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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 

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 2017 CTIF:ään kuului 39 jäsenmaata ja n. 40 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona on ”Skilled 

firefighters – safe citizens”. 

 

Vuosi 2017 oli Suomen kansallisen komitean 49. 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 2017 toimintaan avustusta yhteensä enintään 140 000 €. 

Keskeiset tapahtumat onnistuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2017 

SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista ja koordinaatiosta vastasi kansainvälisen toiminnan 

asiantuntija Taina Hanhikoski. 

 

Kansallisen komitean jäsenet vuonna 2017 olivat 

 

Pentti Partanen, puheenjohtaja (3.3.2017 saakka) 

Simo Weckstén, puheenjohtaja (SPEK) (4.3.2017 lähtien)  

Esko Koskinen, varapuheenjohtaja 

Minna Hirvonen, jäsen (Pelastusopisto) 

Jari Sainio, jäsen (SPPL) 

Simo Hostikka, jäsen (Aalto yliopisto) (3.3.2017 saakka) 

Marko Hasari, asiamies (SPEK) 

 

Komitea kokoontui vuoden 2017 aikana 4 kertaa (3.3., 25.4., 26.9. ja 29.11). Pöytäkirjat (ilman 

liitteitä) ovat tämän toimintakertomuksen liitteinä (1-4).  

 

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

osa toimintaa.  

 

Vuoden 2017 merkittävimmät tapahtumat olivat 16. kansainväliset palokuntakilpailut 

Itävallassa, Uudet teknologiat -komission kokous Jyväskylässä sekä CTIF Suomen sisäinen 

kehittämiskokous.  

 

 

Suomen edustukset CTIF:n toimielimissä 

 

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

johtoryhmä (Executive Committee). CTIF:n presidenttinä toimii Tore Eriksson (Ruotsi). CTIF:n 

pääsihteerinä toimi Michel Bour (Ranska) ja rahastonhoitajana Marc Mamer (Luxembourg) 

Varapuheenjohtajina toimi vuonna 2017: 

• Ante Sanader (Kroatia) 

• Hubert Vetter (Itävalta) (valittiin edustajakokouksessa uudelle kaudelle) 

• Donald Bliss (Yhdysvallat)  

• Milan Dubravac (Slovenia)  

• Ole Hansen (Norja) (yhdistysjäsenten edustaja) ja  

• Zdenek Nytra (Tsekki)  

 

CTIF edustajakokous (Delegate’s Assembly) 

Edustajakokous pidettiin 12.7.2017 Villachissa, Itävallassa 16. palokuntakilpailujen 

yhteydessä. CTIF on kehittänyt uutta jäsenstrategiaa. Strategiassa on neljä tavoitetta: 

palomiesten turvallisuuden parantaminen kommunikaation ja yhteydenpidon kautta; 

enemmän viestintää koulutuksen ja harjoittelun tukemiseksi (greater out reach for education 

and training); jäsenmäärän kasvattaminen globaalisti sekä jäsenten odotuksiin vastaaminen.  

 

Isona kysymyksenä on, miten saadaan enemmän jäseniä Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-

Amerikasta. CTIF on myös listannut sen tarjoamaa lisäarvoa; jäsenille tulee nykyistä 

kirkkaammin selventää CTIF:n tuoma lisäarvo ja väyliä monipuoliseen osallistumiseen tulee 

tarjota kehittämällä ohjausta ja koulutusta. CTIF:n saavutettavuutta tullaan parantamaan 

CTIF-portaalin avulla ja luomalla mm. salasanasuojattu arkisto sekä muuttamalla nettisivuja 

interaktiivisemmiksi.  

 

Edustajakokous päätti seuraavien tapahtumien isännyydet: 

• Delegates’ Assembly 2018: Las Vegas, Nevada 4.-7.6.2018 

• Nuorten kisat 2019: Martigny, Sveitsi  

• 17. palokuntakilpailut (nuoret ja aikuiset) 2021: Slovenia 

 

Muita edustajakokouksessa käsiteltyjä aiheita on muistioissa ja varapuheenjohtajien 

esityksissä liitteissä 5-20. 
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CTIF Pohjoismaiden kokous 

Pohjoismaiset CTIF-komiteat järjestävät vuosittain puheenjohtajakokouksen, jossa sovitaan 

yhteisistä linjanvedoista ja käydään läpi ajankohtaisasioita osallistujamaista. Kokous pidettiin 

