
Polte21 -virtuaalileiri
Hei, nuoret ja kouluttajat

Nuorisotyö, leirikirje 1

Tänäkään vuonna ei valitettavasti
pandemian vuoksi päästy leireilemään,
mutta nyt syksyn aikana on kuitenkin
mahdollisuus taas edistää kurssi-
suorituksia, ja päästä oppimaan lisää.
Tämä edes-auttaa myös pysymään
muiden ikäisten tahdissa sitten leirillä
kursseilla.

Syksyn virtuaalileirillä suoritettavina:
TaKu 1-4, Tiku, sekä EA-jatkokurssi.

Jatkuu...

Oppimisalustana toimii uusi entistä
helpompi - Priima

llmoittautuminen
HAKA:ssa 3.10.

mennessä 

Nuoret
ilmoitetaan

kurssille samaan
tapaan kuin

normaalille leirille

Pääpainona
opiskelussa on

helppous ja
monimuotoisuus



Syyskaudella järjestetään 
verkossa seuraavat nuorten 

perus- ja jatkokurssit:
Tasokurssi 1 (TaKu1), ikäraja 10 vuotta (v 2011 tai aiemmin syntyneet)
lisäksi taustalla oltava AKU-2 / NMK / tai muu riittävä perehdytys
Kurssinjohtajana: Jonna Valo, Säkylän VPK 

Tasokurssi 2 (TaKu2), ikärajana 12 vuotta (v. 2009 tai aiemmin
syntyneet) lisäksi suoritettuna pitää olla TaKu1
Kurssinjohtajana: Anni Liimatainen, Rantakulman VPK 

Tiiviskurssi (TiKu). ikäraja 13 vuotta ( v.2008 tai aiemmin syntyneet)
lisäksi pitää olla omaksuttuna nuorisomerkkikurssin (NMK) taidot
Kurssinjohtaja: Minttu Uitto, Muurlan VPK
Tasokurssi 3 (TaKu3), ikäraja 13 vuotta (v. 2008 ti aiemmin
syntyneet) lisäksi pitää olla TaKu2 tai TiKu suoritettuna. 
Kurssinjohtajana: Erja Haiko, Ulvilan VPK

Tasokurssi 4 (TaKu4) ikäraja 14 vuotta (v. 2007 tai aiemmin syntyneet)
lisäksi pitää olla TaKu3 suoritettuna
Kurssinjohtaja: Toni Riuttanen, Paimion VPK 

EA-jatkokurssi (EA) ikäraja 15-18 vuotta (v. 2006 tai aiemmin syntyneet) 
Kurssinjohtaja: Katri Laaksonen, Eurajoen VPK

POLTE21

Virtuaalileirin toteutuksesta vastaa Länsi-
Suomen Pelastusalan liiton nuorisotyö
 Kurssien käytännönviennistä vastaa POLTE 
-leirin koulutusorganisaatio.

Virtuaalileiri on maksuton

Lisätietoja antavat:
Heli Järvelä, koulutuspäällikkö, POLTE -leiri

040 709 0297 /helijar@hotmail.com
Nina Aronen, järjestöohjaaja LSPeL
044 541 0221 / nina.aronen@lspel.fi



Kurssinjohtajien terveiset

 

Tasokurssi 1 (TaKu 1)
Tervetuloa Tasokurssi 1:lle! Kurssilla opit palokuntalaisen perustaitoja itseopiskeluna netissä. Kurssin tehtävä
tpystyt suorittamaan pääasiassa kotona puhelimen tai tietokoneen kanssa. Kurssin aiheita ovat esimerkiksi
sammutuspeitteen käyttö, tajuttoman ensiapu sekä erilaiset solmut. Oppimisen apuna kurssilla on videoita ja
erilaisia tehtäviä sekä ohjeet käytännön harjoituksien suorittamiseen.
Jonna Valo, TaKu1, Kurssinjohtaja jonna.valo91@gmail.com

Tasokurssi 2 (TaKu 2)
Tervetuloa kurssille! Kurssin jälkeen tiedät palamisen edellytykset ja sammutusmenetelmät, tunnet erilaisia
alkusammuttimia ja osaat käyttää niitä, tiedät yleisimmät liittimet ja miten letkuja käsitellään, osaat käyttää
palonarua, ymmärrät pääpiirteittäin minkälaisia selvityksiä pelastusryhmä tekee sammutustehtävissä ja osaat
tarkemmin työjohtoselvityksen sekä tiedät erilaisia mahdollisuuksia vesihuollon järjestämiseen. Lisäksi kurssilla
harjoitellaan ensiapua, pohditaan varautumista vaara- ja häiriötilanteisiin sekä opitaan palokuntalaisen
pukeutumisesta, merkeistä ja käyttäytymisestä.
 Suuren osan kurssin asioista voit opiskella itsenäisesti omaan tahtiin Priima-oppimisympäristössä tai vaikka yhdessä
oman palokuntasi muiden kurssilaisten kanssa. Kurssin sisältö on jaoteltu kokonaisuuksiin ja kun saat kokonaisuuden
oppimateriaalit käytyä läpi, voit tehdä siihen liittyvät tehtävät ja palauttaa ne suoraan oppimisympäristössä. Lisäksi
kurssilla on muutamia harjoituksia, jotka voit suorittaa oman palokuntasi viikkoharjoituksissa mahdollisuuksiesi
mukaan. Erillistä loppukoetta ei ole, vaan kurssi on valmis kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu.
Terveisin Anni Liimatainen, Taku 2 Kurssinjohtaja    anni.liimatainen@gmail.com

