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Aika:  Tiistai 9.11.2021 klo 17:30-19:00  
 

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

Laura Pessa  Jäsen x 

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 

Marjo Matikka Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/3BAE5B6D-B85C-4E29-98E5-F4458D8C361C?tenantId=9aed36db-4cf1-4249-bae3-3bf6697c6d26&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fspek1.sharepoint.com%2Fsites%2FPalokuntatoimikunta%2FJaetut%20asiakirjat%2FHarrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4%2FP%C3%B6yt%C3%A4kirjat%2FP%C3%B6yt%C3%A4kirja_Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4_6_2021.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fspek1.sharepoint.com%2Fsites%2FPalokuntatoimikunta&serviceName=teams&threadId=19:aed8c615c285464c9f2aa18509aa3d59@thread.tacv2&groupId=8c9a0b12-be63-4b66-826f-bbea7ebad059


3. Keskustelufoorumit 
8.11.2021 pidettiin palokuntanaisten vapaamuotoinen keskustelufoorumi. 18.11. pidetään 
palokuntanuorten vapaamuotoinen keskustelutilaisuus. 
 
Päätös: Käytiin yhdessä keskustelua palokuntanaisten keskustelutilaisuuden pohjalta. 
Foorumissa oli läsnä yli 30 osallistujaa, maantieteellisesti kattavasti eri alueilta. Foorumissa 
keskusteltiin mm. SM-Iines kilpailun päivitetyistä säännöistä, ja että ne pitää saada 
palokuntaan.fi sivuille. Palokuntakouluttajakoulutusta toivottiin naisille. Myös 
johtajakoulutusta toivottiin. Vuosikelloa oli toivottu myös näkyville SPEKin tapahtumista. 
Korona-ajasta puhuttiin. Osassa palokunnista oli menetetty jäseniä, mutta osassa myös 
saatu uusia jäseniä. Toimintaa pyritty ylläpitämään mitä erikoisemmin tavoin. 
Häirinnästä sopimuspalokuntakentällä puhuttiin myös ja opinnäytetyöhön liittyvän kyselyn 
tulokset ovat tulossa. Opinnäytetyön tilaajana toimii Pelastusalan naiset ry. 
Palokuntatoimikunnan avointa keskustelufoorumia toivottiin myös. 
Foorumeille toivottiin jatkoa ja että niitä järjestetään noin 2 kertaa vuodessa. Myös 
opintopäiville toivottiin jatkoa. 
 
Nuorten foorumi pidetään 18.11. Toivotaan paljon väkeä linjoille.  
 
 

4. Valtakunnallisen palokuntanaistyön – ja nuorisotyön 70 v juhlallisuudet 
Aiheesta pidettiin Teams palaveri 30.9.2022, johon osallistui mm. SPEK:n, LSPeL:n, 
Palokuntatoimikunnan ja Harrastustyöryhmän edustajia. Alustavasti sovittiin suunnitelmien 
eteenpäin viemistä ja työryhmien perustamisesta. SPEK luo listan valtakunnallisesti 
huomioitavista henkilöistä ja liitot saavat tämän tiedokseen. Liitot voivat tilaisuudessa 
huomioida lisäksi oman alueensa henkilöitä. Ajankohta olisi alustavasti 14.5.2022 
Palokuntanuorten SM-kisojen yhteydessä. 
 
Päätös: Nuorten SM-kilpailujen mahdolliseen työryhmään esitti halukkuutta Erkki ja Laura. 70 
v. juhlallisuuksiin liittyvään työryhmään esitti halukkuutta Irja ja Matti. Niko sopii Nina Arosen 
kanssa jatkosta. Kirsi kertoi, että tiloja jo kartoitetaan ja työtä tapahtumien eteen tehdään jo 
pienissä ryhmissä. 14.5.2022 on sovittu Nuorten SM-kilpailujen ajankohdaksi. Päivällä kisat 
ja nuorten päivää, illalla aikuisten juhlallisuudet. 
 
