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Turvallisuuspuhuttelu aina kurssin aluksi
On hyvä tapa pitää kansalaisopistossa joka kurssin alussa turvallisuuspuhuttelu. Siihen ei mene kuin viisi tai
kymmenen minuuttia, mutta se lisää tietoisuutta turvallisuuskäytännöistä, osoittaa että turvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti – ja myös täysin konkreettisesti lisää turvallisuutta kurssilla, koska sinunhan on kurssisi
tai ryhmäsi turvallisuudesta vastaavana ja sitä hätätilanteessakin johtavana opettajana pitänyt ennen kurssin alkua selvittää ensin itsellesi kaikki nämä asiat voidaksesi käydä ne läpi turvallisuuspuhuttelussa:
Hätätilanteessa muiden hälyttäminen ja pelastaminen sekä tilojen tarkastus; oma luokka, muut luokat tai
salit, aulat, käytävät, keittiöt, vessat ja niin edelleen – jos talo on saatava tyhjäksi tai väki muuten suojaan,
se koskee kaikkia. Olisi hyvä, jos jokaisen opetuspaikan opettajilla olisi yhteisesti sovittu ja harjoiteltu toimintatapa.
Alkusammutusvälineet, ensiapuvälineet, ensiaputaitoiset; alkusammutinten, pikapalopostien, palopeitteiden ja ensiapukaappien tai -laukkujen sijainnit. Alkusammutus- ja ensiaputaitoiset on hyvä ottaa selville,
esimerkiksi tyyliin: ”Minulla on voimassa hätäensiapukortti, toimin ea-ykkösenä. Onko teillä kenelläkään
ammattipätevyyttä tai korttia... aha, sinulla on, toimit ea-kakkosena jos minulle sattuu jotain!” Ensiapukurssin suorittaminen siis on suotavaa, ja niitä järjestetään muun muassa omassa kansalaisopistossamme.
Poistumistiet ja kokoontumispaikka; ulospääsytiet rakennuksesta ja toiminta esimerkiksi lukkojen suojakupujen, sähkölukkojen ja palo-ovien painikkeiden ja muiden vastaavien kanssa. Kokoontumispaikan merkitys:
kaikki kokoontuvat sinne, jotta voidaan todeta kaikkien päässeen ulos; kukaan ei lähde hortoilemaan minnekään muualle. Poistuminen tapahtuu johdetusti, nopeasti ja silti rauhallisesti. Muista: savukaasut tappavat!
Suojautuminen; esimerkiksi väkivalta- tai uhkaustilanteessa ei poistuminen ehkä olekaan oikea ratkaisu,
vaan päinvastoin suojautuminen, piiloutuminen ja linnoittautuminen sisään. Jos kuitenkin lähdetään liikkeelle, pyritään mahdollisuuksien mukaan uhasta poispäin.
Puhelin; esimerkiksi tyyliin: ”Minulla on matkapuhelin, jota pidän tässä pöydällä. Sen voi ottaa tarvittaessa
käyttöön hätäpuhelimeksi. Teilläkin varmaan useimmilla on puhelin mukana.”
112-ohjeet; miten hätäpuhelu soitetaan:
https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/hatatilanne/soita-112
Opastuksen järjestäminen; hätätilanteessa jonkun on näytettävä tietä ja avattava ovet ensihoidolle, pelastusväelle, poliisille, rajapartiolle tai kuka onkaan tulossa.
Opetuspaikan osoite; tämä on kaikkein tärkein asia hätäpuhelussa – muista aina myös kunta. Kirjaa tähän
opetuspaikkasi tai -paikkojesi osoitteet:

