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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

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. 

Vuonna 2019 CTIF:ään kuului 39 jäsenmaata ja 44 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona on ”Skilled 

firefighters – safe citizens”. 

 

Vuosi 2019 oli Suomen kansallisen komitean 51. 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 2019 toimintaan avustusta yhteensä enintään 125 000 €. 

Vuonna 2019 SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista ja koordinaatiosta vastasi kansainvälisen 

toiminnan erityisasiantuntija Taina Hanhikoski. 

 

Kansallisen komitean jäsenet vuonna 2019 olivat 

 

Simo Weckstén, puheenjohtaja (SPEK)  

Kimmo Kohvakka, varapuheenjohtaja (SM) 

Minna Hirvonen, jäsen (Pelastusopisto) 

Jari Sainio, jäsen (SPPL) 

Iivari Kalliomäki, jäsen (SPLY) 

Jaakko Pukkinen, jäsen (pelastuslaitosten kumppanuusverkosto) 

Marko Hasari, asiamies (SPEK) 

 

Komitea kokoontui vuoden 2019 aikana 5 kertaa (15.1., 25.4., 4.6., 4.10. ja 2.12.). Pöytäkirjat 

(ilman liitteitä) ovat tämän toimintakertomuksen liitteinä (1-5). Lisäksi vuoden 2018 

raportointi hyväksyttiin sähköpostitse. 

 

Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus 
 

CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista ja vaihtoa 

sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF järjestää kansainvälisiä 

konferensseja ja asiantuntijatapahtumia, julkaisee tulipalotilastoja ja muita aineistoja, edistää 
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palokuntanuorisotyötä sekä organisoi neljän vuoden välein järjestettävät palokuntakilpailut n. 

3 000 kilpailijalle. Asiantuntijakomissiot ja – työryhmät ovat keskeinen osa toimintaa.  

 

Keskeiset tapahtumat onnistuivat kohtuullisesti verrattuna toimintasuunnitelmaan.  

Suurimmat syyt budjetin alittumiselle olivat komissio- tai työryhmäkokousten peruuntuminen 

tai toteutumattomuus, budjetoitua pienemmät henkilökustannukset sekä kokousvarausten 

käyttämättömyys.  

 

CTIF:n toimielimet 
 

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

johtoryhmä (Executive Committee). CTIF:n puheenjohtajiston presidenttinä toimii Tore 

Eriksson (Ruotsi). Pääsihteerinä toimi 19.7.2019 saakka Michel Bour (Ranska) ja 19.7.2019 

eteenpäin Roman Sykora (Itävalta). CTIF:n rahastonhoitajana toimii Marc Mamer 

(Luxemburg). Varapuheenjohtajina toimii: 

• Ante Sanader (Kroatia) (19.7. saakka) 

• Donald Bliss (Yhdysvallat) (19.7. saakka)  

• Hartmut Ziebs (Saksa) (19.7. lähtien)  

• László Bérczi (Unkari) (19.7. lähtien) 

• Hubert Vetter (Itävalta) 

• Milan Dubravac (Slovenia)  

• Ole Hansen (Norja) ja 

• Zdenek Nytra (Tsekki)  

 

CTIF edustajakokous (Delegate’s Assembly) 

Edustajakokous pidettiin 19.7.2019 Martignyssa, Sveitsissä nuorten palokuntakilpailujen 

yhteydessä. Organisaation talous on vakaalla pohjalla, vaikka vuoden lopputulos oli 2 629,32 

euroa tappiollinen. Kokouksessa puhuttiin myös metsäpaloista, ajoneuvojen käyttövoimasta 

ja EU:n työaikadirektiivistä.  

 

Don Bliss, Ante Sanader ja Michel Bour valittiin CTIF:n kunniajäseniksi.   

 

CTIF:n nuoriso-ohjaajien komission IJKL:n puheenjohtajalle Jörn-Hendrik Kuinkelle 

myönnettiin SPEKin ansioristi hänen ansioistaan kansainvälisen palokuntanuoriso- ja nuoriso-

ohjaajatyön hyväksi. Risti luovutettiin edustajakokouksen yhteydessä.  

 

Muita edustajakokouksessa käsiteltyjä aiheita on liitteessä 6a. Liitteessä 6b on tiivistettynä 

komissioiden, työryhmien ja CTIF:n puheenjohtajiston raportit englanniksi (heinäkuu 2018 – 

heinäkuu 2019). Kansainvälisen CTIF:n taloustiedot löytyvät liitteestä 7.  

