Liiton uutiskirje jäsenille 1/2020
Yrityskoulutus
Hämeen Pelastusliitto tiedottaa toiminnastaan lyhyesti uutiskirjeillä joka toinen kuukausi. Vuoden 2020
ensimmäisen uutiskirjeen pääpaino on yritysten ja asuinkiinteistöjen toimijoiden koulutusten
esittelyssä. Uutiskirje lähetetään kaikille jäsenille. Otamme mielellään vastaan kehittämisehdotuksia
toimisto@hameenpelastusliitto.fi uutiskirjeeseen ja liiton viestintään.

Liiton uutiskirjeen voi lukea pdf versiona täältä
Voit tilata uutiskirjeen omaan sähköpostiin täältä

AS1 alkusammuskoulutus

AS1 koulutus
toteutetaan
valtakunnallisen
koulutusmallin mukaan
Koulutus sisältää yhden teoriatunnin
ja alkusammutusharjoituksen, kesto
yhteensä kaksi tuntia. Sammutusharjoitus
sisältää
vähintään sammutus-peitteen
ja
käsisammuttimen käyttöharjoituksia.

AS1 kurssinjohtajia
koulutettiin Hollolassa
1.2.
AS1
alkusammutuskoulutukset
sopivat
hyvin
palokuntien
järjestettäväksi. Uuden pätevyyden
kouluttajaksi tai pävityksen jo
hankittuun pätevyyteen sai yhteensä
21 osallistujaa jäsenpalokunnille
tarkoitetussa koulutuksessa.

Koulutettavan alaikäraja on 12
vuotta. Suoritetusta koulutuksesta
saa alkusammutuskortin, joka on
voimassa viisi vuotta.
Liitto on viime vuosina järjestänyt
AS1 koulutusta aktiivisesti
•
•

tilauksesta yrityksille
kamppanjoihin ja
hankkeisiin liittyen
Alkusammutuskoulutusten

toteutukseen

liitosta on vuokrattavissa koulutusperävaunu. Se sisältää 20kpl harjoitusvesisammuttimia
laitteistot.

ja

sammutusharjoitus-

Vuokraushinta on jäsenille 50€ /vrk +
käytetyt sammutus- ja polttoaineet, ei
jäsenet 150€ /vrk. Kärry on palautettava
huollettuna käyttökuntoon. Ota yhteyttä
koulutuspäällikkö Saku Rouvaliin, mikäli
olet kiiinnostunut
vuokrauksesta.

alkusammutuskärryn

Muu yritysten ja yhteisöjen koulutus
Paloturvallisuudesta Hämeen Pelastusliitto järjestää lisäksi seuraavia kursseja yrityksille:

•

PALOILMOITTIMEN HOITAJA 14.5. Tampereella. Lisätietoja liiton www-sivuilta

•

SPRINKLERI- JA VESISUMULAITTEISTON HOITAJA 1.4. Tampereella
yhteistyössä SPEKn kanssa Lisätiedot SPEK.

•

TULITYÖKURSSI tilauksesta asiakkaan tiloissa. Kurssin todistus Tulityökortti on
voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta.

Muu turvallisuuskoulutus yrityksille:
•

TYÖTURVAKURSSIT Työturvallisuuskorttikoulutuksen ja kurssikokeen läpäisseelle
myönnetään Työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta.

•

ENSIAPUKOULUTUKSET Hätä-EA, EA1, Ea2 koulutuksia pidetään räätälöidysti
asiakkaille heidän tiloissaan.

•

VÄESTÖNSUOJAN HOITAJA koulutus yrityksille, varautuminen poikkeustilanteeseen. Koulutuksia järjestetään keväisin ja syksyisin; seuraa kurssi-tarjontaamme
www-sivuiltamme. Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia asiakkaan tiloissa.

