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1. Johdanto

Vuosi 2021 on Hämeen Pelastusliitto ry:n 83. toimintavuosi. Vuosikymmeniä jatkunut
turvallisuustyö kolmen maakunnan - Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella jatkuu edelleen.
Pelastustoimen henkilöstön koulutukseen, pelastusalan järjestökoulutukseen,
turvallisuusviestintään ja kampanjoihin saadaan tukea Palosuojelurahastolta. Lisäksi
saamme koulutustukea Opintotoiminnan Keskusliitolta ja turvallisuuskoulutukseen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kohdeavustusta. Tuen saamisen
ehtona on tulosohjaus ja Palosuojelurahaston edellyttämä tulossopimus Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Osa toiminnasta rahoitetaan liiton omarahoitteisen
toiminnan kautta, lähinnä yrityksiin ja laitoksiin kohdistuvien koulutus- ja
konsultointipalveluiden tarjonnalla. Erilaisten avustuksien osuus on noin puolet liiton
tuloista.
Hämeen Pelastusliiton jäseniä ovat yhdistykset ja organisaatiot, joissa toimiville
henkilöille tarkoitettu koulutus on liitossa erityisasemassa. Kurssimaksut on mitoitettu
siten, että jäsenet voivat osallistua koulutukseen alhaisemmin kustannuksin kuin muut.
Pelastuslain mukaisesti pelastuslaitoksen tulee huolehtia vapaaehtoisten ja sivutoimisten
palokuntien miehistön peruskoulutuksen järjestämisestä. Liitto on varautunut
järjestämään tätä palokuntakoulutusta jäsenilleen siten kuin pelastuslaitosten kanssa
sovitaan.
Turvallisuuskoulutuksessa tavoitteena on, että pelastustoimialueella on kansalaisille
tarjolla kattavat koulutusmahdollisuudet.
Tässä julkaisussa mainittujen kurssien lisäksi voimme tarjota myös tilaajan tarpeiden ja
toiveiden mukaista räätälöityä pelastusalan koulutusta kunnille, laitoksille, yrityksille,
sopimuspalokunnille ja eri kohderyhmille. Esimerkkeinä koulutustarjonnastamme ovat
paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus, turvallisuuskoulutukset niin kansalaisten
arkeen kuin varautumiseen poikkeusoloihin, poistumisharjoitukset, ensiapukoulutus,
pelastussuunnitelmien laatiminen sekä turvallisuusasioiden konsultointi- ja
neuvontapalvelut.
Pääosa kurssien ja koulutustapahtumien ajankohdista tarkentuu toimintavuoden aikana.
Lisätietoja saa liiton kotisivuilta ja liiton toimistosta.
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2. Palokuntakoulutus
2.1. Pelastustoiminnan koulutus - vapaaehtois- ja sopimushenkilöstölle

Liitto on mukana sopimushenkilöstön pelastustoiminnan koulutuksen toteutuksessa
siten kuin alueen pelastuslaitosten kanssa sovitaan.
Koulutusjärjestelmästä
vastaa
Pelastusopisto.
Opetussuunnitelmatyössä
on
siirtymävaihe vuoteen 2022 saakka. Siirtymäaikana käytetään rinnan Pelastusopiston
sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelmaa sekä Pelastusopiston
hyväksymää SPEK:n opetussuunnitelmaa. Pelastusopisto kouluttaa ja lisensoi
pelastustoimen sopimushenkilöstön miehistö- ja ryhmänjohtajatason vastaavat
kouluttajat ja tuottaa kouluttajien käyttöön opetusmateriaalit.
Pelastusopiston opetussuunnitelman mukaisesti sopimushenkilöstön pelastustoiminnan
koulutukseen kuuluu:
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2.2. Pelastustoiminnan täydennyskoulutus - vapaaehtois- ja
sopimushenkilöstölle
Pelastuslaitosten kanssa sovittaessa ja tarpeiden mukaan järjestetään
täydennyskoulutuskursseja

Toimi oikein paloilmoittimella
Osanottajat

Palokuntien alipäällystö, palokuntien sivutoiminen,
vapaaehtoinen päällystö, yksikönjohtajat

Opetussisältö

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa toimia oikein erilaisilla
paloilmoitinlaitteilla, tunnistaa laitteen tilat ja osata lukea ja
tulkita ilmoitinkaavioita ja laitteen ilmoituksia.

Defusing ja debriefing -koulutukset
Osallistujat

Palokuntien päällystö, alipäällystö, palokuntien sivutoiminen,
vapaaehtoinen päällystö, yksikönjohtajat

Opetussisältö

Koulutus antaa valmiuksia hädässä olevan ihmisen
kohtaamiseen ja auttaa ymmärtämään, kuinka ihminen
käsittelee traumaattisia kokemuksia. Lisäksi koulutus
valmentaa huolehtimaan pelastustoimen henkilöstön
henkisestä huollosta.

