
Suomen
Pelastusalan 
Keskusjärjestö

Palokuntanaistyön peruskurssi



Ohjeita kurssinjohtajalle koulutusdiojen käytöstä

Kun olet ladannut tämän diaesityksen Priimasta kurssinjohtajien sivulta 
omalle koneellesi, niin voit tehdä siihen halutessasi muutoksia. Muutokset 
eivät tallennu Priimassa olevaan versioon.

Voit halutessasi täydentää diaesitystä oman alueesi erityisyyksillä.

Voit halutessasi jättää myös jonkin aihe-alueen pienemmälle painoarvolle 
osallistujien kokemuksen arvioimalla.

Useiden diojen muistiinpanoihin on kerrottu enemmän aihesisällöstä.



Palokuntanaistyön peruskurssi x.x.-x.x.xx

Kouluttaja:



Tervetuloa 
toimintaan!

• Tämän aloituspaketin tarkoituksena on antaa 
sinulle tietoa siitä, millaisen organisaation 
toimintaan olet liittymässä. Vaikka 
palokunnasta tulisi ensimmäisenä mieleen 
hälytys- ja pelastustoiminta, on sen arjessa 
paljon muutakin, mistä valita.

• Kurssin jälkeen osaat kertoa pelastusalan 
organisaatiosta, vapaaehtoisen ja 
sopimuspalokuntatoiminnan taustoista ja 
merkityksestä pelastustoimessa sekä 
palokuntatoiminnan historiasta. Osaat myös 
kuvailla, millaisia eri vaihtoehtoja palokuntien 
eri osastot vapaaehtoistyölle ja 
harrastamiselle tarjoavat sekä toimia 
yhdistyksen jäsenenä ja kokouksissa.

• Mukavia hetkiä kurssin parissa!



Kurssin käytyäsi osaat (osaamistavoitteet)

• kuvata yhdistyksen toimintaa

• kuvata palokuntayhdistyksen kokouskäytänteitä

• kuvailla palokunta- ja pelastustoimen rakenteen ja toimijat sekä eri tahojen 

tehtävät

• kertoa sopimuspalokuntatoiminnasta

• kertoa palokuntanaistoiminnasta

• kuvailla palokuntanaisten asut

• kertoa palokuntatoiminnan historiasta.



Yhdistystoiminta

Tämän osion opiskeltuasi osaat

• kertoa, mikä on yhdistys

• kertoa yhdistyslain sisällöstä

• laatia yhdistystoiminnassa tarvittavat asiakirjat

• toimia kokouksessa



Mikä on 
yhdistys?

Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka 
haluavat tehdä tai saada aikaan 
jotakin yhdessä.



Yhdistymis-
vapaus

• Suomessa on yhdistymisvapaus. 
Yhdistys saa toimia vapaasti, jos 
yhdistyksessä ei tehdä rikoksia tai 
loukata hyviä tapoja. 

• Suomessa monia yhteisiä asioita 
hoidetaan yhdistyksissä, mm. 
Suomen poliittinen järjestelmä 
perustuu yhdistystoimintaan, sillä 
puolueet ovat yhdistyksiä. 



Yhdistyslaki
• Yhdistyslaki määrää yhdistystoiminnan periaatteet. 



Yhdistyksen 
perustaminen



Rekisteröity vai rekisteröimätön yhdistys?

• Rekisteröity yhdistys on yhdistys, jonka säännöt on 
hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 
hakemuksen perusteella ja se voi liittää nimensä 
perään ry -lyhenteen.

Patentti- ja rekisterihallitus pitää yhdistysrekisteriä. 

Siellä käsitellään yhdistysten perus-, muutos- ja 

purkautumisilmoitukset sekä tehdään yhdistyksen 

sääntöjen ja sääntömuutosten 

ennakkotarkastukset.



Yhdistystoiminta on vapaaehtoista



Jäseneksi liittyminen

• Yhdistyksen säännöissä kerrotaan, minkälaisia asioita ajaville ihmisille, yhteisöille tai 

säätiöille yhdistys on tarkoitettu.

• Jäseniä voi yhdistää esimerkiksi sama kotipaikka, kieli, sukupuoli, uskonto, harrastus tai 

poliittinen näkemys.

• Yhdistyksen jäseneksi kelpaa sellainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.



Jäsenyydestä

• Jäsenyys on vapaaehtoinen: ketään ei voi pakottaa liittymään yhdistykseen. Yhdistys 

päättää, kenet se hyväksyy jäsenekseen.

• Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus, jos säännöissä ei ole muuta 

määrätty. Hallituksen ei tarvitse perustella päätöstään, eikä siitä voi valittaa.

• Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, jossa on jokaisen jäsenen täydellinen nimi ja 

kotipaikka. Luettelossa voi olla muitakin toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja, kuten 

kotiosoite ja ammatti.



Jäsenyydestä eroaminen

• Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

• Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi. 

• Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua 

eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.



Jäsenyydestä erottaminen

• Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin 

määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

• Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta 

erottamisasiasta. Asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 

asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

• Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, 

jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.



Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

OIKEUDET

1. Oikeus pysyä jäsenenä tai erota

2. Oikeus säilyttää yhdenvertaisuus

3. Oikeus säilyttää erityiset edut

4. Oikeus osallistua päätöksentekoon

5. Oikeus saada palveluita

6. Oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin

7. Jäsenen oikeusturva

VELVOLLISUUDET

1. Jäsenmaksu

2. Lojaalisuus

3. Hoitaa huolellisesti vastaanotettuja 

luottamustehtäviä

4. Velvollisuus ilmoittautua esteelliseksi

5. Moraaliset velvollisuudet 



Moraalisia velvoitteita

Esiteltyjen jäsenten velvollisuuksien noudattaminen on minimi, mitä jäseneltä edellytetään.

