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PELASTUSTOIMINNAN PERUSKURSSI VASTAAVIEN KOULUTTAJIEN SEMINAARI  
 
Aika 24.3 - 25.3.2020  
 
Paikka Pelastusopisto, Hulkontie 83 
 
Kohderyhmä Pelastustoiminnan peruskurssin vastaavina kouluttajina toimivat. Seminaariin  
  osallistuminen ei edellytä suoritettua vastaavan kouluttajan koulutusta; myös  
  kursseilla toimivat kouluttajat ovat tervetulleita. Huomioitavaa on kuitenkin se, että 
  seminaarin jälkeen pitkän lisenssin (siirtymäaika + kolme vuotta), saavat vain  
  vastaavan kouluttajan koulutuksen suorittaneet tai AHOT:n kautta Pelastusopiston 
  vastaavan kouluttajan rekisteriin hyväksytyt.  
 
Tavoite Vastaava kouluttaja osaa 

 organisoida pelastustoiminnan peruskurssin omalla alueellaan. 

 valita kurssilaiset kurssille. 

 ohjata kouluttajia pelastustoiminnan peruskurssin. 

 toteuttaa pelastustoiminnan peruskurssin, että kurssilaiset täyttävät 
osaamisperustaiset oppimistavoitteet. 

 antaa palautetta kurssin kehittämiseksi Pelastusopistolle. 
 
Ohjelma 
 
Tiistai 24.3. luokka F203_1 ja F203_2 
Kirmo Savolainen 
 
08:30 Ilmoittautuminen ja kahvit 
09:00 Pelastustoiminnan peruskurssin seminaarin avaus 
09:15 Vastaavana kouluttajana toimiminen Pelastustoiminnan peruskurssilla 
10:30 Pelastustoiminnan peruskurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa 
11:30 lounas 
12:30  Pelastustoiminnan peruskurssin opetusmateriaali 
14:00 kahvi  
14:30 Pelastustoiminnan peruskurssin opetusmateriaali 
16:00 Päivän yhteenveto 
 
Iltaohjelma 
 
19:00 Savusauna teemana: sopimushenkilöstökoulutus  
 
 
Keskiviikko 25.3. 
 
09:00 Pelastustoiminnan peruskurssin kehittäminen ryhmätöinä 
10:30 Ryhmätöiden purku ja yhteenveto  
11:30 lounas 
12:15  Oppimiskäsitys ja koulutuksen laatu sopimushenkilöstökoulutuksessa 
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SAVUSUKELLUSKURSSI VASTAAVIEN KOULUTTAJIEN SEMINAARI  
 
Aika 25.3 - 26.3.2020  
 
Paikka Pelastusopisto, Hulkontie 83 
 
Kohderyhmä Savusukelluskurssin vastaavina kouluttajina toimivat. Seminaariin osallistuminen ei 
  edellytä suoritettua vastaavan kouluttajan koulutusta; myös kursseilla toimivat  
  kouluttajat ovat tervetulleita. Huomioitavaa on kuitenkin se, että seminaarin jälkeen 
  pitkän lisenssin  (siirtymäaika + kolme vuotta), saavat vain vastaavan kouluttajan 
  koulutuksen suorittaneet tai AHOT:n kautta Pelastusopiston vastaavan kouluttajan 
  rekisteriin hyväksytyt. 
 
Tavoite 
 
Tilaisuuden jälkeen vastaava kouluttaja osaa 

 organisoida savusukelluskurssin omalla alueellaan. 

 valita kurssilaiset kurssille. 

 ohjata kouluttajia savusukelluskurssilla. 

 toteuttaa savusukelluskurssin, että kurssilaiset täyttävät osaamisperustaiset 
oppimistavoitteet. 

 antaa palautetta kurssin kehittämiseksi kurssin pääkouluttajalle. 
 
Ohjelma 
 
Keskiviikko 25.3 luokka F117_2 
Ville Ala-Kokko, Teemu Pietilä ja Alisa Puustinen 
 
13:00 Savusukelluskurssin seminaarin avaus 
 Savusukellusosaamisen kehittäminen; ryhmäkeskustelut (turvallisuuskahvila)  
14:00 Keskustelu 
15:30 Yhteenveto 
16:30 Päivän päätös 
 
Iltaohjelma 
19:00 Savusauna savusukellusteemalla 
 
Torstai 26.3 B104 
Ville Ala-Kokko ja Teemu Pietilä 
 
8:30 Vastaavana kouluttajana toimiminen savusukelluskurssilla 
10:30 Savusukelluskurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa 
11:30 lounas 
12:30  Savusukelluskurssin opetusmateriaali 
14:00 kahvi  
14:30 Savusukelluskurssin opetusmateriaali 
16:00 Päivän yhteenveto ja todistusten jako 
 

 

 


