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PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2021
Aika:

Keskiviikko 13.1.2021 klo 17:30-19:18.

Paikka:

Teams-etäkokous.

Kutsuttu
Jäsen
Mikko Kerkelä
Tero Kuittinen
Ari Jylhäsalo
Marika Metsä-Tokila
Jussi Lång
Marjo Matikka
Torbjörn Lindström

Varajäsen
Matti Toppinen
Jani Björn
Marko Pousi
Petri Haanpää
Kirsi Hämäläinen
Juho Luukko
Sabina Holopainen

Puheenjohtaja
Kai Vainio

Varapuheenjohtaja
Marjo Matikka

Tutor-ryhmä
Markku Leinonen
Marika Metsä-Tokila
Toni Alatalo
Jyrki Landstedt
Roger Roos
Jaana Sippola
Punaisella merkityt eivät osallistuneet kokoukseen.
Asialista
1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kokousvirkailijat
Puheenjohtajana toimii Kai Vainio ja sihteerinä / esittelijänä Petri Jaatinen
3. Kokouksen asialista
Hyväksyttiin kokouksen asialista.
4. SPEKin matkustussääntö ja toimikuntien palkkiot
Merkittiin tiedoksi.
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5. SPEKin palokuntapalvelut
Merkittiin tiedoksi.
6. Katsaus järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikuntien toimintaan
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 harrastusostoiksi. 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.
Palokuntakoulutustoimikunnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut ylläpitää
pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtoisen- ja osa-aikaisen henkilöstön
opetussuunnitelmaa ja sen mukaisten kurssien aineistoja. Nämä asiat ovat siirtyneet
Pelastusopiston vastuulle. SPEKin tehtäväksi on jäänyt viikko- ja työvuorokoulutuksen
kehittäminen ja muutamien erikoiskurssien aineistojen kehittäminen.
7. Harrastus- ja palvelutyöryhmien tehtävät
Todettiin, että toimikunnan tehtävänä on koordinoida ja tukea harrastus- ja
palvelutyöryhmien toimintaa toimintaohjelmallisten tavoitteiden mukaisesti.
Harrastus- ja palvelutyöryhmien ensimmäiset kokoukset pyritään pitämään ennen
hiihtolomia. Toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, työryhmien puheenjohtajat ja
palokuntajohtaja pitää yhteisen suunnittelupalaverin, jossa sovitaan mm. työryhmien
kokousajankohdista.
Työryhmiä kannustetaan kokoamaan verkostoja oman työnsä tueksi.
8. Palokuntien toimintaohjelman ja SPEKin strategian päivittäminen
Toimikunta ottaa toimintaohjelman ja strategian päivittämisen työn alle kokousaikatauluun
merkityn suunnitelman mukaisesti.
Toimikunnan jäseniä kehotetaan tutustumaan Palokuntien toimintaohjelmaan ja SPEKin
strategiaan.
9. Toimikunnan kokousaikataulu keväälle 2021 (liite 1)
Hyväksyttiin toimikunnan kokousaikataulu keväälle 2021.
10. Toimikunnan työmuodot ja yhteydenpito
Toimikunnan työ- ja yhteydenpitovälineenä käytetään toimikunnalle perustettua
Microsoftin Teams -kanavaa.
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Toimikunnan jäseniä pyydetään täydentämään omat puhelinnumerot kanavalla olevaan
yhteystietoluetteloon.
11. Toimikunnan viestintä
Toimikunnan asioista viestitään yleisesti palokuntaan.fi-sivuilla, pyrkien osallistamaan
laajapohjaisesti palokuntalaisia asioiden valmisteluun. Sivut päivitetään vastaamaan uutta
toimikunta- ja työryhmäjaottelua.
12. Tiedotettavat asiat
Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:
o
o
o

o
o

Valtakunnallinen ohje pelastuslaitoksille vapaaehtoisten voimavarojen
hyödyntämiseksi pelastustoiminnassa, lausunto 5.2.2021 mennessä
Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus –tutkimus valmistuu helmikuun loppuun
mennessä, toteuttajana MDI
Sopimuspalokuntatoimintaan liittyvät lainsäädännölliset muutostarpeet tarkastelu ja
mahdollinen esitys osana Sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen
yhteistoimintaryhmän työtä (Pelastuslain uudistamisen esiselvityshanke päättyy
31.3.2021)
Kansainvälinen palokuntanuorten leiri Eldis 22: 3-9.7.2022, Malmin lentokenttä,
Helsinki
Pelastusalan hautakivimerkki on hyväksytty käyttöönotettavaksi

13. Muut esille tulevat asiat
Vuoden 2020 Palokuntanuorisotyöntekijän esityspyyntö lähetetään mahdollisimman pian.
Valtakunnallisen palokuntanais- ja nuorisotyön 70-vuotisjuhlavuoden (2022) suunnittelu
annetaan harrastustyöryhmälle tehtäväksi.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19:18.
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