Kohtuullista on myös odottaa jäseniltä aktiivista toimintaa yhdistyksen hyväksi, vaikka

aktiivisuuteen ketään ei voida pakottaakaan. Jäsenen moraalisina velvoitteina voidaan pitää

esimerkiksi:

• osallistuminen jäsenhankintaan

• osallistumista yhdistyksen toimintaan

• olemista käytettävissä luottamustehtävään

• myönteisen kuvan luomista yhdistyksestä

• tiedon välittämistä jäsenille.



Yhdistyksen säännöissä pitää mainita

• yhdistyksen nimi ja kotipaikka

• tarkoitus

• toimintamuodot

• jäsenyys (varsinainen jäsen, 

kannattajajäsen, kunniajäsen, 

kunniapuheenjohtaja, kunniapäällikkö)

• jäsenmaksut

• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/ 

toiminnantarkastajien lukumäärä sekä 

toimikausi

• yhdistyksen tilikausi, hallituksen ja 

tilintarkastajien valinta

• tilinpäätöksen vahvistaminen

• vastuuvapaudesta päättäminen

• kokouksen koollekutsuminen

• yhdistyksen varojen käyttö 

yhdistyksen purkautuessa tai 

lakkautettaessa.



Tutustu oman palokuntayhdistyksesi sääntöihin

Ovatko säännöt kaikille jäsenille helposti saatavilla?

Mitä säännöissä sanotaan jäsenyysehdoista? Entä jäsenyydestä erottamisesta?

Kuka voi liittyä jäseneksi palokuntaan?

Kuka voi liittyä jäseneksi naisosastoon?

Voiko jäsen kuulua moneen osastoon?

Mitä säännöissä sanotaan kokouksista? Onko esimerkiksi yleisen kokouksen järjestäminen 
etänä mahdollista?



Tutustu oman palokuntayhdistyksesi sääntöihin

Onko säännöissä eritelty esim. puheenjohtajan, sihteerin, osastonjohtajan tai muun 
luottamushenkilön tehtäviä?

Onko käytössä alaosastojen johtosääntöjä?

Jos kurssilla on usean eri palokuntayhdistyksen edustajia, vertailkaa, onko 
säännöissä mainittu erilaisia asioita.

Onko jotain, mitä haluaisit lisätä oman palokuntayhdistyksesi sääntöihin?



Esimerkit yhdistysasiakirjoista



Kokoukset

• Yhdistyksen kokoukset
• Vuosikokous
• Ylimääräinen kokous



Yhdistyksen kokoukset

• Yhdistystoiminnan pääsääntö on, että yhdistyksessä valta on jäsenillä. 

• Tärkeimmät päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa, jotka ovat 
avoimia kaikille jäsenille ja asioista päättävät ne jäsenet, jotka ovat 
paikalla kokouksessa. Poissaoleva ei voi moittia päätöksiä, ellei lakia tai 
yhdistyksen sääntöjä ole rikottu. 



Kokouskutsu

Tärkeää on, että kaikki jäsenet 
saavat varmasti tiedon kokouksesta, 
jolloin he voivat itse harkita, 
haluavatko osallistua kokoukseen.



Kokouskutsu

Säännöt määräävät kuinka jäsenet kutsutaan kokoukseen: 

• millä tavalla (esimerkiksi kirje, kokoontumispaikan ilmoitustaulu tai lehti-ilmoitus) 

• kuinka monta päivää ennen kokousta kutsu täytyy lähettää.

Kutsussa kerrotaan kokouksen päivä, kellonaika ja kokouspaikka sekä asiat, joita 
kokouksessa on tarkoitus käsitellä.

Kokouksessa ei voi tehdä päätöksiä, joita ei ole kokouskutsussa tai esityslistassa 
mainittu.



Vuosikokous

• Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen ja toiminnan/tilintarkastajat. Samalla hyväksytään 
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokous käsittelee muut lain ja 
yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. 

• Joillakin yhdistyksillä on erikseen kevätkokous, joka käsittelee edellisen vuoden toimintaa. Se 
hyväksyy toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle vastuuvapauden. 

Kuukausikokous

Kuukausikokous: Monet yhdistykset pitävät säännöllisesti kokouksia kuukausittain tai tiheämmin. 
Kokouksissa puhutaan yhdistyksen toiminnasta, mutta päätarkoitus on usein jäsenten yhdessäolo.



Ylimääräinen kokous

• Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun täytyy päättää jokin erityinen, ilmoitettu asia esim. 
sääntömuutos.

• Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus omasta tahdostaan tai jäsenten vaatimuksesta 
(tästä on säännöissä mainittu). 

Epävirallinen kokous

• Epävirallinen kokous voi suunnitella esimerkiksi retken ohjelmaa tai juhlan järjestämistä. 
Kokoontumisen syyksi riittää myös jäsenten halu olla yhdessä. Epävirallisen kokouksen kulusta on 
hyvä pitää muistiota.



Pöytäkirja

• Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että 
kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. 
Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä 
vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön 
tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.

