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Kuinka monta vuotta olet toiminut kouluttajana/ohjaajana?
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Onko palokunnallanne varhaisnuoriso-osastoa?
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Onko nuoria tällä hetkellä

Nuoria on keskimäärin 19 per 
palokunta (UPL) 
valtakunnallisesti keskimäärin 
17

Liian vähän, tavoitemäärä on 
keskimäärin valtakunnallisesti 
keskimäärin 21
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sopiva määrä

liian vähän, tavoitemäärä olisi

liikaa, sopiva määrä olisi



Onko nuorten kouluttajia/ohjaajia palokunnassanne tällä hetkellä

Kouluttajia/ohjaajia on 
keskimäärin 7 per palokunta 
(UPL), valtakunnallisesti 6 per 
palokunta

Ihannemäärä olisi valtakunnallisesti 
keskimäärin 8 per palokunta
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Miksi kouluttajia/ohjaajia on liian vähän?

Muu syy, mikä (kaikki 
kouluttajat/ohjaajat):
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kiinnostus nuoriso-osastoa kohtaan alhainen

ei ole löydetty vetäjiä

ajanpuute

muu
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muu syy, mikä



Nuoriso-osastonne vuosibudjetti

Keskimääräinen nuoriso-osaston budjetti UPL~3100e, valtakunnallisesti  ~2800e (vaihteluväli 0e-
12000e)

Toiveet valtakunnallisesti olivat 
keskimäärin 3500e, UPL  toiveet 
keskimäärin 5500e
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riittävä

liian pieni, sopiva määrä olisi



Mikä taho rahoittaa nuorten varusteet (valitse yksi tai useampi)
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muut avustukset
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Muu, mikä, kaikki 
kouluttajat/ohjaajat:
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Mikä taho rahoittaa nuorten leirimaksut? (valitse yksi tai useampi)
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Nuoriso-osasto itse

kodit maksavat osan leirimaksusta

kaupunki/kunta

ei osallistuta leireille

säätiö

varainkeruu

palomiesyhdistysMuu, mikä, kaikki 
kouluttajat/ohjaajat:
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nuoret itse

en osaa sanoa
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Onko nuoriso-osastollanne (valitse yksi tai useampi)

Esim leirikalusto, CTIF-kalusto, kilpailukalusto, omat varustekaapit, lyhyempiä letkuja 
nuorille, liikuntavälineitä, VPK:n ambulanssi/paloauto nuorten vapaassa käytössä, 
radiopuhelimia

Muu, mitä, kaikki 
kouluttajat/ohjaajat:
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Hyödynnättekö nuorisotoiminnassanne (valitse yksi tai useampi)
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harjoitusten vetäjinä

apuohjaajina

kuljetusapuna

tapahtumissa/leireillä

varainkeruussa

potilaina/maalihenkilönä

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Nuorten vanhemmat

0 50 100 150 200
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tapahtumat/leirit
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yhteisharjoitukset

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: 
hälytysosastolaiset
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ulkopuolisia kouluttajia

vierailukohteita

muut alueen palokunnat

muut…

yksittäiset henkilöt

pelastuslaitoksen…

kouluttajien…

Pelastusliitto

muut viranomaiset

nuorisopalvelut
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virkistystoiminta

yhteisharjoitukset

huolto

kuljetusapu

(leirit, 24h jne)
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muonitus
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muut

varainhankinta

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Nais- tai 
tukiosastot

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Muut 
tahot, mitkä

17%

91%

57%

7%

nuorten vanhempia, miten

hälytysosaston ihmisiä, miten

nais- tai tukiosaston ihmisiä, miten

muita tahoja, mitä

Kuljetusapuna, apukouluttajina, potilaina, yleisapuna, varankeruussa, vanhemmille whatsapp-ryhmä 
yhteydenpitoon

Erikoisosaamista harjoituksiin, kaluston kuljettajina, kouluttajina, apuna harjoituksissa ja tapahtumissa, 
potilaina, tukena

24h harjoituksissa, kuljetusapuna, apuna leiritoiminnassa, kouluttajina, virkistystoiminnassa, muonituksissa, 
apukouluttajina

Muut alueen palokunnat, pelastusliitto



Järjestääkö palokuntanne palokunnan ulkopuolisille lapsille tai nuorille toimintaa (esim. iltapäiväkerho, kaveri-illat)
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tapahtumat (Päivä paloasemalla jne)

päiväkotivierailut

muutKyllä, mitä, kaikki 
kouluttajat/ohjaajat:
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Oletko itse ollut palokuntanuori?
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Onko sinulla muita rooleja palokunnassa nuoriso-osaston kouluttajana/ohjaajana toimimisen lisäksi
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muu

358 kouluttajaa/ohjaajaa toimii lisäksi 533 eri roolissa 
eli keskimäärin 1,5 roolissa nuorten 
kouluttamisen/ohjaamisen lisäksi

Kyllä, mitä, kaikki 
kouluttajat/ohjaajat:
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Pääasiallinen roolisi on
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Toimitko palokunnan ulkopuolella nuorten harrastusten parissa ohjaajana?

0

5

10

15

20

25

30

urheilun parissa partio muu

Kyllä, toimin myös , kaikki 
kouluttajat/ohjaajat:
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Mitä nuorisotoimintaan liittyviä kursseja olet suorittanut? (valitse yksi tai useampi)

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Muu, mikä
• En ole ollut tietoinen (5)
• Ajanpuute (5)
• Vasta aloittanut (3)
• Ei ole ollut kursseja (3)
• Laiskuus
• Koulutan niin vähän (2)
• Linjaus, ettei kasvatusalan ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
tarvitse käydä

• Maantieteelliset haasteet

Miksi et ole suorittanut kursseja?
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25%
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16%

27%

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

leirillä suoritettava ryhmänjohtajakurssi

nuoriso-osaston kouluttajakurssi

nuoriso-osaston johtajakurssi

palokuntakouluttajakurssi

muu, mikä/mitkä

en ole suorittanut

14%

0%

33%

40%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ei ole ollut sopivia kursseja tarjolla

en ole päässyt koulutuksiin toiveistani huolimatta

en ole päässyt osallistumaan koulutuksiin
henkilökohtaisista syistä

en koe tarvitsevani koulutusta

muu, mikä



Mikä motivoi sinua toimimaan kouluttajana/ohjaajana? (valitse yksi tai useampi)

Kaikki vastaajat: Muu, mikä/mitkä: 

