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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2023 

 
Aika:  24.1.2023 klo 18:00-19:30  
 
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 kävi 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  
Niko Ara Esittelijä SPEK x 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Kai Vainio Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja x 

Heikkilä Jarkko Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M4ZjViNWYtOWQzYy00OTlmLThmNDktZTY2MzAzMjk0ZDIy%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://www.palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/pytkirjaharrastustyryhm72022.pdf


3. Asialistan hyväksyminen 
 
Päätös: Hyväksytään asialista. Työryhmälle lähetettyyn asialistaan lisäyksenä tuli toimikunnan 
varapuheenjohtajan nimen muutos ja Harrastustyöryhmän varapuheenjohtajan valinta. 

 
 

4. Harrastustyöryhmän järjestäytyminen 
Valitaan harrastustyöryhmälle varapuheenjohtaja 
 
Päätös: Erkki Lehtonen esitti Matti Lehtosta varapuheenjohtajaksi. Muita esityksiä ei tullut. 
Matti Lehtonen valittiin Harrastustyöryhmän varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023. 
 

5. Keskustelufoorumit 
 

• Palokuntanuorisotyön keskustelufoorumi pidettiin 11.1.2023 klo: 17.00–18.30 

o Käytiin läpi keskustelufoorumin muistio. 

• Palokuntanaisten keskustelufoorumi 13.2.2023 klo: 17.00–18.30 

o Foorumin vetää Irja Viinikainen ja Anni Niva. Niko Ara luo muistion foorumista 

o Tapahtuman kutsu on julkaistu palokuntaan.fi sivuilla, lähetetty pelastusliittojen 
kautta palokuntiin sekä lisätty pelastusliittojen yhteiseen tapahtumakalenteriin. 

• Veteraanitoiminnan keskustelufoorumi 16.2.2023. klo 17.00–18.30 

o Foorumin vetää Matti Lehtonen, Erkki Lehtonen sekä Risto Vesalainen ja Kari 
Laaksonen. Aiheina mm. 

o Tapahtuman kutsu on julkaistu palokuntaan.fi sivuilla, lähetetty pelastusliittojen 
kautta palokuntiin sekä lisätty pelastusliittojen yhteiseen tapahtumakalenteriin. 

 
 

Päätös: Niko Ara kävi läpi Palokuntanuorisotyön keskustelufoorumin muistio. Mainostetaan 
tulevia tapahtumia SPEKin palokuntapalveluiden sosiaalisessa mediassa ja kukin omissa 
verkostoissaan. CTIF toiminnasta Joonas kertoi, että heillä on yksi kontti, missä on välineet 
harjoittelua varten, joten Taivassalon VPK:aan voi olla asiasta myös yhteydessä. CTIFn 
kansallinen kokous käynnissä Levillä tällä hetkellä.  
Keskustelufoorumit voitaisiin myös kalenteroida jo loppuvuodesta valmiiksi, jotta kenttä tietää 
milloin niitä järjestetään. Se helpottaisi myös kentän äänen esiintuomista, kun foorumeihin 
osallistuvat osaavat jäsennellä viestinsä valmiiksi. Keskustelufoorumeita on hyvä järjestää 
jatkossakin kahdesti vuodessa. Syksyn foorumi voisi aikataulullisesti sijoittua alkusyksyyn 
ennen palokuntien syyskokouksia. Kalenteroidaan foorumeiden aikatauluja tarkemmin 
seuraavassa kokouksessa. ”Harrastustoiminnan opintopäivää” voidaan alkaa 
suunnittelemaan erikseen, mitä ohjelmaa ja milloin pidetään. 
Puheenjohtaja kiitti vielä erikseen foorumeiden vetäjiä. Kyse on tärkeästä asiasta.  
 
 

6. Koulutustyöryhmä 
Palokuntatoimikunta on hyväksynyt Koulutustyöryhmän tehtävän kuvauksen, joka piti 
sisällään muutoksen siitä, että työryhmän puheenjohtajana toimii harrastustyöryhmän 
jäsen, ja että työryhmään pyritään rekrytoimaan jäseniksi myös 1–2 
kokemusasiantuntijanuorta.  
 

https://www.palokuntaan.fi/tapahtumat/palokuntanaisten-keskustelufoorumi
https://www.palokuntaan.fi/tapahtumat/palokuntaveteraanien-keskustelufoorumi-1


 
Päätös: Niko Ara yhdessä SPEKin palokuntatiimin kanssa pyrkii saamaan haun auki 
mahdollisimman nopeasti. Laitetaan haku tiedoksi myös aikanaan työryhmiin hakeneille 
henkilöille. 

