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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on vuonna 1900 

Pariisissa perustettu kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö, jonka tehtävänä on 

palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälisen yhteistyön edistäminen. 

2013 CTIF:ään kuului 36 jäsenmaata ja n. 50 jäsenjärjestöä.  

 

Vuosi 2014 oli Suomen kansallisen komitean 46. toimintavuosi. Suomen kansallinen komitea 

perustettiin 1969, jolloin CTIF:n sääntöjä uudistettiin siten, että kultakin jäsenmaalta edellytettiin 

kansallisen komitean perustamista. Suomen kansallinen komitea koordinoi Suomessa tapahtuvaa 

toimintaa ja Suomen edustajien osallistumista tapahtumiin. Kansallinen komitea hyväksyy 

edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomuksen sekä laatii seuraavan vuoden 

toimintasuunnitelman ja talousarvion. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK vastaa komitean 

valtuutuksella rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimivan kansallisen komitean käytännön 

talous- ja hallintoasioista.  

 

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2014 toimintaan avustusta yht. enintään 120 000 €. Keskeiset 

tapahtumat onnistuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 SPEKissä CTIF-

asioiden hallinnoinnista vastasivat kansainvälisten asioiden koordinaattorina Mia Kunnaskari 

(31.1. saakka) ja Taina Hanhikoski (1.2. lähtien). 

 

Komitean jäsenet vuonna 2014 olivat 

 

Pentti Partanen, puheenjohtaja (12.2.alkaen) 

Esko Koskinen, puheenjohtaja (SM/Pelastusosasto) (11.2. saakka), varapuheenjohtaja (12.2. 

alkaen) 

Hannu Olamo, varapuheenjohtaja (SM/Pelastusosasto) (11.2. saakka) 

Kimmo Kohvakka, asiamies (SPEK) (30.9. saakka) 

Marko Hasari, vt. asiamies (SPEK) (1.10. alkaen) 

Juha Hakola, jäsen (SPEK) 

Raimo Savola, jäsen (Pelastusopisto) 

Jari Sainio, jäsen (SPPL) 

Simo Hostikka, jäsen (Aalto yliopisto) (25.3. alkaen) 

 

Komitea kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa (12.2., 25.3., 28.5., 30.9., ja 10.12.). 

Pöytäkirjat (ilman liitteitä) ovat tämän toimintakertomuksen liitteinä (1-5). 

 

Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus 

 

CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle mahdollisuuden verkottumiseen, tiedon 

tuottamiseen ja vaihtoon sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF 

järjestää kansainvälisiä konferensseja ja muita asiantuntijatapahtumia, julkaisee tulipalotilastoja 

ja muita aineistoja, edistää palokuntanuorisotyötä sekä organisoi neljän vuoden välein 
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järjestettävät palokuntakilpailut n. 3 000 kilpailijalle. Keskeinen osa toimintaa ovat 

asiantuntijakomissiot ja -työryhmät. 

 

Vuoden 2014 merkittävimmät tapahtumat olivat kansainvälisen CTIF:n vuosikokous (Delegates’ 

Assembly) Belgradissa, Serbiassa, sekä kansallisesti nuorten palokuntakarsintakilpailut ensi 

vuoden kansainvälisiä kilpailuja varten. Vuonna 2013 alkanut CTIF:n organisaatiomuutos vaikutti 

edelleen vuonna 2014, mikä näkyi vähäisenä tiedotuksena kansallisten komiteoiden suuntaan, 

mutta uudet verkkosivut ovat vieneet toimintaa eteenpäin ja osoittavat suunnan olevan oikea. 

Kansallisen komitean kokoonpanossa tapahtui muutoksia, sillä vuoden ensimmäisessä 

kokouksessa Pentti Partanen valittiin puheenjohtajaksi, ja Esko Koskinen (SM/Pelastusosasto) 

valittiin varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Marko Hasari korvasi Kimmo Kohvakan komitean 

asiamiehenä 1.10. alkaen. Uutena jäsenenä kansalliseen komiteaan valittiin Simo Hostikka Aalto 

yliopistosta.  