• Ei ole muita vetämässä harjoituksia
• Halu osoittaa tukea nuorisotoiminnalle
• Nuoriso-osastolaiset
• Ei osaa olla poiskaan
• Hyvä palaute nuorilta ja huoltajilta
• Nuorten onnistuminen
• Kilpailut
• Leirit
• Verkostoituminen valtakunnallisesti
• Omat lapset mukana
• Voi tarjota ilmaisen harrastuksen nuorille
• Esimerkkinä toimiminen
• Turvallisen ja hyvän harrastuksen tarjoaminen
• Perustaitojen opettaminen
• Oma hyvä kokemus nuoriso-osastossa
• Leirit ja tapahtumat
• Nuorten oppiminen
• Muiden kouluttajien taakan pienentäminen
• Yhteisöllisyys
• Oma kehittyminen
• Yhteistoiminta muiden palokuntien kanssa
• Ajatus, että kouluttamani nuori saattaa toimia joskus 

oikealla tehtävällä kanssani
• Pienen kylän lähes ainoa harrastus nuorille
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77%
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lasten ja nuorten kehityksen seuraaminen

auttamisen halu

opettaminen

jatkuvuuden takaaminen, nuorten saaminen
hälytysosastoon

omien taitojen ylläpitäminen

palokuntayhteisö

johtamistaitojen harjaantuminen

muu, mikä/mitkä asiat

ei mikään



Mitkä asiat huolettavat tai harmittavat sinua kouluttajana/ohjaajana? (valitse yksi tai useampi)

• Ei löydy inspiraatiota uusiin harjoituksiin kun vuosia tehty samalla tavalla
• Laitteiden ja harjoitusalueen puute
• Oma ajanpuute
• Saisi keskittyä vain yhteen tehtävään
• Emme ole markkinoineet nuorisotyötä koronan vuoksi muutamaan vuoteen
• Koen itseni ajoittain ”yksinäiseksi” kouluttajaksi koska edustan ”sitä toista” 

sukupuolta
• Muiden kouluttajien vähäinen koulutuksen määrä
• Muiden kouluttajien käytös sulkea toiset kouluttajat ulos
• Junnut ovat liian nuoria, teinit eivät käy harjoituksissa
• Kouluttajien sitoutuminen
• Paloaseman tilat
• Liian vähäinen yhteys huoltajiin
• Kouluttajien aktiivisuus/motivaatio
• Oma toiminta johtajana, mitä voisin tehdä vielä paremmin
• Erityisnuorten tuomat haasteet
• Kouluttajien heikko laatu ja vastuuntunnottomuus, mikä kuormittaa muita 

kouluttajia
• Kouluttajien osaamisen heikkous sekä palokunta- että koulutustaidoissa
• Tehdyn työn väheksyminen
• Käyttäytyminen
• Kouluttajien jaksaminen
• Lapsilla on valtavasti harrastuksia, eivät jaksa kaikkia
• Sisäinen ja ulkoinen vetovoima ja markkinointi
• Suhtautuminen nuoriso-osastoon miehistön osalta, ei haluta panostaa nuoriso-

osaston koulutuksiin
• Ohjaajien keskinäiset välit tulehtuneet
• Sopivien kouluttajien löytäminen, kuka ottaisi kokoanisvastuun
• Kouluttajien välinen yhteistyö, ryhmädynamiikka
• oma ajankäyttö
• Paljon lapsia, vähän aikaa yhtä lasta kohden
• Palokuntien väliset erimielisyydet
• Nuorten kunnioitus kouluttajia kohtaan muuttunut ajan saatossa vähäisemmäksi, 

vaikeus löytää hyviä harjoituksia
• Olen niin tuore kouluttaja muiden kouluttajien silmissä
• Paikkakuntalaisten arvostuksen puute 
• Koulutusresurssit
• Pienen paikkakunnan haasteet saada nuoret pysymään mukana

Muu, mikä, kaikki kouluttajat/ohjaajat:

58%

12%

33%

37%

11%

26%

23%

63%

9%

4%

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

nuorten lisääntyneet ongelmat

en koe osaavani kouluttaa tarpeeksi hyvin

oma jaksaminen

kouluttajien/ohjaajien vähäinen määrä

nuorten vähäinen määrä

palokunnan sisäiset ongelmat

nuorten saaminen palokuntaan

nuorten pysyminen palokunnassa

muu, mikä/mitkä

ei mitkään asiat



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

• Taloudellista tukea (2)
• Palokunnan ja järjestökentän muutoskyky ja 

organisoinnin kehittäminen
• Resursseja
• Yhteisöllisyyttä
• Lisää aikaa
• Nuorille suunnattua, päivitettyä 

koulutusmateriaalia
• Soveltavia harjoituksia ja yhteisharjoituksia 

miehistöosaston ja tukiosaston kanssa
• Nuorille oma vastuukouluttaja
• Yhteisiä palavereita muiden ohjaajien kanssa
• Korvausta nuorison ohjaamisesta
• Positiivista palautetta omalta kouluttajaporukalta 

silloin, kun sille on syytä
• Ulkopuolisia kouluttajia
• On hyvä tiedostaa asia, mutta vähemmän haloota 

erityisnuorista ja heidän ”lokeroimisestaan”
• Rajoja ei saisi olla, pelastusliitot voisi vetää yhtä 

köyttä ja järjestää yhteisiä leirejä, muitakin kuin 
suurleiri

• Paremmat mahdollisuudet sovittaa palokunta 
yhteen työn ja muun elämän kanssa

• Hyvän nuoriso-osaston johtajan

Muuta, mitä, kaikki kouluttajat/ohjaajat:
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26%

35%

53%

33%

33%

51%

7%
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lisää koulutusta

työkaluja erilaisten nuorten kohtaamiseen ja kouluttamiseen

työkaluja ongelmatilanteiden (kiusaaminen, huono käytös jne)
ratkaisemiseen

valmista materiaalia harjoitusten suunnitteluun

lisää ohjaajia/kouluttajia

enemmän tukea palokunnan sisältä

enemmän yhteistyötä toisten palokuntien kanssa

en mitään

muuta, mitä



Mihin koulutukseen haluaisit (valitse yksi tai useampi)

Kaikki vastaajat: Muu, mikä/mitä

• Nousujohteisen ja pitkäjänteisen 
koulutuksen suunnittelu

• Mallia muilta, uusia ideoita
• Lyhyitä iltakoulutuksia
• Voisi olla jonkinlainen koulutuspäivä, 

jolloin voit käsitellä erilaisia ajankohtaisia 
tai toivottuja asioita

42%

25%

75%

75%

0%

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

nuoriso-osaston kouluttajakurssi/palokuntakouluttajakurssi

nuoriso-osaston johtajakurssi

erityisnuorten kanssa toimimiseen liittyvää koulutusta

oppimistyyleihin ja -tapoihin liittyvää koulutusta

muu, mikä/mitä



Oletko viime aikoina harkinnut lopettavasi kouluttajana/ohjaajana toimimisen?

