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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 

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. 

CTIF:llä on 39 jäsenmaata ja 44 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona on ”Skilled firefighters – safe 

citizens”. 

 

Vuosi 2020 oli Suomen kansallisen komitean 52. 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 2020 toimintaan avustusta yhteensä enintään 125 000 €. 

Vuonna 2020 SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista ja koordinaatiosta vastasi kansainvälisen 

toiminnan erityisasiantuntija Taina Hanhikoski. 

 

Kansallisen komitean jäsenet vuonna 2020 olivat 

 

Kimmo Kohvakka, puheenjohtaja (SM)  

Jari Sainio, varapuheenjohtaja (SPEK) 

Minna Hirvonen, jäsen (Pelastusopisto) 

Veli-Pekka Ihamäki, jäsen (SPPL) 

Iivari Kalliomäki, jäsen (SPLY) 

Jyrki Landstedt, jäsen (pelastuslaitosten kumppanuusverkosto) 

Marko Hasari, asiamies (SPEK) 

 

Komitea kokoontui vuoden 2020 aikana kaksi kertaa (22.4. ja 27.8). Pöytäkirjat (ilman liitteitä) 

ovat tämän toimintakertomuksen liitteessä 1. Yksi tapaaminen järjestettiin yhteistyössä 

suomalaisedustajien kanssa ja yksi suunniteltu kokous peruttiin (edustajakokouksen 

valmisteleva kokous, syy perumiseen: edustajakokouksen materiaaleja ei saatu kokoukseen 

mennessä).  

 

Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus 

 

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

sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF järjestää kansainvälisiä 

konferensseja ja asiantuntijatapahtumia, julkaisee tulipalotilastoja ja muita aineistoja, edistää 
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palokuntanuorisotyötä sekä organisoi neljän vuoden välein järjestettävät palokuntakilpailut n. 

3 000 kilpailijalle. Asiantuntijakomissiot ja – työryhmät ovat keskeinen osa toimintaa.  

 

Keskeiset tapahtumat eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. COVID-19:n aiheuttamat 

muutokset kansalliseen ja kansainväliseen CTIF-toimintaan ovat olleet mittavat. Alkuvuodeksi 

suunnitellut tilaisuudet osin peruttiin ja osin siirrettiin syksyyn 2020 sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti. Syksyllä 2020 tilanteen ollessa edelleen haastava, osa tapahtumista peruttiin 

ja osa pystyttiin toteuttamaan uudella tavalla (ns. hybridikokouksena, osa osallistujista paikan 

päällä hygieniasäädöksiä noudattaen ja osa etänä livestreamin päässä). Komissio- ja 

työryhmäkokouksia on vuoden 2020 aikana peruttiin runsaasti, ja vain muutama toteutettiin 

etänä virtuaalisesti.  

 

CTIF:n toimielimet ja edustajakokous (Delegates’ Assembly) 

 

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

puheenjohtajisto (Executive Committee). Edustajakokous pidettiin 21.10.2020 ensimmäistä 

kertaa onlinekokouksena. CTIF:n presidentiksi valittiin Milan Dubravac (Slovenia) Tore 

Erikssonin (Ruotsi) kausien tultua täyteen. Pääsihteerinä toimii Roman Sykora (Itävalta). CTIF:n 

rahastonhoitajana toimii Marc Mamer (Luxemburg). Taina Hanhikoski valittiin kolmantena 

suomalaisena CTIF:n varapuheenjohtajaksi. Kausi on nelivuotinen. Varapuheenjohtajina ovat: 

• László Bérczi (Unkari)  

• Hubert Vetter (Itävalta) 

• Ole Hansen (Norja) 

• Zdenek Nytra (Tsekki)  

• Taina Hanhikoski (Suomi) 

• Christophe Marchal (Ranska) ja 

• Anatoly Suprunovsky (Venäjä)  

 

Online-edustajakokous oli normaalia tiiviimpi. Presidentti Eriksson ja pääsihteeri Sykora 

raportoivat kootusti vuoden tapahtumista. Tore Eriksson nimettiin CTIF:n kunniajäseneksi. 

