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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2021 

 
Aika:  Keskiviikko 10.2.2021 klo 17:30-20:00  
 

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

Jäsen  Puheenjohtaja 

Irja Viinikainen Torbjörn Lindström 

Tapio Tuohiniemi Esittelijä SPEK 

Matti Lehtonen Niko Ara 

Anni Niva  Palokuntatoimikunta 

Laura Pessa  Kai Vainio Pj 

Joonas Nieminen  Marjo Matikka Vpj 

Erkki Lehtonen  

Kirsi Peltonen  

Juho-Jussi Heinäaho  

Punaisella merkityt henkilöt eivät olleet läsnä 
 
Pöytäkirja: 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
Päätös: Harrastustyöryhmän puheenjohtaja Torbjörn Lindström avasi kokouksen 

 
2. Harrastustyöryhmän jäsenten esittely  

Työryhmän jäsenten lyhyt esittäytyminen 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi jäsenten esittelyt 

 

3. Kokousvirkailijat ja varapuheenjohtajan valinta 
 
Päätös: Niko Ara toimii esittelijänä ja sihteerinä. Päätettiin valita yksimielisesti työryhmälle 
varapuheenjohtajaksi Matti Lehtonen. Varapuheenjohtajan toimintakausi on yksi vuosi. 

 
4. SPEKin palokuntatoiminnan lyhyt esittely  

Esittelijä Niko Ara kertoo SPEKin palveluista palokunnille.Teams-oikeudet on annettu 
kaikille palokuntatoimikunnan, palvelutyöryhmän sekä harrastustyöryhmän jäsenille.  
(SPEK.fi, palokuntaan.fi, edu.spek.fi, HAKA, HAKA mobiili app, Teams) 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE1NzcxNDctMTcyNy00YjJhLWE2ZmQtMTQ5MTUwZWY1MjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229aed36db-4cf1-4249-bae3-3bf6697c6d26%22%2c%22Oid%22%3a%223f2e4d7a-6d42-4971-b04b-cc0ff3576aa9%22%7d
http://www.spek.fi/
http://www.palokuntaan.fi/
https://edu.spek.fi/koulutus/
https://haka.spek.fi/
https://www.palokuntaan.fi/hakaapp
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fchannel%2F19%3Aac6ba708845a41a2bcf71c644daf50c7%40thread.tacv2%2FPalveluty%25C3%25B6ryhm%25C3%25A4%3FgroupId%3D8c9a0b12-be63-4b66-826f-bbea7ebad059%26tenantId%3D9aed36db-4cf1-4249-bae3-3bf6697c6d26&type=channel&deeplinkId=61fc1273-8431-4ff0-b5fd-a8d6067a3701&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


5. Palokuntatoimikunta ja työryhmät 
Esittelijä käy läpi palokuntatoimikunnan ja työryhmät ja työnjaon  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja selvitetään mitä tarkoittaa ”nuorten oma työryhmä” 
toimikunnan ja työryhmien välisessä työnjako kaaviossa. 
Juho-Jussi Heinäaho toi esille tiedon, että ainakin yhtä muutakin nuorten työryhmää ollaan 
perustamassa muiden henkilöiden toimesta (Palokuntanuorisotyön yhteistyön 
kehittäminen?) Toimikunnan edustajat ja työryhmän jäsenet toivoivat yhdenmukaisuutta ja 
että erilisiä työryhmiä ei perustettaisi, vaan annetaan toimikunnan ja työryhmien 
työskennellä. Selvitetään myös erillisen naistyöryhmän tarkoitusta. 

 
 
 
6. Harrastustyöryhmän tehtävät  

Esittelijä käy läpi palokuntien harrastustyöryhmän toimintaohjeen, joka on teamsissa. 
Konkreettinen esimerkki: vuoden palokuntanuoren 2020 valinta (oikea termi: vuoden 
palokuntanuoristyöntekijä 2020) 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja korjataan esimerkin termi palokuntanuoren valinnasta 
palokuntanuorisotyöntekijän valinnaksi. 