 

Kansallinen komitea uudisti vuoden 2014 aikana kansallisen komitean säännöt (liite 6), sekä 

toiminta- ja raportointiohjeen komissioiden ja työryhmien suomalaisedustajille (liite 7) 

tiedonvaihdon helpottamiseksi ja edustamisen tulkinnanvaraisuuden ehkäisemiseksi. Lisäksi 

kansallisessa komiteassa laadittiin viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 (liite 8) sekä aloitettiin 

nettisivu-uudistuksen valmistelu tiedon levittämisen ja näkyvyyden edistämiseksi. Kansallisen 

kilpailutoiminnan edistämiseksi päätettiin perustaa kilpailutoimintaan keskittyvä työryhmä, joka 

edistää CTIF-kilpailuja kansallisella tasolla. Kansallisen komitean puheenjohtaja, asiamies ja 

sihteeri vierailivat Tukholmassa CTIF:n puheenjohtajan vieraana. Tilaisuudessa keskusteltiin 

ajankohtaisista CTIF-asioista, yhteistyömahdollisuuksista sekä muusta yhteistoiminnasta 

kansainvälisellä tasolla CTIF:n parissa. Joulukuussa 2014 järjestettiin kaikille avoin CTIF-

ajankohtaiskatsaus, jossa esiteltiin CTIF:n parissa tehtävää toimintaa suomalaisedustajien 

toimesta. Tilaisuus keräsi runsaasti positiivista palautetta ja todettiin kannattavaksi tavaksi 

tehdä CTIF-toimintaa tutuksi jatkossakin. Kansallinen komitea päätti myös hakea Suomeen 

vuoden 2016 CTIF:n edustajakokousta (Delegates’ Assembly), joka järjestettäisiin Helsingissä 

syyskuussa 2016. Päätös kokousisännästä tehdään vuoden 2015 puolella.  

 

Kuva: CTIF-ajankohtaistilaisuus 9.12. Scandic Marskissa keräsi kiitettävän osallistujamäärän. 
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Suomen edustukset CTIF:n toimielimissä 

 

CTIF:n päättävät elimet ovat jäsenmaiden edustajakokous (Delegates’ Assembly) ja johtoryhmä 

(Executive Committee). CTIF:n johtoryhmän puheenjohtajana toimii Tore Eriksson (Ruotsi). 

CTIF:n pääsihteerinä toimi Michel Bour (Ranska), rahastonhoitajana Laurent Wehrli (Sveitsi) ja 

varapuheenjohtajien tiimin muodostivat Aleksander Chuprijan (Venäjä), Ante Sanader (Kroatia), 

Dennis Davis (Iso-Britannia), Luther Fincher (Yhdysvallat), Marketa Stržinková (Tsekki), Hubert 

Vetter (Itävalta) ja Julian Wagner (yhdistysjäsenten edustaja). 

 

CTIF edustajakokous (Delegate’s Assembly) 

Edustajakokous pidettiin 18.–19.9. Serbian Belgradissa. Suomea edusti kansallisen komitean 

edustajana Jari Sainio (SPPL), asiamies Kimmo Kohvakka (SPEK) sekä sihteeri Taina Hanhikoski 

(SPEK). Veli-Matti Sääskilahti (Finavia) edusti kokouksessa lentoasemakomissiota, ja Petri 

Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos) piti tilaisuudessa esitelmän metsäpaloista. Lisäksi Rami 

Ruuska (SM) oli paikalla metsäpalokomission edustajana.  

 

Kokouksessa esiteltiin lyhyesti muutamien komissioiden ja työryhmien toimintaa sekä käytiin 

läpi viralliset asiakohdat. Kokouksessa perustettiin uusi komissio: Suomen, Ruotsin ja Bulgarian 

kansallisten komiteoiden ehdottamana pelastusalan naiset-työryhmä (Women in Fire and 

Rescue Services) muutettiin komissioksi. Lisäksi päätettiin perustaa epävirallinen verkosto 

kansallisten komiteoiden puheenjohtajille tiedonvaihdon edistämiseksi. Paikalla ollut FEU:n 

puheenjohtaja ja CTIF:n presidentti allekirjoittivat kattojärjestöjen välisen yhteistyösopimuksen. 

Järjestöjen toiminnassa on paljon yhteistä, ja yhteistyö tiedonvälityksen ja yhteisten asioiden 

edistämiseksi on siten luontevaa. MoU:n taustalla on osaltaan Suomessa viime vuonna 

järjestetty CFPA-E:n, CTIF:n ja FEU:n yhteinen kokous. MoU:n piiriin pyritään todennäköisesti 

saamaan myös CFPA-E. Lisäksi SPEKin Matti Orrainen sekä kolme muuta henkilöä saivat 

kokouksessa kunniajäsenyyden. 

