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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2022 

 
Aika:  29.6.2022 klo 17:00-18:30  
 

Paikka: Teams-etäkokous, osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  
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Läsnäolo-oikeus: 
 
 
 
 
 
 
Esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
Päätösehdotus: Harrastustyöryhmän varapuheenjohtaja Matti Lehtonen avaa kokouksen ja 
käy 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 

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 

 

https://palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/P%C3%B6yt%C3%A4kirja_Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4_4_2022.pdf


3. Asialistan hyväksyminen 
 
Päätös: Hyväksyttiin asialista 

 
 

4. Keskustelufoorumit 
 

• Veteraanitoiminnan keskustelufoorumi 17.5.2022 

o Keskustelutilaisuus pidetiin tarpeellisena ja onnistuneena ja niille toivottiin jatkoa 

o Tälle vuodelle toivottiin jatkoa teams foorumeille ja ensivuodelle kasvokkain tapahtumaa 

o LSPeL alueella syksyllä veteraanien tapahtuma, jonne myös Harrastustyäryhmän edustajia 
toivotaan paikalle. Liiton veteraanipäivä Köyliössä 18.8. | Länsi-Suomen Pelastusalan liitto 
(lspel.fi) 

• Palokuntanuorisotyön keskustelufoorumi 23.5.2022 

o Korona vaikuttanut etenkin noin 15 vuotiaisiin. Lopettaneita ja epäaktiivisia nuoria on ollut 
vaikea saada rekrytoitia takaisin. 

o Teams harjoitukset koettiin osittain hyvinä, mutta myös haasteellisena, kun koulu monesti 
oli jo pelkästään etänä, niin palokuntaa ei jaksanut enään teams yhteyksillä 

o Leirille ei välttämättä osallistunut niin paljon väkeä, koska koronan takia osa on lopettanut ja 
uusien Nuorten ja kouluttajien kanssa ei uskallettu lähteä leirille. 

o Leirin sisällön tarkastelua, voisiko osa kurssi sisällöstä toteutua jotenkin muuten tai muualla 
kuin leirillä. 

o Mm. Malmin VPK:ssa on nostettu 16 vuotias hallitukseen puheoikeudella. 

 

• Palokuntanaisten keskustelufoorumi 25.5.2022 

o Naisia pohdituttanut koulutus- ja kouluttaja asiat. 

o Harrastustyöryhmältä toivotaan ideoita millaista naistyö voisi olla tulevaisuudessa! 

▪ Otetaan tämä yhdeksi aiheeksi Padasjoen tapaamiseen. 

o Naisten keskustelutilaisuudelle kova tarve myös. Naiset ovat valmiita järjestämään 
tapahtuman vaikka omakustanteisesti. 

o Naiset päässeet koronan jälkeen jälleen mukaan toimintaan 

o Palokuntakouluttajakurssi toteutuu loppuvuodesta. Palokuntakouluttajakurssi on 
kaikille kouluttajille tarkoitettu kurssi ja se korvaa vanhat nuorten ja naisten 
kouluttajakurssit.  

 
 
Päätös: Käytiin keskustelua jo käydystä ja tulevista keskustelutilaisuuksista yllä olevin ja 
muistion merkintöjen mukaisesti. 

 
 
 

5. Nuorten kuuleminen Eldis22-leirillä 
Jäsenistä leirille osallistuu, Niko, Kirsi, Jussi, Laura, Köpi, Matti, Tapio.  
Niko on ollut yhteydessä leiriorganisaatioon sopivan ajan löytämiseksi. 
 
Päätös: Alustavasti sovittu perjantai päivää ja päivällisen jälkeen kuulemiseksi. Kuulemiseen 

https://palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/muistio%20veteraanit%201_2022.pdf
https://www.lspel.fi/liiton-veteraanipaiva-koyliossa-18-8/
https://www.lspel.fi/liiton-veteraanipaiva-koyliossa-18-8/
https://palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/keskustelufoorumi%20palokuntanuorisoty%C3%B6st%C3%A4%2023_5_2022%20muistio.pdf
https://palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/muistio%2025.5.%20naisty%C3%B6nfoorumi.pdf


kutsutaan kokemusasiantuntija nuoret ja leirin aikana rekrytoidaan muutama nuori lisää, jotta 
saataisiin noin 10 kpl nuoria mukaan kuulemiseen. Kuuleminen voisi tapahtua päivällisen 
jälkeen. Kirsi on yhteydessä vielä kokemusasiantuntijanuoriin, jotta saadaan heidät mukaan 
kuulemiseen. Leirille osallistuvat Harrastustyöryhmäläiset sopii yhteisen ajan leirille, jossa 
käsitellään kysymykset nuorten kuulemisessa.  
 
Niko välittää Harrastustyöryhmälle hankkeen puitteissa tehtävät haastattelukysymykset, jotta 
ei tule kysyttyä samoja kysymyksiä moneen kertaan. 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
• Palokuntanuorisotyön uudistamishankkeen ohjausryhmän ensimmäinen kokous on 

30.6. Ohjausryhmään kuuluu: 
o Terhi Kivijärvi (Varsinais-Suomen pelastuslaitos) 
o Aleksi Mertsalmi (Pirkanmaan pelastuslaitos) 
o Marko Pousi (Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2021) 
o Anni Liimatainen (Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2020) 
o Anniina Lehto (Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2016) 
o Mirva Leinonen (Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2018) 

• Yleinen Palokuntalaiskokous toteutuu. Osallistujia tällä hetkellä noin 60 hlöä. 
Ilmoittautuminen päättyy 30.6. 

• Irja tulee tiistaina SM-Iinekseen kilpailunjohtajaksi 
 

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.53 

 


