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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2022 

 
Aika:  6.4.2022 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 kävi läpi 
kokoukseen osallistujat. 

 
 
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 
Poistui 
17.48 

Laura Pessa  Jäsen x 

Joonas Nieminen  Jäsen x 

Erkki Lehtonen Jäsen x 

Kirsi Peltonen Jäsen x 
Juho-Jussi Heinäaho Jäsen x 
Niko Ara Esittelijä SPEK x 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Kai Vainio Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja x 

Marjo Matikka Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

x 
poistui 
17.27 

https://www.palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/P%C3%B6yt%C3%A4kirja_Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4_2_2022.pdf


 
 

3. Vuoden palokuntanuoristyöntekijä 2021 
Esitys vuoden 2021 palokuntanuoristyöntekijästä tulee tehdä 1.4. mennessä. Haku on ollut 
auki Palokuntaan.fi sivuilla ja sitä on mainostettu sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä 
sekä lähetetty aiheesta viestiä pelastusliittoihin välitettäväksi palokuntiin.  
Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä - Palokuntatoiminta (palokuntaan.fi) 
 
Päätös: Työryhmä esittää toimikunnalle valittavaksi vuoden 2021 
palokuntanuorisotyöntekijäksi henkilöä X. Kai Vainio ehdotti kunniamaininnalla 
huomioitavaksi lisäksi sellaista henkilöä, joka on ollut erityisen aktiivinen näinä korona 
vuosina, jolloin nuorisotoiminta on ollut haastavampaa. Jatketaan suunnittelua 
kunniamaininnan suhteen ensivuotta varten. Palkinto on tarkoitus luovuttaa henkilölle 14.5. 
70 v. juhlallisuuksien yhteydessä. 
 
Perusteluina henkilön valintaan on esityksessä mainitut ansiot sekä korostaen että henkilö 
edelleen tekee arvokasta palokuntanuorisotyötä, vaikka edelliset ansiot ovat myös 
vakuuttavia. 
 
Käytiin myös keskustelua, voisiko valinnan tehdä jatkossa hieman aikaisemmin, jotta 
henkilön taustoja voidaan tarvittaessa tarkistaa. 
 

4. Harrastustoiminnan keskustelufoorumit 
Aikaisemmin päätettiin keskustelufoorumeiden nostaminen Harrastustyöryhmän 
vakioaiheeksi kokouksissa. Aikaisemmin esiin nousseita asioita: 
- Nuorten kuuleminen Eldis22-leirillä Harrastustyöryhmän toimesta 
- Pelastusliittojen nuorisotyöntekijöiden ja Camillan välinen keskustelutilaisuus 31.3. 
- Naisten keskustelufoorumi saanut myös kannatusta palokuntanaisten verkostossa. 
- HAKA-tilastojen mukaan tuki/järjestö/veteraaniosastojen jäsenmäärä näyttäisi olevan 

hienoisessa kasvussa. Veteraaneille ja soittokunnille voitaisiin pilotoida myös omaa 
keskustelufoorumia syksylle 

 
Päätös: Kirsi nosti nuorisotyöntekijöiden koulutuksen tarvetta. Samoin mitä esimerkiksi Eldis 
22 leirin suhteen on tehty päivityksiä, niin niistä olisi hyvä saada myös tietoa. 
 
Köpi kertoi UPL:n alueella tehdystä toimikuntauudistuksesta ja että se on ilmeisesti ollut 
joillekin naisille ”myrkkyä”. Myös Pelastuslaitokset ovat rajoittaneet 
hälytysmuonitustoimintaa tekemällä sopimukset vain muutamien palokuntien kanssa. 
Naisosastoja on muutettu tukiosastoiksi ja naiset tuntuvat hakevan hieman omaa 
paikkaa/tehtävää. Keskustelu foorumeille on tarvetta, jotta saadaan kentän ääni kuuluviin 
haluista ja tarpeista. 
 
Matti nosti esiin veteraanitoiminnan. Matti ja Köpi ovat tiedustelleet sopivia 
veteraanitoimijoita keskustelufoorumiin mukaan. Matti, Köpi, Niko ja veteraanit voisi pitää 
Teams palaverin ennen Padasjoen seminaaria. Niko hoitaa kalenterikutsut. 
 
23.5. on alustavasti sovittu nuorten keskustelufoorumille. 
 

5. Eldis22-leiri 
Ilmoittautuminen leirille päättyi 31.3. Leirin ohjausryhmän kokous on 5.4. ja SPEKistä siihen 
osallistuu Niko ja Camilla. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi ohjausryhmän kokouksesta saatu viesti, että leiri järjestetään. 
Osallistujia on noin 2500 henkilöä, mikä tarkoittaa nykyisellään budjetin sopeuttamista. 
 

6. PSR hankerahoitus palokuntanuorisotyön uudistamiseen 
SPEK on hakenut Palosuojelurahastolta hankerahoitusta palokuntanuorisotyön 
uudistamishankkeeseen. PSR:n hallitus myönsi hankkeelle rahoituksen 23.3.2022 

https://www.palokuntaan.fi/vuoden-palokuntanuorisotyontekija


hallituksen kokouksessaan.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi esittelijän esittely hankkeen tarkoituksen työryhmälle. 
 

7. Veikon malja ja Valtakunnallisen palokuntanaistyön – ja nuorisotyön 70 v juhlallisuudet 
Käydään läpi ajankohtaiset asiat koskien Veikon malja kisoja sekä juhlallisuuksia. 
Edellisessä kokouksessa Kirsi, Köpi, Matti, Laura, Tapio, Irja lupautuneet ainakin olla 
käytettävissä. 
Lippujalat, SM-tietokilpailun kysymykset. 
 
Päätös: Tapio lupautui tekemään lippujalat juhlaan 15 lipulle. Joonas avustaa tarvittaessa. 
Sm-tietokilpailujen tarkistaminen hoidetaan sähköisesti keskustellen.  
 
Veikon Malja kilpailuun oli toivottu 30 v juhlavuoden ansiosta jotain pientä jaettavaa lahjaa. 
Niko selvittää mahdollisuuden sponsorointiin. 
 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
- Hämeen pelastusliiton naisilta tullut sähköposti (Liite 3) 

 
Esittelijä kävi tulleet kysymykset ja vastaukset läpi. 
 
Matti kysyi Yleisen palokuntalaiskokouksen etenemisestä. Kokous järjestetään 6.7. Eldis 22 
leirin vierailupäivän yhteydessä Heurekassa. Kokouksessa käsitellään palokuntien 
toimintaohjelma. Lisäksi käytiin keskustelua ansiomerkeistä. 
 
Tobbe toi terveiset CTIF-kisojen etenemisestä. Ukrainan kriisi vaikuttaa myös tähän 
toimintaan. Palokunnat ovat monessa maassa aktivoituneet auttamaan pakolaisia. Korona 
on passivoinut toimintaa monella alueella, mutta esim. myös Saksassa ja Itävallassa nuorten 
määrä on kasvanut. Isossa-Britanniassa nuorisotoiminta on käytännössä loppunut kokonaan. 
17–24.7. Celjessä nuorten CTIF kisat. 2023 suunnitteilla nuorten symposium. Vuoden 2024 
kisat järjestetään Italiassa. 
 
Padasjoella Palokärjessä järjestettävä työryhmien välinen seminaari on 21.-22.5.2022. 
Erillinen kutsu tulee vielä jäsenille. Saapuminen Palokärkeen on mahdollista jo perjantaina 
illasta. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.34 

 