Tarkempi kuvaus kokouksesta sekä edustajakokouksen talousliitteet ja toimintaraportit 

löytyvät tämän kertomuksen liitteestä 2.  

 

 

CTIF Pohjoismaiden kokous 

 

CTIF:n pohjoismaiset kansalliset komiteat kokoontuivat tammikuussa 2020 Ålesundissa, 

Norjassa. Kokouksessa keskusteltiin mm. komissioista ja työryhmistä. Viestintää komissioiden 

tilanteista ja tuloksista tulee edelleen parantaa. Haasteena on lopetettavien 

komiteoiden/työryhmien materiaalien jälkihyödyntäminen ja «perinnön» säilyttäminen – 

miten tämä ratkaistaan? Suomi toi esille jäsenmaille viestimisen tärkeyden. Lisäksi kuulimme 

esityksen ympäristöystävällisistä sammutusmenetelmistä ja vierailimme mm. Ålesundin 
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paloasemalla sekä YK:n United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) -ohjelman perustamaan 

innovaatiolaboratorioon. Raportti kokouksesta on tämän toimintakertomuksen liitteenä 3. 

 

CTIF:n komissiot 

 

CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (12) ja työryhmissä (3). 

Komissiot ovat tulipalojen ehkäisy, lentoasemien pelastustoiminta, vaaralliset aineet, 

metsäpalot, Eurooppa, palokuntien työterveys, historia, nuorisotoiminta, uudet teknologiat, 

pelastusalan naiset, kilpailutoiminta ja pelastusalan vapaaehtoiset. Työryhmiä ovat koulutus, 

palontutkinta ja Tonavan maat. Lisäksi CTIF kokoaa vuosittain tilastotietoja eri maiden 

palotilastoista. Suomella oli vuoden 2020 lopulla nimetty edustus kymmenessä komissiossa ja 

kahdessa työryhmässä, ja maamme osallistuu aktiivisesti myös muihin CTIF:n toimintoihin 

(mm. kilpailu- ja tuomaritoiminta).  

 

CTIF:n komissiotyö kärsi koronan vaikutuksesta merkittävästi. CTIF:llä ei ollut valmiuksia 

pandemian alkaessa tarjota kaikille komissioille ja työryhmille sujuvaa onlinekokouksen 

järjestämistä. Muutama komissio, jossa on aktiiviset ja osaavat puheenjohtajat, järjestivät 

niitä itsenäisesti. Tilanne parantui vuoden 2020 loppua kohti vähitellen.  

 

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

Suomea edustaa komissiossa Jarkko Jäntti (Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri KSSHP). Komission 

kokous peruuntui. Suomessa tehty tutkimus ”Vuosina 2012–2019 automaattisen 

sammutuslaitteiston aktivoineet tulipalot henkilöturvallisuuskohteissa” nähtiin 

kansainvälisesti kiinnostavana ja käännettiin englanniksi ja viedään 2021 komission jäsenille.  

 

CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports, pj. Veli-Matti Sääskilahti) 

Suomen edustaja on Veli-Matti Sääskilahti (Traficom), joka toimii myös komission 

puheenjohtajana. Perinteisesti komissio on kokoontunut kerran vuodessa, toiminnan tukena 

on ollut muutaman vuoden ajan neljähenkinen kokousta valmisteleva ja toimintaa tehostava 

”Board” eli johtokunta. Johtokunta kokoontui helmikuussa Tanskassa; asialistalla oli 

varsinaisen komissiokokouksen käytännönvalmistelut ja agenda. Komissiokokous kuitenkin 

peruttiin keväältä mutta komissio järjesti Suomen CTIF:n avustuksella online-kokouksen 

lokakuussa 2020. Kokouksessa käytiin läpi CTIF-jäsenmaille lähetetyn COVID19-kyselyn 

tuloksia ja kuultiin esityksiä mm. sammutusvaahdoista sekä maiden ajankohtaisista asioista.  

 

Lisäksi Suomen CTIF järjesti perinteisen Lentoasemien pelastustoiminta -seminaarin 

hybriditilaisuutena marraskuussa yhteistyössä Pelastusopiston, Finavian ja Traficomin kanssa. 

