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Aika:   10.2.2020 klo 18  
Paikka:  LSPeL toimisto, Kerosiinitie 26, Turku (tai TEAMS, jos tarve) 
 
  
Läsnä:  Nuorisotyön johtaja/ Kirsi Peltonen (pj.)   
poissa:  Vakka Suomi Anto: Esko Lehtonen  Kaak.-Satak. ja Sastamalan t-a: Santeri Latvala 

Salon t-a: Lotta Karro (etä)  Turun t-a: Irma Ilomäki 
  Rauman t-a: Sonja Tuominen  Satakunnan t-a: Tero Suojanen (etä)   
 Porin t-a: Antti Loimainen  Kilpailuvastaava: Minttu Uitto (etä) 
  Sihteeri: Anssi Lamminen  
 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat, järjestäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen, läsnäolijat kirjattiin. Todettiin kokoonpano hallituksen hyväksymäksi. 
2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista.  
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin molempiin tehtäviin Sonja Tuominen ja Santeri Latvala 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi edellinen pöytäkirja 
5. Nuorisotyövaliokunnan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021 

Valittiin Esko Lehtonen valiokunnan varapuheenjohtajaksi 2021. 
6. Tilastointi 2020 toiminnasta, Tilanne 

6/8 aluetta palauttanut aluetilastoinnin. 6/8 osastoa palauttanut osastotilastoinnin. Satakunnan 
pelastuslaitokselle on lähetetty tällä viikolla tilastot avustusten tilitystä varten. 
 
Osastojen palautusprosentti on tällä hetkellä 74,3. Vakka-Suomi ja osa Auranmaasta puuttuu. 
Tilaston palauttaneiden osastojen lukuja 2020: 
- kokonaisvahvuus liiton alueella vuonna 2020 oli 2 184 hlö 
- Suurin yksittäinen ryhmä olivat pojat 10-12v. 386hlö 
- Hälytysosastoihin siirtyi 46 hlö 
- Nuorten ohjaajiksi siirtyi 37 hlö 
- Viikkoharjoituksia 1 678 joissa 20 030 kävijää 

 
7. Liiton nuorisotyön kevät 2021 + kalenteri21 

 
- Aluekierrokset tähän mennessä ja esiin tulleita asioita 

o Kolme aluetta käyty (Salo, Turku & Rauma) 
o Paljon hyödyllisiä ideoita tullut esiin. Kooste tehdään kun kierrokset paketissa. 

 
- Nuorisotyön tapahtumat keväällä, linjaukset: 

o Liiton sählyturnaus, siirretään syksyn toiminnaksi. Asia tarkastellaan uusiksi valiokunnan 
huhtikuun kokouksessa. 

o kevään kilpailupäivä huhtikuussa (Tietokilpailu & Nummelanmalja). Perutaan sovitusta 
päivämäärästä ja otetaan käsittelyyn huhtikuun kokouksessa 

o NOK -kurssi on toistaiseksi tulossa huhtikuulle 
o 13.3. Varhaisnuorten ohjaajakoulutus -webinaarina 

 
- Virtuaalileiri ja virtuaalileirin harrastustuntumerkinnät (nutvk päätökset) 

o Merkinnät koskevat vuotta 2020, vaikka osa menee 2021 puolelle 
o Jos jäänyt 2020 merkkaamatta, merkataan se 2021 vuoteen 
o Kurssista voi merkitä 22h, kuten nuorten kurssista normaalisti.  
o Kouluttajatunnit toteutuneen tekemisen pohjalta (itse kurssin pidettyjen oppi- ja 

harjoitustuntimäärä sekä valmistelevat tunnit, esim. koulutusvideon teko yms.) 
o Opintokirjaan saa merkinnän kurssin suoritettuaan sitten kun tapaa kurssinjohtajan. 

Tähän pyritään esimerkiksi palokuntaleireillä tulevaisuudessa. 
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8. POLTE 2021 -leiri ja varasuunnitelma-ajatukset 
Esko kertoi leirin tämän hetken suunnitelmista. Kuultiin Mikko Pietilän (johtajaylilääkäri V-S shp) 
Kommentti kesäleirin järjestämisestä.  
 
LSPeL hallituksen pohdintoja leiristä 9.2.: Ei lyödä vielä hanskoja naulaan, tiedostetaan riski järjestää 
”turhaan” leiriä.  
 
Leirityöryhmä on kokoontunut vuoden ensimmäiseen kokoontumiseen: Ltr. tulema: Ei lyödä hanskoja 
naulaan vielä. Maaliskuun alun kokoukseen kerätään leirityöryhmän jäsenten suunnitelmat tulevan kesän 
leiritoteutuksesta. Päätöksiä sisällön suhteen tehdään maaliskuun kokouksessa. 
 
