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Ei asemaa ilman talkooväkeä
s. 6Kiukaisiin nousee uusi paloasema. Valmista syksyllä 2018

s. 4

Liiton palokunta-
nuorisoleiriä ei jär-
jestetä Kokemäen 
Pitkäjärvellä. Koke-
mäki säilyy edelleen 

PISARA 2017 -leiripaikka 
muuttuu

s. 4

Tilavassa kolmen auton kalustohallissa on myös pesupaikka ja varastotilaa. Matalampaan sosiaalitilaan tulee mm. sauna-, kerho- ja kuntosalitilat.

leirikuntana. Muutos 
ei vaikuta palokun-
tiin tai leiri-ilmoittau-
tumiseen.

Vaativan Nuoriso-
osaston johtaja-
kurssin suoritti tänä 
vuonna 14 palokun-
talaista alueella.

NOJ valmentaa vastuunkantoon

Johtajan rooli, eten-
kin palokunnan 
nuoriso-osastossa ei 
ole pelkkä vasurilla 
hoidettava tehtävä.

liiton jäsenkyselytutkimus on valmistunut

LSPeL teetti talvel-
la toiminnastaan 
riippumattoman 
jäsenkyselyn. Kysely 
antaa työkaluja lii-
ton strategiatyöhön 

tulevaisuutta ajatel-
len.
Tuloksia  julkaistiin 
liiton kevätkokouk-
sessa 29.4.2017.
Tulokset antavat 

kuvaa hyvin tehdys-
tä palokuntatyöstä. 
Liitto käsitetään 
vahvasti palokunta-
liittona. s. 4

Palokuntajuhla Suomi 100 -listalle

Tansseissa 2016 syn-
tynyt idea nousi 
virallisen Suomi 100 
juhlavuoden  ohjel-
maksi.

Juhlan ajankoh-
ta on lauantaina 
2.12.2017 Yyterin 
kylpylähotellissa. 

s. 5



 2

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry
Tuijussuontie 10
21280 RAISIO

Puh. (02) 511 7711
toimisto@lspel.fi

www.lspel.fi
toimisto@lspel.fi

Henkilöstö 2017:

Toiminnanjohtaja
Antti Ali-Raatikainen

050 587 3311
antti.ali-raatikainen@lspel.fi

Koulutuspäällikkö
Terhi Kivijärvi
050 547 2261

terhi.kivijarvi@lspel.fi

Järjestöpäällikkö
Anssi Lamminen

044 541 0220
anssi.lamminen@lspel.fi

Toimistosihteeri
Saija Kirstilä
044 541 0230

saija.kirstila@lspel.fi

LSPeL 2016 tiiviisti

Hallinto

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry:n
tiedotuslehti

Toimitus: Anssi Lamminen, 
avustavat toimittajat
Taitto:     Anssi Lamminen
Painomäärä: 2 500 kpl
Painatus: Suomen Uusiokuori 
Oy, Somero

Kannen kuva:
Pauliina Puputti

Tiedotusvaliokunta 2017: 
Markku Heino (pj.), Pertti Ten-
hunen, Marko Hurula, Meri-
ta Laine, Hanna Pihanperä, 
Pauliina Puputti, Anssi Lam-
minen.

Toiminnanjohtajan sivu

Viime vuonna pääl-
limmäisenä aiheena 
oli 2015 käynnistetty  

pelastustoimen uudista-
mishanke. Tämä on osa 
maakuntauudistusta ja aihe 
liittyy sote-uudistuksen ensi-
hoitoa koskeviin ratkaisuihin. 
Hallituksessa oli päätetty, 
että sosiaali- ja terveyspal-
veluista vastaavat v. 2019 
alusta lähtien itsehallinnol-
liset maakunnat, joita tulisi 
olemaan 18.

SOTE kunnilta maakun-
nille

Hallitus oli linjannut, että 
ensihoito toteutetaan yhteis-
työssä terveystoimen kanssa, 
joten pelastustoimikin mer-
kittävänä ensihoidon toimija 
siirrettäisiin kunnilta maakun-
tien järjestettäväksi. Raken-
nekysymykset jäivät vielä 
auki, eli montako maakun-
tien yhteistä sote- ja samalla 
pelastusaluetta on tarkoi-
tuksenmukaista perustaa 
ottaen huomioon toiminnan 
tarpeet ja resurssit eri alueilla.
Valtion rooli pelastustoimes-
sa lisääntynee.
Viime vuoden huhtikuun 
alussa sisäministeri Petteri 
Orpo tiedotti, että sote-
alueita ja samalla pelastus-
alueita tulee viisi – yliopis-
tollisten keskussairaaloiden 

vetämien terveydenhuollon 
erityisvastuualueiden mu-
kaisesti.

Sisäministerin vaihduttua 
uusi ministeri Paula Risikko 
julkisti joulun alla tiedon, että 
kaikki 18 maakuntaa järjes-
tävät ensihoidon, joten myös 
pelastustoimi on järjestettä-
vä näissä. Siten varsinainen 
rakenteellinen uudistus jäi 
tekemättä, kun pelastuslai-
tosten määrä vähenee vain 
neljällä. Valtion roolin pe-
lastustoimen ohjauksessa ja 
valvonnassa on tosin mää-
rä lisääntyä. Lisäksi isäntä 
pelastustoimessa vaihtuu 
kunnista maakunnaksi, ja ra-
hoitus tulee jatkossa valtiol-
ta. Nähtäväksi jää, kuinka 
pitkäaikainen ratkaisu nyt 
päätetty tulee olemaan. 

