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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on vuonna 1900 

Pariisissa perustettu kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö, jonka tehtävänä on 

palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälisen yhteistyön edistäminen. 

Vuonna 2015 CTIF:ään kuului 36 jäsenmaata ja n. 40 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona on ”Skilled 

firefighters – safe citizens”. 

 

Vuosi 2015 oli Suomen kansallisen komitean 48. toimintavuosi. Suomen kansallinen komitea 

perustettiin 1969, jolloin CTIF:n sääntöjä uudistettiin siten, että kultakin jäsenmaalta 

edellytettiin kansallisen komitean perustamista. Suomen kansallinen komitea koordinoi 

Suomessa tapahtuvaa toimintaa ja Suomen edustajien osallistumista tapahtumiin. Kansallinen 

komitea hyväksyy edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomuksen sekä laatii seuraavan 

vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 

vastaa komitean valtuutuksella rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimivan kansallisen 

komitean käytännön talous- ja hallintoasioista.  

 

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2015 toimintaan avustusta yht. enintään 120 000 €. 

Keskeiset tapahtumat onnistuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Toimintojen määrä 

vaihtelee vuosittain, mikä on normaalia verkostotyössä, mikä selittää myös vuoden 2015 

suhteellisen vähäisen tapahtumamäärän. Vuonna 2015 SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista 

vastasi kansainvälisen toiminnan asiantuntija Taina Hanhikoski. 

 

Komitean jäsenet vuonna 2015 olivat 

 

Pentti Partanen, puheenjohtaja 

Esko Koskinen, varapuheenjohtaja 

Juha Hakola, jäsen (SPEK) 

Raimo Savola, jäsen (Pelastusopisto) (25.11. saakka) 

Minna Hirvonen, jäsen (Pelastusopisto) (25.11. lähtien) 

Jari Sainio, jäsen (SPPL) 

Simo Hostikka, jäsen (Aalto yliopisto) 

Marko Hasari, asiamies (SPEK) 

 

Komitea kokoontui vuoden 2015 aikana neljä kertaa (11.3., 7.5., 23.9., ja 25.11). Pöytäkirjat 

(ilman liitteitä) ovat tämän toimintakertomuksen liitteinä (1-4). Kansallisen komitean 

marraskuun kokouksen yhteydessä pidettiin yhteinen kokous suomalaisedustajien kanssa (liite 

5), jonne aikatauluhaasteiden ja viime hetken poissaolojen vuoksi saapui lopulta kolme 

edustajaa. Keskustelua CTIF-toiminnasta ja sen kehittämisestä kuitenkin syntyi kiitettävästi. 

Tilaisuudessa käytiin läpi komissioiden toimintaa ja suomalaisedustajilla olevia toiveita CTIF:n 

toimintaa ja viestintää kohtaan. Todettiin, että mahdollisesti voitaisiin kehittää toiminnan 

näkyvyyttä sosiaalisen median avulla. Lisäksi nettisivujen sisältöön ja päivitykseen tulee 

panostaa. Tulevaisuudessa tullaan edelleen edistämään aktiivista seminaaritoimintaa 

Suomessa. 
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Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus 

 

CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista ja vaihtoa 

sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF järjestää kansainvälisiä 

konferensseja ja muita asiantuntijatapahtumia, julkaisee tulipalotilastoja ja muita aineistoja, 

edistää palokuntanuorisotyötä sekä organisoi neljän vuoden välein järjestettävät 

palokuntakilpailut n. 3 000 kilpailijalle. Asiantuntijakomissiot ja – työryhmät ovat keskeinen osa 

toimintaa.  

 

Vuoden 2015 merkittävimmät tapahtumat olivat kansainvälisen CTIF:n vuosikokous (Delegates’ 

Assembly) Zagrebissa, Kroatiassa, nuorten kansanväliset kisat Opolessa, Puolassa, sekä 

kansallisesti nuorten ja aikuisten palokuntamestaruuskilpailut Seinäjoella ja vaarallisten 

aineiden komission kokous Kotkassa.  

 

Kansallisen komitean kokoonpanossa tapahtui muutoksia, sillä Raimo Savolan tilalle 

Pelastusopiston edustajaksi nimettiin Minna Hirvonen. Komitea päätti hakea vuoden 2016 

Delegates’ Assemblyn isännyyttä Bulgarian ja Unkarin rinnalla, ja tilaisuus myönnettiin Suomelle 

CTIF:n Executive Committeen kokouksessa keväällä 2015. Vuonna 2014 edustajakokouksessa 

hyväksytty naistyöryhmän muuttaminen komissioksi (Women in Fire and Rescue Services) 

tarkoitti puheenjohtajavaaleja keväällä 2015, jossa komission puheenjohtajaksi valittiin Suomen 

Mira Leinonen. Naiskomissiossa tehty työ ja kansainväliset vertailukohdat innoittivat eri 

toimijoita perustamaan myös Suomeen kansallisen Pelastusalan naiset – verkoston, jonka 

perustamiskokous pidettiin maaliskuussa 2015.  

 

 

Suomen edustukset CTIF:n toimielimissä 

 

CTIF:n päättävät elimet ovat jäsenmaiden edustajakokous (Delegates’ Assembly) ja johtoryhmä 

(Executive Committee). CTIF:n johtoryhmän puheenjohtajana toimii Tore Eriksson (Ruotsi). 

CTIF:n pääsihteerinä toimi Michel Bour (Ranska) ja rahastonhoitajana Laurent Wehrli (Sveitsi). 

Edustajakokouksessa Zagrebissa valittiin neljä uutta varapuheenjohtajaa, jonka seurauksena 

varapuheenjohtajien tiimi vuonna 2015 oli seuraavan lainen:  

• Ante Sanader (Kroatia) 

• Hubert Vetter (Itävalta) 

• Aleksander Chuprijan (Venäjä) (3.9. saakka) 

• Dennis Davis (Iso-Britannia) (3.9. saakka) 

• Luther Fincher (Yhdysvallat) (3.9. saakka) 

• Marketa Stržinková (Tsekki) (3.9. saakka) 

• Donald Bliss (Yhdysvallat) (3.9. lähtien) 

• Milan Dubravac (Slovenia) (3.9. lähtien) 

• Ole Hansen (Norja) (3.9. lähtien) (yhdistysjäsenten edustaja) ja  

• Zdenek Nytra (Tsekki) (3.9. lähtien) 



TOIMINTAKERTOMUS 2015 
 
 
 
 

3 
 

 

CTIF edustajakokous (Delegate’s Assembly) 

Edustajakokous pidettiin 2.-4.9. Kroatian Zagrebissa. Suomea edustivat kansallisen komitean 

edustajina puheenjohtaja Pentti Partanen, Jari Sainio (SPPL), Juha Hakola (SPEK), asiamies 

Marko Hasari (SPEK) sekä sihteeri Taina Hanhikoski (SPEK). Petri Lyttinen (Itä-Uudenmaan 

pelastuslaitos) ja Rami Ruuska (SM) olivat paikalla metsäpalokomission tapaamisessa.  

 

Kokouksessa esiteltiin lyhyesti muutamien komissioiden ja työryhmien toimintaa sekä käytiin 

läpi viralliset asiakohdat. Lisäksi käytiin läpi CTIF:n tutkimustoimintaa, jota on aktivoitu viime 

aikoina. Edustajakokouksessa päätettiin jatkaa CTIF:n mukanaoloa tutkimusprojekteissa, ja 

Dennis Davis jatkaa CTIF:n edustamista EU-projekteissa (mm. POP-Alert). Lisäksi tilaisuudessa 

esiteltiin uusi “Best Practices Procedure” -tunnustus, joka myönnetään erityisen merkittävälle 

panostukselle tai saavutukselle palo- ja pelastusalalla. Ensimmäisen tunnustuksen saivat 

ranskalaiset Michel Gentilleau ja Serge Delauney työstään uusien voimalähteiden ja 

ajoneuvojen parissa. Asialistalla oli myös mm. ehdotus CTIF:n työkielen muuttamisesta 

ensisijaisesti englanniksi. Lisäksi toimikautensa lopettaneet varapuheenjohtajat nimettiin CTIF:n 

kunniajäseniksi. Symposiumin aiheena oli teknologia ja sen rooli pelastustoimessa mm. 

tilastojen, lennokkien ja katastrofivalmiuden osalta. Lisäksi keskustelua käytiin palomiesten 

terveydestä ja syöpäriskeistä.  

 

 
CTIF:n edustajakokous. Kuva: CTIF 

 

CTIF Pohjoismaiden kokous 

Pohjoismaiset CTIF-komiteat järjestävät vuosittain puheenjohtajakokouksen, jossa sovitaan 

yhteisistä linjanvedoista ja käydään läpi ajankohtaisasioita osallistujamaista. Kokous pidettiin 
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13.–14.1. Tukholmassa. Tilaisuudessa kuultiin mm. esitys Tanskan pelastustoimen uudistuksesta 

sekä ruotsalaisten tekemästä työstä korkeiden puutalojen paloturvallisuuden edistämiseksi.  

 

CTIF:n komissiot 

CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (11) ja työryhmissä (3). 

Komissiot ovat Tulipalojen ehkäisy, Lentoasemien pelastustoiminta, Vaaralliset aineet, 

Metsäpalot, Eurooppa, Palokuntien työterveys, Historia, Nuorisopalokunnat, Uudet teknologiat, 

Pelastusalan naiset ja Kilpailutoiminta. Työryhmiä ovat vapaaehtoispalokunnat, koulutus ja 

Tonavan maat. Lisäksi CTIF kokoaa vuosittain tilastotietoja eri maiden palotilastoista. Suomella 

on tällä hetkellä paikka kymmenessä komissiossa ja kahdessa työryhmässä, ja maamme 

osallistuu aktiivisesti myös muihin CTIF:n toimintoihin (mm. kilpailu- ja tuomaritoiminta).  

 

CTIF Tulipalojen ehkäisy (Fire Prevention, pj. Ales Jug) 

Suomea edustaa komissiossa Ilpo Leino (SPEK). Komissio kokoontui 12–14.5.2015 Bostonissa 

Yhdysvalloissa. Kokouksessa päätettiin tehdä nettikysely, jossa yhtenä osana kartoitetaan 

jäsenmaiden vaatimuksia palovaroittimiin liittyen sekä alkaa valmistella listaa palokuntien 

näkökulmasta tärkeistä opetusaiheista ja selvittää, millaista materiaalia on jo olemassa. Lisäksi 

komissiossa kaavaillaan yhteistyötä CFPA:n kanssa. Leino esitteli kokouksessa Suomessa 

hyväksytyn liesiturvalaitteiden standardin ja piti samalla Saferan ja Innohomen tuotevalikoiman 

lyhyen esittelyn. 

 

CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports, pj. Ole Hansen) 

Suomen edustaja on Veli-Matti Sääskilahti (Finavia). Komissio kokoontui Zurichissa 13.–15.10. 

Komission hallitus kokoontui 28.–29.1. Oslossa ja komission järjestämä seminaari pidettiin niin 

ikään Norjassa 11.–12.3. Suurimpana aiheena on ollut Euroopan ilmailulainsäätäjä EASA:n ”task 

resource analysis”, joka tulee tehdä lentokentillä pelastushenkilöstön minimimiehityksen 

määrittelemiseksi.  Komissiossa on tehty paljon töitä myös uusien jäsenten hankkimiseksi.  

 

CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Roman Sykora) 

Suomen edustaja on Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komission uusia jäsenmaita 

ovat Kypros, Viro ja Latvia. Komissio kokoontui 21.–23.5. Kotkassa ja 7.–9.9. Varsovassa. 

Kokouksissa esiteltiin eri maiden tilanteita vaarallisiin aineisiin valmistautumisen osalta, mm. 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen valmiudesta ja suomalaisesta öljyntorjunnasta. Komissio tukee 

telemaattisen avun siirtämiseen onnettomuuspaikalle liittyvää kehitystä. Kroatiassa on 

kehitteillä eri kielillä oleva interaktiivinen tietokanta 

(http://test.manex.hr/hvz/public/category/1) vaarallisista aineista, jonka tarkoituksena on 

antaa tietoa aiheesta yleisölle, paloalalle, teollisuudelle ja hallitukselle. Sivulle on tulossa myös 

koulutusta ja harjoittelua sekä tietoa CBRN-dekontaminaatiosta (ympäristö, eläimet, ihmiset, 

kalusto jne). Tolonen toimii komission LNG-työryhmän puheenjohtajana. Hollanti on laatinut 

ohjeistuksia kuuteen erilaiseen LNG-vahinkoon, ja työryhmä työstää näitä. Toisessa 

työryhmässä (uudet sivut tiedon jakamiseen) käytiin läpi Kroatian tietokantaa, joita aiottaneen 

käyttää jatkossa tiedonjakamiseen komission sisällä. Komissio aikoo lisäksi jatkossa kehittää 

pelastushenkilöstölle LNG-ohjeita huoltoasemaonnettomuuksia silmällä pitäen. 

