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PALOKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2022
Aika:

Keskiviikko 12.1.2022 klo 17:30 – 18:43

Paikka:

Etäkokous, Teams Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Osallistujat:
Jäsen
Jarkko Heikkilä
Tero Kuittinen
Ari Jylhäsalo
Marika Metsä-Tokila
Jussi Lång
Marjo Matikka
Torbjörn Lindström

Varajäsen
Mika Kärkkäinen
Jani Björn
Marko Pousi
Petri Haanpää
Kirsi Hämäläinen
Juho Luukko
Sabina Holopainen

Puheenjohtaja
Kai Vainio

Varapuheenjohtaja

Punaisella merkityt henkilöt eivät osallistuneet kokoukseen.

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat
Toimikunnan uusiksi jäseniksi kaudelle 2022–2024 on nimetty Jarkko Heikkilä ja varalle
Mika Kärkkäinen. (SPEKin hallituksen päätös)
2. Kokousvirkailijat
Päätös: Toimikunnan puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana ja esittelijä sihteerinä.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Toimikunnan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022
Toimikunnan toimintaohjeen mukaisesti varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi.
PE

Valitaan varapuheenjohtaja vuodelle 2022 toimikunnan varsinaisista jäsenistä.

Päätös: Valittiin Marjo Matikka toimikunnan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022.
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5. Vuoden 2022 toiminnot
Toimikunnan kokousaikataulu
Liitteenä 1 on toimikunnan kokousaikataulu keväälle 2022. Toimikunnan jäsenille on
lähetetty kokousaikataulun mukaiset kalenterikutsut.
Keskeisimmät tapahtumat
Vuodelle suunniteltuja valtakunnallisia ja kansainvälisiä palokuntatapahtumia ovat
muun muassa seuraavat:
Aika
Tapahtuma
30.3.–1.4. Palopäällystöpäivät
22.–23.4. Metsäpaloseminaari (pe päätoiminen, la sopimushenkilöstö) SPEK vetovastuu
22.–23.4. Tulimeri-risteily

Paikka
Tripla, Helsinki
Oulu

23.–24.4. Palobandyn SM-kilpailut

Nilsiä

28.4.

Nou Hätä loppukilpailu

Turku

Pelastusopisto,
Kuopio
6.–7.5.
Metsäpaloseminaari (pe päätoiminen, la so- Tampere
pimushenkilöstö) SPPL vetovastuu
14.5.
Palokuntanuorten SM-kilpailut
Turku
Valtakunnallisen palokuntanaistyön ja nuorisotyön 70 v. juhlallisuudet
Vuoden Palokuntanuoristyöntekijän julkistaminen
20.–23.6. Interschutz-messumatka
Hannover, Saksa
3.–9.7.
Eldis 22 kansainvälinen palokuntaleiri
Malmin lentokenttä, Helsinki
6.7.
Yleinen Palokuntalaiskokous
Heureka , Vantaa
17.–24.7. Kansainväliset CTIF-olympialaiset 2021
Celje, Slovenia

Järjestäjä
SPPL
SPEK &
SPPL
LSPeL, UPL,
KaSPeLi
Nilsiän Palomiehet
PeO, SPEK
SPPL &
SPEK
LSPeL &
SPEK

