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Opastus opetusfilmeihin, joiden teemana on 
Kotonasi syttyy tulipalo – miten toimit?   

 
Joka vuosi noin 6000 asunnossa Ruotsissa syttyy tulipalo. Noin 1000 ihmistä 
vahingoittuu ja noin 120 kuolee tulipaloissa. Tulipalot aiheuttavat ihmisille 
paljon kärsimystä ja yhteiskunnalle suuria kustannuksia. On tärkeää tietää, 
kuinka on toimittava, jos kodissa syttyy tulipalo. Opetusfilmi on eräs keinoista, 
joiden avulla voi oppia oikean tavan toimia, jos kotona alkaa palaa.   

Filmissä Kerrostaloasunnossasi palaa – miten toimit? (Det brinner i din 
lägenhet – hur agerar du?) seuraamme muutamaa perhettä, jotka asuvat 
samassa porraskäytävässä jossakin Ruotsissa. On myöhäinen iltapäivä. 
Kerrostalon asukkaat alkavat valmistaa illallista. Yhdessä asunnoista perheen 
isä unohtaa pannun levylle. Pannussa oleva öljy leimahtaa liekkeihin ja 
keittiössä syttyy tulipalo.  
 
Filmissä Omakotitalossasi palaa – miten toimit? (Det brinner i ditt hus – hur 
agerar du?) tapahtumapaikkana on kaksikerroksinen omakotitalo. Perheen 
tytär föönaa tukkansa kuivaksi, mutta unohtaa sammuttaa virran 
hiustenkuivaimesta, joka ylikuumenee ja sytyttää nojatuolin tuleen. Muut 
perheenjäsenet ovat talon yläkerrassa, kun tuli alkaa levitä.  

Molemmissa filmeissä esitetään kysymys: Mitä olisit tehnyt, jos olisit ollut 
samassa tilanteessa? Opetusfilmien tarkoituksena on saada katsoja 
ymmärtämään, millä tavalla on toimittava, jos kerrostaloasunnossa tai 
omakotitalossa syttyy tulipalo.  

Näytä filmi ryhmätoimintana 
Opetusfilmien kohderyhmiä ovat nuoriso ja aikuiset, joilla on tarve oppia 
tietämään, mitä on tehtävä, jos kotona syttyy tulipalo. Tämän opastuksen 
kautta saat ehdotuksia eri tavoista käyttää filmejä työskentelymateriaalina. 
Opastus sopii molempien filmien käyttömahdollisuuksiin. Harjoituksia ja 
taustatietoa löytyy erillisistä tietolehtisistä. 
 

 Tämä symboli tarkoittaa, että tiedotteet ja harjoitukset kuuluvat yhteen 
omakotitalossa tai rivitalossa syttyvään tulipaloon. 
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Tarkoitus: Filmistä oppii seuraavat asiat 

Kun olet läpikäynyt ja esittänyt filmin ryhmälle, osanottajat ovat saaneet oppia:  

- Kuinka he sammuttavat tulen liekkiin leimahtaneessa padassa tai 
paistinpannussa.  

- Kuinka heidän tulee toimia, jos omassa asunnossa syttyy tulipalo. 

- Kuinka heidän tulee toimia, jos naapuriasunnossa on syttynyt tulipalo. 

- Kuinka heidän tulee toimia, jos porraskäytävässä on savua.  

 - Kuinka he sammuttavat tulen käsisammuttimella. 
 

- Kuinka heidän tulee toimia, jos omassa omakotitalossa tai rivitalossa 
syttyy tulipalo.  

 
Tee näin 

1. Ota selvää, kumpi filmeistä sopii kyseiselle ryhmälle. Asuvatko he 
kerrostaloasunnossa vai omakotitalossa? Riittääkö, että näytät vain 
yhden filmeistä vai onko ehkä parempi että näytät molemmat? Jos 
näytät filmin tulipalosta kerrostaloasunnossa, tee katsojille 
selväksi, että filmin ihmiset asuvat samassa porraskäytävässä.  

2. Katso ensin filmi läpi pari kertaa itseksesi. Päätä, näytätkö koko 
filmin loppuun asti vai katkaisetko näytön eri tapahtumien jälkeen.  

3. Jos tarvitset enemmän taustatietoa tulipaloista kodeissa, lue tiedote 
Kysymyksiä ja vastauksia tulipaloista kodeissa (Frågor och svar 
om brand i hemmet).  

4. Kerro ryhmälle, että näytät heille opetusfilmin, jossa neuvotaan, 
kuinka tulee toimia, jos kotona syttyy tulipalo.  

5. Kysy, onko jollakin ryhmän jäsenistä omia kokemuksia kotona 
sattuneesta tulipalosta. Anna henkilön kertoa kokemuksestaan. 

6. Näytä filmi.  

7. Valitse yksi tai pari harjoitusta, joiden avulla näet, mitä ryhmä on 
asiasta oppinut. Harjoitukset ovat erillisessä tietolehtisessä. 
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