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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2021 

 
Aika:  Tiistai 25.1.2022 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. Käytiin keskustelua 
keskustelufoorumeista ja päätettiin lisätä aihe kokouksien vakio aiheeksi ja sopia viimeistään 
seuraavassa kokouksessa ajankohdat uusille keskustelufoorumeille. 
 
 
 
 
 
 

 

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 x 
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_7_2021.pdf


3. Kokousvirkailijat ja harrastustyöryhmän varapuheenjohtajan valinta 
Varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Vuonna 2021 varapuheenjohtajana toimi 
Matti Lehtonen. 
 
Päätös: Niko Ara toimii esittelijänä ja sihteerinä. Valittiin varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 
2022 Matti Lehtonen. 
 
 

4. Pelastusliitoille tehdyn selvityspyynnön tulokset epäasiallisen käytöksen ehkäisystä 
palokuntatoiminnassa 
 
Päätös: Esittelijä esitti koosteen SPEKin tekemästä selvityspyynnöstä ja käytiin keskustelua 
aiheesta. Koulutusta aiheesta palokunnille ja palokuntalaisille toivottiin lisää saadun 
palautteen mukaan. Asioiden tärkeys korostuu pienemmillä paikkakunnilla, kun väki tuntee 
toisensa. 
Keskustelun lisääntyminen aiheesta on lisääntynyt palokunnissa ja kentällä, joten merkkejä 
on havaittavissa, että toimintakulttuuri muuttuu ja sitä on alettu muuttamaan.  
Yhtenäisiä linjauksia toivottiin epäasiallisen käytöksen ehkäisynä myös liittojen välillä. 
SPEK tekee selvityspyynnöstä uutisoinnin. Nyt tiedetään mikä tilanne on tällä hetkellä ja on 
tärkeää pitää asiaa esillä positiivisessa mielessä, jatkaa koulutusta ja lisätä epäasiallisen 
käytöksen ehkäisevää materiaalia eri kursseihin, kun niitä päivitetään. 
 

5. Palokuntien toimintaohjelman päivittäminen 
 
Päätösehdotus: Käydään läpi toimintaohjelmaan vielä tarvittavia muutoksia. 
Toimintaohjelma esitellään yleisessä palokuntalaiskokouksessa heinäkuussa. Luonnos 
esitellään toimikunnalle heidän huhtikuun kokoukseen. 
 
Liekkityökalun kysymysasettelu ja vastaustasot 
 
Päätösehdotus: Käytiin läpi liekkityökaluun vielä tarvittavia muutoksia. 
Liekkityökalu esitellään mahdollisesti yleisessä palokuntalaiskokouksessa heinäkuussa, 
mikäli palokuntatoimikunta niin päättää. Luonnos esitellään toimikunnalle heidän huhtikuun 
kokoukseen. 
 

6. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijän haun aloittaminen 
 
Päätös: Sovittiin vuoden 2021 palokuntanuorisotyöntekijän haun aloittamisesta 
mahdollisimman pian ja palkinnon luovuttamisesta 2022 valittavalle henkilölle 
palokuntanuorten SM-kisoissa. 
 

7. Veikon Malja 
 
Päätösehdotus: Kilpailuajankohdaksi on päätetty 14.5. ja paikkakuntana on Turku. Otetaan 
Köpi ja Laura mukaan seuraavan palaveriin. Käytiin läpi ajankohtaiset asiat koskien Veikon 
malja kisaa ja LSPeLin palaverin 20.1. anti. 
 

8. Valtakunnallisen palokuntanaistyön – ja nuorisotyön 70 v juhlallisuudet 
Liitoille on lähetetty valtakunnallisesti huomioitavien henkilöiden lista kommentoitavaksi.  
 
Päätös: Käytiin keskustelua listan pohjalta ja esitetään lista Palokuntatoimikunnalle 
käsiteltäväksi ansiomerkkien hakua varten. Köpi toi tietoon, että UPL on vielä toimittamassa 
omat esitykset. Seuraava Toimikunnan kokous 9.3. 
Sovitaan juhlallisuuksien järjestämisestä oma palaverinsa teamssin välityksellä. Niko vastaa 
ja kutsuu Matin ja Irjan mukaan. 
 

9. Toimikunnan ja työryhmän kokoukset 
PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2022  



 

12.1.  Palokuntatoimikunnan kokous  Vuoden 2022 toiminnot  

9.3.  Palokuntatoimikunnan kokous  Palokuntatoiminnan ilmiöt, minkä 
muutoksen haluamme saada 
aikaan ja miten mittaamme 
onnistumistamme? – Palokuntien 
toimintaohjelman perustana  
Yleisen Palokuntalaiskokouksen 
esityslista  

13.4.  Palokuntatoimikunnan kokous  Palokuntien 
toimintaohjelmaluonnoksen 
hyväksyminen  

16.5.  SPEKin valtuuston kokous    

6.7.  Yleinen Palokuntalaiskokous  Heureka, Vantaa  

Toimikunnan kokoukset pidetään etänä klo 17:30 alkaen.  
Palvelutyöryhmä varannut Palotaruksen alustavasti 20.-22.5.2022 
 
Päätös: Sovittiin, että Harrastustyöryhmä kokoontuu ennen Palokuntatoimikunnan kokouksia. 
Yhteinen kokoontuminen Palvelutyöryhmän kanssa sai kannatusta 20.-22.5.2022. 
Helmikuun kokous 2/2022: 16.2.2022 klo: 17.00 alkaen teams 
Huhtikuun kokous 3/2022: 6.4.2022 17.00 alkaen teams 
Toukokuun kokous 4/2022: Palotaruksella 20.-22.5.2022  
Kesäkuun kokous 5/2022: 29.6.2022 17.00 alkaen teams 
 
 
 

10. Muut esille tulevat asiat 
- Palokuntien kierrätysohjeet. Tutkitaan, onko vuoden 2010 leirille tehdyistä ohjeista apua. 
Kunnista saattaa saada myös tietoa alueen omista kierrätysohjeista. 
- Palokuntanuorille on eri alueilla eri rajoituksia koronasta johtuen. Nuorten harrastuksen 
jatkumisen suhteen on tärkeää, että nuorten toiminta pääsee jatkumaan tavalla tai toisella. 
Harrastustyöryhmän edustaja voisi olla mukana kommentoimassa uutisointia. 
- Keskustelufoorumit, aiheet ja ajankohdat. Kentältä oli tullut toive, että keskustelufoorumeita 
olisi noin puolen vuoden välein. Keskustelufoorumin sisältö voitaisiin valmistella esimerkiksi 
Palotaruksella toukokuussa. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.44. 

 