• Jos päätösvaltaa on käytetty ilman kokousta erillisissä 
äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden 
tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen hallituksen 
on huolehdittava siitä, että menettelystä päätöksenteossa, 
äänten laskennasta ja sen tuloksesta sekä tehdystä 
päätöksestä laaditaan päivätty ja hallituksen puheenjohtajan 
allekirjoittama pöytäkirja. (16.7.2010/678)



Hallitus

• Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. 

• Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja vastaa että yhdistyksen kirjanpito on 
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 

• Hallitus myös edustaa yhdistystä.



Lisätietoja

• Yhdistyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

• PRH: www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroity_ja_rekisteroimaton_yhdistys.html

• Yhdistystietoa: www.yhdistystieto.fi

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroity_ja_rekisteroimaton_yhdistys.html
http://www.yhdistystieto.fi/


Pelastusala Suomessa: osaamistavoitteet

• Tämän osion jälkeen osaat kuvailla palokunta- ja pelastustoimen rakenteen ja toimijat 
sekä eri tahojen tehtävät.



Pelastustoimen rakenne Suomessa



Pelastustoimen uudistus

• Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on palvelujen paraneminen.

• Kesäkuussa 2021 hyväksytyn pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen järjestävät 
vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueet ja Helsingin 
kaupunki vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Vuoden 2022 
loppuun Suomessa toimii 22 kuntien ylläpitämää pelastuslaitosta.



Pelastuslaitokset Suomessa

• Kunnat vastaavat maassamme pelastustoimesta 
yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä 
alueella.

• Suomessa on 22 pelastustoimen aluetta. 
Pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen 
pelastustoimella on pelastuslaitos.

• Ahvenanmaalla on pelastustoimessa oma 
maakunnallinen lainsäädäntönsä.

1. Helsinki
2. Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4. Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6. Kanta-Häme
7. Päijät-Häme
8. Kymenlaakso
9. Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11. Keski-Suomi
12. Pirkanmaa
13. Satakunta
14. Etelä-Pohjanmaa
15. Pohjanmaa
16. Keski-Pohjanmaa
17. Pohjois-Savo
18. Pohjois-Karjala
19. Jokilaaksot
20. Kainuu
21. Oulu-Koillismaa
22. Lappi



Pelastusalan järjestöt

• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) tuottaa palokunnille palveluita ja apuvälineitä, edistää 
ja kehittää palokuntien toimintaa ja huolehtii palokuntien koulutusjärjestelmästä. Tämän lisäksi 
SPEK edistää onnettomuuksien määrän vähenemistä ja vaaratilanteiden aiheuttamien vaikutusten 
rajoittamista yhteiskunnan eri sektoreille, laajan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkostonsa 
avulla.

• Alueelliset pelastusliitot tuottavat palveluita oman alueensa palokunnille. Useat pelastusliitot 
järjestävät myös palokuntakoulutusta, sekä kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen.

http://www.spek.fi/
https://www.palokuntaan.fi/jarjestot


Pelastusalan järjestöt

• Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) on päällystön henkilöjäsenyhdistys, 
joka järjestää monipuolista pelastus- ja turvallisuusalan 
koulutusta, edustaa asiantuntemusta erilaisissa hankkeissa ja 
työryhmissä, tekee aloitteita ja esityksiä turvallisuuden 
parantamiseksi, tuottaa ja julkaisee koulutus- ja tiedotusaineistoa ja 
kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteistoimintaa.

• Suomen Sopimuspalokuntien liitto (SSPL) on aktiivisesti mukana 
sopimuspalokuntaa koskevien lakien, asetusten, ohjeiden ja määräyksien 
valmistelussa. Liiton aluetoiminta on pelastuslaitosten alueilla 
vapaamuotoisesti toimivaa palokuntayhdistysten yhteistä vaikuttamista. 
Alueellisella toiminnalla liitto tukee palokuntien päivittäisten ongelmien 
ratkaisua.

https://www.sppl.fi/
https://sspl.fi/


Sopimuspalokuntatoiminta

• Palokuntayhdistys on rekisteröity yhdistys, jolla on palo- ja pelastustoimeen liittyvien 
tehtävien hoitamisesta sopimus pelastuslaitoksen kanssa. Yhdistys ei voi tehdä 
viranomaisen kanssa sopimusta ellei se ole oikeustoimikelpoinen eli rekisteröity yhdistys.

• Palokunnan jäsenillä voi myös olla suorat työsopimukset pelastustoimen tehtävien 
hoidosta pelastuslaitoksen kanssa, jolloin varsinaista yhdistystä ei tässä mielessä tarvita. 
Näitä palokuntia kutsutaan puolivakinaisiksi palokunniksi tai henkilökohtaisen 
sopimuksen palokunniksi.



Palokuntayhdistys

• Palokuntayhdistys on rekisteröity yhdistys (tyypillisesti VPK). Sen toimintaa ohjaavat yhdistyksen 
puheenjohtaja ja hallitus. Korkein päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous, jossa päätetään 
seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta, hallituksen kokoonpanosta ja hyväksytään 
edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomukset.

• Hallituksen alaisuudessa toimii yksi tai useampi alaosasto. Alaosastoja ovat esimerkiksi 
hälytysosasto, nuoriso-osasto, naisosasto, järjestöosasto, veteraanisosasto, soittokunta jne. 
Yhdistykset ovat erilaisia ja kaikissa ei toimi lueteltuja alaosastoja.