 

CTIF Pohjoismaiden kokous 
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CTIF:n pohjoismaiset kansalliset komiteat kokoontuivat tammikuussa 2019 Tukholmassa. 

Kokouksessa kerrattiin kesän 2018 metsäpaloja. Kesän tapahtumissa tunnistetut 

menestystekijät olivat yhteistyö läänin sisäisesti ja ulkoisesti, metsäpalojen tarkkailulennot, 

sekä näkökohtien suunnittelu kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin 

mm. asuinrakennusten tulipaloista ja kuultiin ajankohtaisia asioita eri maista ja 

kansainväliseltä CTIF:ltä. Kokousraportti on tämän toimintakertomuksen liitteenä 6. 

 

CTIF:n komissiot 
 

CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (12) ja työryhmissä (3). 

Komissiot ovat tulipalojen ehkäisy, lentoasemien pelastustoiminta, vaaralliset aineet, 

metsäpalot, Eurooppa, palokuntien työterveys, historia, nuorisotoiminta, uudet teknologiat, 

pelastusalan naiset, kilpailutoiminta ja pelastusalan vapaaehtoiset. Työryhmiä ovat koulutus, 

palontutkinta ja Tonavan maat. Lisäksi CTIF kokoaa vuosittain tilastotietoja eri maiden 

palotilastoista. Suomella oli vuoden 2019 lopulla nimetty edustus 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 Jarkko Jäntti (Keski-Suomen pelastuslaitos). Komissio kokoontui 

marraskuussa Budapestissa, Unkarissa. Komissio päätti edistää asuinrakennusten 

varustamista automaattisin sammutuslaitteistoin ja savuilmaisimin ja pyrkii osaltaan 

vaikuttamaan jäsenmaiden lainsäädäntömuutoksiin. Komissio kerää tietoja maista, joissa 

nämä ovat jo pakollisia. Lisäksi komissio tekee suuren kiinnostuksen ja aiheen tärkeyden 

vuoksi yhteenvedon pyöreän pöydän päätelmistä ja jakaa ne osallistuneiden kanssa. Eri 

viranomaisten suunniteltuja taktiikoita ja toimintamenetelmiä paljastavia tietoja ei voida 

jakaa julkisesti. Komissio edistää sen sijaan suurelle yleisölle kohdennettavia ennalta 

ehkäiseviä toimintaohjeita kyseisten väkivaltatilanteiden varalle. Komissio seuraa 

puurakentamisen kehitystä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Komission jäsenet Tatiana Eremina ja 

Ales Jug julkaisevat lasten evakuointimenettelyistä artikkelin vertaisarvioidussa tieteellisessä 

ja teknisessä lehdessä Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety. Komission 

jäsenet seuraavat myös aiheeseen liittyvän nykyisen tutkimuksen, koodien noudattamisen ja 

suunnittelukäytäntöjen tilaa aikomuksenaan kehittää paloturvallisuusohjeita. Kokouksessa 

tehtiin ehdotus keskittyä enemmän palontorjuntaa koskevien artikkeleiden ja akateemisten 

lehtien julkaisemiseen. Tämän myötä päätettiin, että komissio julkaisee vähintään yhden 

artikkelin vuosittain. Komissio seuraa lisäksi Grenfell-oikeudenkäyntiä ja tapahtumia 

keskittyen pääasiassa palokuntien elintärkeään rooliin paloturvallisuuden varmistamisessa. 

Komissiossa tehdään aktiivisesti töitä tavoitteellisen toiminnan edistämiseksi; tarkoituksena 

on, että komission päätavoitteet tyydyttävät kaikkia jäseniä.  