• Kotona pienet lapset
• Aika antaa vastuuta nuoremmille ja tukea 

taustalla (2)
• Kaikkien kouluttajien mielipiteitä ei kuunnella
• Opiskelu (2)
• Armeija
• Vahvat näkemyserot osastonjohtajan kanssa
• Ei tulisi olla yhdessä pestissä liian pitkään
• Suurenevien ryhmäkokojen vuoksi
• Oman elämän kiireet
• Vaihtuvuuden vuoksi
• Olisi kiinnostavaa tietää, mitä tapahtuisi kun 

lopetan
• Eläköityminen
• Vähäinen kouluttajien määrä->varhaisnuoret 

ja nuoret samassa, nuoret ei välttämättä pysy
• Vaikka kuinka kouluttaa nuoria, harva siirtyy 

hälytysosastoon

Muu, mikä, kaikki kouluttajat/ohjaajat:

70%

30%

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

en

kyllä

24%

12%

71%

71%

41%

18%
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resurssien puutteen vuoksi

nuorten lisääntyneiden haasteiden vuoksi

oman jaksamisen vuoksi

ajan puutteen vuoksi

palokunnan sisäisten ongelmien vuoksi

muu, mikä



Saatko palokunnassasi kehittävää palautetta työstäsi kouluttajana/ohjaajana?

28%

53%

19%

0%

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

en lainkaan

satunnaisesti

säännöllisesti

muu, mikä



Miten kehittäisit nuorten kurssien suorittamista? (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Muuten, miten:

• Yhteisharjoituksia lähipalokuntien kanssa
• Taito- ja ikätason mukaan, osa vaatii fyysistä jaksamista
• Enemmän vapautta kurssisisältöön, jatkokursseille 

jonkinnäköinen taitotasovaatimus
• Pk-järjestelmä oli hyvä
• Pitäisin kurssit, mutta voisi tuoda pienempiä kokonaisuuksia 

viikkoharjoituksiin, nettiin tms taitojen oppimiseksi lisää
• Koko kurssijärjestelmätavoitteita tulisi uudistaa ja 

tarkentaa, yhteiskunta ja nuoret ovat muuttuneet 20 
vuoden aikana

• Palokuntarippikoulun tilalle prometheus-kurssi, ei leirillä
• Kesäleirillä olisi edelleen mahdollisuus suorittaa taitomerkki
• Ei ainakaan yhtään lisää verkko-oppimista, kaikki nuoret 

ovat kyllästyneitä siihen
• Viikonloppukurssit
• Leireille osallistumattomille nuorille voisi toiminta-

alue/pelastusliitto pitää viikonloppukursseja
• Viikonloppukurssit
• Koulutusmateriaaleja voisi kehittää paremmin ikäryhmiä 

ajatellen, typerää, että melkein täysi-ikäiset 
tulitaistelijakurssilaiset treenaavat samoilla Miina ja Manu 
ja Kille-kisu –kuvituksilla ja tarinoilla

• Kurssien kehittäminen ja päivittäminen nykyohjeisiin
• Oman palokunnan tukeminen, kurssit palokunnissa 

tarvittaessa
• leirien aikana järjestettäviä kursseja ei mielestäni pidä 

poistaa, mutta voisi täydentää / suorittaa joitain muita 
kursseja muina vuodenaikoina, esim. viikkoharjoituksissa

• Ikätason mukaan kurssien jakaminen on mielestäni 
pääsääntöisesti toiminut hyvin, mutta myös nuoren 
taitotaso voitaisiin ottaa huomioon päätöksessä, mikäli hän 
selkeästi on kurssinsa vaatimus-/taitotasoa alemmalla tai 
korkeammalla

66%

41%

32%

21%

20%

39%

25%

55%

5%

0%

7%

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

kursseja suoritettaisiin edelleen koulutusleireillä

kurssit jaettaisiin pienempiin moduuleihin, joita voisi suorittaa pitkin
vuotta

kursseja voisi suorittaa viikkoharjoituksissa

kursseja voisi suorittaa itsenäisesti verkkokursseilla

kursseja voisi suorittaa tiimeissä verkkokursseilla

kursseja voisi suorittaa monimuotokoulutuksena (osa verkossa, osa
viikkoharjoituksissa)

kursseja voisi suorittaa vertaisoppimalla (esim. palokuntalainen opastaa
toista palokuntalaista)

kurssit olisivat taitotason, ei ikätason mukaan

koko kurssijärjestelmästä tulisi luopua

ei mitenkään

muuten, miten



Miten kehittäisit viikkoharjoituksia (valitse yksi tai useampi)

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Muuten, miten:

• Voisi olla kaksi harjoitusta viikossa, joista toinen 
liikuntaa

• Pienryhmiin jakaminen
• Suunnitelmallisuus ja taitotason mukainen 

muokattavuus
• Vähemmän kouluttajia
• Monipuolista toimintaa, ei vain hälytysosastoon 

tähtäävää koulutusta
• Kaipaisin jotain uutta harjoituksiin, en tiedä 

miten kehittäisin toimintaa
• Kalustoa laajemmin nuorten käyttöön
• Nuorten koulutusohjelma olisi palokunnassa 

nousujohteista
• Pitäisi ajatella uudella tavalla harjoituksia 

suunniteltaessa eikä niin, että näin on aina tehty
• Olisi hienoa, jos kouluttajat pääsisivät viikoittain 

paikalle
• Pienemmät ryhmät
• Osaavampaa kouluttajaporukkaa
• Lisää ulkopuolisia kouluttajia
• Kouluttajien tulisi suunnitella aiheensa
• Poistaisin palokunta-aiheita, lisäisin muuta 

tekemistä
• Teoriaa
• Yhteistyö muiden harrasteporukoiden kanssa
• Tuttuihin asioihin syvennyttäisiin enemmän ja 

harjoituksista muokataan haastavampia
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lisää monipuolisuutta

enemmän kouluttajia/ohjaajia paikalle

enemmän nuoria

nuoret enemmän mukaan viikkoharjoitusten suunnitteluun ja
toteutukseen

enemmän yhteistyötä toisten palokuntien kanssa

enemmän ryhmiin jakoa ikä- tai taitotason mukaan

olisi valmis suunnitelma, jonka mukaan edetään

pidemmät harjoitukset

harjoitukset useammin

en mitenkään

muuten, miten



Kuinka tärkeänä pidät seuraavien taitojen opettamista palokuntanuorille: kouluttajien/ohjaajien vastaukset 
(erittäin tärkeä)

