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    Pöytäkirja  4/2022 
 
     

6.10.2022     
 

 
 

PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2022 

 
Aika:  Torstaina 6.10.2022 klo 17:30 – 18:33 
 

Paikka: Etäkokous, Teams 

 
Osallistujat:  
 

Jäsen  Varajäsen  

Jarkko Heikkilä Mika Kärkkäinen  

Tero Kuittinen  Jani Björn  

Ari Jylhäsalo  Marko Pousi  

Marika Metsä-Tokila  Petri Haanpää  

Jussi Lång Kirsi Hämäläinen  

Marjo Matikka  Juho Luukko  

Torbjörn Lindström Sabina Holopainen  

 

Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja  

Kai Vainio 
 

 
Punaisella merkityt henkilöt eivät osallistu kokoukseen. 

 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
Palokuntatoimikunnan toimintaohjeen mukaisesti kokous on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä tai varajäsentä osallistuvat 
kokoukseen. 

 
PE:  Todetaan kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokouksen osallistujat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 
PE:  Hyväksytään kokouksen esityslista. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 

 
3. Palokuntien toimintaohjelman jalkauttaminen 

 
Palokuntien toimintaohjelman tarkoituksena on antaa toimenpidesuosituksia palokunnille 
oman palokuntatoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena on elinvoimaiset pa-
lokunnat, jotka kykenevät vastaamaan oman alueensa haasteisiin sekä kasvattamaan tur-
vallisuustietoisia- ja taitoisia kansalaisia palokuntansa jäseniksi.    
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Toimintaohjelman painopisteinä on käytetty edellisen toimintaohjelman painopisteitä: Palo-
kuntien toiminta ja organisaatio, päätöksenteko ja vaikuttaminen palokunnissa, palokunta-
toiminnan tunnettuus, palokuntalaisten osaaminen, palokuntalaisten rekrytointi ja identi-
teetti.  
 
Keväällä 2021 alkoi toimintaohjelman päivitetyn version työstäminen uudessa valtakunnalli-
sessa Palokuntatoimikunnassa ja sen alaisissa työryhmissä, Harrastustyöryhmässä ja Pal-
velutyöryhmässä. Työryhmät työskentelivät eri painopisteisiin jaetuissa pienryhmissä itse-
näisesti ja yhdessä, tehden päivittämiseen tähtäävä kehitystyötä. Myös Suomen Palopääl-
lystö-liitto ja Suomen Sopimuspalokuntien liitto ovat olleet päivittämisessä mukana. 
 
Harrastustyöryhmä viimeisteli luonnoksen palokuntien toimintaohjelmaksi 2023–2027. 
Luonnos on ollut SPPL:lla ja SSPL:lla kommenteilla. Palokuntatoimikunta päätti kokoukses-
saan 13.4.2022 esittää Yleiselle Palokuntalaiskokoukselle toimintaohjelman hyväksymistä. 
Yleinen Palokuntalaiskokous hyväksyi toimintaohjelman 6.7.2022. 
 
SPEK on huomioinut toimintaohjelman tavoitteet omassa toimintasuunnitelmassaan. 
 
 
PE  Toimikunta merkitsee asian tiedoksi. Toimikunnan jäsenet edistävät toimintaoh-

jelmallisten tavoitteiden huomioimista omien pelastusliittojen suunnitelmissa ja 
toiminnoissa. 

 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

4. SPEKin vuoden 2023 toimintasuunnitelma  
 
SPEKin hallitus on hyväksynyt vuoden 2023 toimintasuunnitelman. (Ote palokuntatoimin-
nan edistämiseen liittyvästä suunnitelmasta.)  
 
PE  Merkitään tiedoksi 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 

5. Toimikunnan ja työryhmien kokoonpanot 2022  
 
Toimikunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain vaihtuu vähintään kaksi jä-
sentä ja varajäsentä. Toimikunnassa   voi   toimia   enintään   kaksi peräkkäistä toimi-
kautta. Erovuorossa ovat Marika Metsä-Tokila, varajäsenenään Petri Haanpää (Länsi-Suo-
men Pelastusalan Liitto) ja Marjo Matikka (Uudenmaan Pelastusliitto), varajäsenenään 
Juho Luukko (Helsingin Pelastusliitto). 
 
Alueelliset pelastusliitot tekevät yhteisen esityksen toimikunnan puheenjohtajasta, jäse-
nistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistänsä ryhmäjaon mukaisesti. Liitto, jolla ei 
ole varsinaista jäsentä nimeää varajäsenen. Varajäsenen ja jäsenen nimeämisoikeus vaih-
tuu toimikausittain. Esitys tehdään vuosittain syyskuun loppuun mennessä.  
 