 

http://test.manex.hr/hvz/public/category/1
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Vaarallisten aineiden komission kokous Kotkassa toukokuussa 2015. Puheenjohtaja Roman Sykora oikealla. Kuva: Taina Hanhikoski 

 

CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Charles Paldassari) 

Suomen edustaja on Rami Ruuska (SM), edustajan ollessa estyneenä sijaisena on toiminut Petri 

Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komitea kokoontui 14.–15.1. Ranskan Valabressa ja 

edustajakokouksen yhteydessä Kroatiassa syyskuussa. Kokouksien aiheena oli mm. e-learning, 

metsäpalojen sammutus vuoristo-olosuhteissa, lentosammutuskaluston yhteiskäyttö eri 

maiden välillä, metsäpalojen sammutustoimien johtaminen (Incident Command System (ICS)), 

Host Nation Support (HNS) ja Kroatiassa sijaitsevan simulaatiokeskuksen toiminta. Lisäksi on 

keskusteltu vastatulesta (back fire) ja kulotuksesta (tactical fire).  

 

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis) 

Suomen edustaja on Eero Kytömaa (SM). Komissio kokoontui Kroatiassa edustajakokouksen 

yhteydessä, mutta heikon tiedotuksen vuoksi tieto kokouksesta ei saapunut Suomen edustajalle 

asti. Eurooppakomissio on ollut aktiivisesti mukana EU-rahoitteisissa projekteissa, osallistunut 

keskusteluun työaikadirektiivistä ja antanut kannanottoja EU-konsultaatioihin mm. hotellien 

turvallisuudesta.  

 

CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services, pj. Jean-Yves Bassetti) 

Suomen edustaja on Harri Lindholm (TTL). Komissio kokoontui 21.–23.10 Budapestissa, johon ei 

Suomesta päästy osallistumaan. Komission agendalla on ollut erityisesti syöpätutkimukset ja 

komission jäsenmaissa tehdyt tutkimukset ja projektit. Lisäksi komission toiminnan 

kehittäminen ja tiedonjakaminen kansainvälisen CTIF:n kautta on ollut asialistalla.  

 

CTIF Historia (History, Museums and Documentation, pj. Peter Schmidt) 

Suomen edustaja on Juhani Katajamäki (emerituspäätoimittaja). Komissio kokoontui 

kokoukseen ja konferenssiin 7.10. Prahassa perinteisen Pribyslavin sijaan, sillä siellä sijaitseva 

palomuseo oli remontissa. Suomesta ei päästy osallistumaan tilaisuuteen. Komission laatiman 
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julkaisun ja tilaisuuden aiheena oli tuhopoltot, johon Katajamäki kirjoitti artikkelin ”Suomessa 

vuosittain noin 2000 tahallaan sytytettyä tulipaloa”. Lisäksi kokouksessa puhuttiin 

palomuseoiden sertifioinnista, historiallisten paloautojen sertifioinneista ja kuudelle jäsenelle 

myönnettiin CTIF:n kunniamitali osallistumisesta Pribyslavin palomuseon uudistamiseen. 

 

CTIF Extrication and New Technologies  

Suomen edustaja on Mikko Saastamoinen (Etelä-Karjalan Pelastuslaitos). Komissio kokoontui 

Brysselissä 2.-5.2. ja Roomassa 9.-10.2. Komission ensimmäisessä projektissa, ”Pelastaminen ja 

uudet ajoneuvoteknologiat” (Extrication and new vehicle technology), tehdään työtä autojen 

uusien teknologioiden ja erilaisten ISO standardointien parissa, nimenomaan pelastustoimen 

näkökulmasta. Uudet teknologiat aiheuttavat haasteita pelastustoimelle, ja niistä oppiminen ja 

niiden hallitseminen on tärkeää turvallisen pelastamisen edistämiseksi. Mukana on ollut myös 

autoteollisuuden edustajia. Projektin tarkoituksena on laatia tietopaketteja 

pelastushenkilöstölle (esimerkiksi virtalähteistä, toimintamalleista, harjoitusohjelmista ja 

kansainvälisestä vertailusta); edistää yhteistyötä alaan ja asiaan liittyvien eri toimijoiden kanssa 

(mm. pelastustoimen järjestöt ja autonvalmistajat); laatia potentiaalisia ISO 

standardointisuosituksia (esimerkiksi virtalähteiden merkitsemisestä ajoneuvoihin); ja edistää 

yhteistyötä muiden CTIF:n komissioiden kanssa, esimerkiksi vaarallisten aineiden komission ja 

tulipalojen ehkäisy – komissioiden (akut) ja lentoasemien pelastustoiminta – komission 

(lentokoneiden virtalähteisiin liittyvät harjoitusmanuaalit) kanssa. Saastamoiselle kaavaillaan 

projektipäällikön roolia uuden materiaalin tuotossa CTIF:lle, aiheena ajoneuvon leikkaaminen ja 

käsittely. Jatkossa komission tarkoituksena on laatia projekteja mm. aurinkopaneeleista, 

nesteytetystä maakaasusta (CNG/LNG) ja muista uusista haasteista. 

 

CTIF Pelastusalan naiset -komissio (Women in Fire and Rescue Services; pj. Mira Leinonen) 

Suomen edustaja on Mira Leinonen (Etelä-Suomen AVI). Komissio kokoontui Tukholmassa 27.–

28.4. ja Lontoossa 19.–20.10. Näissä kokouksissa komissio on keskittynyt järjestäytymiseen sekä 

toimintasuunnitelman ja tulevien kokouksien teemoittamiseen. Lisäksi kokouksessa läpikäytiin 

meneillään olleen kyselytutkimuksen tulokset koskien naisia operatiivisessa toiminnassa ja 

pelastustoimen naisia muissa pelastustoimen tehtävissä. Kyselytutkimukseen vastaamisessa on 

ollut teknisiä ongelmia, jotka on ratkaistava ja lisäksi kysymyksiä on edelleen kehitettävä. Lisäksi 

kokouksessa päätettiin tutkia neljää asiaa tarkemmin: äitiysasiat, ura-asiat, tekniset ja 

materiaaliset asiat sekä häirintäasiat.  

 

CTIF Koulutustyöryhmä (Training Working Group, pj. Jacek Borowski) 

Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto). Työryhmä kokousti 20.5. Varsovassa.  

Ryhmän tavoitteita selkeytettiin siten, että ne ovat nyt tietojen kokoaminen muista Euroopan 

maista, tiedon kokoaminen standardeista ja kotisivuihin panostaminen. Ryhmän 

päätarkoituksena on kerätä tietoa pelastustoimeen liittyvistä toimintatavoista, tutkimuksista 

sekä koulutuksen järjestämistavoista. Suomen tehtävä on selvittää fyysiseen toimintakykyyn, 

fyysisiin vaatimuksiin sekä työturvallisuuteen ja – terveyteen vaikuttavia seikkoja. Kaikilla 

ryhmän jäsenillä on omat vastuualueensa, mm. pelastustoiminta kylmissä olosuhteissa, 

tunnelipalot, vaaralliset aineet, koulutusympäristöt, virtuaalinen opettaminen. Jäsenet esittävät 

omat alueensa ja niihin keräämänsä tiedot kokouksissa.  
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CTIF Vapaaehtoispalokuntien työryhmä (Volunteers, pj. Hubert Vetter) 

Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2015 aikana. 

 

CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission, pj. Jos Tholl/Jörn-Hendrik Kuinke), CTIF 

kilpailutoiminta ja Suomen nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta 

Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen 

aluepelastuslaitos) ja Valtteri Tervala (SPEK). Komissio kokoontui 17.–19.4. Opolessa, Puolassa, 

25.7. (Opolen kisojen aikaan) ja 17.10. Lissabonissa. Kokouksissa käsiteltiin Erasmus+ -ohjelman 

mahdollisuuksia nuorisotoiminnassa ja keskustelun jälkeen päädyttiin perustamaan työryhmä 

edistämään asiaa. Työryhmä on kokoontunut vain kerran ilman Suomen edustajia juhannuksena 