 

CTIF Pohjoismaiden kokous 

Pohjoismaiset CTIF-komiteat järjestävät vuosittain puheenjohtajakokouksen, jossa sovitaan 

yhteisistä linjanvedoista ja käydään läpi ajankohtaisasioita. Kokous pidettiin 14.1. Suomessa. 

Tilaisuudessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita eri maista ja esiteltiin mm. Yli Hyvä Juttu –

toimintamalli, jonka ydinajatuksena on, että nuoriso- ja sosiaalitoimen työntekijät tarjoavat 

aktiivisesti sopimuspalokuntatoimintaa nuorille, joilta puuttuu mielekästä tekemistä. Lisäksi 

esiteltiin Erottajan paloasemaa ja palomuseota. 

 

CTIF:n komissiot 

CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (11) ja työryhmissä (3). 

Komissiot ovat Tulipalojen ehkäisy, Lentoasemien pelastustoiminta, HazMat, Metsäpalot, 

Eurooppa, Palokuntien työterveys, Historia, Nuorisopalokunnat, Uudet teknologiat ja 

Kilpailutoiminta. Työryhmiä ovat vapaaehtoispalokunnat, koulutus ja Tonavan maat. Lisäksi 

Pelastusalan naiset –työryhmä muutettiin komissioksi vuoden 2014 Delegates’ Assemblyssa. 

CTIF kokoaa muun työskentelyn ohella vuosittain tilastotietoja eri maiden palotilastoista. 
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Suomella on tällä hetkellä paikka kymmenessä komissiossa ja kahdessa työryhmässä, ja 

maamme osallistuu aktiivisesti myös muihin CTIF:n toimintoihin (mm. kilpailu- ja 

tuomaritoiminta).  

 

CTIF Tulipalojen ehkäisy (Fire Prevention, pj. Ales Jug) 

Suomea edustaa komissiossa Ilpo Leino (SPEK). Komissio kokoontui 4.-5.6. Padasjoella 

Suomessa.  Kokouksessa puhuttiin mm. tiedonvaihdon edistämisestä CTIF:n ja CFPA-E:n välillä; 

tiedon keräämisestä CTIF:n sisällä (mm. rakennussäädöksistä, hätäpoistumisteistä sekä 

eristeisiin liittyvistä tulipaloista). Viime vuonna aloitettu häkäohjeen ratifointi siirtyy vuoteen 

2015. Lisäksi komissiossa on luonnosteltu CTIF:n nettisivulle koulutusosiota, jolla voidaan 

harjoitella palonehkäisyä internetin välityksellä. 

 

CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports, pj. Veli-Matti Sääskilahti) 

Suomi toimi vuonna 2014 viimeistä vuotta komission puheenjohtajamaana. Puheenjohtaja on 

Veli-Matti Sääskilahti (Finavia). Vuoden 2014 merkittävin aihe on ollut Euroopan 

ilmailulainsäätäjän EASA:n uudet säädökset, jotka puhututtivat kaikissa komission tilaisuuksissa. 

EASAn uusissa säädöksissä tulee muutoksia mm. toimintavalmiusaikaan, kuntotestaukseen, 

resurssien määrittelyyn lentoasemien pelastustoiminnassa ja paineilmahengityslaitteiden 

käyttöön. Perinteinen pohjoismaisten lentoasemakomission jäsenten kokous järjestettiin 12.–

13.2., jolloin EASA:n lisäksi hahmoteltiin mahdollisuutta toteuttaa pelastushenkilöstön vaihtoa 

maiden välillä sekä jaettiin tietoa ajankohtaisista aiheista (mm. Arlandan 

lentokoneonnettomuudesta). 8.5. järjestettiin Ilmailumuseossa Lentoasemien pelastustoiminta 

–seminaari, jossa keskusteltiin lento-onnettomuuksiin varautumisesta ja yhteistoiminnan 

merkityksestä siihen. Lisäksi kuultiin EASA-lainsäädännön vaikutuksista ilmailualalle sekä 

kansainvälisen vieraan esitykset kahdesta merkittävästä lento-onnettomuudesta ja niistä 

opituista asioista. Komissio kokoontui Frankfurtissa 10.–11.9., jolloin vaihdettiin tietoja 

teollisuuden edustajien kanssa. Lisäksi keskusteltiin ebolaan liittyvistä eri maiden käytännöistä, 

sillä lentokentät ovat infektiotautien kannalta merkittäviä solmukohtia.  

 

CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Roman Sykora) 

Suomen edustaja on Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komissio kokoontui 19.–23.3. 