Osastoja 
palokuntayhdistyksessä

Palokunnassa voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia osastoja:

• Hälytysosasto

• Nuoriso-osasto

• Naisosasto

• Tukiosasto

• Veteraaniosasto

• Järjestöosasto

• Soittokunta



Palokuntanaistoiminta

Naisosasto

• Palokuntanaistyö on osa palokuntien toimintaa. 
Palokuntanaisosastolla voi olla sammutus- tai 
pelastustoimintaan liittyviä tuki- ja huoltotehtäviä 
palokuntanaistyön tavoitteiden mukaisen harrastustoiminnan 
lisäksi.

• Toiminnan tarkoituksena on tukea palokunnan toimintaa, 
herättää ja edistää jäsenten myönteistä suhtautumista 
palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen sekä levittää 
paloturvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoutta 
kansalaisille.

• Naisosastojen toimintaan ovat tervetulleita kaikki sukupuolesta 
riippumatta.



Palokuntanaistoiminta

• Naiset ovat olleet palokunnan toiminnassa Turun VPK:n perustamisesta lähtien paikkakunnasta 
riippuen joko palokuntayhdistyksen rinnalla tai sen eri osastoissa jäsenenä. 

• Ensimmäisen palokuntanaisosasto, joka on toiminut keskeytyksettä perustamisesta lähtien, syntyi 
Hämeenlinnan VPK:n yhteyteen 1888.



Palokuntanaistoiminta

Toimintamuodot

• Palokuntanaisten alkeiskursseja aloitettiin pitämään 1967 ja muutama vuosi myöhemmin 
järjestettiin osastojen vetäjille palokuntanaisohjaajien peruskurssi ja jatkokurssi. Palokuntanaistyön 
peruskurssiksi myöhemmin muuttunut kurssi on kokenut useamman uudistuksen vuosien varrella. 
Viesti- ja radiotaitoja aloitettiin kouluttamaan Hämeessä 1966. Viestiliikenteen toimiminen on 
edelleen keskeistä hälytysmuonitustehtävien ja muiden pelastustehtävien yhteydessä.

• Vuonna 1973 aloitettiin henkinen ja sosiaalinen ensiaputoiminta -kurssit. Taitoja tarvittiin jo Lapuan 
patruunatehtaan onnettomuuden yhteydessä. Toiminta ei kuitenkaan lähtenyt toimimaan, joten 
1988 kurssin sisältöä muutettiin ja kurssin nimeksi tuli lähimmäisapu hätätilanteessa kurssi.



Palokuntanaistoiminta

Muonitus

• Perinteisintä palokuntanaisten toimintaa ovat muonitus ja 
huoltotehtävät.

• Hälytysmuonitus on nopeaa ruoka- ja juomahuoltoa 
suurpaloissa, onnettomuuksissa ja etsinnöissä. 
Hälytysmuonitus on pääasiassa sopimuksellista toimintaa ja 
sen järjestämisestä on yleensä sovittu joko palokunnan 
palokuntasopimuksessa tai erillisessä sopimuksessa.

• Joukkomuonitusta tehdään mm. palokuntaleireillä ja erilaisissa 
tapahtumissa ja se on vapaaehtoista toimintaa.



Palokuntanaistoiminta

• Palokuntanaistyön koulutusjärjestelmä uusittiin 1991 nousujohteiseksi ja samalla uusittiin vielä 
käytössä olleiden kurssien sisällöt, kuten kokoustekniikankurssi, palokuntanaistyökurssi, 
palokuntanaisosaston kouluttajakurssi, lähimmäisapukurssi sekä muonituskurssi. 

• Uusina kursseina alkoi tekstiilien paloturvallisuuskurssi.



Palokunta-
naistoiminta

Poika- ja nuorisotoiminta

• Palokuntanaiset olivat mukana jo 
ensimmäisillä palokuntapoikaleireillä 
muonittamassa. Kenttäkeimillä keitetty 
soppa maistui leiriläisille.

• Palokuntanaisten rooli poikatyössä ja 
myöhemmin nuorisotyössä on ollut 
tärkeä, sillä naiset toimivat nykyisin 
monissa muissakin tehtävissä 
nuorisotyössä, kuten kouluttajina ja 
leiriorganisaation monissa eri tehtävissä.



Palokuntanaistoiminta

Muu toiminta

• Varainhankintaa palokuntanaiset osallistuivat heti valtakunnallisen toiminnan aloittamien jälkeen. 
Palokuntanaiset toteuttivat ensimmäiset valtakunnalliset myyjäiset ja arpajaiset vuonna 1958. 
Palokuntanaiset lahjoittivat Suomen Palontorjuntaliitolle kantolipun 1959.

• Pieni palovartija -kirjeensulkija merkkejä myytiin 12.000 kappaletta. Kertyneillä varoilla autettiin 
palontorjunnan edistämistä sekä toiminnan kehittämistä. Palokuntanaiset organisoivat Lapuan 
patruunatehtaan räjähdyksen jälkeen avustustilin orvoille 1976.

• Palokuntanaistyön opas ilmestyi jo 1950-luvulla. Palokuntanaiset saivat samoihin aikoihin 
ensimmäisen naisten palokuntapuvun. Puvun malli ja valmistaja ovat muuttuneet sen jälkeen 
kolmesti.



Kilpailutoiminasta esimerkkejä

SM-Iines: Palokuntanaisten SM-tietotaitokilpailu

Kilpailun tarkoituksena on edistää palokuntanaisten tietoja ja taitoja sekä herättää kiinnostusta 
palokuntanaistyöhön ja siinä tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen.



Kilpailutoiminasta esimerkkejä

Jounin Malja: Kalustokilpailu

• Kilpailu on tarkoitettu Länsi-Suomen Pelastusalan liiton jäsenpalokuntien naisille.