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

digityökalujen (Priima, Haka, sähköposti) käyttö

ekologisuus

teltan tai muun majoitteen pystyttäminen

kestävä kehitys

kartan luku ja suunnistus

turvallinen toimiminen netissä

varautuminen ja väestönsuojeluun liittyvät asiat

jokamiehenoikeudet

luonnossa selviytyminen

pitkähkössä sähkö-, vesi- tai ruuanjakokatkoksessa selviytyminen

palokuntatoiminnasta asianmukainen somettaminen

erilaisuuden ja eri kulttuurien arvostaminen, kulttuuriperinnön…

terveelliset elämäntavat

uimataito

liikunnan harrastaminen

mielenterveys ja jaksaminen

pelastustehtävissä toimiminen

muu, mikä

turvataidot (esimerkiksi mitä tehdään, jos kokee tai näkee…

tasa-arvo - ja yhdenvertaisuusasiat

liikenneturvallisuus

yhteistyö- ja kaveritaidot

palokuntalaisena käyttäytyminen

ryhmässä toimiminen

turvallinen toiminta kotona ja lähiympäristössä

alkusammutustilanteissa toimiminen

ensiaputilanteissa toimiminen

hätätilanteissa toimiminen

UPL kouluttajat/ohjaajat kaikki kouluttajat/ohjaajat

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Muu, mikä: 
• Kansalaistaidot
• Palokuntaperinteet
• perusasioista selviäminen
• kädentaidot (työkalujen käyttö)
• palokunnan tulevaisuuden turvaavien taitojen 

opettaminen
• miten aikuiselle puhutaan
• Vapaaehtoistyö
• maalaisjärjen käyttö
• kiusaamisen ehkäisy
• Kouluttaminen
• taidot, joista hyötyä sekä jokapäiväisessä 

elämässä että palokunnassa, käytöstavat
• ystävien saaminen



Kuinka tärkeänä pidät seuraavien taitojen opettamista palokuntanuorille: kouluttajien/ohjaajien vastaukset 
UPL kouluttajat/ohjaajat ja nuorten vastaukset UPL(vaihtoehto: erittäin tärkeä)

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

muu, mikä

digityökalujen (Priima, Haka, sähköposti) käyttö

kartan luku ja suunnistus

ekologisuus

jokamiehenoikeudet

kestävä kehitys

palokuntatoiminnasta asianmukainen somettaminen

luonnossa selviytyminen

turvallinen toimiminen netissä

teltan tai muun majoitteen pystyttäminen

varautuminen ja väestönsuojeluun liittyvät asiat

pitkähkössä sähkö-, vesi- tai ruuanjakokatkoksessa selviytyminen

uimataito

erilaisuuden ja eri kulttuurien arvostaminen, kulttuuriperinnön…

liikunnan harrastaminen

mielenterveys ja jaksaminen

terveelliset elämäntavat

pelastustehtävissä toimiminen

turvataidot (esimerkiksi mitä tehdään, jos kokee tai näkee…

tasa-arvo - ja yhdenvertaisuusasiat

turvallinen toiminta kotona ja lähiympäristössä

liikenneturvallisuus

yhteistyö- ja kaveritaidot

alkusammutustilanteissa toimiminen

hätätilanteissa toimiminen

palokuntalaisena käyttäytyminen

ensiaputilanteissa toimiminen

ryhmässä toimiminen

UPL nuoret UPL kouluttajat/ohjaajat



Järjestetäänkö alueellanne aluekilpailuja tai palokuntakohtaisia kilpailuja

Kaikki kouluttajat/ohjaajat, Ei koska: 

• Osallistujapula
• Korona
• Ei ole taitoa
• Ei ole virtaa 
• Tiedottamisen puute
• Resurssipula 
• Ei ole kilpailukulttuuria

0%

89%

11%

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

ei, koska

kyllä, mitä

en osaa sanoa

Mitä kilpailuja: UPL 
kouluttajat/ohjaajat:

Liikuntakalustokilpailut, 
tietokilpailut, aluekilpailut, 
salibandykilpailut, Jussin malja, 
lumiveistokisa, viisi osakilpailua 
vuodessa, Rescue Race, 
Tietotaito, sankoruisku, Veikon 
malja, leirikilpailut, Panu CUP



Miten kehittäisit kilpailutoimintaa?

21%

21%

52%

33%

35%

15%

4%

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

en mitenkään

lisää kilpailuja

monipuolisempia kilpailuja

kilpailuja, joihin voisi kunnolla treenata etukäteen

omat sarjat nuoremmille ja vanhemmille

kilpailuja maantieteellisesti laajemmalle

muu, mikä



Osallistutaanko palokunnastanne alueleireille?

kaikki kouluttajat/ohjaajat, ei, koska:

Kouluttajia tai muita aikuisia ei saada 
mukaan leireille (29)
Nuoria ei kiinnosta lähteä (8)
Toiminta on vasta alussa
Huonot kokemukset alueleireiltä
Resurssipula
Kutsut hukassa

0 20 40 60 80 100 120

yhteisöllisyys

uudet ihmiset, verkostoituminen

kouluttaminen/kurssit

kollegat

tiedon/ideoiden jakaminen

nuorten ilo

kokonaisuus

tuttujen tapaaminen

Parasta leireissä kaikki 
kouluttajat/ohjaajat

80%

13%

7%

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

kyllä

ei, koska

en osaa sanoa



Kaikki vastaajat: Miten kehittäisit alueleirejä?

• Tulisi keskittyä enemmän alueleireihin, suurleirit eivät ole enää tätä päivää. Alueleirejä useita peräkkäin, esim. 5 tai 9, suurleirit siten 6 tai 10 vuoden välein. 
Alueiden leireillä nuoret helpompi sitouttaa omaan porukkaan ja suurleirien jälkeen alueleireillä käy kato. Viikonlopun mittaiset virkistysleirit toimivat hyvin.

