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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2021 

 
Aika:  Keskiviikko 16.2.2022 klo 17:00-18:30  
 

Paikka: Teams-etäkokous, osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  
 
 
 Kutsuttu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läsnäolo-oikeus: 
 
 
 
 
 
 
  
 
Esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
Päätös: Harrastustyöryhmän puheenjohtaja Torbjörn Lindström avasi kokouksen ja käy läpi 
kokoukseen osallistujat. Marjo Matikka on ilmoittanut ennakkoon poissaolosta. 

 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Esittelijä Niko Ara käy läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
 
 
 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Torbjörn Lindström Harrastustyöryhmän puheenjohtaja x 

Matti Lehtonen Harrastustyöryhmän 
varapuheenjohtaja 

x 

Irja Viinikainen Jäsen x 

Tapio Tuohiniemi Jäsen x 

Anni Niva  Jäsen x 

Laura Pessa  Jäsen x 

Joonas Nieminen  Jäsen x 

Erkki Lehtonen Jäsen x 

Kirsi Peltonen Jäsen x 
Juho-Jussi Heinäaho 
(poistui 18.00) 

Jäsen x 

Niko Ara Esittelijä SPEK x 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Kai Vainio 
(poistui 18.00) 

Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja x 

Marjo Matikka Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

 

Valtteri Tervala 
(Poistui 17.25) 

Eldis22 leirin projektipäällikkö x 

https://www.palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/poytakirja_harrastustyoryhma_1_2022.pdf


 
 
 

3. Eldis22 leirin esittely, Valtteri Tervala, leirin projektipäällikkö 
Valtteri Tervala esitteli ajankohtaiset kuulumiset. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

4. Palokuntanuorille ja palokuntanaisille suunnatut keskustelufoorumit 
Edellisessä kokouksessa päätettiin keskustelufoorumeiden nostaminen 
Harrastustyöryhmän vakioaiheeksi kokouksissa ja seuraavien tilaisuuksien aikataulusta 
sopiminen. Esittelijä esittää SPEKin tekemän koronakyselyn tuloksia. Myös Allianssi ja MTV 
Uutiset ovat tehneet kyselyn korona vaikutuksista nuoriin. 
 
Päätös: Kirsi ja Jussi lupautui olemaan käytettävissä palokuntanuorten 
keskustelufoorumissa. Aiheita voisi kysyä kentältä ennakkoon. Kirsi ja Jussi sopii 
ajankohdan ja ilmoittaa sen Harrastustyöryhmälle. Ajankohta olisi Harrastustyöryhmän 
toukokuun kokouksen jälkeen, jotta Palotaruksella voidaan keskustella aiheista ja suunnitella 
foorumin sisältöä. Camilla on sopinut pelastusliittojen nuorisotyöntekijöiden kanssa 
palaverin 21.2. Niko kysyy, jos Camilla saisi sieltä ajankohtaisia keskusteluaiheita. Samoin 
suoraan nuorilta voi kysyä Palokuntaan Discordista ajankohtaisia aiheita otsikoiksi Kirsille ja 
Jussille nuorten keskustelufoorumiin.  
 
Kirsi ehdotti, että Harrastustyöryhmä voisi tehdä nuorille kuulemistilaisuuden Eldis22-leirillä. 
Tilaisuuteen osallistuisi ainakin osa Harrastustyöryhmän jäsenistä. 
 
Naisten keskustelufoorumi saanut myös kannatusta palokuntanaisten verkostossa. Toiveena 
saada myös mukaan SPEKin työntekijä mukaan kertomaan ajankohtaisista aiheista. Irja ja 
Anni sopii ajankohdan ja ilmoittaa sen Harrastustyöryhmälle. Ajankohta olisi 
Harrastustyöryhmän toukokuun kokouksen jälkeen, jotta Palotaruksella voidaan keskustella 
aiheista ja suunnitella foorumin sisältöä. 
 
Veteraani toiminnan nykytilannetta olisi hyvä selvittää. Matti Lehtonen toi esiin LSPeL alueen 
veteraanitoimintaa. HAKA-tilastojen mukaan tuki/järjestö/veteraaniosastojen jäsenmäärä 
näyttäisi olevan hienoisessa kasvussa. Veteraaneille ja soittokunnille voitaisiin pilotoida 
myös omaa keskustelufoorumia syksylle. Tarkemmat suunnitelmat foorumista tehdään 
Palotaruksen toukokuun tapaamisessa. Köpi ja Matti lupautui olemaan mukana ainakin 
suunnittelemassa tilaisuutta. Niko lisää tämän pöytäkirjan liitteeksi listan henkilöistä, ketkä 
eivät tulleet valituiksi työryhmiin. 
 
