Suomen kansallinen komitea
TOIMINTAKERTOMUS 2011
1 YLEISTÄ
CTIF Suomen kansallinen komitea
2011 oli Suomen kansallisen komitean 43. toimintavuosi. Suomen kansallinen
komitea koordinoi Suomessa tapahtuvaa toimintaa ja Suomen edustajien
osallistumista tapahtumiin. Kansallinen komitea hyväksyy edellisen vuoden toimintaja talouskertomuksen sekä laatii seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja
talousarvion. Kansallinen komitea valtuuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEKin hakemaan toiminta-avustusta Palonsuojelurahastolta. SPEK huolehtii CTIF:n
Suomen kansallisen komitean käytännön talous- ja hallintoasioista. Vuonna 2011
SPEKissä toimi kansainvälisten asioiden koordinaattori, jonka vastuualueeseen
kuuluivat myös CTIF-toiminnot (100 henkilötyöpäivää).
Komitean jäsenet vuonna 2011 olivat
Pentti Partanen, puheenjohtaja
Hannu Olamo, varapuheenjohtaja
Kimmo Kohvakka, sihteeri
Juha Hakola, jäsen
Esko Mikkola, jäsen
Raimo Savola, jäsen
Pekka Vänskä, jäsen
Komitea kokoontui kaksi kertaa (3.5. ja 18.10.). Aiheina olivat mm. toiminnan
suunnittelu ja raportointi, edustukset CTIF:n toimielimisissä, edustajakokouksen anti
ja henkilövalinnat sekä Kuopion kansalliset CTIF-kilpailut.

2 TOIMINTA VUONNA 2011
2.1 Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus
Toiminnan tarkoituksena oli tarjota Suomen palo- ja pelastustoimelle mahdollisuus
kansainväliseen verkostoitumiseen ja tiedon vaihtoon. Toiminnan
vaikuttavuustavoitteet on esitetty taulukkona.
Vuodelle 2011 suunnitellut toiminnot ja tapahtumat toteutuivat pääsääntöisesti
suunnitellusti. Merkittävimmät tapahtumat olivat palokuntanuorten 18. kansainväliset
kilpailut Slovenian Kocevjessa 17.–24.7. ja Suomen kansalliset kilpailut Kuopiossa
kesäkuussa. Lisäksi konferenssitoimintaa käynnistettiin pienimuotoisesti järjestämällä
joulukuussa Kansainvälinen pelastusala -aamiaistilaisuus, joka oli erittäin onnistunut.
Edustajakokoukseen osallistui Suomen edustajana Pentti Partanen. Eurooppakomission toinen kokous järjestettiin edustajakokouksen yhteydessä, kokouksessa
Suomea edusti Pentti Partanen. Koulutustyöryhmän toiseen kokoukseen Suomen
edustaja ei päässyt osallistumaan. Vastaavasti osallistuttiin CTIF:n järjestämään
konferenssiin aiheesta Rescue organisations – career or hobby? Seminaarissa
Suomea edusti palokuntajohtaja Petri Jaatinen SPEKistä.
Tilikauden tulos jäi 413,20 euroa alijäämäiseksi.
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2.2 Suomen edustukset CTIF:n toimielimissä ja komissioissa
2.2.1 CTIF edustajakokous (Delegate’s Assembly)




Jäsenmaiden edustajakokous järjestettiin Norjan Bergenissä 16.–17.9.
Suomea kokouksessa edusti Pentti Partanen. Lisäksi Suomesta osallistuivat
komissioiden puheenjohtajat Matti Orrainen ja Veli-Matti Sääskilahti.
Kokouksessa oli läsnä 25 jäsenmaan ja 7 yhdistysjäsenen edustajat.
Asialistalla olivat toiminta- ja talousraportit, jäsenhakemukset, vuoden 2013
CTIF-kilpailut sekä henkilövaalit.