9.-11.1. Slangerupissa, Tanskassa. Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia aiheita kustakin 

maasta sekä kansainvälisestä CTIF:stä. Lisäksi kokouksessa pidettiin seminaari aiheesta 

palokuntatoiminnan ulkoistaminen. Aihe on ollut entistä enemmän esillä Tanskassa sen 

jälkeen, kun kunnallinen pelastustoimi on käynyt läpi laajamittaisen rakenteellisen 

uudistuksen. Pohjoismaiset kansalliset komiteat päättivät lisäksi lähettää CTIF:n Executive 

Committeelle yhteiskirjeen, jossa kannustetaan tehostamaan komissioiden ja työryhmien 

toimintaa (liite 22). Lisäksi viimeisenä päivänä vierailimme Kööpenhaminan lentokentän 

harjoitusalueella, jossa tutustuimme lentokentän sammutusyksiköiden harjoituksiin.  

Lisää kokouksesta raportissa liitteessä 21.  

 

 

CTIF:n komissiot 

 

CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (12) ja työryhmissä (4). 

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, 

Palotutkimus, ICT ja Tonavan maat.  

Lisäksi CTIF kokoaa vuosittain tilastotietoja eri maiden palotilastoista. Suomella on tällä 

hetkellä paikka yhdeksässä 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 Jarkko Jäntti (Keski-Suomen pelastuslaitos). Komissio kokoontui 

6.-8.6.2017 Pariisissa, Ranskassa. Kokouksessa päätettiin lisätä jo olemassa olevaan 

kyselylomakkeeseen kysymyksiä perinnerakentamisen paloturvallisuudesta sekä palokuntien 

roolista ja tehtävistä terrori-iskujen ehkäisemisessä paloturvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi 

kokouksessa käsiteltiin ns. active shooter -tilanteita ja Jarkko Jäntti esitteli mm. koulutusta 

tuhopolttojen ehkäisemiseksi. Aiemmin puhuttu nettioppimisympäristö on päätetty suunnata 

webinaarien suuntaan, jotka tullaan julkaisemaan myös CTIF:n nettisivuilla.  Ensimmäinen 

video tehdään sprinklerijärjestelmistä kohderyhmänään erityisesti palopäälliköt ja 

paloinsinöörit. Lisäksi kokouksessa tutustuttiin kansalliskirjaston ja Louvren taidemuseon 

paloturvallisuusjärjestelyihin.  

 

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

Suomen edustaja on Veli-Matti Sääskilahti (Finavia). Komissio kokoontui Prahassa 14.-16.6. ja 

komission hallituksen kokous pidettiin Helsingissä 18.-20.9. Edellisvuosien tapaan suurin 

keskustelunaihe oli EASA-säädökset ja lisäksi mm. uudet aiheet lentoasemien turvallisuudessa 

(esimerkiksi sähköpaloautot, lentokenttäkohtaiset kuulumiset).  

 

CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Roman Sykora) 
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Suomen edustaja on Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komissio kokoontui 22. - 

24.5 Stratford-Upon-Avonissa ja 16.-18.11. Geneven CERNissä, Sveitsissä. Komissiossa on 

uusia jäseniä, mm. CERN on liittynyt yhteisöjäseneksi. Kokouksissa keskusteltiin mm. uuden 

huumeen, Fentanylin, vaaroista erityisesti Yhdysvalloissa. Ohiossa on jouduttu ottamaan jo 

kylmärekkoja huumekuolemien vuoksi vararuumishuoneiksi. Syksyn kokouksessa on käsitelty 

kylmien aineiden vaaroja (nesteytetyt kaasut). Vuoden 2018 alussa CERNin palokunnan 

päällikkönä on aloittanut suomalainen Matti Tiirakari. Kokouksessa esiteltiin palokunnan 

toimintaa/suunnittelua radioaktiivissa kohteissa onnettomuuksien varalta. Lisäksi on käyty 

läpi eri maissa tapahtuneita vaaratilanteita ja onnettomuuksia ja niistä tehtyjä havaintoja. 

Komissio osallistui myös kevään kokouksen yhteydessä pidettyyn The Hazmat 2017 Annual 

Conference & Exhibition-tapahtumaan.  

LNG-työryhmässä, jossa Tolonen toimii puheenjohtajana, on tehty pitkään työtä LNG-

ohjeistusten parissa. Kevään kokouksessa viimeisteltiin LNG-työ pienryhmätyönä (Hollanti, 

Unkari, Suomi) saatujen kommenttien perusteella. Komissio hyväksyi työryhmän esittelemän 

työn. LNG-työryhmän työ päättyi siten tällä erää. 

 

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 ei kokoontunut vuoden 2017 aikana 

runsaiden Etelä-Euroopan metsä- ja maastopalojen vuoksi.  

 

CTIF Eurooppa (Europe, pj. Seamus Murphy) 

Suomen edustaja on nimeämättä. Komissio kokoontui Villachissa edustajakokouksen 

yhteydessä. Komission suurimmat haasteet ovat osallistujien motivoiminen CTIF:n 

jäsenmaista ja siten lisäresurssien saaminen mukaan työhön. Komissio on mm. vahvistanut 

CTIF:n suhteita CFPA-E:hen ja päätynyt CFPA-E:n relevanttien suositusten tukemisesta 

jatkossa.  

 

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

Suomen edustaja on Arja Uusitalo (TTL). Komissio ei kokoontunut vuoden 2017 aikana. 

Edustajakokouksessa päätettiin käynnistää komissio uudelleen siten, että sen pääaiheena on 

jatkossa palomiesten terveys, esimerkiksi syövät ja työskentelyolosuhteet.  

 

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

Suomen edustaja on nimeämättä. Komissio kokoontui kokoukseen 4.10. Pribyslavissa, 

Tsekeissä. Suomesta ei päästy osallistumaan tilaisuuteen. Komissiossa ei laadittu vuonna 2017 

julkaisua edellisvuosista poiketen.  

 

CTIF Extrication and New Technologies  

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

2-5.5. Lissabonissa, Portugalissa; Jyväskylässä Neste-rallin yhteydessä 25-29.7. ja 5-10.9. 

Prahassa, Tsekeissä. Kokouksissa agendalla oli ISO-projektin tilanne, uusien projektien 

luominen ja työryhmien määrittely. Komission ensimmäisessä projektissa, ”Pelastaminen ja 

uudet ajoneuvoteknologiat” (Extrication and new vehicle technology), tehdään työtä autojen 
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uusien teknologioiden ja erilaisten ISO standardointien parissa, nimenomaan pelastustoimen 

näkökulmasta. Neste-rallissa luotiin suhteita kansainväliseen kilpa-autojärjestöön FIA:an ja 

järjestettiin kilpa-autosta pelastamisen näytös. Kilpa-autoilu on ajoneuvojen kannalta 

merkittävää, sillä monet kilpa-autojen ominaisuudet tulevat ennen pitkää myös ns. 

normaaleihin autoihin (esimerkiksi KERS-järjestelmä ja turvakaaret). Komissio on luonut 

suhteita myös YK:iin. Lisäksi kokouksissa on käsitelty mm.  Ranskassa tehtyjä uusia kokeita, 

jotka tulevat muuttamaan käytäntöjä tieliikennepelastamisessa oleellisesti mm. 

sivuturvaverhojen käyttäytymisestä kolaritilanteessa ja hybridiautojen leikkaamisesta.  

 

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

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

kokoontui 25.-26.4.2017 Ljubljanassa, Sloveniassa ja Berliinissä, Saksassa 1.-2.11. Komissio 

päätti koota parhaat käytännöt liittyen siihen, miten raskaus tulisi ottaa huomioon toimiessa 

operatiivisessa toiminnassa. Lisäksi komissio kokoaa parhaat käytännöt tasa-arvo-ohjelmista 

ja tukee jäsenvaltioita omien pelastustoimen naisverkostojen perustamisessa. Käsittelyssä on 

ollut myös jäsenmaiden tilanteet naisten osalta ja lisäksi kävivät läpi parhaita käytäntöjä, 

miten naisia saadaan enemmän pelastustoimen pariin ja pidettyä pelastustoimessa toimivat 

naiset edelleen alalla.  

 

CTIF Vapaaehtoispalokuntien komissio (Volunteers, pj. Hubert Vetter) 

Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Työryhmä, joka muutettiin komissioksi Villachin 

edustajakokouksessa, kokoontui 2.-4.4. Berliinissä, Saksassa. Jaatisen ohella mukana oli 

Florian Kruger tulkkina, sillä työryhmän kokoukset pidetään saksaksi. Kokouksessa käsiteltiin 

terrorismia, työaikadirektiiviä sekä eurooppalaisen vapaaehtoispalokuntatoiminnan 

määrittelemistä (liite 38). Euroopan maiden palokuntien yhteisenä haasteena on lisääntynyt 

terrorismi. Suurimman uhkan tilanteissa muodostaa useiden peräkkäisten iskujen sarja. 

Työaikadirektiivin osalta työryhmä totesi, että periaatteessa palokuntatoiminta kuulu 

soveltamisalan työaikadirektiivin. Työryhmän näkemyksen mukaan direktiivin ulottaminen 

kokonaan palokuntatoimintaan tulisi sulkea pois (203/88 / EY), koska toiminta perustuu 

vahvasti valmiuden ylläpitämiseen ja on tältä osin hyvin samankaltainen kuin asepalvelus. 

Suomen edustajat esittivät myös suomalaisen palokuntatoiminnan kehittymistrendejä 

(palokunnat muuttuvat vapaaehtoispohjaisista palokunnista osa-aikaisiksi palokunniksi, 

hälytysmäärät lisääntyvät, eikä henkilöstömäärä nouse samassa suhteessa) ja tuoreen 

(otsikossa mainitun tutkimuksen) tuloksia. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoisuus kumpuaa 

yhteisöllisyydestä. Palokuntien elinvoimaisuutta tuetaan parhaiten ottamalla huomioon 

vapaaehtoistoiminnan lainalaisuudet kaikessa toiminnassa, kaikilla tasoilla. Työryhmä osoitti 

suurta kiinnostusta aiheeseen ja päätti ottaa asian työlistalleen. 

 

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

Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto). Työryhmän toiminta on vähäistä, eikä se 

kokoontunut vuoden 2017 aikana. Ryhmän päätarkoituksena on kerätä tietoa 

pelastustoimeen liittyvistä toimintatavoista, tutkimuksista sekä koulutuksen 

järjestämistavoista. Kaikilla ryhmän jäsenillä on omat vastuualueensa, mm. pelastustoiminta 
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kylmissä olosuhteissa, tunnelipalot, vaaralliset aineet, koulutusympäristöt, virtuaalinen 

opettaminen. Jäsenet esittävät omat alueensa ja niihin keräämänsä tiedot kokouksissa.  

 

CTIF Fire Investigation (pj. Laszló Bérci) 

Fire Investigation -työryhmä perustettiin Helsingissä DA:n päätöksellä. Ensimmäinen 

kokoontuminen pidettiin keväällä 2017, 14 maan ollessa paikalla. Suomen edustaja on 

nimeämättä. Kokouksen loppupäätelmänä todettiin, että palontutkinta on hyvin erilaista eri 

maissa; useassa maassa se ei edes ole osa pelastustoimea. Kokouksessa päätettiin myös 

työryhmän toimintatavoista; kokous kerran vuodessa kiertävällä periaatteella, 5-vuotiselle 

puheenjohtajuuskaudelle valittiin Unkarin Laszló Bérci ja 5-vuotiselle 

varapuheenjohtajuuskaudelle Tsekkien Radek Kislinger. Seuraava kokous on keväällä 2018 

Tsekeissä. 

 

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

nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta 

Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen 

aluepelastuslaitos) ja Valtteri Tervala (SPEK). Komissio kokoontui 25.-26.3. ja 15.7. Villachissa, 

Itävallassa ja 100. komissiokokous järjestettiin 20.-22.10. Luxemburgissa. Viimeisimpään 

osallistui Suomesta entisiä nuorisokomission mukana olleita toimijoita (3 kpl). Itse 

kokouksessa käsittelyssä käytiin läpi analyysit Itävallan kisoista, valittiin uusi päätuomari ja 

käytiin läpi tulevat tapahtumat. Lisäksi perustettiin työryhmä kilpailutoiminnan 

kehittämiseksi. Suomi jättäytyi pois ryhmästä todeten, että meillä kilpailutoiminta on niin 

vähäistä ja lähtökohtaisesti harrastemaisempaa. Työryhmään osallistuvat Itävalta, Italia, 

Ranska, Slovenia ja Luxemburg. Työryhmä kokoontuu itsekseen omakustanteisesti. 

 

Kansainväliset CTIF palokuntakilpailut järjestettiin heinäkuussa Itävallan Villachissa samaan 

aikaan edustajakokouksen kanssa. Kisoihin osallistui kaikkiaan 59 joukkuetta (55 maiden 

joukkuetta ja 4 international joukkuetta) yhteensä 24 maasta. Tyttöjoukkueita oli 18 (vrt. 

Opole 9). Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa mahdollista lähettää kolme joukkuetta, joista 

vähintään yhden piti olla tyttöjoukkue. 

 

Suomesta oli mukana kahdeksan aikuisten joukkuetta, jotka ottivat osaa Perinteisen 

palokuntakilpailun A- ja B-sarjoihin. Palokuntanuorten joukkueita oli yhteensä kolme, joista 

Åbolands Brandkårsfundin joukkue kilpaili tyttöjen sarjassa. Kilpailuissa tuomareilla on 

keskeinen rooli ja Suomesta oli Itävallassa mukana toistakymmentä tuomaria eri tehtävissä. 

CTIF-tuomareilla on oma kansainvälinen tuomarikoulutuksensa, jotka järjestetään aina 

kansainvälisiä kilpailuja edeltävänä vuonna.  Kokonaisuudessaan Suomen kilpailudelegaation 

vahvuus oli 135 henkeä. 

 

Kisoissa annettiin yksi protesti, jota käsiteltiin myös nuorisokomission kokouksessa. Suomi jätti 

asiassa oman kantansa (liite 42). Kilpailuraportit ja -analyysit löytyvät liitteistä 44-46.  

 

Tulokset:  
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Perinteinen palokuntakilpailu miesten A-sarja (suluissa yhteispisteet) 

1. St. Martin im Mühlkreis , Itävalta (419,93) 

2. Stillfüssing, Itävalta (418,73) 

3. Ludesch, Itävalta (417,90) 

…. 

55. Taivassalo 1 (382,63) 

62. Nummela 2 (378,41) 

64. Nurmo 1 (372,99) 

74. Pyhäsalmi (346,27) 

 

Perinteinen palokuntakilpailu miesten B-sarja (suluissa yhteispisteet) 

1. PGD Smartno Na Pohorju, Slovenia (431,34) 

2. PGD Hajdose, Slovenia (430,89) 

3. FF Töplitsch, Itävalta (429,16) 

…. 

26. Nurmo 2 (375,96) 

32. Nuijamaa (358,58) 

B-sarjassa joukkueen jäsenet saavat ikähyvityspisteitä. 

 

Perinteinen palokuntakilpailu naisten A-sarja (suluissa yhteispisteet) 

1. Rudersdorf-Berg, Itävalta (400,82) 

2. FF Unterstetten, Itävalta (400,58) 

3. DVD Kasina, Kroatia (399,08) 

…. 

18. Taivassalo 2 (361,27) 

21. Nummela 1 (333,58) 

 

Palokuntanuorten kilpailu (Vetter-Cup) (suluissa yhteispisteet) 

1. Bad Mühllacken, Itävalta (1.070,80) 

2. St. Martin im Mühlkreis, Itävalta (1.070,77) 

3. Guggenberg, Itävalta (1.068,98) 

…. 

35. Åbolands Brandkårsförbund (1.030,38) 

43. Salo (1.020,80) 

47. Kaarina-Herrala (1.011,85) 

 

Åbolands Brandkårsförbundin joukkue kilpaili tyttöjen sarjassa ja omassa sarjassaan sijoitus oli 

13. 

 

Työvaliokunta ei kokoontunut vuoden 2017 aikana. Työvaliokuntaan kuuluu nuorisokomission 

edustajien lisäksi Jouko Koski kilpailujoukkueiden ja Katja Ahola tuomareiden edustajana. 

Työvaliokunta on osallistunut tapahtumien organisointiin, kilpailutoiminnan kehittämiseen ja 

nuorisokomission kokousten valmisteluun.  

Myöskään kilpailutyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2017 aikana.  
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Muut tapahtumat 

Syyskuussa 2017 järjestettiin CTIF:n kehittämispäivä, jossa osallistujat kävivät läpi CTIF:n 

sijoittamista toimijakentässä ja keskustelivat toiminnan kehittämisestä fasilitaattori Katja 

Aholan johdolla. Tuloksena saatiin kattava sidosryhmäkartta ja lista tahoista, joihin CTIF 

linkittyy kansallisesti (liitteet 48-50). 

 

Tiedotus ja materiaalit 

Viestinnän ja tiedonkulun haasteet ja tehostaminen ovat olleet CTIF:n asialistalla myös vuonna 

2017. 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, mistä johtuen 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. 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. Vuoden 2017 aikana sivustoa ylläpidettiin säännöllisesti. Edustajat hyödyntävät 

omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit) toimintansa edistämiseksi.  

 

Vuoden 2017 alussa edustajille teetettiin kysely komissio-/työryhmätyön viestinnästä ja 

haasteista. Tämä palveli osin syyskuun kehittämispäivää. Päivän aikana laadittu 

sidosryhmäkartta auttaa jatkossa viestinnän kohdentamisessa ja edustajien käymät 

keskustelut tiedon jalkauttamisesta toi viestinnän lähemmäksi myös edustajia ja heidän 

toimintaansa. Lisäksi edustajilta pyydettiin artikkeleita omista työryhmistä/komissioistaan, 

jotka julkaistiin CTIF:n sivulla kertomaan järjestössä tehtävästä työstä ja ajankohtaisista 

aiheista. CTIF:n somekanavia (Twitter, Facebook-sivu sekä Instagram-tili) päivitettiin ahkerasti 

myös 2017 vuoden aikana.   

 

SPEK tiedottaa CTIF-toiminnasta muun tiedotuksensa ohessa sekä ajankohtaistiedotteissa että 

mm. palokuntatoiminnan uutiskirjeessä.  Pelastustiedossa julkaistaan artikkeleita 

mahdollisuuksien mukaan ja lisäksi lehteä käytetään tilaisuuksien mainostamiseen. 

Tiedotuksen ja viestinnän tehostamista on pyritty edistämään viestintäsuunnitelman avulla, 

joka päivitetään vuosittain. Lisäksi sen seurantaa ja arviointia kehitetään edelleen.  

 

Viestintäanalyysista voidaan havaita seuraavat pääkohdat: 

 

• Kohderyhmät saavutettiin vuonna 2017 hyvin tai kohtuullisesti – yrityskumppanien 

saavuttaminen ei tässä vaiheessa ole relevanttia verrattuna muihin kohderyhmiin.  
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• Tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Suurin puute: vakiintuneiden prosessien ja 

työskentelytapojen puute, mikä osin liittyy resursseihin. 

• Painopistealueet toteutuivat ja näkyivät toiminnassa hyvin tai kohtuullisesti.  

• Kilpailutoiminta on hyvin näkyvää ja kerää myös eniten huomiota, samoin uudet 

teknologiat (ajoneuvopelastaminen). Muiden toiminta-alueiden esiintuomiseen tarvitaan 

lisää panostusta. 

• Uusien kanavien hyödyntämistä tulee jatkaa, samoin vanhojen parempaa esilletuomista 

(CTIF uutiskirje, Palokuntatoiminnan uutiskirje, Facebook live, merkkipaalujen 

huomioiminen) 

 

Vuoden 2017 aikana CTIF:ään liittyviä uutisia julkaistiin kotimaassa seuraavasti: 

• Pelastustieto: Weckstén Suomen CTIF:n johtoon 

• Pelastustieto: Itävallassa 11 suomalaisjoukkuetta 

• Pelastustieto: Jokainen keikka on ensi-ilta (Uudet teknologiat & 

ajoneuvopelastaminen) 

• Pelastustieto: Sukeltajakurssilla opittu pelasti (Vuoden Palomies Ilpo Tolonen) 

• Åbo Underrättelse: Åboländska brandkårstjejer tävlade i Österrike 

• Luoteis-Uusimaa: Nummelan VPK kilpaili Itävallassa 

• Nordkalk: REPRESENTING FINLAND IN CTIF - YOUTH FIRE BRIGADE 

• SPEK Ajankohtaista: Yli 3 000 palokuntalaista kilpailee heinäkuussa Itävallassa 

• SPEK Ajankohtaista: Ilpo Tolonen on monipuolinen pelastusalan kehittäjä 