Vaara- ja uhkatilannekoulutus
Osallistujat

Palokuntien päällystö, alipäällystö, yksikönjohtajat, sekä
miehistö

Opetussisältö

Koulutus antaa valmiuksia kohdata uhkaava henkilö palo- ja
pelastustoimen, sekä ensivastetoiminnan tehtävissä.
Koulutuksessa opetellaan myös irtautumista otteesta ja
itsepuolustusta.

AS1 kurssinjohtajakoulutus
Osallistujat

Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään alkusammutuskokemusta, hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista.
Kurssin
suorittamisen
jälkeen
kurssinjohtajan
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koulutusoikeudet ovat voimassa viisi vuotta. Koulutuksen
jälkeen vpk voi hankkia kouluttajalleen kurssijohtajakortin ja
rekisteröinnin AS1 kurssien järjestämiseen SPEKistä.
Opetussisältö

Kurssinjohtajakoulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot AS 1 -kurssin tavoitteista,
palamisen
ja
alkusammutuksen
teoriasta
sekä
alkusammutusharjoituksen
turvallisesta
toteutuksesta.
Kurssinjohtaja vastaa harjoituksen työturvallisuudesta
pitämillään kursseilla.

Sähkö- maakaasu-, ja hybridiauton turvallisuuskoulutus
Osallistujat

Palokuntien päällystö, alipäällystö, palokuntien sivutoiminen,
vapaaehtoinen päällystö, yksikönjohtajat.

Opetussisältö

Kurssilla perehdytetään oppilaat turvalliseen sähkö- ja
hybridiautojen kanssa toimimiseen onnettomuustilanteissa.
Kurssi antaa valmiudet toimia turvallisesti sähkö, maakaasu- ja
hybridiautojen sekä latausasemien ja akkujen kanssa
onnettomuustilanteissa kenttäolosuhteissa. Kurssilla käydään
läpi sähkö- ja hybridiautojen ja latausasemien toimintaperiaatteita yleisesti sekä tilastoja ja lainsäädäntöä aiheeseen
liittyen.
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3. Palokuntatoiminnan kehittäminen
3.1. Palokuntanaistyön koulutus ja tapahtumat

Palokuntanaisten peruskurssi
Aika ja paikka

Tammi- helmikuu, Kanta-Häme

Tavoite ja sisältö

Kurssi on tarkoitettu kaikille palokuntanaisosaston jäsenille.
Kurssin aiheina ovat palokuntatoiminnan historia, tavoitteet,
kodin turvallisuus ja palokuntayhdistyksen toiminta sekä
alkusammutus.

Palokuntanaisten virkistyspäivä
Aika ja paikka

Maaliskuu, Pirkanmaa/Päijät-Häme

Tavoite ja sisältö

Päivän tarkoituksena on unohtaa arjen
kiireet ja virkistäytyä mukavan yhdessäolon
merkeissä

Palokuntanuorten talvileiri
Leirillä tarvitaan naisia muonittamaan.

Mimmin malja sekä opintopäivät
Toteutetaan yhteistyössä Länsi-Suomen Pelastusalan liiton
naistyön kanssa.

Palokuntanuorten kesäleiri
Leirillä tarvitaan naisia muonitukseen, kanttiiniin, ensiapuun,
kouluttajiksi, lapsiparkkiin ym.

72-h ajankohtaiskoulutus
Aika ja paikka

Syys-lokakuu
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Tavoite ja sisältö

72 tuntia -kouluttaja opastaa varautumisen oppeihin
koulutustapahtumassa, jotka on räätälöity kohderyhmän
mukaan.

Palokuntanaisten syyskokous ja kirkkopyhä
Aika ja paikka

Päijät-Häme

Tavoite ja sisältö

Palokuntanaisten kirkkopyhä ja syyskokousasiat

Kouluttajien, toimihenkilöiden ja emäntien opintopäivä
Nimetyille toimihenkilöille, emännille ja kouluttajille
suunnattu kutsutilaisuus.

Ajankohtaiskoulutukset
Aika ja paikka

Osastojen kanssa sovittavat ajat ja paikat

Tavoite ja sisältö

Antaa valmiuksia vaikuttaa osastoissa oleviin käytäntöihin ja
uusien asioiden omaksumiseen. Autetaan osastoja uusien
jäsenten perehdyttämiskoulutuksessa. Autetaan uusien
osastojen perustamisessa. Osastot voivat pyytää kouluttajilta
ajankohtaiskoulutusta toteutettavaksi yhdessä alueen
muiden osastojen kanssa.
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3.2 Palokuntanuorisotyön koulutus ja tapahtumat

Järjestötyön opintopäivät/kouluttajapäivät
Osanottajat
Opintopäivät ovat avoimia kaikille
palokuntanuoriso-osastojen johtajille,
kouluttajille, ohjaajille ja asiasta
kiinnostuneille. Mahdollisuuksien
mukaan opintopäivät järjestetään
yhteistyössä Nais- ja/tai veteraanityön
kanssa.
Tavoite

Opintopäivillä käsitellään ajankohtaisia aiheita, joka on
kaikille yhteistä toimintaa.

