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Savusukellusosaamisen webinaarit
Keväälle 2020 suunniteltu Savusukellusosaamisen kehittämisseminaari toteutetaan syyskuussa
verkossa webinaarien sarjana (Teams -yhteys). Webinaarin tavoitteena on kehittää yhdessä
savusukelluskoulutusta, -tekniikoita ja -osaamista. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan
savusukelluksen kehittämiseen kommentoimalla ja äänestämällä. Keskustelua on mahdollista jatkaa
myös tilaisuuksien välissä ja jälkeen Teams -keskustelukanavalla.
Tilaisuudet järjestetään saman aiheen osalta päivän aikana kaksi kertaa klo 9.00 - 11.00 ja klo 18.00 20.00. Aamupäivän webinaarin kohderyhmänä on ammattihenkilöstö ja illan kohderyhmänä
sopimushenkilöstö. Webinaarien aikana käydään läpi myös helmikuussa hankkeessa toteutetun
savusukellus- ja sammutustekniikan osaamiskyselyn tulokset.
Tilaisuudet soveltuvat erinomaisesti pelastuslaitosten normaaliin harjoitustoimintaan. Iltakoulutusta
pystyy suoraan hyödyntämään palokuntien viikkoharjoitustoiminnassa. Tilaisuudet tallennetaan ja
tallenteet voi katsoa myöhemmin. Linkit tallenteisiin ilmoitetaan myöhemmin.
Ohjelma ja aikataulu
tiistai 1.9.
klo 9 - 11 / 18 - 20

Savusukellus- ja sammutustekniikan osaamiskartoituskyselyn tulokset
Helmikuussa toteutetun kyselyn tulokset. Mitä osataan, missä asioissa on
kehittämisen varaa?

tiistai 8.9.
klo 9 - 11 / 18 - 20

Savusukellustekniikka 2020-luvulla
Mitä on lämpökamerasukellus? Mitä tarkoittaa vähemmän altistava
savusukellustekniikka? Onko uusista täydentävistä sammutustekniikoista
perinteisen pienpisarasammutuksen haastajiksi? Vierailijana yliopettaja
Ismo Huttu.

tiistai 15.9.
klo 9 - 11 / 18 - 20

Savusukeltajan fyysisen toimintakyvyn vaatimukset ja testaus,
savusukellustehtävien jakaminen perus- ja vaativiin savusukellustehtäviin
Mikä on savusukellusta edellyttävä perus- ja mikä vaativa tehtävä? Millainen
fyysinen toimintakykyvaatimus eri tehtäviin vaaditaan? Miten
savusukeltajan testausta kehitetään. Vierailijana vanhempi tutkija Sirpa
Lusa, Työterveyslaitos.

tiistai 22.9.
klo 9 - 11 / 18 - 20

Savusukelluskoulutuksen ja harjoitusten kehittäminen
Millainen on laadukas savusukellusharjoitus? Miten savusukelluskoulutus
uudistuu niin pelastaja- kuin sopimushenkilöstökoulutuksessa?
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Luennoitsijat

Ville Ala-Kokko
Teemu Pietilä
Ismo Huttu
Sirpa Lusa

suunnittelija / Pelastusopisto
opettaja / Pelastusopisto
yliopettaja / Pelastusopisto
vanhempi tutkija / Työterveyslaitos (15.9.)

Ilmoittautuminen
Webinaareihin pääsee ilmoittautumaan oheisen linkin kautta. Osallistuja voi ilmoittautua kaikkiin
haluamiinsa tilaisuuksiin yhdellä kertaa, tai kuhunkin tilaisuuteen erikseen. Ilmoittautumisajat
päättyvät aina tilaisuutta edeltävänä päivänä klo. 12.00.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja webinaarista ja Savusukellusosaamisen kehittäminen -hankkeesta
Ville Ala-Kokko p. 0295 453 478.
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