Jarkko Jäntti osallistui lisäksi kutsuvieraana Unkarissa järjestettyyn Fire Investigation -

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

Suomen edustaja on Veli-Matti Sääskilahti (Finavia), joka toimii myös komission 

puheenjohtajana. Perinteisesti komissio on kokoontunut kerran vuodessa, toiminnan tukena 

on ollut muutaman vuoden ajan neljähenkinen kokousta valmisteleva ja toimintaa tehostava 

”Board” eli johtokunta. Johtokunta kokoontui kesäkuussa Norjassa; asialistalla oli 

komissiokokouksen käytännönvalmisteluiden ohella agenda ja keskustelua käytiin myös 

ulkopuolisten puhujien saamisesta kokoukseen. Komission varsinainen kokous oli syyskuussa 

Ljubljanassa, Sloveniassa. Erityisiä aiheita olivat uudistukset vaahtonesteiden käytössä ja 

fluorivapaisiin vaahtoihin siirtyminen ja ilmailussa tapahtuneista onnettomuuksista 

oppiminen ja tiedonjako. Komission jäsenet tutustuivat myös Ljubljanan uuteen 

pelastuskouluun, jossa on pyritty ottamaan käyttöön uusia menetelmiä opetuksessa. 

Virtuaalinen paloautosimulaattori ja johtamisjärjestelmän (Emerec) hyödyntäminen 

koulutuksessa sekä dronien käyttö olivat uutuuksia. 

 

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

Suomen edustajana toimi eläköitymiseensä saakka Ilpo Tolonen (Kymenlaakson 

pelastuslaitos). Kansallinen komitea nimesi hänen seuraajakseen Timo Kuossarin 

(Kymenlaakson pelastuslaitos). Komissio kokoontui toukokuussa Rotterdamissa, syksylle 

suunniteltua kokousta Ruotsissa ei järjestetty. Kokouksessa on käyty läpi ajankohtaisia asioita 

jäsenmaista ja keskusteltu mm. CBRNE-ohjeistuksista. Työryhmät ovat myös jatkaneet 

työtään. Komission kokouksissa vertaisoppimisella on suuri rooli; eri maiden ajankohtaisia 

asioita ja tapahtumia käydään läpi kattavasti ja niistä jaetaan avoimesti tietoa komission 

jäsenille. 

 

CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Jean Marc Bedogni) 

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

Petri Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komission uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 

keväällä 2019 Jean Marc Bedogni. Komissio kokoontui maaliskuussa Nimesissä ja 

marraskuussa Sintrassa. Komissioedustajat osallistuivat Nimesin kokouksen yhteydessä 

metsäpalojen lentosammutuskalustoon liittyvään seminaariin sekä näyttelyyn ja Sintran 

kokouksen yhteydessä komission edustajat osallistuivat EU:n Forestgame-projektin 

seminaariin. Tämän hetken trendejä metsäpalontorjunnan alalla globaalisti ovat huoli 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista maasto- ja metsäpalojen torjuntaan; maastopalojen 

ennaltaehkäisytoimet; integrointi maiden järjestelmien välillä ja kasvavat kansainväliset 

allianssit ja verkostot. Komission kokouksiin on osallistunut enemmän edustajia kuin koskaan; 

tämä osoittaa aiheen tärkeyden pelastustoimessa ja kansainvälisen tiedonvaihdon tärkeyden.  

 

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis) 

Suomen edustaja on Olli-Pekka Ojanen (Pirkanmaan pelastuslaitos). Komissio ei kokoontunut 

vuoden 2019 aikana.  

 

http://forestgame.eu/
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CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services, vastaava pj. Tommy Bækgaard 

Kjær) 

Suomen edustajana toimi kevään Arja Uusitalo (TTL) ja syksyllä edustajaksi nimettiin Sirpa Lusa 

(TTL), varaedustaja Anne Punakallio (TTL). Komissio ei kokoontunut vuoden 2019 aikana. 

Komissiota on uudistettu uuden vastaavan puheenjohtajan myötä. Mukana on aktiivisia 

toimijoita, jotka haluavat käynnistää yhteydenpidon ja tiedonjaon uudelleen.  

 

CTIF Historia (History, Museums and Documentation, pj. Peter Schmidt) 

Suomen edustaja on nimeämättä. Komissio kokoontui lokakuussa Tullnissa, Itävallassa. 

Komissio valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Gerald Schimpfin. Kokouskieli pysyy saksana 

myös uuden puheenjohtajan kaudella, vaikka hänen yhtenä pääviestinään onkin 

monikielisyyden tuominen komission toimintaan. Suomen CTIF ei ole saanut tietoonsa kirjan 

julkistusta. 

