
Uudistetun palokuntanaistyön 
peruskurssin järjestäminen



Kurssin pituus edelleen 8 h

• Sisältöä päivitetty ja sähköinen oppimisympäristö Priima 

otettu käyttöön

• Kurssin materiaalia on ollut tuottamassa 

• Marika Metsä-Tokila

• Eeva Koivula

• Sari Tuuri-Salonen

• Paula Takio (SPEK, pedagogi)

• Camilla Elgland (SPEK, järjestöohjaaja)

• Niko Ara (SPEK, kehittämispäällikkö)

• Raakel Saarinen (SPEK, verkkopedagogi)

• Rita Hiltunen (SPEK, koulutussuunnittelija)



Kurssin käytyäsi osaat (osaamistavoitteet)

• kuvata yhdistyksen toimintaa

• kuvata palokuntayhdistyksen kokouskäytänteitä

• kuvailla palokunta- ja pelastustoimen rakenteen ja 
toimijat sekä eri tahojen tehtävät

• kertoa sopimuspalokuntatoiminnasta

• kertoa palokuntanaistoiminnasta

• kuvailla palokuntanaisten asut

• kertoa palokuntatoiminnan historiasta.



Kurssin toteuttaminen

• Kurssin voi toteuttaa:

• Täysin lähimuotoisena ”normaaliin tapaan”

• Monimuotoisena

• Etänä

• Oppilaiden materiaali on vain SPEKin sähköisessä 
oppimisympäristö Priimassa

• Kurssinjohtajan PowerPoint ladattavissa kurssinjohtajan omalle 
koneelle Priimasta



Kun kurssi päätetään järjestää
• Luodaan tapahtuma HAKAan normaalisti (hyödynnä alueesi 

pelastusliiton osaamista)
• Ilmoittautumisaikaa on hyvä antaa muutama viikko

• Jos HAKA ei ole käytössä omalla alueellasi, käytä ilmoittautumiseen jotain 
muuta keinoa, esim. sähköpostia.

• Kurssinjohtajasta tieto SPEKiin koulutuspalvelut@spek.fi
• Kurssinjohtaja lähettää omat tiedot ja tiedot kurssin ajankohdasta SPEKiin

• SPEKin verkkopedagogi luo kurssin Priimaan ja lisää kurssinjohtajan 
kurssille, jolloin kurssinjohtaja voi ladata sieltä itselleen mm. 
koulutusmateriaalin (PowerPoint)

• Ilmoittautumisajan päätteeksi Excel-lista osallistujista SPEKiin
koulutuspalvelut@spek.fi

• Kurssinjohtaja lähettää

• Lista sisältää oppilaista tiedot: nimi ja sähköposti

• Oppilaat pääsevät Priimaan tutustumaan aineistoon

• Kouluttaja saa kurssille kurssinjohtaja tunnukset Priimaan

• Kurssilaiset saavat kurssilaisen tunnukset Priimaan

• Kurssi järjestetään saman kalenterikuukauden aikana

mailto:koulutuspalvelut@spek.fi
mailto:koulutuspalvelut@spek.fi


Kouluttajalla tukena

• Kouluttajan PowerPoint 

• Kurssin vetäjä voi ladata Priimasta omilla tunnuksillaan

• Tai sitten kurssinjohtajien sivuilta priimasta

• Priimassa oleva materiaali (sama kuin oppilailla)

• Välilehti kerrallaan voi tulostaa halutessaan

• Kouluttajan oma materiaali ☺



Oppilaan materiaali Priimassa

• Ennakkotehtävät!

• Luettavaa materiaalia

• Kuvia

• Videoita

• Linkkejä

• Tehtäviä

• Priima tarkistaa sähköiset tehtävät automaattisesti (paitsi ennakkotehtävät)

• Kappaleen tehtävä tarvitsee suorittaa ennen kuin voi edetä seuraavaan 

kappaleeseen materiaalissa



Todistus

• Priima luo todistuksen kurssista ja kurssilainen voi 
ladata sen Priimasta suoritettuaan kurssin

• Tämä mahdollista vasta kun kurssi on suoritettu 
kokonaan Priimassa

• Kurssinjohtaja voi jakaa halutessaan myös perinteisen 
todistuksen kurssilaisille kurssin päätteeksi



Onnea opiskeluun!
www.palokuntaan.f i