2.2.2 CTIF johtokunta (Executive Committee)


Johtoryhmän tehtäviin kuuluu seurata CTIF:n toimintojen ja hankkeiden
etenemistä CTIF:n komissioissa sekä valmistella esityksiä
edustajakokoukselle. Suomella ei ole edustajaa johtokunnassa.

2.2.3 CTIF Pohjoismaiden kokous



Pohjoismaiden kokous järjestettiin 13.–14. tammikuuta Ruotsissa. Suomesta
kokoukseen osallistuivat Pentti Partanen ja Kimmo Kohvakka. Yhteensä
mukana oli 16 edustajaa.
Asialistalla olivat mm. palokuolemat, Ruotsin tutkimustyö, pohjoismainen
yhteistyö sekä ajankohtaiset CTIF-asiat.

2.2.4 CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission)







Suomen edustaja nuorisokomissiossa oli Torbjörn Lindström (vara Franz
Schaper / Valtteri Tervala).
IJKL 83. kokous järjestettiin Sloveniassa maaliskuussa. Kokouksessa edusti
Torbjörn Lindström. Kokouksessa käsiteltiin mm. nuorten kansainvälisiä CTIFkilpailuja Slovenian Kocevjessa sekä vuoden 2012 nuorisosymposiumia
Ambergissa Saksassa. Samaan ajankohtaan suunniteltua tuomarikokousta ei
järjestetty.
IJKL 84. kokousta ei pidetty, mutta 85. kokous pidettiin Luxemburgissa
lokakuussa. Kokoukseen osallistuivat Suomesta Torbjörn Lindström ja Valtteri
Tervala. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuonna 2012 järjestettävää
tuomarikoulutusta sekä palautetta Kocevjen kilpailuista.
Lisäksi Suomessa kokoontui nuorten ja kilpailutoiminnan työvaliokunta, jonka
jäseninä ovat Torbjörn Lindström, Franz Schaper ja Valtteri Tervala.
Valiokunta kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa suunnittelemaan toimintaa.

2.2.5 Kilpailutoiminta (Competitions)


Kansalliset kilpailut järjestettiin Kuopiossa kesäkuussa. Kyseessä olivat 10vuotisjuhlakilpailut (vuonna 2001 CTIF kansainväliset kilpailut järjestettiin
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Kuopiossa). Kilpailujen järjestelyistä vastasivat Pohjois-Savon pelastuslaitos
ja Pohjois-Savon Pelastusliitto yhdessä SPEKin kanssa. Järjestelyt
onnistuivat hyvin, mutta kilpailuihin osallistui vain seitsemän joukkuetta.
Kilpailujen jälkeen järjestetyssä palautekeskustelussa mietittiinkin vaihtoehtoja
kilpailuaktiivisuuden lisäämiseksi.
18. kansainväliset nuorten kilpailut käytiin Slovenian Kocevjessa 17.–24.6.
Suomesta kilpailuihin osallistuivat Taivassalon ja Rantakulman VPK:t. Lisäksi
kilpailuissa oli mukana delegaation johtaja, kolme tuomaria ja kaksi tulkkia
sekä nuorisokomission edustajina Torbjörn Lindström ja Valtteri Tervala.
Rantakulman VPK:n sijoitus kilpailuissa oli 32. ja Taivassalon 37. Suomalaiset
osallistuivat myös kilpailujen yhteydessä pidettävään Kansojen esittelyyn sekä
messuille omalla messuosastollaan. Kilpailumatka onnistui hienosti ja tarjosi
osallistujille uusia kokemuksia ja kansainvälisiä kontakteja.
Kilpailutoimintaa ja sen kehittämistä suunniteltiin myös marraskuussa
järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Tampereella, jonne oli kokoontunut
parisenkymmentä edustajaa kilpailutoiminnassa mukana olevista ja siitä
kiinnostuneista palokunnista. Kokouksen tuloksena oli monia käytännön
toimenpiteitä kilpailutoiminnan kehittämiseksi ja osallistumisaktiivisuuden
parantamiseksi.
Kilpailutoiminnan kehittämiseksi tehtiin pelastusliitoille kysely CTIFkilpailutoiminnasta. Kyselyyn saatiin vastaus yhdeksältä pelastusliitolta.
Kahdeksan pelastusliittoa oli ainakin jossakin määrin kiinnostunut CTIFkilpailutoiminnasta, erityisesti harjoitusleireistä, joukkuekilpailuista tai
tuomarikoulutuksesta. Suurimpia esteitä kilpailutoimintaan osallistumiselle
olivat mm. CTIF:n kilpailutoiminnan huono tunnettavuus alueella,
kiinnostuksen puute kilpailutoimintaa kohtaan, valmentajien ja harjoitusleirien
puute sekä harjoituskaluston hankinta.

