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    Pöytäkirja  6/2021 
 
     

24.11.2021     
 

 
 

PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 6/2021 

 
Aika:  Keskiviikko 24.11.2021 klo 17:30 – 18:28 
 
Paikka: Etäkokous, Teams 
 
Osallistujat:  
 

Jäsen  Varajäsen  

Mikko Kerkelä  Matti Toppinen  

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 * Marjo Matikka  

 
Punaisella merkityt henkilöt eivät osallistuneet kokoukseen. 
 
*Kai Vainio osallistui kokoukseen kohdasta 6 lähtien. 

 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
Varapuheenjohtaja Marjo Matikka avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 
2. Kokousvirkailijat 

 
Päätös:  Toimikunnan varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana, esittelijä 

sihteerinä. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 
Päätös:  Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

4. Toimikunnan ja työryhmien kokoonpanot 2022 
 

Toimikunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain vaihtuu vähintään kaksi 

jäsentä ja varajäsentä. Toimikunnassa   voi   toimia   enintään   kaksi peräkkäistä 

toimikautta. Erovuorossa ovat Mikko Kerkelä (Pohjois-Suomen pelastusliitto) ja Tero 

Kuittinen (Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto). 

 

Alueelliset pelastusliitot tekevät yhteisen esityksen toimikunnan puheenjohtajasta, jäsenistä 
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ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistänsä ryhmäjaon mukaisesti. Liitto, jolla ei ole 

varsinaista jäsentä nimeää varajäsenen. Varajäsenen ja jäsenen nimeämisoikeus vaihtuu 

toimikausittain. Esitys tehdään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. 

 

Työryhmiin kuuluu puheenjohtaja ja tarvittava määrä asiantuntijajäseniä. 

Palokuntatoimikunta nimeää harrastus- ja palvelutyöryhmien puheenjohtajat keskuudestaan 

vuosittain ja kutsuu asiantuntijajäsenet pelastusliittoja kuultuaan. Harrastustyöryhmän 

puheenjohtajana on vuonna 2021 toiminut Torbjörn Lindström ja palvelutyöryhmän 

puheenjohtajana Ari Jylhäsalo. Työryhmät valitsevat varapuheenjohtajat keskuudestaan 

vuosittain.    

 

Esittelijä on pyytänyt erovuoroisilta pelastusliitoilta esitykset seuraavan toimikauden 

jäseniksi. Lappi varsinainen edustaja Jarkko Heikkilä (Lapin Pelastusliiton puheenjohtaja 

2022 -), vara edustaja Pohjois-Suomesta Mika Kärkkäinen. 

 

Tero Kuittinen, Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitosta ja hänen henkilökohtaisena 

varajäsenenään Jani Björn, Etelä-Savon Pelastusliitosta. 

 

Palvelutyöryhmän henkilöt ovat kaikki halukkaita jatkamaan työryhmän jäsenyydessä. 

 

Niin ikään kaikki harrastustyöryhmän jäsenet ovat ilmoittaneet halukkuudestaan jatkaa 

seuraavalle toimikaudelle. 

 

PE  Esitetään SPEKin hallitukselle toimikunnan kokoonpanon vahvistamista ja 
vahvistetaan työryhmien kokoonpanot. 

 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti esittää SPEKin hallitukselle toimikunnan 

vahvistamista ja nimettiin työryhmiin nykyiset jäsenet. 
 

 
5. Toimikunnan kokousaikataulu keväälle 2022 

 
Liitteenä 1 on luonnos toimikunnan kokousaikatauluksi keväälle 2022. 

 
PE Vahvistetaan kokousaikataulu keväälle 2022 

 
Päätös:  Vahvistettiin liitteen 1 mukainen kokousaikataulu keväälle 2022. 

 
6. Tiedotettavat asiat 

 

Turvallisesti palokunnassa ja epäasiallisen käytöksen kitkeminen. 

 

SPEK on koostanut palokunnille materiaaleja ja keinoja kaikille avoimen 

palokuntatoiminnan järjestämiseksi ja jokaisen palokuntalaisen turvallisuuden 

takaamiseksi. 

 

SPEK on ohjeistanut kaikkia palokuntia pitämään aiheesta viikkoharjoituksen, jossa 

käydään yhdessä läpi ohjeet kaikille turvallisen ja mielekkään toiminnan takaamiseksi ja 

varmistetaan, että kaikki palokunnan jäsenet tietävät palokunnan vastuuhenkilöt, kuten 

päällikön, varapäällikön ja osastonjohtajat. Lisätietoa asiasta löydät tästä linkistä. 

 

Kaikille palokunnille on lähetetty juliste ja opas asian käsittelyn tueksi. SPEK on 

nimennyt kolme turvahenkilöä, joihin voi tukeutua mikäli asioita ei kyetä ratkaisemaan 

palokuntatasalla. Niin ikään pelastusliitoille on lähetetty selvityspyyntö (liite 2) koskien 

palokuntanuorten leireillä ja mahdollisesti muussa toiminnassa ilmentyneestä 
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epäasiallisesta käytöksestä. Vastauksia on pyydetty 22.12.2021 mennessä. 

 

Sisäministeriö on julkaissut pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toimintaohjelman, jonka tavoitteena on kehittää alan käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi ja 

yhdenvertaisuutta edistäviksi. 

 

Pelastusalan naiset ry. teetti opinnäytetyön asiasta. Kyselyyn vastasi noin 1 300 

henkilöä. Kyselyn koostaminen on vielä työn alla. Mm. Malmin VPK on valinnut 

syyskokouksessaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavan. Pohjois-Karjalan 

pelastuslaitos on aloittanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen. 

Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon pelastuslaitokset ovat käynnistäneet toimenpiteet 

nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden rikosrekisteriotteiden tarkistamiseksi. 

Kaakkois-Suomen pelastusliitto valmistelee suunnitelmaa palokuntanuorisotoiminnan 

turvallisuuden varmistamiseksi. Jokilaaksojen pelastuslaitos selvittää mahdollisuutta 

maksaa rikosrekisteriotteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Hämeen 

pelastusliitto on tehnyt jo useamman vuoden työtä häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja 

tapausten käsittelemiseksi. 

 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
 

Toimikunnan ensimmäisen vuoden kertomus on tuotettu videomuotoon. Video lisätään 
palokuntaan.fi-sivuille, seuraavaan uutiskirjeeseen ja toimitetaan pelastusliitoille. 
 
Toimikunnan lähitapaamisia pidetään tärkeänä verkostoitumisen ja asioiden 
syventämisen vuoksi. Vuosittain tulisi pyrkiä järjestämään vähintään yksi 
seminaarimuotoinen lähitapaaminen. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:28. 
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