• Kilpailun järjestää Länsi-Suomen Pelastusalan liitos naistyövaliokunta.

Mimmin Malja: Länsi-Suomen palokuntanaisten toiminnallinen kilpailu

• Kilpailun tarkoituksena on edistää palokuntanaisten aktiivisuutta, sekä tarjota mukavaa ajanvietettä 
yhdessä.

• Kilpailuun voivat osallistua kaikki naiset, jotka osallistuvat palokunnan toimintaan missä tahansa 
tehtävässä.



Palokuntanaisen asut ja merkit



Yleistä: pelastustoimen virkapukuohje (2016)

• Sopimuspalokunnan tai muun vapaaehtoisen palokunnan, laitospalokunnan tai 

teollisuuspalokunnan, sekä pelastusalan koulutus, -neuvonta, ja 

turvallisuusviestintätehtävissä toimivan yhdistyksen henkilöstö käyttää 

pelastustoimen virkapukua palokuntapukuna määrätyin rajauksin.

• Pelastustoimessa toimivat yhteisöt käyttävät juhla-, edustus-, kilpailu- ja vastaavissa 

tilaisuuksissa pelastustoimen perinteiden vaalimiseksi perinnepukuja eli käytöstä 

poistetun malliston mukaisia virkapukuja ja palokuntapukuja. Perinnepuku ei vastaa 

pelastustoimen virkapukua tai palokuntapukua, eikä sen käytössä sovelleta tätä 

ohjetta. Pelastustoimen virkapukuun kuuluvat vaatteet, asusteet ja varusteet on jaettu 

virkapukuasetuksessa neljään asukokonaisuuteen.



Pelastustoimen virkapukuohje (2016)

Pelastustoimen virkapuvun käyttö

• Pelastustoimen virkapuvussa käytettävien asusteiden tulee olla puhtaita, ehjiä ja käyttäjilleen 

sopivia. Virkapuvun napit pidetään kiinni ja vetoketjut suljettuina. Paita pidetään housujen tai 

hameen kauluksen sisäpuolella. Silitettävien asusteiden tulee olla silitettyjä ja nahkajalkineiden 

kiillotettuja. Virkapuvun käyttäjä huolehtii muutenkin henkilökohtaisesta siisteydestään.

• Virkapuvussa esiinnytään kohteliaasti ja huomaavaisesti, eikä virkapuvussa esiinnyttäessä käytetä 

huomiota herättäviä koruja, lävistyksiä, voimakasta ehostusta tai hiuslaitteita. Virkapuvussa ei 

esiinnytä päihtyneenä. 

• Virkapuvun kanssa voidaan tarvittaessa käyttää erillistä huomiotakkia tai -liiviä sekä suojakypärää, 

jos työtehtävä sitä edellyttää. Jollei suojakypärän käyttö ole tarpeellista, voidaan huomiotakin tai 

liivin kanssa käyttää asianomaiseen virkapukuun kuuluvaa päähinettä.



Pelastustoimen virkapukuohje (2016)

Palokuntapuvun käyttö 

• Pelastuslaitosten sopimuspalokuntien sekä muiden vapaaehtoisten palokuntien, laitospalokuntien 

ja tehdaspalokuntien henkilöstö voi käyttää tämän ohjeen mukaiseen virkapukuun kuuluvia 

asusteita palokuntapukuna. Mikäli palokunnan henkilöstö käyttää pelastustoimen virkapukuun 

kuuluvia asusteita palokuntapukuna, tulee pukujen käytössä noudattaa tätä ohjetta. 

• Palokuntapukuna voidaan käyttää myös aikaisemman malliston mukaisia pelastustoimen 

virkapukuja sekä palokunnan tai pelastustoimen järjestöjen määrittelemiä pukuja. Tämän ohjeen 

mukaisen virkapuvun asusteita ei saa käyttää yhdessä muiden pukujen asusteiden kanssa.



Vierailuvaatetus pelastustoimessa

• Vierailuvaatetus on pelastustoimen henkilöstön tavanomaisissa juhlissa, edustustilaisuuksissa, 
vierailuilla yms. käyttämä virkavaatetus. Vierailupuvussa käytetään kunniamerkkinauhoja. 
Pelastustoimen paraatipukuna käytetään vierailupukua suurin kunniamerkein. Paraatipuvussa 
kannetaan myös koulutusta ja pätevyyttä kuvaavia merkkejä. 

• Vierailuvaatetus on tarkoitettu juhlaviin tilaisuuksiin, jossa siviilipukeutumisessa tavallisesti 
pukeudutaan tummaan pukuun. Vierailupuku on myös hautajaisissa ja muistotilaisuuksissa 
käytettävä virkapuku. Virkatakin etuosassa vasemmalla puolella käytetään kunniamerkkinauhoja, 
mikäli asianomaisia merkkejä on henkilölle myönnetty. Vierailuvaatetuksessa voidaan kantaa myös 
koulutusta tai pätevyyttä osoittavia merkkejä. 

• Vierailuvaatetuksessa voidaan käyttää sään tai olosuhteiden niin vaatiessa varsikenkiä tai 
talvisaappaita. Sisällä ulkojalkineet vaihdetaan vierailuvaatetukseen varsinaisesti kuuluviin 
jalkineisiin.



Vierailuvaatetus 
palokuntanaisilla

Vierailuvaatetus: 

• Virkapaita, valkoinen, lyhyt- ja 
pitkähihainen 

• Virkahousut 

• Virkahame 

• Virkatakki 

• Solmukeliina 

• Lyhyt päällystakki 

• Virkalakki tai turkislakki (jos 
käytössä palokunnassa)

Vierailuvaatetuksen täydentävä 
vaatetus ja asusteet

• Mustat nauhakengät 

• Mustat avokkaat (virkahameen 
kanssa) 

• Mustat (ei kuviolliset) sukat 

• Ihonväriset sukkahousut 

• Musta nahkavyö 

• Mustat käsineet 

• Tummansininen kaulaliina



Juhlavaatetus
Käytetään ainoastaan suurissa iltajuhlissa, vierailuvaatetus on 
riittävä esim. palokunnan omiin juhliin tai vierailtaessa toisen 
palokunnan juhlissa, pelastusalan tapaamisissa tai esim. liiton 
juhlissa.

Pieni juhlapuku

• Juhlapaita

• Juhlasolmukeliina, punainen

• Juhlahame

• Virkatakki

• Pitkä päällystakki

• Virkalakki tai turkislakki

• Valkoiset käsineet

• Valkoinen kaulaliina



Juhlapuku 

• Juhlapaita 

• Juhlasolmukeliina, punainen

• Juhlahame 

• Virkatakki 

• Juhlavyö 

• Pitkä päällystakki 

• Virkalakki tai turkislakki

• Valkoiset käsineet 

• Valkoinen kaulaliina 

Juhlavaatetuksen täydentävä vaatetus ja 
asusteet

• Mustat juhla-avokkaat 

• Mustat ohuet sukkahousut 

• Musta vyö

Pelastustoimen henkilö voi omissa häissään 
pukeutua pelastustoimen juhlapukuun.

Pelastustoimen henkilöstöön kuuluvat 
hääparin lähimmät avustajat ja sukulaiset 
voivat käyttää pelastustoimen juhlapukua.

Hääpukuna käytettävään juhlapukuun ei 
kiinnitetä kukkalaitetta tms. virkapukuun 
kuulumatonta koristetta.



Asemavaatetus
• T-paita 

• Pikee-paita 

• Poolopaita 

• Reisitaskuhousut 

• Sortsit (polvipituiset)

• Ulkotakki (yhteiskäytössä 
toimistovaatetuksen kanssa)

• Ulkotakin irtovuori

• Välitakki

• Ulkohousut

• Neule (yhteiskäytössä 
toimistovaatetuksen kanssa)

• Lippalakki 

• Pipo (kesä- ja talvimalli) 

• Turkislakki (yhteiskäytössä toimisto-, 
vierailu- ja juhlavaatetuksen kanssa)

• Venelakki (yhteiskäytössä 
toimistovaatetuksen kanssa)

• Baretti (yhteiskäytössä 
toimistovaatetuksen kanssa) Poolopaita ja reisitaskuhousut

• Asemavaatetusta käytetään 
asemapalveluksessa sekä 
paloaseman ja viraston 
ulkopuolisessa palveluksessa ja 
koulutuksissa tehtävien niin 
edellyttäessä.

• Sammutusasujen ja muiden 
suojapukineiden alla voidaan 
käyttää asemavaatetusta 
pelastuslaitosten ohjeiden 
mukaisesti, jos asemavaatetuksen 
käyttö ei tehtävän luonne huomioon 
ottaen heikennä työturvallisuutta.



Asemavaatetus

Välitakki eli fleece

Ulkotakki ja ulkohousut



Asemavaatetus

T-paita ja bermudat

Pikee ja reisitaskuhousut



Esiintyminen 
palokunta-asussa

Asun valinta

• oikea asu oikeaan tilaisuuteen

• yhtenäinen asu

• merkit ja tunnisteet

• ansiomerkit



Merkkien ja tunnisteiden käyttö

Asemaa osoittavia merkkejä saa käyttää vain niihin oikeutettu
• kiinnitä huomiota merkkien oikeaan sijoitteluun ja yhdistelyyn sekä niiden käyttöön eri asuissa

• pääsääntönä on, että vierailuasussa käytetään kunniamerkkinauhalaattoja

Ansio- ja kunniamerkit
• merkkien saajan on selvitettävä merkkien oikea käyttö eri tilaisuuksissa

• isoja kunniamerkkejä käytetään aina

• jos kutsussa on mainittu (isot) kunniamerkit

• merkkien luovutustilaisuuksissa

• itsenäisyyspäivän kaikissa tilaisuuksissa

• palokuntien vuosijuhlatilaisuuksissa



Vapaaehtoispalokunnan hallinnolliset tehtävät

Vapaaehtoispalokuntayhdistyksen (mukaan lukien toimenpidepalkkaisen palokunnan 
palomiesyhdistyksen) hallinnon tehtävässä toimiva käyttää hihaan liittyvää olkapoletein reunaa pitkin 
noin 5 millimetrin etäisyyden päässä reunasta rinnakkain kiinnitettyjä kullanvärisiä 6-sakaraisia
teräväkärkisiä tähtiä seuraavasti:

• palokuntayhdistyksen puheenjohtaja: kolme tähteä

• palokuntayhdistyksen varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu nimen kirjoittaja: kaksi tähteä

• palokuntayhdistyksen hallituksen jäsen tai varajäsen: yksi tähti

Jos hallinnossa toimiva samalla kuuluu myös palokunnan päällystöön tai alipäällystöön hän käyttää 
sekä palokunta-asemaa että hallinnollista tehtävää osoittavat tunnukset

• Esimerkki: apulaismestari, joka samalla on palokuntayhdistyksen puheenjohtaja



Palokuntanaisten hallinnolliset tehtävät

• Palokuntanaisten merkit sijoitetaan ensisijaisesti olkapolettiin.

