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Tästä lähdettiin liikkeelle: tavoitteet 
hankkeen alussa

Palokuntanuorten 
ohjaajien määrän 

kasvattaminen

Palokuntanuorten 
määrän 

kasvattaminen

Yhteisten 
toimintatapojen 

luominen häirinnän ja 
muun epäasiallisen 

käytöksen 
ehkäisemiseksi

Toimenpide-
ohjelman 

laatiminen  

Opetus-
suunnitelman 
uudistaminen



Palokuntanuorisotoiminnan nykytilaa 
selvitettiin valtakunnallisilla kyselyillä 

palokuntanuorille sekä heidän kouluttajilleen ja 
ohjaajilleen

• Kysely tavoitti 430 palokuntanuorten kouluttajaa ja 
ohjaajaa sekä 470 palokuntanuorta

• Kyselyiden vastausten perusteella viedään 
hanketta ja ylipäänsä palokuntanuorisotoimintaa 
kentän toivomaan suuntaan



VPK:ta harrastavia nuoria uutisissa

https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1310394239879
https://www.phpela.fi/paijat-hameen-pelastuslaitos-palkitsi-tulipalon-kotonaan-sammuttaneen-14-vuotiaan-sopimuspalokuntalaisen/
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/fab21bbc-8c33-4fce-9365-e6fe61d68d9d
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005213125.html


Hankkeessa yhteiskehittämässä palokuntanuorisotoimintaa 
on mukana myös seitsemän pilottipalokuntaa  

Salla

Sievi

Kurikka

Rauma

Tapanila

Lahti 

Ristiina



Monet asiat ovat palokuntanuorten mielestä hyvin! 

keskustelua

Palokuntanuoret 
viihtyvät 

harrastuksessaan ja 
jokainen vastaaja 

koki saavansa 
harrastuksesta 

jotain. 

36% 
palokuntanuorista 

vastasi, että 
harrastuksessa ei 
ole mitään huonoa

36 % 
palokuntanuorista 
toivoi harjoitusten 
olevan useammin

90% 
palokuntanuorista 
vastasi tietävänsä 

kehen palokunnassa 
voi olla yhteydessä 
jos kokee tai näkee 

epäasiallista käytöstä 
tai kiusaamista  

94 % nuorista ei ollut 
kokenut lainkaan 

kiusaamista ja 95 % ei 
ollut kokenut lainkaan 

häirintää tai 
epäasiallista käytöstä



Miten kehittäisit viikkoharjoituksia
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Kuinka usein harjoitukset järjestetään palokunnassasi?
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Palokuntanuorten mielestä harrastuksessa 
parasta on kaverit ja yhdessäolo

Ryhmäyttäminen ja 
hyvän hengen luominen 

on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta nuoret 

viihtyisivät 
harrastuksen parissa

https://palokuntaan.fi/kipina-tyokalu


SSPL palokuntabarometri



Parasta viikkoharjoituksissa on
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Palokuntanuorten määrän kasvattaminen

T A V O I T E  1 :

Palokuntanuorten määrän 
kasvattaminen vaatii kouluttajien 

ja ohjaajien määrän 
lisääntymistä

Pitovoimaan on kiinnitettävä enemmän huomiota muun 
muassa harjoitusten monipuolistamisella, epäasiallisen 

käytöksen kitkemisellä,  kouluttajien ja ohjaajien 
kouluttamisella sekä kurssien, kilpailujen ja leirien 

saavutettavuuden lisäämisellä



Palokuntanuoret löytävät harrastuksen lähinnä 
perheenjäsenten tai kavereiden kautta

Nuorten rekrytoinnin 
tueksi: Kouluvierailuiden 

hyödyntäminen k

Nuorten rekrytoinnin 
tueksi: somen 

hyödyntäminen 

Nuorten rekrytoinnin 
tueksi: muokattavat 
rekrytointimainokset





Palokuntanuorista 26% kokee huonoimmaksi 
asiaksi joidenkin epäasiallisen käyttäytymisen

