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LSPeL:n kontti Kela
myyntiin
Tulimerelle

JEHU -maljasta mitaleita
Länsi-Suomeen

LSPeL päivittää leirikonttikalustoaan:
vanha myyntiin. s. 3

Palokuntien SM -kilMenestystä ropisi
pailut kisattiin touko- Länsi-Suomeen olan
kuussa Vantaalla.
takaa.
s. 5

Supersuosittu Anssi
Kela esiintyy Tulimerellä 2017.

Muutoksia edessä

Palokuntanaiset As1 kj.
-kurssilla

Valtakunnan linjaukset vaikuttavat myös
pelastuskenttään.

LSPeL koulutti 20
palokuntanaista
huhtikuussa Alkusammutus 1 -konseptin mukaisen kurssin
kurssinjohtajiksi.

Suosittu
harrastus
tukemaan
turvallisuusviestintää

Itsehallintoalueiden
määräksi päätettiin
kovan poliittisen
väännön jälkeen
18. Sote-alueita ja
samalla pelastus-

alueita piti tulla 15.
Julkisuudessa oli
koko ajan kuitenkin
esillä muitakin näkemyksiä alueiden

Viime vuosina päätään piilosta nostanut geokätköily on
valjastettu Uudellamäärästä. Tervey12, mihin määrän
maalla turvallisuusdenhuollon ammat- pelastuslaitoksia
tilaisten selvityksen
päätyi myös ministe- viestintän avuksi. Nyt
mukaan sote-aluei- ri Lauri Tarastin johta- sitä pilotoi alueellaan myös Varsinaista saisi olla enintään ma työryhmä.
Suomen pelastuslaiToiminnanjohtajan kynästä s.2
tos ja LSPeL
s. 4

LSPeL palokuntaveteraanipäivä Liiton 70. Juhlaleiri Halikossa
2016 Turussa
Lähes 1 100 ilmoittautunututta
LSPeL:n vuotuinen
palokuntaveteraanipäivä järjestetään
torstaina 25.8. Holiday Club Caribian
tiloissa Turussa.
Ohjelmateemana

Heinäkuussa Halion terveys- ja hyvin- kossa järjestettävä
vointi. Lisätiedot ta- SAVUTERHO 2016
pahtumasta löydät -palokuntanuoripalokunnastasi sekä soleiri on järjestykLiiton Internet sivuilta sessään 70. Juhlallisuudet näkyvät
www.lspel.fi
etenkin leirin nuorille monipuolisena

vapaa-ajan ohjelmana. Torstaille on
luvassa mahdollisesti myös yllätysesiintyjä.
Myös ainutlaatuinen
palokuntarippikoulu
käydään tulevan
kesän leirillä 20.

kerran, joten luvassa
tuplajuhlallisuuksia.
Nähdään Halikossa,
Salossa heinäkuussa
3.-8.7.2016
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Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja,
LSPEL

Viime vuoden lopulla
sisäministeri Petteri Orpo
asetti hankkeen pelastustoimen kehittämiseksi.
Tämä on jatkoa edellisen
hallituskauden uudistamishankkeelle, jossa
lopulta ei kuitenkaan
muutettu alan hallintoa
tai aluejakoa, mutta annettiin toimijoille säästötavoitteet.

N

yt käynnistetty uudistus on kytketty 2015
lopulla päätettyyn
maakunnallisten itsehallintoalueiden perustamiseen,
samassa aikataulussa ja
aluejaolla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
kanssa. Pelastustoimen
kannalta ohjaavana tekijänä prosessissa on ensihoidon toteuttaminen
yhteistyössä terveystoimen
kanssa. Tämä merkitsee,
että v. 2019 alusta pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta itsehallinnollisille alueille kuten sosiaali- ja
terveyspalvelutkin.

22:sta viiteen
Itsehallintoalueiden
määräksi päätettiin kovan
poliittisen väännön jälkeen
18. Sote-alueita ja samalla
pelastusalueita piti tulla 15.
Julkisuudessa oli koko ajan
kuitenkin esillä muitakin näkemyksiä alueiden mää-

rästä. Terveydenhuollon
ammattilaisten selvityksen
mukaan sote-alueita saisi
olla enintään 12, mihin määrän pelastuslaitoksia päätyi
myös ministeri Lauri Tarastin
johtama työryhmä.
Huhtikuun alkuun mennessä ei valtiovallan taholta ollut kuulunut mitään, ja
monet odottivat jo, että uudistuksen julkistaminen siirtyy myöhemmäksi tai hanke
peräti vesittyy kokonaan.
Melko yllättäen 5.4. hallitus
piti tiedotustilaisuuden budjetin kehysriihen tuloksista,
minkä yhteydessä se kertoi,
että sote-ratkaisu kerrotaan
seuraavana päivänä. Sen
perusteella sote -alueita tulee viisi - yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille
muodostettujen terveydenhuollon erityisvastuusalueiden (erva) mukaisesti. Siten
pelastuslaistosten määrä vähenee 17:llä, 22:sta viiteen.

Pelastusliittojen alueet
uusiksi?
Miten tarkasti uusien
sote- ja pelastusalueiden
alueiden rajat noudattavat
nykyisiä erva-alueiden rajoja
ei ole vielä tietossa, mutta niiden arvioidaan olevan melko kiinteät. Pelastusliittojen
kannalta, joita on 13, tilanne
on mielenkiintoinen. Tähän
asti monen pelastusliiton sisällä on ollut enemmän kuin

yksi pelastuslaitos. Jatkossa
uusien suuralueiden rajojen
sisään on jäämässä useampia pelastusliittoja tai niiden
osia, sillä monin paikoin ervarajat rikkovat pelastusliittojen
alueita.

Avainsana: sopeutuminen
Nykyisten pelastusliittojen
säilymiseen jatkossa aivan
entisellään on vaikea uskoa.
Suuri muutos on alkanut ja
liittojen lienee mukauduttava siihen. Haluavatko uudet
isot pelastuslaitokset yleensäkään tehdä yhteistyötä
useamman kuin yhden pelastusliiton kanssa alueellaan? Mahdollisesti tulemme
näkemään pelastusliittojen
määrän vähenemisen fuusioiden myötä.