2.2.6 CTIF Palonehkäisy (Fire Prevention)




Suomi toimi palonehkäisykomission puheenjohtajamaana, puheenjohtajana
oli Matti Orrainen. Hänen lisäkseen komissiossa Suomea edusti Ilpo Leino.
Komissio piti vuonna 2011 yhden kokouksen Sloveniassa. Kokouksen aiheina
olivat mm. osallistujamaiden palokuolematilastot, poistumisharjoitusmateriaali
ja ehdotukset verkkosivuilla esitettäviksi infokorteiksi.
Lisäksi pj. Matti Orrainen raportoi komission toiminnasta Bergenin
edustajakokouksessa syyskuussa.

2.2.7 CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials)



Suomen edustaja komissiossa oli Ilpo Tolonen.
Komissio kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, maaliskuussa Kroatiassa ja
syyskuussa Itävallassa. Kokousten aiheita olivat mm. komission uuden
puheenjohtajan valinta sekä kansalliset raportit. Suomen osalta raportoitiin
mm. uudesta pelastuslaista.

2.2.8 CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports)


Suomi toimi komission puheenjohtajamaana, puheenjohtajana toimi Veli-Matti
Sääskilahti.
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Komissio kokoontui vuoden aikana kerran, kesäkuussa Itävallassa.
Asialistalla olivat mm. jäsenille tehdyn kyselyn tulokset sekä ehdotukset
komission tuleviksi aiheiksi (mm. riskianalyysit, yhteistyö paikallisten
palokuntien kanssa ja savusukellus lentokentillä).

2.2.9 CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires)



Suomen edustaja oli Rami Ruuska.
Komission oli tarkoitus kokoontua vuoden aikana kerran, mutta kokous ei
toteutunut.

2.2.10 CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services)



Suomen edustajaksi komissioon nimitettiin kliinisen fysiologian erikoislääkäri
Harri Lindholm Työterveyslaitokselta.
Vuosi 2011 oli komission toiminnassa välivuosi, jolloin ei järjestetty kokousta.

2.2.11 CTIF Eurooppa (Europe)



Komissiossa Suomen edustajana toimi Jukka Metso tai Pentti Partanen.
Komissio kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa, helmikuussa Belgiassa ja
syyskuussa edustajakokouksen yhteydessä Norjassa. Kokouksissa käsiteltiin
mm. pelastustoimintaan liittyviä muutoksia EU:ssa, työaikadirektiiviä sekä
CRISYS-projektia.

2.2.12 CTIF Historia (History, Museums and Documentation)



Suomen edustajana historiakomissiossa toimi Juhani Katajamäki.
Komissio piti vuonna 2011 yhden kokouksen, lokakuussa Tsekissä.
Kokouksessa keskityttiin kolmeen teemaan: palomuseot, vanhat ajoneuvot ja
dokumentointi. Kokouksen yhteydessä kokoontui myös historiatyöryhmä,
jonka aiheena oli voimisteluliikkeiden ja palokuntien välinen yhteys.
Työryhmässä Suomea edusti Juhani Katajamäki. Hän toimitti työryhmän
vuosittaiseen julkaisuun artikkelin, jonka otsikkona oli Voimistelu- ja
urheiluliike tuli Suomeen vapaaehtoisten palokuntien alaosastoina (Turn- und
Sportbewegung entwickelte in Finnland als Unterabtailungen der Freiwilligen
Feuerwehren).