Palokuntakoulutusuu-
distus vastatuulessa

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö on viime vuo-
det valmistellut vapaaeh-
toisen ja sivutoimisen pelas-
tustoimintaan osallistuvan 
henkilöstön koulutusuudis-
tusta, jonka tavoitteena on 
nykyaikaistaa koulutus. Osa 
opiskelusta tapahtuu etänä 
verkossa olevan  koulutusma-
teriaalin avulla ja käytännön 
kokeissa testataan omaksu-
misen taso. Lähiopetus säilyy 

osin edelleen, mutta vastuu 
opiskelusta siirtyy enemmän 
oppilaalle.

SPEKin tavoite oli, että uu-
distetut kurssit olisivat katta-
vasti käytössä 2017 alkaen. 
Aivan vuoden lopulla kävi 
ilmi, että uusi palokuntakou-
lutuksen opintosuunnitelma 
on vahvistamatta Pelastus-
opistolla, eikä nykyinen pe-
lastuslaki myöskään tunne 
uusia kurssinimikkeitä. Tästä 
syystä Sisäministeriö lähet-
ti 19.12.2016 kirjeen, jonka 
mukaan uutta kurssijärjestel-
mää voidaan käyttää vasta, 
kun sen opetussuunnitelma 
on Pelastusopiston toimesta 
vahvistettu.

Siten toistaiseksi mennään 
entisillä kursseilla, ja liiton toi-
menpiteet mm. kouluttajien 
sekä palokuntien perehdyt-
tämisestä uuteen järjestel-
mään olivat ennenaikaisia. 
LSPeL:n koulutusvaliokunta 
kuitenkin päätti, että alue-
toimintana toteutettava 
uusien hälytysosastolaisten 
perehdyttäminen palokunti-
en yhteisenä aluetoimintana 
pidetään käytössä.

LSPeL:n isot tapahtumat 
keräävät väkeä

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton järjestötoiminnan 
suuret tapahtumat keräsi-

vät viime vuonna edelleen 
hyvin yleisöä: Tulimeri-risteily 
rikkoi 2 000 osallistujan rajan, 
nuorisoleirille osallistui 1 050 
ja veteraanipäiväänkin 240 
henkilöä.

Loppusyksystä jäsenpalo-
kunnille järjestettiin pitkästä 
aikaa myös opintopäivät. 
Aiheina olivat mm. pelastus-
toimen rakennemuutos, pa-
lokuntalaisten vakuutusasi-
at sekä hallitustyöskentely. 
Vaikka tilaisuus  järjestettiin 
lyhyellä varoitusajalla, osal-
listui siihen Silja  Galaxylla 
peräti sata henkeä. Palaute 
tapahtumasta oli positiivista, 
ja opintopäivät päätettiin pi-
tää uudelleen heti kuluvana 
vuonna 14.-15.10.2017.

Li i ton aluetoiminnan, 
hallinnon sekä toiminnan 
suunnittelun kehittämistä 
pohdittiin vuoden aikana 
useammassakin tilaisuudes-
sa. 

Sa i n  v i i m e  v u o d e n 
kevää l lä  Var s ina i s -
Suomen pelastuslaitok-

selta soiton, jossa kerrottiin 
suunnitelmasta tehdä Turun 
lentoaseman vieressä si-
jaitsevan Kärsämäen palo-
aseman alueesta koulutus-
keskus. Kärsämäen asema 
jää v. 2018 pois laitoksen 
aktiivikäytöstä, kun Piikkiö-
Naantal i  –väl i sen Turun 
Ohikulkutien varteen Ikeaa 
vastapäätä valmistuu uusi 
Kuninkojan paloasema.

Koulutuskeskus voisi pe-
lastustoimen lisäksi palvella 
muitakin turvallisuusalan toi-
mijoita, kuten esim. pelas-
tus- ja rauniokoiratoimintaa, 
rajavartiostoa ja poliisia. 

Samassa yhteydessä ky-
syttiin, olisiko Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liitolla kiin-
nostusta siirtää toimistonsa 
Kärsämäkeen – olemme-
han huomattava palokun-
takoulutuksen järjestäjä ja 
pelastuslaitoksen yhteistyö-
kumppani. Vastasimme, 
että kiinnostaa, ja aloitimme 
laitoksen johdon kanssa jat-
kokeskustelut asiasta.

Antti Ali-raatikainen
toiminnanjohtaja, 
LSPeL

Muutto edessä
LSPeL Raision toimisto V-S pelastuslaitoksen 
tiloihin

Koulutusmestari saman 
katon alle

Varsinaisen Kärsämäen 
paloaseman lisäksi aluee-
seen liittyy sen vieressä oleva 
entinen MediHelin tukikohta. 
Nämä muodostaisivat kou-
lutusalueen, ja liiton toimis-
tolle on katsottu paikka en-
tiseen MediHelin toimistoon. 
Pelastuslaitos teki tiloista 
vuokrasopimuksen vuoden 
vaihteessa. Samaan tilaan 
on pelastuslaitokselta tulos-
sa ainakin koulutusmestari, 
joka on meille luonteva linkki 
koulutus- ja muussa yhteis-
työssä laitoksen suuntaan. 
Varsinaiselle Kärsämäen 
paloasemalle on koulutuk-
sen tukitoimintojen lisäksi 
kaavailtu jatkossa myös VPK-
toimintaa.

