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K O U L U T U S

S
ammutusasuja, kypäriä, 
hanskoja ja muita tarpeel-
lisia varusteita tutkii kolme 
Viitasaaren lukion pelastus- 
ja turvallisuuslinjan opis-

kelijaa asemamestari Ville Ala-Kokon 
opastuksella.

Hän on lukiolinjan vastuukouluttaja 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen puo-
lesta. Vielä talvella linjan aloitus oli vaa-
kalaudalla pienen hakijamäärän takia.

”Kolme opiskelijaa on minimi, jolla 
voitiin aloittaa. Linja julkaistiin viime 
vuoden lopussa ja yhteishaku oli helmi–
maaliskuussa, joten opiskelupaikasta ei 
todennäköisesti ehtinyt levitä tarpeeksi 
tietoa. Uskomme, että jatkossa hakijoita 
tulee lisää”, Ala-Kokko arvioi.

Lukiolinjan opiskelijat ovat 16-vuo-
tiaita. Heiltä vaadittiin lääkärintarkastus, 
jossa puntaroitiin terveydelliset edelly-
tykset toimia pelastusalan tehtävissä.

Pirkanmaan Akaalta kotoisin oleva 
Ossi Piirainen sai tietää Viitasaaren 
lukiolinjasta luettuaan siitä talvella 

Pelastustiedosta. Hän toimii Kylmäkos-
ken VPK:n hälytysosastossa.

”Pelastusala kiinnostaa ja huomasin 
Pelastustiedon jutun linjasta. Tämä vai-
kuttaa hyvältä kokonaisuudelta, koska 
minulla on tähtäimessä Pelastusopisto”, 
Piirainen paljastaa.

Lukio tarjoaa opiskelijoille hyviä etuja.
”Ensimmäisen vuoden pakollisten 

kurssien kirjat ovat ilmaiset ja opiskeli-
ja-asunto on edullinen. Maksan 150 euroa 
kuukaudessa”, Piirainen kertoo.

Myös viitasaarelainen Siru Kakkinen 
on tyytyväinen linjavalintaansa.

”Minulla ei ole palokuntataustaa vaan 
hakeuduin tänne mielenkiinnosta. Koulu-
tus on monipuolista. En osaa vielä sanoa, 
että hakeudunko alalle”, hän tuumii.

Jyväkyläläinen Anton Mönttinen 
kuuli linjasta äidiltään.

”Hän kertoi, että tämmöinen uusi linja 
on olemassa ja se kiinnosti. Isä on ollut 
palomiehenä, joten sitä kautta ala on tuttu. 
Linja tuntuu ihan kivalta ja mukavaa on 
se, että on paljon käytäntöä. Myös läppäri 

tulee lukion puolesta, joten siihen ei tar-
vitse käyttää omia rahoja.”

VA L M I U D E T J AT KO - O P I N T O I H I N
Viitasaaren lukion pelastus- ja turvalli-
suuslinja on Suomen ainut lukiolinja, jossa 
opetetaan valtakunnallisen koulutusjär-
jestelmän mukaisia palokunnan perus-
kursseja normaali lukio-opintojen ohessa.

Ala-Kokon mukaan opiskelijat pääse-
vät harjoittelemaan sammutus-, pelas-
tus- ja ensiaputehtäviä. Koulutus on 
pääosin käytännönläheistä taitojen har-
joittelua. Viikkotunteja on viisi, joista 
yksi on liikuntaa.

”Heille avautuu linjan jälkeen kaikki 
pelastusalan koulutusmahdollisuudet. 
Linja tarjoaa esimerkiksi räätälöityä lii-
kuntavalmennusta pelastusalaa silmällä 
pitäen. Sen pitäisi antaa valmiudet pelasta-
jakoulutuksen fyysisiin valintakokeisiin.”

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä 
Viitasaaren lukio, Keski-Suomen pelas-
tuslaitos ja Keski-Suomen pelastusalan 
liitto. 

Viitasaaren paloaseman autohallin lattialle on levitetty työkalualusta, 
jonka päällä on esillä palomiehen henkilökohtaisia suojavarusteita.
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