2015 Tanskassa. Keskustelu työryhmän piirissä on kuitenkin ollut vilkasta ja Suomi on 

osallistunut siihen aktiivisesti tuoden näkökulmia toiminnan kehittämiseen. Komissiossa on 

keskusteltu myös nuorisofoorumin järjestämisestä nykyisen symposiumin rinnalle tai erillisenä 

foorumina, palokuntanuorisotoiminnan tilastoista, viestinnän uudistuksista ja tulevista 

tapahtumista. Lisäksi kevään kokouksessa arvottiin lähtöjärjestys kilpailuihin, tutustuttiin 

kisapaikkoihin sekä Opolen kaupunkiin yleensä. Komission käyttökieli säilyy edelleen saksana 

mutta nuorisotapahtumissa pyritään jatkossa käyttämään enemmän englantia. Syksyn 

kokouksessa puhutti em. lisäksi kisojen ikärajat, seuraava nuorisosymposium keväällä 2016 ja 

uusi varapresidentti Zdenek Nytra, joka tulee vastaamaan kilpailutoiminnasta 

varapuheenjohtajien osalta. Suomi otti jälleen vastuulleen yhden nuorisosymposiumin työpajan 

ja siten vakiinnutti rooliaan työpajojen toteuttamisessa. 

 

Nuorten kisat Puolan Opolessa 19.–26.7. olivat menestys. Mukana oli yhteensä yli 40 

joukkuetta, yli 600 nuorta 24 maasta, ja Suomesta osallistujina olivat Nummela ja Åboland. 36 

sekajoukkueen kisassa Nummela oli 22. ja Åboland 32. Vetter Cupissa (45 joukkuetta) 

Nummelan sijoitus oli 31. ja Åbolandin 41. Suomen nuoret paransivat omia ennätyksiään aikojen 

osalta mutta valitettavasti muutama virhepiste tiputtivat sijoituksia. Kilpailujen tarkemmat 

tulokset löytyvät liitteestä 19e. Lisäksi Torbjörn Lindström oli vastuussa kisojen 

leiriolympialaisista. Nuoret jokaisesta maasta pitivät ns. kansojen esittelyn. Esitykset löytyvät 

osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=Kn-Q-yNO8SE; Suomen osuus alkaa kohdasta 

1:21:30. Valokuvia ja kisamateriaalia on runsaasti osoitteessa www.ctif2015.eu.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kn-Q-yNO8SE
http://www.ctif2015.eu/
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Suomen edustajia Opolen kisoissa. Kuvat: http://opole-foto.pl/category/8332.html 

 

CTIF-harjoitusleiri järjestettiin Taalintehtaalla 14.6., johon osallistuivat Puolaan lähtevät 

nuorten joukkueet. Kansalliset CTIF-kisat järjestettiin 1.8. Ylistarossa, Seinäjoella. 

 

Kansallisten kisojen tulokset: 

Miehet A-sarja 

1. Nummelan VPK, pistetulos: 390,7 

2. Taivassalon VPK, pistetulos: 377,6 

3. Nurmon VPK, pistetulos: 369,7 

 

Naisten sarja: 

1. Taivassalon VPK, pistetulos: 338,5 

2. Nummelan VPK, pistetulos: 280,6 

 

Nuorten sarja: 

1. Team Opole, pistetulos: 1020,7 

2. Tervon PVPK, pistetulos: 1012,2 

 

100m estejuoksu: 

1. Samuli Henrikson, Taivassalon VPK, aika: 24,03  

2. Rivo Reinsalu, Suomen Palokuntaurheilijat, aika: 24,90  

3. Valtteri Tervala, Haagan VPK, aika: 29,37  

4. Jesper Wallenius, Nummelan VPK, aika: 30,34  

5. Ilkka Horelli, Turun VPK, aika: 30,93  

6. Timo Salo, Nummelan VPK, aika: 31,87  

7. Niko Koski, Taivassalon VPK, aika: 32,96 

 

Työvaliokunta kokoontui 28.5. ja 15.12. Turussa, muistiot löytyvät liitteistä 20a ja 20b. 

Työvaliokuntaan kuuluvat nuorisokomission edustajien lisäksi Jouko Koski kilpailujoukkueiden 

ja Katja Ahola tuomareiden edustajana. Työvaliokunta on osallistunut tapahtumien 

organisointiin, kilpailutoiminnan kehittämiseen ja IJLK:n kokousten valmisteluun. 

 

http://opole-foto.pl/category/8332.html
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Uusi kilpailutyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.12. online-kokouksessa (liite 21). 

Kilpailutyöryhmässä on mukana Teemu Luukko (Nurmon VPK), Jouko Koski (Taivassalon VPK), 

Ilkka Horelli (Turun VPK) ja sihteerinä Valtteri Tervala (SPEK). Keskeisenä tavoitteena on 

kilpailutoiminnan keskiön siirtäminen tuomaritoiminnasta kilpailutoiminnan valmentamiseen ja 

kilpailuun yleisesti. Kilpailutyöryhmän tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti CTIF-

kilpailutoimintaa Suomessa. Painopisteenä tulee olla uusien joukkueiden mukaan saaminen, 

kisatoiminnan markkinointi ja kilpailun opettaminen uusille joukkueille. 

