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MUISTIO
12.4.2019

PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN KEVÄTFOORUMI
Paikka:

Holiday Club Tampereen Kylpylä

Aika:

Su 31.3. klo 9:00 – 10:50

Edustajat:

Tero Karvonen
Robin Hartman
Noora Nieminen, Timo Särkilampi
Saku Rouvali, Nina Vuori
Laura Vierula, Raija Kontunen
Elina Tirkkonen, Roope Sironen
Jarkko Heikkilä
Kirsi Peltonen
Juho-Jussi Heinäaho
Tero Keskinen
Juho Moilanen
Antti Mutikainen, Kristian Hassel

Etelä-Savon Pelastusalan liitto
Finlands Svenska Brand- och
Räddningsförbund
Helsingin Pelastusliitto
Hämeen Pelastusliitto
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto
Lapin Pelastusliitto
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto
Pohjois-Suomen Pelastusliitto
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto
Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto
Uudenmaan Pelastusliitto

1. Edustajafoorumin avaus
Edustajafoorumi aloitettiin klo 9.
2. Edustajafoorumin järjestäytyminen
Edustajafoorumin
puheenjohtajaksi
valittiin
edustajafoorumin
avannut,
valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja Toni Alatalo. Sihteeriksi valittiin
Timo Sovanen Spekistä.
Todettiin pelastusliittojen viralliset edustajat. Kaiken kaikkiaan edustajafoorumilla oli
osanottajia puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 34.
3. Ajankohtaisia palokuntanuorisotyön asioita
Sihteeri näytti, että ns. toimintatilastot löytyvät osoitteesta http://24365.fi/hakatilastot/.
Sieltä saa palokuntien HAKAAN syöttämät jäsenmäärät osastoittain ja tapahtumatiedot
taulukoina ja graafeina.
Sihteeri esitteli myös järjestökoulutuksen kehittämistyöryhmän tilanteen.
Edustajafoorumi
oli
tyytyväinen
ajatukseen,
että
järjestökoulutuksen
kehittämistyöryhmän luonnokset laitetaan kevään aikana julkiseen ryhmään jakoon,
jossa niitä voivat kaikki halukkaan kommentoida omalla nimellään.
4. Valtakunnallisen Lohtaja 2018 -leirin loppuraportti
Käytiin läpi valtakunnallisen Lohtaja 2018 -leirin loppuraporttia ja keskustelua leiristä.
Esiin nousi muutamia asioita:


Kuinka onnistui yksittäisten leiriläisten (ilman osastoa) osallistuminen? Asiasta olisi
hyvä saada tietoa, jotta ko. mahdollisuutta osataan kehittää jatkossa.

Sivu 2 / 3


Leirin talouden ja näin ollen hinnan kannalta olisi hyvä, että toimialat tilaisivat
tarvitsemansa tarvikkeet hyvissä ajoin. Näin hinta olisi huomattavasti edullisempi
kuin viime tipassa tilattaessa.



Leirin alkuun saamisen ja hallittavuuden kannalta tulisi vastuuhenkilöiden tulla
leirille hyvissä ajoin ennen leiriä, ei vasta leirin alkaessa leiriläisten kanssa samaan
aikaan.



Hiekka 2017 -leirin kulut on näytetty hyvin ylimalkaisesti. Olisi hyvä saada tarkempi
kuvaus Hiekka 2017 -leirin talouden suhteesta Lohtaja 2018 -leirin talouteen.



Leiripalaute olisi hyvä saada auki välittömästi leirin jälkeen.

5. Valtakunnallisten leirien osallistujamäärät
Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan jäsenet pohtivat omien pelastusliittojensa
nuorisotyötoimikuntien/-valiokuntien kanssa syitä kunkin alueen leirille osallistuneiden
määrien muutoksiin. Käytiin keskustelua, mitä ajatuksia asia herättää
edustajafoorumilla. Esiin nousi seuraavia asioita:


Leirin hinnalla on iso vaikutus osallistujamääriin.



