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TOIMIKUNNAT UUDISTUVAT VUONNA 2021
SPEKin hallitus on 17.12.2019 päättänyt, palokuntatoimikuntien kehittämishankkeen
ohjausryhmän esityksen mukaisesti, asettaa vuoden 2021 alusta hallituksen
asiantuntijaelimeksi palokuntatoimikunnan, nykyisten järjestö-, naistyö-, nuorisotyö- ja
palokuntakoulutustoimikuntien sijaan. Nykyiset toimikunnat jatkavat toimintaansa
vuoden 2020 ajan. Toimikuntien kokoonpanot vuodelle 2020 löytyvät liitteenä.

Palokuntatoimikunta aloittaa vuoden 2021 alusta
Palokuntatoimikunnan tehtävänä on huolehtia palokuntien harrastus- ja
palvelutoimintojen koordinoinnista ja kehittämisestä palokuntien toimintaohjelman
tavoitteiden mukaisesti. Toimikunta huolehtii palokuntien osaamisen ja toimintakyvyn
kehittämisestä, palokuntatoiminnan tunnettuuden lisäämisestä, identiteetin
kirkastamisesta ja jäsenhankinnan kehittämisestä.
Palokuntatoimikunta asettaa avukseen harrastustoiminta- ja palvelutoimintatyöryhmät. Palvelutoiminta-työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää
palokuntien pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja varautumista.
Harrastustoiminta-työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää
kokonaisvaltaisesti palokuntien yhdistys- ja harrastustoimintaa, kuten esimerkiksi
palokuntien nuorisotoimintaa, naistoimintaa, leiritoimintaa, kilpailutoimintaa ja
soittokuntatoimintaa. Toimikunta kokoaa ja nimeää työryhmien jäsenet
asiantuntijuuden perusteella. Toimikunta voi tarvittaessa nimetä määräaikaisia
projektikohtaisia alatyöryhmiä.

Palokuntatoimikunnan kokoonpano
Palokuntatoimikunnan muodostaa puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Toimikunnan
jäsenmäärä on toimikunnan tehokkuuden kannalta perusteltu. Kullekin jäsenelle
nimetään henkilökohtainen varajäsen. Pelastusliitot esittävät yhteistyössä varsinaisen
tai varajäsenen alla olevan ryhmäjaon mukaisesti. Varajäsenen ja jäsenen
nimeämisoikeus vaihtuu toimikausittain.
Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
niin, että joka vuosi valitaan vähintään kaksi toimikunnan jäsentä ja varajäsentä.
Ensimmäisen ja toisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla toimikunnan
ensimmäisessä kokouksessa. Jäsen voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi
kaudeksi riippumatta jäsenyyden lajista (varsinainen tai vara).
Esitys toimikunnan puheenjohtajasta tehdään liittopaikkojen ulkopuolelta,
pelastusliittojen yhteisestä esityksestä. Toimikunta valitsee varapuheenjohtajan
keskuudestaan. SPEKin hallitus nimeää toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenet.
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Palokuntatoimikunnan kokoonpano ja liittojen ryhmäjako:
Ryhmät
Lapin Pelastusliitto
Pohjois-Suomen Pelastusliitto
Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto
Pohjois-Savon Pelastusalan
Liitto Etelä-Savon Pelastusliitto
Hämeen Pelastusliitto
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto
Helsingin Pelastusliitto
Uudenmaan Pelastusliitto
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
yhteensä

Varsinaisen ja varajäsenen
lukumäärät ryhmittäin
2
3

2
1
2
2
1
7 (13)

Uuden toimikunnan työn aloittamista valmistellaan SPEKin toimistolla yhteistyössä
nykyisten toimikuntien ja pelastusliittojen kanssa niin, että palokuntatoimikunta voi
aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta. Esitys toimikunnan ja työryhmien
tehtävänkuvauksista, jäsenten valintamenettelystä ja yhteistyömenetelmistä
pelastusliittojen kanssa tulee antaa hallitukselle 15.12.2020 mennessä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Petri Jaatinen
palokuntajohtaja

Liitteet

Toimikuntien kokoonpanot vuodelle 2020

Jakelu

Järjestötoimikunta
Nuorisotyötoimikunta
Naistyötoimikunta
Palokuntakoulutustoimikunta
Pelastusalan liitot
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