 

 

Tiedotus ja materiaalit 

Viestintä ja tiedonkulku ovat olleet usean komission ja myös Executive Committeen asialistalla 

vuonna 2015 ja tulevat olemaan myös jatkossa. CTIF:n työssä mukana olevat tiedostavat hyvin 

sen, että sujuva tiedonvaihto ja viestintä ovat avainasemassa toiminnan tehokkuuden 

edistämiseksi. Komissioilla ja työryhmillä on kuitenkin erilaisia työskentelytapoja, mistä johtuen 

tiedonvälitys kansainvälisellä tasolla ei aina etene toivotulla tavalla, aiheuttaen haasteita myös 

kansalliseen tiedonvälitykseen: osa tuottaa oppaita ym. materiaaleja, osa tarjoaa tiedonvaihto- 

ja keskustelufoorumin. Samoin tuotosten jakaminen eroaa: osa materiaaleista on julkisesti 

hyödynnettävissä, osa tukee lähinnä yksittäisen asiantuntijan ammattitaitoa ja tulee hyötyyn 

välillisesti. CTIF pyrkii edelleen yhtenäistämään komissioiden työskentelytapoja (vastuuhenkilö 

Ante Sanader). CTIF julkaisee muutaman kerran vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä, jota jaetaan 

kansallisen CTIF:n nettisivulla.  

 

Pääasiallinen tiedotuskanava on www.ctif.fi. Sivustolla julkaistaan CTIF:n säännöt, yleisesittelyt 

(PowerPoint) ja vastaavat materiaalit, palotilastot sekä edustajien raportteja ja materiaaleja. 

Uudet sivut ovat responsiivisella sivupohjalla, jolloin ne mukautuvat käyttäjän laitteen 

mukaisesti. Lisäksi sivut ovat entistä luettavampia ja visuaalisesti houkuttelevampia.  

 

Edustajat hyödyntävät omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit) toimintansa edistämiseksi. 

SPEK tiedottaa CTIF-toiminnasta muun tiedotuksensa ohessa ja Pelastustiedossa julkaistaan 

artikkeleita mahdollisuuksien mukaan. Tiedotuksen ja viestinnän tehostamista on pyritty 

edistämään viestintäsuunnitelman avulla, joka päivitetään vuosittain. Lisäksi sen seurantaa ja 

arviointia kehitetään edelleen. Nämä ovat liitteinä 23 ja 24. 

 

Vuoden 2015 aikana CTIF:ään liittyviä uutisia julkaistiin seuraavasti (liitteet 22a-22j): 

• Pelastustieto 1/2015: Ebola ja palomiesten terveys pinnalla CTIF:ssä  

• Pelastustieto 1/2015: Muutakin kuin kahvinkeittäjiä – CTIF:n naiskomission tavoite: 

tasa-arvoa pelastusalalle 

• Pelastustieto 2/2015: Kiinnostaako sinua kansainvälinen palokuntahistoria? 

• Savumerkki 1/2015: Kansainvälisen metsäpalosektorin kuulumiset, haastattelussa Rami 

Ruuska (julkaistu 1.4.2015) 

• Pelastustieto: Delegaatio puuttui – Leinonen ylsi silti naiskomission johtoon (julkaistu 

12.5.2015) 
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• Kouvolan Sanomat: Anjalan VPK:n Mira Leinonen kansainvälisen komission 

puheenjohtajaksi (julkaistu 12.5.2015) 

• YLE Svenska: Brandkårsungdomar från Åboland tävlar i Polen (julkaistu 16.7.2015) 

• Åbo Underrättelser: Showdowns ”Kimitoön” ljöd på brandkårsläger i Polen (julkaistu 

6.7.2015) 

• Pelastustieto: Messut ja CTIF-kokous samaan aikaan (julkaistu 12.9.2015) 

 

Lisäksi CTIF on mainittu YLE Svenskan uutisessa: Åbolands brandkårsunga bäst i Finland 

(julkaistu 23.11.2015) ja kansallisten kilpailujen tulokset julkaistiin Etelä-Pohjanmaalla 

ilmestyvässä sanomalehti Ilkassa 3.8.2015.  

 

 