Kuka kouluttaa sopimuspalokuntia?
Kokonaan oma kysymyksensä on, mikä tulee olemaan pelastusliittojen rooli
uudessa pelastustoimessa,
mitkä ovat niiden tehtävät?
Ratkaisevaa on, miten pelastuslaitokset asian näkevät.
Fokus todennäköisesti keskittyy palokuntakoulutukseen.
Säilyykö VPK-laisten koulutuksen organisointi liitoilla
SPEK-mallin mukaan, vai haluavatko uudet suurlaitokset

ottaa koulutuksen toteutettavakseen? Voiko tässä olla
alueittaista vaihtelua, vai
onko keskusohjaus esim. valtion taholta niin voimakas,
että koulutuksen toteutusmalli tulee olemaan koko
maassa sama. Vai tullaanko
VPK-koulutus tulevaisuudessa peräti hoitamaan yhden
organisaation toimesta? Samalla esiin nousee myös pelastusliittojen rooli VPK:iden
alueellisena yhdistyksenä.
Mitä muuta kuin järjestötoimintaa liitoilla on niille tarjottavana koulutuksen ohella?

LSPeL:llä iso alue valmiiksi
Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton kannalta soteratkaisu ei aluerakenteen
puolesta vaikuttaisi kaikkein
haastavimmalta. Liiton alue
kattaa nykyiselläänkin Varsinais-Suomen ja Satakunnan, jotka molemmat kuuluvat TYKSin erva-alueeseen.
Samaan ervaan kuitenkin
kuuluu kaksikielisyyden myötä myös Pohjanmaan rannikkokaistale keskuksenaan
Vaasa. Mikäli koko em. alue
on jatkossa yhtä ”Länsi-Suomen pelastuslaitosta”, ulottuu se Vaasan seudun osalta
toisen liiton alueelle. Muutoinhan Etelä-Pohjanmaa ja
koko Häme ovat Tamperevetoista (TAYS) erva-aluetta.

NYKYISET
PELASTULAITOKSET

Koulutus ja Uutiset

Koulutukset
pyörii

YKSIKÖNJOHTAJAKURSSILTA VALMISTUNEET
KEVÄT 2016
Satakunnan puolella syksyllä 2015 alkanut yksikönjohtajakurssi päättyi myös hiljattain ja kurssilta valmistui hyvillä arvosanoilla 12 uutta yksikönjohtajaa:

Koulutustilanne kevät 2016

K

evät on lähtenyt
sujuvasti käyntiin palokuntakoulutuksen
rintamalla ja koulutustarvekyselyn perusteella
tehty suunnitelma näyttää
toimivan. Satakunnan ja
Varsinais-Suomen alueilla
on 19 kurssia saatu jo päätökseen ja muutama kurssi
vielä kesken.
Satakunnan alueella
kursseille on ollut hakijoita
lähes saman verran kuin on
ollut mahdollista hyväksyä.
Kevään aikana ainoastaan Kankaanpään sammutustyökurssi jouduttiin

perumaan vähäisen hakijamäärän vuoksi. Eurajoen
savusukelluskurssille oli puolestaan huimat 26 kelpoista
hakijaa, minkä vuoksi toukokesäkuussa järjestetään toinen kurssi. Lisäksi kesäkuussa
on vielä tuloillaan palokuntien ensiapukurssi Kankaanpäähän.

Paikat täynnä
Turun alueella kursseille on
ollut totuttuun tapaan hakijoita enemmän kuin on ollut
mahdollista hyväksyä. Jopa
keväällä alkavalle yksikön-
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Riina-Maija Kenttälä,
koulutusohjaaja,
LSPeL
johtajakurssille oli 24 hakijaa,
joista vain puolet sai paikan
kurssilta.
Varsinais-Suomen alueella tänä keväänä kaksi kurssia,
Loimaan ensiapukurssi ja Laitilan pintapelastuskurssi, jouduttiin perumaan vähäisen
hakijamäärän vuoksi. Kesän
kynnyksellä Turun alueella
järjestetään vielä sammutustyökurssi 16-18 -vuotiaille
sekä pintapelastuskurssi.

Into		
Marku		
Hievanen
Heiska 		
Ramstedt
Rajamäki
Latvala
Tiuttu		
Mäki 		
Harju		
Rasku		
Mäntylä

Juha		
Rami		
Tony		
Matti		
Joonas		
Antti		
Mari		
Ville		
Pekka		
Mika		
Marko		
Eero		

Lapin vpk
Lapin vpk
TVO laitospalokunta
Panelian vpk
Uudenkoiviston vpk
Ulvilan vpk
Huittisten vpk
Huittisten vpk
Vampulan vpk
Parkanon vpk
Pirkanmaan pelastuslaitos
Euran vpk

MYYDÄÄN!
LSPeL –kontti

Palokuntanuorten suurleiri
2018 järjestetään Lohtajalla

T

ulimeri -risteilyllä 2016
tammikuussa laivan
käytävillä ihmisten rintoihin kiinniteltiin pinssejä,
joissa oli vain vuosiluku 2018.
Yllätys selvisi, kun helmikuun
2016 alussa Facebookiin
i l m e s t y i P a l o k u n t a n u o rten suurleiri 2018 Lohtaja
-sivusto. Sivustolle ilmestyi
12.2.2016 tiedote, jossa ilmoitettiin tulevan suurleirin
järjestäjästä, päivämäärästä ja paikasta.

