
Palokuntanuorisotyökysely: palokuntanuoret

Vastaajien määrä: 470
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en tiedä, palokuntani on

en halua kertoa

Vastaajat pelastusliitoittain



Kuinka kauan olet harrastanut palokuntatoimintaa? 

Miten löysit palokuntaharrastuksen?

Muuten, miten:
• tulipalo kotona
• tuttava kertoi
• itse keksin aloittaa 
• avoimet ovet 
• Wilma-viestin kautta 
• näin vpk-rakennuksen ja halusin aloittaa
• sarjasta
• Päivä-paloasemalla-tapahtumasta innostus 
• lehti-ilmoitus 
• Tutustumispäivä
• piti keksiä uusi harrastus ja vpk kuulosti kivalta 

tuttava suositteli 
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Mitä muita harrastuksia sinulla on? 
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Kuinka usein harjoitukset järjestetään palokunnassasi?



Parasta palokuntaharrastuksessa on

Muu, mikä: hyvä yhteishenki ja tiivis porukka, jossa kaikki auttavat toinen toistaan, palokunnan toimihenkilöt, toimintatyö, siellä 
tehdään kaikkea kivaa, pidemmät harjoitukset esim 12h/24h, kouluttajat
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Mitä palokuntaharrastus antaa sinulle
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Odotatko palokuntaharrastuksessa erityisesti

Muuta, mitä: 24h-harjoituksia (7), elokuvia, retkiä, suurleiriä, aktiivisempia kouluttajia, että tavoitteet saavutettaisiin 
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Parasta viikkoharjoituksissa on

53%

51%

46%

33%

45%

30%

0

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

kaverit ja yhdessäolo

uuden oppiminen

palokuntataitojen opiskelu

vaihtelevuus

se, kun pääsee tekemään asioita

kaikki

muu, mikä



Miten kehittäisit viikkoharjoituksia
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muu mikä / mitä



Huonointa palokuntaharrastuksessa on

Muu, mikä: Puute erikoisista harjoituksista ja yhteisharjoituksista toisten asemien kanssa, solmut, 
on vähän porukkaa, se, ettei porukkaa ole jaettu taitotason mukaan, ei tarpeeksi kouluttajia 
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Oletko harkinnut viime aikoina palokuntaharrastuksen lopettamista?

Miksi olet harkinnut lopettamista?
• Kaverit
• kodin haasteet
• Motivaation tai kiinnostuksen puute 9
• Kouluttaja oli epäasiallinen, emme etene asioissa
• Harkkojen tylsyys 3
• Ajankäytön haasteet 9
• Olen harrastanut jo aika kauan
• Harkkojen huono suunnittelu 2
• Kaverit lähti 2
• Samojen asioiden käyminen tylsällä tavalla 2
• Ei jaksa aloittelijoiden tunarointia
• Liian vaativat ohjaajat
• Muut kiireet
• Liian nuoria mukana 2
• Muut harrastukset 2
• Omat fyysiset haasteet
• Ei jaksa
• Ei tunnu omalta
• Liian vähän tyttöjä
• Liikaa toistamista
• Ohjaajan vuoksi
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Oletko osallistunut nuorten palokuntakilpailuihin?

Ilves-kisat 4
Rescue Race 10
Jussin malja 6
Liikuntakalustokilpailu 9
Leirikilpailut

Muu, mikä/mitkä:
Vipu

10-tehtävä
Metromalja
Sählyturnaus
Oman alueen kilpailut (ei kerrottu tarkemmin) 3
Nou Hätä 
Sankoruiskun aluekilpailut
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muu, mikä / mitkä



Miten kehittäisit kilpailutoimintaa (167 vastaajaa)?

Muu, mikä: pidemmät kisamatkat, rentoja kilpailuja, odotteluajalle tekemistä, ohjeet selkeästi/esille, paremmin 
järjestetyt kilpailut, esim. ruokaa kilpailijoille, kilpailujen järjestäminen kunnolla
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lisää kilpailuja joihin voisi osallistua
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kilpailuja, joihin voisi treenata kunnolla etukäteen

omat sarjat nuoremmille ja vanhemmille

kilpailuja lähempänä kotipaikkakuntaa

muu, mikä

en osaa sanoa



Miksi et ole osallistunut kilpailuihin? (vastaajia 284)

Muu, mikä: olen vasta aloittanut harrastuksen (13), ei ole ollut kouluttajia (2), en ole uskaltanut, porukka oli 
täynnä, vanhemmat eivät ole laskeneet 
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palokuntani ei ole osallistunut kilpailuihin
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ei ole ollut kilpailuja, joihin olisin päässyt

en koe osaavani tarpeeksi

muu, mikä



Oletko osallistunut palokuntaleireille?

