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Vapaata kansalaistoimintaa

Yhdistys on joukko ihmisiä, joilla on halu tehdä jotain yhdessä tai 
toimia jonkun asian puolesta.

Yhdistyslaki antaa raamit ja yhdistyksen säännöt määrittelee mm. 
toiminnan tarkoituksen.

Se perustuu usein vapaaehtoisuuteen mutta sitoutuminen vie aikaa 
ja teettää työtä.



Tulevaisuus
Yhdistyslain uudistus

Toimintaryhmälaki

Etäosallistumismahdollisuudet

Helpotuksia pienimpien yhdistysten ja 
toimintaryhmien kirjanpitolain vaatimuksiin

Yhdenvertaisuusperiaate

Sääntöjen vähimmäissisältö ja olettamasäännöt

Lähde: Yhteisöllinen kansainlaistoiminta 2020-
luvulla (Luonnos hallituksen esitykseksti
yhdistyslain muuttamiseksi ja 
toimintaryhmälaiksi)

Osaamistarpeet

Sosiaalinen media

Viestintä

Verkostoituminen ja yhteistyö

Ennakointi- ja tulevaisuustaidot

Hallitustyöskentely

Lähde: Siviksen osaamistarvekysely järjestöjen 
osaamisesta ja koulutuksesta 2020
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Hyvin toimiva yhdistys
Kaikki jäsenet tietävät miksi 

yhdistys on olemassa ja mikä on 
toiminnan tarkoitus.



Tarkoitus
Palokunnan tarkoituksena on pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastusavun 
antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat 
vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön 

turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta.
Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä 

palokuntalaisihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä pelastustoimen arvojen 
mukaisesti.

Palokunta voi kuulua jäsenenä oman alueensa pelastusliittoon tai pelastusalan liittoon tai 
vastaavaan yhdistykseen sekä muihin alalla toimiviin paikallisiin tai alueellisiin yhdistyksiin.



Sopimuspalokuntatoiminta

Yhdistys on allekirjoittanut aluepalokunta- ja palokuntasopimuksen, missä on 
sovittu palvelukokonaisuuksista ja korvauksista.

Sopimukset velvoittaa toimimaan tietyssä lähtövalmiudessa tietyillä resursseilla. 
Toimintaa ohjaa mm. pelastuslaki ja asetus sekä pelastuslaitosten operatiiviset 
ohjeet.

Yksi tapa jäsentää palokuntayhdistys on rinnastaa se sote-alan yhdistyksiin, jotka 
tuottavat palveluita esim. kunnille tai sairaanhoitopiireille.



Hallinto
VA LT T E R I  T E R VA L A



Vaikuttaminen ja päättäminen

Yhdistyksen kokous

Hallitus

Palokunnan päällikkö, 
vara päällikkö

PÄÄTÖKSENTEKO
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa pitää 
yhdistyksen kokous. Se valitsee 
hallituksen ja päällystön sääntöjen 
mukaisesti. 

Hallitus huolehtii toiminnan 
kehittämisestä ja mm. valvoo 
toimintaa. 

Palokunnan päällikkö huolehtii yhdessä 
päällystön kanssa päivittäisestä 
toiminnasta.



Vaikuttaminen ja päättäminen

PÄÄTÖKSENTEKO
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa pitää 
yhdistyksen kokous. Se valitsee 
hallituksen ja päällystön sääntöjen 
mukaisesti. 

Hallitus huolehtii toiminnan 
kehittämisestä ja mm. valvoo 
toimintaa. 

Palokunnan päällikkö huolehtii yhdessä 
päällystön kanssa päivittäisestä 
toiminnasta.

Yhdistyksen kokous

Hallitus

Palokunnan päällikkö, 
vara päällikkö



Vaikuttaminen ja päättäminen

Yhdistyksen kokous

Hallitus

Palokunnan päällikkö, 
vara päällikkö

PÄÄTÖKSENTEKO
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa pitää 
yhdistyksen kokous. Se valitsee 
hallituksen ja päällystön sääntöjen 
mukaisesti. 

Hallitus huolehtii toiminnan 
kehittämisestä ja mm. valvoo 
toimintaa. 

Palokunnan päällikkö huolehtii yhdessä 
päällystön kanssa päivittäisestä 
toiminnasta.