Lapin Pelastusliitto
pääjärjestäjänä
Tiedotteen mukaan seuraava palokuntanuorten
suurleiri on 2.–7.7.2018 Lohtajalla. Leirin pääjärjestäjänä toimii Lapin Pelastusliitto.
Yhteistyökumppanina on
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, joka vastaa leirin

ohjelmasisällön suunnittelusta. Leirialue on Puolustusvoimien harjoitusalue keskellä
Suomea. Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee
Kokkolasta 30 km pohjoiseen.
Leirin päällikkönä toimii Lapin Pelastusliitto ry:n varapuheenjohtaja, Seppo Jänkälä
Saarenkylän VPK:sta. Leiristä
saadaan lisä-infoa tulevana
kesänä leirin verkkosivujen
avaamisen myötä.

17. valtakunnallinen
Palokuntanuorten seuraava
suurleiri on järjestyksessään
17. valtakunnallinen leiri.
Suurleirit ovat koulutusleirejä, joilla nuoret suorittavat
palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja ja viettävät aikaa erilaisten
vapaa-ajan aktiviteettien
parissa. Leiritoiminta on mer-

kittävä osa palokuntanuorisotyötä. Lapin Pelastusliitto
on toiminut suurleirien vastuullisena järjestäjänä myös
aiemmin, vuosina 1971 ja
2006.

Myös SPEK mukana
Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö (SPEK) vastaa leirin ohjelmasisällön
suunnittelusta. Leirin sisällön
kehittäminen ja koulutusjärjestelmän päivittäminen
on aloitettu huhtikuun 15.
päivä 2016 Padasjoella.
Leirin verkkosivut aukeavat
kesäkuussa.
Lähde Palokuntanuorten
suurleirin 2018 facebook -tiedote 12.2.2016

U

seita vuosia palokuntanuoria palvellut toimistokontti
(leiriradion kontti) myydään tarjousten perusteella.
Eläkepaikkaa etsivä kontti ei ole enää parhaassa
mahdollisessa terässä, mutta on mainio piilopaikka vaikka
passimajaksi metsän siimekseen. Kontti vaijerivetoinen.
Ikkunoita kontissa on kaksi lyhyillä sivuilla, ja sisäänkäynti
pitkän sivun toisesta päästä. Kyljessä iso LSPeL logo ja teksti
nuorisotyö. Kontti on normaalia merikonttia pienempi. Tarkempia tietoja kiinnostuneille. Viimeisen palveluksen kontti
suorittaa LSPeL:n SAVUTERHO 2016 leirillä. Kaupan ehtona
on nouto leirin päättymiseen jälkeen perjantaina 8.7.2016
Halikosta klo 22 mennessä.
Lisätiedot ja tarjoukset:
Toiminnanjohtaja
Antti Ali-Raatikainen
050 587 3311
antti.ali-raatikainen@lspel.fi

Anssi Kela esiintyy
Tulimerellä 2017
Leirin rakentamista voit seurata leirin Facebook-sivulla
https://www.facebook.
com/Palokuntanuortensuurleiri-2018-L…/
sekä kesällä avattavilta leirin
www-sivuilta.
Lisätietoja:
aluejohtaja Pertti Heikkilä
pertti.heikkila@spek.fi
p. 040 704 0764
järjestöohjaaja
Timo Sovanen
timo.sovanen@spek.fi
p. 040 511 9112

P

ääsesiintyjänä 20. juhlaristelyn lavalle nousee supersuosittu Anssi
Kela. Lisäksi tanssikansaa
viihdyttää risteilyllä Anneli
Mattila.

Myynti aukesi 18.5.
Tulimeri 2017 myynti aukesi
18.5. ja linjat kävivät MatkaVekan mukaan oitis kuumana. Parhaat paikat varataan
jo kesällä, joten nopea pitää
olla. 20. Tulimeri risteillään
Baltic Princess:llä Turusta 20.21.1.2017.
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Turvallisuusviestintä

Geokätköilystä
lisämaustetta
turvallisuusviestintään
Teksti ja kuva:
Maria Nykyri, tiedottaja, V-S pelastuslaitos

Vihmoo vettä ja ilta alkaa
jo hämärtää. Naapurit
katsovat varmaan tyytyväisinä Salkkareita, mutta minä pyörin ympyrää
metsässä. Käsi hapuilee
uusia ja taas uusia kallionkoloja, välillä ojennan
kaikki 164 ruhtinaallista
senttiäni kohti puiden oksistoja. Tarakka pystyssä
kyykkiminen alkaa jo
turhauttaa, ja mietin jälleen kerran, mitä ihmettä
täällä oikein teen. Sitten
se osuu silmään ja kiukku
on tiessään.

J

os edellinen kuvaus
kuulosti tutulta, olet
ehkä etsimämme henkilö. Vaikka on hetkiä, kun
Tupperware-purkin perässä
rymyäminen alkaa arveluttaa, geokätköily on kuitenkin äärimmäisen hauska
harrastus. Olenkin varma,
että harrastajia löytyy paljon myös sopimuspalokuntien riveistä.

Harrastus hyötykäyttöön palokunnissa
Suomessa on noin 100
000 geokätköilijää, jotka
ovat kaikki potentiaalisia
turvallisuusviestinnän koh-

Geokätköjä on monelaisia
ja -kokoisia.
Kuvissa esimerkkinä
metsäpaloiaheeseen
sopiva suihkepullo (oik.),
sekä pienempi geokätkö
perinteisen filmirullan
ominaisuudessa alla.
Geokätköön voi sisällyttää
ns. turvallisuusärsykkeen.