 

CTIF Extrication and New Technologies (pj. Tom Van Esbroeck) 

Suomen edustaja on Mikko Saastamoinen (Etelä-Karjalan Pelastuslaitos). Komissio kokoontui 

toukokuussa Valenciassa ja joulukuussa Wörth am Rheinissa. Komission isoimpana työnä on 

ollut ISO-projekti, jossa käyttövoima merkitään tarroilla ajoneuvojen kylkeen. 

Käyttövoimatarraohjeistusmateriaalit ovat tämän raportin liitteinä 14(c-e). Tarkoituksena on 

saada tarrat käytäntöön aloittamalla joukkoliikenteestä ja sitten siirtymällä raskaaseen 

kalustoon, paloautoihin ja lopuksi henkilöautoihin. Samalla uusiin autoihin tulee myös 

pelastuskortti. Tavoite on, että myös Suomessa on busseissa käyttövoimatarrat vuoden 2020 

aikana.  ISO -projekti on käännetty yli 30:lle eri kielelle, ja Belgiassa joukkoliikenne on jo 

ottanut tarrat käyttöön. ISO-projekti sai Fireforumin erikoispalkinnon Belgiassa. Lisäksi yhtenä 

osana tätä projektia on EuroNCAPin tekemä RescueSheet-sovellus älypuhelimelle. Sekin on 

valmis ja tässä vaiheessa testikäytössä. Komissiossa on puhuttu myös mm. robotiikasta, 

droneista ja aurinkopaneeleista. Saastamoinen on myös käännättänyt komissiossa tehtyä 

ajoneuvopelastamisen opetusmateriaalia suomeksi. Materiaali on tarkoitus ottaa käyttöön 

Pelastusopiston opetuksessa.  

 

CTIF Pelastusalan naiset -komissio (Women in Fire and Rescue Services; pj. Mira Leinonen) 

Suomen edustaja on puheenjohtajana toimiva Mira Leinonen (Etelä-Suomen AVI). Komissio 

kokoontui toukokuussa Tukholmassa ja marraskuussa Barcelonassa. Mira Leinonen valittiin 

uudelleen komission puheenjohtajaksi. Komissio on tehnyt jäsenmaille osoitetun kyselyn 

perusteella suosituksia koskien naisia ja työskentelyolosuhteita, äitiyslomaa ja muita naisia 

koskettavia asioita. Suositukset ovat tämän raportin liitteenä 15c. Komissio on lisäksi tehnyt 

mm. viestintäsuunnitelmaa ja kokouksissa on jaettu tietoja ja kokemuksia jäsenmaista.  

 

CTIF Vapaaehtoispalokuntien komissio (Volunteers, pj. Hubert Vetter) 

Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Työryhmä kokoontui huhtikuussa Tallinnassa. 

Kokouksessa puhututti erityisesti EU:n työaikadirektiivin käytäntöönpano. CTIF:n 

vapaaehtoiskomissio päätyi esittämään, että CTIF tukisi ranskalaisten laatimaa esitystä 

vapaaehtoisten palokuntien omaksi direktiiviksi. Direktiivillä haetaan palokuntatoiminnalle 
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erivapautta työaikadirektiivistä. Lisäksi kokouksessa kartoitettiin Jaatisen aloitteesta 

vapaaehtoisten palokunnan trendejä Euroopassa. 

 

CTIF Koulutustyöryhmä (Training Working Group, pj. Jörg Winkler) 

Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto). Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2019 

aikana, ja sen jatkuminen on epävarmaa. Työryhmää ei kuitenkaan ole virallisesti vielä 

lopetettu.  

 

CTIF Palontutkinta (Fire Investigation, pj. László Bérci) 

Suomen edustaja on Timo Kouki (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Työryhmä kokousti 

toukokuussa Enschedessä. Kokouksessa käytiin läpi eri maiden palontutkinnan tilanteita. 

Suomen palontutkinta vaikuttaa edustavan Euroopan kärkeä sen tavoitteiden ja jopa 

koulutuksen osalta (jos huomioidaan jo tuleva johtamisenkurssi sekä PalOppi-

verkkokoulutus). Se missä Suomi jää jälkeen on palontutkintatoiminnan hajanaisuus. 

Alankomaissa ja Tšekissä osittain keskitetyn järjestelmän avulla palontutkinnan laatu vaikuttaa 

olevan tasaisempaa ja tutkintatuloksia voidaan hyödyntää tehokkaammin valtakunnallisesti. 

Suomen osalta taas erityistä mielenkiintoa herättivät meidän yksinkertainen ja vahva 

lainsäädäntö, joka velvoittaa pelastusviranomaisia suorittamaan palontutkintaa sekä kertoo 

palontutkinnan tarkoituksen. Lisäksi kansainvälistä kiinnostusta herätti tuleva 

PalOppiverkkokurssi. 

Hollantilaiset harkitsevat oman palontutkintakoulutuksen siirtämisestä osittain 

verkkopohjaiseksi koulutukseksi ja Suomen malli kiinnosti heitä kovasti. Myös virolaiset 

esittivät kiinnostusta tätä kurssia kohtaan – heillä ole omaa palontutkintakoulutusta 

ollenkaan. Keskustelujen perusteella Suomen verkkokurssin mahdollisella englanninkielisellä 

versiolla saattaisi olla siis markkinoita Euroopassa. 

 

CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission, pj. Jörn-Hendrik Kuinke)  

Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen 

pelastuslaitos) ja Ilkka Horelli (Lounais-Suomen AVI). Edustajan tai edustajien ollessa estyneitä 

heitä on tuurannut Jens Tegengren (Grankulla FBK) ja Timo Sovanen (SPEK). Komissio 

kokoontui huhtikuussa ja heinäkuussa Martignyssä ja lokakuussa Plovdividssä. Kokouksissa 

käytiin läpi Martignyn 2019 nuorten kilpailuihin liittyviä asioita ja suunniteltiin vuoden 2020 

nuorisosymposiumia. Myös komission sääntöjä ja järjestäytymistä on käyty läpi. Komissio 

järjesti elokuussa 2019 varhaisnuorten ohjaajien tapaamisen, johon osallistui Suomesta Sanna 

Mansikka ja tulkkina Jesse Väänänen. Kokouksessa jaettiin tietoja ja kokemuksia 

varhaisnuorison ohjaamiseen liittyen ja kerättiin parhaita käytäntöjä.  

 

Kilpailutoiminta 

Kansalliset kilpailut järjestettiin Otaniemessä, Espoossa toukokuussa. Aikainen ajankohta 

perustui päätökseen antaa Martignyn kansainvälisiin kisoihin lähteville mahdollisuus 

harjoitella, vaikka ajankohta ei kaikille joukkueille sopinutkaan.   

 

Kansallisten kisojen tulokset:  
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Nuorten sarja (suluissa yhteispisteet) 

1. Team Åbolands (1007,2) 

2. LUPin nuoret (984,5) 

3. Kaarinan VPK (977,00) 

 

Perinteinen A-sarja (suluissa yhteispisteet) 

1. Nummelan VPK (377,00) 

2. Taivassalon VPK (348,8) 

 

Kilpailujoukkueita oli vähän, mikä on normaalia, kun kyseessä on ns. välivuosi karsinnoista 

isoihin kisoihin. Myöskään 100m estejuoksuun ei valitettavasti ollut riittävästi kilpailijoita. 

Vapaaehtoistunteja kertyi kaikkiaan 480 henkilötyötuntia pelkästään kisapäivänä.  

 

Nuorten 22. kansainväliset palokuntakilpailut kisattiin Sveitsin Martignyssa 14.-21.7.2019. 

Kisoihin osallistui yhteensä 56 joukkuetta 24 maasta (yli 800 kisailijaa). 

 

Tulokset: 

 

Palokuntanuorten kilpailu (Vetter-Cup) (suluissa yhteispisteet) 

1. Bad Mühllacken, Itävalta (1072,89) 

2. St. Martin im Mühlkreis, Itävalta (1070,17) 

3. Trentino, Italia (1068,21) 

..... 

49. Åboland (1004,89) 

50. Malax (1001,52) 

51. LUP (998,80) 

 

Tyttöjoukkueiden sarja (suluissa yhteispisteet) 

1. PGD Zbilje, Slovenia (1061,01) 

2. SDH Písková Lhota 2, Tsekki (1060,89) 

3. Nuštar, Kroatia (1060,25) 

..... 

17. Åboland (1004,89) 

 

Sekajoukkueiden sarja (suluissa yhteispisteet) 

1. Bad Mühllacken, Itävalta (1072,89) 

2. St. Martin im Mühlkreis, Itävalta (1070,17) 

3. Trentino, Italia (1068,21) 

..... 