Muutto syys-lokakuulla 
remontin jälkeen

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton hallitus päätti 
kokouksessaan 10.3.2017 
yksimielisesti, että V-S alpen 
kanssa tehdään vuokrasopi-

mus meille tarjotuista Medi-
Helin tiloista.

Koska irt isanomisaika 
nykyisistä tiloista on puoli 
vuotta, mennee varsinai-

Sijainniltaan Kärsämäen 
alue on Tampereen moot-
toritien ja Ohikulkutien kai-
nalossa helposti saavutet-
tavissa myös Satakunnasta 

tuleville.

nen muuttoajankohta syys-
lokakuulle. Sitä ennen uusissa 
tiloissa tehdään kuntotarkas-
tus ja sisäpintaremonttia.

Satakunnassa ollaan 
myös samoissa tiloissa

Perusteena muutolle ovat 
pitkälti yhteistyö- ja syner-
giaedut pelastuslaitoksen 
suuntaan. Näin päästään 
Varsinais-Suomessakin lä-
heisempään yhteistyöhön 
keskeisen yhteistyökump-
panimme ja asiakkaamme 
kanssa, varsinaisen pelastus-
toiminnan ytimeen. Olem-
mehan jo vuosia toimineet 
Satakunnan pelastuslaitok-
sen yhteydessä ja tiloissa Po-
rissa – miksemme menettelisi 
nyt tilaisuuden tullen samoin 
myös Varsinais-Suomessa?

Liiton koulutuksissa on 
jatkossa mahdollista hyö-
dyntää toimiston yhteydes-
sä olevaa harjoitusaluetta. 
Käytössä on myös entinen 
MediHelin helikopterihalli, 
joten osan koulutuksista voi 
tarpeen tullen vetää säältä 
suojassa.

Itse harjoitusalueen pe-
rustamisesta ja ylläpidosta 
vastaa pelastuslaitos.
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Se yksi

No, nehän tekee monen-
laista. Se yksi johtaa liiton 
toimintaa, vastaa siitä, että 
yhteistyösopimuksissa mää-
ritellyt asiat tulee hoidettua 
puolin ja toisin ja että alue-
toimintaan osoitetut rahat 
löytävät paikkansa. Se yksi 
hyppää kokouksissa muitten 
kaltaisiensa kanssa ja koittaa 
löytää ratkaisuja siihen, että 
vapaaehtoinen palokun-
tatoiminta ja siihen liittyvät 
osa-alueet toimivat. Se yksi 
vie liiton terveiset ja kunnia-
merkit juhliville palokunnille 
ja hoitaa taulukot siihen mal-
liin, että Palosuojelurahaston 
avustus maksetaan, ja että 
rahat myös riittäisivät. Se yksi 
on järjestötoimikunnan ja 
hallituksen esittelijänä myös-
kin. Aina se tuntuu olevan 
töissä. 

Se toinen

Se toinen taas vastaa jär-
jestötoiminnan palveluista. 
Hieno sana. Järjestötoiminta. 
Se toinen vastaa siis siitä, että 
nais- ja nuorisotoiminta pyörii 
aueellamme. Ilman sitä tois-
ta ei leirien järjestäminen olisi 
ihan mutkatonta, se kuiten-
kin soittelee kuntien vapaa-
aikatoimistoihin ja kouluihin 
ja vaikka mihin silloin, kun 
meidän vapaaehtoisemme 
ahertavat omissa palkkatöis-
sään. Vapaaehtoiset ehtivät 
meidän työmaallemme vas-
ta virka-ajan jälkeen, joten 
se toinen on aika usein illat 
ja viikonloput töissä. Tosin sil-
loin sen tulisi kerätä päivällä 
kotona voimia. Sen toisen 
hommiin kuuluu Tulimeren 
järjestelyt. Se toinen vastaa 
myös liiton turvallisuusva-
listustoiminnan toteutta-
misesta osalta yhteistyössä 
muiden siellä liitossa töissä 
olevien kanssa. Se vastaa 
myös tiedottamisesta, on siis 
päävastuussa nettisivuista ja 
lehdestä ja kaikesta muusta 
asiaan liittyvästä. 

