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26.5.2021

HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2021
Aika:

Keskiviikko 2.6.2021 klo 17:30-20:30

Paikka:

Teams-etäkokous, osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Kutsuttu:
Nimi
Torbjörn Lindström
Matti Lehtonen
Irja Viinikainen
Tapio Tuohiniemi
Anni Niva
Laura Pessa
Joonas Nieminen
Erkki Lehtonen
Kirsi Peltonen
Juho-Jussi Heinäaho
Niko Ara

Tehtävä
Palvelutyöryhmän puheenjohtaja
Palvelutyöryhmän varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Esittelijä SPEK

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x

Tehtävä
Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja
Palokuntatoimikunnan
varapuheenjohtaja

Läsnä
x
x

x
x
x

Läsnäolo-oikeus:
Nimi
Kai Vainio
Marjo Matikka

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 käy läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Työryhmän päivitetty kokousaikataulu 2021
Aika

Paikka

Organisaatio

1.6
klo:18.00
2.6.
Klo: 17.30
9.6.

Teams

Palvelutyöryhmän kokous

Teams

25.8.2021

Teams

2-3.10

Palotarus

9.10

Raasepori

Harrastustyöryhmän kokous Eri sääntöjen päivittäminen
Palokuntien toimintaohjelma
Palokuntatoimikunnan
Yleinen Palokuntalaiskokous
kokous
Harrastustyöryhmän
Aiheet palokuntatoimikunnan seminaariin.
kokous
Yhteys kenttään.
Sääntöjen ja ohjeiden jatko työstäminen
Palokuntatoimikunnan
Palokuntatoimikunta
seminaari, Padasjoki
Harrastustyöryhmä
Palvelutyöryhmä
Yleinen Palokuntalaiskokous https://www.fsbr.fi/sv/start/view-14965789869

Teams

Aiheet

Käydään läpi palokuntatoimikunnan 14.4. kokouksen pöytäkirja ja päivitetty
kokousaikataulu
Päätös: Merkitään tiedoksi päivitetty aikataulu.
4. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijän 2020 julkaisu
Palokuntatoimikunta on hyväksynyt edellisessä kokouksessaan harrastustyöryhmän
esittämän henkilön vuoden 2020 palokuntanuorisotyöntekijäksi. Julkaisu tapahtuu
Minieldis22h tapahtuman yhteydessä suoratoistona 8.8.2021.
Päätös: Julkaistaan vuoden palokuntanuorisotyöntekijä Minieldis22h tapahtuman
yhteydessä suoratoistona 8.8.2021.
5. Sääntöjen päivittäminen ja toiminnan jatkuvuus
Viime kokouksessa annettiin tehtäväksi
- Vuoden palokuntanuoristyöntekijän nimeäminen (Kirsi, Jussi)
- Palokuntanuorten SM-tietokilpailu (Laura, Köpi)
- Veikon Malja säännöt (Laura, Köpi)
- Sankoruiskun SM-säännöt (Laura, Joonas)
- Palokuntanuorten kilpailujen järjestämisaikataulu
- SM-Iines kilpailusäännöt (naisten kilpailutyöryhmä) (Anni, Irja)
- Kilpailutyöryhmän tehtävänkuvaus (Laura, Köpi)
- Koulutustyöryhmän tehtävänkuvaus (Kirsi)
- Nuoristyötoimikunnan toimintaohje (Jussi)
- Palokuntanaistyötoimikunnan toimintaohje (Irja, Anni)
Päätös:
- Vuoden palokuntanuoristyöntekijän nimeäminen (Kirsi, Jussi)
Ohjeeseen oli tehty tekniset päivitykset. Esittää palokuntatoimikunnalle
hyväksyttäväksi.
- Palokuntanuorten SM-tietokilpailu (Laura, Köpi)
käytiin keskustelua säännöistä. Jätetään vielä pöydälle jatkotyöskentelyä varten.
- Veikon Malja säännöt (Laura, Köpi)
Käytiin keskustelua mm. joukkueen yhteisiästä ja joukkueen koosta,
kilpailutyöryhmästä, ihanneajasta. Jätetään vielä pöydälle jatkotyöskentelyä varten.
- Sankoruiskun SM-säännöt (Laura, Joonas)
Sankoruiskun SM-säännöt esitetään palokuntatoimikunnalle hyväksyttäväksi.
- SM-Iines kilpailusäännöt (naisten kilpailutyöryhmä) (Anni, Irja)
Jätetään vielä pöydälle jatkotyöskentelyä varten.
- Kilpailutyöryhmän tehtävänkuvaus (Laura, Köpi)