Tiiviskurssi (TiKu)
Tervetuloa TiKu-etäkurssille! TiKu eli Tiiviskurssi on kurssi, jossa vedetään yhteen tasokurssien 1 ja 2
ydinasiat. Tiiviskurssin suoritettuasi voit siis seuraavaksi hakeutua Tasokurssi 3:lle. Tiiviskurssilla pääset
harjoittelemaan monipuolisesti erilaisia palo- ja pelastusalan perustaitoja sekä yleisiä turvallisuustaitoja.
Covid-19-pandemia siirsi Koskella järjestettävän Polte-leirin, mutta osan leirikursseista voi nyt suorittaa
verkossa Polte 2021-virtuaalileirillä!
Tiiviskurssi järjestetäänkin nyt toista kertaa verkkokurssina! Kurssi toteutetaan Priima-oppimisympäristön
kautta. Kurssisisällöt opiskellaan videoiden ja muiden interaktiivisten opetusmateriaalien ja sähköisten
tehtävien avulla. Osan käytännönharjoituksista voit suorittaa kotona ja osan oman palokuntasi
viikkoharjoituksissa. Voit suorittaa kurssin omassa tahdissasi loppuvuoden aikana 19.12. mennessä ja
tutustua verkossa samalla uusiin ystäviin aivan kuten leireillä yleensäkin. Mikäli et vielä ole ilmoittautunut
mukaan Tiiviskurssille niin ei hätää, vielä ehdit mukaan! Tule siis mukaan kokemaan TiKu-etäkurssi! 
Nähdään verkossa, Minttu Uitto kurssinjohtaja, minttu.m.nurmi@gmail.com 

Tasokurssi 3 (TaKu 3)
Toivotan tervetulleeksi tälle verkkototeutukselle kaikki ne nuoret, jotka ovat edenneet tasokursseilla nyt
kolmoselle. Vallitsevan tilanteen vuoksi olemme joutuneet keksimään uusia tapoja opettaa palokuntajuttuja ja
nyt tarjolla on toista kertaa TaKu3 etänä. Toteutus tapahtuu verkossa videoina ja niihin liittyvinä lyhyinä
tehtävinä. Hae siis rohkeasti mukaan ja saat hienoa jatkoa opintokirjaasi ja palokuntaurallesi. Lisäksi ovi
aukeaa ensi vuonna viimeisellekin tasokurssille eli neloselle!
Erja Haiko, kurssinjohtaja   erja.haiko@gmail.com POLTE21
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Tasokurssi 4 (TaKu 4)
Tasokurssi 4 on perinteisesti ollut nuorten näkökulmasta yksi odotetuimmista kursseista, joka leireillä
järjestetään. Maailmalla vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi, myös meidän kurssimme järjestetään
tällä kertaa etäopiskeluna. Etänä suoritettavan kurssin haasteena on oppimisen varmistaminen, sekä
elämyksien tuottaminen. Koitetaan tästä huolimatta järjestää sellainen etäkurssi, että se antaa valmiudet
jatkaa taas syventäviin kursseihin ensi kesänä. 
Opinnot tullaan järjestämään PRIIMA -verkkoalustaa hyödyntäen pääosin itseopiskeluna. Teoriakoulutuksessa
hyödynnetään runsaasti videoita, sekä muuta sähköistä koulutusmateriaalia. Aihealueiden tavoitteiden
täyttyminen varmistetaan pienimuotoisilla tehtävillä, sekä kertauskysymyksillä. Kurssin aikana tulee myös
tehtäviä, jotka tulee suorittaa omassa palokunnassa esimerkiksi omien viikkoharjoitusten yhteydessä. Nämä
tehtävät ovat ajallisesti helppoja järjestää, eivätkä vaadi oman palokunnan kouluttajalta suurta ajallista
panostusta.
Tervetuloa mukaan vuoden 2022 Taku4 -etäkurssille!
Toni Riuttanen, kurssinjohtaja   toni.riuttanen@gmail.com

Ensiavun jatkokurssi (EA)
HEI sinä 15-18 -vuotias nuori! Tervetuloa palokuntanuorten ensiavun jatkokurssille. Kiinnostaako sinua toiminta
tulevaisuudessa ensivasteyksikössä ensiauttajana tai kenties työskentely ambulanssissa ensihoitajana? Kurssi
on tarkoitettu juuri sinulle, joka haluat syventää ensiaputaitoja ja ymmärtää ihmisen elimistön toimintaa.
Ensiavun jatkokurssi on järjestetty yleensä leireillä hyvinkin toiminnallisena ja siksi tämä on tuonut haasteita
muokata kurssia verkkopohjaiseksi. Oletko valmis pohtimaan ensiapua vähän syvemmin? Verkkokurssilla
etsitään tietoa, sovelletaan jo aikaisemmin opittua ja pohditaan yhdessä sekä jaetaan tietoa toisillemme.
Etäopetuksessa hyödynnetään muutamien kalvoesitysten lisäksi, tiedonhakua, videoita ja linkkejä sekä yhteisiä
ja yksilöllisiä tehtäväpohjia. Tehtävien teossa luovuus on sallittu tehtävänannon rajoissa. Kurssin suorittaminen
ei siis tule olemaan mikään mahdottomuus, vaan sama huippuhyvä ryhmäfiilis luodaan verkkoon, mitä se on
leirillä ollut! Toivon, että palokunnallanne olisi mahdollisuus myös hieman auttaa sinua, mutta se on minun
tehtäväni patistella kouluttajia, ei sinun! Tavataan verkossa!
Katri Laaksonen EA -jatko, kurssinjohtaja    katrilaaksonen112@gmail.com
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