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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 7/2022 

 
Aika:  14.12.2022 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 

Laura Pessa  Jäsen x 

Joonas Nieminen  Jäsen x 

Erkki Lehtonen Jäsen x 

Kirsi Peltonen Jäsen  

Juho-Jussi Heinäaho Jäsen x 
Niko Ara Esittelijä SPEK x 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Kai Vainio Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja x 

Marjo Matikka Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

 

https://www.palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/P%C3%B6yt%C3%A4kirja_Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4_6_2022.pdf


3. Asialistan hyväksyminen 
 
Päätös: Hyväksytään asialista 

 
 

4. Keskustelufoorumit 
 

• Veteraanitoiminnan keskustelufoorumi tammi/helmikuu 2023 

o Matti, Erkki. Aiheina mm. 

▪ Osallistujakierros, kentän kuulumiset, mitä he haluavat kysyä meiltä? 

▪ Länsi-Suomesta positiiviset kokemukset jakoon 

▪ UPL:n veteraaniristeily 

▪ Ketkä voivat osallistua veteraanitoimintaan? 

▪ Millaista toimintaa on eri liittojen alueilla? 

▪ Veteraanitoiminnan tulevaisuus? 

▪ Matalalla kynnyksellä osallistumisen mahdollisuus veteraanitoimintaan 

o SPEK voisi tehdä kyselyn veteraanitoiminnasta 

o Päivämäärä? Matti ja Erkki ilmoittaa esittelijälle päivän, ja esittelijä julkaisee sen 
jälkeen kutsut. 

• Palokuntanuorisotyön keskustelufoorumi 11.1.2023 klo 17.00 

o Kirsi, Jussi. Aiheina mm: 

▪ osallistujakierros, kentän kuulumiset 
▪ nuoret osallistujat, mitä heille kuuluu, mitä he haluavat kysyä meiltä? 
▪ koulutustyöryhmän esittely ja kannustaminen hakemaan työryhmään 
▪ vuoden nuorisotyöntekijän haku auki 
▪ paras nuoriso-osasto, kriteerien esittely, kannustaminen hakemuksen 

tekemiseen 
▪ kesällä pidetyn nuorten kuulumisten kooste, kutsutaan erikseen 

kokemusasiantuntijanuoret kertomaan omista kokemuksista 
▪ joko on tiedossa leiri 2026?  
▪ CTIF? 
▪ vapaata keskustelua 

 

• Palokuntanaisten keskustelufoorumi Tammikuu/helmikuu 2023 

o Irja, Anni. Aiheina mm: 

▪ osallistujakierros, kentän kuulumiset, mitä he haluavat kysyä meiltä? 

▪ Palokuntien toimintaohjelma ja Liekki-työkalu 

▪ SM-Iines sääntöjen päivittäminen 

▪ CTIF? 

o Päivämäärä? Irja ja Anni ilmoittaa esittelijälle ajankohdan, niin esittelijä julkaisee 
kutsun. 

 
 



Päätös: Yllä olevat henkilöt kartoittavat alkuvuoteen sopivat ajankohdat kyseisten 
keskustelufoorumeiden pitämiselle ja luonnostelevat foorumeiden aiheet. Mainostetaan 
tapahtumia lähettämällä viestit palokuntiin liittojen välityksellä ja sosiaalisessa mediassa. 
 
 

5. Koulutustyöryhmä 
Palokuntatoimikunta teki kokouksessaan 6.10.2022 päätöksen: 
”Annetaan harrastustyöryhmälle tehtäväksi asettaa koulutustyöryhmä toimikaudelle 2023–
2025 hyväksytyn tehtävän kuvauksen mukaisesti ja tehdä toimikunnalle esitys 
koulutustyöryhmän kokoonpanosta vuodelle 2023. Työryhmän puheenjohtajan tulee olla 
harrastustyöryhmän jäsen.” 
 
 
Päätös:  
Laura: Nuoria on hyvä olla mukana koulutustyöryhmässä, koska koulutus koskee nuoria. 
Erkki: Valitaanko koulutustyöryhmän puheenjohtaja toimikunnan päätöksen mukaisesti 
harrastustyöryhmästä, vai ohjeen mukaisesti koulutustyöryhmän keskuudesta?  
Tobbe: Puheenjohtaja voisi olla harrastustyöryhmän jäsen, jotta yhteys toimii 
Harrastustyöryhmän ja Koulutustyöryhmän välillä. Koulutustyöryhmän ohjetta voidaan 
päivittää tarvittaessa.  
Tapio: Nuoria on hyvä kysyä mukaan. Muut jäsenet voidaan pyrkiä hakemaan 
nuorisotyövaliokunnista. 
Niko: Nuorisotyönuudistamishankkeen yhteydessä pidetyistä työpajoista löytyy varmasti 
nuoria, jotka olisivat halukkaita osallistumaan nuorisojäseninä työryhmään. 
Juho-Jussi: Puheenjohtajana voisi toimia Kirsi tai tarvittaessa Juho-Jussikin, jos Kirsi ei halua 
olla puheenjohtajana. 
Esittelijä tekee ilmoituksen Koulutustyöryhmän rekrytoinnista. 
Päivitetään koulutustyöryhmän ohjetta siten, että puheenjohtaja tulee Harrastustyöryhmästä 
ja työryhmän jäsenmäärää kasvatetaan kahdella nuorella. 