2.2.13 CTIF Koulutustyöryhmä (Training and Education)



Suomen edustajana koulutustyöryhmässä toimi Kari Kinnunen.
Työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, mutta Suomen edustaja
pääsi osallistumaan vain ensimmäiseen kokoukseen, joka pidettiin Sveitsissä
toukokuussa. Kokouksessa koottiin tietoa eri maiden
kuumakoulutusmenetelmistä. Vuoden toisen kokouksen aiheena oli
oppiminen internetin välityksellä.
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2.3 Muu toiminta
2.3.1 CTIF-konferenssi: Rescue organisations – career or hobby?



Konferenssi järjestettiin Sveitsissä marraskuussa, Suomesta siihen osallistui
Petri Jaatinen.
Konferenssin teema liittyi Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoteen.
Aiheina konferenssissa olivat mm. vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnassa,
eri maiden palokuntatoiminnan periaatteet sekä vapaaehtoisten motivointi
mukaan toimintaan.

2.3.2 Kansainvälinen pelastusala -aamiaistilaisuus


Suomen konferenssitoimintaa käynnistettiin Kansainvälinen pelastusala aamiaistilaisuudella joulukuun alussa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui noin
viisikymmentä pelastusalalla toimivaa tai siitä kiinnostunutta henkilöä niin
ministeriöistä, pelastusliitoista kuin eri järjestöistäkin. Tilaisuudessa esiteltiin
CTIF:n toimintaa, kerrottiin suomalaisen pelastustoimen osaamisen
viemisestä Afganistaniin, esiteltiin tarkemmin CTIF:n Lentoasemien
pelastustoiminta -komission toimintaa ja nuorten kilpailutoimintaa sekä kuultiin
kansainväliseen toimintaan haettavissa olevasta EU-rahoituksesta. Tilaisuus
onnistui erittäin hyvin ja sai hyvää palautetta osallistujilta.

Tiedotus
CTIF-komissioiden edustajat raportoivat SPEKiin ja kansalliselle komitealle kokouksista. Edustajia
pyydettiin julkaisemaan alaansa liittyviä artikkeleita alan julkaisuissa ja muutenkin jakamaan
saamaansa tietoa eteenpäin esim. alan koulutustapahtumissa.
SPEK ylläpiti internetsivustoa www.ctif.fi, jonka kautta on saatavilla kokous- ja
koulutusmateriaaleja ja muita aineistoja. Myös SPEKin omilla sivuilla kerrotaan CTIF:stä ja muusta
kansainvälisestä toiminnasta (www.spek.fi > SPEK > Kansainvälinen toiminta).
SPEK tiedotti CTIF-toiminnasta omien tiedotuskanaviensa ja alan julkaisujen kautta.
Artikkelit ja uutiset CTIF-toiminnasta






Kuopion CTIF-kilpailut, Savon Sanomat 5.5., 15.6. ja 19.6., Pelastustieto 6/2011 ja SPEKin
uutiskirje SPEKsi 7/2011
Palokuntahistorioitsijat kokoontuivat Pribyslavissa, Pelastustieto 9/2011
Juhani Katajamäen CTIF:n historiakomission työryhmän julkaisuun kirjoittaman artikkelin
tiivistelmä, Pelastustieto 9/2011
CTIF-toiminta tutuksi: Rescue and Fire Fighting on Airports -komission esittely,
SPEKtaakkeli 4/2011
CTIF-toiminnan ajankohtaiset, SPEKin uutiskirje SPEKsi 4/2011

Lisäksi tietoa jaettiin CTIF:n uutiskirjeellä ja PowerPoint-yleisesittelyllä (englanniksi).
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