Unkarin Budapestissa ja 1.–4.10. Ranskan Aix en Provencessa. Rick Edinger, joka valittiin 

aiemmin puheenjohtajaksi, joutui luopumaan puheenjohtajuudesta taloudellisten syiden vuoksi, 

joten syksyn kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Roman Sykora Itävallasta. 

Komissiossa keskusteltiin tiedonvaihdon edistämisestä mm. internetin tarjoamien 

mahdollisuuksien kautta (esim. Dropbox). Syksyn kokouksessa puhuttiin mm. ebolaa vastaan 

suojautumisesta. Komissio julkaisi ebolaan liittyvän toimintaohjeen pelastustoimelle yhdessä 

työterveyskomission kanssa. Haz Mat komission toiminta jakautuu työryhmiin (CBRN ja 

Operations), ja Tolonen toimii jälkimmäisen puheenjohtajana. Käsittelyssä on ollut erityisesti 

LNG ja syttymisherkät nesteet kaupoissa ja ostoskeskuksissa. 

 

CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Nikos Sachinidis) 

Suomen edustaja on Rami Ruuska (SM), edustajan ollessa estyneenä sijaisena on toiminut Petri 

Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komitea kokoontui 2.-3.4. Sveitsin Luganossa, jossa 
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keskusteltiin eri maiden lähestymistavoista metsä- ja maastopalojen ehkäisemiseen ja niiden 

monitoroimiseen. Komitean oli määrä kokoontua myös Serbian Belgradissa yleiskokouksen 

yhteydessä, mutta kokous peruuntui viime hetkellä. Puheenjohtaja Sachinidis on estynyt 

hoitamaan tehtäväänsä, minkä vuoksi vuoden 2015 kokouksessa tullaan valitsemaan uusi 

puheenjohtaja.  

 

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis) 

Suomen edustaja on Eero Kytömaa (SM). Komissio kokoontui Serbian Belgradissa 

yleiskokouksen yhteydessä, mutta heikon tiedotuksen vuoksi tieto kokouksesta ei saapunut 

Suomen edustajalle asti. Eurooppakomission aiheena on vuonna 2014 ollut erityisesti EU:ssa 

valmistelussa oleva työaikadirektiivi.  

 

CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services, pj. Jean-Yves Bassetti) 

Suomen edustaja on Harri Lindholm (TTL). Komissio kokoontui 29.–30.8. Tukholmassa, 

Ruotsissa. Yhtenä tavoitteena on löytää palomiestyöhön minimitaso, mikä tarkoittaa sellaisia 

kuntoon ja terveyteen liittyviä tekijöitä, jotka mahdollistavat turvallisen palomiestyössä 

toimimisen. Minimitason määrittämisen tarkoituksena ei ole yhtenäistää eri maiden käytäntöjä, 

vaan pikemminkin nostaa esille potentiaalisia palomiestyöhön liittyvä yhteisiä terveysriskejä. 

Mielenkiintoa on herättänyt myös palomiesten altistuminen kemikaaleille ja ilman 

epäpuhtauksille. Huomiota on kiinnitetty tilanteisiin, joissa altistumista voi tapahtua huonosti 

suojattuna, kuten huoltotehtävissä, jälkisammutuksessa tai äkillisesti yllättävissä altistumisissa. 

Aihetta tutkitaan muun muassa TTL:n, Pelastusopiston ja aluepelastuslaitosten tutkimuksessa, 

jossa selvitetään ns. Skellefteå-mallin toimivuutta. Lisäksi komissiossa on käsitelty ebolaa (mm. 

yhdessä Vaarallisten aineiden komission kanssa). 

 

CTIF Historia (History, Museums and Documentation, pj. Stanislav Bartá) 

Suomen edustaja on Juhani Katajamäki (emerituspäätoimittaja). Komissio kokoontui 

kokoukseen ja konferenssiin 1.-4.10. Saksan Cellessä. Konferenssin aiheena oli myös tulevan 

julkaisun aihe ”Palokuntakoulut ja harjoituskeskukset”, johon myös Katajamäki kirjoitti artikkelin 

Paloalan koulutuksella Suomessa tasan 100 vuotta vanha historia. 

 

CTIF Extrication and New Technologies  

Suomella ei ole komissiossa edustajaa. Uusi komissio perustettiin vuosi sitten, ja on vielä 

muotoutumisvaiheessa. Aiheet menevät osin päällekkäin Vaarallisten aineiden komission 

kanssa. Komission aiheena ovat mm. autojen uudet teknologiat ja erilaiset ISO standardoinnit 

niihin ja pelastustoimeen liittyen (koskien mm. voimalähteiden merkitsemistä autoihin). 

