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Ensimmäinen kansainvälinen tapaaminen koskien 
alle 10-vuotiaiden (varhaisnuorten) palokuntanuorten kouluttamista 

 
Tapaaminen järjestettiin Saksassa Koblenzissa ja tapaamiseen osallistui kouluttajia Isosta-

Britanniasta, Saksasta, Tšekistä, Puolasta, Itävallasta, Italiasta, Luxemburgista ja 

Suomesta. Iso-Britannia (Skotlanti ja Wales) sekä Italia olivat seuraamassa, sillä Italiassa 

ei vielä ole varhaisnuoria palokunnissa ja Englannissa on menossa suuri uudistus koskien 

heidän kadettikoulutussysteemiään (fire cadets). Muut maat esittelivät omaa toimintaansa 

ja heidän materiaalinsa saamme, kun Saksasta perustetaan yhteinen ”tili”, jonne kaikki 

voivat ladata tiedostonsa. Myös yhteystiedot saamme myöhemmin paikalla olleisiin maihin 

/ henkilöille. Eli kaikki alla oleva tieto on minun ja Jessen esityksistä poimimaa materiaalia 

– siellä saattaa olla virheitä ja puutteellista tietoa, huomioikaa tämä. 

 

Puolassa ei ole ”virallista” säännöstöä varhaisnuorten kanssa toimimiseen, 

nuorisokomissio käsittelee tietyt asiat ja päättää tietyistä asioista. Tilastointia ei myöskään 

vielä ole, joten määristä ei ole tarkkaa tietoa. Lapset sekä vanhemmat ovat todella 

kiinnostuneita toiminnasta, myös mediassa saavat hyvin tilaa ja aikaa. 2017 Puolassa 

järjestettiin ensimmäiset palokunta-aiheiset olympialaiset 4-10-vuotiaille, siihen saa 

osallistua kaikki 2v toiminnassa mukana olleet lapset. Kisat pidetään 2 vuoden välein, 

ensimmäinen kisa oli kansallinen mutta toisessa kisassa oli myös kansainvälistä toimintaa. 

Kisa on saanut hyvin tunnettavuutta ja he saavat hyvin taloudellista tukea niiden 

järjestämiseen. Edelliset kisat kuvattiin livenä nettiin ja katsojia oli 26 000. Kisoissa eri 

tehtävät on etukäteen tiedossa osallistujille (tarkkaan määriteltyjä), rasteilla ei jaeta 

virhepisteitä ja jokainen osallistuja saa mitalin ja diplomin – jokainen ryhmä saa myös 

oman pokaalin. Olympialaisissa on 4 osaa: viesti, kuri ja järjestys, esterata sekä isommille 

on vesirasti. Sponsoreilta saadaan paljon lahjoja, joita jaetaan osallistujille. Olympialaiset 

alkavat marssilla kaupungin läpi, osa palokunnista on rakentanut omia pieniä paloautoja 

lapsille myös ja Olympiatuli kannetaan. Olympialaisten kyljessä on paljon oheistoimintaa – 

hauskuutta, rasteja, kiipeilyä, maskotteja, oman toiminnan esittelyä… Muoti-show’ssa 

lapset pääsevät esittelemään omaa vaatetustaan. Palokunnilla on omat messutelttansa 

alueella ja he voivat esitellä omaa toimintaansa. Varhaisnuorisotyö nähdään todella 

tärkeänä Puolassa ja siksi he saavat helposti avustuksia ja sponsoreita toimintaan. 

Puolassa on tarkoitus yhtenäistää toiminta vuoteen 2021 mennessä. 
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Tšekissä ja Puolassa on tehty paljon varhaisnuorisotyötä alkaen 3-vuodesta ylöspäin. 