•

TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN PERUSKURSSI 2 pv, 1.-2.4. Tampere, lisätiedot SPEK

Työturvallisuuskorttikoulutus, kuvaaja Jani Kaikuranta

•

POISTUMISHARJOITUS JA SISÄLLESUOJAUTUMISHARJOITUS

Joskus työpaikalla tulee tarpeen poistua rakennuksesta välittömästi: tulipalon,
uhkaavan tilanteen, väestöhälytyksen, kemikaalivuodon, liikenneonnettomuuden
tai muun vastaavan tilanteen vuoksi, joka aiheuttaa pikaisen poistumisen tai
vastaavasti
suojautumisen
sisälle.
Poistumisharjoituksia
suositellaan
järjestettäväksi
vuosittain.
Sisällesuojautumisharjoituksia
suositellaan
järjestettäväksi joka toinen vuosi. Pelastusliitto järjestää koulutuksia sekä
harjoituksia räätälöidysti asiakkaan tarpeet huomioiden.
•

OMAN ORGANISAATION TURVALLISUUSKARTOITUS

Turvallisuudesta huolehtiminen on yksi yrityksen tärkeimmistä toiminnoista. Sen
pitää olla sujuvaa ja häiriötöntä, koska vain silloin se suojaa tuotantoa,
liiketoimintaa, työskentelyä, asioimista. Yrityksillä on taloudellisia, sekä
turvallisuusarvoihin liittyviä seikkoja, jotka
puoltavat parempaankin
varautumiseen ja turvallisuustason ylläpitoon. Palovahingon sattuessa aineelliset,
inhimilliset ja liiketoiminnalliset vahingot saattavat olla mittaamattomia.
Tulipaloissa menehtyy vuosittain noin 100 ihmistä, lisäksi tulipaloista aiheutuvia
vahinkoja korvataan Suomessa noin 200 miljoonalla eurolla joka vuosi.
Miten Teidän turvallisuusasiat on hoidettu?

Olisiko mielenkiintoa keskustella turvallisuudesta sen eri muodoissa?
Soita koulutuspäällikkö Saku Rouvalille, 0500-110110.

Liiton yrityskoulutuksista voit jättää tarjouspyynnön www-sivujen kautta tai
ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Saku Rouvaliin.

Asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstön
koulutus
Koulutukset ovat suunnattu asuinkiinteistöjen vapaaehtoisille turvallisuushenkilöille, hallitusten ja asukastoimikuntien jäsenille, isännöitsijöille ja
kiinteistönhoitajille.

Kursseja keväällä Tampereella:
•

ASUINKIINTEISTÖN
TURVALLISUUSKURSSI

Kahden illan kurssilla käydään läpi asumisen ja arjen
turvallisuuden perusteet ja perehdytään pelastussuunnitelman
laadintaan.

4.3 ja 11.3.
7.5 ja 14.5.
•

ASUINKIINTEISTÖN
JATKOKURSSI 21.4.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet asuin-kiinteistön
turvallisuuskurssin. Kurssilla päivitetään perustiedot asuinkiinteistön
turvallisuusasioista ja harjoitellaan käytännössä turvallisuustaitoja
kuten hätä-ensiapua ja alkusammutusta.

•

VÄESTÖNSUOJAN
HOITAJAN KURSSI
28.4.

Yhden illan kurssi antaa perustiedot ja valmiudet talon tai kiinteistön
väestönsuojan hoitajan tehtävään. Väestönsuojan hoitaja huolehtii
omalta osaltaan talon asukkaiden
turvallisuudesta pitämällä
väestönsuojan toimintakunnossa sekä tarvittaessa johtaa väestönsuojan
käyttöönottoa. Väestönsuojan hoitaja tekee suojalle vuositarkastuksen.

•

Turvallisuusilta

Tilauksesta turvallisuuskävely omassa taloyhtiössä sekä pihassa
alkusammutusharjoitus. Suunnitellaan yhdessä teidän taloyhtiöön
sopiva teemailta. Teemailta suunnitellaan aina asiakkaan kanssa
yhdessä.

Ilmoittautuminen kurseille ja lisätiedot liiton www-sivujen kautta

Huom. !
Kevään järjestötyön päivämääriä:

•

Talvileiri Revontulet 2020 Aitoon
Honkalassa 13.-15.3.

•

Ilmoittautuminen kesän Asemavalmius
2020 leirille perusmaksulla viim. 29.2. !

•

Palokuntanuorten Palobandy kilpailu Ruovedellä
18.4.

•

Palokuntanaisten Hälytysmuonituskurssi
Ylöjärvellä 25.4.

•

Veikon malja kisa sekä SMtietokilpailu Riihimäellä 16.5.

•

Liiton kevätkokous Räyskälän ilmailukeskuksessa
7.5.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN !

Etkö jatkossa halua viestejä tältä lähettäjältä? Klikkaa tästä | Tietosuojaseloste

Attention by Lyyti