Matti toi esiin myös aikaisemman toiveen fyysisen tapaamisen tarpeesta. 
 
Keskustelufoorumeissa tulisi tuoda esiin myös Harrastustyöryhmän ääni ja toiminnat. 
Viestintä olisi siis kaksisuuntaista. 
 

5. Palokuntien toimintaohjelman päivittäminen 
Muokattava versio toimintaohjelmasta on työryhmän teams kansioissa. Esittelijä on 
toimittanut myös kopion toimintaohjelmasta sähköpostiliitteenä työryhmän jäsenille 
kommentteja varten. 
 
Päätös: Käytiin läpi toimintaohjelmaan vielä tarvittavia muutoksia. Niko lähettää 
toimintaohjelman SSPL ja SPPL kommentteja varten. Kommentit ennen seuraavaa 
Harrastustyöryhmän kokousta. 
 

6. Liekkityökalun kysymysasettelu ja vastaustasot 
Muokattava versio Liekkityökalusta on työryhmän teams kansioissa. Esittelijä on 
toimittanut myös kopion Liekkityökalusta sähköpostiliitteenä työryhmän jäsenille 
kommentteja varten. 

https://www.palokuntaan.fi/uutiset/korona-keskeytti-monen-palokuntanuoren-harrastuksen
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronakysely-kertoo-karua-kieltaan-nuoria-ahdistavasta-tilanteesta-tahan-on-puututtava-isosti-ja-isolla-rahalla/8349960#gs.ok5ser
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronakysely-kertoo-karua-kieltaan-nuoria-ahdistavasta-tilanteesta-tahan-on-puututtava-isosti-ja-isolla-rahalla/8349960#gs.ok5ser


 
Päätös: Käytiin läpi liekkityökaluun vielä tarvittavia muutoksia. Niko tekee sähköisen version 
lomakkeesta heti kun viimeiset kommentit on päivitetty materiaaleihin. Niko lähettää 
sähköisen lomakkeen työryhmän jäsenille testattavaksi palokuntiin ensiviikon aikana ja 
testaukset olisivat tehtynä ennen seuraavaa Harrastustyöryhmän kokousta. 
 
 

7. Veikon malja ja Valtakunnallisen palokuntanaistyön – ja nuorisotyön 70 v juhlallisuudet 
 
Päätös: Käytiin läpi ajankohtaiset asiat koskien Veikon malja kisoja sekä juhlallisuuksia. 
Yhtenä ohjelma ideana esitetty, että kerätään nuorilta viestejä illan juhlatilaisuuteen. Sovitaan 
yhteisestä teams- palaverista Irjan, Matin, Köpin ja Lauran kanssa. LSPeLin kilpailulautakunta 
kokoontuu 18.2. 

 
Niko sopii teams- tapaamisen Irjan, Matin, Köpin ja Lauran kanssa ja keskustellaan 
tapahtumien sisällöstä. Kirsi, Köpi, Matti, Laura, Tapio, Irja lupautuneet ainakin olla 
käytettävissä. Iltajuhlien paikaksi varmistunut Scandic Julia Turku Å Sali. 
 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
 

- Irja: Palokuntanaisten verkosto kokoontui etänä sunnuntaina 13.2.2022. 
Nyt olisi toiveita syksylle opintopäivistä ja kouluttaja koulutuksesta, näillä molemmilla on 
tarvetta, että saataisiin väkeä virkistymään ja jaksamaan hienossa ja loistavassa 
palokuntanais toiminnassa. 
Vaikka tässä keväällä ja kesällä tapahtumia onkin, niin palokuntanaisille pitää olla jotain 
omaa. Etenkin LSPeL alueelle tarvittaisiin kouluttaja koulutusta. 
 
Niko: Keskustelua on ollut palokuntanaistyön peruskurssin kurssinjohtajien 
koulutuspäivistä. LSPeL alueelle on ilmeisesti suunnitteilla jo uudistettu 
palokuntakouluttajakurssi. Heli Kari on toimittanut kurssista materiaalia. 

 
- Palokuntanuorten ja palokuntanaisten logojen uudistaminen? Idea nousi esiin SPEKin 

palokuntapalveluiden osastopalaverissa. 
Köpi, Matti, Anni ja puheenjohtaja ehdotti, että tänä vuonna keskityttäisiin juhlavuoden 
logon muodostamiseen ja valmisteltaisiin mahdollinen logojen uudistaminen paremmalla 
ajankohdalla. 

 
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.39. 

 