Tilaisuuteen osallistui joko paikan päällä tai verkon yli 74 henkilöä, ja seminaariohjelma sai 

hyvää palautetta. Seminaarista voi lukea lisää Pelastustiedon sivuilta: 

https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/painavaa-asiaa-ilmailun-ja-lentoasemien-

turvallisuudesta-ctif-seminaarissa/#2a38c259. Seminaariesitykset ovat saatavilla CTIF:n 

nettisivuilla: www.ctif.fi/seminaari2020.   

 

https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/painavaa-asiaa-ilmailun-ja-lentoasemien-turvallisuudesta-ctif-seminaarissa/%232a38c259
https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/painavaa-asiaa-ilmailun-ja-lentoasemien-turvallisuudesta-ctif-seminaarissa/%232a38c259
http://www.ctif.fi/seminaari2020
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CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Roman Sykora) 

Suomen edustajana toimii saakka Timo Kuossari (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komission 

kevään 2020 kokous peruuntui koronan takia. Syksyn tapaaminen järjestettiin virtuaalisesti. 

Kokouksessa käytiin läpi koronan aiheuttamia haasteita, ISO17840-standardia sekä kansallisia 

ajankohtaisia aiheita.  

 

CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Jean Marc Bedogni) 

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

Petri Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komission kokous peruttiin keväältä ja myös 

marraskuulle suunnattu kokous peruttiin.  

 

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis) 

Suomen edustaja on Olli-Pekka Ojanen (Pirkanmaan pelastuslaitos). Komissio ei kokoontunut 

vuoden 2020 aikana.  

 

CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services, vastaava pj. Tommy Bækgaard Kjær) 

Suomen edustaja on Sirpa Lusa (TTL). Komissio ei kokoontunut vuoden 2020 aikana, mutta se 

aktivoitui verkon yli. Vastaavalla puheenjohtajalla on suunnitelmissa käynnistää toiminta 

lähikuukausina. Varapuheenjohtaja Hanhikoski toimii komission ja puheenjohtajiston välisenä 

yhteyshenkilönä. 

 

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

Suomen edustaja on nimeämättä. Komissio on aktivoitunut ja toivoo uusia jäseniä. Kokouskieli 

pysyy saksana myös uuden puheenjohtajan kaudella, vaikka hänen yhtenä pääviestinään onkin 

monikielisyyden tuominen komission toimintaan. Suomen CTIF ei ole saanut tietoonsa kirjan 

julkistusta. 

 

CTIF Extrication and New Technologies (pj. Tom Van Esbroeck) 

Suomen edustaja on Mikko Saastamoinen (Etelä-Karjalan Pelastuslaitos). Komission kevään 

kokous peruttiin mutta syksyn kokous järjestettiin virtuaalisesti. Komission isoimpana työnä 

on ollut ISO-projekti, jossa käyttövoima merkitään tarroilla ajoneuvojen kylkeen. ISO-projekti 

lanseerattiin netissä kesällä 2020. Tarkempia tietoja löytyy standardille laaditulta sivulta 

www.ctif.fi/iso17840. Tarkempi selvitys Suomessa tehdystä lanseerauksesta ja sen 

näkyvyydestä tämän kertomuksen liitteenä.   

Varapuheenjohtaja Hanhikoski toimii komission ja puheenjohtajiston välisenä 

yhteyshenkilönä.  

 

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

Suomen edustaja on puheenjohtajana toimiva Mira Leinonen (Etelä-Suomen AVI). Komission 

kevään 2020 kokous peruttiin, mutta kesän kokous järjestettiin virtuaalisena. Aiheena oli mm. 

eri maiden ajankohtaiset kuulumiset, komission viestintä ja nuorten rekrytointi palokuntaan.  
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CTIF Vapaaehtoispalokuntien komissio (Volunteers, pj. Hubert Vetter) 

Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Komission 2020 kokous peruuntui koronan takia. 

 

CTIF Koulutustyöryhmä (Training Working Group, pj. Jörg Winkler) 

Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto). Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2020 

aikana, ja sen jatkuminen on epävarmaa. Työryhmää ei kuitenkaan ole virallisesti vielä 

lopetettu.  

 

CTIF Palontutkinta (Fire Investigation, pj. László Bérci) 

Suomen edustaja on Timo Kouki (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Työryhmä kokousti syksyllä 

virtuaalisesti, mutta tuntemattomasta syystä Timo Kouki ei saanut kutsua tilaisuuteen.  

 

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

Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen 

pelastuslaitos) ja Ilkka Horelli (Lounais-Suomen AVI). Edustajan tai edustajien ollessa estyneitä 

heitä on tuurannut Jens Tegengren (Grankulla FBK) ja/tai Timo Sovanen (SPEK). Komission 

kevään ja syksyn kokoukset järjestettiin virtuaalisesti. Toukokuulle suunniteltu 

nuorisosymposium peruttiin. Kokouksissa käsiteltiin pääosin koronan aiheuttamia muutoksia 

nuoriso- ja kilpailutoimintaan.  

 

Kilpailutoiminta 

Kansalliset kilpailut oli tarkoitus järjestää Paraisilla elokuussa 2020, mutta ne siirrettiin 

vuodella koronan takia. Vuoden 2021 kansalliset kisat toimivat siten edelleen 

karsintakilpailuina vuoteen 2022 siirrettyihin kansainvälisiin palokuntakilpailuihin, jotka 

järjestetään Sloveniassa.  

 

Itävaltaan lokakuussa suunniteltu tuomarikoulutus peruttiin myös. Se pyritään järjestämään 

2021.  

 

Suomen nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta 

Nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kahdesti. Työvaliokuntaan 

kuuluu nuorisokomission edustajien lisäksi Jouko Koski kilpailujoukkueiden ja Kalle Lehtonen 

tuomareiden edustajana. Valtteri Tervala osallistuu pitkän kokemuksensa myötä kokouksiin 

mahdollisuuksien mukaan ns. kriittisenä ystävänä.  Työvaliokunta keskusteli kokouksissaan 

koronan aiheuttamista muutoksista ja tarpeellisista toimenpiteistä. Lisäksi päätettiin tehdä 

opetusvideot nuorten kilpailujoukkueille suorituksista. Videot kuvattiin syksyllä Paraisilla ja ne 

valmistuvat alkuvuodesta 2021.  

 

Muut tapahtumat 

CTIF:n lokakuulle 2020 Osloon suunniteltu ajankohtaisseminaari ”Fire, Rescue and New 

Challenges” peruutettiin, samoin keväälle suunniteltu komissio- ja työryhmien 

puheenjohtajien ja CTIF:n sihteeristön yhteiskokous peruuntui koronan vuoksi. 
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Suomalaisedustajien ja kansallisen komitean yhteiskokous järjestettiin ns. hybridikokouksena 

lokakuussa 2020. Sokos Triplassa oli kokoontumisrajoitusten mukainen määrä osallistujia ja 

muut osallistuivat etänä. Tilaisuudessa käytiin läpi CTIF:n roolia, odotuksia kansallista 

komiteaa ja edustajia kohtaan sekä jaettiin ajankohtaisia asioita. Edustajat löysivät myös 

yhtymäkohtia komissioidensa ja työryhmiensä välillä (mm. terveyskomissio ja pelastusalan 

naiset). Tilaisuus oli onnistunut ja niitä päätettiin jatkaa tulevinakin vuosina. 

 

 

Tiedotus ja materiaalit 

CTIF:ssä on tunnistettu, että vaikuttavan työn ehtona on tehokas tiedonkulku ja avoin viestintä 

edustajien, kansallisten komiteoiden ja kansainvälisen CTIF:n kesken. Komissioilla ja 

työryhmillä on kuitenkin hyvin erilaisia työskentelytapoja, minkä takia tiedonvälitys 

kansainvälisellä tai tasolla ei aina etene toivotulla tavalla aiheuttaen haasteita myös 

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

tiedonvaihto- ja keskustelufoorumin, osalla ei toimintaa juurikaan ole. Samoin tuotosten 

jakaminen eroaa: osa materiaaleista on julkisesti hyödynnettävissä, osa tukee lähinnä 

yksittäisen asiantuntijan ammattitaitoa ja tulee hyötyyn välillisesti. Myös kielierot aiheuttavat 

välillä haasteita (erityisesti saksan kielen vahva asema englannin ollessa muualla vahvana 

kielenä).  