Kesto

1-2 päivää

Aika

Kevät ja/tai syksy

Nuorisotyön kevätretki
Osanottajat

Tapahtuma on avoin kaikille Hämeen pelastusliiton
palokuntanuorille ja ohjaajille

Tavoite

Viettää mukava vapaa-ajan retki vuosittain vaihtuvaan
kohteeseen, jonka aikana järjestetään myös palokunta
aiheista aktiviteettiä.

Kesto

1 päivä

Aika

Toukokuu

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi
Osanottajat
Koulutukseen voi osallistua 16 -vuotta täyttänyt Hämeen
Pelastusliiton alueen palokuntien jäsen, jolla on perustiedot
ja -taidot palokuntatoiminnasta sekä kiinnostusta kehittyä ja
sitoutua nuoriso-osaston kouluttajan tehtäviin.
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Tavoite

Tavoitteena on antaa kurssilaiselle valmiudet toimia lasten ja
nuorten kanssa nuoriso-osaston viikkoharjoituksissa ja
leireillä. Kurssi sisältää erilaisia harjoitteita ja luentoja.

Kesto

32 tuntia, jotka on jaettu kahdelle viikonlopulle

Opetusaiheet

Koulutus sisältää kasvatukseen, lasten ja nuorten
kehittymiseen sekä opettamiseen liittyviä aiheita, kuten mm.
• palokuntakoulutuksen perusteet
• lapsen ja nuoren kehitys ja kasvaminen
• erilaiset lapset ja ryhmät
• kouluttajan tehtävät ja vastuu
• hyvän kouluttajan ominaisuudet
• opettaminen ja ohjaaminen
• opetusmenetelmät ja materiaalit
• oppi- ja harjoitustuntien suunnittelu
• palautteen antaminen ja arviointi
• esiintymisharjoitukset
• opetusharjoittelua

Aika

Syksy

Nuoriso-osaston johtajakurssi
Osanottajat

Kurssi on tarkoitettu 17 –vuotta täyttäneille henkilöille, jotka
toimivat palokunnan nuoriso-osastonjohtajana tai vara
johtajana tai näihin tehtäviin haluaville.

Tavoite

Antaa valmiudet toimia palokunnan nuoriso-osaston
johtajana tai vara johtajana. Kurssin aikana opitaan niin
toiminnan suunnittelua ja kirjaamista sekä riskien
kartoittamista harjoituksissa. Kurssin aikana opitaan myös
hallinnollisia tehtäviä ja viestintää.

Kesto

2,5 päivää (16h)

Aika

Kevät ja/tai syksy

Varhaisnuorisotyön kouluttajakurssi
Osanottajat

Vähintään 15 vuotta täyttäneet varhaisnuoriso-osaston
kouluttajana ja ohjaajana toimivat.

Tavoite

Antaa valmiuksia ja välineitä toimia ohjaajana ja kouluttajana
varhaisnuorten parissa.

Kesto

2,5 päivää
10

Opetusaiheet

Varhaisnuorisotoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
palokunnassa.
Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen varhaisnuorisotyössä.

Aika

Kevät

Palokuntanuorisotyön kilpailutoiminta
Kilpailut järjestetään vuorovuosin niin että jokainen alue järjestää yhden kilpailun.
Kilpailut järjestetään, mikäli niihin on osallistujia tarpeeksi.
Järjestettävät kilpailut ovat:
• Ilveskilpailu
• Tietokilpailu järjestetään Ilveskilpailun yhteydessä
• Liitinviesti järjestetään kesäleirillä leiriorganisaation johdolla
• PaloBandy
• Frisbeegolf
Haetaan kilpailupäällikön tehtävään kiinnostunutta, jonka tehtävänä on auttaa alueita
kilpailuiden järjestämisessä.

Palokuntanuorisotyön kokoukset
Kokoukset

Vuosikokoukset
Nuorisotyötoimikunnan kokoukset
Nuorisotyön valiokuntien kokoukset
Alueiden kokoukset

Palokuntanuorten alueleirit
Tavoite

Palokuntanuorten toiminta-alueiden järjestämät teemalliset
tai koulutukselliset viikonloppuleirit eri puolilla liiton
toimialuetta.

Aika

Ajat sijoittuvat toiminta-alueilla eri vuoden aikoihin.

Palokuntanuorten talvileiri
Osanottajat

Hämeen pelastusliiton toiminta-alueiden kouluttajat
ja yli 12 -vuotiaat palokuntanuoret.
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Tavoite

Tutustuttaa palokuntanuoret talviseen leiri elämään ja
telttailuun sekä antaa elämyksiä talvisista
ulkoselviytymistaidoista.

Aika ja paikka

Helmi-maaliskuu, nuorisotyötoimikunta päättää elokuun
2020 loppuun mennessä.

Palokuntanuorten kesäleiri
Osanottajat

Hämeen pelastusliiton toiminta-alueiden kouluttajat ja
palokuntanuoret.