Luottamustoiminta ja toteutus
ORGANISAATIO on jaettu viiteen toimialaan. Hallinto ja talous muodostaa 
toimialojen lisäksi yhden kokonaisuuden.

HälytyspäällikköKoulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Viestintäpäällikkö
Tekninen 
päällikkö

SopimustoimintaOsaamisen hallinta
Kasvatus ja 

palokuntakoulutus
Viestintä Tekninen



Osaamisen hallinta
OSA A M ISEN  HA LL I NTA Koulutus on palokunnan tärkein osa-alue. Koulutus jakautuu yleisesti 
sisäiseen (viikkoharjoitukset) ja ulkoiseen koulutukseen (palokuntakurssit). Osaamisen hallinta 
sisältää mm. koulutussuunnitelmat, kehityskeskustelut ja esim. kilpailutoiminnan.

VA ST UU koulutuspäällikkö
ryhmänjohtajat
esim. kilpailuvastaava

HälytyspäällikköKoulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Viestintäpäällikkö
Tekninen 
päällikkö

SopimustoimintaOsaamisen hallinta
Kasvatus ja 

palokuntakoulutus
Viestintä Tekninen



Kasvatus ja palokuntakoulutus
K A SVAT US  JA  PA LOKUN TA KOULUT US on laajennettu nuoriso-toiminta ja varhaisnuorisotoiminta 
palokuntaharrastustoiminnalla ml. nais- ja veteraanitoiminta. Vastuuhenkilö huolehtii nuoriso-osaston 
päällikön tehtävistä. Apunaan varhaisnuorten, miehistö-, nais- ja veteraaniosastossa 
(perehdytysosasto) vastuuhenkilöt.

VA ST UU koulutuspäällikkö
varhaisnuorten vastuuhenkilö

HälytyspäällikköKoulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Viestintäpäällikkö
Tekninen 
päällikkö

SopimustoimintaOsaamisen hallinta
Kasvatus ja 

palokuntakoulutus
Viestintä Tekninen



Viestintä
VI EST I NTÄ Kattaa kaiken yhdistyksen viestinnän. Palokunnan verkkosivut, sosiaalinen media, 0365-
sisältö (TEAMS), jäsenkirjeet, markkinointi, yritysyhteistyö, tapahtumat ja tiedottaminen. 

VA ST UU viestintäpäällikkö
webvastaava
somevastaava
tapahtumavastaava, yhteistyökumppanuusvastaava

HälytyspäällikköKoulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Viestintäpäällikkö
Tekninen 
päällikkö

SopimustoimintaOsaamisen hallinta
Kasvatus ja 

palokuntakoulutus
Viestintä Tekninen



Sopimuspalokuntatoiminta
SOPI M USTOI MIN TA Hälytysosaston toimintaa johtaa hälytyspäällikkö. Toimiala sisältää 
kaiken yhteistoiminnan pelastuslaitoksen kanssa (hälytykset ja turvallisuusviestintä).

VA ST UU hälytyspäällikkö
ryhmänjohtajat
onnettomuuksien ehkäisy vastaava

HälytyspäällikköKoulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Viestintäpäällikkö
Tekninen 
päällikkö

SopimustoimintaOsaamisen hallinta
Kasvatus ja 

palokuntakoulutus
Viestintä Tekninen



Tekninen toiminta
T E K N I N E N  TO I M I A L A Kattaa paloasemakiinteistön, kaluston, ajoneuvot, tietotekniset ratkaisut ja varusteet. 
Päävastuu toimialasta palokunnan varapäälliköllä. Mestarit vastaavat osakokonaisuuksista ja yksittäisten kalustoryhmien 
osalta erikseen nimetyt vastaavat.

VA S T U U  palokunnan varapäällikkö, tietotekniset ratkaisut
asemamestari
kalustomestarit (alla erikseen esim. PI-laite vastaava, PIPE vastaava jne.)
varusmestari
ajoneuvovastaavat (kuuluu kaluston alle)

HälytyspäällikköKoulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö Viestintäpäällikkö
Tekninen 
päällikkö

SopimustoimintaOsaamisen hallinta
Kasvatus ja 

palokuntakoulutus
Viestintä Tekninen



Hyvä hallintotapa
VA LT T E R I  T E R VA L A



Yhdistyksen välttämätön 
toiminta

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Hallituksen kokoukset
Viestintä ja tiedottaminen
Talouden hallinta
Jäsentoiminta
Toiminnan suunnittelu
Palvelutoiminta (sopimuspalokuntatoiminta)
Toiminnan dokumentointi