Tšekissä tilastointi on tehty ja siellä 3-5-vuotiaita on 3406 ja 6-14-vuotiaita 45 500. 3-6-

vuotiaille ei ole sääntöjä, voivat tehdä mitä haluavat. Heillä on kansallisia tapaamisia, 

festivaaleja/kisoja, joissa esittelevät toimintaansa ja taitojansa – täälläkin kaikki saavat 

palkinnon. Tärkeintä ei ole sijoittuminen vaan osallistuminen ja kokemus. Taitomerkit ovat 

tärkeässä asemassa, esim. kokkimerkki, solmumerkki, urheilumerkki. 6-15-vuotiaiden 

toiminnan kaksi tärkeintä tavoitetta on tarjota vapaa-ajan aktiviteettiä sekä ylläpitää hyvää 

fyysistä kuntoa – tavoite urheilun kautta palomiehen kestävyyttä ja hyvää kuntoa ajatellen. 

 

Itävallassa ollaan aloittamassa uutta pilottiprojektia ”Feuerwehr-Kids” ja ”Feuerwehr-

Jugend”. Nyt toiminnassa saa olla 8 vuotta täyttänyt mutta pilotilla pyritään laskemaan 

ikärajaa 6 vuoteen, 6 osavaltiossa ei ole ollenkaan varhaisnuoria. Osavaltioiden välillä on 

eroja. Kouluttajien on oltava 18 vuotta täyttäneitä, vanhemmille järjestetään vuosittain 

infoilta toiminnasta ja pyritään näin saamaan vanhempia mukaan toimintaan. Yhtenäinen 

vakuutuspolitiikka sekä sama t-paita kaikille on suunnitteilla. Pienille lasten turvaistuimet 

otetaan kotoa mukaan, jos harjoituksissa liikutaan paloautoilla. Vanhempia ei ole 

vakuutettu, jos/koska eivät ole jäseniä. Tästä oli vähän kerrottavaa, koska pilotti vasta 

aluillaan. 

Luxemburgissa 6-vuotiaat pääsevät jo mukaan toimintaan. 6-10-vuotiaille on olemassa 

koulutuksessa 3 tasoa, pronssi – hopea – kulta. Heidän koulutuksessaan tärkeintä on 

urheilu, kisat, leikit ja pelit, tekninen osaaminen vain pienessä osassa. Pyritään ohjaamaan 

lapset ja nuoret pois huumeista yms. sekä estämään syrjäytymistä. Kun lapsi / nuori saa 

koulutuksensa loppuun (tasot käytyä), hän saa nuorisoministeriöltä diplomin. Heillä on 

myös toimintaa heille, jotka eivät ole palokunnassa. 

       

Saksassa varhaisnuoret alkavat 6-vuotiaista. Saksassa 2/3 on kasvattavaa osuutta, pelejä 

ja leikkejä ja vain 1/3 itse tekniikkaa, kalustoa yms. Pienille pidetään1h harjoitukset kerran 

viikossa, 30 min / asia ja sitten muuta. Osavaltioittain on toiminnassa isoja eroja. Lapsilla 

ei ole yhtenäistä uniformua vaan yhtenäinen t-paita – taitomerkit laitetaan t-paitaan kiinni. 

Turvallisuus, keskittyminen ja valmistautuminen ovat tärkeitä osia kouluttamisessa. 

Saksassa on tarkat säädökset koskien lapsia palokuntatoiminnassa, esim. alle 13-vuotias 

ei saa nostaa kuin 10 % omasta painostaan. Lapsille ei saa järjestää 24h harjoituksia eikä 
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hälytystoimintaan perustuvia harjoituksia, koska heidän mielensä ei ole kehittynyt vielä 

ottamaan vastaa sellaista tietoa – voi aiheuttaa paniikkia, stressiä, unettomuutta… Lasten 

harjoitusten tulee olla liikuntavoittoisia, sisältää pelejä ja leikkiä. Ja se 1/3 teknistä 

opetusta tulee myös tehdä leikin varjolla (muistipeliä, vesisotaa, pelti/viilipurkista itse tehty 

radiopuhelin…). Saksalaisilla oma ”peliboksi” Spielbox, josta voi aina nostaa pelin tai 

leikin, mitä seuraavaksi tehdä tai jos suunnitelma täytyykin muuttaa. Tärkeää omata aina 

varasuunnitelma. Eräs palokunta oli tehnyt oman palokuntalaulunkin. Hieman ristiriitaiselta 

vaikutti se, että vanuille opetetaan kuitenkin tulitikun käyttöä ja sillä leikkimistä. Kouluttajilla 

on oltava virallinen pätevyys (ja todistus siitä) kouluttamiseen vakuutussyistä. Vanhemmat, 

isovanhemmat ym. saavat olla mukana harjoituksissa. Juleica- järjestää yhtenäistä 

koulutusta kaikille vapaaehtoistoimijoille – kouluttajan ei tarvitse olla palokuntalainen. 