Opas erityistilanteissa 
toimimisen tueksi (kuten 
kiusaaminen, sääntöjen 
rikkominen, häirintä jne)



Palokuntanuorisotyössä esiintyvissä erityistilanteissa toimiminen 
ja nuorten kohtaaminen –oppaan sisällysluettelo 

SISÄLLYSLUETTELO

Huoneentaulu

1. Kriisi ja sen vaiheet

2. Sääntöjen rikkominen

3. Kiusaaminen

4. Muita käytöksen ja oppimisen haasteita 

5. Häirintä ja seksuaalinen hyväksikäyttö 

6. Surun kohtaaminen

7. Väkivaltatilanne tai aggressiivinen käytös

8. Päihteiden käyttö

9. Jos nuori tekee rikoksen nuorisopalokuntatoiminnassa

10.Lastensuojeluilmoitus

11.Turvallinen nuoriso-osasto -tarkistuslista

Kun puhutaan kriisitilanteessa olevasta nuoresta, olisi hyvä käydä lyhyesti mitä kriisi on, miten kriisi etenee, jne. 

Kriisin vaiheet nousevat monen aiheen osalta merkitykselliseen rooliin.

Laittaisin oireilusta, koska se on merkki tunnistaa. 

Nostaisin tämän ylemmäs sisällysluettelossa, luultavasti ensimmäinen aihe jossa tarvitaan tukea



Nuorten kanssa 
toimivilta on kysytty 

rikostaustaotteet

Palokunnassamme 
on nimetyt 

turvahenkilöt

Nuoriso-osastollamme 
on nuorten kanssa 

toimittaessa vähintään 
kaksi täysi-ikäistä  

ohjaajaa läsnä nuorten 
kanssa toimittaessa

Nuoriso-
osastollamme on 
yhdessä sovitut ja 

läpikäydyt sekä 
kaikkien 

ymmärtämät 
pelisäännöt

Turvallisen nuoriso-osaston tarkistuslista

Käytämme
Kipinä-työkalua

Olemme tutustuneet 
Turvallisesti 

palokunnassa –
toimintaohjeisiin ja 

sitoutuneet 
noudattamaan niitä

Kaikki 
palokuntanuoret 
tietävät keneen 

ottaa yhteyttä jos 
näkee tai kokee 

epäasiallista 
käytöstä

Nuorilta kysytään 
palautetta



Palokuntanuorten ohjaajien määrän 
kasvattaminen 

• Teettämässämme valtakunnallisessa kyselyssä 
selvisi, että lähes puolet palokuntanuorten 
ohjaajista ja kouluttajista kokee, että kouluttajia 
on liian vähän.

T A V O I T E  2 :

Perehdytysmateriaali 
palokunnan 

ulkopuolelta tuleville 
henkilöille

Rekrymainos
palokunnan 

ulkopuolelta tuleville 
henkilöille



28% miettii lopettavansa kouluttajana/
ohjaajana toimimisen

Miten kouluttajien 
jaksamista ja 

motivaatiota voitaisiin 
lisätä



Mitä jos kouluttajien/ohjaajien tueksi rekrytoitaisiin "maallikko"-ohjaajia ilman palokuntataustaa? (esimerkiksi nuorten vanhemmat, 

opiskelijat jne)
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Uuden apuohjaajan perehdytys

sisältö:

1. Mitä palokuntanuorisotoiminta on

2. Palokuntanuorten arvot

3. Palokuntanuorisotoiminnan 
tavoitteet

4. Palokuntamme nuoriso-osaston ja –
toiminnan esittely

5. Apuohjaajana toimiminen

6. Hyvän ohjaajan piirteet ja sellaiseksi 
tuleminen

7. Positiivinen kannustaminen

8. Ryhmän toiminta

9. Erilaiset oppijat ja heidän 
ohjaamisensa

10. Erityistilanteet ja niissä toimiminen

11. Turvallisen palokunnan periaatteet

12. Ohjaajan jaksaminen ja hyvinvointi



Ohjaajan 
jaksaminen ja 

hyvinvointi

Haasteet voivat näyttäytyä:

• Ali- tai ylisuorittamisena

• Ohjeiden ymmärtämisen vaikeutena

• Hermostuneisuutena

• Stressinä ja uupumuksena

• Poissaoloina

• Ulkopuolisuutena

• kiinnostuksen puutteena

• Epäluuloisuutena

• motorisena levottomuutena

Erilaisia oppimisen haasteita

• Tarkkaavaisuuden vaikeudet

• Hahmottamisen vaikeudet

• Matematiikan vaikeudet

• Motoriset erityisvaikeudet

• Kielelliset erityisvaikeudet

• Lukivaikeudet

Esimerkkidioja  Uuden apuohjaajan perehdytysmateriaalista:



• Keskittymisvaikeuksia

• Sosiaalisia pulmia

• Impulsiivisuutta

• Häiriöherkkyyttä

• Aggressiivisuutta

• Alisuoriutumista

Sivuuta huono 
käytökseni, 
älä minua!

Käyn 
kehuilla, en 
moitteilla!

Arvostan 
rauhallista 

läsnäoloasi! 

ADHD – aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö

Huomaa 
pienetkin 

edistysaskeleeni
!

Kun sinä 
ennakoit, minä 

onnistun! 



Miten ohjaaja voi tukea erilaista oppijaa

luova
nopea

periksi-
antamaton

hyvä
ongelman
-ratkaisija

sinnikäs

tekemällä
oppija

Erilainen 
oppija on 

usein

• Pitämällä positiivisen tulokulman ohjauksessa: 
jokainen haluaa tehdä parhaansa

• Vähentämällä ärsykkeitä

• Järjestelmällisyydellä

• Antamalla selkeitä ohjeita

• Pitämällä opetustuokiot lyhyinä ja opetuksen selkeänä

• Minimoimalla odotusaikoja

• Tekemällä oppimisesta mahdollisimman toiminnallista

• Käyttämällä käytännön esimerkkejä

• Tarjoamalla erilaisia tapoja opiskella asiaa



• Pidä mielessä oman palokuntanuoriso-osastosi 
säännöt

• Puutu matalalla kynnyksellä

• Keskeytä tilanteet

• Jos tilanne on vakava, keskustele muiden 
ohjaajien tai kouluttajien kanssa 
toimintatavoista

• Vie tilanteeseen liittyvät henkilöt toiseen tilaan 
ja anna asianosaisten kertoa omat 
näkemyksensä

• Kuuntele ja selvitä

Erityistilanteissa toimiminen

Pysy 
rauhallisena.



Epäonnistumisen pelko 
saa nuoren yrittämään 

vähemmän ja 
käyttäytymään 

puolustautuvasti ja 
haastavasti

Tue ja auta 
nuoria löytämään 

onnistumisen 
kokemuksia ja 

huomaamaan omia 
vahvuuksiaan

Positiivinen kannustaminen

Kun ympäristö on 
suotuisa ja nuoria 

tuetaan, he tekevät 
parhaansa ja löytävät 

potentiaalinsa

Kiinnitä 
huomiota siihen, 

mikä sujuu 

Ole kiinnostunut 
toisista ja kerro 

hyvästä mitä 
näet

Keskity 
onnistumisiin 

virheiden 
etsimisen sijaan



Toimenpideohjelman tuottaminen -> Kipinä-oppaan 
päivittäminen toimivaksi työkalupakiksi

• Kootaan yhteen hankkeessa 
tuotetut selvitykset ja materiaalit

• Kipinä-oppaan päivittäminen 
työkalupakiksi

T A V O I T E  4 :



H U O M I O :

Sekä kouluttajat ja ohjaajat että palokuntanuoret 
kaipaavat lisää monipuolisuutta viikkoharjoituksiin  

Webinaari aiheena mm. 
harjoitusten 

monipuolistaminen ja 
ideoiden jakaminen

-tallenne netissä

Otetaan viikkoharjoituspankki 
aktiiviseen käyttöön lisäämällä 

ja käyttämällä harjoituksia

Markkinoidaan koulutuksia ja 
kannustetaan niihin: 

Palokuntakouluttajakurssi
Nuorten kanssa toimiminen -

kurssi

Palokuntoon ->liikunnan 
lisääminen harjoituksiin



Viikkoharjoituspankki: 

Lisää harjoitus nuorten 
viikkoharjoituspankkiin:

• Harjoituksen perustiedot

• Harjoitussuunnitelma vapaamuotoisesti

• Harjoituksen valmistelu

• Harjoituksessa tarvittavat varusteet ja kalusto

• Harjoituksen riskiarvio ja turvajärjestelyt

• SPEKin pedagogi käy suunnitelmat läpi, suunnitelmien EI 
tarvitse olla valmiita ja täydellisiä



H U O M I O  :

Kurssien toivottiin säilyvän osana leirien ohjelmaa, mutta 
niitä toivottiin myös suoritettaviksi viikkoharjoituksiin 

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

kursseja suoritettaisiin edelleen koulutusleireillä

kurssit jaettaisiin pienempiin moduuleihin

kursseja voisi suorittaa viikkoharjoituksissa

kursseja voisi suorittaa itsenäisesti verkkokursseilla

kursseja voisi suorittaa tiimeissä verkkokursseilla

kursseja voisi suorittaa monimuotokoulutuksena

kursseja voisi suorittaa vertaisoppimalla

kurssit olisivat taitotason, ei ikätason mukaan

koko kurssijärjestelmästä tulisi luopua

ei mitenkään

muuten, miten

kouluttajat/ohjaajat palokuntanuoret

Perustetaan 
koulutustyöryhmä 

Testataan kurssien 
suorittamista 

viikkoharjoituksissa 
pilottipalokuntien 

kanssa

T A V O I T E  5 :

Opetussuunnitelman uudistaminen



Yhteisten toimintatapojen luominen häirinnän ja muun 
epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi

T A V O I T E  3 :

Palokuntanuorista 26% kokee huonoimmaksi 
asiaksi joidenkin epäasiallisen käyttäytymisen

Opas erityistilanteissa 
toimimisen tueksi

Turvallisesti 
palokunnassa 

-webinaari
Tallenne katsottavissa

https://palokuntaan.fi/kipina-tyokalu


Onko palokuntanne hakenut rikostaustaotteet tai pelastuslaitos teettänyt turvallisuusselvitykset nuorten kanssa toimivista aikuisista?

74%

16%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

kyllä

ei

en tiedä

29%

57%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

kyllä

ei

en tiedä



Onko palokunnassanne ohjeistus, kuinka toimia häirintätapauksissa?

48%

26%

26%
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ei
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Kipinä-oppaan uudistaminen nuoriso-osaston tueksi

Erityistilanteissa toimiminen -opas

Uuden rekrytointi-materiaalin tuottaminen

Perehdytysmateriaalin tuottaminen

Esitys kurssijärjestelmän uudistamiseksi

Turvallisesti palokunnassa – kulttuurin ja käytänteiden vahvistaminen

Hyvien käytänteiden kerääminen ja jakaminen

Esitys koulutusmekanismin uudistamiseksi

Tuotokset



Palokuntanuorten ohjaajien ja kouluttajien 
taidon ja jaksamisen  kasvattaminen 

Teettämässämme valtakunnallisessa kyselyssä selvisi, että
• noin kolmasosa kouluttajista ja ohjaajista on harkitsee 

lopettavansa kouluttamisen
• Noin kolmasosa kouluttajista ja ohjaajista ei ole saanut 

minkäänlaista palokuntanuorisotyöhön liittyvää koulutusta 

Webinaarisarja 
kouluttajien ja ohjaajien 

osaamisen ja jaksamisen 
tueksi

Nuorten kanssa 
toimiminen –kurssi 

käynnistyy 

Palokuntakouluttajakurssi

K y s e l y i d e n  p e r u s t e e l l a  s y n t y n y t  
t a r v e



Millaisia asioita kaipaat kouluttajana/ohjaajana (valitse yksi tai useampi)