Aika ja paikka

Kesä- heinäkuun vaihde

3.3. Muu palokuntatoiminta

Liiton veteraanipäivät, 2 pv
Pelastusliiton veteraanitoiminnan jäsenten yhteinen
tapaaminen.
Palokuntaveteraanien vuosikokous
Tavoitteena virkistystoiminta, yhdessäolo sekä muistelu.
Keväällä ja syksyllä liiton alueella tutustuen eri paikkoihin.
Aika ja paikka

Kevään veteraanipäivät 2 pv, paikka kiertävä alueilla
Syksyn veteraanipäivät 2 pv, keskeinen paikka esim. Hauho

Veteraanien 112-päivän tapahtuma
Valtakunnallisena 112 päivänä toteutuva
veteraanien kokoontuminen, jossa ohjelmassa kilpailullista
virkistystoimintaa.
Aika ja paikka

11.2. paikka vaihtuva
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4. Turvallisuuskoulutus, varautumisen ja väestönsuojelun koulutus

72h koulutus, 2-4 t
Osallistujat

Kotona asuvat yksityishenkilöt.

Tavoite

Kotitalous on varautumisen perusyksikkö ja omista
turvallisuustaidoista, kodin paloturvallisuudesta ja
kotivarasta huolehtiminen helpottaa arjen sujumista.
Konsepti ohjaa varautumaan omatoimisesti 72 tunnin ajaksi.
Kolme vuorokautta on sekä viranomaisten että
avustusjärjestöjen yleisesti tunnistama aikakehys, jossa
omatoiminen varautuminen helpottaa suuresti
auttamispainetta.

Meidän turvallinen kylä -koulutus, 8 t
Tavoite

Koulutuksen avulla haetaan keinoja parantaa oman arjen ja
koko kylän turvallisuutta. Koulutus sisältää tietoa
paloturvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta arjen
häiriötilanteisiin (esim. sähkökatkot ja myrskytuhot).

Asuinkiinteistön turvallisuus kurssi, 8 t
Osanottajat

Asuinkiinteistöjen turvallisuustiimien ja hallitusten jäsenet
sekä isännöitsijät.

Tavoitteet

Kurssilla käydään läpi asumien ja arjen turvallisuuden
perusteet, opitaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään
yleisimmät vaarapaikat sekä perehdytään
pelastussuunnitelman laadintaan. Se soveltuu kaikille
kiinteistön hoidosta vastaaville sekä asumisen ja arjen
turvallisuudesta yleisesti kiinnostuneille.

Kesto

Kurssin kesto on 8 tuntia. Kurssin aikana voidaan laatia tai
tarkistaa talon pelastussuunnitelma.

Opetusaiheet
• pelastushallinnon paikalliset järjestelyt
• vaaratekijät
• talon turvallisuussuunnitelma
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• paloturvallisuus ja hälyttäminen
• rakenteellinen suojelu
• suojelujärjestelyt: suojeluhenkilöstö ja sen tehtävät
• suojelumateriaali.

Väestönsuojan hoitajan kurssi, 4 t
Osanottajat

Kurssi on tarkoitettu S1 ja K -luokan väestönsuojan hoitajille
tai tehtävään haluaville sekä heidän varahenkilöilleen. Kurssi
soveltuu hyvin myös isännöitsijöille. 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.
Väestönsuojan hoitajakurssia
järjestetään iltakursseina, jolloin
asukkailla on mahdollisuus osallistua.
Yrityksille, virastoille ja laitoksille
järjestetään yhden työpäivän kestäviä
saman sisältöisiä kursseja yrityksen
kiinteistössä oleville väestönsuojien
hoitajille tilauksesta. Kurssille
osallistuville suositellaan
asuinkiinteistön turvallisuuskurssin
suorittamista.

Tavoite

Antaa perustiedot väestönsuojan laitteiden
käytöstä, suojan hoidosta ja tarkastuksista.

Opetusaiheet

• pelastushallinto ja paikalliset järjestelyt
• vaaratilanteet, esim. säteilyonnettomuudet
• väestönsuojan laitteet ja varusteet
• suojan hoito ja tarkastukset normaalioloissa
• suojan käyttökuntoon laitto ja käyttöönotto eri tilanteissa
• väestönsuojan laitteiden käyttöharjoittelu

Asuinkiinteistön turvallisuus jatkokurssi, 3-4 t
Osanottajat

Peruskurssin käyneet ja tietojaan päivittävät vanhamuotoisen
koulutuksen käyneet, joilla on pelastussuunnitelma
tehty/päivitetty.
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Tavoite

Antaa lisätietoa turvallisuushenkilön tehtäviin sekä teoriassa,
että käytännössä.

