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1. Johdanto

Vuosi 2022 on Hämeen Pelastusliitto ry:n 84. toimintavuosi. Vuonna 2020 alkanut
koronaepidemia ja siitä aiheutuneet viranomaisohjeet ovat muokanneet perinteisiä
koulutuksen tapoja. Vuonna 2022 toiveena on, että epidemia ei enää rajoita koulutusta.
Tavoitteena on jatkaa entistä parempaa turvallisuusalan koulutusta kolmen maakunnan
- Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen - alueella.
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 nousi vuonna 2020
reilusti yli puoleen liiton kaikista 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 ja konsultointia kunnille,
laitoksille, yrityksille, sopimuspalokunnille ja eri kohderyhmille. 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. Opetussuunnitelmatyön siirtymävaihe
päättyy vuoden 2022 alkuun mennessä. Pelastusopisto kouluttaa ja lisensoi
pelastustoimen sopimushenkilöstön miehistö- ja ryhmänjohtajatason vastaavat
kouluttajat ja tuottaa kouluttajien käyttöön opetusmateriaalit.
Opetussuunnitelman kehittämistyötä pelastusopisto on tehnyt yhdessä
kehittämisverkoston kanssa. Pelastusopiston visio koulutuksen rakenteesta vuodelle
2022 ja uusien kurssisisältöjen valmistumisesta:

2.2. Pelastustoiminnan täydennyskoulutus - vapaaehtois- ja
sopimushenkilöstölle

Pelastuslaitosten kanssa sovittaessa ja tarpeiden mukaan järjestetään
täydennyskoulutuskursseja
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Toimi oikein paloilmoittimella
Osallistujat

Palokuntien alipäällystö, palokuntien sivutoiminen,
vapaaehtoinen päällystö, yksikönjohtajat

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella on tietoa erilaisista paloilmoitinlaitteista ja hän osaa tunnistaa laitteen tilan sekä pystyy
lukemaan ja tulkitsemaan ilmoitinkaavioita ja laitteen
ilmoituksia.

Defusing ja debriefing -koulutukset
Osallistujat

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

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella on valmiuksia hädässä olevan ihmisen
kohtaamiseen sekä tietoa, miten ihminen käsittelee
traumaattisia kokemuksia.

Vaara- ja uhkatilannekoulutus
Osallistujat

Palokuntien päällystö, alipäällystö, yksikönjohtajat, sekä
miehistö

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella on valmiuksia kohdata uhkaava henkilö
palo- ja pelastustoimen sekä ensivastetoiminnan tehtävissä.

AS1 kurssinjohtajakoulutus
Osallistujat

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

Osaamistavoitteet

AS1 kurssinjohtajalla on riittävät tiedot AS 1 -kurssin
tavoitteista, palamisen ja alkusammutuksen teoriasta sekä
alkusammutusharjoituksen
turvallisesta
toteutuksesta.
Kurssinjohtaja
pystyy
vastaamaan
harjoituksen
työturvallisuudesta pitämillään kursseilla.
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Sähkö- maakaasu-, ja hybridiauton turvallisuuskoulutus
Osallistujat

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

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella on valmiudet toimia turvallisesti sähkö,
maakaasu- ja hybridiautojen sekä latausasemien ja akkujen
kanssa onnettomuustilanteissa kentällä. Hän tuntee sähkö- ja
hybridiautojen ja latausasemien toimintaperiaatteita yleisesti
sekä aiheen taustaa kuten alan lainsäädäntöä.
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3. Palokuntatoiminnan kehittäminen
3.1. Palokuntanaistyön koulutus ja tapahtumat

Palokuntanaisosaston johtajakurssi, 2 pv
Aika ja paikka

Pirkanmaa

Osaamistavoite

Kurssin suorittaneella on valmiudet osaston johtamiseen,
toiminnan suunnitteluun ja tiedottamiseen. Hän osaa kirjata
tapahtumat sekä tietää puheenjohtajan ja osastonjohtajan
tehtävät.

Palokuntanaisten virkistyspäivä
Aika ja paikka

Kevät, Nokia Eden

Tavoite

Ajankohtaisten aiheiden päivitystapahtuma
sekä verkostoituminen mukavan yhteisen
toiminnan merkeissä.

Tekstiiliturvallisuus
Osaamistavoite

Kurssin suorittanut osaa arvioida eri materiaalien
turvallisuutta erityisesti paloturvallisuuden näkökulmasta.

Palokuntanuorten talvileiri
Leirillä tarvitaan naisia muonittamaan.

Mimmin malja sekä opintopäivät
Toteutetaan yhteistyössä Länsi-Suomen Pelastusalan liiton
naistyön kanssa.
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Valtakunnallinen palokuntanuorten kesäleiri 2022
Palokuntanuorten leiri ELDIS 22 järjestetään 3.-9.7.
Helsingissä Malmin lentokentällä.

Palokuntanaisten vuosikokous ja kirkkopyhä
Aika ja paikka

Lokakuu, Kanta-Häme
Palokuntanaisten kirkkopyhä ja vuosikokousasiat

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

Ajankohtaiskoulutukset
Aika ja paikka

Osastojen kanssa sovittavat ajat ja paikat
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
Osallistujat

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

syksy

Nuorisotyön kevätretki
Osallistujat

Hämeen pelastusliiton palokuntanuoret ja ohjaajat

Tavoite

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

Kesto

1 päivä

Aika

Toukokuu

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi
Osallistujat
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.
Osaamistavoite

Kurssin suorittaneella on valmiudet toimia lasten ja nuorten
kanssa nuoriso-osaston viikkoharjoituksissa ja leireillä.
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Kesto

32 tuntia, jotka on jaettu kahdelle viikonlopulle

Aika

Syksy

Nuoriso-osaston johtajakurssi
Osallistujat

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

Osaamistavoite

Kursin suorittaneella on valmiudet toimia palokunnan
nuoriso-osaston johtajana tai varajohtajana. Kurssin
suorittanut osaa suunnitella ja kirjata toimintaa sekä
kartoittaa harjoitusten riskejä. Kurssin suorittanut on lisäksi
saanut valmiuksia osaston hallinnollisiin ja viestinnällisiin
tehtäviin.

Kesto

2,5 päivää (16h)

Aika

Kevät ja/tai syksy

Varhaisnuorisotyön kouluttajakurssi
Osallistujat

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

Osaamistavoite

Kurssin suorittaneella on valmiuksia ja välineitä toimia
ohjaajana ja kouluttajana varhaisnuorten parissa.

Kesto

2,5 päivää

Aika

Kevät

Palokuntanuorisotyön kilpailutoiminta
Kilpailut järjestetään vuorovuosin niin että jokainen alue
järjestää yhden kilpailun. Kilpailut järjestetään, mikäli niihin
on osallistujia tarpeeksi.
Ilveskilpailu
Tietokilpailu
Liitinviesti
Palobandy
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Päijät-Häme
Päijät-Häme, järjestetään
Ilveskilpailuiden yhteydessä
Päijät-Häme (kilpailupäivän
ohessa)
Forssa-Toijala

Frisbeegolf

Ruovesi

Haetaan kilpailupäällikön tehtävään kiinnostunutta, jonka
tehtävänä on auttaa alueita kilpailuiden järjestämisessä.

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
Osallistujat

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

Tavoite

Tutustuttaa palokuntanuoret talviseen leirielämään ja
telttailuun sekä antaa elämyksiä talvisista
ulkoselviytymistaidoista.

Aika ja paikka

Helmi-maaliskuu, leirivaliokunta päättää leiri paikan vuoden
2021 aikana.

Palokuntanuorten valtakunnallinen ja kansainvälinen kesäleiri
Osallistujat

Palokuntanuoret ja palokuntalaiset; 7-17-vuotiaat nuoret ja
heidän ohjaajansa

Aika ja paikka

3.7.-9.7.2022 Malmin lentokenttä, Helsinki

3.3. Muu palokuntatoiminta

Liiton veteraanipäivät, 2 pv
Pelastusliiton veteraanitoiminnan jäsenten yhteinen
tapaaminen.
Palokuntaveteraanien vuosikokous
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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.

Osaamistavoite

Selviytyminen normaaliolojen yllättävissä tilanteissa ja
varautuminen turvallisuusuhkiin. Koulutukseen osallistunut
osaa opastaa myös muita omatoimiseen varautumiseen 72
tunnin ajaksi ja tunnistamaan riskejä sekä tarkistamaan
perusasioita kodin turvallisuudesta.

Meidän turvallinen kylä -koulutus, 8 t
Osallistujat

Kaikki kyläturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet.

Osaamistavoite

Keinojen löytäminen parantaa oman arjen ja koko kylän
turvallisuutta. Kurssin suorittaneella on tietoa
paloturvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta arjen
häiriötilanteisiin (esim. sähkökatkot ja myrskytuhot).

Asuinkiinteistön turvallisuus kurssi, 8 t
Osallistujat

Asuinkiinteistöjen turvallisuustiimien ja hallitusten jäsenet
sekä isännöitsijät, jotka vastaavat kiinteistön hoidosta sekä
kaikki asumisen ja arjen turvallisuudesta yleisesti
kiinnostuneet.

Osaamistavoite

Kurssilla opitaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään
yleisimmät vaarapaikat sekä laatimaan tai tarkistamaan
asuinkiinteistön pelastussuunnitelma. Kurssin suorittanut
tietää asumien ja arjen turvallisuuden perusasiat, mitä
kiinteistön hoidosta vastaavan tulee tietää.
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Väestönsuojan hoitajan kurssi, 4 t
Osallistujat

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. Kurssille osallistuville suositellaan myös
asuinkiinteistön turvallisuuskurssin suorittamista.

Osaamistavoite

Kurssin suorittaneella on perustiedot
väestönsuojan laitteiden käytöstä,
suojan hoidosta ja tarkastuksista ml.
vuositarkastus. Hän pystyy
vastaamaan väestönsuojan
toimintakunnosta ja tarvittaessa
johtamaan väestönsuojan
käyttöönottoa.

Asuinkiinteistön turvallisuus jatkokurssi, 3-4 t
Osallistujat

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

Osaamistavoite

Osallistuneella on tietoa ja käytännön valmiuksia
hätäensiapuun ja alkusammutukseen sekä perustietoa
turvallisuuskävelyn toteutuksesta omassa asuinkiinteistössä.

Väestönsuojan hoitajan päivityskurssi, 3-4 t
Osallistujat

Peruskurssin käyneet ja tietojaan päivittävät.

Osaamistavoite

Ajankohtaistieto ja kertaus oman taloyhtiön väestönsuojan
ylläpitoon ja huoltoon. Tarvikkeiden ja niiden hankinnan
päivitys.

Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi, 8-16 t
Osallistujat

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

Perustieto väestönsuojelusta ja kodin turvallisuudesta,
varautumisesta, väestönsuojelun organisaatiosta,
omatoimisesta varautumisesta sekä normaali- ja
poikkeusoloista. Valmiudet alkusammutukseen.

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.

Kotivara-koulutus, 1-3 t
Osallistujat

Kotivarasta ja omatoimisesta varautumisesta kiinnostuneet
henkilöt

Osaamistavoite

Kotivara ja sen vaatimukset. Elintarvikkeiden ja muiden
tarvikkeiden säilytys ja kierto, jotta tuotteet olisivat
luonnollinen osa omaa elämää. Valmiudet arjen
häiriötilanteista selviämiseen.
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5. Omarahoitteinen koulutus, yritysten ja laitosten koulutus

Korttikoulutukset, korttien voimassaolo 5 vuotta :
Tulityökorttikoulutus, 8 t
Osallistujat

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

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

Työturvallisuuskorttikoulutus, 8 t
Osallistujat

Työntekijät työpaikoilla saamaan
valmiuksia työturvallisuuden
parantamiseksi.

Osaamistavoite
•
•

Perustieto työsuojelusta ja työturvallisuusosaamisesta
Osataan toimia työssä niin, että työtapaturmat,
vaaratilanteet ja haitallinen kuormitus vähenee

Alkusammutuskortti, 2 t , AS1
Osallistujat

Koko henkilöstö

Osaamistavoite

Tietää palamisen perusteet sekä sammuttimen valinnan.
Osaa käyttää erilaisia alkusammuttimia
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Ensiapukoulutukset
•
•
•
•
•

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

Osallistujat

Yritysten, yhteisöjen sekä laitosten henkilöstö

Osaamistavoite

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet
kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Koulutukset ovat
Punainen Risti Ensiavun sertifioituja ensiapukursseja.

Koulutukset, joihin ei sisälly korttisuoritusta:
Automaattisen paloilmoitinlaitteen hoitajan kurssi (API-kurssi), 8 t
Osallistujat

Kiinteistön hoidosta vastaavat esimiehet, paloilmoittimen
hoitajat ja hoitajan sijaiset.

Osaamistavoite

Koulutettavat oppivat tuntemaan paloilmoittimien rakenteen
ja toiminnan; osaavat laitteistojen kokeilut ja
kuukausikokeilut; huollot sekä kunnossapidon järjestelyt.

Automaattisen sammutuslaitteiston hoitajan kurssi, 8 t
Osallistujat

Kiinteistön automaattisen sprinklerilaitteiston toiminnasta ja
ylläpidosta vastaavat henkilöt.

Osaamistavoite

Koulutettavat tuntevat automaattisen sammutuslaitteiston
rakenteen ja toiminnan; osaavat laitteistojen kokeilut sekä
laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt. Kurssin
suorittanut tietää, miten erheelliset ilmoitukset vältetään.

Väestönsuojan hoitajan kurssi, 4 t
Osallistujat

Kurssi on tarkoitettu S1 ja K -luokan väestönsuojan hoitajille
tai tehtävään haluaville sekä heidän varahenkilöilleen. Kurssi
antaa perustiedot ja valmiudet kiinteistön väestönsuojan
hoitajan tehtävään.

Osaamistavoite

Kurssin suorittaneella on perustiedot
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väestönsuojan laitteiden käytöstä, suojan hoidosta ja
tarkastuksista ml. vuositarkastus. Hän pystyy vastaamaan
väestönsuojan toimintakunnosta ja tarvittaessa johtamaan
suojan käyttöönottoa.

Pelastussuunnitelman laadinnan ohjaus ja opastus
Osallistujat

Yrityksien sekä virastojen ja laitosten turvallisuudesta
vastaavat henkilöt.

Osaamistavoite

Valmiudet laatia oman yrityksen pelastussuunnitelma
pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti.

Työpaikan palontorjuntakurssi, alkusammutus 4 h
Osallistujat

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

Osaamistavoite

Ensitoimenpiteet onnettomuustilanteissa, tiedot
palonehkäisystä sekä alkusammutuskaluston käyttötaito.

Yritysturvallisuuden ajankohtaispäivä, 1 pv
Osallistujat

Yritysten ja laitoksien turvallisuushenkilöstö

Osaamistavoite

Koulutettavalla on päivitetty tieto turvallisuusasioista

yrityksissä, uusimmista määräyksistä ja ohjeista
turvallisuudesta. Hän hallitsee turvallisen yrityskulttuurin ja
työturvallisuuden perusasiat.

Räätälöidyt poistumisharjoitukset
Osallistujat

Yritysten ja laitosten henkilöstö

Osaamistavoite

Turvallinen poistuminen lähintä poistumistietä pitkin
kokoontumispaikalle
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Välittömästi harjoituksen jälkeen osallistujat saavat
palautteen ja henkilöstön turvallisuustietoisuus ja -ajattelu
paranee. Harjoituksesta laaditaan raportti, joka toimitetaan
asiakkaalle.

Räätälöidyt sisällesuojautumisharjoitukset
Osallistujat

Yritysten ja laitosten henkilöstö

Osaamistavoite

Turvallinen sisällesuojautuminen
kaasuvaaran, kemikaalionnettomuuden, massiivisen
tulipalon, uhkaavan tilanteen, tai muun vastaavan tilanteen
varalle.
Välittömästi harjoituksen jälkeen annetaan palaute
osallistujille. Harjoituksesta laaditaan raportti, joka
toimitetaan asiakkaalle.

Räätälöidyt onnettomuusharjoitukset
Osallistujat

Yritysten ja laitosten henkilöstö

Osaamistavoite

Kyky toimia onnettomuudessa tai sen uhatessa. Henkilöstön
turvallisuustietoisuus kasvaa ja turvallisuusajattelu paranee.
Välittömästi harjoituksen jälkeen annetaan osallistujille
palaute. Onnettomuusharjoituksesta laaditaan kirjallinen
raportti asiakkaalle.

Muut turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset
Pelastusliiton kautta on tilattavissa eri turvallisuuskorttikoulutuksia,
harjoituksia sekä kursseja, mm.
• Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitaja, SPEK
• Turvallisuuspäällikön peruskurssi, SPEK
• Työpaikan turvallisuuskävelyt (turvallisuus tutuksi
työpaikalla, havainnoidaan yhdessä erilaisia
turvallisuuspoikkeamia työympäristössä.)
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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.
Liitto tiedottaa ja antaa tapahtumatukea

112-päivä - valtakunnallinen hätänumeropäivä
Kohderyhmä

Koko väestö

Tavoite

Tavoitteena hätänumeron tunnetuksi
tekeminen koko väestölle. Markkinoidaan
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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 välineistö

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 lainauksesta saa liiton toimistosta. 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) – opetusnuket
o 20 € / kerta

•

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

•

Teltat 4x4 ja 4x6 m ns. toriteltta
o 50 € /teltta/kerta (7pv max. kuljetuksineen) keltavihreät

•

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

•

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

Kahvituksiin:
o Rasvakeitin 16 l, esim. munkkien paistoon
▪ 50 € jäsenet
o Kahviastiasto, arabia, 48 kpl
▪ 20 € jäsenet

•

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!

•

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.
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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.

8. Yhteystiedot
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä
toimisto@hameenpelastusliitto.fi
www.hämeenpelastusliitto.fi
www.facebook.com/pelastusliitto
www.instagram.fi/pelastusliitto
www.twitter.com/pelastusliitto
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