Ensimmäinen purkki!
Hymystä päätellen
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen
koulutussuunnittelija Tanja Uusitalon
mielestä geokätköily on ihan jees.

dehenkilöitä. Länsi-Uudellamaalla geokätköily otettiin
osaksi turvallisuusviestintää
jo vuonna 2013 ja nyt on tullut aika laajentaa toimintaa
myös Varsinais-Suomeen.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja LSPeL ovat polkaisseet tänä keväänä käyntiin
geo-tuvin ja myös sinun sopimuspalokuntasi on haastettu mukaan!
Tarkoituksena on tehdä
kaksi hieman erilaista geokätkösarjaa, joista ensimmäinen esittelee palokuntien toimintaa ja paloaseman
historiaa ollen ns. palokuntakätkö. Kätköt sijoitetaan
lähelle VPK-asemia, mutta

kuitenkin niin, etteivät ne
häiritse aseman toimintaa.
Lisäksi kätköihin lisätään lyhyt
turvallisuusviesti, joka vaihdetaan muutaman kerran
vuodessa.
Toinen kätkösarja keskittyy puhtaasti tärkeimpiin
turvallisuusviesteihimme,
esimerkiksi palovaroittimen
tarkastukseen, kodin paloturvallisuuteen, poistumisturvallisuuteen, hätänumeroon
soittamiseen jne. Ensimmäiset kätköt molemmista sarjoista toteutetaan tradeina
eli peruskätköinä, mutta
myöhemmässä vaiheessa
toimintaa voidaan laajentaa myös multeihin, mystee-

reihin ja miksei miitteihinkin!

VPK:t avainasemassa
onnistumisen kannalta
Kumpikaan näistä kätkösarjoista ei kuitenkaan onnistu ilman teidän panostanne,
arvon sopimuspalokuntalaiset. Geo-tuviin tarvitaan mukaan sopimuspalokuntia, jotka miettivät sopivan paikan
kätköpurkillensa ja ottavat
vastuulleen sen huollon. He
tarkistavat myös lokikirjausten oikeellisuuden ja tekevät
tarvittaessa korjaukset www.
geocaching.com -sivulle.
Sopimuspalokunnan tehtävänä on myös ideoida kätkökuvaus oman palokunnan
toiminnasta ja historiasta (jos
kyseessä on palokuntakätkö).
Pelastuslaitos ja LSPeL
koordinoivat geo-tuvia ja
tarjoavat tarvittavat perusvälineet kätköjä varten. Pelastuslaitos ja LSPeL ideoivat

myös tuvi-aiheet ja -tekstit
kätköihin sekä perehdyttävät sopimuspalokunnat mukaan toimintaan. Geo-tuvin
tulokset kirjataan Prontoon
ja niitä seurataan pelastuslaitoksen toimesta.
Kiinnostuitko? Toivomme,
että geo -tuviin osallistuvista
sopimuspalokunnista löytyy
jo valmiiksi innokkaita geokätköilijöitä, mutta voimme
myös antaa lyhyen perehdytyksen harrastukseen.
Piikkiön VPK on aloittanut
geo-tuvin pilottipalokuntana, joten fiiliksiä voi kysellä
heidän suunnaltaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
tiedottaja Maria Nykyri
p. 040 173 5239 tai
maria.nykyri@turku.fi
LSPeL toimisto:
p. (02) 511 7711
Fax. (02) 511 7761
toimisto@lspel.fi

Mikä ihmeen geokätköily?
Geokätköily on ulkoiluharrastus, jota voi harrastaa kuka
tahansa - geokätköjä löytyy lähes jokaisesta maailman
kolkasta. Harrastus sopii erinomaisesti luonnossa liikkumisesta pitäville, sillä monet kätköt on piilotettu esimerkiksi
retkeilyalueiden tai -reittien läheisyyteen. Geokätköilyä
ei kuitenkaan tarvitse välttämättä yhdistää reippailuun,
sillä kätköjä löytyy runsaasti myös taajama-alueilta ja
kaupungeista.
Geokätköily perustuu satelliittipaikannukseen, joten
kätköilyn aloittamiseen tarvitaan jokin GPS-laite. Älypuhelin sopii tähän tehtävään mainiosti. Kun sovellus on
ladattu puhelimeen ja käyttäjätunnus on luotu, onkin jo
valmis tositoimiin. Tutustu tarkemmin geokätköilyyn virallisilla verkkosivuilla www.geocaching.com.
Ensimmäinen geokätkö piilotettiin 3.5.2000 Yhdysvalloissa, kun GPS-järjestelmän häirintäsignaali oli poistettu
kaksi päivää aiemmin. Suomen ensimmäinen kätkö piilotettiin Keravalle 30.9.2000. Nykyään maailmassa on
kolme miljoonaa geokätköä ja kuusi miljoonaa rekisteröitynyttä geokätköilijää.

uutiset
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NOJ -kurssilta valmistui 11 palokuntalaista

H

uhtikuussa Eurajoella
järjestetty nuorisoosaston johtajakurssi
antoi eväitä jälleen hoitaa
osastonjohtajan tehtäviä
omassa palokunnassa. Kurssinjohtajana toimi Jarkko Viljanen. Kouluttajina Marika
Äijälä sekä Anssi Lamminen.

Johtajakurssi hyödyksi
moneen asiaan
Kurssi on tarkoitettu palokuntanuoriso-osaston johtajille tai kyseiseen tehtävään
nouseville aikuisille. Kurssilla
käsitellään nuoriso- ja palokuntatyötä laajemmasta
tulokulmasta, kun taas kouluttajakurssi keskittyy enemmän itse opetus- ja koulutustilanteisiin. Johtajakurssilla

perehdytään osaston hallinnollisiin tehtäviin ja pohditaan paljon vastuuasioita.
Lisäksi käydään läpi erilaisia
tilanteita, joita voi nuorten
kanssa toimiessa tapahtua,
ja etsitään niihin ratkaisumalleja. Myös viestintä, tiedottaminen ja esiintyminen palokuntalaisena ovat vahvasti
läsnä koulutuksessa.

Kerran vuodessa
LSPeL järjestää Noj kurssin yleensä keväisin kerran
vuodessa. Kurssille otetaan
yleensä maksimissaan 15
henkeä. Tilastojen mukaan
vuodesta 2008 lähtien Nuoriso-osaston johtajaksi kouluttautuneita palokuntalaisia
Länsi-Suomen alueella on 96.