• Ikäkohtaisista kursseista luopuminen- enemmän elämyksellistä koulutusta/toimintaa, liiton leireillä paremmat resurssit kuin palokunnilla
• Uusia tekijöitä, turvallisuuskulttuurin parantaminen
• Parempia työkaluja koulutusten parantamiseen ja oppimateriaalien tiheämpää päivittämistä
• Kurssiohjelma vanhanaikaista, kursseista tulisi luopua kokonaan
• Osalla alueeni kouluttajista tärkeintä päästä ”viihteelle” leireillä, tämän näkyy alkoholin käyttönä lasten/nuorten tapahtumassa
• Lisää syventäviä kursseja kuten ea-jatko jne
• Vähemmän koulutusta leireillä ja enemmänkin koulutus/oppimiskokemuksia eikä niinkään kursseja, siirtäisin kurssit osaksi viikkoharjoituksia
• Enemmän rahallista tukea, jotta leirimaksut olisivat kohtuullisemmat
• Leirejä useammin
• Enemmän vapautta palokunnille teltta-alueilla, esim. grillauksen salliminen omien telttojen luona. Lipunnosto pitiäsi lopettaa!
• Leirin yhteyteen kilpailut, jotta vältettäisiin joka viikonloppu olevat kissanristiäiset
• Pitkä viikonloppu, kaksi päivää tuntuu hieman lyhyeltä
• Monipuolisempia, ei niin palokunta-aiheisia
• Enemmän väkeä järjestelyihin, jokaiselle jotain tekemistä
• Koulutus voisi olla paremmin jaettu taitoryhmiin
• Alueleireillä tulisi kannustaa enemmän hankkimaan kavereita eri palokunnista
• Yhteistyö muiden alueiden kanssa
• Mennään mukavuusalueen ulkopuolelle eikä pysytä samassa vanhassa kaavassa
• Ohjelman kehittäminen, voisi olla toiminnallisempia treenejä/keikkoja/rasteja
• Järkevämpi ohjelma
• Enemmän ”metsäleirejä” kaupunkileirien sijaan, esim. leirikeskuksissa
• Kouluttajilta vaadittaisiin enemmän, taso korkeammalle! Kun tullaan leireilemään niin jaksetaan olla koko leiri loppuun asti nuorten asioissa
• Ohjelmapuolen uudistaminen, tuntuu, että samalla konseptilla ollaan menty vuosikymmenet
• Enemmän oman alueen näköisiä leirejä
• Enemmän palokunta-aiheista toimintaa
• Tasa-arvoisempaa vastuunjakoa
• Vähemmän rahaa aikuisten suunnittelukokouksiin ja keskittyminen nuorten monipuoliseen kouluttamiseen
• Kilpailut pois leireiltä eri viikonloppuihin
• Kaluston oltava kunnossa ja laadukasta
• Monipuolistaisin niitä 



Miten kehittäisit alueleirejä? 2/2

• Ei härkitä palokuntatoimintaa pilalle kehittämällä vain kehittämisen vuoksi
• Teltoissa pitäisi olla nuorten lisäksi aikuinen yöpymässä, ja nuoria olisi hyvä opastaa esimerkiksi kipinävuoroissa. Nuorille selkeämmät 

ohjeet siitä mitä, missä, milloin ja millä varusteilla
• Kysyttäisiin nuorilta miten he viihtyisivät siellä, pätevät ihmiset suunnittelemaan
• Parempia fasiliteetteja leirien järjestämiseen, mutta taitaa kaatua SPEKin niskaan. Toivottavasti Palotarusta kehitettäisiin niin, että 

siellä olisi näillä kustannustasoilla mitenkään mielekästä järjestää leirejä. 
• Leiripalokunnalle rahoitusta
• Kurssien suunnittelua ja mahdollistamista
• Halvempi hinta ja enemmän nuoria mukaan, myös leirin aikainen mainostaminen esim. nettiin, että uudet nuoret innostuisivat
• Hiukan lyhyempiä leirejä
• Enemmän yhteistä lähiliittojen kanssa
• Enemmän leiriläisiä
• Lisää muuta kuin kurssisisältöä, jotta jäisi aikaa tehdä rennompia juttuja nuorten kanssa
• Tukea leireille, jotta eivät häviä pikkuhiljaa
• Pitää saada innostettua mukaan enemmän nuoria kuin vain ne muutama innokas per osasto
• Nuoret enemmän mukaan suunnittelemaan leirejä
• Uusia tekijöitä pitäisi saada jotka ottaisivat vastuuta isommalti, jotta vanhemmat voisivat siirtyä eläkkeelle
• Tehtäväkeskeistä toimintaa, nuoret haluavat olla ”palomiehiä”
• Monipuolista toimintaa kaikenikäisille nuorille
• Hybridimalli. Osan kursseista voisi käydä ennen leiriä, jolloin saataisiin muuta toimintaa nuorille leirin aikana. Pitkät kurssipäivät 

herättävät aina keskustelua nuorissa
• Kaikille palokuntanuorille pitäisi mahdollistaa leireille osallistuminen
• Teemapuistotyyppinen koulutusmalli



Voiko muiden palokuntien nuoret lähteä oman palokuntasi mukana esimerkiksi leireille?

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: EI, koska:

• Kouluttajia ei riitä vahtimaan muiden nuoria/omia 
nuoria on niin paljon (17)

• Vastuu tuntemattomista nuorista on liian suuri (3)
• Palokunnilla hoitaa omat nuorensa (3)
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19%

9%

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

kyllä

en tiedä

ei, koska



Tekeekö palokuntanne nuoriso-osasto yhteistyötä toisten palokuntien kanssa?

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Ei, koska:

Välimatkat (10)
Suunnitelmissa (6)
Resurssien puute (7)
Kiinnostuksen puute (4)
Aikataulutusongelmat (4)
Kulkuongelmat (4)
Ei koeta tarpeelliseksi (4)
Koronan vuoksi (3)

68%

25%

7%

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

kyllä

ei, koska

en tiedä



Millaista yhteistyötä teette toisten palokuntien kanssa? (valitse yksi tai useampi)

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Muuta, mitä: 
• yhteisiä retkiä
• Paloasemavierailuja
• Tutustumiskäyntejä
• Konsultaatioapua
• Tapahtumien valmistelua
• Mennään nuorten kanssa toisten harjoituksiin
• 24h leiri, mukana naapurikunnan nuoria
• Paloasemavierailut kerran tai pari vuodessa
• Ideoiden vaihto

38%

15%

79%

51%

3%

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

yhteisiä viikkoharjoituksia

ohjaajat vierailevat naapuripalokunnissa vetämässä harjoituksia

leiriyhteistyö

yö paloasemalla -harjoitukset yhdessä

muuta, mitä



Onko palokuntanne nuorisotoiminnassa ollut kuluneen vuoden aikana kiusaamista?