 
7. Vuoden nuoriso-osaston palkitseminen ja vuoden nuorisotyöntekijän palkitseminen 

Haku on auki Vuoden nuoriso-osaston löytämiseksi. Hakuaika päättyy sunnuntaina 26.2. ja 
palkittavat palokunnan julkaistaan Palopäällystöpäivillä Oulussa 21. – 23.3. 
 
Haku on auki vuoden palokuntanuorisotyöntekijän löytämiseksi. Haku päättyy 19.3. 
Julkaisu perinteisesti Palokuntanuorten SM-kilpailujen yhteydessä? 

 
Päätös: Käytiin keskustelua, miten hakuja voidaan vielä mainostaa. Hakujen päättymispäivillä 
on vaikutusta myös työryhmän tarpeeseen kokoontua. Alustava karsinta voitaisiin tehdä 
sähköpostin ja WhatsAppin välityksellä. Palkittavat palokunnat päätettäisiin kuitenkin teams 
kokouksessa. Pidetään Harrastustyöryhmän kokous 28.2.2023 klo 18. alkaen koskien Vuoden 
nuoriso-osaston valitsemista. 
 

 
8. Valtakunnallinen palokuntanuorten suurleiri 2026 

Palokuntatoimikunta on kokouksessaan 11.1.2023. päättänyt myöntää vuoden 2026 
palokuntanuorten leirin LSPeLin järjestettäväksi. Toimikunnan esittelijä vie asian SPEKin 
hallitukselle tiedoksi. 
 
Päätös: Käydään keskustelua tulevissa kokouksissa, millainen on hyvä palokuntanuorten leiri 
ja millaisia elementtejä siihen kuuluu. Pelastusliittojen taloudellisen puolen hallinta leirien 
suhteen on hyvä nostaa myös keskiöön. 

 
9. Palokuntanuorten SM-kisat. 

Kisat järjestää tänä vuonna Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto Varkaudessa 6.5.2023. 
 
Päätös: SPEKin palokuntapalvelut julkaisevat kilpailusta kutsun ja mainoksen 
mahdollisimman pian. Mainos saadaan jo tällä viikolla aikaiseksi, jotta palokunnat saavat 
tiedon päivämäärästä ja paikkakunnasta. Harrastustyöryhmästä kisojen kilpailulautakuntaan 
kuuluu Erkki Lehtonen ja Laura Pessa. Edellisestä kilpailulautakunnasta mukana oli Minttu 
Uitto. 
 

10. Harrastustyöryhmän kokousaikataulu 
Jotta jäsenten on helpompi suunnitella kokouksiin osallistumista, on hyvä kalanteroida 
työryhmän kokouksia jo ennakkoon. Liitteenä Palokuntatoimikunnan kokousaikataulu. 
 
Päätös: Huomioidaan työryhmän kokousaikataulussa Toimikunnan kokoontuminen ja 
Nuorisotoiminnan palkittavien hakujen päättymiset. 

• 28.2.2023 klo 18 

• 28.3.2023 klo 18 
• 18.4.2023 klo 18 

•  
 

11. Muut esille tulevat asiat 
• Onko kentältä tullut kommentteja työryhmän jäsenille? 

• Ei esiin nostettavia yhteydenottoja 

https://www.palokuntaan.fi/uutiset/haussa-vuoden-2022-palokuntanuoriso-osasto
https://www.palokuntaan.fi/uutiset/nyt-etsitaan-vuoden-2022-palokuntanuorisotyontekijaa


• Camilla Elgland on irtisanoutunut Järjestöohjaajan tehtävistä SPEKin 
palokuntapalveluista. 

• Merkittiin tiedoksi 
• Kilpailutyöryhmän perustamisen tarve? 

• tarve on olemassa. Säännöt tarvitsevat päivitystä ja huomioidaan työryhmiin 
hakeneita henkilöitä työryhmiin rekrytoitaessa. 

• Palokuntien SM-Pilkki 11.3. Iitin Urajärvi 
• Tapahtumaa mainostetaan, kunhan Iitin VPK:n sivuille ilmoittautumislinkki aukeaa. 

 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.24. 

 