NOJ kurssilta valmistuneet 2016
Paula		
Olli		
Eetu		
Tia-Maaria
Reetta		
Monica

Taalikka
Ukkonen
Alarotu		
Pietilä		
Mörsky		
Lappi		

Palokuntien SM-kilpailut
14.5.2016 Vantaa
Teemana Vantaalla
järjestetyssä Jehumaljassa oli liikenneonnettomuus.

kommelluksia ja valmiita vastauksia
Liikenneonnettomuusteeman lisäksi tietokilpailukysymykset käsittelivät muun
muassa ensiapua, pelastuslakia sekä vaarallisia aineita. Kysymyksiin oli lipsahtanut asiavirheitä ja yhdessä
osiossa oli valmiiksi oikeat
vastaukset. Koepapereiden
vastaanottoon käytetty tietokonejärjestelmä kaatui jo
alkuvaiheessa, joten siirryttiin käsinkirjaamiseen. Muuten järjestelyt olivat mainiot:
ruokaa, kahvia ja leipää oli
tarjolla. Karanteenissa ehti
katsoa MM-jääkiekkoa isolla
porukalla valkokankaalta.
Karanteenista joukkueet
siirtyivät kohti jäähallia, jossa taitokilpailu järjestettiin.
Taitokilpailussa mitataan oikeaoppista suoritusta. Joukkueen tehtävänä oli toiminta
henkilöauton kolarissa.

aloittaneet kalustokilpailun.
Erityisen hienoa oli nähdä Porin VPK:n veteraanijoukkue,
jonka jäsenistä useat olivat
olleet 1990-luvulla voittamassa Jehu-maljaa.
Kalustokilpailussa nopein
joukkue voittaa. Tehtävinä oli
selvittää autokolari, potilas
EA-paikalle, moottorisahan
huolto, puun sahaus, nostolavan lasku ja siitä roikkuvan
potilaan pelastaminen.

Järjestelyissä hyödynnettiin teknologiaa
Uusinta uutta oli somen
vahva käyttö. kilpailuja oli
mahdollista seurata livenä
Youtubesta. Tulokset päivittyivät niin ikään nettiin myös
reaaliajassa. Kilpailufiiliksen
luojana ammattitaitoisen
juontajan pestaaminen on
järkevä ratkaisu, tällä kertaa
Lorenz Bacman hoiti kilpailun
juonnon.

Kalustokilpailu

Mitalisatoa Länsi-Suomeen

Ennen taitokilpailua olivat
veteraanisarjan joukkueet

Länsi-Suomen Pelastusalan liiton alueen palokun-

nille ropisi jälleen mainetta.
Mukana oli yleisessä sarjassa
Liiton alueelta 10 joukkuetta. Taitokilpailuosuudessa
Piikkiön VPK ja Kaarinan VPK
sijoittuivat kärkeen samalla
pistemäärällä, arpa ratkaisi
voiton Piikkiölle.
Kalustokilpailun toisen sijan vei Vahdon VPK ja joukkuetietokilpailun toisen sijan
Kaarinan VPK. Vahdon VPK:n
Heikki Hottinen palkittiin kilpailun parhaana yksikönjohtajana. Henkilökohtaisessa
tietokilpailusuorituksessa
palkintopallille nousivat Merita Laine Kaarinan VPK (6),
Joonas Lehdonperä Piikkiön VPK (7) ja Pasi Tauriainen
Kaarinan VPK (9). Anjalan
VPK nappasi kokonaiskilpailun voiton, Kaarinan VPK:n
sijoittuessa toiseksi yhden
pisteen erolla. Porin VPK
voitti veteraanisarjan ajalla
08.33.59.
Teksti: Merita ja Esa Laine
Kuva: Merita Laine
Kaikki tulokset on luettavissa:
palokuntiensmkilpailut.fi

Markus
Sami
Sami
Jenna
Henriikka

Härkönen
Laamanen
Mörsky
Luukkonen
Mäkelä

Panelian VPK
Kiukaisten VPK
HUITTISTEN VPK
Piikkiön VPK
Köyliön Läntinen VPK

Ohjausta pienimpien
palokuntalaisten
ohjaukseen

H

J

ehu-malja kilpailuaamun avajaispuheet
olivat kannustavat.
Kilpailun suojelijana toimiva
pelastusylijohtaja Esko Koskinen kertoi olevansa tyytyväinen palokuntalaisen
taitoihin.

HUITTISTEN VPK
Euran VPK
Jämijärven VPK
Kokemäen VPK
HUITTISTEN VPK
Marttilan VPK

uhtikuussa järjestettiin
Varhaisnuorten ohjaajakoulutuspäivät
Pomarkussa ja Raisiossa.
Molemmat koulutukset
keräsivät hyvän määrän
koulutettavia alueen palokunnista. Varhaisnuoriso-osastoja alkaa olla
Länsi-Suomen palokunnissa
kohtalaisesti, joten koulutuspäivä tuli tarpeeseen.
LSPeL alueelle tänä keväänä varta vasten räätälöity koulutus sai positiivisen
vastaanoton osallistujien
keskuudessa. Palautteessa
toivottiin, että koulutus olisi
hyvin voinut olla kaksipäi-

väinen, sillä aihesisältöjä oli
runsaasti ja aiheet olivat mielenkiintoisia. Kurssi antoi ideoita toimia varhaisnuorten
kanssa. Toimintoja harjoiteltiin käytännön harjoituksin.
Koulutus oli kurssilaisille maksuton.
Kouluttajana toimi
Virpi Hurula,
Vahdon VPK:sta.

Nuorten ohjaajat harjoittelivat
käytännön tehtävillä, peleillä
ja leikeillä itse
Raisiossa (ylh.)
ja Pomarkussa
(vas.)
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Järjestö/palokuntanaiset
In memoriam

Uusi naistyönjohtaja
LSPeL naistyönjohtajana on tämän
vuoden alusta alkaen toiminut PohjoisSatakunnan toiminta-alueelta Jämijärven VPK:n aktiivi Mervi Pihlajamäki.
LSPeL -lehti selvitti lukijoille, mitä Mervi
on naisiaan.