33. Malax (1001,52) 

34. LUP (998,80) 
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Lisäksi suomalaisia varamiehiä ja -naisia osallistui monikansallisiin varahenkilöistä koottuihin 

joukkueisiin. 

 

Suomen delegaatioon kuuluivat myös: 

 

Ilkka Horelli, delegaation johtaja 

Torbjörn Lindström, IJKL (nuoriso-ohjaajien komissio) edustaja 

Jens Tegengren, IJKL (nuoriso-ohjaajien komissio) edustaja 

Päivi Sirén, tulkki 

Florian Kruger, tulkki 

Jesse Väänänen, kansojen esittäytyminen- ja messukoordinaattori 

Ari Viili, tuomari 

Kirsi Lehtonen, tuomari 

Tero Virolainen, tuomari 

 

Suomen nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta 

Nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Työvaliokuntaan 

kuuluu nuorisokomission edustajien lisäksi Jouko Koski kilpailujoukkueiden ja Kalle Lehtonen 

tuomareiden edustajana. Valtteri Tervala osallistuu pitkän kokemuksensa myötä kokouksiin 

mahdollisuuksien mukaan ns. kriittisenä ystävänä.  Työvaliokunta on osallistunut tapahtumien 

organisointiin, kilpailutoiminnan kehittämiseen ja nuorisokomission kokousten valmisteluun.  

 

Keväällä Hanhikoski kävi esittelemässä nuoriso- ja kilpailuasioihin keskittyvää 

vapaaehtoisrekryä palokuntalaisten valtakunnallisilla opintopäivillä, mutta rekry ei tuottanut 

toivottua tulosta. Kansallinen järjestäytyminen ja vapaaehtoisten mukaan ottaminen on tällä 

hetkellä harkinnassa.  

 

Muut tapahtumat 
CTIF järjesti 25.–26.10. Ostravassa toisen ajankohtaisseminaarinsa ”Fire, Rescue and New 

Challenges”. Suomesta tilaisuuteen osallistui Pelastusopiston Pekka Lindholm 

(koulutuspäällikkö Minna Hirvosen sijaisena). Tilaisuudessa esiteltiin Uudet teknologiat -

komission tekemää ISO 17840-standardointityötä ja yhteistyötä EURO-NCAP:n kanssa. Lisäksi 

esityksiä pidettiin akkupaloista, droneista, roboteista, IAEA:n ja CTIF:n yhteistyöstä 

varautumisen ja radioaktiivisissa onnettomuuksissa toimimisen suhteen sekä metsäpaloista, 

palonehkäisystä, palonsyyn tutkinnasta ja tilastoista.  

Seuraava seminaari on tarkoitus järjestää lokakuussa Oslossa. 

 

Tiedotus ja materiaalit 
CTIF:ssä on tunnistettu, että vaikuttavan työn ehtona on tehokas tiedonkulku ja avoin viestintä 

edustajien, kansallisten komiteoiden ja kansainvälisen CTIF:n kesken. Komissioilla ja 

työryhmillä on kuitenkin hyvin erilaisia työskentelytapoja, minkä takia tiedonvälitys 

kansainvälisellä tai tasolla ei aina etene toivotulla tavalla aiheuttaen haasteita myös 

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



TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
 
 
 

9 
 

tiedonvaihto- ja keskustelufoorumin, osalla ei toimintaa juurikaan ole. Samoin tuotosten 

jakaminen eroaa: osa materiaaleista on julkisesti hyödynnettävissä, osa tukee lähinnä 

yksittäisen asiantuntijan ammattitaitoa ja tulee hyötyyn välillisesti. Myös kielierot aiheuttavat 

välillä haasteita (erityisesti saksan kielen vahva asema englannin ollessa muualla vahvana 

kielenä).  

 

CTIF julkaisee artikkeleita ja uutisia nettisivuillaan www.ctif.org. Komissio- ja 

työryhmäosioiden päivittäminen on kunkin komission ja työryhmän vastuulla, mikä aiheuttaa 

haasteita em. seikkojen takia. CTIF:n englanninkielistä uutiskirjettä ei julkaistu vuoden 2019 

aikana.  