0

20
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80

100

sanallista tönimistä ärsyttämistä ulkopuolelle jättämistälyömistä tms väkivaltaa

En osaa sanoa

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: millaista kiusaaminen on ollut 

92%

4%

4%

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

en ole

yhden kerran/ muutamia kertoja

useita kertoja/toistuvasti

UPL-nuoret



Onko palokuntanne nuoriso-osastossa ollut kuluneen vuoden aikana häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

tuntien häirintää, levottomuutta

härnäämistä

sanallista nimittelyä jne

rumaa kielenkäyttöä

kouluttajan yhteydenpito nuoreen

nuoren viestittely kouluttajalle

tappelut

somessa tapahtuva

seksuaalista häirintää

Kaikki kouluttajat/ohjaajat: millaista häirintä tai muu epäasiallinen käytös on ollut
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14%

0%

22%

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

ei lainkaan

yksittäisiä tapauksia

useita tapauksia/toistuvasti

en osaa sanoa

UPL-nuoret



Opetetaanko nuoriso-osastolle, miten toimia häirintä-/kiusaamis- tai muussa epäasiallista kohtelua sisältävässä tilanteessa?
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kyllä

en tiedä

ei
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Onko palokunnassanne ohjeistus, kuinka toimia häirintätapauksissa?
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14%
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kyllä
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ei



Ovatko SPEKin Turvallisesti palokunnassa materiaalit tuttuja sinulle?

14%

33%

49%

9%

11%
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ei lainkaan tuttuja

olen kuullut niistä mutten ole ehtinyt tutustua

olen tutustunut materiaaleihin

olen käyttänyt materiaaleja

aiheesta olisi tarpeellista järjestää esim. Teams-koulutus



Onko palokuntanne hakenut rikostaustaotteet tai pelastuslaitos teettänyt turvallisuusselvitykset nuorten kanssa toimivista aikuisista?
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Oletko käyttänyt SPEKin valmiita viikkoharjoitussuunnitelmia viikkoharjoituspankista? (https://harjoitukset.spek.fi/)
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Käytättekö HAKAa (valitse yksi tai useampi)

Muutetaanko toimintaa tarvittaessa HAKAn antamien analyysien perusteella?

7%

86%

84%

33%
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ei mihinkään

nuorten jäsentietojen kirjaamiseen

nuorten osallistumistietojen kirjaamiseen

jäsenmäärän muutosten yms analysointiin

en osaa sanoa
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Mitä jos 14-17 -vuotiaille nuorille järjestettäisiin omaa apuohjaajakoulutusta?

• Kaikki kouluttajat/ohjaajat: Huono idea, koska:
• Ryhmänohjaajakoulutus vastaa jo tarpeeseen
• Ovat liian nuoria, 16v-
• Nuoria on niin vähän
• Nuoret pitäisi ottaa mukaan hälytysosastoon
• Ei aikaa

68%

23%

9%

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

hyvä idea

en osaa sanoa

huono idea, koska



Mitä jos suurleireistä tulisi pelkästään elämysleirejä ja kurssien suorittaminen siirtyisi viikkoharjoituksiin tai alueleireille?

0 10 20 30 40 50 60 70

kurssit kuuluvat leirille

nuoret odottaa kursseja

suurleireillä hyvät puitteet

nuoret ryhmäytyvät kursseilla

aika kursseihin ei riitä viikkoharjoituksissa

oppiminen vähentyisi

liika vapaa-aika on huono asia

leireily on kivaa kun se on tavoitteellista

muut tahot järjestävät elämysleirejä

suurleireistä tulisi luopua kokonaan

Huono idea, koska: kaikki kouluttajat/ohjaajat: 

17%

30%

53%

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

hyvä idea

en osaa sanoa

huono idea, koska



Mitä jos kurssijärjestelmästä luovuttaisiin kokonaan?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

joku pitää olla, mutta nykyistä pitäisi uudistaa

auttaa verkostoitumisessa ja monipuolistamisessa

yhtenäisyyden ja rakenteen säilyttäminen

kurssit kuuluvat palokuntatoimintaan

kurssit motivoivat nuoria

Huono idea, koska: kaikki kouluttajat/ohjaajat: 
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28%

68%
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hyvä idea

en osaa sanoa

huono idea, koska



Mitä jos kurssijärjestelmä olisikin taito- eikä ikätason mukainen?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

pitäisi olla tietotason mukainen

taitotasoja on vaikea mitata

ikähaarukka liian suuri

hankala toteuttaa

Huono idea, koska: kaikki kouluttajat/ohjaajat: 
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25%
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en osaa sanoa

huono idea, koska



Mitä jos alle 18-vuotiaat nuoret otettaisiin harjoittelijoiksi hälytysosastoon?

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

sen ikäiset ei saa osallistua hälytyksille

turvallisuus

kaikissa palokunnissa ei ole resursseja-> eri
arvoisuutta palokuntien välille

miehistöosasto on erikseen

Huono idea, koska: kaikki kouluttajat/ohjaajat: 

91%

7%

2%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

palokunnassamme tämä on jo mahdollista

hyvä idea

en osaa sanoa

huono idea, koska



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

opiskelijat jne)

0 5 10 15 20 25 30 35

ei ole pulaa kouluttajista

kouluttajilta vaaditaan paljon taitoa

heillä ei ole aikaa

en usko, että lähtevät mukaan

koulutustaso laskee

kuormittaa kouluttajia

testattu, toimii huonosti

tietosuoja/vastuukysymykset

vanhemmat pyörivät vain jaloissa

Huono idea, koska: kaikki kouluttajat/ohjaajat: 
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Mitä jos nuoriso-osaston kurssit suorittamalla saisi hyväksiluettua hälytysosaston pelastustoiminnan peruskurssin?

• Tarvitaan kertausta/lisää koulutusta nuorten 
kurssien jälkeen (54)

• Nuorten koulutuksen taso vaihtelee (16)

• Osaamisen tason varmistaminen hankalaa (3)
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olisi kertauskurssi

osan kurssista saisi hyväksiluettua

näyttökokeet tai muu näyttö osaamisesta (esim…

jos nuori siirtyy suoraan hälytysosastoon ilman viivettä

yhteinäinen vaatimus riittävästä harjoitusmäärästä ja…

hankittu osaaminen dokumentoitaisiin tarkasti
Toimisi siten, että (kaikki 
kouluttajat/ohjaajat)

Huono idea, koska (kaikki 
kouluttajat/ohjaajat:
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Syntyikö palokunnassanne korona-aikaan hyviä käytänteitä harjoitusten järjestämiseen poikkeusoloissa?
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Palokuntapelejä, palokuntaristikoita 
Teamsissa, hybridimalli (vuoroviikoin 
Teamsissa oppitunti, vuoroviikoin harjoitukset 
asemalla (Teams-oppitunnin vienti 
käytäntöön)

Pienryhmät
Etäkoulutuksia 

Teamsissa tai Meetissa

Uusia aihekokonaisuuksia ulkona

Ohjaajien tekemät videot: esim simuloitu 
liikenneonnettomuus ja ”ei näin” –videoita –
vaativaa, mutta palkitsevaa!

