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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2021 

 
Aika:  Keskiviikko 3.3.2021 klo 17:30-20:00  
 

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

Läsnäolo-oikeus: 
 
 
 
 
 
 
Esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
Työryhmän jäsenen Kirsi Peltosen esittely (oli estynyt edellisessä kokouksessa) 
 
Päätös: Harrastustyöryhmän puheenjohtaja Torbjörn Lindström avasi kokouksen ja Kirsi sai 
esittäytyä. Todettiin läsnäolijat. 

 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

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

Nimi Tehtävä Läsnä 

Torbjörn Lindström Palvelutyöryhmän puheenjohtaja x 

Matti Lehtonen Palvelutyöryhmän 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 Jäsen x 
Niko Ara Esittelijä SPEK x 

Nimi Tehtävä  

Kai Vainio Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja x 

Marjo Matikka Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUzNWQxYmMtYmUxMS00MmY2LTgzMzUtN2M3MzA5OWRjNWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229aed36db-4cf1-4249-bae3-3bf6697c6d26%22%2c%22Oid%22%3a%22ae691c43-4d02-462a-b653-a144a1a17884%22%7d
https://spek1.sharepoint.com/sites/Palokuntatoimikunta/Jaetut%20asiakirjat/Harrastustyöryhmä/Pöytäkirjat/Pöytäkirja_Harrastustyöryhmä_1_2021.pdf


3. Työryhmän päivitetty kokousaikataulu keväälle 2021  
 
 

Aika  Paikka  Organisaatio  Aiheet  

13.1.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Toimikunnan työn aloittaminen  

10.2.  
klo 17.30  

Teams  Harrastustyöryhmän 
kokous  

 Järjestäytyminen 

17.2.  
17.30-
19.00  

Teams  Puheenjohtajiston 
kokous  

toimikunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, työryhmien 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat  

2.3. 
Klo: 18.00 

Teams Palvelutyöryhmän 
kokous 

 

3.3.  
Klo 17:30 

Teams  Harrastustyöryhmän 
kokous  

• Palokuntien toimintaohjelma 
• Toimintasuunnitelma/kertomus 

webinaarisarja 

• verkostoituminen 

10.3.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Palokuntien toimintaohjelman 
perusteet ja tavoitteet  

6.4 
Klo: 18.00 

Teams Palvelutyöryhmän 
kokous 

 

  
7.4.  

Teams  Harrastustyöryhmän 
kokous  

• Toimintaohjelman 
parityöskentelyn tulokset 

14.4.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Palokuntatoiminnan kehittämisen 
strategiset 
painopisteet SPEKin strategiaan  

17.5.     SPEKin valtuuston 
kokous  

SPEKin strategian hyväksyminen  

1.6 
klo:18.00 

Teams Palvelutyöryhmän 
kokous 

 

  
2.6.  

Teams  Harrastustyöryhmän 
kokous  

  

9.6.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Yleisen Palokuntalaiskokouksen 
esityslista  

9.10 Raasepori  Yleinen 
Palokuntalaiskokous  

 https://www.fsbr.fi/sv/start/view-
149657-89869  

Harrastustyöryhmän kokoukset pidetään noin viikkoa ennen toimikunnan kokouksia. 
Taulukkoon lisätty palvelutyöryhmän kokousaikataulut ja päivitetty yleisen 
palokuntakokouksen aika.  
 
Päätös: Merkitään tiedoksi päivitetty kokousaikataulu keväälle 2021. 
 

4. Puheenjohtajiston kokous 17.2 
Puheenjohtaja ja esittelijä käy läpi pääpiirteissään kokouksen sisällön. 
Petri Jaatisen kokouksessa esittelemä PowerPoint 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

5. SPEKin strategia 2021 

Esittelijä Niko Ara käy läpi SPEKin strategian.  
 
Päätös: Merkitään tiedoksi 

 
 
 
 

http://tiedostot.spek.fi/oppaatpalokunnille/Palokuntien_toimintaohjelma2017.pdf
https://www.fsbr.fi/sv/start/view-149657-89869
https://www.fsbr.fi/sv/start/view-149657-89869
https://spek1.sharepoint.com/:p:/s/Palokuntatoimikunta/EVR_ee4NklRDubM2a77SFbwByjNrqH2t9-_Ou0KxhWZTpw?e=QnVme3
https://issuu.com/spek_ry/docs/spekstrategia2020