Opetusaiheet

Hätä-ensiapu, alkusammutus, turvallisuuskävely tutuksi
Lisämoduulit myös erikseen tilattuna:
•
•
•

•
•

Turvallisuuskävely oman taloyhtiön alueella (taustaa
kävelyn suorittamiseen) 1h
Kiinteistön pelastussuunnitelmaan tutustuminen ja
mahdollinen täydentäminen turvallisuuskävelyllä
huomattujen asioiden perusteella 1h
Turvallisuustiedottaminen taloyhtiössä (haasteet, uusille
asukkaille turvallisuusasioista kertominen,
monikulttuurisuus) sekä uusimmat ohjeet turvalliseen
asumiseen liittyen
Asuinkiinteistön turvallisuuden vuosiaikataulun
laatiminen (mitä tehdään koska, palovaroittimen
tarkistaminen, osoitemerkinnät, valot, vastuuhenkilöt)
Keskustelu esille tulleista haasteista sekä
ongelmatilanteista, hyvien kokemuksien jakaminen.

Väestönsuojan hoitajan päivityskurssi, 3-4 t
Osanottajat

Peruskurssin käyneet ja tietojaan päivittävät.

Tavoite

Käydä läpi talokohtaisia väestönsuojan ylläpitoon ja huoltoon
liittyviä aiheita.

Opetusaiheet

Tarvikkeet ja niiden hankinta/ päivittäminen. Tarkastuksiin
perehtyminen. Tutustuminen väestönsuojaan.

Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi, 8-16 t
Osanottajat

Väestönsuojelusta ja varautumisesta kiinnostuneet henkilöt
ja esim. pelastuskoiraohjaajat. Kurssi korvaa
pelastuskoiratoiminnassa aikaisemmin toteutetun
Pelastustoiminnan peruskurssin sekä väestönsuojelun
peruskurssin.

Tavoitteet

Perustietoa väestönsuojelusta ja kodin turvallisuudesta.
Tietoa varautumisesta, väestönsuojelun organisaatiosta,
omatoimisesta varautumisesta, normaali- ja poikkeusolojen
merkitys. Kurssi sisältää harjoituksia ja ryhmätöitä.

Opetusaiheet

• Alkusammutusharjoitus ja ympäristön vaaratekijöitä
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• Kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja
suojautuminen
• Turvallisuuden tärkeimmät säädökset kansalaisen
näkökulmasta
• Kodin ja asumisen turvallisuus, kotivara ja sen merkitys
• kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja
suojautuminen
• paikallinen pelastustoimi normaalista erityis- ja
poikkeustilaan

Kohderyhmäkohtainen turvallisuuskoulutus
Osallistujat

Kylän, yksittäisen taloyhtiön tai muun organisaation
turvallisuuskurssi, joka toteutetaan toiveiden mukaisesti.
Kurssi voi sisältää esim. varautumisaiheita häiriötilanteisiin,
ensiapu- tai alkusammutuskoulutusta. Kurssi voidaan
toteuttaa kohderyhmän lähellä esim. kylätalolla tai omassa
taloyhtiössä.

Opetusaiheet

Tilaajan toiveiden mukaisesti.

Kotivara-koulutus, 1-3 t
Osallistujat

Kotivarasta ja omatoimisesta varautumisesta kiinnostuneet
henkilöt

Tavoite

Tutustutaan kotivaraan ja sen vaatimukset. Elintarvikkeiden
ja muiden tarvikkeiden säilytys ja kierto, jotta tuotteet
olisivat luonnollinen osa omaa elämää.
Kotivarassa huomioitavat asiat kerrostaloasukkaalle ja
omakotiasujalle. Arjen häiriötilanteista selviäminen.
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5. Omarahoitteinen koulutus, yritysten ja laitosten koulutus

Tulitöiden turvallisuuskurssi, 8 t
Osanottajat

Kunnossapidosta ja tulitöistä vastaavat, työnjohtajat ja
tulityötä suorittavat sekä tullityövartiointia suorittavat
henkilöt. Tulitöitä suorittavat ja tulityölupia myöntävät
henkilöt.

Tavoite
•
•
•
•

Tuntea ja tietää tulitöiden vaaratekijät ja tarvittavat
turvatoimenpiteet
Tuntea ja osata käyttää alkusammutuskalustoa
Asennoitua oikein tulitöiden vaaroihin ja niihin
varautumiseen
Tulityötutkinnon suorittaminen

Opetusaiheet
•
•
•
•

Tulitöiden paloturvallisuus ja vahinkoesimerkkejä
Suojeluohje ja tulityölupajärjestelmä ja tulitöiden
turvatoimenpiteet
Toiminta palon sattuessa ja hätäilmoituksen tekeminen
Alkusammutusteoria ja harjoitus

Kurssimaksu
Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan. Maksu sisältää
tulityökortin (voimassa 5 v.).
Huom. ! Kurssin toteutusmuodoissa seurataan
valtakunnallisesti päivittyviä ohjeita.

Työturvallisuuskortti koulutus, 8 t
Osanottajat

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen
työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortti on
monella työpaikalla vaadittu todistus työturvallisuuden
perusteiden hallinnasta.

