Vinkkejä osaston toimintaan
Seuraavaan on koottu 2016 kevätopintopäivillä Ukkohallassa läpikäytyjä osastojen toimintamalleja ja muita
juttuja, jotka on havaittu toimiviksi. Kappaleen lopussa suluissa on lisäksi mainittu osasto tai henkilö, mikäli
joku haluaa olla suoraan yhteydessä asian tiimoilta.
Yhteinen tutustumisreissu 3 osaston kesken Oulun hätäkeskukseen. Reissulla oli 45 henkeä. (Pyhäntä)
Selviytymisharjoitus eräkämpässä ilman sähköä ja juoksevaa vettä. Puhelinparkin käyttö harjoituksissa
ja/tai tapahtumissa. (Nivala)
Niin ikään ns. poikkeusoloharjoitus metsästysseuran kämpässä ilman sähköä ja juoksevaa vettä.
Tapahtuman on havaittu kohottavan ryhmähenkeä. (Kuivaniemi)
Teemakausia harjoitusohjelmissa. Esim. valitaan kevätkaudelle teemoiksi ensiapu ja perusselvitys ja sitten
keskitytään näihin teemoihin kevään harjoituksissa. Ei koluta joka vuosi kaikkia aiheita pintaraapaisulla vaan
syvennytään pariin aihealueeseen enemmän. (Kittilä)
Hälytysosastolaiset osallistuvat nuorten kouluttamiseen ja ovat olleet innostuneina asiasta. Nuoret on
jaettu kolmeen tasoryhmään sen mukaan, mille kurssille ovat kesäleirillä menossa. Tasokurssi 1 ja 2
menevät muodostavat yhden ryhmän, tasokurssi 3 ja 4 toisen ryhmän ja ryhmänjohtajakurssille menevät
kolmannen. Jokaisella ryhmällä on oma vastuukouluttaja, joka pyytää tarvittaessa koulutusapua. Nuorten
kanssa on tehty myös muuta kuin palokuntatoimintaan liittyviä juttuja kuten keilausta. (Salla)
Kerran kuussa on pyritty tekemään muuta kuin palokuntatoimintaan suoraan liittyviä juttuja. Järjestetään 2
kpl alueellisia 24 tunnin harjoituksia. Toinen on suunnattu 7-12-vuotiaille ja toinen 13-17-vuotiaille nuorille.
Lavastettujen hälytystehtävien vaatimustaso suhteutetaan ikäryhmän mukaan. (Saku Rouvali, Hämeen
pelastusliitto ry)
30-40 kpl 10-13-vuotiasta nuorta on jaettu kahteen ryhmään. Kerran kuussa on pyritty käymään uimassa tai
pitämään leffailtaa ym. ei suoraan palokuntatoimintaan liittyvää touhua. (Pyhäjoki)
Partiolaisten ja 4h-yhdistyksen kanssa on käyty tiedonvaihtoa viikonlopputapahtumien ja viikkoharjoitusten
ajankohdista, jotta päällekkäisyyksiä on saatu vältettyä, koska usealla nuorella on useampi harrastus. On
pidetty Torilla harjoituksia ja samalla tuotu nuoriso-osastoa näkösälle. Nuoret ovat olleet motivoituneita ja
innokkaita tekemään asiat erityisen hyvin torilla järjestetyissä harjoituksissa. Ajoittain on tehty myös muuta
kuin suoraan palokuntatoimintaan liittyviä juttuja ryhmäytymisen edistämiseksi. Nuoret ovat laatineet itse
itselleen säännöt. (Ii)
Tehtäviä on jaettu osaston kouluttajien kesken, ettei yhden henkilön tarvitse tehdä kaikkea. 14-15-vuotiaat
nuoret pääsevät kokeilemaan kouluttamista varhaisnuorien kanssa. Varhaisnuorten kanssa on käytetty
kouluttajien valmiiksi nimeämiä viikoittain muuttuvia istumapaikkoja, jotta nuoret eivät istuisi aina saman
kaverin vieressä. On perustettu tukiosasto, joka voi auttaa tapahtumien järjestelyissä. Tukiosastoon on
liittynyt mm. hälytystoiminnasta pois jääneitä henkilöitä ja nuorten vanhempia. (Oulun VPK)
Rastikoulutuksessa ryhmät on muodostettu taitotason mukaan, jolloin rastin vaativuustasoa voi mukauttaa
eri ryhmille sopivaksi. (Saarenkylä)

Mikäli hanki on tarpeeksi paksu, voi lumessa järjestää pintapelastusharjoituksen. Tällöin ei ole
hukkumisvaaraa ja nuoret saavat tehdä täyden työn nostaessaan potilasta pintapelastuslautan päälle.