Käytimme maskeja ja 
pidimme turvavälejä

Joka toinen viikko 
lähiharjoitukset, joka toinen 
viikko etäharjoitukset

Nuorten peruskursseja liiton ohjeistuksella 
viikkoharjoituksissa, äärimmäisen hyvä 
idea! (Nuoret sitoutuivat harjoituksiin kun 
halusivat saada kursseja suoritettua)

Kouluttajat tekivät, 
nuoret ohjasivat etänä

Pienryhmien porrastus 
ajallisesti

Discord, Kahoot-visat

Ulkotoiminta: 
kesäpelit/pihapelit

Diaesitykset, 
whatsapp

Videoiden ja valokuvien 
välityksellä pysyttiin 
yhteyksissä

Rastikoulutusta

Kotona harjoiteltavia tehtäviä kuten solmuja ja 
kotoa löytyvien palovarusteiden tutkimista 
(palohälyttimet, sammuttimet jne)

Ulkona toimiessa lisääntyi pysyvästi 
liikunta

Hygienian parantuminen, asioihin 
tarttuminen herkemmin ja tarkkailu

Korona-aikana syntyneitä käytänteitä 



Onko palokuntanne nuoriso-osastolla muita erityisiä, hyväksi havaittuja käytänteitä tai tapoja joita haluaisit jakaa muillekin palokunnille?
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Kerran kuussa koko palokunnan yhteiset harjoitukset (nuoret, operatiivista 
toimintaa tekevät, naiset, veteraanit jne tervetulleita)- kauden aloitukset ja 
päätökset myös palokunnan yhteistapahtumia

Koko palokunnan yhteiset harjoitukset kerran kuussa tutustuttavat nuoria 
hälytystoiminnan ihmisiin ja päinvastoin

Kehittyvät harjoitukset: useampi harjoitus samasta aiheesta esim. 
Liikenneonnettomuus. Aloitetaan perusteista ja edetään taitotason 
mukaan tietää/taitaa/osaa/hallitsee tasoille. Annetaan myös elämyksiä 
esim. Mahdollisuus päästä pilkkomaan autoa.

Hiljennytään harjoitusten alussa ja lopussa, tavarat yhteisvoimin 
järjestykseen

Kuvatuen käyttö laminoitujen korttien avulla ja tehtävien pilkkominen 
osiin, nuoria tervehditään ja ollaan aidosti läsnä, jutellaan ja kysytään 
”mitä kuuluu?”

Mm. korona-aikaan perutut kesäleirit korvattiin palokunnan järjestämällä 
nuorten omalla viikonloppuleirillä- tämä ollut todella suosittu

Puhelimet kerätään yhteen koriin ennen treenejä, nimenhuuto ja illan 
teeman esittely

Harjoitukset aihekokonaisuuksina: esimerkiksi kuukauden ajan aiheena 
ihmisen pelastus: maastoetsintä, ensiapu ja savusukellus

Luovuimme ikätasoon perustuvasta ryhmäjaosta ja siirryimme taitotason 
mukaiseen jakoon.

Uusilla nuorilla on neljän viikon tutustumisaika, jolloin voi tulla mukaan 
harjoituksiin ja toimintaan. Tämän jälkeen perhe päättää jatkaako nuori ja 
mikäli jatkaa, saa hän omat varusteet ja paikan naulakossa. Nuori 
kirjataan rekisteriin niin, että huoltaja on paikalla- saadaan tarvittavat 
tiedot ja kontakti huoltajiin

16-vuotiaat pääsevät hälytysosaston harjoituksiin ja heihin satsataan 
myös varusteasioissa, jotta palokunta olisi mieluisa paikka ja nuoret voivat 
palloilla nuoriso-osaston ja hälyn välillä

Kiitetään aina harjoituksista niin nuoria kuin kouluttajiakin

Kehittyvät harjoitukset: useampi harjoitus samasta aiheesta esim. 
Liikenneonnettomuus. Aloitetaan perusteista ja edetään taitotason 
mukaan tietää/taitaa/osaa/hallitsee tasoille. Annetaan myös elämyksiä 
esim. Mahdollisuus päästä pilkkomaan autoa.

Palokuntamme nuoriso-osaston hyviä käytänteitä (kaikki vastaajat)



Kokeneemmat nuoret voivat toimia harjoituksissa pienen ryhmän 
ohjaajana/kouluttajana/esimerkkinä

Nuorten vanhemmille järjestetään kuulemisiltoja, joissa keskustellaan 
harjoituskaudesta ja tulevista asioista, mahdollisuus myös 
kahdenkeskiseen keskusteluun huoltajan ja kouluttajan välillä

Täytettyään 16 vuotta nuorelle annetaan mahdollisuus jatkaa osaston 
kouluttajana sekä mikäli tämä haluaa, saa myös alkaa käymään 
hälytysosaston harjoituksissa. Tällä taataan kouluttajien jatkuvuus sekä 
oman osaamisen laajentaminen

Isommat nuoret mukaan hälyharkkoihin ja nuorempien apuohjaajiksi jo 
ennen 16v

Yhteistyö toisen nuorisotoimen kanssa kolmannella sektorilla

Varhaisnuorilla on käytössä esim solmuajokortti. Eli osaavat tehdä 3 
solmua ennenkuin siirtyvät nuoriin

Otetaan pidemmän aikaa mukana olleet kykyjen mukaan apukouluttajiksi 
aikuisten vastuukouluttajien mukana ja valvonnassa

Ollaan monipuolisia ja keksitään erilaisia soveltavia harjoituksia

Kesäisin pihapelejä, ei unohdeta nuoria kesän ajaksi

Iättömät harjoitukset: harjoitukset suunniteltu niin, että minkä tahansa 
tasoinen voi sen suorittaa omalla vaativuustasolla- tämä on lisännyt 
harjoitusten kiinnostavuutta ja eritasoiset nuoret voivat toimia yhdessä, 
tämä lisää myös yhteenkuuluvuutta kun uusi ja vanha toimivat yhdessä 

Kerätään nuorilta välitön palaute: Nuoret voivat harjoituksen jälkeen 
pudottaa joko punaisen, keltaisen tai vihreän värilapun laatikkoon, mistä 
näkee suuntaa miten harjoitus on mennyt. Tämä on kehittänyt 
harjoituksia todella paljon (jos vihreä väri on vähentynyt, kertoo se siitä, 
että harjoituksia on kehitettävää

Nuoret osaavat kokoontua ilman että heille tarvitsee se mainita, sillä se on 
opetettu heille

Nuorille 24-tuntiset harjoitukset, joihin järjestetään mahdollisimman 
todellisen kaltaisia hälytyksiä, joista nuoret voivat, ohjaajiensa tuella 
suoriutua. Ikään kuin vrk. 24-tuntisessa vuorossa asemalla, kaikkine muine 
toimineen. Harjoitus voi korvata useammankin viikkoharjoituksen

Muiden osastojen (tukiosasto, hälytysosasto, veteraaniosasto) 
vapaaehtoiset tulevat huoltamaan ja purkamaan leirivarustukset  (teltat 
jne) nuorten kotiutuessa



Tiukat säännöt mitä saa ja ei saa tehdä ja miten tulee käyttäytyä, 
asianmukaiset varusteet nuorille ja mukavia harjoituksia, nuoret 
nauttivat!

