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1. Jaana Rantanen årets Brandkårsungdomsarbetare 2012
Till årets brandkårsungdomsarbetare 2012 valdes lojo-helsingforsbon Jaana
Rantanen. Jaana belönades på brandkårsdam- och ungdomsarbetets 60årsjubileum i Tammerfors.
De belöningsgrunder som den riksomfattande ungdomsarbetskommittén
lyfte fram var Jaanas förtjänstfulla arbete i sitt eget räddningsförbunds
ungdomsverksamhet både som utbildare för brandkårsungdomsavdelningen
och kursledare för utbildarkursen. Dessutom konstaterades att Jaana har
fört med sig sin erfarenhet och syn på att bemöta specialungdomar
brandkårsutbildningen.
2. Brandkårsdam- och ungdomsarbetets 60-årsjubileum 22.9.2012 i
Tammerfors
I seminariet som inledde jubileumsdagen var det ordförandena för de
riskomfattande brandkårsdam- och ungdomsutskotten som mindes det som
varit och pejlade framtiden. Efter det fick vi fördjupa oss i brandkårsdamoch ungdomsarbetets historia i SVM Eeva Koivulas förtjänstfulla föredrag.
Lokala och regionala framgångsberättelser fick vi höra av Tommi Kallio från
Sääksjärven VPK; Iiris Mård, Anu och Juha Hassinen från Punkaharjun
VPK; Olli Koivukoski från brandkåren i Perho och Marika Metsä-Tokila från
Kalannin VPK. Tf kanslichef Pentti Partanen framförde också sin hälsning.
Revyteatern från S:t Michel skapade glad stämning med sin sång- och
teaterföreställning med brandkårstema. I samband med buffén fick vi njuta
av en föreställning med historiskt tema "Fabrikens flicka Alma", och bandet
Imperials som spelade ståltrådsmusik och rock'n'roll.
Tack till alla som var med!

3. Behållning av utvecklingsdagarna för brandkårsungdomarnas
ledarutbildning
Utvecklingsdagar för ledarutbildningen hölls på SPEKs läger- och kurscenter
Palotarus 12–14.10. I utvecklingsdagarna deltog 25 brandkårister från hela
Finland ända från Uleåborg som var intresserade av ämnet och var ivriga att
vara med och utveckla. Under dagarna arbetade man från morgon till kväll
och skapade även resultat!
Sammandraget av behållningen från veckoslutet om färdigheter som ska
undervisas till ledare för brandkårsungdomar ska nu kommenteras av bl.a.
räddningsförbundens ledare ända fram till 18.11. Därefter fortsätter
arbetsgruppen
för
utbildningsmaterial
(fr.o.m.
1.1.2013
utbildningsarbetsgruppen) med utvecklingsarbetet och fortsatt planering.
Diskussionsinledare under veckoslutet var utbildningschef Sanna Ruhalahti
från Tavastlands yrkeshögskola och handledare Petri Kurki från Finlands
Bollförbund. I sina presentationer gav de idéer om undervisningstekniker och
handledning av ungdomsledare. I synnerhet handledningen kommer man
att fundera mera på och ännu återkomma till saken ...
Ett stort tack och en djup bugning till alla som på sin fritid och med sitt
kunnande för en god sak deltog i utvecklingsdagarna!
4. Evenemangskalender år 2013
Brandkårsungdomarnas riksomfattande kalender för år 2013 finns på
brandkårsungdomarnas webbsidor. Notera speciellt brandkårsdamernas
och -ungdomarnas vår- och höstseminarier i kalendern för år 2013. Från
och med nästa år kommer nämligen seminarierna att hållas under två dagar
på olika håll i Finland i samarbete med de lokala räddningsförbunden. Det
görs så att första dagen har man gemensamt program och andra dagen
hålls mötena. På våren hålls seminariet i Tammerfors tillsammans med
Tavastlands räddningsförbund och på hösten i Vuokatti tillsammans med
Norra Finlands och Lapplands räddningsförbund. Genom samarbetet mellan
centralorganisationen och räddningsförbunden strävar man efter att förutom
riksomfattande deltagare även få med deltagare lokalt från hela Finland och
ett kvalitativt gemensamt program. Seminarierna är öppna för alla.
Det önskas fler deltagare till Finlands nationella CTIF-tävlingar. Därför lönar
det sig att delta i CTIF-tävlingarnas övningsläger på våren. Avsikten är att
gå igenom tävlingarnas innehåll och uppmuntra lagen att ta del i tävlingen.
Mera information sänds genast när man vet tidpunkten och innehållet.
Ifall det finns intresse och behov av ungdomsavdelningens utbildarkurs och
kurs för ungdomsavdelningens ledare strävar vi efter att ordna den redan på
våren.

