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 CTIF NUORISOKOMISSION IJLK 88. KOKOUS RAPORTTI 

 

Kokous järjestettiin Itävallassa Salzburgissa (Adnet) 14.-17.3.2013. Suomesta kokoukseen 

osallistuivat edustajat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen pelastuslaitos) ja Valtteri 

Tervala (SPEK). Kokouksen yhteydessä järjestettiin Itävallan pitkäaikaiselle edustajalle 

Dietmar Lederhaaselle illallinen. Suomi osallistui komission yhteislahjaan ja lahjoitti lisäksi 

palokirves-kravattineulan kiitokseksi yhteistyöstä. 

Kokouksessa käsiteltiin pääosin CTIF kilpailutapahtumaa Ranskassa tulevana kesänä. Tulevien 

kilpailuiden osalta käytiin keskustelua 2015 nuorten kilpailujärjestäjästä. Portugal ilmoitti 

että ei pystykään järjestämään nuorten kilpailuja joten nyt etsitään uutta maata. Myös 

Suomen kantaa kilpailuasiaan kysyttiin ja luvattiin selvittää mahdollisuus järjestää 2015 

nuorten CTIF kilpailut.  

”Miten kansallinen komitea suhtautuu Suomen mahdollisuuteen tarttua 

tilaisuuteen järjestää n.600 nuoren (20 eri maasta) ja toimihenkilön 

kisatapahtuma?” 2011 Kocevjen kilpailuiden budjetti oli järjestäjän mukaan n. 

250 000€. Tuloista n. 100 000€ koostuu osallistumismaksuista (á 178€/ osall.). 

Tapahtuma vaatii lisäksi lukuisia vapaaehtoisia toimijoita, toimihenkilöitä sekä 

sponsoreita.  

Esitys halukkuudesta tulisi esittää mahdollisimman pian. Matkan aikana 

käytiin epävirallista keskustelua kilpailujen järjestämisestä myös Unkarin 

kanssa. 

Tässä on vielä koottu alustava raportti käsitellyistä asioista. Pöytäkirjan saavuttua 

varmistuvat sovitut asiat. 

1. Komission jäseniä on vaihtunut. Uusia jäseniä on Itävallasta Manfred Eibl ja Ranskasta 

Gilles Prono. 

2. Käsiteltiin kesän Ranskan kilpailuja. Järjestelyt etenevät mutta taloudessa on tiukkaa.  

Nuorten joukkueita on ilmoittautunut 40, 21 maasta. Osallistujamaksun kasvu 8€ menee 

tuomarikoulutukseen ja lippalakkeihin. Hyväksyttiin leiriohjelma palokuntanuorten 

osalta Ranskan kilpailuihin. Suomen vastuulla on Ranskan leiriolympialaisten organisointi 

yhdessä paikallisen järjestäjän kanssa. Järjestelyt ovat järjestyksessä, yhteyshenkilö on 

Suomen ja Ranskan välillä. 25 erilaista peliä on valmisteltu ja suurin osa vapaaehtoisista 

on rekrytoitu. Suomesta olemme oltu yhteydessä ja välitetty arbeitskatalogi ja 

yhteenveto Kocevjen onnistuneista leiriolympialaisista. HUOM! Kaikista osallistujista 

joudutaan maksamaan osallistumismaksu, mukaan lukien tulkit.  
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Näin ei ole aikaisemmin ollut. Talousarvio mahdollistaa osallistumismaksujen 

kustannukset. Suomen toinen joukkue Rantakulma ei pääse osallistumaan nuorten 

määrän takia. 

3. Perustettiin kolme työryhmää komission jäsenmaiden kesken. Työryhmien tehtävä on 

hieman epäselvä mutta tarkoitus on kehittää symposiumista tulleita tuloksia ja ajatuksia 

jaettavaksi jäsenmaille. Toiminta toteutuu komission kokousten välillä sähköisesti 

(ONLINE ja sähköposti). Työryhmät ovat 

a.  sosial network (GBR, KRO, AUT) 

b. Integration (GER, FIN, POL, HUN, CHE) 

c. Rechtliche Rahmen (LUX, GBR, ITA, FRA) 

4. Tapahtuma ja kokous aikataulu 

a. 89. IJLK Mulhouse 

b. 90. IJLK avoin (Portugalissa piti olla) 

c. 91. IJLK Luxemburg 

d. 92. IJLK Helsinki (syksyllä 2014 10.-12.10.) 

5. CTIF toimisto on ehkä siirtymässä. Sihteerinä toiminut Cornelia on siirtymässä 

opiskelemaan. 

6. Symposium 2014 järjestetään Luxemburgissa. Tapahtumaan voi lähettää 3 nuorta ja 

kaksi aikuista osallistujaa per maa. Järjestelyt etenevät hyvin. Ohjelma on suunniteltu ja 

järjestelyt on hoidossa. Kutsut lähtevät palokuntiin syksyllä 2013 ja ilmoittautuminen on 

tammikuun 2014 loppuun mennessä. Suomen vastuulla on yksi kolmesta symposiumin 

workshopeista. Aiheena on palokuntanuorille koulutettava turvallisuusviestintä sekä 

kodin paloturvallisuus. Tarkoituksena on että Suomen nuoret toimivat workshopin 

alustajina ja näyttävät konkreettisia tapoja toteuttaa paloturvallisuus viestintää ja 

harjoitella taitoja kotona (poistumisharjoitus, kodin palotarkastus). Workshop valmistelu 

tulee kustantamaan jonkin verran käännöstöitä. Materiaalina käytetään olemassa olevaa 

tuotettua materiaalia. Suunnitelma symposiumista on liitteenä. 

 

Komission edustajat 

 

Torbjörn Lindström   Valtteri Tervala 

 

 