 

CTIF Pelastusalan naiset-työryhmä, 18.9. alkaen CTIF Pelastusalan naiset -komissio (Women in 

Fire and Rescue Services; pj. Tatiana Eremina) 

Suomen edustaja on Mira Leinonen (Poliisihallitus). Työryhmä kokoontui Helsingissä 9.-11.4., 

jolloin keskusteltiin naisten roolista pelastustoimessa sekä kävi läpi kyselyä, jolla on tarkoitus 

kartoittaa tilannetta CTIF:n jäsenmaissa. Vastanimitetty komissio kokoontui puolestaan 

Tokiossa, Japanissa 28.9.–1.10. Komissio päätti jakautua toiminnassa kahteen ryhmään; 
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”Operational fire fighters” ja “Other jobs in the service”. Leinonen on jälkimmäisen ryhmän 

vastuuhenkilö. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi komission käytännöntoimintaan liittyviä asioita. 

 

CTIF Koulutustyöryhmä (Training Working Group, pj. Kim Lintrup, Tanska) 

Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto). Työryhmä kokousti 5.-8.5. Itävallan 

Tullnissa. Kokouksen aiheena oli tehtaissa sattuvat tulipalot sekä onnettomuuden ja niihin 

varautuminen. Yleinen huoli kaikilla osallistujilla on palomiesten ylipaino. Suurin osa ongelmista 

johtuu osallistujien mielestä liikalihavuudesta. Lihavuus aiheuttaa ongelmia toimintakyvyssä. 

Varsinkin pitkäkestoiset pelastus- ja sammutustehtävät aiheuttavat ongelmia. Kokouksessa 

vierailtiin myös ROSENBAUERin tehtaalla, VOESTin tehtaan paloasemalla ja CHEMESERVin 

tehtaalla. 

 

CTIF Vapaaehtoispalokuntien työryhmä (Volunteers, pj. Marketa Stzinkova) 

Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Työryhmä kokoontui 13–15.2. Salzburgissa Itävallassa 

sekä 6.11. Splitissa Kroatiassa. Esteiden vuoksi kokouksiin ei pystytty osallistumaan. Kokouksissa 

käsiteltiin vapaaehtoisten palomiesten asemaa Euroopassa, jonka eteen työryhmässä tehdään 

yhteistä kantaa.  

 

CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission, pj. Jos Tholl/Jörn Kuinke), CTIF kilpailutoiminta 

ja Suomen nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta 

Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen 

aluepelastuslaitos) ja Valtteri Tervala (SPEK). Komissio kokoontui 29.5.–1.6. Luxemburgissa ja 

Helsingissä 10.–12.10. Suomesta Luxemburgiin osallistuivat kolme nuorta (Maija Pernu, Maiju 

Lukkari ja Arttu Humalajoki) ja kaksi ohjaajaa (Ilkka Taivassalo ja Ella Kostiainen). Luxemburgissa 

järjestettiin nuorten vetämiä workshoppeja, joista suomalaiset osallistujat vetivät 

kodinpaloturvallisuuden edistämiseen liittyvän workshopin. Helsingin kokouksessa Suomi oli 

aloitteellinen asialistan suhteen ja esitti että selvitetään EU rahoituskanavia komission ja sen 

jäsenmaiden toiminnan tueksi. Päätettiin että jokainen jäsenmaa selvittää ensin kansallisella 

tasolla nuorisoryhmän josta yksi nuori voisi osallistua kansainväliseen nuorisofoorumiin. 

Komission seuraavassa kokouksessa tullaan käsittelemään aihetta lisää ja siihen mennessä olisi 

hyvä saada selvitettyä, onko Suomessa kiinnostusta ja mahdollisuutta koota kansainvälinen 

yhteistyöryhmä nuorista.  

 

Työvaliokunta kokoontui 4.2. Turussa ja 15.9. Helsingissä. Lisäksi valiokunta kokoontui kerran 

online. Työvaliokuntaan kuuluvat nuorisokomission edustajien lisäksi Jouko Koski 

kilpailujoukkueiden ja Katja Ahola tuomareiden edustajana. Työvaliokunta on osallistunut 

tapahtumien organisointiin ja kilpailutoiminnan kehittämiseen.  

 

Suomen kansalliset karsinnat CTIF-palokuntakilpailuihin miteltiin 2.8.2014 Raisiossa. 