Hertta Lucenius
(03.04.1940- 03.05.2016)

H

ertta liittyi Halikon VPK:n Naisosastoon v.1968, vain
vuosi sen perustamisen jälkeen. Hän oli alusta asti
hyvin aktiivinen palokunnan toiminnassa, hänelle on
kertynyt tuhansia harrastustunteja palokunnassa. Vuonna
1992 Hertta otti vastaan Naisosaston puheenjohtajuuden
ja jatkoi osaston emännän tehtävissä. Tuplaroolitusta hän
jatkoi 15 vuotta luotsaten naisosastoa määrätietoisesti
suurella sydämellä. Emännän roolissa Hertta jatkoi loppuun
asti. Hertta oli myös Halikon VPK:n kunniajäsen.
Hertalle oli aina palokunnan nuorisotyö lähellä sydäntä,
hän osallistui Nakkilan palokuntanuorisoleirille v 1976 ja sen
jälkeen hänet nähtiin 40:llä liiton/valtakunnallisella leirillä ja
kymmenillä Salon alueen leireillä ja muissa tapahtumissa.
Alussa Hertan tytöt kulkivat mukana leireillä. Viimeiset
vuosikymmenet Hertta muistetaan leireiltä, leiriläisten ja vierailijoiden puolesta hänen paistamistaan munkeistaan, leirin
aikana hänen valvonnassaan/käsien kautta kulki tuhansia
munkkeja.
Hertta myös koulutti itseään paljon ja säännöllisesti. Hänet
muistetaan alueen muissa naisosastoissa aina apua tarjonneena ja apuun tulleena henkilönä, hänen kädenjälkensä
on vuosikymmenien aikana näkynyt monissa tapahtumissa
alueella, hän ei koskaan halunnut ottaa kunniaa mistään
itselleen, mutta kaikki kyllä tiesivät hänen olleen mukana
järjestelyissä.
Hertta ehti palokunnan lisäksi olemaan aktiivinen monissa
muissakin yhdistyksissä kuten SPR, Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ja Sota Orvot. Hertta menetti isänsä sodassa ja hän
oli myös aktiivinen kaatuneitten omaisten toiminnassa. Hän
kuului myös kaatuneitten omaisten hallitukseen, jotka myös
jäävät häntä kaipaamaan.
Herttaa lämpimästi muistaen ja suunnattomasti kaivaten!
Halikon VPK
sekä
Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry

Nimi: Mervi Pihlajamäki
Ikä: 42
Palokunta: Jämijärven VPK
Vuosia palokunnassa: Liittynyt Jämijärven vpk:hon
vuonna 1998, jolloin perustettiin palokuntaan naisosasto.
Tämän vuoden maaliskuussa tuli täyteen palokuntavuosia 18.
Tehtävä palokunnassa: Jämijärven vpk:ssa häärään
kaikissa osastoissa niin naisosastossa, hälytysosastossa
kuin nuoriso-osastossakin.
Olen johtanut oman palokuntani naisosastoa vuodesta 2000 asti ja toiminut
useampia vuosia myös Pohjois-Satakunnan palokuntanaisten alueohjaajana.
Näiden lisäksi nyt vuoden
alusta olen toiminut myös
Länsi-Suomen Pelastusliiton
naistyöjohtajana.
Perhe: Perheeseeni kuuluu 13
ja 15 -vuotiaat nuoret, avomies sekä koira. Nuoret ovat
kulkeneet mukanani palokunnassa ihan vauvasta asti
ja kuuluvat tällä hetkelläkin
nuoriso-osastoon. On hienoa, kun perheellä on yhteinen harrastus.
Kotoisin: Olen syntyjäni
Kankaanpääläinen, mutta
muuttanut jo kolme vuotiaana nykyiseen kotikuntaani

Jämijärvelle. Opiskeluaikana tuli vietettyä muutama
vuosi Kauhajoella ja Turussa,
mutta sitten palasin työn perässä kotikonnuilleni, jossa
olen viihtynyt jo 20-vuotta.
Ammatti/työ: Toimin tehtaanjohtajana Univision tehtaalla Jämijärvellä, jossa valmistamme peitteitä, tyynyjä,
koristetyynyjä, päiväpeitteitä ja petauspatjoja. Työni
on ajoittain melko liikkuvaa,
mutta koska voin suunnitella
omat työpäiväni suhteellisen
vapaasti, niin minulle jää aikaa myös palokuntaharrastukselle.
Erityiset mielenkiinnon kohteet palokuntaharrastuksen
lisäksi:
Palokunnan ohella harrastuksiini kuuluu myös muu
yhdistystoiminta. Kuulun
Kankaanpään uimareiden

hallitukseen ja tämän lisäksi
toimin tyttäreni lauantaisin
vetämässä lasten Vesipeuhu -ryhmässä apuohjaajana.
Matkustelu puolestaan on se
tapa, jolla irtaudun arjesta.
Ulkomaan matkoja tulee
työreissujen lisäksi tehtyä
keskimäärin kaksi vuodessa ja ne suuntautuvat usein
aurinkoon turkoosin meren
äärelle. Jos näiden kaikkien harrastusten jälkeen jää
vielä vapaata, niin minut tavoittaa sukkapuikot kädessä
kutomasta tai lenkkipolulta
juoksemasta.

Visio palokuntanaistyöstä 2020:
Palokuntanaiset toimivat näkyvästi ja aktiivisesti yhdessä
muiden tahojen kanssa edistäen turvallisuusasioita ja vapaaehtoistoimintaa.

Kilpailua, toimintakoulutusta ja
sukkahousuja
HPL ja LSPeL naistyön opintopäivät Silokalliolla

Liittojen välinen yhteistyö
konkretisoitui huhtikuussa, jolloin järjestettiin
LSPeL:n ja Hämeen Pelastusliiton (HPL) naistyön
kesken yhteiset opintopäivät.

P

aikaksi valikoitui Leirikeskus Silokallio Kullaalla, mikä soveltuu
laajojen tilaisuuksien järjestämiseen. Tapahtuman
sisälle rakennettiin kolme
tapahtumaa: Lauantaina
kilpailtu Mimmin Malja,
sunnuntaina pidetty Opintopäivä ja koko viikonlopun
yhteen nivonut Opi auttamaan -kurssi.

Askaisten naiset kärkeen kisassa
Mimmin Malja kilpailtiin
lauantaina. Kilpailun pääjunailuista vastasi LSPeL:n
naistyön kilpailuvastaava
Kirsi Peltonen Salon VPK:sta.
Toiminnalliseen kilpailuun
osallistui kahdeksan kolmen
hengen joukkuetta. Voiton
vei Askaisten VPK:n Toivo
-joukkue Satu Anttila, Katja
Uusitalo ja Katri Dunderfelt.

Miten toimia jos?
Opi auttamaan -kurssin
teemana oli palokuntanaisen omatoimisuus ja selviytyminen erilaisista tilanteis-

ta, kuten mitä tehdä, jos
ystävä tarvitsee välitöntä
ensiapua? Miten toimia kohdatessa mielenterveyshäiriöisen henkilön yllättäen?
Mitä jos auton rengas puhkeaa, ja miten suunnistaa pois
metsästä. Lisäksi tehtävänä
oli keksiä erilaisia hyödyllisiä
uudelleenkäyttötarkoituksia vanhoille sukkahousuille.
Paras idea sukkahousujen
hyötykäytölle palkittiin sunnuntain Opintopäivän yhteydessä.

Positiivinen tulevaisuus
Sunnuntaina Opintopäivien pääluennoitsijana oli
järjestöpäällikkö Valtteri Ter-

Mimmin Malja -kilapilu käytiin lauantaina 23.4.
vala SPEK:stä. Tervala aihekulma oli palokuntien ja palokuntanaisten positiivinen
tulevaisuus. Lisäksi käsiteltiin
liittojen yhteistyötä sekä tulevaa SM –iines kilpailua. Ensi
vuonna vastaava LSPeL-HPL
naistyön opintopäivät on
tarkoitus järjestää Hämeen
Pelastusliiton isännöimänä

Hämäläisten puolella. Kiitos
kaikille osallistujille sekä järjestelyissä mukana olleille
upean viikonlopun onnistumisesta.
Teksti: Anssi Lamminen
Kuva: Minna KaatonenSäteri

Harjoitusalue nuorten hallussa
Pohjois-Satakunnan VPK:t
järjestivät meille 15-17 vuotiaille nuorille harjoituspäivän Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella Porissa
9.4.2016. Osallistujia oli Laviasta, Kankaanpäästä, Karviasta ja Jämijärveltä. Aamupalan jälkeen kävimme
läpi harjoitusalueen rakennuksia sekä yhteisiä ohjeita.
Koulutus toteutettiin neljällä
rastilla. Ensimmäisellä rastilla
harjoittelimme ensivastetoimintaa. Kulissikaupassa hoidimme elotonta potilasta.
Saimme harjoitusta peruselvytyksestä sekä defibrillaattorin käytöstä. Toinen rasti kuvasi liikenneonnettomuutta,
jossa meidän piti pelastaa
rankavammainen potilas
rankalaudan avulla. Harjoituspotilas oli oikea ihminen,
joten saimme vähän tuntua
siitä kuinka haastavaa oikean potilaan liikuttelu on.

Maskussa palaa

Kolmannella rastilla pääsimme savusukeltamaan
harjoituskonttiin, jossa oli tekosavua ja harjoitusnukke
potilaana. Sukelsimme pareittain paineilmalaitteiden
kanssa etsien mahdollisia
uhreja. Neljäs rasti oli puolestaan hydraulisten pelastusvälineiden käyttöä. Hajotimme autosta lasit ikkunapiikillä
sekä leikkasimme ovet irti ja
pilarit niin, että saimme taitettua katon eteenpäin.
Mielestäni harjoituspäivä
oli onnistunut ja opin uusia asioita. Koulutus oli mukavaa ja
rentoa tutulla porukalla. Me
nuoret toivomme lisää samankaltaisia harjoituspäiviä!
Ellinoora,
palokuntanuori

Maskun VPK järjesti maaliskuussa palokuntanuorilleen
toimintavuorokauden, jossa
nuoret pääsivät harjoittelemaan viikkoharjoituksissa
opittuja asioita, sekä ylläpitämään yhteishenkeä. Toimintavuorokauteen
kuului erilaisia paloja pelastusalan
tehtäviä, kuten liikenneonnettomuus
ja rakennuspalo,
unohtamatta kuitenkaan koulutusta
ja hauskanpitoa.
Tapahtuman kohokohtana oli yöllinen rakennuspalo.
Nuoret pääsivät harjoittelemaan ihka
aidon tulen sammuttamista, jonka
jälkeen nuotiolla
paistettiin makkaraa. Tapahtumarikkaan illan ja saunan
jälkeen uni ei kuitenkaan malttanut tulla
silmään ja lauantai-

Alueuutiset
na kotiin lähetettiinkin väsyneitä palokuntalaisia.
Tapahtumaa nuorille oli
järjestämässä niin hälytyskuin naisosastokin.
Anneli Moukolainen
Maskun VPK

Rastien ykkössuosikiksi nousi
savusukellus, josta toivottiin
syvempää harjoitusta. Kouluttajien palautteet olivat
naisille mielekästä kuultavaa. Palautteen mukaan
naiset ovat nopeita oppimaan uusia asioita ja taitavat vanhaa kerrattuna.
Päivän koordinaattorina toimivat Marja-Leena Salo (Uudenkoiviston Vpk) ja Paula
Paija-Aho (Pihlavan Vpk).
Marja-Leena Salo
Uudenkoiviston Vpk

Rauman toiminta-alueella aktiivista

R

auman alueen toimintavuosi on käynnistynyt perinteisin menoin.
Osastonjohtajapalaverissa
mietittiin, millainen on hyvä
kouluttaja. Teimme myös
kouluttajan huoneentaulun,
joka on tarkoitus laittaa joka
aseman ilmoitustaululle ohjenuoraksi ja muistutukseksi.
Tieto- ja sählykilpailuissa
miteltiin tiukoin kääntein, ja
voittajaksi selviytyivät Rauman ja Lapin VPK:t. Lapin
VPK (kuvassa) jo voittoisasti
edustikin meitä liiton sählyturnauksessa!

