
Heillä on edessään kaksi vuotta 
kestävä palomieskoulutus 

Helsingin kaupungin palolaitoksen koulutus
keskuksen ensimmäisen palotoimen perus
kurssin palomiesoppilaat opettajineen ko
koontuneina Haagan paloaseman portaik
koon koulutuskeskuksen ja kurssin avajais
päivänä. Vasemmalla koulutuskeskuksen 
harjoitusmestarit, palokers. Jouko Järvinen 
ja palokers. Veikko Kyntäjä sekä palolai
toksen koulutuspäällikkö, palomestari Bo 
Winqvist. Kuvasta puuttuu kolmas harjoi
tusmestari, palokers. Taisto Silvennoinen. 

H:gin palolaitoksen 
koulutuskeskus 

aloitti toimintansa 

Viime maaliskuun ensimmäinen PaJ
vä oli eräs kaikkein merkityksellisim
mistä Helsingin palotoimen ja palolai
toksen kannalta. Silloin aloitti toimin
tansa Helsingin kaupungin palolaitok
sen koulutuskeskus. Samalla alkoi en
simmäinen palotoimen peruskurssi, jolla 
30 palomiesoppilaaksi hyväksyttyä saa 
kahden vuoden aikana monipuolisen 
ammattikoulutuksen palomiestehtäviin. 
Koulutuskeskus toimii toistaiseksi Haa
gan paloaseman tiloissa, mutta tulee 
siirtymään uudelle keskuspaloasemalle 
sen valmistuttua. 

Palolaitoksen koulutuksessa nyt toi
meenpannut järjestelyt pohjautuvat pa
lolaitoksen rekrytointityöryhmän mie
tintöön, jonka palolautakunta yksimie
lisesti hyväksyi 18.1. 1972 ja jonka to
teutus alkoi heti. Rekrytointityöryh
mään kuuluivat palopäällikkö RaineT 
Alho (puheenjohtaja), talouspäällikkö 
Olli V. Alho, apulaispalopäällikkö Alle 
GTönmaTh, palokersantti Väinö Nisonen, 
palomies Reijo Rajala ja palokersantti 
Bo Winqvist (sihteeri). Toimikunta ase
tettiin 10.12.1971 ja se luovutti yli 40-

sivuisen mietintönsä palolautakunnalle 
7.1.1972. 

Palotoimen peTuslwTssi 

Palotoimen peruskurssille otetaan 
kerrallaan 30 oppilasta, jotka ovat suo
riutuneet palolaitoksen ja Työterveys
laitoksen palomiestesteistä. Uudet palo
miesoppilaat ovat peruskurssin ajan lai
toksen palveluksessa. Heidän työsuhtei
set toimensa on sijoitettu viranhalti
jain palkka taulukon 9. palkkaluokkaan. 
Kurssin opetusjaksojen aikana oppilaat 
ovat päivävuorossa ja saavat opetusta 
viitenä päivänä viikossa. Harjoittelu
jaksoihin kuuluu myös normaaleja 24 

tunnin työvuoroja. Mainittakoon, että 
ensimmäisen har joi ttel u jakson aikana 
oppilaat eivät saa toimia sairaankulje-
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tustehtävissä eivätkä sammutusautojen 
ensimmäisen savusukeltajaparin tehtä
vissä. 

Palotoimen peruskurssi jakaantuu 
neljään koululukukauteen ja kah
teen harjoittelujaksoon. Koululukukau
sina suoritetaan palotoimen ammatti
henkilöstölle asetetut oppiennätysta
voitteet. Näistä on osa asetettu muus
sa yhteydessä (valtion palo-opiston pa
lomiesluokan ja palotarkastajakurssin 
oppiennätykset sekä sosiaali- ja terveys
ministeriön sairaankuljetustoimikunnan 
sekä Helsingin kaupungin sairaankulje
tus- ja ensiapukomitean mietinnön edel
lyttämät koulutustavoitteet). 

