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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2021
Aika:

Sunnuntai 3.10.2021 klo 12:30-14:30

Paikka:

Padasjoki, Palotarus. Mahdollisuus etäosallistumiseen: 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
Läsnäolo-oikeus:
Nimi
Kai Vainio
Marjo Matikka

Tehtävä
Harrastustyöryhmän puheenjohtaja
Harrastustyöryhmän
varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Esittelijä SPEK
Tehtävä
Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja
Palokuntatoimikunnan
varapuheenjohtaja

Läsnä
x
x
x
x (etänä)
x
x
x
x
x
Läsnä

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat
Päätös: Harrastustyöryhmän Varapuheenjohtaja Matti Lehtonen avasi kokouksen ja kävi läpi
kokoukseen osallistujat. Puheenjohtaja Torbjörn Lindström oli estynyt osallistumaan
harrastustyöryhmän kokoukseen, koska osallistui palokuntatoimikunnan kokoukseen
samanaikaisesti.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittelijä Niko Ara kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Sääntöjen päivittäminen ja toiminnan jatkuvuus
Viime kokouksessa kesken jääneet päivitykset:
-

Nuoristyön toimintaohje (Jussi, Kirsi)
Palokuntanaistyön toimintaohje (Irja, Anni)

Päätös: Nuorisotyön ääneen kuulumisen tavoitteet:
• Tiedonkulku ja kaikkien äänten kuuluvaksi tuleminen
• Ajankohtaiset asiat valtakunnan suunnalta kentälle ja toisinpäin
• foorumi kuulemistilaisuuksille (pelastusliittojen edustaja sekä avoin kutsu kaikille
nuorille)
• Kuulemistilaisuuksia ylläpitää harrastustyöryhmä ja kuulemistilaisuudet pidetään
Teams-yhteyksin.
• Vastuuhenkilönä Harrastustyöryhmästä: Juho-Jussi Heinäaho, Kirsi Peltonen
• Tilaisuuksia pidetään muutaman kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin.
• Ensimmäinen tilaisuus järjestetään vielä tämän vuoden puolella. Työryhmän esittelijä
vastaa Teams-kutsujen luomisesta.
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•
•
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•
•
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Naistyön ääneen kuulumisen tavoitteet:
Tiedonkulku ja kaikkien äänten kuuluvaksi tuleminen
Ajankohtaiset asiat valtakunnan suunnalta kentälle ja toisinpäin
foorumi kuulemistilaisuuksille (pelastusliittojen edustaja sekä avoin kutsu kaikille
naisille)
Kuulemistilaisuuksia ylläpitää harrastustyöryhmä ja kuulemistilaisuudet pidetään
Teams-yhteyksin.
Vastuuhenkilönä Harrastustyöryhmästä: Irja Viinikainen ja Anni Niva
Tilaisuuksia pidetään muutaman kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin.
Ensimmäinen tilaisuus järjestetään vielä tämän vuoden puolella. Työryhmän esittelijä
vastaa Teams-kutsujen luomisesta.

4. Palokuntien toimintaohjelman päivittäminen
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”. Käydään läpi myös toimintaohjelmaan tehdyt päivitykset.
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)
Päätös: Palokuntatoimikunnan seminaarissa käytiin läpi Liekkityökaluun luotavia mittaroivia
kysymyksiä. Työryhmän esittelijä on kirjannut kysymysehdotuksia muistiin ja työstää
työkalusta luonnosta harrastustyöryhmälle esiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
5. Valtakunnallisen palokuntanaistyön – ja nuorisotyön 70 v juhlallisuudet
Esittelijä on ehdottanut LSPeL:lle juhlallisuuksien pitämistä palokuntanuorten SMkilpailujen (Veikon Malja ja Tietokilpailu) yhteydessä 2022. Aiheesta on sovittu Teams
palaveri 30.9.2022, johon osallistuu mm. SPEK:n, LSPeL:n, Palokuntatoimikunnan ja
Harrastustyöryhmän edustajia

Päätös: Työryhmän esittelijä oli osallistunut LSPel:n edustajien kanssa palaveriin 30.9. LSPeL
on antanut alustavan hyväksynnän valtakunnallisen palokuntanaistyön- ja nuorisotyön 70 v
juhlallisuuksien järjestämisestä palokuntanuorten SM-kilpailujen yhteyksissä. Kilpailuja
varten sekä juhlallisuuksia varten perustetaan työryhmät, joissa on SPEKin,
Harrastustyöryhmän ja LSPeL edustajia. Tärkeää on sopia yhteyshenkilöistä ja yhteisistä
edustajista työryhmissä, jotta tiedonkulku on saumatonta.
Ehdotuksena Palokuntanuorille luodaan ohjelmaa palokuntanuorten SM-kilpailujen yhteyteen,
jolla houkutellaan tapahtumaan nuoria, jotka eivät osallistu itse kisoihin.
Harrastustyöryhmä käynnistää kartoituksen valtakunnallisesti ansioituneista henkilöistä,
joille Palokuntatoimikunta voi esittää ansiomerkkiä. Liitot esittävät Palokuntatoimikunnalle
valtakunnallisesti ansioituneet henkilöt (1–2 hlöä/liitto/nuoret/naiset). Liitot voivat
huomioida samassa tilaisuudessa alueellisesti ansioituneita henkilöitä omalla
kustannuksella. Esittelijä valmistelee hakemusta ja välittää sen työryhmälle
kommentoitavaksi.
6. Seuraavan valtakunnallisen palokuntanuorisoleirin hakuprosessi
Vuonna 2022 järjestetään Helsingin Malmilla kansainvälinen Eldis22 -leiri. Leirin
projektipäällikkö Valtteri Tervala on esittänyt toiveen uuden leirin hakuprosessin
käynnistämisestä mahdollisimman aikaisin, jotta Eldis 22 leirillä olisi mahdollista julkaista
uuden leirin järjestäjät.
Päätös: Työryhmän esittelijä valmistelee viestin pelastusliittoihin lähetettäväksi hakemuksen
yhteydessä. Vastauksia ehdotuksista toivotaan 28.2.2022 mennessä.
7. Seminaarissa esiin tulleet asiat
Käydään keskustelua Palokuntatoimikunnan seminaarin aikana esiin tulleista aiheista
Päätös: Fyysiselle tapaamiselle oli selvä tarve. Jatkossa toivomuksena on toimikunnan ja
työryhmien yhteiselle tapaamiselle ainakin kerran vuodessa ja lisäksi työryhmän yhteinen
fyysinen tapaaminen kerran vuodessa.
Kilpailutyöryhmän jäsenten valintaperusteista käydään lisää keskustelua.
8. Tiedotettavat asiat
- Turvallisesti palokunnassa materiaali (mm. kiusaamisen ja häirinnän vastainen materiaali)
- SPEKin rekrytointimateriaalit
- Tulimeri 21. – 22.1.2022 (SPEK osallistuu)
- Korona-kysely palokuntien nuoriso-osastoille
- Kysely nuorten osaamistarpeesta (Sivis)
Päätös: Merkittiin tiedoksi
9. Seuraava kokous 7/2021
Päätös: Päätetään pitää seuraava kokous, kun selviää Palokuntatoimikunnan
kokousaikataulut.
10. Muut esille tulevat asiat
Käytiin keskustelua Eldis22-leirin leirimaksuista.

11. Kokouksen päättäminen
Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 14.13

