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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2022 

 
Aika:  22.5.2022 klo 10:00-11:00  
 

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

Läsnäolo-oikeus: 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
Päätös: Harrastustyöryhmän varapuheenjohtaja Matti Lehtonen 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  

Matti Lehtonen Harrastustyöryhmän 
varapuheenjohtaja 

x 

Irja Viinikainen Jäsen x 

Tapio Tuohiniemi Jäsen x 

Anni Niva  Jäsen x 

Laura Pessa  Jäsen x 
poistui 
11.29 

Joonas Nieminen  Jäsen  

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 
poistui 
11.11 

Marjo Matikka Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

x 

https://www.palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/P%C3%B6yt%C3%A4kirja_Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4_3_2022.pdf


 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
 
Päätös: Hyväksyttiin asialista. 

 
 

4. Keskustelufoorumit 
Tiistaina 17.5. oli palokuntaveteraanitoiminnan keskustelufoorumi (muistio liitteenä). 
Maanantaina 23.5. on palokuntanuorisotoiminnan keskustelufoorumi. 
Keskiviikkona 25.5. on palokuntanaistoiminnan keskustelufoorumi. 
Kutsut osallistua keskustelutilaisuuksiin on lähetetty kahteen kertaan pelastusliitoille 
jaettaviksi palokuntiin. Tapahtumat löytyvät myös palokuntaa.fi tapahtumakalenterista. 
Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus lähettää kysymyksiä etukäteen. 
 
Päätös: Käytiin keskustelua jo käydystä ja tulevista keskustelutilaisuuksista. Niko kävi läpi jo 
käydyn veteraanien keskustelufoorumin. Tarve veteraanitoiminnan kehittämiselle oli 
tunnistettavissa. SPEKin roolia toivottiin olevan valtakunnallisen toiminnan koordinoinissa. 
Seuraavien keskustelufoorumien aiheiksi nostetaan ennakkokysymysten lisäksi seuraavia 
aiheita: 

➢ Nuorille PowerPoint -esitys keskustelun rungoksi: 
- ennakkokysymykset 

o Ohjaajien/kouluttajien kurssit? 
o Nuorten tunnus käytettäväksi esim. paitoihin ja lippiksiin? 

- Koronan vaikutus (kouluttajien aktiivisuus laskenut ainakin osalla alueista) 
- Positiivisia nostoja kentältä 
- Eldis22 -leiri 
- Nostoja käsiteltävistä aiheista kentältä Harrastustyöryhmän seuraavaan kokoukseen 

 
➢ Naistoimintaan PowerPoint -esitys keskustelun rungoksi 

- Ennakkokysymykset 
o Valtakunnalliset opintopäivät naisille syksyllä? 
o SM-Iines? 
o Palokuntanaisten kouluttajakoulutus? 

- Koronan vaikutus ja miten toiminta lähtenyt käyntiin uudelleen 
- Eri alueilta toivotaan yleisöstä kommentteja, miten toimintaa on tällä hetkellä 
- Palokuntanaistyön peruskurssi ja sen kouluttajat? 

 
 

5. Nuorten kuuleminen Eldis22-leirillä 
 
Päätös: Käytiin keskustelua, miten ja milloin mahdollinen nuorten kuuleminen toteutetaan 
leirillä. 
Harrastustyöryhmä haluaa kohdata nuoret leirillä, kuulla heiltä mikä on se syy miksi he 
haluavat olla mukana palokuntatoiminnassa ja etenkin leireillä. Nuorten ääni on saatava 
kuuluviin nuorisotoiminnan kehittämisen toiveista. Leirillä Harrastustyöryhmäläisillä voisi 
olla yhteinen vaate tms, josta nuoret voivat tunnistaa Harrastustyöryhmän jäsenet (lippis 
tms. Jäsenille jaettava vaatekappale, jota voi käyttää muissakin tilaisuuksissa 
Harrastustyöryhmäläisen jäsenenä). 
Jäsenistä leirille osallistuu, Niko, Kirsi, Jussi, Laura, Köpi, Matti, Tapio. 
Niko kysyy Eldis22 -leirin organisaatiolta sopivaa ajankohtaa nuorten kuulemiselta esim. 
torstai/perjantaiksi kun vapaampi ohjelma on selvillä. Esimerkiksi leirin 
kokemusasiantuntijanuoret kuullaan, tai harrastustyöryhmäläiset kutsuvat leirillä muutamat 
nuoret liitoittain kertomaan omat näkemyksensä, jotta saadaan mielipiteitä ja keskustelua 
aikaiseksi.  
 
 



6. Muut esille tulevat asiat 
- Seuraava kokous 29.6. keskiviikkona klo: 17.00. 
- Palokuntanuorten SM-kisoihin osallistui 28 + 19 joukkuetta. 

- Joukkueita yksi enemmän kuin viime vuonna Tampereella 
- Kilpailut pienestä aikataulu viivästymisestä huolimatta olivat onnistuneet 
- Järjestävällä liitolla tulee olla mahdollisuus jättää kädenjälkensä tapahtumaan 
- Oheisohjelma oli myös onnistunutta. 
- Karanteenissa oli hieman epätietoisuutta kauanko kestää vielä ennekuin pääsee 

oman suorituksena tekemään. 
- Tulostaulua, jossa näkyy tulokset liveseurantana, oli toivottu. Tällöin vältytään 

epäselvyyksistä mahdollisten joukkueiden suoritusaikojen suhteen. 
- 3xjohtoajan ylittymisen jälkeen joukkueen suorittamisen keskeyttäminen ei ollut 

nuorten mieleen. 
 

- 70 v juhlallisuuksiin osallistui noin 100 hlöä 
- Tapahtuma oli onnistunut ja kiitosta tuli ansiomerkkien saajien pienestä 
historiikista. 
- Tilaisuuteen teetetyt lippujalat ovat säilössä ja käytettävissä muihinkin tapahtumiin. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.38 

 