5. Evenemang år 2014
Ungdomsarbetsforumet och riksomfattande ungdomsarbetskommittén beslöt
vid sina möten som hölls 27.10 att år 2014 är de så kallade stora
riksomfattande evenemangen för ungdomarna Viksu-lägret och Viksulägrets utbildarevenemang, där avsikten är att samla utbildare och
kursledare.
Det är bra om brandkårerna redan i sina verksamhetsplaner beaktar lägret
år 2014. Det lönar sig att förbereda sig till exempel med att sköta om
anmälningar, ha beredskap att ordna transport för egna brandkårister och
ledare till lägret samt övriga åtgärder som har att göra med lägret, så att det
inte blir bråttom år 2014.
6. Namn på brandkår och kontaktperson på kommunernas webbsidor för
ungdomsväsendet
På många kommuners webbsidor finns uppräknade föreningar, klubbar och
idrottsklubbar som fungerar på området. Vi uppmanar brandkårerna att vara
aktiva och meddela brandkårens och kontaktpersonens namn till
ungdomsväsendets webbsidor i sina egna hemkommuner.
I många
kommuner verkar det nämligen så att i och med regionaliseringen av
räddningsväsendet har denna viktiga kommunala kontakt om inte brustit, så
åtminstone försämrats. När det går att hitta kontaktuppgifterna på samma
ställe med kommunens övriga föreningar och klubbar underlättar det förutom
rekrytering även samarbetet när människor och funktionärer får tillgång till
kontaktuppgifterna på samma ställe.
7. Brandkårsungdomarnas guider uppdateras
En
uppdaterad
version
av
lägerutbildarens guide finns
på
brandkårsungdomarnas webbsidor. Du hittar den förnyade guiden i högra
hörnet på webbsidan "Koulutus ja kouluttaminen" under rubriken
"Koulutusmateriaalit".
Brandkårsungdomsavdelningens säkerhetsguide är under arbete och man
eftersträvar att få den klar ännu under detta år.
8. Behållning av ungdomsarbetsforumets och riksomfattande
ungdomsarbetskommitténs möte
Ungdomsarbetsforumets och riksomfattande ungdomsarbetskommitténs
möte hölls lördag 27.10 på Viking XPRS. I programmet mellan mötena var
bl.a.
presentation
av
fartygets
brandsäkerhetsorganisation
och
brandsäkerhet av fartygets maskinchef – han fungerade även som fartygets
brandchef. Publikens intresse smittade också av sig till maskinchefen som
uppenbart njöt av publikens sakkunniga frågor. Maskinchefen berättade att
han också själv fungerar som frivillig brandkårist på Åland!