Se eräs

Sitten liitossa on töissä se 
eräs, jonka ansiosta ne muut 
saavat palkkansa, myös ne 
palokuntakoulutuksen kou-
luttajat tai muut, joille on 
kuukauden aikana kertynyt 
vaikka ajokilometrejä liiton 
toimintojen pyörittämisessä. 
Se eräs vastaa siis toimisto-
palvelujen ylläpidosta, suo-
rittaa kirjanpidon tiliöinnin, 

vastaa arkistoinnista ja toi-
mistomateriaalin varastoin-
nista, maksuliikenteestä, las-
kutuksesta, postituksesta ja 
rekisterien ylläpidosta.  Sen 
erään hommin kuuluu hoitaa 
mitali-, merkki- ja lahjatava-

ramyynti. Ei siltä eräältäkään 
hommat lopu, se eräs vastaa 
myös kaluston ja tilojen vara-
uksista sekä vuokraamisesta 
ja laskuttamisesta. Ja puhe-
limeen se eräs vastaa usein. 
Ja siksi sen täytyykin tietää 
kaikesta edes vähän, myös 
atk -jutuista. Se eräs hoitaa 
myös veteraanivaliokunnan 
esittelijän ja sihteerin hom-
mat. Lisäksi se eräs osallistuu 
turvallisuusviestintään ja on 
Varsinais-Suomen puolella 
meidän Nouhätä- yhteys-
henkilömme.

Se neljäs

Ja sitten on se neljäs. Sen 
hommiin kuuluu palokunta- 
ja varautumiskoulutuksen 
pyörittäminen Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan alueella. 
Se neljäs osallistuu turvalli-
suusviestintätoiminnan suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. 
Se suunnittelee ja käy neu-
vottelut pelastuslaitosten 
koulutusvastaavien kanssa 
seuraavan vuoden koulutus-
tarpeesta koulutusvaliokun-
nan selvityksen perusteella. 
Sille siis kuuluu koulutusvalio-
kunnan sihteerinhommat. 
Sekin käy kokouksissa ja koit-
taa saada jäsenpalokun-

tien ääntä kuulumaan. Se 
neljäns on jäsenenä SPEKin 
palokuntakoulutustoimi-
kunnassa, jonka tulisi toimia 
asiantuntijaelimenä palo-
kuntakoulutusjutuista tässä 
maassa. Se neljäs osallistuu 

Tulimeri-risteilyn valmisteluun 
ja toteuttamiseen sen toisen 
kanssa, vaikka toki kaikki siel-
lä liitossa osallistuvat niin tä-
män kuin muidenkin tapah-
tuminen järjestämiseen. Ja 
kaikki myös yrittävät tarpeen 
tullen vähän auttaa ja tuura-
ta toisiaan.

Työtä se on järjeston 
työkin

Semmosta ne siellä liitossa 
tekevät. Joskus niillä on ihan 
kivaakin. Töissä. Aina ei silti 
ole. Joskus joku on kadeh-
tinut, että ne saa harrastaa 
palkallisena. Kyllä se työtä 
silti on. Vastuuta on otetta-
va ja omat harrastukset (niin, 
ne harrastaa muutakin kun 
palokuntaa) ja perhe-elämä 
jätettävä taka-alalle. Lomat 
niillä on silloin kun liitolla ei 
ole mitään tapahtumia. Ensi 
kesänä tilaisuudet ja tapah-
tumat ovat kalenterissä niin, 
että ne saa lomailla kaksi viik-
koa peräkkäin. Leiri on myö-
hemmin ja sitten onkin taas 
Veteraanipäivä. 

Työn mielekkyyteen 
vaikuttaa useat tekijät

Siitä päästiinkiin siihen, 

”Mitä ne siellä liitossa tekee?”

Henkilöstön toimenkuvat noin pähkinänkuoressa

miksi ne sitten tekevät töitä 
siellä liitossa, jos työ on raskas-
ta, aina muka illat ja viikon-
loput töissä. Siksi, että ne tyk-
kää olla ja tehdä töitä niitten 
vapaaehtoisien kanssa. Juu-
u, eli juuri sinun. Se, että saa 

tehdä myös yhteiskunnan 
kannalta merkittävää työtä, 
on motivoivaa. Työn teko lii-
ton hommissa onkin yleensä 
hauskaa ja antaa paljon. 
Mistä työn mielekkyys sitten 
tutkijoiden mielestä syntyy? 
Tyytyväisyyttä elämään 
yleensä voidaan pitää hy-
vänä indikaattorina omaan 
hyvinvointiin. (Erdogan, ym. 
2012, p. 1044). Työtyytyväi-
syys luo työn iloa. 

Työnilo rakentuu ns. ylei-
sistä tekijöistä, joita ovat 
työpaikan yleisten näky-
mät, aiemmat kokemukset 
työpaikasta ja työpaikan 
johtamistapa. Toinen ryhmä 
on organisatoriset tekijät, 
joita ovat organisaation ra-
kenne, vastuu- ja toimival-
tasuhteet, organisaatiokult-
tuuri ja motivointikäytännöt. 
Kolmantena ryhmänä ovat 
työyhteisöön ja sen ihmissuh-
teisiin liittyvät tekijät. Tähän 
ryhmään kuuluvat työnilon 
aineksia ovat muun muassa 
avoimuus, sallivuus, henkilö-
kemiat ym. Neljäntenä ryh-
mänä ovat ne tekijät, jotka 
liittyvät itse työn sisältöön 
ja luonteeseen. Neljännen 
ryhmän rakennustekijät vai-
kuttavat pitkäkestoisemmin 
työn mielekkyyden tunteen 

Lähteinä:
Erdogan, B., Bauer, T., Truxil-
lo, D., & Mansfield, L. (2012). 
Whistle while you work: a 
review of the life satisfac-
tion literature. Journal of 
Management, 38(4), 1038-
1083.