Teemakursseja ja seminaareja järjestetään kouluttajille.      

 

Italia ja Iso-Britannia eivät pitäneet omaa esitystä / puheenvuoroa, koska Isossa-

Britanniassa on menossa suuret muutokset ja Italiassa ei vielä ole varhaisnuoria 

palokuntatoiminnassa.  

 
Ajatuksia ja ehdotuksia: 
 

- varhaisnuorille omat taitomerkit (laajemmin kuin isommille – partion tapaan 

yleistaitoja mukaan) 

- kisoja pienemmille (nyt ikäraja 14v tai 10v), näissä huomioitu ikä ja esim. se, että 

eivät osaa vielä lukea – yksinkertaista ikätasolle sopivaa 

(https://www.facebook.com/watch/?v=370380766898843) Puolalla ja Tšekillä hyviä 

esimerkkejä, kunhan saamme materiaalin 

- teknisen palokuntakoulutuksen osuus lähemmäs Saksan mallia? 1/3 vain tekniikkaa 

ja 2/3 liikuntaa, pelejä, leikkejä… 

- yhtenäinen t-paita varhaisnuorille – eivät vielä tarvitse välttämättä 

palokuntavaatetusta / haalaria 

- pienten mukana vanhempia voi houkutella mukaan muuhun toimintaan, esim. 

hälytysosastoon 

- oma palokuntalaulu  

- materiaalipankki 

- ohjeistus varhaisnuorten kanssa toimimisesta ja sellaisen osaston perustamisesta 

https://www.facebook.com/watch/?v=370380766898843
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- Legoilla kouluttaminen – todella konkreettista (Englannissa ainakin todella suosittu 

aikuisten parissa) esim. http://www.seriousplay.fi/  

- oman palokunnan esittelyvideo – lapset esittävät ja kertovat 

- leikkejä ja harjoitusesimerkkejä:  

➢ tutustumisleikki: heitetään lankakerää ringissä toisille samalla oma nimi 

sanoen ja pitämällä langasta kiinni – lopuksi sama toisinpäin ja 

koetetaan muistella sen nimi, joka heitti lankakerän 

➢ ryhmä menee piiloon, 2 jää pohtimaan jotakin palokuntaan liittyvää 

toimintaa – esittävät pantomiimina seuraavalle 2 jne, lopuksi verrataan 

ensimmäisen ja viimeisen pantomiimia 

➢ palomieshippa: sinivalo kädellä pään päällä esittäen, letku kädessä, 

maski naamalla – 3 kerralla vasta putoaa pois, pelastus koskettamalla 

➢ ryhmäjako: ohjaaja valitsee x sanaa, kuiskaa jokaiselle yhden sanan – 

esittävät pantomiimina sanan ja etsivät oman ryhmänsä 

➢ istutaan maahan sylikkäin paloautoksi, ohjaaja kertoo tarinaa ja 

”paloauto” kulkee tarinan mukaan (käännös oikeaan/vasempaan, 

jarru/kaasu, sinivalo ja sireeni) 

➢ 2 pientä palomiestä etsii tulipaloa: leijonaa mä metsästän -tyyliin 

kerrotaan tarina ja paikallaan esitetään (juoksu, suo, heinikko…) stop, 

katse oikeaan ja vasempaan – ei näy tulipaloa. Hälytys tulee, takaisin 

asemalle nopeasti ja onkin väärä hälytys. 

➢ tarkkuusammuntaa vesipyssyillä – mitataan vesimäärä 

➢ radiopuhelimet viilipurkeista / peltipurkeista 

➢ kalustoa ruudukkoon 1/ruutu, muistipeliä, ota yksi pois / vaihda paikkaa 

– yksi silmät kiinni ja yrittää arvata 

 

 

 

Sanna Mansikka (ja tulkkina Jesse Väänänen) 

http://www.seriousplay.fi/