Työryhmiin kuuluu puheenjohtaja ja tarvittava määrä asiantuntijajäseniä. Palokuntatoimi-
kunta nimeää harrastus- ja palvelutyöryhmien puheenjohtajat keskuudestaan vuosittain ja 
kutsuu asiantuntijajäsenet pelastusliittoja kuultuaan. Harrastustyöryhmän puheenjohta-
jana on vuonna 2022 toiminut Torbjörn Lindström ja palvelutyöryhmän puheenjohtajana 
Ari Jylhäsalo. Työryhmät valitsevat varapuheenjohtajat keskuudestaan vuosittain.     
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Esittelijä on pyytänyt erovuoroisilta pelastusliitoilta esitykset seuraavan toimikauden jäse-
niksi. 
 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto on nimennyt Marika Metsä-Tokilan varsinaiseksi ja Petri 
Haanpään varajäseneksi toimikaudelle 2023–2025. 
 
Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Pelastusliitto ovat nimenneet Juho Luukon varsi-
naiseksi ja Marjo Matikan varajäseneksi toimikaudelle 2023–2025. 
 
  
PE  Toimikunta esittää SPEKin hallitukselle toimikunnan kokoonpanon vahvistamista 

ja antaa palvelutyöryhmälle ja harrastustyöryhmälle tehtäväksi esittää työryh-
mien kokoonpanot palokuntatoimikunnan vahvistettavaksi vuodelle 2023.  

  
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

6. Koulutustyöryhmän perustaminen 
 

Harrastustyöryhmä päätti 18.9.2022 pitämässään kokouksessaan esittää Palokuntatoimi-
kunnalle Koulutustyöryhmän perustamisesta avustamaan nuorten kurssien sisällön päivit-
tämisessä. Työryhmä tulisi Harrastustyöryhmän alaisuuteen. 
 
Koulutustyöryhmä tukisi myös palokuntanuorisotyön uudistamishankkeen tavoitteita. 
Koulutustyöryhmän tehtävän kuvaus on päivitetty Harrastustyöryhmän kokouksessa 
2.6.2021, jonka Palokuntatoimikunta on vahvistanut kokouksessaan 3.10.2021. Toivotta-
vaa olisi, että Koulutustyöryhmän puheenjohtaja olisi Harrastustyöryhmän jäsen. Toteutu-
essaan rekrytointia voitaisiin mainostaa myös keskustelufoorumeissa. 
 
PE  Annetaan harrastustyöryhmälle tehtäväksi asettaa koulutustyöryhmä toimikau-

delle 2023–2025 hyväksytyn tehtävän kuvauksen mukaisesti ja tehdä toimikun-
nalle esitys kilpailutyöryhmän kokoonpanosta vuodelle 2023. Työryhmän puheen-
johtajan tulee olla harrastustyöryhmän jäsen.  

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
7. Toimikunnan kokousaikataulu 2023 

 
Liitteenä 2 on luonnos toimikunnan kokousaikatauluksi vuodelle 2023.  
  
PE Vahvistetaan kokousaikataulu vuodelle 2023 
 
Päätös: Vahvistettiin kokousaikataulu vuodelle 2023. 
 

8. Tiedotettavat asiat 
 

Pelastusopiston koulutuspäällikön ja koulutuksen johtoryhmän linjaus tällä hetkellä on, 

että heillä ei ole käytössä tutkintokoulutuksessa HOPS-käytäntöä. Tutkintokoulutukseen 

haetaan normaalisti ja kun opiskelijaksi pääsee, niin tämän jälkeen otetaan tarvittaessa 

ainoastaan AHOT menettely käyttöön. 

 

Vuoden 2022 tavoitteiden toteutumisen tilanne 

Palokuntanuorisotyön kehittämishankkeen tilanne 

Palokuntien toimintaohjelmalliset tavoitteet -esitys 
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9. Muut esille tulevat asiat 

Mahdollista yritysyhteistyötä voitaisiin edistää SPPLn yritysturvallisuusjaoston ja Palotur-
vallisuusliikkeiden liiton kautta. 
 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto suunnittelee hakevansa vuoden 2026 palokuntanuorten 
suurleirin järjestämistä. (Eldis22-leirin kokemukset ovat vapaasti hyödynnettävissä tulevan 
suurleirin toteuttamisessa.) 

 
 

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Seuraava kokous pidetään etäkokouksena keskiviikkona 23.11.2022 klo 17:30. 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta, toivotti turvallista syksyä ja päätti kokouksen 
klo 18:33. 
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