Haemme ja viemme nuoret kotiin harjoitusten jälkeen

23 nuorta, jaettu kolmeen ryhmään. Kolmosryhmässä uudet tulokkaat 
suorittavat NMK:n ja taitotasojen noustessa nuori nousee 
kakkosryhmään, jossa käydään TaKu1-TaKu3 –kurssien aiheita, kun 
nämä aiheet hyvin hallussa nuoret pääsevät ykkösryhmään, jossa ollaan 
16-vuotiaaksi saakka. Ykkösryhmässä kerrataan ja syvennetään asioita 
ja opitaan paljon uutta, ryhmä valmistaa nuoria hälytysosaston 
harjoituksiin (pääsee 16-vuotiaana) ja apukouluttajaksi. Jokaisessa 
ryhmässä on täysi-ikäinen vastuukouluttaja ja kaksi apukouluttajaa. 
Vastuukouluttajat tekevät harjoitusohjelmat, jotka hyväksytetään 
osastonjohtajalla. Osastonjohtajalla ei ole omaa koulutettavaa ryhmää, 
joten hän voi keskittyä seuraamaan harjoituksia, nuorten omaa 
toimintaa, ryhmässä toimimista jne. 

Vähintään kaksi tai useampi kouluttajaa paikalla, jotta ristiriitatilanteilta 
vältytään

Viikkoharjoituksissa toimitaan taitotason mukaan. Kokeneemmat käyvät 
asioita syvällisemmin läpi, nuoremmat/uudemmat harjoittelevat 
perusasioita

Nuoret jaettu iän mukaan kahteen eri osastoon

Kilpailumenestyksestä palkitaan kaikki nuoriso-osastolaiset

Jokaisessa harjoituksessa nimetään Tsemppari, jonka ei tarvitse olla 
”paras” harjoitusten suoritteissa vaan tsempata hyvin taitotasoon 
nähden, tsemppari saa merkinnän seinällä olevaan kirjanpitoon ja eniten 
”tsemppari”merkintöjä saanut palkitaan vuoden lopussa

Nuoret merkitsevät vuorotellen harjoitukset ja osallistujat HAKAan, jotta 
oppivat käyttämään sitä. Kaikilla on myös HAKA-app puhelimessa. 
Teemme myös kaikenlaista yhdessä -> ryhmähenki parantunut

Koko palokunta osallistuu nuorten kouluttamiseen

Nuorilta kysytään säännöllisesti kuulumisia ja toiveita harjoitusten 
suhteen, pidämme yleensä 1-2 toiveharjoitusta kautta kohden, 
jatkojalostus voisi olla, että nuoret itse suunnittelisivat harjoituksen ja 
kouluttaja olisi tutorina



Nuorten kunnioitusta 
toivoisin kaikilta

Hyväksi havaittua on 
pienryhmäopetus, 

porukka jaetaan pieniin 
ryhmiin ja suoritetaan 

rastikoulutuksena

Hyvä, että palokuntanuorisotyötä 
pyritään kehittämään, kun muu 

ympärillä oleva maailma kehittyy 
myös, 20-30 vuotta sitten toimineet 

jutut ei välttämättä toimi tänä 
päivänä

Palautetta nuoriso-osaston 
toiminnasta ei kysellä eikä 
anneta sekä tueta nuoriso-

osaston kehittämistä 
millään tavalla

Ongelmana on ohjaajien 
keskeiset riidat ja 

näkemyserot

Rikostaustojen selvittäminen 
kaikilta nuorten kanssa 
toimivilta pitäisi saada 
käytännöksi jokaiseen 

palokuntaan Suomessa

Toivon valmiita 
tuntisuunnitelmia 

vuodenaikojen mukaan, 
mitä tehdä milloinkin ja 

miten 

Toivoisin enemmän nimenomaan 
nuorten kouluttajille suunnattuja 

seminaareja tms., joissa kehitettäisiin 
nuorisotoimintaa, jaettaisiin ideoita, 

kouluttauduttaisiin..

Se, että pääsee tekemään 
jotain konkreettista 

saattaisi lisätä innostusta 
palokuntaan

Kuunnellaan nuoria ja 
heidän ideoita ja 

toiveita!

Tarvittaisiin enemmän tukea 
siihen, miten hankalista 

lähtökohdista olevat nuoret 
saisivat palokunnasta turvallisen 

ja kehittävän harrastuksen

Yli 16-vuotiaan nuoren pysyminen 
palokunnassa helpottuisi,

jos heille tehtäisiin 
sammutusmiesharjoittelijasopimus ja 

hälytykset tulemaan, osallistuisivat 
keikan jälkeiseen huoltoon ja siitä 

maksettaisiin palkka

Iso osa nuorten liittymisestä ja 
ennen kaikkea pysymisestä 

nuoriso-osastossa on 
kouluttajien ansiota! Ohjaajien 

edellytyksiin (osaaminen, 
jaksaminen) tulee panostaa!

Lisää ”puheen kulttuuria” 
tälle alalle

Olisi aika miettiä millä 
ohjaajiin saadaan 

innostusta, kun korona 
vei kaikki mehut

Palokunnan ja nuoriso-
osaston merkitystä arjen 

turvallisuudelle tulisi 
korostaa, jotta useammat 
kiinnostuisivat tulemaan 

mukaan toimintaan 

Palokuntanaisissa ja 
veteraaneissa on voimaa 

reservissä!

On pidettävä koulutus ja 
toiminta hyvällä ja 

kiinnostavalla tasolla

Tarvitaan pitkäjänteistä 
kehittämistä, ei liian isoja 

muutoksia kerralla

Vapaa sana (kaikki vastaajat