Yhdistysten HYVÄ HALLINTOTAPA

Edistää hyvän hallintotavan noudattamista
Helpottaa ja kannustaa jäseniä osallistumaan 
yhdistysten toimintaan ja päätöksentekoon
Selventää hallituksen jäsenten ja muiden 
luottamushenkilöiden asemaa ja helpottaa näiden 
toiminnan ja päätöksenteon järjestämistä
Vähentää epäselvyyksiä ja niistä johtuvia 
erimielisyyksiä
Lisätä yhdistyksen sidosryhmien luottamusta 
yhdistyksen toimintaan



Hallituksen tehtävät määritelty selkeästi 
ja kirjattu

Hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja suorittaa mahdolliset jäsenten 
erottamiset ja huolehtia jäsenluettelosta 
Valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle kuuluvat asiat
Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
Edustaa yhdistystä
Huolehtia taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä allekirjoittaa tilinpäätös
Huolehtia yhdistyksen toiminnan kehittämisestä
Vastata yhdistyksen käytössä olevista tiloista ja kalustosta
Asettaa tilapäistoimikuntia ja laatia niiden toimintaohjeet
Vahvistaa eri toimielimien johtosäännöt
Nimenkirjoitusoikeuden antaminen



Hallituksen vastuu

Hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnan 
pyörittämisestä ja sille annettujen tehtävien 

toteuttamisesta.

Hallituksen jäsenillä pitää olla monipuolista kokemusta  ja 
heidän tulisi edustaa erilaisia ajattelutapoja 

Yhdistyksen hallitus tekee päätöksiä kokouksissaan 
kollektiivina (yhteisvastuullisesti), ja sillä on vastuu 

toiminnastaan.



Toiminnan suunnittelu strategiasta 
toteutukseen

Palokunnan jäsenet ovat osaavia palo- ja pelastustoimen aktiivisia toimijoita (koulutus)

Jäsenpolku auttaa kuvaamaan monipuolisia tehtäviä palokunnassa ja tukee rekrytointia 
(jäsenrekrytointi)

Sidosryhmäyhteistyö on laajentunut ja syventynyt kumppanuuksiksi sekä tarjoaa merkittävää 
synergiaetua toiminnassa (yhteistyö)

Toiminnassa on käytettävissä parhaat mahdolliset toimivat tilat ja kalusto (resurssit)



Toiminnan suunnittelu ja dokumentointi
Toimintasuunnitelma
1. Vuosittaiset tavoitteet
2. Mittarit
3. Toimenpiteet

Tämän lisäksi laaditaan talousarvio.

Toimintakertomus kuvaa, sen mitä yhdistyksen toiminnassa on tehty. Se on 
toiminnan kehittämisen apuväline ja valvonnan väline.

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitteenä ilmoitettavat tiedot.



VUOSIKELLO



www.yhdistystoimijat.fi

http://www.yhdistystoimijat.fi/


Yhteisesti sovitut käytänteet ja yhteishenki
kaiken perusta



Työkaluja hallintoon techsoup.fi

https://techsoup.fi/


Työkaluja hallintoon

Tiedostot, keskustelut ja arkisto löytyvät TEAMS:stä.



Yhteisötyökaluista hyötyä

• Kokousaikataulu tehdään koko vuodeksi
• Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät 

OneNotesta
• Kokousdokumentteja ei lähetetä vaan ne 

löytyvät TEAMS:n kautta OneNotesta
• Käsiteltävät asiat valmistellaan yhdessä 

yhteisellä dokumentilla
• Tiedon jakaminen helppoa ja kaikkien 

saatavilla



Etäosallistuminen



Viestintä

Hallituksen kokouksen päätöksistä viestitään 
jäsenkirjeissä
Hallituksen kokouksen pöytäkirjat eivät ole 
lähtökohtaisesti julkisia
Päällystö huolehtii toiminnan raportoinnista 
hallitukselle palokunnan päällikön johdolla
Vastuuhenkilöillä läsnäolo-oikeus hallituksen 
kokouksissa
Hallitus edustaa yhdistystä



