
 

 

CTIF IJLK 103 14.4.2019 klo 9:30 Martigny, Schweitz 
 
Suomen edustajat Torbjörn Lindström ja Jens Tegengren 
 
Paikalla: PL, IT, FR, LU, FI, PT (skype), UK, HR, HU, DE, AT 
Poissa: SI, BG, RU, BY 
 
Kokouksen avasi komission puheenjohtaja Jörn-Henrik Kuinke, sihteerinä toimi Thomas Lemmler. 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
CTIF information 
 
Komissiolle on tullut kysely missä kysytään mm seuraavia asioita: 
Miksi aikaisemmin aktiiviset maat eivät enää osallistu niin aktiivisesti komission järjestämiin tapahtumiin? 
Olisiko mahdollista kehittää ja muuttaa nykyisiä kisoja johonkin suuntaan niin, että olisi helpompi kaiken 
tasoisten henkilöiden osallistua? 
Mitä voisi tehdä, että saataisiin enemmän osallistujia? 
 
Tällä hetkellä on nyt jo mahdollistettu tyttöjoukkueiden osallistuminen. 
 
Puheenjohtajan esitys: On aina muistettava isäntävaltion mahdollisuuksia ottaa enemmän osallistujia. 
Jos osallistujamäärä nousee korkeaksi, se aiheuttaa järjestelyissä haasteita ja kustannusten nousua. 
Tällä hetkellä ei esitetä mitään kilpailusääntömuutoksia. Avataan keskustelua aiheesta. 
 
  
Kinder bei der Feuerwehr 
23-25.8.2019 järjestetään Koblenzin palokoululla seminaari siitä miten nuorempia lapsia voidaan ottaa 
mukaan palokuntatoimintaan. 
Tilaisuuteen voidaan ottaa 2-3 osallistujaa per maa (nuoriso-ohjaajia). Hinta 1 yö 65/hlö, 2 yötä 89/hlö. 
Lähin lentokenttä on Frankfurt am Main. 
 
Kilpailusääntöjen muutokset on nyt laitettu kaikki yhteen samaan dokumenttiin. Tätä on myös käsitelty 
Linzin tuomarikoulutuksessa. Säännöistä tehdään myös taskukirjaversio joka toivon mukaan valmistuu 
ajoissa Martignyn kisoihin. 
 
CTIF delegaatiokokous järjestetään Martignyssa samaan aikaan kuin nuorisotapahtuma. 
 
25-26.10.2019 järjestetään New Technologies seminaari Ostravassa Tsekeissä. 
 
Workshop Symposium2018/Symposium2020 
 
Budapestissa oli vaikeampi nuorisolle tavata epävirallisissa merkeissä koska tapahtuma järjestettiin ho-
tellissa, vrt Trentino, Luxemburg Jugendherberge 
 
Symposiumeissa pitäisi olla enemmän käytännön harjoituksia eikä niin paljon luentoja ja keskusteluja. 
Tämä sen syystä, että nuorison kielitaidot vaihtelevat paljon. 
 
Näkyvyyttä pitäisi saada enemmän mm verkkosivujen ja somen kautta. 
 
Ensi kerralla pitäisi olla vähemmän teemoja ja enemmän aikaa. Nuorilla pitäisi olla enemmän aikaa tu-
tustua ja toisiinsa heti tilaisuuden alussa. 
 
Esityksiä teemoiksi: Social media, Lebensgesund und Fit 
 
Ohjelma lyödään lukkoon syksyn CTIF IJLK kokouksessa 
 
Vuoden 2020 Symposium järjestetään Kroatiassa. 
 
Nuorisokomission säännöt 



 

 

 
Säännöt hyväksyttiin muutaman tarkennuksen jälkeen. Ks erillinen liite 
 
Lähetetään Exekutive Rat:ille vahvistettavaksi. 
 
Kilpailuviikko 
 
Käytiin läpi kisaviikon ohjelma. Ks erillinen liite ja käytiin tutustumassa paikkoihin. 
 
Seuraavat tapahtumat 
 
14-21.7.2019 Kisaviikko, Martigny Sveitsi 
17.7.2019 IJLK 104 kokous, Martigny sveitsi 
19.7.2019 Delegaattikokous Martigny Sveitsi 
23-25.8.2019 Lapset palokunnassa Koblenz Saksa 
18-20.10 1IJLK 105 Plovdiv Bulgaria (n. 100 km Sofiasta) 
 
 
Torbjörn Lindström 
Jens Tegengren 
 
 
 
 