56%

61%

50%

61%

50%

50%

50%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

lisää koulutusta

työkaluja erilaisten nuorten kohtaamiseen ja…

työkaluja ongelmatilanteiden (kiusaaminen, huono käytös…
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Mitä nuorisotoimintaan liittyviä kursseja olet suorittanut? (valitse yksi tai useampi)
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Nuorten virtuaaliset 
työpajat

Webinaari aiheena 
Nuorten 

osallistaminen
-tallenne 

katsottavissa

Nuorten 
osallistaminen 

pilottipalokunnissa

K y s e l y i d e n  p e r u s t e e l l a  s y n t y n y t  
t a r v e

Kouluttajat ja ohjaajat toivovat nuorten 
äänen esille saamista paremmin



Ote palokuntanuorten virtuaalisesta työpajasta: millainen olisi 
täydellinen nuoriso-osasto:



keskustelua

K y s e l y i d e n  p e r u s t e e l l a  s y n t y n y t  
t a r v e

Palautteenantomekanismin kehittäminen 



Yhteistyö muiden tahojen kanssa on vähäistä.
50 % kouluttajista/ohjaajista toivoi enemmän 

yhteistyötä toisten palokuntien kanssa. 

keskustelua

Webinaari aiheena 
yhteistyö muiden 
tahojen kanssa

Tallenne 
katsottavissa netissä

Haastamme liitot 
ratkomaan palokuntien 

välisen yhteistyön 
lisäämistä! 



Mitä hankkeella on annettavaa 
Pohjois-Suomeen

Kaksi 
pilottipalokuntaa 

Pohjois-Suomesta 
mukana hankkeessa

Salla ja Sievi

Otamme vastaan 
ideoita sekä 
materiaali- ja  

kehitystoiveita 
nuorisotoimintaa 

koskien 

Järjestämme 
paikkariippumattomia 

webinaareja 
tarvittaessa

Hankkeen puitteissa 
saa apua nuoriso-

osastojen 
kehittämistoimintaa

n 

Juttuideat  
palokuntanuoriso-

toiminnasta 

Palokuntaan-
someen!



Nuoriso-osastonne vuosibudjetti

Keskimääräinen nuoriso-osaston budjetti Pohj.Suomi ~1100e, valtakunnallisesti  ~2800e (vaihteluväli 0e-12000e)

Toiveet valtakunnallisesti olivat keskimäärin 3500e

46%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

riittävä

liian pieni, sopiva määrä olisi

83%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

riittävä

liian pieni, sopiva määrä olisi

Keskimääräinen nuoriso-osaston budjetti Lappi~1000e, 



Vuoden palokuntanuoriso-osasto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö etsii nyt Vuoden 2022 palokuntanuoriso-osastoa. 

Ilmoita palokuntanuoriso-osastosi mukaan viimeistään 26.2.2023.

Palosuojelun edistämissäätiö on myöntänyt SPEKille 10 000 euron vuosittaisen 

avustuksen, joka jaetaan kolmen nuoriso-osaston kesken seuraavasti: Vuoden 2022 

palokuntanuoriso-osasto saa 7 000 euroa, toiseksi tullut 2 000 euroa ja kolmas 1 000 

euroa.

Haun järjestää SPEKin Harrastustyöryhmä, joka käy hakemukset läpi ja 

esittää palkittavat palokunnat Palokuntatoimikunnalle maaliskuun alussa. Palkittavat 

palokuntanuoriso-osastot julkistetaan palopäällystöpäivillä Oulussa 21.–23.3.2023.

Haku päättyy 26.2.2023!

https://link.webropol.com/s/vuoden-
palokuntanuoriso-osasto



Keskustelua 

Kuva: Samuli Rosenberg



Kiitos! 
Ideoita, toiveita, 
kommentteja, palautetta: 

Haku vuoden palokunta-
nuoriso-osastoksi:

Lisää nuorten harjoitus 
viikkoharjoituspankkiin

PalokuntaanOta seurantaan!

Outi.kunnamo@spek.fiOta yhteyttä!

Webinaarisarja 
palokuntanuorten 

kouluttajille ja 
ohjaajille
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