Seuraavassa tiivistelmä kurssin tunti
määristä. 

Opetusjahsot: kaupunki ja palolaitos 
25 tuntia, valtion palo-opiston palo
miesluokka 500 tuntia, peruskurssin ker
tausjakso 225 tuntia, valtion palo-opis
ton palotarkastajakurssi 175 tuntia, sai
raankuljettajakurssi 350 tuntia, työn
opetus ja asemapalvelu 525 tuntia eli 
yhteensä 1800 opetusjaksotuntia. HaT
joittelujahsot: sammutus- ja pelastus
tehtävät 180 tuntia, sairaankuljetusteh
tävät 320 tuntia ja palotarkastustehtä
vät 600 tuntia eli yhteensä 1100 har
joittelutuntia. Lisähsi kurssiin sisältyy 
300 liikuntatuntia ja 1312 varallaolo
tuntia. 

Palotoimen peruskurssin läpäistyään 
mies siirtyy palomiesammattiin. 

Avajaisissa sanottua 

Esittäessään tervehdyssanat koulutus
keskuksen ja palotoimen peruskurssin 
avajaisissa palopäällikkö RaineT Alho 
totesi uudelleenjärjestelyt välttämättö
miksi jo senkin vuoksi, ettei seikkape
räistä nykyaikaista palomieskoulutusta 
voida enää antaa normaaleihin työvuo
roihin sisältyvänä. 

» J okainen palolaitoksen palvelukseen 

otettava henkilö merkitsee huomattavaa 
ja yleensä varsin pitkäaikaista inves
tointia. Näin ollen eivät tehokkaaseen 
koulutukseen sijoitetut varat mene huk
kaan», sanoi palolautakunnan puheen
johtaja, rakennusmestari Onni Vanhala 
avaj aispuheessaan. 

»Me jotka olemme palomiehinä työs
kennelleet, olemme miltei päivittäin 
saaneet todeta kunnollisen peruskoulu
tuksen puuttumisen aiheuttamia haitto
ja. Tämä on todettu myös silloin, kun 
on neuvoteltu työnantaj apuolen kanssa 
palomiesten palkkauksen saamisesta sil
le kuuluvalle tasollö>, totesi palomies 
Reijo Rajala esittäessään henkilökunta
järjestöjen tervehdyksen. »Tämän kurs
sin palvelussuhteen ehdot eivät ehkä ai
na pikkutarkasti kaikilta osiltaan vastaa 
palomiesyhdistyksen eivätkä kurssin op
pilaiden toiveita. Kun kuitenkin tiedän 
ne monet vaikeudet, jotka kurssin jär
j estä jät ovat saaneet selvi tettäväkseen, 
on kokonaisuutta tervehdittävä tyydy
tyksellä - ratkaiseehan palotoimen pe
ruskurssi tulevina vuosina muun muas
sa niin kutsutut kesämieshaitab>, sanoi 
Rajala. 

»Palotoimen peruskurssille hyväksy
tyn 30 oppilaan taival on alussaan», 
sanoi puheenvuorossaan palolaitoksen 
koulutuspäällikkö, palomestari Bo Win
qvist. » J ousta tullaan venyttämään kah
den tulevan vuoden aikana. Se tapah
tuu myös siinä tarkoituksessa, että te 
kahden vuoden kuluttua tuntisitte vah
vaa veljellistä yhteenkuuluvaisuutta 
keskuudessanne sekä suhteessanne mui
hin prankkaritovereihinne. Se tarkoittaa 
myös sitä, että olette valmiita autta
maan ja tukemaan toisianne palvelus
tehtäviä suorittaessanne ja olette val
miit luottamaan sammutusparinne toi
seen osapuoleen silloin, kun nahka su
laa niskasta ja kurkussa tuntuu sellai
nen kuristus, ettei 'perkelettä' saa sano
tuksi. Sekin paikka Teillä on edessänne 
vielä», sanoi palomestari Winqvist. 0 
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