 
 
 
 
7. Työryhmän kokousaikataulu keväälle 2021  

 
 

Aika  Paikka  Organisaatio  Aiheet  

13.1.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Toimikunnan työn aloittaminen  

10.2.  
klo 17.30  

Teams  Harrastustyöryhmän 
kokous  

  

17.2.  
17.30-19.00  

Teams  Puheenjohtajiston 
kokous  

toimikunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, työryhmien 
puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat  

 

3.3.  
Teams  Harrastustyöryhmän 

kokous  
  

10.3.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Palokuntien toimintaohjelman 
perusteet ja tavoitteet  

 

7.4.  
Teams  Harrastustyöryhmän 

kokous  
  

14.4.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Palokuntatoiminnan kehittämisen 
strategiset 
painopisteet SPEKin strategiaan  

17.5.     SPEKin valtuuston 
kokous  

SPEKin strategian hyväksyminen  

 

2.6.  
Teams  Harrastustyöryhmän 

kokous  
  

9.6.   Teams  Palokuntatoimikunnan 
kokous  

Yleisen Palokuntalaiskokouksen 
esityslista  

Syyskuu  Raasepori  Yleinen 
Palokuntalaiskokous  

  

 
Harrastustyöryhmän kokoukset pidetään noin viikkoa ennen toimikunnan kokouksia. 
Taulukossa harrastustyöryhmän kokousajat ovat alustavia. 
 
Päätös: Päätettiin kokousaikataulu keväälle 2021 esityksen mukaisesti. 
 

 

https://spek1.sharepoint.com/sites/Palokuntatoimikunta/Jaetut%20asiakirjat/Harrastustyöryhmä/palokuntatoimikunta_SPEK_2020.pdf
https://teams.microsoft.com/l/file/c1d9658c-f40a-4f57-9754-f9e85b57e47b?tenantId=9aed36db-4cf1-4249-bae3-3bf6697c6d26&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fspek1.sharepoint.com%2Fsites%2FPalokuntatoimikunta%2FJaetut%2520asiakirjat%2FGeneral%2FPalokuntatoimikunnan%2520puheenjohtajiston%2520palaveri%252026.1.2021%2FToimikunnan%2520ja%2520ty%25C3%25B6ryhmien%2520v%25C3%25A4linen%2520ty%25C3%25B6njako.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fspek1.sharepoint.com%2Fsites%2FPalokuntatoimikunta&serviceName=recent
https://spek1.sharepoint.com/sites/Palokuntatoimikunta/Jaetut%20asiakirjat/Harrastustyöryhmä/HARRASTUSTOIMINTA%20TYÖRYHMÄN%20%20TOIMINTAOHJE.docx
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/vuoden-palokuntanuorisotyontekija-2020-on-erinomainen-keino-kiittaa-ja-kannustaa
http://tiedostot.spek.fi/oppaatpalokunnille/Palokuntien_toimintaohjelma2017.pdf


8. Työryhmän työmuodot ja yhteydenpito  
Kokoukset ensisijaisesti teamsin välityksellä. Päätetään, onko tarvetta teamsin lisäksi 
jollekin muulle viestintäkanavalle, kuten Whatsapp tai Signal. Koronan salliessa 
mahdollisesti yhteinen tapaaminen? 
 
Päätösehdostus: Whatsapp ryhmän perustamista ehdotettiin ja kannatettiin. Jäsenet käyvät 
täyttämässä puhelinnumeronsa teams tiimikansiossa löytyvään jäsenlistaan, jonka jälkeen 
esittelijä muodostaa Whatsapp ryhmän ja liittää työryhmän jäsenet siihen. 
 
 

9. Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus webinaarisarja  
Esittelijä esittelee idean webinaarisarjalle 
 
Päätösehdotus: Esittelijä Niko esitteli ideaa webinaarisarjasta ja pyysi työryhmän jäseniä 
esittämään hyviä esimerkkejä palokuntien toimintakertomuksien sisällöstä. 
 
Puheenjohtaja pyysi nuoremmilta ja vanhemmilta työryhmän jäseniltä näkemyksiä 
toimintakertomuksen kehittämiseksi. 
 

10. Muut esille tulevat asiat 
 
Työryhmällä ei ollut esittää muita asioita. 

 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.25 

 
 

https://spek1.sharepoint.com/:w:/s/Jrjestpalvelut-Koulutus-jajrjestpalvelutSISINEN/EUUS4LdeIkhLtYwgqtupzgwBnWZhAXiKPXlg6KL8a66M0g?e=XPJjdz