Harjoituksen alussa voi palautella mieleen edellisen kerran harjoituksen aiheen. Tällöin opittu jää
paremmin mieleen, kun kerrataan edellisen viikon pääasiat. (Rantsila)
Nuoria kannattaa haastaa harjoituksissa, vaikka välissä haastetta olisikin vähän liikaa. Nuoret tarvitsevat
toki välillä myös onnistumisen elämyksiä mutta haastavuus tuo mielekkyyttä harjoitteluun. 42 tunnin
harjoituksessa on enemmän aikaa toteuttaa vaativia harjoituksia kuin perinteisemmässä 24 tunnin
harjoituksessa. Lavastettujen hälytystehtävien ei tarvitse olla mitään spektaakkelimaisia. Esim. vesivahinko
kalustohallissa on helppo lavastaa, kun vähän muovitta ja vastaa hyvin mahdollista todellista
hälytystehtävää. Hälytystehtävien jälkeen kannattaa myös käydä palaute läpi heti miten tehtävä on
hoidettu. (Kuopio)
Nuorten kanssa on tehty hieman muunneltua Oulu-rataa. Tehtäviä on muokattu siten, että suoritus on
hauskaa ja nuoret ovat olleet innokkaina tekemässä. (Ivalo)
Nuoria on jaettu tasoryhmiin kokemuksen ja iän mukaan. Vanhimpia nuoria on käytetty apukouluttajina.
Hälytysosastolaisilta on kysytty ketkä ei halua nuoria kouluttaa. Tämän jälkeen kouluttajavuorot on jaettu ja
kukin hankkii sitten itselleen tuuraajan mikäli ei pääse. (Sodankylä)
Harjoitussuunnitelma on laadittu nuorten kanssa, jolloin nuorilta on saatu uusia ideoita harjoituksiin.
Harjoituksissa on tehty muutakin kuin suoraan palokuntatoimintaan liittyviä juttuja kuten keilausta,
frisbeegolfia ja kalareissua. Ideoita on saatu nuorilta. Joku nuori voi vaikka esitellä ja opastaa jonkun lajin
pariin mikäli kouluttajat eivät lajia tunne. Nuoria on otettu avuksi valistustapahtumien järjestämiseen,
jolloin nuoret ovat olleet motivoituneita oppimaan, että osaavat sitten valistustilaisuudessa kertoa asioita.
(Ranua)
24 tunnin harjoitus on ollut nuorten mieleen. Harjoitusta voi pitää myös useamman palokunnan kanssa
yhdessä, jolloin ohjaajaresurssit ovat paremmat. Harjoituksessa on nuorille lavastettuja hälytystehtäviä
kuten etsintää ja savusukellusta. Lisäksi nuorilla on vapaa-aikaa ja kouluttajien kehittelemiä aktiviteetteja.
Naisosasto on otettu mukaan nuoriso-osaston toimintaan. (Kemi)
Nuoret ovat olleet mukana Päivä paloasemalla järjestelyissä. 24 tunnin harjoituksissa kokeiltu pienempiä
hälytystehtäviä suurien spektaakkelien sijaan ja nuoret ovat niistä tykänneet enemmän.
Ryhmänjohtajakurssin käyneille on annettu vastuuta harjoituksen aloituksissa ja leikkituokioissa. Tällöin
harvemmin kouluttavalla hälytysosastolaisella ei tarvitse olla niin suurta tietämystä nykypäivän nuorten
ryhmäytymisleikeistä ja osaston toimintatavoista, kun ryhmänjohtajat huolehtivat näistä. (Nivala)

