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HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 
Palokuntanuorisotyö 
Turvallisuus on yhteinen asia 

Palokuntakoulutus 

Muu palokuntakoulutus 

Nuorisotyökoulutus 
 

 

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 Syksy 2023 

 

Palokuntalaispäivä 

 

Osanottajat Palokuntalaispäivä järjestetään yhteistyössä Nais- ja/tai veteraanityön kanssa.  

 

Tavoite Opintopäivillä käsitellään ajankohtaisia aiheita, joka on kaikille yhteistä toimintaa.  

 

Kesto 1-2 päivää 

 

Aika Syksy 2023 

 

HAKA-koulutus 

 

Osanottajat Tapahtuma on avoin kaikille Hämeen pelastusliiton ohjaajille  

 

Tavoite Vahvistaa ja parantaa HAKA käyttöä nuorisotyössä. 

 

Kesto 1 päivä 

 

Aika Kevät ja/tai Syksy 2023 

 

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 2023 
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HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 
Palokuntanuorisotyö 
Turvallisuus on yhteinen asia 

Nuoriso-osaston kouluttaja -kurssi 

 

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.  

 

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 2023 

 

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.  
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HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 
Palokuntanuorisotyö 
Turvallisuus on yhteinen asia 

   

Kesto 2,5 päivää (16 h) 

 

Aika  Kevät ja/tai syksy 2023 

 

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  

 

Opetusaiheet Varhaisnuorisotoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen palokunnassa.  

 Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen varhaisnuorisotyössä. 

 

Aika  Kevät 2023 

 

 

 

Palokuntanuorisotyön kilpailutoiminta 

Kilpailut järjestetään vuorovuosin niin että jokainen alue järjestää yhden kilpailun. Kilpailut järjestetään, 

mikäli niihin on osallistujia tarpeeksi.  

 

Ilveskilpailu  Ruovesi 

Tietokilpailu   Ruovesi, järjestetään Ilveskilpailuiden yhteydessä 

Liitinviesti  koulutusleirin yhteydessä 

Palobandy  Tampere 

Frisbeegolf   Hämeenlinna 

 

Haetaan kilpailupäällikön tehtävään kiinnostunutta, jonka tehtävänä on auttaa alueita kilpailuiden 

järjestämisessä.  

 

Palokuntanuorisotyön kokoukset  
 

Kokoukset Kevätkokous 

Syyskokous 

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.  
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HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 
Palokuntanuorisotyö 
Turvallisuus on yhteinen asia 

Palokuntanuorten koulutus talvileiri  
 

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

 

Tavoite Leirin jälkeen palokuntanuori osaa toimia talvella leiriolosuhteissa osana muuta ryhmää. 

 

Aika ja paikka Helmi-Maaliskuu 2023, leirivaliokunta päättää leiri paikan vuoden 2022 aikana 

 

Palokuntanuorten koulutus kesäleiri   
 

Osanottajat Hämeen pelastusliiton toiminta-alueiden kouluttajat ja palokuntanuoret. 

 

Tavoite Palokuntanuorisotyön koulutusjärjestelmän mukaiset kurssit 

 

Aika ja paikka 2.-8.7.2023, paikka leiripäällikkö vahvistaa 