Kauko-Valli, S.& Koiranen, 
M. (2010). Työnilo ja henki-
nen hyvinvointi. Teoksessa 
M. Suutarinen& P.-L. Vesteri-
nen (Toim.), Työhyvinvoinnin 
johtaminen (ss. 100- 110). 
Helsinki: Otava.

rakentumiseen. Viidentenä 
ryhmänä ovat persoonakoh-
taiset tekijät, esimerkiksi tem-
peramentti, kyky sietää ja 
hallita muutoksia, optimismi 
sekä erittäin tärkeänä teki-
jänä tunne omaa työtä koh-
taan koetusta henkisestä 
omistajuudesta. (Kauko-Valli 
& Koiranen, 2010, ss. 100-103.)

Omistautuminen on 
avainsana

Kun työ on motivoivaa ja 
tuo iloa, työssä jaksaminen-
kin helpottuu ja työ-ura pi-
tenee. On tutkittu, että ihmi-
set, jotka tuntevat henkistä 
omistajuutta omaa työtään 
kohtaan, auttaa jaksamaan, 
lisää tehokkuutta, luovuut-
ta ja parantaa työnlaatua. 
Myös onnellisuuden tunte-
minen auttaa jaksamaan 
työssä ja parantaa yleistä 
toimintakykyä. Hyvinvoin-
ti ja onnellisuus rakentuvat 
sosiaalisessa kanssakäymi-
sessä.  Kauko-Valli ja Koira-
nen (2010) toteavatkin, että 
onnelliset työntekijät ovat 
nopeampia, luovempia ja 
sietävät paremmin stressiä. 
Liitossa taitaa siis olla ihan 
suhtkoht mukavaa olla töis-
sä. Kaikki kikyttämiset ja muut 
muutokset joskus nyppivät, 
mutta paluu siihen ajatuk-
seen, miksi olemme hakeu-
tuneet töihin juuri tänne, aut-
taa työniloa palaamaan ja 
vahvistumaan.

Terhi Kivijärvi
koulutuspäällikkö,
LSPeL
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Tulevan strategiatyön 
tueksi LSPeL teetti toi-
minnastaan riippumat-

toman jäsentutkimuksen, 
joka on juuri saatu valmiiksi.  
VPK:t, yritykset, kunnat ja 
yhdistykset arvioivat Liiton 
toimintaa kyselyssä. Osa 
vastaajista valittiin lisäksi 
haastatteluun. Keskeiset 
tulokset esitettiin kevätkoko-
uksessa.

Tutkimustulokset tiivis-
tetysti

Jäsenyhteisöt ovat pää-
osin tyytyväisiä Liiton toimi- 
ja luottamushenkilöihin sekä 
organisaatioon. Liitto nähtiin 
erityisesti VPK:ita palveleva-
na yhteisönä ja luotettavana 
toimijana. Liiton toivottiin toi-
mivan suunnannäyttäjänä 
ja VPK-toimintaa tukevana 
tapahtumajärjestäjänä. Yri-
tys-, yhdistys- ja kuntajäsenet 
toivoivat Liitolta aktiivista 

otetta markkinointiin ja pa-
rempaa näkyvyyttä.

Liiton nettisivuille toivot-
tiin lisää tietoja lainattavista 
ja vuokrattavista tuotteista. 
Vastaajat arvioivat, että 
SOTE -uudistus tuo muka-
naan muutoksia sopimus-
palokuntien toimintaan ja 
koulutustoimintaan. Tämä 
ja rekrytointiasiat huolestut-
tivat vastaajia.

Kaikkiaan vastaajat luot-
tivat Liittoon ja sen merki-
tykseen VPK:ita tukevana 
turvallisuustoimijana Varsi-
nais-Suomessa ja Satakun-
nassa.

Brita Somerkoski
Erikoistutkija
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen 
-yksikkö
Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos

Liiton jäsentutkimus 
on valmistunut

Faktaboxi

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry halusi teettää 
toiminnastaan jäsentutkimuksen strategiatyönsä tueksi. 
Liitto halusi riippumattoman tutkimuksen, jotta tutkimuk-
sen anti olisi mahdollisimman todenmukainen. Tutkimus 
julkaistiin Liiton kevätkokouksessa la 29.4.2017. Julkaisun 
jälkeen jäsentutkimus on luettavissa liiton verkkosivuilla. 
Syksyn ensimmäisessä LSPeL -lehdessä avataan tarkem-
min tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen vastuullinen tutkija 
oli Brita Somerkoski.

LSPeL järjestää vuosittain 
täysi-ikäisi l le nuorten 
ohjaajille nuoriso-osas-

ton johtajakurssin (NOJ). 
Huhtikuussa kurssin suoritti 14 
palokuntalaista Eurajoella. 
Kurssin tarkoitus on valmis-
taa nuorisotyötä tekevän 
palokuntalaisen palokun-
nassa toimivan vastuu-/luot-
tamushenkilön tehtävään.

Nuoriso-osaston johtami-
nen vaatii erilaisia taitoja lain 
ymmärtämisestä hallinnolli-
siin tehtäviin. Lisäksi johtajalla 
on hyvä olla käsitys nuoren 
kasvun vaiheista ja osaston 
tiedotus- ja viestintätoimin-
nasta. Näitä aiheita viikonlo-
pun mittainen (21h) intensii-
vinen NOJ –kurssi käsittelee. 