 

CTIF julkaisee artikkeleita ja uutisia nettisivuillaan www.ctif.org. Komissio- ja 

työryhmäosioiden päivittäminen on kunkin komission ja työryhmän vastuulla, mikä aiheuttaa 

haasteita em. seikkojen takia. CTIF:n englanninkielinen uutiskirje julkaistiin kahdesti vuoden 

2020 aikana.   

 

Korona aiheutti haasteen myös CTIF:n viestinnälle. Komissio- ja työryhmätyön hiljentymisen 

myötä viestittäviä aiheita ei juurikaan ollut ajankohtaisista tapahtumista.  

 

Kesällä viestinnän kärkenä oli ISO17840-standardin julkistus ja sen esilletuominen. Viestintää 

tehtiin laajasti CTIF:n sosiaalisessa mediassa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Viestintä 

tuotti tulosta, ja Suomen toiminta noteerattiin myös kansainvälisesti. Standardin viestinnästä 

tarkemmin liitteessä.  

 

Syksyllä tiedotettiin virtuaalisista kokouksista ja Lentoasemien pelastustoiminta -seminaarista. 

Lisäksi vuoden lopulla julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen uutiskirje. Uutiskirje ilmestyy 

jatkossa noin kolme kertaa vuodessa. Varapuheenjohtaja Hanhikoski aloitti blogityyppisen 

osion CTIF.fi-sivulla nimeltä ”Varapuheenjohtajalta”, jossa hän avaa puheenjohtajiston työtä 

ja kokemuksiaan kansainvälisessä CTIF:ssä.  

 

Viestintään vaikutti myös syksyllä 2020 voimaantullut saavutettavuusdirektiivi. CTIF.fi-sivulle 

laadittiin saavutettavuusseloste (liitteenä) ja havaittuja virheitä korjataan säännöllisesti.  
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Pääasiallinen kansallinen tiedotuskanava on www.ctif.fi. Sivustolla julkaistaan CTIF:n säännöt, 

yleisesittelyt (PowerPoint) ja vastaavat materiaalit, palotilastot sekä edustajien raportteja ja 

materiaaleja. Vuoden 2020 aikana sivustoa ylläpidettiin säännöllisesti. Edustajat hyödyntävät 

omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit) toimintansa edistämiseksi. Suomen CTIF löytyy 

myös Instagramista, Facebookista ja Twitteristä.   

 

SPEK tiedottaa CTIF-toiminnasta muun tiedotuksensa ohessa sekä palokuntatoiminnan 

uutiskirjeessä.  Pelastustiedossa julkaistaan artikkeleita mahdollisuuksien mukaan ja lisäksi 

lehteä käytettiin tilaisuuksien mainostamiseen. Tiedotuksen ja viestinnän tehostamista on 

pyritty edistämään viestintäsuunnitelman avulla, joka päivitetään vuosittain. Koronan vuoksi 

CTIF-asioiden pelastuslaitosten viestintäverkostoon, pelastuslaitosten kansainvälisten 

asioiden yhteyshenkilöille, ministeriön kansainvälisten asioiden ohjausryhmään sekä 

kansainvälisten asioiden pyöreään pöytään siirtyi. Lisäksi kansallisen komitean suunnittelema 

ulkoinen arviointi on toistaiseksi jäissä. Viestintäsuunnitelman seurantaa ja arviointia 

kehitetään myös edelleen.  

 

Viestintäanalyysista voidaan havaita seuraavat pääkohdat: 

 

• Korona vaikutti viestintään merkittävästi. Viestintä oli vähäisempää mutta toisaalta 

viestityt aiheet saavuttivat yleisön hyvin. Nettisivuilla tehtiin kävijäennätys.  

• Kohderyhmät saavutettiin hyvin tai kohtuullisesti.  

• Tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Koronan myötä alkuperäiset suunnitelmat 

muuttuivat merkittävästi, mutta jos tavoitteita tarkastellaan toteutuneen viestinnän läpi, 

ne toteutuivat kohtuullisesti.  