Ajatuksia vaihtoehtoisesta toteutuksesta: Ei perinteinen leiri, Alueet samassa infrassa, mutta omissa 
yksiköissään. Kurssit majoittuisivat yhdessä, ei osastoittain.  Haastaa tässä on se, että saadaan väki 
ilmoittautumaan leirille ajoissa (huhtikuun loppu on järjestävän tahon eräpäivä).  
 
Nuorisotyövaliokunnan linjaus kesäleiristä: Leirityöryhmällä käytännössä 2 kk. aikaa kehitellä 
vaihtoehtoinen suunnitelma leirin toteutuksesta ja toteutustavasta.  
Nuorisotyövaliokunta viimeistään 14.4. kokouksessa päättää, mikä ja millainen kesäleirin kohtalo on.  
 
JOS kesäleiri joudutaan peruuttamaan, nousevat alueleirit suureen arvoon syksyllä. Valiokunta mietti 
yhteistä päivää, milloin alueleirit liiton alueella järjestettäisiin. 10.-12.9. olisi tähän yksi vaihtoehto. Toinen 
vaihtoehto olisi mahdollisesti kesäleiriviikonloppu, milloin järjestettäisi omat alueleirit. 
 
Perustetaan nyrkki, joka myös muiden lisäksi ideoi omalta osaltaan tulevaa tapahtumaa: 
Kokoonpano: Leirin johto, leirin viestintäpäällikkö, nuorisotyönjohtaja, järjestöpäällikkö. Tavoite: vähintään 
kaksi toteutustapaideaa järjestää kesäleiri. Aikaa helmikuu2021. Ensimmäinen kokoontuminen lauantai 
20.2.  
 

9. Alueiden kuulumiset, tapahtumat ja toiminnat 
 

a. Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan t-a: 
Teamskokous 17.1. Salibandyturnaus 6.3. vielä kalenterissa. Alueleirisuunnitelma 15.-16.5. 
 

b. Salon t-a:  
Osa palokunnista etäharjoituksissa, osa ei. Alueleiriä Perniöön suunnitellaan.  

c. Porin t-a: 
Alue on hiljaisvaihteella. Alueteams on tulossa 24.2. Laitoksen kanssa aloitellaan miettiä, 
miten nuorten harjoituksia voisi alkaa pitämään. Tästä lisää tulevaisuudessa. 

d. Auranmaan t-a: ei edustajaa 
e. Turun t-a: 

Kevätseminaari 6.3. alueleiriä suunnitellaan 11.-13.6. Rymättylä 
f. Pohjois-Satakunnan t-a: 

Suunnitteilla oli ideariihi, mutta takapakkia tuli koronan kanssa alueella, joten peruttiin. 
Jonkinlainen Teams kokoontuminen tulossa, jos tilanne antaa myöden niin livenä tavataan. 
Alueleirin kanssa vielä katsellaan tilannetta. 

 
g. Rauman t-a:  

nuorisotyöryhmä kokoontunut. Maaliskuun lopussa päätetään tarkemmin alueleiristä. Sähly 
peruttiin, mutta 6.3. yritetään järjestää kouluttajaseminaaria. Aiheena: Etäkoulutuksen 
pitäminen.  
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h. Vakka-Suomen t-a:  
Rauhallista tammikuu. Helmikuussa ensimmäinen palaveri. Kevätseminaari tulossa. Alueleiriä 
pohdittu yksipäiväiseksi.  

i. Liitto/tsto: Käytiin läpi alueohjaajainfo (lisätään laskut@lspel.fi -osoite) 
 
10. Valtakunnalliset ja KV -asiat 

a. SPEK: Kirsi Peltonen on valittu valtakunnalliseen harrastustyöryhmään, mikä käsittelee mm. 
valtak. nuorisotyön asioita. Toistaiseksi toiminta ei ole vielä aktivoitunut.  

b. Eldis22 -leirin kanttiinipäälliköksi on valittu LSPeL:n kanttiinipäällikkö Minna Jäntere 
 

11. Muut asiat 
Ei muita asioita.  

12. Seuraava kokous 
ke 14.4. Pori. Läsnä pyritään kokoontumaan. 

 
13. Kokouksen päätös 

pj. päätti kokouksen klo 20.37 
 

 
__________________  ____________________ 
puheenjohtaja    sihteeri  
Kirsi Peltonen   Anssi Lamminen 
 
___________________  ____________________ 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
Sonja Tuominen  Santeri Latvala 

mailto:laskut@lspel.fi

