Päivitys: 15.11.2021

PELASTUSTOIMINNAN PERUSKURSSI

ELDIS22 –leirin pelastustoiminnan peruskurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin
Pelastusliiton kanssa. Kurssinjohtajana toimii palomestari Petri Strandberg.
Pelastustoiminnan peruskurssin osalta noudatetaan voimassa olevaa sopimushenkilöstön
opetussuunnitelmaa. (https://www.pelastusopisto.fi/wpcontent/uploads/Sopimushenkilosto_OPS2021_saavutettava.pdf)
Kurssi jakautuu dokumentoitavaan perehdytykseen palokunnassa (arvio 12 tuntia),
itseopiskeluun Koulumaalissa (arvio 10 tuntia) sekä lähiopetukseen 60 tuntia, joista osa on
teoriaoppitunteja Teamsilla ja loput harjoitustunteja Eldis22 -leirillä.
Pääsyvaatimusten osalta toimitaan vähimmäisvaatimuksen mukaisesti, joita ovat seuraavat:
-

kurssilaisen tulee olla vähintään 16-vuotias ja enintään 18-vuotias
kurssilaisen tulee täyttää terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta pelastustoiminnan
perustehtävien edellyttämä kelpoisuus (terveystarkastus)
kurssilaisen tulee olla kelvollinen käyttämään paineilmahengityslaitetta
kurssilaisen tulee suorittaa kurssiin kuuluva perehdytys dokumentoidusti omassa
palokunnassa

Aikataulu (alustava):
•
•
•
•
•
•

Hakeutuminen kurssille tapahtuu Eldis22 ilmoittautumisen (HAKA) kautta (HUOM!
haku päättyy jo 15.12.2021)
Jatko-ohjeet toimitetaan loppuvuoden aikana (vko 51-52) kaikille hakijoille
Koulumaali tunnuksien haku palokuntasi ohjeistuksen mukaisesti 1.1 - 15.3.2022
välisenä aikana (ks. tarkemmat ohjeet alta)
Perehdytys on suoritettava omassa palokunnassa 1.1 - 15.3.2022 välisenä aikana (ks.
tarkemmat ohjeet alta)
Terveystarkastukset suoritettava 15.3.2022 mennessä (ks. tarkemmat ohjeet alta)
Lopulliset kurssivalinnat ilmoitetaan 15.3.2022 kaikille hakijoille

Seuraavat vaiheet alkavat vain terveystarkastuksen hyväksytysti suorittaneille:
• Itseopiskelu Koulumaali verkko-oppimisympäristössä 15.3.-31.3.2022 välisenä aikana
• Oppitunnit toteutetaan etänä Teams sovelluksella 1.4 - 20.6.2022 välisenä aikana
• Käytännön harjoitteet suoritetaan Eldis22 -leirillä 3 – 9.7.2022

Tulosta ja säilytä tämä ohje. Lue huolella.

Hakeutuminen kurssille ja puoltojärjestyksen antaminen:
•
•
•

sovi palokuntasi yhteyshenkilön kanssa kurssille hakeutumisesta ja hakeudu kurssille
ilmoittautumalla Eldis22 -leirille HAKAn kautta
ilmoittautuminen on ehdollinen, kunnes terveystarkastus on hyväksytysti suoritettu ja
ilmoitettu seuraavan ohjeistuksen mukaisesti
mikäli palokunnasta hakeutuu useampi hakija: palokunnan yhteyshenkilö ilmoittaa
hakijoiden puoltojärjestyksen sähköpostitse Jaana Kivistölle (jaana.kivisto@helpe.fi)
15.3.2022 mennessä

Terveystarkastuksen suorittaminen:
1. selvitä oman palokuntasi kautta, että kenen kautta terveystarkastus hoidetaan? (alueesi
pelastuslaitoksen työterveys vai palokunnan kautta vai oma kustanne?)
2. käy sovitusti terveystarkastuksessa ja muista pyytää kirjallinen lausunto soveltuvuudestasi
pelastustoimintaan
HUOM! Terveystarkastus tulee suorittaa 15.3.2022 mennessä – itseopiskelu, oppitunnit ja
käytännön harjoitteet alkavat vain terveystarkastuksen hyväksytysti suorittaneille
3. näytä palokuntasi yhteyshenkilölle lausunto
4. palokunnan yhteyshenkilö ilmoittaa Helsingin pelastusliittoon Jaana Kivistölle
sähköpostitse (jaana.kivisto@helpe.fi), että hakija on läpäissyt terveystarkastuksen
5. säilytä lääkärinlausunto itselläsi ja tuo se mukanasi Eldis22 –leirille, jossa kurssinjohtaja
tarkistaa sen ennen käytännön harjoitteiden aloittamista
Perehdytys omassa palokunnassa:
Kurssia edeltävä perehdytys tulee olla suoritettuna ennen Koulumaalissa tehtävän
itseopiskelun aloittamista. Perehdytyksen voi aloittaa ennen terveystarkastusta.
Perehdyttämisestä palokunnassa laaditaan kirjanpito, jonka seurantalomake toimitetaan
Jaana Kivistölle (jaana.kivisto@helpe.fi) viimeistään 15.3.2022.
Ohjeita ja aineistoa itsenäiseen opiskeluun sekä seurantalomake perehdytyksen
suorittamisesta löytyvät Pelastusopiston sivuilta.
(https://www.pelastusopisto.fi/koulutus/pelastustoimensopimushenkilostokoulutus/perehdytysmateriaali-pelastustoiminnan-peruskurssille)
Tarkemmat ohjeet perehdytyksestä toimitetaan vahvistusilmoituksen yhteydessä.

Tulosta ja säilytä tämä ohje. Lue huolella.

Itseopiskelu (Koulumaali)
Kurssin itseopiskelu suoritetaan Koulumaali nimisessä verkko-oppimisympäristössä, johon
kurssilainen tarvitsee tunnukset. Pelastusopiston sivuilta löytyy selkeä kuvallinen ohje
käyttäjätunnuksen hakemiseen ja kirjautumiseen. (https://www.pelastusopisto.fi/wpcontent/uploads/Koulumaali-ohjeet_paivitetty-22.4.2021.pdf) Tunnusten hakemisessa voi
kuitenkin olla alueellisia eroja, joten varmistathan ensin toimintatavan omalta
palokunnaltasi.
Koulumaalitunnukset tulee olla hankittuna ja tietoturvakurssi suoritettuna 15.3.2022
mennessä, sillä silloin kurssin itseopiskeluun oikeuttava ryhmäavain toimitetaan kurssilaisille.

Lisätietoja ja kysymyksiin vastailevat:

Juha Kylmälä

Jaana Kivistö

Juha Kylmälä
koulutuspäällikkö
juha.kylmala@eldis22.fi
puh. +358 40 124 5215
Eldis22 -leiri

Jaana Kivistö
koulutuspäällikkö
jaana.kivisto@helpe.fi
puh. +358 50 591 2827
Helsingin pelastusliitto

Tulosta ja säilytä tämä ohje. Lue huolella.