Tavoite
•
•
•

Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla
tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
Antaa perustietoa työsuojelusta
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•
•

Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman
henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
Pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja
haitallista kuormittumista

•

Opetusaiheet
•
•
•
•
•
•
•

Lainsäädäntö
Yhteisen työpaikan käsitteet
Yhteisen työpaikan turvallisuus
Työpaikkaan ja työhön perehdyttäminen
Turvallinen työpäivä
Onnettomuustilanteissa toimiminen
Työtapaturmien ja vaaratilanteiden ehkäisy

Kurssimaksu
Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan. Maksu sisältää
Työturvallisuuskortin (voimassa 5 v.).
Huom. ! Kurssin toteutusmuodoissa seurataan
valtakunnallisesti päivittyviä ohjeita.

Automaattisen paloilmoitinlaitteen hoitajan kurssi (API-kurssi), 8 t
Osanottajat

Kiinteistön hoidosta vastaavat esimiehet, paloilmoittimen
hoitajat ja sijaiset.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat oppivat tuntemaan
paloilmoittimien rakenteen ja toiminnan osaavat laitteistojen
kokeilut ja kuukausikokeilut tietävät, miten erheelliset
ilmoitukset vältetään
osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt

Sisältö
•
•
•
•
•
•
•
•

Paloilmoittimiin liittyvät määräykset ja ohjeet
Paloilmoitinjärjestelmän rakenne
Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävät
Kuukausikokeilut ja määräaikaistarkastukset
Erheelliset paloilmoitukset ja niiden ehkäiseminen
Vaadittavat dokumentit
Toiminta paloilmoittimella
Harjoittelua paloilmoittimilla
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Automaattisen sammutuslaitteiston hoitajan kurssi, 8 t
Osanottaja

Kiinteistön automaattisen sprinklerilaitteiston toiminnasta ja
ylläpidosta vastaavat henkilöt.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat: tuntevat
automaattisen sammutuslaitteiston rakenteen ja toiminnan
osaavat laitteistojen kokeilut tietävät, miten erheelliset
ilmoitukset vältetään osaavat laitteiston huollon ja
kunnossapidon järjestelyt.

Opetusaiheet
•
•
•
•
•
•
•

Sammutusjärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate
Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävät
Normit ja ohjeet, koestukset
Erheelliset paloilmoitukset ja niiden ehkäiseminen
Toiminta automaattisella sammutuslaitteistolla
Harjoittelua sammutuslaitteistolla
Kurssikoe

Pelastussuunnitelman laadinnan ohjaus ja opastus
Osanottajat

Yrityksien sekä virastojen ja laitosten turvallisuudesta
vastaavat henkilöt.

Tavoite

Antaa valmiudet laatia oman yrityksen pelastussuunnitelma
pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti.
Turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä,
joiden tarkoituksena on ihmisten ja omaisuuden suojaaminen
sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, joten yritys- ja
laitossuojelu kattaa niin normaaliolojen kuin
poikkeusolojenkin onnettomuus- ja uhkatilanteet.

Työpaikan palontorjuntakurssi, alkusammutus 4 h
Kohderyhmä

Liike- ja teollisuuslaitosten henkilöstö, palosuojeluvalvojat,
sekä hoito- ja huoltolaitosten sammutus-/ pelastusryhmän
johtajat ja jäsenet sekä taloyhtiöiden henkilöstö.

Sisältö

Kurssi perehdyttää henkilöstön ensitoimenpiteisiin
onnettomuustilanteissa, palonehkäisyyn sekä
alkusammutuskaluston käyttötaitoihin.
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AS1-koulutus, 2 t (Alkusammutus)
Osananottajat

Koko henkilöstö

Tavoite

Tietää palamisen perusteet sekä sammuttimen valinnan.
Osaa käyttää erilaisia alkusammuttimia

Opetusaiheet
▪
▪
▪
▪

Palamisen ja sammuttamisen perusteet
Oikean sammuttimen valinta erilaisiin tulipaloihin
Alkusammuttimet
Erilaisten alkusammuttimien käytön harjoittelu

Kurssin suorittanut saa AS1-kortin, joka on voimassa 5 v.

Yritysturvallisuuden ajankohtaispäivä, 1 pv
Kohderyhmä

Yritysten ja laitoksien turvallisuushenkilöstö

Tavoite

Turvallisuusasiat yrityksissä, uusimmat määräykset ja ohjeet
turvallisuudesta, turvallinen yrityskulttuuri, työturvallisuus,
ajankohtaisasiat

Räätälöidyt ensiapukoulutukset
•
•
•
•
•

EA-1,
EA-2,
Hätä-EA 4t,
Hätä-EA 8t,
EA-kertauskurssit

Kohderyhmä

Yritysten, yhteisöjen sekä laitosten henkilöstö

Tavoite

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet
kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Räätälöidyt poistumisharjoitukset
Kohderyhmä

Yritysten ja laitosten henkilöstö

Tavoite

Nostaa yritysten ja laitosten turvallisuutta harjoitusten
muodossa korkeammalle tasolle ja parantaa
turvallisuusajattelua. Harjoituksessa harjoitellaan turvallista
poistumista lähintä poistumistietä pitkin kokoontumispaikalle
tulipalon, tai vastaavan varalle. Välittömästi harjoituksen
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jälkeen annetaan palaute osallistujille. Harjoituksesta
laaditaan aina raportti, joka toimitetaan asiakkaalle.