 
6. Vuoden nuoriso-osaston palkitseminen ja aktiivisten järjestötoimijoiden palkitseminen 

Palosuojelun edistämissäätiö on alustavasti sitoutumassa vuoden palokuntanuoriso-
osaston palkitsemiseen. Palkinnon summa olisi 10 000 €/vuosi ja summa jaettaisiin 
kolmen palokunnan kesken (7000 €, 2000 € ja 1000 €). Jatkuvuutta palkinnolla olisi 
useampi vuosi. Lisäksi Turvallisuuden Tukisäätiö on myöntänyt 3000 €:n stipendin 
jaettavaksi aktiivisille järjestötoimijoille.  
 

 
Päätös: Esittelijä tarkistaa vielä palkitaanko jo vuonna 2023 vuoden 2022 nuoriso-osastot? 
Esittelijä esittää Harrastustyöryhmälle tämän jälkeen karkean aikataulun ja prosessin. Haku 
on avoin kaikille palokunnille. 
Erkki: Onko palokunnat tasa-arvoisessa asemassa osallistumaan esimerkiksi leireille? Mikä 
on eri kriteerien painoitus. 
Tapio: Eri kriteerien pisteytystä on vaikea tehdä ennakkoon. Pitää lukea hakemukset ja arvioda 
sitä mukaan. 
Matti: Voiko sama palokunta voittaa useampana vuonna peräkkäin? 
Kai: Jos on kyse kilpailusta, niin silloin sama palokunta voi voittaa useampana vuonna 
peräkkäin. Hakemusten arvioinnissa kannatta olla mahdollisimman avoin. 
Joonas: Kannattaa Kain ajatusta. 
Käydään prosessi vielä tarkemmin läpi Harrastustyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa 
vuonna 2023. 
 
 

 
7. Valtakunnallinen palokuntanuorten suurleiri 2026 

Palokuntapalvelut yhdessä Harrastustyöryhmän kanssa käynnisti 1.11.2021 haun 
valtakunnallisesta palokuntanuorten leiristä vuodelle 2026. Pyysimme vastauksia 
30.4.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä ei ollut saapunut yhtään hakemusta. 



 
25.11.2022 saapuneessa sähköpostissa LSPEL ilmoitti halukkuudestaan leirin 
järjestämisestä:  
” Tervehdys, 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n hallitus on kokouksessaan 3.11. tehnyt päätöksen 
hakea valtakunnallisen palokuntanuorten leirin 2026 järjestelyvastuuta. 
Pyydämme viemään asian käsittelyyn Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä. 
Hallituksen toimeksiannosta, 
Antti Ali-Raatikainen 
toiminnanjohtaja 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry” 
 
Päätös: Kentältä on kuulunut huhupuheita, että myös Itä-Suomi olisi kiinnostunut leirin 
järjestämisestä, mutta näitä huhuja ei ole pystytty vahvistamaan. 
Erkki: Annetaan LSPeLin järjestää leiri, eikä ole välttämättä tarvetta aloittaa hakua uudelleen. 
Harrastustyöryhmä esittää Palokuntatoimikunnalle vuoden 2026 valtakunnallisen leirin 
myöntämistä Länsi-Suomen Pelastusalan liitolle. 
 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

- Harrastustyöryhmän jäsenten palkkioiden laskutus vuodelta 2022 tehtävä viimeistään 
18.12. mennessä, jotta ne keritään käsittelemään ajoissa. Esittelijä tarvitsee työryhmän 
jäseniltä tilinumeron (jos muuttunut viimevuodesta) ja verokortin. 
- Juho-Jussi Heinäaho: Kentältä tullut ehdotus, että Harrastustyöryhmän jäseniä voisi 
mahdollisesti kutsua eri alueiden eri toimikuntien kokouksiin tai muihin tilaisuuksiin, jotta 
kentän ääni tulisi paremmin kuuluviin myös Harrastustyöryhmälle ja sitä kautta myös 
Palokuntatoimikunnalle. Viestitään pelastusliittojen kautta eri tyävaliokuntia/toimikuntia 
tästä mahdollisuudesta. 
- Järjestöohjaaja Camilla Elgland SPEKin palokuntapalveluista on päivittänyt 
”Leirikouluttajan opasta”. Esittelijä jakaa sen Harrastustyöryhmälle kommentteja varten. 
- Seuraava kokous sovitaan doodle kyselynä. Esittelijä laittaa sen liikkeelle pöytäkirjan 
mukana. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.22 

 