Jäsenpolku
VA LT T E R I  T E R VA L A

H E I K K I  S U O M A L A I N E N

T U O M A S  S A LV I S T O



Houkuttele/ 
verkkosivut, 

some, keskustelu 
ja verkostot

Sitouta/ tarjoa 
kattavasti tehtäviä ja 
anna mahdollisuus 

valita sekä osallistua

Vakuuta/

löydä vahvuudet, 
vahvista 

motivaatiota ja 
kerro eduista 

Toivota 
tervetulleeksi/ 

jäseneksi 
hyväksyminen ja 

perehdytys

Varmista/ 
huolehdi 

viihtyvyydestä, 
anna vastuuta 

Ilahduta/ palkitse, kiitä ja 
kannusta

Hoida/ huolehdi 
vuorovaikutuksesta, anna aikaa, 
tarjoa mahdollisuuksia oppia ja 

kehittyä

Varusta/ huolehdi 
olosuhteista, varmista 

tarpeet ja valjasta 
puolesta puhujaksiJäsenpolun hallinta

JÄSENREKRYTOINNIN
Tueksi prosessi, jolla 
varmistetaan toimenpiteet 
uusien ja passiivisten 
jäsenten aktivoimiseksi ja 
sitouttamiseksi.



Jäsenpolku

Jäsen

Sopimuspalokuntatoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Palokuntaharrastustoiminta
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Koulutustaso
(sammutusmiesharjoittelijasta → sop.päällikkö)

Jäsenyys
(liittyminen → sitoutuneisuus/ aktiivisuus)

Tehtävien vaativuus
(jäsen → palokunnan päällikkö)

Varhaisnuorten 

kouluttajakurssi
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Liittyminen

Palokuntanuori
Snadit

(7-9 vuotta)

Palokuntanuori
(10-17 vuotta)

Sammutusmies-
harjoittelija

Nuorempi sammutusmies
Sammutustyökurssi

(VnA 407/2011)

Hälytysosaston jäsen

Sammutusmies
(savusukelluskurssi)

Vanhempi sammutusmies
(täydennyskoulutukset)

Yhdistyksen jäsen

Palokuntakoulutus-
toiminnan jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen sihteeri

Nuorten ohjaaja
Nuorten kouluttaja
(kouluttajakurssi)

Koulutuspäällikkö
Nuoriso-osaston johtaja

(johtajakurssi)

Turvallisuuskouluttaja
AS1-kouluttaja

(turvallisuusviestinnän kurssi)
AS1-kurssinjohtaja

(AS1-kurssinjohtajakoulutus)

Yksikönjohtaja
(yksikönjohtajakurssi)

Sopimuspalokunnan
päällikkö

(sop.pääll.kurssi)

Hallituksen
varapuheenjohtaja

Hallituksen
puheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Kirjanpitäjä

Apukouluttaja
(15 vuotta-)

Viestintäpäällikkö

PEREHDYTYS

OMAVALVONTA-konsultti
(Omavalvontakoulutus)

Onnettomuuksien ehkäisy vastaava

WEB-master SOME-vastaava

Tapahtumavastaava

JOHTAMINEN
(PÄÄLLYSTÖ)

Kiinteistönhoitaja

Salivuokraus
vastuuhenkilö

YDINTOIMINTA

Tekninen päällikkö

”palokuntalainen” Harjoitustoiminnan 
vastaava

PVT-, PIPE-, EA-, VIESTILIIKENNE-, SASU-, ELÄINPELASTUS-, AJONEUVO-, TIELIIKENNE- ja JVT-vastaava  

Kalustomestari

Varustemestari

Koulutuspäällikkö
(osaamisen hallinta)

TYÖTURVALLISUUS-vastaavaPalokuntanuori
Snadit

(7-9 vuotta)

Palokuntanuori
(10-17 vuotta)

Varhaisnuorten 
vastaava

(Snadien vastaava)

Hälytyspäällikkö

Varhaisnuorten kouluttaja
(vanu-kouluttajakurssi)

Varainhankintavastaava



Toiminnan aloittaminen

Varhais-
nuori 6-9v

Palokuntanuori 
10-17v

Nuorten kouluttaja
Varhaisnuorten ohjaaja >18

Apukouluttaja (16-17v)

Nuoriso-osaston 
vastuutehtävät 

Koulutuspäällikkö
(nuoriso-osaston 

johtaja)

>16v sammutusmiesharjoittelija
>18v hälytysosaston jäsen

Jäsen – harrastustoiminnan tehtävät
Harrastustoimin-

nan
vastuutehtävät

Hälytysosaston 
vastuutehtävät

Hälytysosaston 
johtaja
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(Hallinnon) Yhdistystoiminnan tehtävät

Hallitus

6-15 vuotiaat > 16 vuotiaat
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K
O
U
L
U
T
U
S
P
Ä
Ä
L
L
I
K
K
ö



SPEK erityisansioristi 
(30v.)