Mille leireille olet osallistunut?

Muu, mikä/mitkä: Hiillosleiri, syysleiri, 24h, Espi, Syysleiri, Kortesjärvi, nuorten toimintaviikonloppuleiri
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Miten kehittäisit suurleirejä? (170 vastaajaa) 

Muu, mikä: kursseista ei pääse enää pakolla läpi, pidettäisiin huolta jaksamisesta ja tarjottaisiin ilmaista 
mineraalivettä, sujuvampi ruuan otto (2), olisi kiva, jos olisi kaikkea muutakin jännää kurssien lisäksi, leirin 
huoltotoiminta, vessat paremmaksi, olisi kahden vuoden välein
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en mitenkään

leirit muutettaisiin kokonaan elämysleireiksi (eli leireillä saisi unohtumattomia ja
hienoja kokemuksia) eikä kursseja suoritettaisi enää leireillä

kursseihin käytettävä aika leireillä lyhenisi ja tulisi enemmän muuta sisältöä

olisi enemmän vapaa-aikaa

olisi enemmän vapaavalintaista ohjattua toimintaa

olisi enemmän kilpailuja

leiriaika pitenisi (kuinka monta päivää olisi sopiva?)

leiriaika lyhenisi (kuinka monta päivää olisi sopiva?)

muu, mikä



Miksi et ole osallistunut palokuntaleireille? (175 vastaajaa)

Muu, mikä: olen vasta aloittanut (13), en ole tiennyt leireistä (9), ei ole ollut leirejä (10)
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Oletko kokenut palokuntatoiminnassa viimeisen vuoden aikana kiusaamista?

Millaista: 
kouluttajan käytös minua kohtaan 
Kuittailua/haukkumista/piikittelyä 9
Tönimistä 2
Kiehnäämistä 
Häiritsemistä/härnäämistä 2
Ärsyttämistä
Henkistä kiusaamista
Tosi tosi rankkaa
nipistelyä

Miten kiusaamiseen puututtiin:
Keskustelu 2
Väliin meneminen
Ei mitenkään 3
Koko ryhmälle puhuminen
Yhteydenotto asianosaisiin
Kerrattiin vain säännöt
Ohjaaja keskusteli kiusaajan kanssa ja teki selväksi, 
että moista käytöstä ei hyväksytä
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Oletko kertonut kiusaamisesta Loppuiko kiusaaminen puuttumisen 
jälkeen



Oletko kokenut palokuntatoiminnassa viimeisen vuoden aikana muuta epäasiallista käytöstä tai häirintää?
Millaista:
Ehdottelua, paikkaansa pitämättömien juttujen levittämistä
Härnäämistä ja näsäviisastelua
Selän takana puhumista
Pelleilyä
Kiehnäämistä
Epäkohteliaisuutta
Kiroilua 
Epäasiallista kielenkäyttöä 
Huonoa käytöistä
Kuittailua
Tiuskimista
Asenteellisuutta
Epäasiallista käytöstä
Häröilyä
Ohjaajan epäasialliset puheet

Miten epäasialliseen käytökseen puututtiin:
Puhuttelu
Asia käytiin läpi kunnolla
Ei mitenkään 2
Tulee rangaistus
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häirintä puuttumisen jälkeen?



Tiedätkö kehen palokunnassa voit olla yhteydessä, jos koet tai näet kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista 
käytöstä?

Onko sinulle opetettu palokunnassa, miten toimia, jos kokee tai näkee häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista 
kohtelua?
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kyllä
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Kurssitoimintaa voisi kehittää siten, että kursseja voisi suorittaa

38%

39%

13%

11%

9%

6%

6%

1%

1%

13%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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teoria opiskeltaisiin itsenäisesti verkossa ja käytäntö viikkoharjoituksissa

kurssit jaettaisiin pienempiin osiin, joita voisi suorittaa pitkin vuotta

itsenäisesti verkkokursseilla

tiimeissä verkkokursseilla

vertaisoppimalla (palokuntalainen opastaa toista palokuntalaista)

muuten, miten

koko kurssijärjestelmästä tulisi luopua

kurssien pitäisi perustua taitotasoon, ei ikätasoon

ei tarvitse kehittää mitenkään



Mitä, jos nuoriso-osaston kurssit suorittamalla saisi hyväksiluettua hälytysosaston pelastustoiminnan peruskurssin? (Eli 
nuorisokurssien suorittaneen ei tarvitsisi käydä enää pelastustoiminnan peruskurssia)