• Pukumallista riippuen, palokuntanaiset käyttävät hihaan likimain käsivarren puoleen väliin rinnakkain 
sijoitettuja yllä mainittuja 6-sakaraisia tähtiä, aluetasolla yllä mainittuja 8-sakaraisia tähtiä ja 
valtakunnan tasolla 8-sakaraisia tähtiä sekä niiden alla 45 mm pitkää ja 5 mm leveää kultaista punosta 
seuraavasti:

• puheenjohtaja: kolme tähteä (palokuntataso)

• koulutusvastaava: kaksi tähteä (aluetaso)

• nimetty tehtävävastaava (sihteeri, emäntä tai vastaava): 1 tähti (valtakunnan taso)



Alueellisen palokuntajärjestön hallinnolliset tehtävät

Palokuntapuvussa voi alueellisen palokuntajärjestön kuten pelastusliiton, palokuntien valitseman 
neuvottelukunnan, useamman palokunnan yhteisen alueellisen yhdistyksen tai vastaavan hallinnon 
tehtävässä toimiva samoin kuin tällaisen järjestön toimihenkilö käyttää hihaan liittyvää olkapoletin reunaa 
pitkin n. 5 mm etäisyyden päässä reunasta rinnakkain kiinnitettyjä kullanvärisiä 8-sakaraisia
pyöreäkärkisiä tähtiä seuraavasti:

• järjestön puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja: kolme tähteä

• järjestön varapuheenjohtaja, nimenkirjoittaja, päällikkötason toimihenkilö, pysyvän toimielimen puheenjohtaja: 
kaksi tähteä

• järjestön hallituksen jäsen, muu nimetty vastuuhenkilö, jaoksen tai toimikunnan jäsen sekä näiden vastaava 
varajäsen: yksi tähti

• Järjestötunnuksia ei käytetä yhdessä viranomaisasemaa osoittavien tunnuksien kanssa.

• Järjestötehtävässä toimiva palokuntayhdistyksen hallinnon jäsen käyttää ainoastaan ylempiä järjestötunnuksia (ei 
palokunnan tunnuksia)

• Esimerkki yhdistelmästä: apulaismestari, joka on samalla alueneuvottelukunnan jäsen.



Pelastusalan kunnia- ja ansiomerkit

Ensimmäinen rivi:
1. Paloristi
2. Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali
3. Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali
4. Suomen Palopäällystöliiton suurristi
5. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 1. luokan erityisansioristi

Toinen rivi:
6. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton sopimuspalokuntaristi
7. Suomen Palopäällystöliiton tuliristi
8. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön erityisansioristi
9. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton erikoisansioristi
10. Suomen Palopäällystöliiton eritysansioristi
11. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 1. luokan ansioristi
12. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ansioristi
13. Suomen Palopäällystöliiton ansioristi

Kolmas rivi:
14. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansioristi
15. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton kultainen ansiomitali
16. Suomen Palopäällystöliiton ansiomitali
17. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 1. luokan ansiomitali
18. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hopeinen ansiomitali
19. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansiomitali
20. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 1. luokan pronssinen am
21. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton pronssinen ansiomitali

Kunniamerkkejä  ovat nrot 1-3



Merkit ja tunnisteet

Sopimuspalokuntien henkilöstö käyttää vakiintuneen käytännön 
mukaisesti palokuntapukua, joka on kuosiltaan pääsääntöisesti 
samanlainen kuin pelastustoimen virkapuku.

Ohessa palokunnan päällikön juhlapuku

SPEK Oppaita palokuntalaisille:

• Palokuntien merkit 3. painos 2020

• Palokuntalaisen pukuohje

SPEK verkkokauppa

• Palokunnan harrastustunti- ja hallinnolliset merkit

Palopäällystöliitto

• Virka-asematunnukset ja lakkilaatat- ja kokardit

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto

• Harrastustuntimerkit

https://issuu.com/spek_ry/docs/oppaita_palokuntalaisille_palokuntien_merkit
https://issuu.com/spek_ry/docs/palokuntalaisen_pukuohje_1.0
https://verkkokauppa.spek.fi/ansiomerkit_mitalit_ja_tunnukset
https://www.sppl.fi/verkkokauppa/virka-asematunnukset
https://www.lspel.fi/palokuntatoiminta/tuotemyynti/


Lisätietoa
• Sisäministeriö

• Pelastustoimen virkapukuohje 2016 
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79084/31_2106_pelastustoimi_virkapukuohje_final.pdf)

• Pelastustoimen virkapuvun tuotekuvausohje 2020
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162479/SM_2020_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

• Suomen Palopäällystöliitto

• Pidetään kiinni etiketistä (Kirjan on kirjoittanut Pelastusopiston
rehtori Mervi Parviainen 1. painos/2015)

• Uudenmaan Pelastusliitto

• https://www.upl.fi/palokuntavaatteet
(sivuilta löytyy mm. hinnat, tilauskaavake, mittataulukko sekä paljon muuta tietoa)

• Ritarikunnat

• Kunniamerkkiopas (https://ritarikunnat.fi/kunniamerkkiopas-3-painos/)
(miten kunniamerkkejä kannetaan eri siviiliasuissa, keskinäinen järjestys ym.)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79084/31_2106_pelastustoimi_virkapukuohje_final.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162479/SM_2020_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.upl.fi/palokuntavaatteet
https://ritarikunnat.fi/
https://ritarikunnat.fi/kunniamerkkiopas-3-painos/


Järjestäytyminen

• Järjestäytyminen tarkoittaa sulkeisjärjestystä, jossa siihen kuuluvat henkilöt liikkuvat tai pysyvät 
paikoillaan ainoastaan käskyjen mukaan. Sulkeisjärjestyksessä toimitaan ryhmän tai joukkueen 
johtajan käskyn mukaan. Historiallisesti sulkeisjärjestys pohjautuu 1700-luvun taktiseen 
sodankäyntiin. 