Jätetään vielä pöydälle jatkotyöskentelyä varten.
- Koulutustyöryhmän tehtävänkuvaus (Kirsi)
Hyväksytään esitys.
- Nuoristyötoimikunnan toimintaohje (Jussi)
Nuoristyötoimikuntaa ei enää ole. Tarve ja huoli palokuntanuorten kuulemiselle on
olemassa. Ehdotuksena, että järjestetään ennen Harrastustyöryhmän kokouksia
palokuntanuorten Foorumi, jotka toimivat keskustelutilaisuuksina, jossa voidaan
nostaa esiin alueittain ajankohtaisia aiheita koskien palokuntanuoria. Foorumiin
voisivat osallistua alueellisten pelastusliittojen nuorisotyön edustajat. Jatketaan
keskustelua seuraavassa kokouksessa ja palokuntatoimikunnan seminaarissa
Padasjoella.
- Palokuntanaistyötoimikunnan toimintaohje (Irja, Anni)
Palokuntanaistyötoimikuntaa ei enää ole. Koetaanko toimintaohje liian muodolliseksi
ja sekoittaako se kenttää? Jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa ja
palokuntatoimikunnan seminaarissa Padasjoella.
6. Palokuntatoimikunnan 1. kokous ja edellisiltä toimikunnilta tulleet tehtävät
Järjestötoimikunta on listannut keskeneräisten asioiden luettelon, jonka se luovuttaa
palokuntatoimikunnan käyttöön. Järjestötoimikunta laati viime vuoden aikana päivitetyn
Palokuntien merkkiohjeen ja Pelastusalan hautakivimerkkiohjeen. Järjestötoimikunnan
puheenjohtaja esitti toiveena, että palokuntatoimikunta tuottaisi toimintamalleja, ohjeita ja
sääntöjä palokuntien käyttöön.
Palokuntanaistyötoimikunta selvitti ja suunnitteli viime vuoden aikana palokuntanaisten
oman verkoston perustamista. Vuoden aikana laadittiin ohjeistus palokunnille, jotka
haluavat muuttaa palokuntanaisosastot harrastusosastoiksi. Hälytysmuonitustehtävien
lukumäärää on selvitetty. SPEKin edustajien nimeämisprosessi Naisten valmiusliittoon on
valmis. 2022 on valtakunnallisen palokuntanaistyön 70-vuotisjuhlavuosi. Palokuntanaisten
tavoitteena on kutoa 6 000 sukkaparia Hurstin joulupakettiin.
Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta listasi vuoden lopussa työlistan. Ratkaistava asia:
Kuka nimeää jatkossa Vuoden palokuntanuorisotyöntekijän. Palokuntanuorten
koulutustyöryhmä ja kilpailutyöryhmän työt tulee niin ikään organisoida uudelleen. Vuonna
2019 laaditun Kipinä-työkalun jalkauttamista tulee niin ikään jatkaa.
Päätös: Käytiin läpi edellisiltä toimikunnilta tulleet tehtävät. Aikaisemmin valtakunnallisen
palokuntanaistyön- ja nuorisotyön juhlatapahtuma on ollut yhden päivän tapahtuma, johon on
osallistunut muutama sata palokuntalaista ympäri Suomea. Ohjelmassa oli mm. juhlapuheita
ja palkitsemisia. SPEK valmistelee asiaa eteenpäin ja on yhteydessä entisiin puheenjohtajiin
Marika Metsä-Tokilaan ja Toni Alataloon ansioituneiden henkilöiden tunnistamisessa.
Järjestötoimikunnan luovuttama exel-taulukko keskeneräisistä töistä otetaan käsittelyyn
seuraavassa Palokuntatoimikunnan kokouksessa.
Koulutus- ja kilpailutyöryhmä uudelleen organisointi etenee, kun molempien työryhmien
toimintaohjeet ovat valmiit.

7. Palokuntien toimintaohjelman päivittäminen
Edellisessä kokouksessa nousi esiin Kipinä-laatutyökalun kehittäminen työkaluksi
palokuntien toimintaohjelman tueksi. Tätä tukee myös SPEKin TTS-2021 oleva kirjaus: ”
Jaamme hyviä käytänteitä ja muokkaamme nuoriso-osastoille tehdystä laatutyökalusta
koko palokuntatoiminnan kehittämisen työkalun”.
Päätös: Käytiin läpi Kipinä-laatutyökalua ja esittelijä esitti ideaa sen pohjalta kehitettävää
laatutyökalua palokuntien toimintaohjeeseen liitettäväksi. Alustavasti sovittiin kehitettävän
laatutyökalun oikeiden kysymysten muodostamisesta toimintaohjelman painopisteiden
mukaisesti. Esimerkiksi noin viisi kysymystä kohdistettuna jokaiseen toimintaohjelman

painopisteeseen. Pyydetään myös palvelutyöryhmän vastaavat henkilöt painopisteittäin
mukaan parityöskentelyyn. Kysymyksiä saa jo miettiä, mutta asiaan palataan tarkemmin
seuraavassa kokouksessa.
1. Identiteetti (Kirsi, Jussi)
2. Palokuntien toiminta ja organisaatio (Matti, Anni)
3. Palokuntalaisten osaaminen (Irja, Tapio)
4. Palokuntalaisten rekrytointi (Jussi, Tapio, Joonas)
5. Palokuntatoiminnan tunnettuus (Laura, Joonas)
6. Päätöksenteko ja vaikuttaminen palokunnissa (Köpi, Anni)
8. Mallisäännöt
Mallisääntöjen päivittäminen.
Päätös: Hyväksyttiin mallisäännöt lähettäväksi PRH:lle ennakkohyväksyttäväksi, jonka
jälkeen ne lisätään palokuntaan.fi sivuille palokuntien käytettäväksi.
9. Seuraava kokous 5/2021
Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous Team-kokouksena 25.8.2021 klo: 17.30–20.00.
Velvoitettiin esittelijä lähettämään kokouslinkki. Padasjoen Palotaruksella järjestettäneen
Palokuntatoimikunnan seminaari 2.-3.10.2021 johon kutsutaan palokuntatoimikunta,
harrastustyöryhmä ja palvelutyöryhmä. Seminaarin aiheiksi toivotaan esityksiä.
10. Muut esille tulevat asiat
Haka-mobiilisovelluksen jatko kehittämiseen toivotaan ideoita. Onko esimerkiksi
vaalimoduulille tarve?
Harrastus- ja Palvelutyöryhmien Teams-kansioon on tallennettu työryhmiin henkilöiden
yhteystiedot, jotka ovat edelleen kiinnostuneita osallistumaan verkostotyöskentelyyn ja
antoivat luvan yhteystietojen välittämiseen.
11. Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.43