I ungdomsforumet framkom att det ordnas tre evenemang i Tyskland år
2013 dit finländska brandkårister har inbjudits. Ifall intresset vaknade och
brandkåristerna vill åka till Tyskland för att bekanta sig med frivilliga
brandkårsverksamheten i Tyskland ska ni kontakta Timo. Timo sänder
information om saken till brandkårerna också via förbundens
ungdomsledare. Det lönar sig att utnyttja möjligheten! Kontakta även Timo
om ni vill ha vänbrandkårer från utlandet.
I forumet lyfte man fram tanken om ett riksomfattande fritidsevenemang för
ungdomar år 2015. Evenemanget kunde vara förslagsvis en resa till
Särkänniemi eller något motsvarande. Evenemanget behöver alltså inte
vara brandkårsbetonat. Det viktigaste skulle vara att bekanta sig med andra
unga brandkårister och avslappnad samvaro. Det fanns även önskemål om
en tävling med brandkårstema i sociala medier. Vi funderar på sakerna och
idéer tas emot här på Bölebacken. Var inte rädd för att komma med förslag
på blivande riksomfattande evenemang till Timo!
I forumet och ungdomsarbetskommittén diskuterades också priset till Årets
Brandkårsungdomsarbetare. Grundidén för priset, det vill säga att belöna en
person som förtjänstfullt utfört ungdomsarbete under året, måste bättre lyftas
fram.
Syftet med priset är inte att belöna för långvarig verksamhet, utan för s.k.
framgångsrikt grundarbete bland brandkårsungdomar. Alla brandkårister får
alltså föreslå priset för vilken som helst brandkårist för förtjänstfullt arbete
med ungdomarna. Om det finns en ungdomsarbetare i er brandkår som ni
anser har gjort ett bra arbete ska ni före nästa höst föreslå denne som nästa
Årets
Brandkårsungdomsarbetare.
Förslagsblanketten
finns
på
brandkårsungdomarnas webbsidor under Vuoden palokuntanuorisotekijä.
Det går att sända in förslag under hela året till SPEK, alltid ändå senast i
slutet av oktober under året i fråga.
I forumet uppmanades dessutom brandkårerna att vara aktiva till
räddningsverken gällande saker som berör ungdomsarbetet och ordna
gemensamma möten där ungdomsarbetets innehåll och verksamhet
presenteras för personer som fattar besluten i räddningsverken. Syftet är att
med hjälp av diskussion öka förståelsen på bägge sidor och att fördjupa och
utveckla samarbetet på ett naturligt sätt. Man har redan fått mycket
uppmuntrande och positiv erfarenhet av detta tillvägagångssätt. Det lönar
sig också att vara i kontakt med kommunernas/städernas fullmäktige,
eftersom det är där som man bl.a. godkänner servicenivåbesluten.
Fullmäktigeledamöter
förhåller
sig
synnerligen
positivt
till
brandkårsungdomsverksamheten bara de får information om ämnet. I Vanda
har till exempel regionala kommittéer gett ekonomiskt stöd för En Dag På
Brandstationen evenemanget.
Kommittén beslöt att till SPEKs styrelse föreslå följande sammansättning i
den riksomfattande ungdomsarbetskommittén för år 2013:

Ordförande Mika Jäntti
Västra Finland
Södra Finland
Östra Finland
Norra Finland
FSB
Mellersta Finland

Esko Lehtonen, ersättare Heli Järvelä
Pauli Riikonen (viceordf.), ersättare Samuel Siliin
Pasi Tahvanainen, ersättare Jorma Hytönen
Veli Lampela, ersättare Aappo Iisakka
Sabina Holopainen, ersättare Toni Wasenius
Matti Soutua, ersättare Petri Heinänen

9. Nyttiga länkar för de som fungerar med ungdomar
Finlands Ungdomssamarbete - Allianssi
En nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete:
http://www.alli.fi/svenska/
Information på webben om ungdomsbranschen för de som fungerar med
ungdomar och behöver information om ungdomar:
http://www.nuorisotiedonkirjasto.fi/links/list
Alla olika, alla lika värda. Metodwebbplats för global fostran och bl.a.
övningar mot rasism i ungdomsarbete: http://www.keks.fi/
Material som kan utnyttjas i undervisning/utbildning:
http://aokk.jamk.fi/avoin_oppimateriaali.htm
10. Presentation av centralorganisationens tjänster: HAKAExtra
Huvud- och avdelningsanvändare av HAKA har tillgång till HAKAExtra. Där
finns bland annat:
o
o
o
o
o

medieannonsbottnar
brandkårens broschyr- och affischbottnar
tips för brandkårens kommunikationsverksamhet
undersökningar och utredningar om brandkårsverksamheten
användarinstruktioner och bokningskalender för luftfyllda
benjibanan och actionbanan

Varje brandkår som har användaridentifikation till HAKA får därmed
tillgång till HAKAExtra. Bekanta er med det och utnyttja materialet
exempelvis för att ordna en egen rekryteringsdag i brandkåren! Man lär sig
bäst genom att bekanta sig på egen hand och ytterligare information om
HAKAExtra ger markku.savolainen@spek.fi.
Med vänliga hälsningar

Valtteri och Timo
Ytterligare information:
organisationschef Valtteri Tervala, +358 400 685 366. valtteri.tervala@spek.fi
organisationsledare Timo Sovanen, 040 511 9112, timo.sovanen@spek.fi