6. Palokuntien toimintaohjelman päivittäminen 
Palokuntien toimintaohjelman päivittäminen on yksi työryhmien tehtävistä. Uusi 
toimintaohjelma on tarkoitus esitellä Yleisessä Palokuntalaiskokouksessa lokakuussa. 
Työryhmän jäsenet tutustuvat ennakkoon nykyiseen toimintaohjelmaan ja miettivät 
kehittämis-/päivittämisehdotuksia esitettäväksi toimikunnalle. 
- Päivitetäänkö vanhaa, vai tehdäänkö kokonaan uusi (jatkumo vanhan ja uuden 
toimintasuunnitelman välillä)? 
Ehdotettu vanhan toimintaohjelman päivittämistä, koska se sisältää paljon hyviä nostoja. 
Myös työhön käytettävissä oleva aika ohjaa päivittämisen suuntaan. Nykyinen pohja on hyvä 
ja siihen voidaan tehdä tarvittavat muutokset ja päivitykset. Jatkossa myös toimintaohjelman 
jalkauttamiseen kiinnitettävä huomiota ja sitä tehostettava. Nykyinen toimintaohjelma saatu 
vasta käytäntöön palokunnissa ja tärkeää on jatkuvuus ja toimintatapojen juurruttaminen 
palokuntiin. 
- SSPL:n ja SPPL:n rooli.  
Toimintaohjelman päivittämisen suhteen ollaan ensiksi yhteydessä palvelutyöryhmään sekä 
palokuntatoimikuntaan ja sovitaan yhteisistä kehittämis/päivittämistarpeista. Tämän jälkeen 
otetaan yhteyttä muihin sidosryhmiin. 
- Vastuualueet toimintaohjelman kehittämisestä/päivittämisestä työryhmän jäsenille ja 
käytetäänkö muita työryhmiin hakeneita henkilöitä apuna? 
Ehdotettiin tehtävien jakoa harrastustyöryhmien jäsenille ja työryhmän jäsenet voivat olla 
yhteyksissä myös palvelutyöryhmän jäseniin. 
1. Identiteetti (Kirsi, Jussi) 
2. Palokuntien toiminta ja organisaatio (Matti, Anni) 
3. Palokuntalaisten osaaminen (Irja, Tapio) 
4. Palokuntalaisten rekrytointi (Jussi, Tapio, Joonas) 
5. Palokuntatoiminnan tunnettuus (Laura, Joonas) 
6. Päätöksenteko ja vaikuttaminen palokunnissa (Köpi, Anni) 
 
Päätös: Velvoitetaan esittelijä toimittamaan palvelutyöryhmän roolijako ja vastaavat henkilöt 
harrastustyöryhmälle tiedoksi, jotta jäsenet voivat olla yhteydessä toisiinsa toimintaohjelman 
päivittämisen aiheista. Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat toimintaohjelman 
rakenteellista ja ulkonäöllistä päivittämistä yhdessä palvelutyöryhmän puheenjohtajan ja 
sihteerin kanssa. 
Aikataulu: seuraavassa kokouksessa varataan reilusti aikaa keskustelulle toimintaohjelman 
päivittämisestä. 

 
 

7. Veikon malja 15.5.2021 Tampere 
SPEKin Timo Sovaselle oli tullut kysely Veikon Maljan järjestämisestä vallitsevassa 
koronatilanteessa Tampereen VPK:n Tomi Hakkaraiselta. 
Toivovat tukea päätöksenteolle kisojen järjestämisestä, siirtämisestä tai perumisesta. 
Järjestämisvastuu: Hämeen pelastusliitto ja SPEK 
Kilpailun Säännöt 
THL:n ohje 
Rokotusten eteneminen 
Vaihtoehdot: 
La 15.5.  

• ei majoittumismahdollisuutta koronan vuoksi, pitkämatkalaisille haaste = oma 
majoitus  

• tietokilpailu sähköisesti  

• koko päivä nuoret omissa autoissaan  

Syksyllä  

• todella paljon tapahtumia syksyllä  

• mahdollisesti järjestäjät vaihtuvat  

https://issuu.com/spek_ry/docs/palokuntien_toimintaohjelma2017?fr=sNmQ5OTE5ODcyOTk
https://www.palokuntaan.fi/tapahtumat/palokuntanuorten-sm-kilpailut
https://www.palokuntaan.fi/resources/public/Liitetiedostot/Palokuntanuoret/veikon_malja_-saannot_2017.pdf
https://spek1.sharepoint.com/sites/Palokuntatoimikunta/Jaetut%20asiakirjat/Harrastustyöryhmä/Ohje%20yleisötilaisuuksiin%20yleisiin%20kokoontumisiin%20ja%20julkisten%20tilojen%20käyttöön%2021.9.2020.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-11300232


• yllä mainitut eivät välttämättä olisi ongelma  

2022  

• mikäli tänne siirtyy, toinen liitto järjestää  

• kahden vuoden kilpailut jäävät väliin.  