Kansainväliset nuortenkisat järjestetään 19.–26.7. Opolessa, Puolassa. Kansalliset 

karsintakilpailut järjestettiin SPEK:n, Länsi-Suomen Pelastusalan liiton, Varsinais-Suomen 

pelastuslaitoksen ja Raision kaupungin yhteistyönä. Raision tapahtumassa kilpailtiin 

perinteisessä palokuntakilpailussa, palokuntanuorten kilpailussa ja uutena kilpailumuotona 

CTIF:n palokuntien urheilukilpailuun kuuluvassa 100 metrin estejuoksussa. Palokuntanuorten 
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osalta Raisiossa oli mukana vain yksi joukkue ja tämän johdosta päädyttiin järjestämään 

myöhemmin syksyllä toinen harjoitus-/kilpailutapahtuma palokuntanuorille, jonka yhteydessä 

kilpailtiin Suomen toisesta edustuspaikasta. Jälkimmäinen tapahtuma järjestettiin 27.9.2014 

Taivassalossa yhteistyössä SPEK:n, Länsi-Suomen Pelastusalan liiton ja Taivassalon VPK:n kanssa. 

Kilpailussa oli mukana yhteensä neljä täysin uutta joukkuetta.  

 

Raision kilpailun tulokset: 

1. Turunmaan VPK 

 

Taivassalon kilpailun tulokset: 

1. Nummelan VPK 

2. Tervon PVPK 

3. Kaarinan/Maarian/Lemun VPK:t 

4. Maskun VPK 

 

Kilpailujen perusteella Suomen edustajiksi Puolaan lähtevät Turunmaan/Åbolands 

Brandkårsförbundin ja Nummelan VPK:n nuorten joukkueet. 

 

Palokuntanuorten kilpailusääntöjen 7. painos käännettiin kesällä 2014. Perinteisen 

palokuntakilpailun 7. sääntöpainosta ei ole käännetty suomeksi, mutta 100 metrin estejuoksua 

varten käännettiin tarvittavat osat. Päätuomareina toimivat Kalle Lehtonen, perinteinen 

palokuntakilpailu; Ari Viili, palokuntanuorten kilpailu; ja Ilkka Horelli, 100 m estejuoksu. 

 

Palokuntanuorten kilpailun kansainväliseen tuomarikoulutukseen Itävallan Linzissä osallistuivat 

Ari Viili, Kirsi Lehtonen ja Jesse Väänänen. Heidän raporttinsa (liite 23c) toimii tietolähteenä 

kansallisille tuomareilla ja kilpailujoukkueille erityisesti tulevaa Puolan kilpailua silmälläpitäen, 

mutta myös muuten jatkoa ajatellen.  

 

Tiedotus ja materiaalit 

Pääasiallinen tiedotuskanava on www.ctif.fi. Sivustolla julkaistaan CTIF:n säännöt, yleisesittelyt 

(PowerPoint) ja vastaavat materiaalit, palotilastot sekä edustajien raportteja ja materiaaleja. 

Kansallinen komitea haki marraskuussa 2014 muutosta PSR:n myöntämään tukeen sivuston 

kehittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Tämä tullaan tekemään vuoden 2015 ja vuoden 2015 

vaihteessa. Edustajien materiaaleista osa jaetaan myös pelastuslaitosten viestintävastaavien 

kautta. Lisäksi edustajat hyödyntävät omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit). SPEK 

tiedottaa CTIF-toiminnasta muun tiedotuksensa ohessa ja Pelastustiedossa julkaistaan 

artikkeleita mahdollisuuksien mukaan. 2014 julkaistiin artikkeli CTIF:ssä käsiteltävistä terveyteen 

liittyvistä asioista. Komissioilla ja työryhmillä on erilaisia työskentelytapoja, mistä johtuen 

tiedonvälitys kansainvälisellä tasolla ei aina etene toivotulla tavalla, aiheuttaen haasteita myös 

kansalliseen tiedonvälitykseen: osa tuottaa oppaita ym. materiaaleja, osa tarjoaa tiedonvaihto- 

ja keskustelufoorumin. Samoin tuotosten jakaminen eroaa: osa materiaaleista on julkisesti 

hyödynnettävissä, osa tukee lähinnä yksittäisen asiantuntijan ammattitaitoa ja tulee hyötyyn 

välillisesti. CTIF pyrkii edelleen yhtenäistämään komissioiden työskentelytapoja (vastuuhenkilö 

Ante Sanader).  


