
 

 

 

 MPK KURSSINJOHTAJA-,  
 KOULUTTAJA- JA 
 KURSSIVÄÄPELIKURSSI                                                
 
 
 
 
 

Kiinnostaako kurssinjohtaja-, kouluttaja- ja vääpeli -tehtävät MPK:n 
kursseilla ja Puolustusvoimien vapaaehtoisissaharjoituksissa, 
kertausharjoituksissa? 
 
MPK Tampereen koulutuspaikka järjestää tammikuussa 2021 kurssinjohtaja-, kouluttaja- ja 
vääpelikurssin. 
 
Kurssinjohtajakurssi 30.-31.1.2021 
Kurssilla käydään läpi kurssinjohtajan yleiset tehtävät, tehtävät ennen kurssia, kurssin aikana ja 
kurssin jälkeen. Kurssinjohtajan ei tarvitse itse olla kouluttaja, mutta hänen tulee olla perehtynyt 
kurssilla esitettyihin asioihin siinä määrin, että pystyy suunnittelemaan mielekkään 
kurssikokonaisuuden sekä voidakseen hankkia sopivia kouluttajia ja voidakseen opastaa heitä. 
Kurssilla laaditaan tulevien kurssien kurssisuunnitelmia ml tukipyynnöt, viikko-ohjelmat ja 
turvallisuussuunnitelmat. 
 
Kouluttajakurssi 30.-31.1.2021 (pohjautuu vuonna 2021 käyttöön otettavaan MPK:n Kouluttajan oppaaseen). 
Taitava kouluttaja hallitsee ja käyttää monenlaisia opetusmenetelmiä joustavasti. 
Koulutussuunnitelmaa tehtäessä pitää miettiä, millaisia opetusvälineitä ja oppimateriaalia valittujen 
opetusmenetelmien toteutuksessa tarvitaan. Käytettävissä oleva materiaali pitää selvittää 
kurssinjohtajalta. Tukitarpeet pitää esittää sovitussa ajassa. On pohdittava, millaista teoriaopetusta 
tarvitaan ja miten se on hyvä järjestää. Pitää myös ratkaista se, onko opiskelijoiden opiskeltava 
asiaa ennen koulutustilaisuutta. Opetettavista asioista voidaan laatia koulutuskortit. 
Kurssin jälkeen kurssilainen: 
- osaa kouluttajan tehtävät osana koulutustapahtumaa 
- tuntee kouluttamiseen liittyvää suunnittelua ja koulutustaitoa 
- tuntee MPK:n edellytykset ja vaatimukset kouluttajille 
- osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa yksittäisen koulutuksen 
 
Kurssivääpelikurssi 30.-31.1.2021 
Kurssilla paneudutaan huollon ja tukitoimien suunnitteluun kehyksenä iso MPK 
viikonlopputapahtuma. Kurssi sisältää oppitunteja, harjoituksia ja ryhmätöitä pääasiassa 
sisätiloissa. Kurssin jälkeen kurssilaiset osaavat perustiedot ja -taidot MPK tapahtuman 
kurssivääpelin tehtävistä, huolto- ja tukitoimien suunnittelusta sekä toteutuksesta. 
 
Ei haittaa, vaikka et olisi ollut aikaisemmin mukana toiminnassamme, eikä sinulla olisi aikaisempaa 
kokemusta maanpuolustustyöstä – me opetamme. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
 
Kurssinjohtajakurssi 
Kurssinjohtaja  
Valmiuspäällikkö 
Sami Rantanen 
040 764 7706 
sami.rantanen@mpk.fi 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu alla olevasta linkistä 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/152728  
Ilmoittautuminen päättyy 17.1. 
 
 
Kouluttajakurssi 
Kurssinjohtaja  
Mikko Turunen 
mikko.j.turunen@gmail.com  
 
Lue lisää ja ilmoittaudu alla olevasta linkistä 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/152729  
Ilmoittautuminen päättyy 17.1. 
 
 
Kurssivääpelikurssi 
Kurssinjohtaja  
Jan Luoko 
jehluoko@gmail.com  
 
Lue lisää ja ilmoittaudu alla olevasta linkistä 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/152773  
Ilmoittautuminen päättyy 17.1. 
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