Periaatteellinen kynnys kerätä osallistujilta maksua koetaan korkeaksi, sillä useilla
alueilla leirit ovat olleet ilmaisia 60-luvulta lähtien.



Joillain alueilla palokunta maksoi oman alueellisen leirin ja valtakunnallisen leirin
hinnan erotuksen.



Joillain alueilla pienimmät palokuntalaiset oli jätetty pois leiriltä mahdollisen kotiikävän ja pitkän kotimatkan vuoksi.



FSB:llä puolet osallistujamäärästä jää pois valtakunnallisilla leireillä. Tämän jälkeen
osallistujamäärät heidän omilla alueellisilla leireillä nousevat niin, että aina
valtakunnallista leiriä edeltävän vuoden alueellinen leiri on osallistujamäärältään
isoin. Ajatuksena edustajafoorumilla tuotiin esille, voisiko valtakunnallisia leirejä
järjestää kuuden vuoden välein.



Suurin osa valtakunnallisen leirin rahoituksesta tulee osallistumismaksuista. Esille
nostettiin kysymys, voisivatko pelastusliitot tukea valtakunnallista leiriä. Esimerkiksi
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto avusti tietyllä etukäteen ilmoitetulla summalla
valtakunnalliselle leirille lähtijöitä. Hakijoita ei tosin loppujen lopuksi ollut kovin
paljon. Hämeen Pelastusliitto puolestaan avusti lähtijöitä kuljetusten suhteen.
Edustajafoorumilla koettiinkin, että jokaiselle liitolle löytyy mahdollisuus tukea
valtakunnalliselle leirille lähtijöitä.



Yritystukien suhteen edustajafoorumilla todettiin, että rahaa on vaikea saada,
materiaalia helpompi.



Julkisen tuen suhteen todettiin, että niitä hyödynnetään jo tällä hetkellä melko lailla
täysimääräisesti.

6. Pelastusliitoilta tulleet aiheet edustajafoorumille
Ei esitettyjä aiheita.
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7. Vapaa sana / Muut esille tulevat asiat
Edustajafoorumilla nostettiin esiin hyviä nuorten muita kuin palokunta-aiheisia
tapahtumia, joista nuoret ovat erityisen paljon pitäneet.


Keski-Suomessa on järjestetty jo useana vuonna mikroautokilpailut. Osallistujia oli
viime kerralla 134. Mukana tapahtumassa on sellaisia palokuntia, jotka eivät
normaalisti osallistu alueellisiin tai valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten leireille.



Pohjois-Suomessa oli viime vuonna tapahtumapäivä SuperParkissa. Osallistujia oli
170 ja sielläkin oli mukana sellaisia palokuntia, jotka eivät normaalisti osallistu
alueellisiin tapahtumiin.



Hämeessä on järjestetty vuosittain kevätretki. Ohjelmassa on aluksi asiaa, jonka
jälkeen hauskaa. Ovat käyneet mm. Härmässä, Turussa ja Helsingissä. Mukana
on yleensä ollut yli 100 osallistujaa.

Edustajafoorumilla nousi esille myös ohjaajapula, johon toivottiin mahdollista
kampanjaa. Pari muutakin ajatusta aiheesta nousi esille:


Etelä-Savossa palokunnat ovat olleet yhteydessä naapuripalokuntiin ja ne ovat
lainanneet kouluttajia puolin ja toisin.



Pohjanmaalla on tehty yhteistyötä järjestöalan opiskelijoiden kanssa. Esille
nostettiin hyvä mahdollisuus oppilaitosyhteistyöhön niin, että opiskelijat voisivat
kerätä opintopisteitä pitämällä koulutuksia palokunnissa nuoriso-osastoille.

8. Seuraava edustajafoorumi
Seuraava edustajafoorumi pidetään 27.10.2019. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
9. Edustajafoorumin päättäminen
Puheenjohtaja päätti edustajafoorumin klo 10:50.