Huono idea, koska:
Voi unohtaa asioita 6
Junnut ja hälyosasto eri asia
Opetuksen taso vaihtelee 2
Pelastustoiminnan peruskurssilla oppii enemmän 4
Taidot pitää varmistaa ennen hälyosastoa 2
Tasavertaista, että kaikki käyvät kurssin 

Voisi toimia siten, että:
Jos voisi halutessaan käydä lisää kursseja
Jos olisi kuitenkin peruskurssi palokuntanuorille, jossa kaikki kerrataan
Jos kurssit olisivat sisällöiltään kaikki suhteellisen samanlaisia
Nuoriso-osaston kouluttaja arvioisi, tarvitseeko kurssi käydä uudelleen 
vai ei
Jos kaikille olisi valtakunnallinen harjoitusohjelma
Perehdytyksen voisi hyväksi lukea kursseilla
Että osan kursseista saisi hyväksi luettua mutta ei kaikkia
Käytäisiin nopea kertauskurssi jossa katsotaan osaako nuori
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en osaa sanoa

huono idea, miksi

Tämä voisi toimia siten, että (jatka lausetta)



Mitä, jos hälytysosastoon pääsisi harjoittelijaksi jo alle 18-vuotiaana?

Huono idea, koska:
Muuten siellä olisi paljon ohjaajia ja alle 18-vuotiaat 
ovat liian nuoria
Voisi unohtaa asioita
Liian nuori ei osaa välttämättä käyttäytyä asiallisesti
Alaikäisiä on huono idea tuoda mahdollisesti 
hengenvaarallisiin ja traumaa aiheuttaviin tilanteisiin
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hyvä idea, mutta en haluaisi mennä
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Onko sinulla kuvassa näkyviä merkkejä?
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Muu, mikä: yhteistyö, ystävyyssuhteiden luominen, potilaan rauhoittelu, palokunnan turvallisuus, eläimen pelastaminen, hätäilmoitus, ensiapujutut, kiltteys, keskittyminen, 
kaveritaidot, paloauto, tehtäviin osallistuminen, ei saa kiusata, ollaan kohteliaasti muille, hyvä käyttäytyminen, huumeet,  solmujen teko, kaikkien auttaminen kaikissa 
tilanteissa,

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

digityökalujen (Priima, haka, säpo) käyttö

teltan tai muun majoitteen pystyttäminen

ekologisuus

kestävä kehitys

turvallinen toiminta netissä

jokamiehenoikeudet

erilaisuuden ja eri kulttuureiden arvostaminen

palokuntatoiminnasta asianmukainen somettaminen

kartanluku ja suunnistus

terveelliset elämäntavat

Varautuminen ja väestönsuojelu

luonnossa selviytyminen

liikunnan harrastaminen

pitkähköissä sähkö-, vesi- tai ruuanjakelukatkoksessa selviytyminen

uimataito

mielenterveys ja jaksaminen

turvataidot

muu, mikä

yhteistyö- ja kaveritaidot

tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta

turvallinen toiminta kotona ja lähiympäristössä

ryhmässä toimiminen

liikenneturvallisuus

palokuntalaisena käyttäytyminen

pelastustehtävissä toimiminen

alkusamutustilanteissa toimiminen

ensiaputilanteissa toimiminen

hätätilanteissa toimiminen

Kuinka tärkeänä pidät seuraavien taitojen opettamista palokuntanuorille: nuorten vastaukset

nuoret: erittäin tärkeä nuoret: erittäin tärkeä tai melko tärkeä
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jokamiehenoikeudet

erilaisuuden ja eri kulttuureiden arvostaminen

palokuntatoiminnasta asianmukainen somettaminen

kartanluku ja suunnistus

terveelliset elämäntavat

Varautuminen ja väestönsuojelu

luonnossa selviytyminen

liikunnan harrastaminen

pitkähköissä sähkö-, vesi- tai ruuanjakelukatkoksessa selviytyminen

uimataito

mielenterveys ja jaksaminen

turvataidot

muu, mikä

yhteistyö- ja kaveritaidot

tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta

turvallinen toiminta kotona ja lähiympäristössä

ryhmässä toimiminen

liikenneturvallisuus

palokuntalaisena käyttäytyminen

pelastustehtävissä toimiminen

alkusamutustilanteissa toimiminen

ensiaputilanteissa toimiminen

hätätilanteissa toimiminen

Kouluttajien/ohjaajien ja nuorten vastausten vertailua

nuoret: erittäin tärkeä kouluttajat/ohjaajat:erittäin tärkeä



Muita terveisiä:

• Enemmän harjoituksia
• Rahoitus kunnon varusteisiin
• Jos saisi mitaleita ja noita merkkejä
• Kiusaamis- ja häirintätapauksiin pitäisi puuttua mahdollisimman nopeasti omassa palokunnassa
• Nuoriso-osastoon saisi päästä vasta 12-vuotiaana
• Haluaisin merkkejä koska minulla ei ole yhtään
• Viikkoharjoituksiin merkkisuorituksia
• Enemmän treenejä
• Enemmän kilpailuja, 24h, 48h ja muita tapahtumia
• Olisi kiva päästä nuoriso-osaston jäsenenä jo mukaan vaikkapa savusukellusharjoituksiin kokemaan oikean toiminnan tunteen
• Nuoret ovat palotoiminnan tulevaisuus. Nuorten toimintaa pitää mainostaa hyvin. Saisi uusia alan ammattilaisia vuosien varrelta.
• Olisi kiva saada uusia ohjaajia
• Omalla kohdalla tarvittaisiin enemmän porukkaa niin koulutettavia kuin kouluttajiakin. Toki on mukavaa kun treeneissä on realistinen määrä 

miehitystä autoissa
• Toivon kelkkailua ja veneilyä
• Teette hyvää työtä kun tutkitte nuorten mielipiteitä asiaan liittyen
• Palokuntanuoret pääsisivät osallistumaan hälytyksiin jo alle 12-vuotiaana taitotason mukaan
• Enemmän uintia
• Enemmän viikkotreenejä
• Kaikki on hyvin
• Lisää tietoisuutta siitä, että nuoria ei haittaa, vaikka olisi enemmän sellaisia isoja harjoituksia. Esim joku rakennuspalo tai tällainen. Se motivoi 

nuoria ja saa nuoria hälyyn, mikä on VPK:n tavoite
• VPK nuoret on parasta. Ollaan kaikki veparit keskenämme kavereita, ei se oo niin vaikeeta! 
• Kisoja myös talvella
• Kouluttajien tulisi infota enemmän, minulla ei ollut aavistustakaan, että voisin saada merkkejä tai että Suomessa voi osallistua 

palokuntakilpailuihin!



Toivon kelkkailua ja 
veneilyä

Omalla kohdalla tarvittaisiin 
enemmän porukkaa niin 
koulutettavia kuin kouluttajiakin. 
Toki on mukavaa kun treeneissä 
on realistinen määrä miehitystä 
autoissa

Olisi kiva saada uusia ohjaajia

Nuoret ovat palotoiminnan 
tulevaisuus. Nuorten toimintaa 
pitää mainostaa hyvin. Saisi uusia 
alan ammattilaisia vuosien 
varrelta

Olisi kiva päästä nuoriso-osaston 
jäsenenä jo mukaan vaikkapa savu-
sukellusharjoituksiin kokemaan oikean 
toiminnan tunteen

Enemmän kilpailuja, 24h, 
48h ja muita tapahtumia

Enemmän treenejä
Viikkoharjoituksiin 
merkkisuorituksia

Haluaisin merkkejä 
koska minulla ei ole 
yhtään

Nuoriso-osastoon saisi päästä 
vasta 12-vuotiaana

Jos saisi mitaleita ja noita 
merkkejä

Rahoitus kunnon 
varusteisiin

Enemmän harjoituksia!

Kiusaamis- ja häirintätapauksiin pitäisi 
puuttua mahdollisimman nopeasti omassa 
palokunnassa

Kaikki on hyvin

Teette hyvää työtä kun tutkitte 
nuorten mielipiteitä asiaan liittyen

Enemmän uintia

Palokuntanuoret pääsisivät 
osallistumaan hälytyksiin jo alle 
12-vuotiaana taitotason mukaan

Lisää tietoisuutta siitä, että nuoria ei 
haittaa, vaikka olisi enemmän sellaisia 
isoja harjoituksia. Esim. joku 
rakennuspalo tai tällainen. Se motivoi 
nuoria ja saa nuoria hälyyn, mikä on 
VPK:n tavoite

VPK nuoret on parasta. Ollaan kaikki 
veparit keskenämme kavereita, ei se 

oo niin vaikeeta! 

Kisoja myös talvella

Viikkoharjoituksiin 
merkkisuorituksia

Kouluttajien tulisi infota enemmän, 
minulla ei ollut aavistustakaan, että 
voisin saada merkkejä tai että 
Suomessa voi osallistua 
palokuntakilpailuihin

Muita terveisiä:


