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NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2017 
 
 
Aika  8.1.2017 kello 13:11-15.23 
 
Paikka Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 69, 37470, Vesilahti 
 
 
 
Paikalla Toimikunta: 
 Hannula Kari  Puheenjohtaja 
 Penttilä Markku  anto, Tampere 
 Lehto Anniina  anto, Päijät-Häme 
 Niemelä Satu  anto, Forssa-Toijala 
 Vaitinen Joni  anto, Ruovesi 
 
 Muut toimihenkilöt: 
 Lohi Sini  sihteeri 2016 
  
 
 Muut: 
 Rouvali Saku  HPL hallituksen edustaja 
 Vitikainen Simo vara anto, Tampere 
 
Poissa Toimikunta; 
 Lehtonen Rene  Nuorisotyönohjaaja 
 Toivonen Tiina  anto, Hämeenlinna 
 
 Muut toimihenkilöt; 

Kyrölä Aleksei  koulutuspäällikkö 
   kilpailupäällikkö 
 Hietanen Heli  varhaisnuorten koulutuspäällikkö 
 Koivula Eeva  tiedottaja 
 Pimiä Roope  järjestelmäasiantuntija 
 
 Muut; 
 Heikkinen Eeva-Liisa liiton vs. toiminnanjohtaja 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Kari Hannula avasi kokouksen klo 13.11 toivottaen kaikki lämpimästi tervetulleiksi. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Nuorisotyönohjeen mukaan kokous tulee kutsua koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta, toimikunnan 
hyväksymällä tavalla. Liiton hallituksen edustajalla sekä toiminnanjohtajalla on läsnäolo/puheoikeus 
nuorisotyötoimikunnan kokouksissa. Toimikunnan ulkopuolisilla toimihenkilöillä on kokouksessa puheoikeus.  
Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet 
toimikunnan jäsenistä eli 1+3. 
 
Todettiin kokouksen läsnäolijat. Kokouksessa on edustettuna neljä (4) aluetta. Kokouksesta on sovittu yhteisesti 
nuorisotyötoimikunnan kokouksessa 7/2016 ja lisäksi on lähetetty kokouskutsu sähköpostilla kaikille toimikunnan 
jäsenille viikkoa ennen kokousta. 
 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Hannula ja sihteeriksi edellisen vuoden sihteeri Sini Lohi. 
 

4. Nuorisotyötoimikunnan kokouksen 7/2016 pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen 
Pöytäkirja on ollut kokouksen jälkeen sähköpostilla toimikunnan jäsenillä tarkistettavana. Kokouksessa käytiin 
pöytäkirja pääpiirteittäin läpi ja se hyväksyttiin pienin muutoksin. 

 
5. Yhteiset toimintatavat nuorisotyötoimikunnassa 

Nuorisotyön toimintaohjeen mukaan toimikunta tulee kutsua koolle toimikunnan hyväksymällä tavalla sekä, että 
toimikunnan kokoukset voivat yhteisesti sovittaessa olla virtuaalikokouksia, joihin toimikunnan jäsenet voivat 
osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Toimikunnan jäsen voi osallistua myös 
läsnäolokokoukseen etäyhteydellä, jos toimikunta tämän sallii.  
Vuonna 2015 on päätetty, että mahdollisina kokouksina voidaan pitää myös sähköposti- ja puhelinkokouksia.  
Kokouksessa 1/2016 on päätetty, että kokouksiin saa osallistua sekä ANTO:t että vara-ANTO:t, kuitenkin jokaisella 
alueella kokouksissa on vain yksi ääni. Kokoukseen saa osallistua myös naistyötoimikunnan sekä 
veteraanitoimikunnan puheenjohtaja / edustaja. HPL:n hallituksen puheenjohtajalla on aina läsnäolo-oikeus 
kokouksissa. 
 
Päätettiin, että toimikunnan kokoukset pyritään pitämään vuoron perään jokaisella alueella.  
Keskusteltiin mahdollisuudesta, että nuorisotyö ei enää pitäisi erikseen syys- ja kevätkokousta vaan pidettäisiin kerran 
vuodessa yksi vuosi kokous, jossa käsiteltäisiin molempien kokouksien asiat.  
 
Keskusteltiin myös, jos nuorisotyötoimikunnassa tehtävät olisivat kestoltaan kaksivuotisia. 
 
Päätettiin välttää virtuaalikokousten, esim. sähköpostikokousten, pitämistä, mutta sellainen voidaan tarvittaessa pitää.   
 

6. Nuorisotyön järjestäytyminen vuodelle 2017 
Nuorisotyön toimintaohjeen mukaan nuorisotyön puheenjohtajan sekä nuorisotyönohjaajan valitsee syyskokous. 
Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä muut toimihenkilöt. Muut toimihenkilöt voidaan valita 
toimikunnan ulkopuolelta. Toimintaohjeen mukaisia muita toimihenkilöitä ovat toimikunnan sihteeri, 
kilpailupäällikkö, koulutuspäällikkö ja leiripäälliköt. Kokouksessa 7/2016 on päätetty, että kilpailupäällikön ja 
koulutuspäällikön tehtäviä hoitaa sama henkilö. Liiton nuorisotyönohjaaja voi toimia samalla toimikunnan 
puheenjohtajana. Aluehjaaja ei voi samalla toimia liiton nuorisotyönohjaajana ja/tai puheenjohtajana. 
Lisäksi vuoden 2016 (hyväksytty vuoden 2015 syyskokouksessa) on päätetty valita ohjaajakoulutukselle oma 
vastuuhenkilönsä.Myös varhaisnuorten koulutukselle on päätetty valita oma vastuuhenkilönsä. 

 
Puheenjohtaja Kari Hannula on yhdessä edellisen vuoden puheenjohtajan Saku Rouvalin kanssa pyytänyt seuraavia 
henkilöitä yllämainittuihin tehtäviin 
  
 Sihteeri   Sini Lohi 
 Kilpailupäällikkö  Aleksei Kyrölä 
 Koulutuspäällikkö (nuoret & ohjaajat) Aleksei Kyrölä 
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 Varhaisnuorten koulutuspäällikkö Heli Hietanen 
 Nuorisotyön tiedottaja  Eeva Koivula 
 Järjestelmäasiantuntija  Roope Pimiä 

 
Liiton nuorisotyön syyskokous on valinnut puheenjohtajakseen Kari Hannulan, Vesilahden VPK ja 
nuorisotyönohjaajaksi Rene Lehtonen, Hämeenlinnan VPK, joka toimii varapuheenjohtajana. Lisäksi syyskokous on 
valinnut nuorisotyötoimikuntaan alueiden nuorisotyönohjaajat ja heidän varajäsenet seuraavasti; 
 
   Anto  Vara anto 
 Hämeenlinna  Tiina Toivonen  Julia Mäkinen 
   Tuuloksen KS:n VPK Hämeenlinnan VPK 
 
 Tampere  Markku Penttilä  Simo Vitikainen 
   Aitoon VPK  Kangasalan VPK 
 
 Ruovesi  Joni Vaitinen  Jami Somppi 
   Virtain VPK  Ruoveden VPK 
 
 Päijät-Häme  Anniina Lehto  Mikaela Orenius 
   Herralan VPK  Vesikansan VPK 
 
 Forssa-Toijala  Satu Niemelä  Kari Vainio 
   Toijalan VPK  Forssan VPK 
 
 
Nuorisotyöntoimintaohjeen mukaisesti toimikunta voi asettaa tarvittavia valiokuntia tai nimetä erilaisia työryhmiä 
asioiden valmistelua varten. Kesä-ja talvileiria varten valitaan leiripäälliköt. 
 
Talvileirin leiripäälliköksi on valittu Jarno Potkonen. 
Kesäleirin leiripäälliköksi on valittu Sami Nikkilä. 
 
Nuorisotyön toimintaohjeen mukaisesti toimikunta voi perustaa erillistä tarkoitusta varten valiokuntia (esim. 
talvileirivaliokunta). Puheenjohtaja esittää, että leirivaliokuntien puheenjohtajina ja koolle kutsujina toimivat 
leiripäälliköt. Leiripäälliköt saavat itse päättää valiokunnan kokoonpanon, kuitenkin siten, että nuorisotyötoimikunnan 
puheenjohtajalla ja liiton nuorisotyönohjaajalla, elleivät itse kuulut valiokuntaan, on läsnäolo- ja puheoikeus.  
Leirivaliokuntien tulee raportoida nuorisotyötoimikunnalle toiminnastaan vähintään kirjoittamalla jokaisesta 
kokoontumisestaan muistio, joka on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa kokoontumisen jälkeen 
nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajalle sekä liiton toimistolle. 
 
Päätettiin esitetään liiton hallitukselle, että tämä vahvistaa yllämainitut henkilöt tehtäviin seuraavassa kokouksessaan 
26.1.2017. 

 
7. Nuorisotyön edustaminen 2017 

Suomen     Pelastusalan     Keskusjärjestö     on     nimennyt     kuusijäsenisen     valtakunnallisen 
nuorisotyötoimikunnan (VNTTK) koordinoimaan valtakunnallista palokuntanuorisotoimintaa.  
Hämeen    Pelastusliitto    kuuluu    Keski-Suomen    edustukseen    yhdessä    Keski-Suomen    ja Pohjanmaan 
pelastusliittojen kanssa. Rescue Race on Markku H. Aarnio säätiön aloitteesta luotu palokuntanuorten kilpailu, joka on 
tarkoitettu  Etelä-Suomen  alueen  pelastusliittojen  palokuntanuorille.  Vuonna  2016  kilpailu kilpaillaan   
ruotsinkielisellä,   eli   FSB:n   alueella. Kilpailun   tuomaristona   toimii   kilpailun johtoryhmä.    Johtoryhmällä    on    
puheenjohtaja    (Markku H.    Aarnio    säätiön    edustaja), projektisihteeri  kilpailun  järjestävästä  pelastusliitosta  ja  
liittojen  nuorisotyön  edustajat  (5). Johtoryhmän   henkilövalinnat   seuraavalle   vuodelle   tehdään   edellisen   
vuoden   syksyllä. Johtoryhmän toimintakausi on 2 vuotta. Projektisihteeri vaihtuu vuosittain. Kukin pelastusliitto 
nimeää tarvittaessa varajäsenen johtoryhmään harkintansa mukaan. 
 
Tällä hetkellä voimassa oleva edustus on seuraava: 
 
Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta (2016-2018) 
Juha Kylmälä ja vara Tero Keskinen 
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Rescue Race johtoryhmä (2016-2017) 
Eeva Koivula ja vara Saku Rouvali 

 
Nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja edustaa muissa kuin yllä mainituissa edustustehtävissä, jos puheenjohtaja on 
estynyt hän valitsee edustajan tapauskohtaisesti. Todetaan yllä mainitut edustukset voimassa oleviksi. 
 
Keskusteltiin Rescue Raceen osallistumisesta kisaan. Päätettiin, että jokainen osasto saa itse päättää osallistumisestaan. 
Hämeen Pelastusliiton nuorisotyö ei osallistu kyseiseen kilpailuun tai sen järjestämiseen, mutta ei voi yksittäistä 
osastoa kieltää osallistumasta. Jos kilpailun sääntöjä muutetaan myöhemmin, katsotaan nuorisotyön osallistuminen 
uudestaan. 

 
8. Kevätkokous 

Nuorisotyön toimintaohjeen mukaisesti nuorisotyön kevätkokous tulee järjestää maalis-huhtikuussa. Kutsu 
kevätkokoukseen lähetetään kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, viimeisessä toimintatilastossa ilmoitettuun 
osoitteeseen.  
 
Kevätkokous on sovittu pidettäväksi 19.2.2017 yhdessä naistyön kanssa. Samalla järjestetään kevätopintopäivät. 
Saku Rouvali valmistelee toimintakertomuksen yhdessä Kari Hannulan kanssa ja liiton toimistolta pyydetään talouden 
toteuma. Aleksei Kyrölä valmistelee koulutussuunnitelman vuodelle 2018. 
 

9. Kilpailut 2017 
Kilpailuiden järjestämisvuoroista on sovittu seuraavasti: 

2008, 2014 Hämeenlinna   
2009, 2013 Päijät-Häme   
2010, 2015 Forssa-Toijala   
2011, 2016 Ruovesi   
2012, 2017 Tampere  
2018, 2023 Hämeenlinna  
2019, 2024 Päijät-Häme  
2020, 2025 Forssa-Toijala  
2021, 2026 Ruovesi  
2022, 2027 Tampere  

 
Kilpailut järjestää Tampereen alue. Liitinviesti pidetään nuorisotyön kesäleirillä ja ilveskilpailu pidetään syksyllä. 
Simo Vitikainen ja Markku Penttilä käyvät palobandyn säännöt läpi ja valmistelevat kevätkokoukseen mennessä, jossa 
ne vahvistetaan.  

 
10. Nuorisotyön tiedottaminen 

Todetaan, että alueohjaajien ja leiripäälliköiden on tiedotettava nuorisotyön puheenjohtajaa kaikista tapahtumista 
säännöllisesti. 
 

11. HPL:n nettisivut 
Liiton nettisivut on päivitetty viime syksynä ja siellä on nuorisotyölle omat sivut, josta löytyy kaikki mahdollinen tieto 
leireistä ja kilpailuista ym. Lisäksi sieltä löytyy vuosikalenteri, johon toivotaan alueidenkin tapahtumia. Tämä 
helpottaisi kaiken toiminnan suunnittelua ja vältettäisiin päällekkäisyyksiä tapahtumissa. 
 
Nettisivuja pääivittää liiton toimisto. Tapahtumista ym. voi lähettää tietoa joko toimistolle 
(toimisto@hameenpelastusliitto.fi) tai suoraan Rouvalin Sakulle (saku.rouvali@hameenpelastusliitto.fi).   
 

12. Toimihenkilöiden asiat 
Puheenjohtaja; Hallitus kokoontuu 26.1.  ja he valitsevat keskudestaan edustuksen nuorisotyön kokouksiin. Koska 
nuorisotyö on rahallisesti vakaalla pohjalla, toimistolta on tullut toive, että toimintaa vuoden aikana olisi, mutta 
kuitenkin niin että se on selkeää ja jokaiselle toiminnalle on oltava nimetty vastuuhenkilö.  
 
Nuorisotyönohjaaja; ei paikalla kokouksessa 
 
Koulutuspäällikkö; viime vuoden koulutuksiin oltiin tyytyväisiä. Kesällä tulee sammutustyökurssi, jossa teoria 
käydään ennen leiriä ja käytännönpuoli liiton kesäleirillä. 
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Varhaisnuorten koulutuspäällikkö; ei paikalla kokouksessa 
 
Tampere; Palobandyn kutsut tulevat lähi aikoina. Kilpailuista tiedotetaan kilpailupäällikköä heti kun niistä on 
enemmän tietoa.  
 
Hämeenlinna; Nuorten kevätpäivät järjestetään 6.5. 
 
Forssa-Toijala; Ei ilmoitettavia asioita 
 
Päijät-Häme; Ei ilmoitettavia asioita 
 
Ruovesi; Alueella on herännyt kysymys, että olisiko mahdollista jos alueohjaajille tiedotettaisiin henkilöistä joiden 
rikostausta on tutkittu.  
 
 

13. Muut esille tulevat asiat 
- Musiikin käyttölupalisenssi (Gramex) 

Perinteisesti  liiton  nuorisotyö  on  hankkinut  vain  kesäleirillä  tapahtuvaa  musiikin  soittamista varten 
tekijänoikeusjärjestö Gramexilta musiikin käyttösopimuksen ja tämäkin on ollut yleensä kertaluonteinen sopimus. 
Liiton nuorisotyö ja alueelliset nuorisotyön toiminta-alueet kuitenkin järjestävät   useita   erilaisia   tapahtumia   
vuoden   aikana   (discot,   talviriehat,   kilpailupäivät, alueleirit jne.) ja hyvin usein tapahtumissa soitetaan 
musiikkia.  Vuonna    2014    toimikunta    päätti    hankkia    tekijänoikeusjärjestö    Gramexilta    musiikin 
käyttösopimuksen kymmeneen, max. 200 hengen tapahtumaan. Kyseinen tapahtumalisenssi on hinnaltaan 80 € / 
vuosi ja se on voimassa toistaiseksi. Uusi lisenssi laskutetaan automaattisesti helmikuun alussa ja tapahtumia ei 
tarvitse erikseen raportoida Gramexille. Mikäli tapahtumia on enemmän, tai osallistujia tapahtumissa on 
enemmän, pitää ottaa välittömästi yhteys Gramexiin. 
Tästä liitolta tullut tieto, että käyttölupalisenssi on ajantasainen. 

 
- Viralliset tiedotteet laitetaan sähköpostitse ja Whatsapp-ryhmässä hoidetaan pikaisen reagoinnin tiedotus. 

Facebookissa vain ulkoiset leirien ym. markkinointi. 
 
- Keskusteltiin, josko nuorisotyön tehtävät olisivat kaksivuotisia. Tällä saataisiin sitoutettua valitut henkilöt 

tehtäväänsä.  
 
- Ruoveden alueella on herännyt kysymys, olisiko alueohjaajien mahdollisuus saada tietoonsa onko 

nuorisotoiminnassa olevien ohjaajien rikostaustat tutkittu. Keskusteltiin Ruoveden alueen kysymystä ja toivottiin, 
että asia selvitetään ja se kerrotaan tapahtumiin osallistuessa, mutta sitä ei voida vaatia. Muistutetaan kuitenkin 
osastoja tästä. 

 
- Viime kesänä on ollut puhetta palokuntarippikoulun järjestämisestä, mutta asiasta ei ole vielä varmuutta.. Hyvin 

suurella todella näköisyydellä rippikoulua ei enää ehditä järjestää. Kuitenkin 2018 suurleirillä rippikoulu 
järjestetään.  

 
- Liitto  toivoo kentältä palautetta toiminnastaan ja muistuttelee toimintatilastoista 
 
- Keskusteltiin, jos järjestettäisiin liiton kustantamana tiedotustilaisuus/koulutus alueohjaajille ja vara-alueohjaajille 

ja selvitetään mitä kenenkin pitää tehdä ja milloin.  
 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 
19.2. Nokialla opintopäivien yhteydessä, ennen kevätkokousta.  

 
15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kari Hannula päätti kokouksen klo 15.23 
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Kari Hannula, puheenjohtaja  Sini Lohi, sihteeri 