Kevätseminaarissa runsas kouluttajajoukko tutkaili
osastojen kausiohjelmia,
ehkä jotain vinkkiä ja toimintamallia jäi käteenkin? Alueleiri järjestettiin toukokuussa.
Myös Rauman toiminta-alueella leireillään juhlatunnelmissa – kyseessä on 45. alueleirimme!
Pauliina Puputti,
alueen nuorisotyönohjaaja

Tulospörssi

PALOKUNTALAISSÄHLY

Liiton mestaruus 19.3.2016
Pomarkku			
1. Lapin VPK
2. Somerniemen VPK
3. Vahdon VPK
		

TIETOKILPAILU

10.4.2016 Mietoinen
1. Vahdon VPK
53/61 p.
2. Pihlavan VPK
51/61p.
3. Salon VPK
47,5/61 p.
4. Rauman VPK 46,5/61 p.
5. Jämijärven VPK 40/61 p.

NUMMELAN MALJA

10.4.2016 Mietoinen
1. Halikon VPK
12:25 min
2. Vahdon VPK
17:38 min
3. Somerniemen VPK max
4. Salon VPK
max

VEIKON MALJA 2016
(SM)

23.4.2016 Pyhäjärvi
Palokuntanuorten kalustonkäsittelyn suomenmestaruuskilpailun voitto Saloon.
Onnea Suomen mestareille.
1. Salon Vpk
03:49,5
2. Vahdon VPK
03:49,9
3. Anjalan VPK 1
04:16,3

Palokuntanuorten SMtietokilpailun 2016 tulokset

Yhteisharjoitus L-S Pelastusharjoitusalueella
Huhtikuussa saivat Porin
toiminta-alueen naisosastot
kokea jo toistamiseen yhteisharjoituksen huumaa. Rastiharjoituksia oli tänä vuonna
alkusammutus-, liikenneonnettomuus- sekä elvytys- jadefiprillattorirastit. Lisäksi uutena rastina oli savusukellus
kylmänä, jossa tutustuttiin
paineilmalaitteisiin. Viidestä
palokunnasta 19 innokkaan
naisen voimin harjoitukset sujuivat auringon siivittämänä
hyvin. Naisosastot toivoivatkin lisää yhteisiä tapahtumia.
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1. Iitin VPK 1
2. Vehkalahden VPK
3. Salon VPK

Suurharjoitus Turussa
Turun Ammattikorkeakoulun vuodesta 2000 järjestämä ensihoitajakoulutus toi
mukanaan myös suurharjoitukset. Kaarinan ja Kuusiston
VPK:t olivat mukana harjoituksessa jossa oli noin 50 ensimmäisen vuoden opiskelijaa potilaana.
Linja-autossa, polkupyörällä ja henkilöautolla matkustaneita potilaita oli noin
50. Heitä auttamassa oli
tapahtumapaikalla 2.,3 .ja
4. vuoden opiskelijat sekä

harjoitukseen osallistuneet
palokunnat ja sairaanhoitopiirin kenttäjohtaja. Potilaat
kuljetettiin koulun tiloihin simuloituun sairaalaan, joissa
harjoitukseen osallistui myös
TYKS:n traumateam ja terveyskeskuksen lääkärit. Jopa
traumakuvantamista harjoiteltiin ja nähtiin melkoisia
näyttelijäsuorituksia.
Merita Laine,
Kaarinan VPK

37 p.
34 p.
33 p.

Mimmin Malja 2016
23.4.2016 Kullaa

1. Askainen, Toivo
9:07
2. Vahdon VPK
9:22
3. Turun VPK, Maistelijat 9:27
4. Kankaapään VPK
9:30
5. Hämeenlinnan VPK 9:34
6. Askaisten VPK,Usko 10:19
7. Turun VPK,Taistelijat 11:42
8. Naantalin VPK , Hattivatit
Ei aikaa
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Liiton 70. juhlaleiri
Halikossa lähestyy
Varmista leirimuki itsellessi
Rajattu määrä leirimukeja . Varaa omasi nyt
osoitteessa: leiri@lspel.fi ja lunasta muki leirin
kanttiinista. Mukin hinta 9 euroa.
Vanhoja leirikuvia?
Löytyykö sinulta vahnoja leirikuvia historian saatosta. Ota ne leirille mukaan ja tuo ne leirin
INFOON. Tarkoitus on tehdä leirihistoriasta kuvanäyttely leirin ajaksi.

ti
6!
Myyn 18.5.201
a
alka

Leiriaapinen palokuntaan
Leiriaapinen ja osastolistat
lähtevät palokuntiin toukouun lopussa.
Seuraa www.lspel.fi sivuja
sekä LSPeL -palokuntanuorisoleirin facebook -sivuja, niin
pysyt leiritilanteen kartalla.
Osastoihin läheteään kesäkuussa vielä tarkentavia ohjeita leirin toiminnoista.
Nähdään kesällä Halikossa!
Terveisin
Leirityöryhmä 2016

LSPeL Kypärä -tuotteet myynnissä nyt
Lisää tuotteita: www.lspel.fi
Tilaukset: myynti@lspel.fi

-vuotisjuhlaristeily
Turusta 20.1.2017
Baltic Princess -laivalla

19.5. mennessä jo
yli 1 600 paikkaa
varattu

Varaukset:
Matkavekka Turku, puh. 020 1204851 (ma-pe 10-17)
tai www.matkavekka.fi/tulimeri
Palvelumaksu 12 €/varaus, netistä ilman palvelumaksua.

Nahkavyö, musta
30,00€

Termossetti: 2xtermosmuki,
termospullo ja kantolaukku
25,00 €