• Järjestäytymistä harjoittelemalla koulutettavat tottuvat täsmällisyyteen ja ryhmäkuriin. Ne ovat osa 
joukkuehenkeä. Järjestäytyminen mahdollistaa suurtenkin ryhmien ja joukkojen täsmällisen 
johtamisen ja siirtämisen.

(32) Turun VPK n paraati ja kenttähartaus / Turku Volunteer Fire
Brigade parade and field devotional 31 8 – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=trSeUQkP-Jo


Loppukoe suoritetaan ensisijaisesti priimassa.

Palauteen kurssista voit antaa priimassa.



Loppukoe:

(jos priimaa ei pysty käyttämään, eli henkilöllä ei ole 
sähköpostiosoitetta tms…)



1. Rekisteröidyn yhdistyksen erityispiirteet ovat, että se voi liittää nimensä perään ry-lyhenteen.

a. Oikein

b. Väärin

2. Mitä yhdistyslaki määrää?

a. Miten yhdistyksen jäsenten tulee käyttäytyä.

b. Millaista toimintaa yhdistyksellä tulee olla.

c. Miten yhdistyksen toiminta tulee järjestää.

3. Mikä ei voi olla yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus?

a. taloudellisen voiton tavoittelu

b. rahan kerääminen jäsenille

c. rahan kerääminen toimintaan

4. Uuden jäsenen hyväksymisestä yhdistyksen jäseneksi päättää yhdistyksen hallitus, jos säännöissä ei ole muuta määrätty.

a. Oikein

b. Väärin



5. Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen aina, jos jäsen: (kolme oikeaa vastausta)

a. jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

b. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

c. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

d. yhdistyksellä ei ole koskaan oikeutta erottaa jäsentä.

6. Kuinka monta pelastusalan liittoa Suomessa on?

a. 13

b. 18

c. 22

7. Kuka päättää kokouksen esityslistan sisällöstä?

a. kokouksen puheenjohtaja

b. kuka tahansa kokouksen osallistuja voi halutessaan vaikuttaa esityslistaan

c. kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri



8. Mikä on SPEK?

a. Suomen Palokuntalaisten Koulutuskeskus

b. Suomen Palokuntien Edistämiskeskus

c. Suomen Poliisien Etsintä Koulu

d. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

9. Valitse oikea väittämä:

a. Naisosastojen ensisijainen tehtävä on toimia turvallisuusviestijöinä nuorille naisille.

b. Palokuntanaisten toiminta luokitellaan aina harrastustoiminnaksi.

c. Palokuntien naisosastot on alun perin perustettu vain muonitustoimintaan.

d. Palokuntanaisosasto on toimintamuotona ainutlaatuinen, palokunnan 

naisosastotoimintaa ei ole muissa maissa.



Vastaukset



1. Rekisteröidyn yhdistyksen erityispiirteet ovat, että se voi liittää nimensä perään ry-lyhenteen.

a. Oikein

b. Väärin

2. Mitä yhdistyslaki määrää?

a. Miten yhdistyksen jäsenten tulee käyttäytyä.

b. Millaista toimintaa yhdistyksellä tulee olla.

c. Miten yhdistyksen toiminta tulee järjestää.

3. Mikä ei voi olla yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus?

a. taloudellisen voiton tavoittelu

b. rahan kerääminen jäsenille

c. rahan kerääminen toimintaan

4. Uuden jäsenen hyväksymisestä yhdistyksen jäseneksi päättää yhdistyksen hallitus, jos säännöissä ei ole muuta määrätty.

a. Oikein

b. Väärin



5. Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen aina, jos jäsen:

a. jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä 

sitoutunut.

b. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä.

c. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

d. yhdistyksellä ei ole koskaan oikeutta erottaa jäsentä.

6. Kuinka monta pelastusalan liittoa Suomessa on?

a. 13

b. 18

c. 22

7. Kuka päättää kokouksen esityslistan sisällöstä?

a. kokouksen puheenjohtaja

b. kuka tahansa kokouksen osallistuja voi halutessaan vaikuttaa esityslistaan

c. kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri



1. Mikä on SPEK?

a. Suomen Palokuntalaisten Koulutuskeskus

b. Suomen Palokuntien Edistämiskeskus

c. Suomen Poliisien Etsintä Koulu

d. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

1. Valitse oikea väittämä:

a. Naisosastojen ensisijainen tehtävä on toimia turvallisuusviestijöinä nuorille naisille.

b. Palokuntanaisten toiminta luokitellaan aina harrastustoiminnaksi.

c. Palokuntien naisosastot on alun perin perustettu vain muonitustoimintaan.

d. Palokuntanaisosasto on toimintamuotona ainutlaatuinen, palokunnan 

naisosastotoimintaa ei ole muissa maissa



KIITOS