NOJ saa hyvät arvostelut vuosi toisensa perään

johtajakurssi valmistaa 
vastuunkantoon

Kurssilaisten palaute 
ollut kiitettävää

NOJ pyrkii valmistamaan 
osastonjohtajia vastuun-
kantoon ja johtotehtäviin. 
Kurssilaisten palaute on ollut 
vuosittain kiitettävää. Kurssia 
on järjestetty jo useamman 
vuoden Eurajoen Kristillisellä 
opistolla. Syitä ovat tilojen so-
pivuus kurssille sekä Eurajoen 
keskeinen sijainti LSPeL:n alu-
eella.

10 vuodessa 118 koulu-
tettua osastonjohtajaa.

LSPeL järjestää NOJ –kurs-
sin vuosittain kevätkaudella. 
Kurssille mahtuu 15 henkeä 

Nuoriso-osaston johtajakurssin 2017 suorittaneet:

Marianne Tammisto  Hinnerjoen VPK
Johanna Kastari  HUITTISTEN VPK
Piia  Reunanen  HUITTISTEN VPK
Valtteri Rautalin  Jäkärlän Vpk
Mika  Kankare  Kaarinan Vpk
Risto-Matti Liutala  Kaarinan Vpk
Emilia  Koivisto   Lavian Vpk   
Tuukka Hurme  Maarian VPK
Sonja  Kojonen  Maarian VPK
Jori  Salmi   Muurlan VPK
Minttu Nurmi  Salon Vpk   
Fanny  Lehti   Salon Vpk   
Aleksi  Hurula  Vahdon VPK
Jesse  Kaipia   Vahdon VPK

kerrallaan. Näin saadaan 
ryhmä pysymään tiiviinä ja 
keskustelevana. 10 vuoden 
aikana kurssin on käynyt liiton 
alueella 118 aikuista. 

Nuoriso-osaston johtaja 
on hyvin tärkeä palokunta-
nuorisotyön linkki koko jär-
jestelmän kannalta. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että pa-
lokunta antaa osastonjoh-
tajalleen mahdollisuuden 
kouluttautua vastuulliseen 
tehtävään. 

NOJ:n kurssinjohtajana 
toimii Jarkko Viljanen, Ulvilan 
VPK:sta. Kouluttajina toimi-
vat Marika Äijälä, Mouhijär-
ven VPK:sta sekä Anssi Lam-
minen, LSPeL.

Leirin paikka Kokemäellä muuttuu. Pitkäjärveltä siir-
rytään Sataedun alueelle Kokemäen Peipohjaan!

PISARA 2017 -Leiripaikka Kokemäellä 
muuttuu

Rakennuslei r in aika-
taulun ja Pitkäjärven 
alueella olevien osit-

taisten päällekkäisyyksien 
vuoksi Liiton nuorisotyöva-
liokunta on päättänyt siirtää 
leirin Pitkäjärveltä Sataedun 
Kokemäen yksikön tiloihin ja 

maastoon. Siirto ei aiheuta 
toimenpiteitä leirille osallis-
tuville palokunnille.

Telttamaasto tulee ole-
maan nurmea tai asfaltti-
kenttää, joten teltan kiinni-
tyksiin on parasta varautua 
painoin. Asiasta tiedotetaan 

osastoja vielä tarkemmin Lei-
rikirje 3:ssa kesäkuussa ennen 
juhannusta.

Rakennusleirin aika-
taulu ratkaisi

Leirityöryhmä on kevään 
aikana paininut Pitkäjär-
ven leirintäalueella olevien 
päällekkäisyyksien kanssa.  

Rakentaminen olisi päästy 
aloittamaan alueella vas-
ta lauantaina 15.7. klo 12 
eteenpäin. Samaan aikaan 
alueelle olisi tullut toisen leirin 
nuoria. Alueelle oltaisi mah-
duttu toisen leirin kanssa, 
mutta rakentemisen aika-
taulut ja turvallisuus johtivat 
siihen, että leirityöryhmä 
päätti esittää liiton nuoriso-

työvaliokunnalle leiripaikan 
siirtämistä toiseen kohtee-
seen. Kokemäen kaupunki 
on tietoinen siirrosta ja on 
iloinen siitä, että leiri järjeste-
tään Kokemäellä vaihdosta 
huolimatta. 

Lisätietoja siirrosta antaa 
tarvittaessa liiton järjestö-
päällikkö.
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Liiton suosituin liikunnal-
linen nuorisokilpailu on 
sähly. Toiminta-alueet 
(8) ratkovat ensin omis-
sa sählykarsinnoissaan 
alueensa edustajan liiton 
sählymestaruusturnauk-
seen. 