SPPL
UPL, FSBR,
Helpe
SPEK
CTIF

Vuoden 2022 tavoitteet ja tulokset
Palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanuorten määrä kasvaa, nuoriso-osastojen toiminta vastaa palokunnan toimintasuunnitelmaa, palokuntatoiminnan työilmapiiri paranee, palokuntien osastojen väliset rajat madaltuvat.
Mittaristo: Palokuntanuorten ohjaajien määrä (HAKA), palokuntanuorten määrä
(HAKA), palokunnasta eronneiden määrä osastoittain (HAKA), päättäjille ja
sidosryhmille lähetettävä palautekysely, kurssien jälkeen lähetetyt palautekyselyt,
Palokuntatoiminnan tunnettuus -barometri.
Välittömät tulokset
Palokuntanuorten ohjaajien määrä kasvaa 5 %lla. Aikaisempaa useampi
palokuntanuori pääsee suorittamaan kursseja. Nuoriso-osastojen toiminta on
toimintaa kehittävää. Toiminnasta luopuneiden määrä vähenee. Sopimuspalokuntien
vastuuhenkilöiden kuormitus vähenee. Palokuntien työilmapiiri on hyvä. Palokuntatoiminnan ja muun elämän yhteensovittaminen paranee. Palokunnat harjoittelevat yhdessä eri osastojen kanssa ja eri palokuntien kanssa. Päättäjien ja sidosryhmien
kanssa käydyt keskustelut, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeiden lukijamäärä, tiedotteiden läpimenot. Palokuntalaisille tarjottavien kurssien määrä kasvaa sopivassa suhteessa alueellisen tarpeen mukaan. Useampi kansalainen tietää mahdollisuudesta osallistua palokuntatoimintaan haluamallaan tavalla.
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Pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön viikkoharjoitusten laadun
parantamisen myötä hälytystoimintaosaaminen paranee
Mittaristo: harjoitussuunnitelmapankin käyttöaste (harjoitukset.spek.fi), yhteistyön
arviointikysely, palvelutoimintaan, osaamisen kehittämiseen, harrastustoimintaan,
turvallisuusviestintään ja tukitoimintoihin käytetyt henkilötyötunnit (HAKA)
Välittömät tulokset
Neljäsosa palokunnista käyttää viikkoharjoitusmateriaalia pienryhmissä ja/tai
osaamistasojen mukaiseen harjoitteluun. Palokuntalaisten yhteistyö toisten
palokuntien kanssa lisääntyy osastoittain. Toimintamallit tulevat yhtenäisemmiksi.
Hälytysosastojen yhteisharjoituksissa pelastuslaitoksen kouluttajia mukana.
Palokuntien hallituksien jäsenillä tietoisuus koulutuksista paranee.
Palokunnat pyrkivät aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kehittämään omaa toimintaansa. Tietoon pohjautuva päätöksenteko on mahdollista siellä, missä päätöksiä
tehdään. Vaikuttaa mahdollisuuteen kouluttaa kokeneista sopimuspalokuntalaisista päätoimisia palomiehiä.
Mittaristo: palvelutoimintaan, osaamisen kehittämiseen, harrastustoimintaan,
turvallisuusviestintään ja tukitoimintoihin käytetyt henkilötyötunnit (HAKA), kysely
tehtyjen tutkimusten hyödynnettävyydestä, laadittujen osaamiskartoitusten määrä
Välittömät tulokset
Tietoisuus olemassa olevasta materiaalista paranee ja sitä otetaan useammassa
palokunnassa käyttöön. Tietoisuus erityisryhmien asumisen turvallisuudesta sekä
palontorjuntatekniikan toiminnasta käytännön olosuhteissa lisääntyy. 5 %
palokuntalaisista on tehnyt aikaisemmin hankitun osaamisen kartoituksen.

Toimikunnan rooli
Tavoitteisiin päästään, kun kaikki toimijat työskentelevät samaan suuntaan. Toimenpiteiden vaikutuksia välittömiin tuloksiin tulee arvioida valtakunnallisesti, alueellisesti ja
paikallisesti. Palokuntien toimintaohjelman tehtävänä on antaa vastaus kysymykseen:
Mikä on se muutos, jonka halutaan saada aikaan?
Miten toimikunta näkee oman roolinsa tavoitteiden edistämisessä? (strategisen tason
suunnittelu, ilmiöiden seuraaminen, valintojen tekeminen, alueellisen toiminnan ohjaaminen, työryhmien työn edistäminen…)

PE

Kirjataan toimikunnan rooli ja tehtävät tulosten saavuttamiseksi.

Päätös: Toimikunnan tehtävänä on seurata ilmiöitä ja signaaleita niin valtakunnallisesti,
kuin alueellisesti. Niin ikään toimikunnan tehtävänä on arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, valtakunnallisesti ja
alueellisesti.

6. Toimikunnan jäsenten esittely
Harrastustyöryhmän jäsenet ovat tehneet esittelyn itsestään palokuntaan.fi-sivuille.
Palvelutyöryhmä on valmistelemassa samankaltaista esittelyä.
PE

Palokuntatoimikunnan jäsenet lisäävät omat esittelytekstinsä kuvineen toimikunnan Teams-kanavalle 31.1.2022 mennessä.

Päätös: Toimikunnan jäseniä ja varajäseniä pyydetään lisäämään omat esittelyt
31.1.2022 mennessä.
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7. Tiedotettavat asiat
Kysely seuraavan palokuntanuorten suurleirin järjestäjästä on lähetetty liitoille. Vastauksia on pyydetty 30.4.2022 mennessä.
8. Muut esille tulevat asiat
Muita esille tulevia asioita ei ollut.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:43.
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