 

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

yleisesittelyt (PowerPoint) ja vastaavat materiaalit, palotilastot sekä edustajien raportteja ja 

materiaaleja. Vuoden 2018 aikana sivustoa ylläpidettiin säännöllisesti. Edustajat hyödyntävät 

omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit) toimintansa edistämiseksi. Suomen CTIF löytyy 

myös Instagramista, Facebookista ja Twitteristä.   

 

SPEK tiedottaa CTIF-toiminnasta muun tiedotuksensa ohessa sekä palokuntatoiminnan 

uutiskirjeessä.  Pelastustiedossa julkaistaan artikkeleita mahdollisuuksien mukaan ja lisäksi 

lehteä käytettiin tilaisuuksien mainostamiseen. Tiedotuksen ja viestinnän tehostamista on 

pyritty edistämään viestintäsuunnitelman avulla, joka päivitetään vuosittain. Kansallinen 

komitea toteutti vuoden 2019 lopulla viestintäkyselyn, jolla kartoitettiin kohderyhmien 

tarpeita ja näkemyksiä. Tämän tuloksia hyödynnettiin PSR:lle 15.11. lähetetyssä vuoden 2020 

viestintäsuunnitelmassa. Lisäksi jatkossa tavoitteena on tuoda CTIF-asioita pelastuslaitosten 

viestintäverkostoon, pelastuslaitosten kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöille, ministeriön 

kansainvälisten asioiden ohjausryhmään sekä kansainvälisten asioiden pyöreään pöytään. 

Lisäksi kansallisessa komiteassa on keskusteltu ulkoisen arvioinnin teettämisestä. 

Viestintäsuunnitelman seurantaa ja arviointia kehitetään myös edelleen.  

 

Viestintäanalyysista voidaan havaita seuraavat pääkohdat: 

 

• Kohderyhmät saavutettiin 2019 hyvin tai kohtuullisesti.  

• Tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Suurin puute: ennakoinnin vähyys. 

• Painopistealueet toteutuivat ja näkyivät toiminnassa kohtuullisesti.  

• Muutama komissio ja toimintamuoto kerää suuren osan huomiosta (kilpailutoiminta, 

nuorisotoiminta, naiskomissio, uudet teknologiat). Muiden toiminta-alueiden 

esiintuomiseen tarvitaan lisää panostusta. 

• Palokuntatoiminnan 24365-uutiskirje tavoittaa palokunnat hyvin 

• Uusia kanavia ei hankittu, mikä oli resurssi- ja fokuskysymys.   

• Identifioituja haasteita, joista osalle voidaan tehdä itse jotain, osa vaatii suurempaa 

pohdintaa: 

o Nettisivujen säännönmukainen päivittäminen – sisällöntuottaminen 

omista/muiden materiaaleista. 
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o Sosiaalisen median algoritmit (esim. Facebook) ei suosi yhteisö-

/järjestöviestintää. Mahdollinen ratkaisu ryhmä? 

o Työ komissioissa on joskus nykymittapuussa hidasta (asioiden pitkäjänteinen 

työstäminen) 

o Osa komissioista ja työryhmistä ilman suomalaisedustajaa tai komissio/työryhmä 

ei toimi aktiivisesti 

o Kansainvälisen CTIF:n viestintä ei ole aina ajantasaista, ennakoivaa eikä saavuta 

jäsenmaita. 

o Komissioiden ja työryhmien viestintä on hyvin vaihtelevaa. 

SPEKin viestintä: 

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 5/2019:  

▪ Kansallisten CTIF-kilpailujen tulokset  

▪ Vapaaehtoinen palokuntatoiminta kehittyy Euroopassa samankaltaisesti  

▪ Palokuntatoiminnalle esitetään omaa direktiiviä  

• Palokuntatoiminnan uutiskirje 7/2019 

▪ Nuorten kansainvälisten CTIF-kisojen tulokset 

Palokuntapuolen kautta rekrytoitiin myös mm. varhaisnuorisotyönohjaajia Saksaan kesällä ja 

kerrottiin mahdollisuuksista osallistua nuoriso- ja kilpailutoimintaan.  