Turun to iminta-alu-
een sählykars innat              
(Irma Ilomäki, Liedon VPK)

Turun toiminta-alueen 
aurinkoinen kilpailupäivä 
12.3. Piikkiön Hallitiellä käyn-
nistyi tietokilpailukarsinnal-
la, jonka jälkeen päästiin 
äärimmäisen tiukkaan säh-
lykarsintaan. Mukana tieto-
kilpailussa oli huimat 14 ja 
sählyssä 7 joukkuetta, joista 
yksi Auranmaan toiminta-
alueelta Marttilasta. Tuo-
marit Oskari ja Aleksi Hurula 
analysoivat molempien kil-
pailukarsintojen alkutilan-
teet ja antoivat joukkueille 

Palokuntanuoret 
sähläämässä

Maalitykkien pyssyt laulavat taas

vielä viime hetken vinkit. 
Sählykarsinnassa kentällä 

nähtiin turnauksen aikana lu-
kuisia yksilötason huippusuo-
rituksia. Kuumaverisissä otte-
luissa tuli useita yhteenottoja 
ja kovaa fyysistä pelaamista 
sekä valtaisaa vääntöä kul-
missa. Yleisölle tarjoiltiin myös 
kaikkien joukkueiden toimes-
ta tolppien välissä uskoma-
tonta veskaritaidetta.

Vahva hyökkäys ja korkea 
pelillinen suoritustaso nosti-
vat Vahdon VPK:n joukkueet 
hiuksenhienosti kummankin 
kilpailun karsinnan voittoon, 
edustamaan Turun toiminta-
aluetta loppukilpailuihin. 

K a S a S a : n  k a r s i n -
n a t  H a r j a v a l l a s s a                      
(Juha Intonen, Keikyän 
VPK)

Kaakkois-Satakunnan ja 
Sastamalan toiminta-alueen 
nuoret kokoontuivat 18. 3. 
Harjavallan upeaan moni-

toimihalliin sählyturnauksen 
merkeissä. Toiminta-alueen 
mestaruus ja samalla alueen 
edustaja loppukilpailuun rat-
kottiin kiihkeissä peleissä, joi-
den aikana tuli myös tutuksi 
ikiaikainen taisto urheilussa: 
tuomaroinnin linjaukset =). 
Loppujen lopuksi voittajaksi 
selviytyi Tyrvään VPK tasai-

sella ja varmalla pelillä, kak-
koseksi Kiikka ja kolmanneksi 
maalieron turvin Risten VPK.

Lopputurnaus Laitilassa

Aluekarsinnoista selvin-
neet joukkueet kohtasivat 
25.3. Laitilan monitoimihal-
lissa. Turnauksen järjestelyis-

tä vastasi Liiton nuorisotyön 
kilpailuvastaava Mervi Jaa-
kola. 2017 Liiton sählymesta-
ruuden voitti Vahdon VPK:n 
joukkue. Toiseksi tuli Lapin 
VPK ja kolmannen sijan itsel-
leen taisteli Pomarkun VPK. 
Kiitos kaikille osallistujille ja jär-
jestäjille niin alkukarsinnoissa 
kuin lopputurnauksessa. 

Kuvassa Liiton 2017 Sählyrurnauksen mestarijoukkue Vahdon VPK

Liiton Porin toiminta-alu-
een ideoima palokun-
talaisjuhla on päässyt 

mukaan viralliseen Suomi 
100 -ohjelmaan. Valtioneu-
voston kanslia on 4.4.2017 
l i ittänyt Li iton hankkeen 
Palokuntalaiset Yhdessä 
seuraavalle vuosisadalle 
Suomen itsenäisyyden sa-
tavuotisjuhlavuoden 2017 
ohjelmaan.

Valtioneuvoston kansli-
an ratkaisu perustuu hake-
muksessa esitettyyn suun-
nitelmaan, joka arvioinnin 
mukaan täyttää Suomi 100 
-hankehallituksen asettamat 
perusedellytykset Suomi 100 
-ohjelmalle.

Idea sikisi tansseissa

”Tapahtuman alkuidea 
syntyi viime vuonna Kiukais-
ten VPK:n järjestämissä tans-
seissa, jossa joukko meitä po-
rilaisia palokunta-aktiiveja 
vietti iltaa samassa pöydäs-
sä. Siitä sitten vietiin ajatus 
Porin aluetoimikunnan koko-
ukseen.  Ensin ajatuksena oli 

LSPeL ja palokuntalaiset 
virallisesti mukana Suomi 
100 -ohjelmassa

Porin toiminta-alueen oma 
tilaisuus, mutta idea laajeni 
siitä koko liiton alueen pa-
lokuntien yhteiseksi tapah-
tumaksi”. -toteaa idean 
puuhamies Matti Lehtonen, 
Pihlavan VPK:sta.

Päivä- ja iltajuhla

Palokuntalaisjuhla jär-
jestetään Porin Yyterin Kyl-
pylähotellissa lauantaina 
2.12.2017 päivä- ja iltajuhla-
na.

Päiväjuhlassa juhlistam-
me isänmaamme syntymä-
päiviä juhlatilaisuuden mer-
keissä, jonka ohjelmassa on 
niin Porin VPK:n soittokunnan 
säveliä kuin Enäjärven kou-
lun oppilaiden Suomi100 v- 
ohjelma. Tilaisuuden juontaa 
Elina Wallin. Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liitto ry haluaa 
kutsua kaikki jäsenensä juhli-
maan itsenäisyyttä. Tilaisuus 
alkaa maljankohotuksella 
ja päättyy kahviin ja Suomi-
leivokseen. Tilaisuus on mak-
suton.