 

5. Epäasiallinen käytös palokunnissa 
Epäasiallinen käytös ja seksuaalinen häirintä on noussut puheeksi pelastusalalla. 
Instagram tilillä #emergencyservicestoo, on nostettu useita tapauksia esiin. Joissakin on 
mainittu myös palokuntanuoriin tapahtunutta epäasiallista käytöstä. 
 
Päätös: Käytiin keskustelua jo tehdyistä toimenpiteistä sekä materiaaleista ja mitä voidaan 
tehdä paremmin ja lisää. Aihe huomioidaan Palokuntien toimintaohjelmassa ja 
Liekkityökalussa. Niko piti 1.–5.11. Turvallisesti palokunnassa koulutuksia, joita voidaan 
tarvittaessa pitää myös jatkossa, vaikka alueellisesti. Palokuntaan.fi sivuille on kerätty 
kattavasti aiheeseen liittyvää materiaalia, jota palokunnat ja palokuntalaiset voivat 
hyödyntää. Palokuntiin on lähetetty myös postitse turvallisesti palokunnassa -materiaalia. 
Koulutuksia pidetään myös ensi vuonna uudestaan. Eldis22 leirin kanssa pidetään palaveri 
11.11, jolloin keskustellaan, miten leirillä voidaan ehkäistä epäasiallista käytöstä. 
 
Epäasiallinen käytös terminä on laaja ja välillä on pystyttävä puhumaan myös tarkemmin 
asioista. 
 
Rikostaustojen selvittämisessä on harmillista, että ote on voimassa vain 6kk, eikä tästä 
syystä monestakaan henkilöstä haeta kahta kertaa vuodessa selvitystä. Tärkeää on myös 
tiimityöskentely, ja että nuorten kanssa olisi aina vähintään kaksi ohjaajaa paikalla. 
 
Asenteiden muokkaaminen vaatii aikaa. Kulttuuri on kuitenkin saatava arvojen mukaiseksi. 
 



 
 

6. Tiedotettavat asiat 
- Kysely seuraavan palokuntanuorten suurleirin järjestäjä liitosta on lähetetty. Vastauksia 
liitoilta pyydettiin 30.4.2022 mennessä. 
 
- OKM:n selvityspyyntö SPEKille häirinnän estämisestä nuorisotyössä: 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt selvityksen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
ry:n toimista häirintään, ahdisteluun ja väkivaltaan liittyvien tapauksien estämiseksi 
järjestön nuorisotyössä.  
1) Millä käytännön toimenpiteillä järjestö on toteuttamassaan nuorisotyössä pyrkinyt 
ehkäisemään seksuaalista häirintää, ahdistelua tai väkivaltaa, joka kohdistuu järjestön tai 
sen toiminnan vaikutuspiirissä oleviin nuoriin? 
2) paljonko ja millaisia häirintään, ahdisteluun ja väkivaltaan liittyviä tapauksia on tullut ilmi 
järjestön nuorisotyössä vuosien 2019, 2020 ja 2021 aikana? 
3) millaisia seuraamuksia järjestö kohdistaa henkilöihin, joiden havaitaan syyllistyneen 
edellä mainittuihin tekoihin? 
SPEK antoi vastauksen selvityspyyntöön 5.11.2021. 
 
- Palokuntaan.fi sivujen sisällön päivittäminen meneillään. 
Palautetta sivujen toimivuudesta otetaan mielellään vastaan. Mitä tarvitaan lisää ja mitä voi 
poistaa? 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
 

7. Työryhmän jäsenten halukkuus jatkamiseen työryhmässä 2022 
Lainaus harrastustyöryhmän toimintaohjeesta: “3. Toimikausi Työryhmän toimikausi on 
jatkuva. Jäsenten toimikausien määrä ei ole rajattu. Palokuntatoimikunta tarkistaa 
työryhmän kokoonpanon vuosittain tekemänsä toiminnan arvioinnin perustella.” 
 
Päätös: Käytiin keskustelua aiheesta. Kaikki läsnäolijat ilmoittivat halukkuudestaan jatkaa 
seuraavalle toimikaudelle. Esittelijä välittää tiedon Palokuntatoimikunnalle. 
 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei muita asioita 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.56 

 