 

Muut kanavat: 

 

• Vasabladet (14.5.2019): Tio österbottniska ungdomar åker på tävling i Schweiz – 

"Som OS för brandkårister" 

• Länsiväylä (10.7.2019): Palokuntataidot koetuksella 

• Åbo Underrättelse (11.7.2019): Pargas FBK och 

Korpo FBK skickar ett gemensamt lag till 

brandkårs-VM för unga i schweiziska 

• Paraisten kuulutukset (11.7.2019): VPK-tytöt 

kilpailevat MM-kisoissa Sveitsissä 

• Pelastustieto: Mikko Saastamoinen yhdisti 

pelastustoiminnan ja ralliurheilun 

• Pelastustieto: Palokuntaväki suree Vexi Salmisen 

yllättävää poismenoa 

• Pelastustieto: Järjestöt markkinoivat kotimaista 

pelastusalan osaamista Interschutzin 

yhteisosastolla 

• Länsiväylä: Palokuntanuoret kisaavat Sveitsissä – 

mukana myös espoolaisten vapaapalokuntien 

kasvatteja 

• Svenska YLE: Österbottniska ungdomar deltar i 

stor brandkåristtävling i Schweiz 

• Vihdin uutiset: Suomessa harrastajia on vähän – vihtiläisnuoria lähtee 

palokuntakilpailuun Sveitsiin 

https://edu.spek.fi/koulutus/zine/469/cover
https://edu.spek.fi/koulutus/zine/485/cover
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/pelastustieto.fi/pelastustoiminta/operatiivinen-toiminta/mikko-saastamoinen-yhdisti-pelastustoiminnan-ja-ralliurheilun-jotkut-harrastavat-moottoriurheilua-mina-harrastan-autojen-leikkaamista/%23553d5824
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/pelastustieto.fi/pelastustoiminta/operatiivinen-toiminta/mikko-saastamoinen-yhdisti-pelastustoiminnan-ja-ralliurheilun-jotkut-harrastavat-moottoriurheilua-mina-harrastan-autojen-leikkaamista/%23553d5824
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/pelastustieto.fi/pelastustoimi/sopimuspalokunnat/palokuntavaki-suree-vexi-salmisen-yllattavaa-poismenoa/
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/pelastustieto.fi/pelastustoimi/sopimuspalokunnat/palokuntavaki-suree-vexi-salmisen-yllattavaa-poismenoa/
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/pelastustieto.fi/pelastustoiminta/kalusto/jarjestot-markkinoivat-kotimaista-pelastusalan-osaamista-interschutzin-yhteisosastolla/
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/pelastustieto.fi/pelastustoiminta/kalusto/jarjestot-markkinoivat-kotimaista-pelastusalan-osaamista-interschutzin-yhteisosastolla/
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/pelastustieto.fi/pelastustoiminta/kalusto/jarjestot-markkinoivat-kotimaista-pelastusalan-osaamista-interschutzin-yhteisosastolla/
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/www.lansivayla.fi/artikkeli/784261-palokuntanuoret-kisaavat-sveitsissa-mukana-myos-espoolaisten-vapaapalokuntien
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/www.lansivayla.fi/artikkeli/784261-palokuntanuoret-kisaavat-sveitsissa-mukana-myos-espoolaisten-vapaapalokuntien
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/www.lansivayla.fi/artikkeli/784261-palokuntanuoret-kisaavat-sveitsissa-mukana-myos-espoolaisten-vapaapalokuntien
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/svenska.yle.fi/artikel/2019/07/12/osterbottniska-ungdomar-deltar-i-stor-brandkaristtavling-i-schweiz-det-ar-narmare
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/svenska.yle.fi/artikel/2019/07/12/osterbottniska-ungdomar-deltar-i-stor-brandkaristtavling-i-schweiz-det-ar-narmare
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/782368-suomessa-harrastajia-on-vahan-vihtilaisnuoria-lahtee-palokuntakilpailuun-sveitsiin
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/782368-suomessa-harrastajia-on-vahan-vihtilaisnuoria-lahtee-palokuntakilpailuun-sveitsiin
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• Moottoriurheilu.tv: Suomen Palopäällystöliitto kumppaniksi Turvassa tiellä -

ohjelmaan  

 

 

file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/www.moottoriurheilu.tv/suomen-palopaallystoliitto-kumppaniksi-turvassa-tiella-ohjelmaan-yhdessa-turvallisuuden-puolesta/
file://///emo9/Spek/Projektit/CTIF/2019/LOPPUTILITYS/•%09https:/www.moottoriurheilu.tv/suomen-palopaallystoliitto-kumppaniksi-turvassa-tiella-ohjelmaan-yhdessa-turvallisuuden-puolesta/