• Painopistealueet eivät toteutuneet odotetulla tavalla koronan vuoksi.   

• Muutama komissio ja toimintamuoto kerää suuren osan huomiosta (kilpailutoiminta, 

nuorisotoiminta, naiskomissio, uudet teknologiat). Muiden toiminta-alueiden 

esiintuomiseen tarvitaan edelleen lisää panostusta. 

• Loppuvuodesta lanseerattu suomenkielinen uutiskirje täydentää viestintäkanavia ja 

nykyiset kanavat riittävät CTIF-viestintään.  

• Saavutettavuuden parantaminen direktiivin edellyttämällä tavalla tulee entisestään 

parantamaan sivuston saavutettavuutta.  

• Identifioituja haasteita: 

o Nettisivujen säännönmukainen päivittäminen – 2017 toteutettiin 

ajankohtaisartikkelit komissioedustajien kanssa, 2018 ei ollut vastaavaa 

konseptia. Sisällöntuottaminen omista/muiden materiaaleista. 

o Sosiaalisen median algoritmit (esim. Facebook) ei suosi yhteisö-

/järjestöviestintää. Facebook-ryhmä perustettiin tätä varten, mutta se vaatii 

paljon aktivoimista, jotta toimii toivotulla tavalla.  

o Työ komissioissa on joskus nykymittapuussa hidasta (asioiden pitkäjänteinen 

työstäminen) 

o Osa komissioista ja työryhmistä ilman suomalaisedustajaa tai komissio/työryhmä 

ei toimi aktiivisesti 

o Kansainvälisen CTIF:n viestintä ei ole aina ajantasaista, ennakoivaa eikä saavuta 

jäsenmaita. 
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o Komissioiden ja työryhmien viestintä on myös hyvin vaihtelevaa. 

 

ISO 17840 -standardin viestimisen lisäksi Taina Hanhikosken valinta varapuheenjohtajaksi 

huomioitiin myös kotimaassa: 

• Pelastustieto: SPEKin Taina Hanhikoski valittiin CTIF:n varapresidentiksi  

https://pelastustieto.fi/pelastustoimi/spekin-taina-hanhikoski-valittiin-ctifn-

varapresidentiksi/#2a38c259 

• SPEK: SUOMALAINEN TAINA HANHIKOSKI ON VALITTU KANSAINVÄLISEN PALO- JA 

PELASTUSALAN KATTOJÄRJESTÖN JOHTOON https://www.spek.fi/suomalainen-

taina-hanhikoski-on-valittu-kansainvalisen-palo-ja-pelastusalan-kattojarjeston-

johtoon/ 

 

SPEKin viestintä: 

▪ Palokuntatoiminnan uutiskirje 2/2020 

• Ajoneuvojen käyttövoimatarrat-uutinen 

• Lentoasemien pelastustoiminta -seminaarin mainos 

• Tieto CTIF:n kansainvälisten kilpailujen uudesta päivämäräästä 

▪ Palokuntatoiminnan uutiskirje 4/2020 

• CTIF sai uuden varapuheenjohtajan SPEKistä 

▪ SPEKsi uutiskirje 30.10.2020 

• SPEKin Taina Hanhikoski kansainvälisen paloalan kattojärjestön johtoon  

 

 

https://pelastustieto.fi/pelastustoimi/spekin-taina-hanhikoski-valittiin-ctifn-varapresidentiksi/%232a38c259
https://pelastustieto.fi/pelastustoimi/spekin-taina-hanhikoski-valittiin-ctifn-varapresidentiksi/%232a38c259
https://www.spek.fi/suomalainen-taina-hanhikoski-on-valittu-kansainvalisen-palo-ja-pelastusalan-kattojarjeston-johtoon/
https://www.spek.fi/suomalainen-taina-hanhikoski-on-valittu-kansainvalisen-palo-ja-pelastusalan-kattojarjeston-johtoon/
https://www.spek.fi/suomalainen-taina-hanhikoski-on-valittu-kansainvalisen-palo-ja-pelastusalan-kattojarjeston-johtoon/