SPEK ansioristi (20v.)
SPEK I lk.ansiomitali

(15v.)

6-9 vuotiaat > 17 vuotiaat Palkitseminen

Vuoden ahkerin harjoittelija

HELPE ansiomitali (5v.) HELPE ansioristi (10v.) HELPE erityisansioristi (20v.)

UPL I lk. ansiomitali (5v.) UPL II lk. ansiomitali (10v.)

?

Snadi Palokuntanuori Nuorten ohjaaja Nuorten kouluttaja
Nuoriso-osaston 

varajohtaja
Nuoriso-osaston 

johtaja

Nuorempisammutus
mies

Sammutusmies
Vanhempi 

sammutusmies
Yksikönjohtaja Hälytyspäällikkö

Palokuntaharrastaja TUVI-vastaava Koulutusvastaava

5 v. 10 v. 20 v.

SSPL prons. 
ansiomitali (15v.)

UPL ansioristi(20v.)

15 v.

SSPL hopeinen 
ansiomitali (20 v.)

25 v. 30 v.

SSPL kultainen 
ansiomitali (25 v.)

SPPL ansiomitali (15v.) SPPL ansioristi (20v.)
SPPL erityisansioristi 

(30v.)

Hallituksen jäsen Sihteeri Kirjanpitäjä Rahastonhoitaja Puheenjohtaja

Harrastustoiminnan 
johtaja

Palokunnanpäällikkö

SPEK ansiomitali 
(10v.)

SPEK I lk. ansioristi 
(25v.)



Osallisuus
VA LT T E R I  T E R VA L A



Osallisuuden kokemus
Osallisuus onnistuu, mikäli 

muodostuu rehellinen kuulemisen 
kokemus. Se ei välttämättä 

tarkoita sitä, että oma näkökulma 
valitaan.



Tavoitteena

Tavoitteena on saada ihmiset kokemaan itsensä merkityksellisiksi ja arvokkaiksi 
toimijoiksi. Lisäksi tavoitteena on opettaa, että aktiivisesti toimimalla on 

mahdollisuus kehittää toimintaa haluttuun suuntaan.



Onnistunut osallisuus
Kun henkilön esittämä ajatus, 
mielipide, aloite tai palaute 

huomioidaan ja sen vaikutukset 
yhdistyksen toimintaan pystytään 

osoittamaan.



Nuorten osallistaminen



Nuorten kuuleminen

Nuorisolaki velvoittaa tarjoamaan ja järjestämään nuorille 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa nuorisotyötä ja -politiikkaa 
koskevien asioiden käsittelyyn tai muutoin kuulemaan heitä 
mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa 
asioissa. (Nuorisolaki 21.12.2016/1285)

Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään 
koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja 
kehitystason mukaisesti. (YK lasten oikeuksien sopimus) 



Vaikuttaminen askel askeleelta

• Tarjotaan nuorille ensin pienempiä haasteita.

• Kokemuksen karttuessa kasvetaan kohti isompia
haasteita.

• Aikuisten tuella asioita ja vastuunottoa on hyvä
harjoitella.

• Päätöksenteossakin on hyvä aloittaa nuoria lähellä
olevista rakenteista
• Nuorisotyötoimikunta (palokunnan)

• Palokunnan asettama työryhmä

• Palokunnan vuosikokous

• Palokunnan halitus

• Pelastusliiton nuorisotyövaliokunta/-toimikunta

• Leirityöryhmä



Nuorten osallistamisen menetelmiä

https://issuu.com/allianssiry/docs/osallisuus-netti-uusi
https://issuu.com/allianssiry/docs/allianssi-valtikka-menetelmaopas
https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/293/cover


Vinkkejä  osallistamiseen (SPEK)

Hanki tietoa, mitä nuoret ajattelevat.

Määrittele toiminnan tavoitteet alusta alkaen nuorten toiveita ja tarpeita kartoittamalla.

Ota nuoret mukaan toiminnan ideointiin ja suunnitteluun.