Räätälöidyt sisällesuojautumisharjoitukset
Kohderyhmä

Yritysten ja laitosten henkilöstö

Tavoite

Nostaa yritysten ja laitosten turvallisuutta harjoitusten
muodossa korkeammalle tasolle ja parantaa
turvallisuusajattelua. Harjoituksessa harjoitellaan turvallista
sisällesuojautumista kaasuvaaran, kemikaalionnettomuuden,
massiivisen tulipalon, uhkaavan tilanteen, tai muun
vastaavan varalle. Välittömästi harjoituksen jälkeen annetaan
palaute osallistujille. Harjoituksesta laaditaan aina raportti,
joka toimitetaan asiakkaalle.

Räätälöidyt onnettomuusharjoitukset
Kohderyhmä

Yritysten ja laitosten henkilöstö

Tavoite

Nostaa yritysten ja laitosten turvallisuutta harjoitusten
muodossa korkeammalle tasolle ja parantaa
turvallisuusajattelua. Onnettomuusharjoituksissa
harjoitellaan organisaation toimimista onnettomuuden
uhatessa tai sen sattuessa. Välittömästi harjoituksen jälkeen
annetaan osallistujille palaute. Onnettomuusharjoituksesta
laaditaan aina kirjallinen raportti asiakkaalle.

Muut turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset
Pelastusliiton kautta on tilattavissa eri turvallisuuskorttikoulutuksia,
harjoituksia sekä kursseja, mm.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti
• Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitaja, SPEK
• Turvallisuuspäällikön peruskurssi, SPEK

Työpaikan turvallisuuskävelyt (turvallisuus tutuksi työpaikalla)
Turvallisuuskävelyiden tarkoituksena on herätellä henkilökunnan turvallisuusajattelua
sekä havainnoida yhdessä erilaisia turvallisuuspoikkeamia työympäristössä.
Turvallisuuskävelyistä voidaan antaa kirjallinen raportti, mikäli asiakas tämän haluaa.
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6. Turvallisuusviestintä, kampanjat

NouHätä! -kampanja
Kohderyhmä

Peruskoulun 8. luokkalaiset

Tavoite

Koululaisten yleisen
turvallisuustietouden
lisääminen, kuinka välttää
vaaratilanteita ja kuinka toimia
onnettomuus- ja hätätilanteissa.
Kampanja ja siihen liittyvä kilpailu järjestetään kouluissa
yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa.
Pelastusliitto ja pelastuslaitokset järjestävät aluekilpailun
alkukarsinnan voittaneille. Ilmoittautuneet koulut saavat
kampanjalta maksuttoman aineiston. Aluetason kilpailussa
huhtikuussa joukkueet kisaavat jatkopaikasta loppukilpailuun
Pelastusopistolle toukokuussa.

Päivä paloasemalla / Paloturvallisuusviikko
Kohderyhmä

Koko väestö

Teema

Päivä Paloasemalla avaa
valtakunnallisen
Paloturvallisuusviikon. Eri
paloasemilla tapahtumia ko. viikon
aikana, joista päivä paloasemalla
tapahtumassa pääsee tutustumaan palokunnan toimintaan.
Hämeen Pelastusliitto järjestää tapahtuman
yhteistyökumppaneiden kanssa, jossa annetaan
monipuolisesti turvallisuustietoa.
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112-päivä - valtakunnallinen hätänumeropäivä
Kohderyhmä

Koko väestö

Tavoite

Tavoitteena hätänumeron tunnetuksi
tekeminen koko väestölle.
Markkinoidaan vuosittaisena
palovaroittimen paristonvaihtopäivänä
11.2. sekä vuosittain vaihtuvaa teemaa
hätänumeroon liittyen.
www.112-paiva.fi.

Kotitapaturmien ehkäisykampanja
”Ihmisellä on vain yksi henki”
Kohderyhmä

Koko väestö

Tavoite

Tavoitteena kiinnittää kansalaisten huomio
lähiympäristöönsä ja sen turvallisuuden kohentamiseen.
Painopiste vaihtelee vuosittain. Aineisto on saatavissa
osoitteessa www.kotitapaturma.fi

Tapaturmapäivä (perjantai 13.pvä)
Kohderyhmä

Koko väestö

Tavoite

Kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä
vaaratilanteita voi välttää ja ennaltaehkäistä.
Tapaturmapäivä on myös kaikkien tapaturmantorjuntaasioihin liittyvien tahojen yhteistempaus. Pääteema vaihtelee
vuosittain. www.tapaturmapaiva.fi
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7. Liitolta lainattava koulutusmateriaali

