Turvalliseen huomiseen!

Ryhmätyö
Yhteenveto 21.10.2017 seminaarista

Mietittävät aiheet
1. Mitä tulee ottaa huomioon, kun nuoriso-osastossa toimiva
aloittaa siirtymisen hälytysosaston toimintaan?
2. Mitä hyvää ja huonoa on tällä hetkellä pelastuslaitoksen
alueella nuorisotyön näkökulmasta?
3. Mitä puitteita (varusteet, tilat ja kalusto) nuorisotoiminta
tarvitsee? Mitä puutteita on? Mitä hyvää on?

• Vihreällä pohjalla ne asiat, jotka koettiin erityisen tärkeiksi.

Mitä tulee ottaa huomioon, kun nuoriso-osastossa toimiva
aloittaa siirtymisen hälytysosaston toimintaan?
• Lainsäädäntö nuoren toimijan
osalta
• Voisiko perehdyttäminen alkaa
jo 15 vuotiaana? Vastaa
(P)VPK:lla
▪ Sitouttaminen nuoriso-osaston
toimintaan
▪ Lisää mielenkiintoa (P)VPK:n
toimintaan
▪ Säästöä, mikäli havaitaan aiemmin,
ettei henkilö sovellukaan alalle

• 16 vuotiaana hälytysosastoon ->
fyysinen testaus -> vastuu
pelastuslaitoksella

• Hälytysosaston henkilöstön
vastuu ->
tasapuolisuus/yhdenvertaisuus
(FAIR PLAY -> fire play)
• Psyykkinen puoli ja soveltuvuus,
miten testata jo nuorisoosastossa?
• Miten kotoutuu hälytysosastoon?
• ”Hälyeno”-mentorointi
• Fyysinen kunnon kehittäminen
yhdessä liikuntavastaavan tms.
kanssa
▪ Yhteiset liikuntatapahtumat

Mitä hyvää ja huonoa on tällä hetkellä pelastuslaitoksen
alueella nuorisotyön näkökulmasta?
HYVÄÄ

HUONOA/KEHITETTÄVÄÄ

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Pelastuslaitos tukee ”rahallisesti”
(harkinnanvaraiset avustukset)
Saa auton käyttöön, kun menee
nuoriso-osastoon liittyvin
tapahtumiin ja koulutuksiin
Pelastuslaitos motivoi palkalla
Mahdollistaa kaluston käytön
Ensihoidon puolelta käy kouluttajia
Nuoriso-ohjaaja-hanke

•
•
•

Varustus
Vakinaisen näkyminen nuorten kanssa
Kiitoksen saaminen (esim.
palkitseminen)
Varainhankinta (ei saa käyttää kalustoa)
Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa
Yhteistyö eri osastojen kanssa
▪
▪
▪
▪

•
•

Viikkoharjoitukset
24h treenit
Pikkujoulut
JOPELA-malja -> kalustokisat

Materiaalipankki
Erikoiskaluston puute/ei käytetä
▪
▪

Häkkirata -> käytetään
Erikoiskontit (öt, vesihuolto)

Mitä puitteita (varusteet, tilat ja kalusto) nuorisotoiminta
tarvitsee? Mitä puutteita on? Mitä hyvää on?
Mitä puitteita tarvitsee?
• Tilat
▪
▪
▪
▪

Kaikilla ei ole kunnollisia tiloja
Terveelliset tilat (ei hometta ym.)
Varusteiden säilytysmahdollisuus
AV-välineiden käyttö
teoriaopetuksessa
▪ Hyvät harjoitusalueet (ei kaikilla)

• Kalusto (leirivälineet myös)
▪ Yhteistyö muiden tahojen kanssa
▪ Kaluston räätälöinti nuoriso-osastolle
o Paino, letkujen pituus

▪ Pääsee koulutuksiin Jopelan autolla
-> Hyvä!
▪ Kalustotilanne hyvä -> määrä &
laatu
▪ Erikoiskaluston puute

▪ Onnistuneiden ja mielekkäiden
harjoitusten edellytys on, että kaikki
kalusto ei ole 5 min
lähtövalmiudessa

• Henkilökohtainen varustus
▪ Keskitetty varustehuolto
tulevaisuudessa?
▪ Turvallisuustekijät – onko kaikilla
kunnossa?
o Silmäsuojaus
o Turvakengät

• Hyvät, motivoituneet vetäjät ja
kouluttajat
• Yhteistyö naapurikuntien
nuoriso-osastojen kanssa
▪ Paljon kehitysmahdollisuuksia

