut saadessaan ihmiset kiinnittämään
huomiota tekstiilien paloturvallisuuteen liittyvien onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kotona ja lähiympäristössä.

Käytännön järjestelyt

Kurssin aloittaessasi käy läpi seuraavat asiat:

Täydennä ppt-esitykseen oman
kurssisi tiedot.
Tekstiilit ja paloturvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurssin järjestää:
Kouluttajana toimii:
Kouluttajan yhteystiedot:
Koulutuspaikka on/paikat ovat:
Muut käytännön järjestelyt:
Kurssin turvallisuusjärjestelyt:
Kurssimateriaalit:
Kurssiin liittyvät tehtävät:

-

Ensimmäisen oppitunnin
pääasia: motivointi
Lisämateriaali: medialeike huoneistopalon etenemisestä.

Voit aloittaa kurssin näyttämällä CD:ltä medialeikkeen
huoneistopalon kehittymisestä. Katsokaa se viimeistään
toisella oppitunnilla. Keskustelkaa esimerkiksi seuraavista asioista:
-

Johdantoa OT 2:een
Liekit raivosivat: iäkäs mies
kuoli tupakan sytytettyä vaatteet tuleen
Palavat haalarit: hitsauskipinä
sytytti haalarit palamaan
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kurssin nimi ja ohjelma
kurssin järjestäjä
kurssin kouluttaja ja yhteystiedot
kurssin maksujärjestelyt
kurssin tavoitteet
kurssilaisten oma osallistuminen (tehtävät ym.)
kurssimateriaalit
mistä lisätietoja
erityisjärjestelyt, kuten vierailukäynnit, harjoitustuntien pitopaikat ja turvallisuusohjeet
palautteet, todistusten jako.

palon syttymissyy (huolimaton tulenkäsittely)
palon lähtökohta (kodin tekstiilit ja sisusteet, arkipäivän vaaratekijät)
palon leviämistapa
palon nopea kehittyminen
todennäköinen syttymisajankohta (ilta, yö)
palon havaitsemisen vaikeus
palosta pelastautumisen vaikeus
jne.

Seuraavan oppitunnin aiheena ovat huoneisto- ja tekstiilipalot, palokuolemat ja palovahingot. Kurssin aikana
tullaan havaitsemaan, kuinka yleisiä ja vaarallisia tekstiili- ja sisustepalot ovat.
Johdannoksi aiheeseen voit esitellä oheismateriaalina
olevat lehtileikkeet (Liekit raivosivat kahdessa asunnossa ja Palavat haalarit ajoivat koululaiset pihalle) tai itse
löytämiäsi vastaavanlaisia esimerkkejä.
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