MATERIAALIN LAINAUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:
Harjoitusvälineitä ja aineistoa lainataan kertaluontoiseen lyhytaikaiseen käyttöön.
Lainauksella on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa aineiston käytöstä. Kuljetus ym.
kustannuksista vastaa lainaaja (haku ja palautus). Katoamisesta, tahalliseksi tai
huolimattomasta käytöstä johtuvissa vahingoittumista liitto periin korjauskustannukset
täysmääräisinä uushankintahintaan lainaajalta.
Lainaajan tulee noudattaa ohjeita ja perehtyä riittävästi laitteen / laitteiden oikeaan
käyttöön ennen laitteen / laitteiden käyttämistä. Laite / laitteet tulee huoltaa ja palauttaa
huollettuna (ohjeet tarvikkeiden mukana)
Lisätietoja saa liiton toimistosta. Osa tuotteista on varattavissa Hakassa olevan
varauskalenterin kautta, josta on nähtävissä, koska tuote on vapaana. Varauskalenterissa
on ohjeet, jos tuotteen säilytyspaikka on joku muu kuin liiton toimisto ja miten tuotteen
saa lainaksi. Varmista aina soittamalla, että tuote on lainattavissa haluamaksesi päiväksi.
Alv rekisteröidyille lainaajille lisätään hintoihin alv 24 %.

Väline- ja materiaaliluettelo
•

Skillmeter Anne-opetusnukke elvytyskoulutukseen (2 kpl)
o 30 € /käyttökerta/nukke, (3 pv) ei jäsenet 60 €

•

Defibrillaattori koulutusmodulilla elvytyskoulutukseen
o 30 € /käyttökerta, (3 pv) ei jäsenet 60 €

•

Baby-Anne (perus) – opetusnukke
o 20 € / kerta

•

Actar 911 Patrol-laukku elvytyskoulutukseen (2 x 5 kpl) + 2 kpl vauva- actarnukke,
o 25 € / käyttökerta, ei jäsenet 50 € / kerta

•

Teltat 4x4 ja 4x6 m ns. toriteltta
o 40 € /teltta/kerta (7pv max. kuljetuksineen) keltavihreät

•

Pop-up telttakatos 3x3 seinillä ja lisäpainoilla
o Haitarirakenteen ansiosta nopea pystyttää. Kuljettaminen onnistuu myös
henkilöautolla. 50 € /kerta
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•

Tyhjiöpatjoja ja tyhjiölastoja varusteineen monivammapotilaskoulutukseen
o 10€ /patja/kerta

•

Alkusammutuskoulutusperävaunu opetuskäyttöön
o Sisältää 20kpl harjoitusvesisammuttimia ja sammutusharjoituslaitteistot.
Lainaushinta jäsenille 50€ /vrk + käytetyt sammutus- ja polttoaineet, ei
jäsenet 150€ /vrk (lainaaja noutaa ja palauttaa perävaunun
kustannuksellaan sen säilytyspaikkaan). Alkusammutusperävaunuun
pitää saada käyttökoulutus ennen sen noutamista!

Kuva:HPL

•

Interaktiivinen VALISTUSNUKKETEATTERI Pauli Pupu pelastuu
o Vuokrataan ja lainataan vain teatterin käyttöopastuksen saanneille
henkilöille tai opastuksen saaneiden esittäjien kanssa.
Teatteriin kuuluu teatteriseinä, käsinuket, käsikirjoitus ja erilaisia
turvallisuusvälineitä. Tavoitteena on teatterin keinoin opastaa leikkiikäisistä ekaluokkalaisia paloturvallisuuteen sekä toimimaan oikein
hätätilanteessa.
Esityksessä käydään läpi turvallinen tulenkäsittely sekä palovaroittimet ja
alkusammutusvälineet sekä hätäpuhelu. Teatterin ja siihen kuuluvan
rekvisiitan kuljettaminen vaatii pakettiauton tai peräkärryn, jota ei ole
teatterissa mukana. Käsikirjoituksen mukainen esitys kestää noin 30-45
minuuttia riippuen lapsiryhmästä.
Kysy hinnat liiton toimistosta. Esimerkki hinnoittelusta: Kun teatterin
mukana tulee kaksi esittäjää, korvataan heille esittäminen/näytös
(100€/näytös) ja sopimuksen mukaiset matkakulut. Pelkkä teatteri ja
reksiviitta ohjeineen 50€/näytös (lainaus edellyttää, että on käynyt
teatteriin perehdytyskoulutuksen). Vuokraaja huolehtii materiaalin
kuljetuskustannuksista. Vuokraaja saa lisäksi listan tuotteista ja
tarvikkeista, jotka pitää itse tuoda näytökseen.
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8. Yhteystiedot
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Kokkolankatu 4, 33300 Tampere
toimisto@hameenpelastusliitto.fi
www.hämeenpelastusliitto.fi
www.facebook.com/pelastusliitto
www.instagram.fi/pelastusliitto
www.twitter.com/pelastusliitto
Toiminnanjohtaja
Eeva-Liisa Heikkinen
Puh. 041 548 9148

Järjestöpäällikkö
Nina Vuori
Puh. 040 172 2612

Koulutuspäällikkö
Saku Rouvali
Puh. 0500 110 110
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