Hyödyntäkää eri nuorisotoimijoiden osaamista.

Tarjotkaa nuorille mahdollisuus olla mukana toteuttamassa toimintaa.

Määritelkää nuorten kanssa yhdessä arvioinnin ja onnistumisen kriteerejä.

Hyödyntäkää nuorten osaamista ja verkostoja kaikissa vaiheissa.



Yhdenvertaisuus
VA LT T E R I  T E R VA L A



Yhdenvertaisuus palokunnassa

▪ Syrjinnästä vapaa alue
▪ Yhdenvertaisuussuunnitelma
▪ Kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyn ja puuttumisen ohjeet
▪ Turvallisemman tilan periaatteet
▪ Jäsenten koulutus
▪ Viestintä
▪ Salliva ja hyväksyvä ympäristö, missä puheet, käytös ja toiminta eivät ole 

syrjiviä 

https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu

https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu


Lasten ja nuorten turvallisuus



Lähtökohtana lasten ja nuorten 
turvallisuus

Tapahtumaturvallisuus

Viikkoharjoitukset

Leiritoiminta

Kilpailutoiminta

Matkustaminen 

Ensiapu

Työturvallisuus ja vakuutukset

Yhteydenpito



Lähtökohtana lasten ja nuorten 
turvallisuus

Ohjeiden avulla toiminnan järjestäjä 
voi ehkäistä alaikäisten 
koskemattomuutta ja turvallisuutta 
vaarantavia tekoja ja tapahtumia. 

Ohjeen tarkoituksena on 
varmistaa ja edistää lasten 
turvallisuutta 
vapaaehtoistoiminnassa. 



Rikostaustan selvittäminen yhdistyksessä
1. Asian käsittely
2. Luvan pyytäminen
3. Otteen hakeminen
4. Rekisteriote
5. Rekisteriotteen tarkastaminen
6. Rekisteriotteen säilyttäminen
7. Toimenpiteet



Linkkejä
SOSTE: Yhdistysten hyvä hallintotapa https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/hh-opas_nettiin.pdf

Allianssi: Nuorten osallistuminen järjestöissä https://issuu.com/allianssiry/docs/osallisuus-netti-uusi

Allianssi: Nuoret palveluita arvioimassa https://issuu.com/allianssiry/docs/allianssi-valtikka-menetelmaopas

SPEK Nuorten osallistaminen palokunnassa http://docplayer.fi/189974206-Nuorten-osallistaminen-palokuntatoiminnassa.html

SPEK Palokuntanuoriso-osaston turvallisuusohje http://tiedostot.spek.fi/palokuntanuoret/Nuoriso-osaston_turvallisuusohje2013.pdf

Toimintaohje; Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen https://www.soste.fi/wp-
content/uploads/2021/05/2014-SOSTE-julkaisu-Lasten-turvallisuutta-lisaavat-toimintatavat-ja-vapaaehtoisen-rikostaustan-
selvittaminen.pdf

HELPE Ohje nuorten koskemattomuuden turvaamiseksi palokunnassa https://1drv.ms/b/s!Au72DKo00VWwjthj7jx-
e9AT6edC7A?e=nxdDL0

Sopimuspalokuntatoiminnan vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuoteen 2035 
https://issuu.com/palopaallysto/docs/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus_2021

Syrjinnästä vapaa alue julistaminen: https://yhdenvertaisuus.fi/julistautuminen

https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/hh-opas_nettiin.pdf
https://issuu.com/allianssiry/docs/osallisuus-netti-uusi
https://issuu.com/allianssiry/docs/allianssi-valtikka-menetelmaopas
http://docplayer.fi/189974206-Nuorten-osallistaminen-palokuntatoiminnassa.html
http://tiedostot.spek.fi/palokuntanuoret/Nuoriso-osaston_turvallisuusohje2013.pdf
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/05/2014-SOSTE-julkaisu-Lasten-turvallisuutta-lisaavat-toimintatavat-ja-vapaaehtoisen-rikostaustan-selvittaminen.pdf
https://1drv.ms/b/s!Au72DKo00VWwjthj7jx-e9AT6edC7A?e=nxdDL0
https://issuu.com/palopaallysto/docs/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus_2021
https://yhdenvertaisuus.fi/julistautuminen


Kiitos!

www.haaganvpk.com

valtteri.tervala@haaganvpk.com

http://www.haaganvpk.com/