 
Kokousaikataulut: 
Palokuntatoimikunnan kokous 10.3 
Tampereen alueen palokuntanuorten kokous 11.3 
Hämeen pelastusliiton nuoristyönkokous 14.3 
Hämeen pelastusliiton hallituksen kokous 25.3 
 
Joukkueiden karanteeniaika voi olla hyvinkin pitkä riippuen ratojen määrästä. Ja jos 
karanteenina on joukkueiden ajoneuvot, karanteenin valvominen on vaikeaa. Alueellisesti on 
ollut suuria eroja, kuinka nuorille on pystytty harjoituksia järjestämään, josta seuraa, että 
alueet ovat eriarvoisessa asemassa harjoitusmäärien suhteen. Tapahtuman siirtäminen 
syksyyn ei välttämättä tuo ratkaisua mihinkään, koska korona voi hyvinkin olla seuranamme 
myös syksyllä.  
Tauko nuorten harjoituksista pidettiin ikävänä asiana ja jos kilpailut jää kahtena vuonna 
järjestämättä, voi kisat jäädä osalta nuorista kokonaan käymättä. 
Ehdotettu kilpailujen siirtämistä syksyyn, mutta jos kilpailua ei suunnitellusti pystytä 
suorittamaan suunnitellusti, niin olisi valmisteltuna suunnitelma leikkimielisestä kilpailusta, 
jonka palokunnat voi suorittaa omalla asemalla joka esim. videoidaan ja kilpailutyöryhmä 
valitsee parhaat suoritukset. Muistokisa voisi toimia pilottina, jota voisi käyttää esimerkkinä 
Veikon Maljaan. 
 
Päätös: Siirretään kilpailu syksylle 2021, ja mikäli kilpailun järjestäminen ei onnistu 
suunnitellusti syksyllä, niin olisi valmis suunnitelma kevyen, paloasemilla läpivietävän 
kilpailun järjestämisestä. 

 
 
 

8. Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus webinaarisarja  
Työryhmän jäsenet saavat esitellä löytämiään positiivisia esimerkkejä hyvin tehdyistä 
toimintasuunnitelmista-/kertomuksista. 
 
Käytiin keskustelua webinaarisarjan sisällöstä ja siitä, että ei esitellä vain hienoimpia 
toimintakertomuksia, vaan että mitkä asiat ovat tarpeellisia toimintakertomuksissa ja miten 
ne ovat asiallista esittää siinä. Toimintakertomuksen vähimmäisvaatimukset. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi esille tulleet toimintakertomukset (Oulun VPK, Turun VPK, 
Padasjoen VPK) ja esittelijä vie esitellyt esimerkit eteenpäin SPEKiin. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
 
- Käytiin keskustelua epävirallisten foorumeiden syntymisestä sekä naisten että nuorten 
osalta. Ehdotettiin työryhmän alaisen foorumin perustamista palokuntanuoristyöstä 
keskusteluyhteyden ylläpitämiseksi valtakunnallisesti. Kentältä kuuluu huolta, että miten 
toimikunta ja työryhmä onnistuu työssään ja miten kentänääni kuuluu toimijoille. 
Uudet työryhmät ja toimikunta on kuitenkin kerinyt työskentelemään vasta kaksi kuukautta ja 
uudelle järjestelmälle toivotaan työrauhaa ja aikaa verkostoitua.  
Asiasta pitää käydä keskustelua työryhmien puheenjohtajiston ja toimikunnan kanssa. Kuka 
voi puhua milläkin mandaatilla? 
Palokuntatoimikunta ja työryhmät voi halutessaan kutsua haluamansa alatyöryhmän 
valittuihin toimintoihin ja tehtäviin. 
Aktiivisuus ja halu viedä asioita eteenpäin koetaan positiivisena asiana, mutta se pitää olla 
kontrolloitua ja työryhmät ja toimikunta ei ole vielä kerinyt verkostoitumaan. 

https://spek1.sharepoint.com/sites/Palokuntatoimikunta/Jaetut%20asiakirjat/Harrastustyöryhmä/Palokunnan%20toiminnan%20arviointi%20ja%20suunnittelu.docx


 
- Työryhmien esityslistojen ja pöytäkirjojen liitetiedostot on ollut tallennettuna teams 
kansioihin, joihin pelastusliittojen edustajilla ei ole ollut pääsyä. Hämeen pelastusliitosta oli 
kysytty pääsyä näkemään linkkien sisältöä teams kansioissa. Jatkossa esittelijä jakaa 
sähköpostien mukana liitetiedostoina linkkien sisällöt. 
 
- Ehdotettiin työryhmäläisten kuvien ja esittelyn lisäämistä palokuntaan.fi sivun 
harrastustyöryhmäalasivulle. Tämä sai kannatusta ja esittelijä ottaa materiaalia vastaan ja 
välittää sitä sivuille lisättäväksi. Sovittiin aikatauluksi materiaalin toimittamiseksi kuun loppu. 
Esittelijä laatii myös asiakirjan valmiiksi kysymyksiä varten, jotta saadaan yhtenäistä 
näkyvyyttä. Asiakirja tulee teamsiin harrastustyöryhmä kansion alle. Esittelijä auttaa 
tarvittaessa tietojen keräämisessä. 
 
- Mainostetaan vuoden palokuntanuorisotyöntekijän valintaa vielä somessa. 5.3 päättyy 
esitysaika. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.58 
 