Iltatilaisuus alkaa juhlail-

lallisella, tarjolla Satakunta-
lainen saaristolaispöytä.

Ruuan jälkeen tilaisuus 
jatkuu iltamilla koktaileja 
nauttien. Iltamissa ohjelma 
on kevyttä, vaikka pikku-
joulukemuiksi sopivaa. Illan 
kruunaa palokuntalaistans-
sit, joissa tanssittaa FBI Beat. 
Mahdollista on myös laulaa 
karaokea mukavan yhdessä 
olon kyytipojaksi. 

Yhdistä palokuntasi 
pikkujoulut

Mikäli haluat viettää pa-
lokuntasi pikkujouluja yhdes-
sä muiden kanssa, tarjoaa 
tämä tilaisuus siihen mainiot 
puitteet. 

KAIKKI VARAUKSET YYTERIN KYLPYLÄHOTELLIN 
KAUTTA

Paketti 1.

Päiväjuhla , tilaisuus on maksuton 

Paketti 2.

Iltajuhla aterioineen + iltamat, 45 € / hlö  

Paketti 3.

Iltajuhla aterioineen + iltamat + majoitus la-su
yhteensä 90 € / hlö / H2 , 120 € / H1
(olethan nopea, paikkoja on rajoitetusti)

Huoneiden luovutus sunnuntaina klo 15 mennessä, sunnun-
taiaamiainen klo 8-11, kylpylä käytössä klo 11 alk.

Kaikki varaukset Yyterin kautta, yhteystiedot:
minna.laine@yyterinkylpyla.fi , puh. 02 62 85 282

Alustavat varaukset 31.5.2017 mennessä
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Kiukaisten VPK:n uusi 
paloasemarakennus ko-
meilee jo kyläkuvassa. 
Työt tontil la aloitetti in 
viime vuoden keväällä. 
Nyt huhtikuun alkuun 
mennessä oli saatu alus-
kate paikalleen sekä 
kalustohallin katto pel-
l i tettyä. Matalamman 
sosiaalipuolen katto oli 
vielä työn alla. Kunhan 
maa lämpiää, päästään 
tekemään isotöistä latti-
aa vesikiertoisine lämmi-
tyksineen.

- Asema rakennetaan 
oman suunnitelmamme 
pohjalta ja täysin talkoo-
voimin, kertoo suunnittelu-
työryhmässä mukana oleva 
Martti Mäntyharju.

- Ulkoistimme ainoastaan 
maapohjan kuorinnan, sei-
näelementtien pystyttämi-
sen ja tulevan lattiavalun. 
Muuten työt tehdään itse, 
jatkaa palokunnan päällikkö 
ja rakennusprojektivastaava 
Marko Sainio.

Miesten mukaan palo-
kuntalaisia on ollut todella 
helppo saada talkoisiin. Tal-
kooilloissa on keskimäärin 

kymmenen miestä, parhaim-
millaan 15.

- Silloin saadaan paljon 
aikaan. Ja me eläkevaarit 
käymme täällä päivisinkin, 
sanoo veteraaniosaston pu-
heenjohtajana toimiva Män-
tyharju.

Lisää tilaa ja avaruutta

Kiukaisten asemaprojekti 
sai alkunsa, kun pari vuot-
ta sitten mietittiin nykyisen, 
Euran kunnan omistaman, 
asemarakennuksen täys-
saneerausta. Aiemmin oli jo 
saneerattu kerho- ja keittiö-
tilat. Aseman tilat ovat kol-
messa kerroksessa ja paikoin 
ahtaat. 

- Totesimme tarvitsevam-
me lisää tilaa. Suunnittelim-
me ensin saneeraavamme 
entisen Satanahan pukuteh-
taan käyttöömme, mutta ne 
tilat osoittautuivat taas liian 
isoiksi. Yksi hallituksen jäse-
nistä ehdotti, että eikö kan-
nattaisi rakentaa kokonaan 
uusi, Sainio kertaa aseman 
syntyä.

Uusi paloasema rakentuu 
talkoovoimin
Teksti ja kuvat: Pauliina Puputti

Tontti löytyi läheltä ny-
kyistä asemaa, Kiukaisten 
keskustan laidalta. Tont-
tikauppa tehtiin heti, kun 
ensin oli tehty esisopimus, 
kaavamuutos ja varmistettu 
rahoitus. Palosuojelurahasto 
myönsi projektiin täyden 220 
000 euron avustuksen ja Eu-
ran kunta takaa yhdistyksen 
pankkilainan.
Rakentamisen suunnittelua 
varten perustettiin viisihen-
kinen työryhmä, joka ehti 
istua monta iltaa ennen 
lopullisten piirustusten val-
mistumista.

- Suunnittelussa oli viisi eri 
näkemystä ja ehdotuksia tuli 
toki muiltakin palokunnan 
jäseniltä. Vaatimuksena uu-
delle asemalle oli nykyistä 
avarammat tilat sekä puh-
das paloasema -malli, Sainio 
kertoo.
- Uudella asemalla on tilaa 
mm. kolmelle autolle sekä 
pesuhallille ja varastolle, 
jonka saa tarvittaessa muu-
tettua yhden auton tilaksi, 
Mäntyharju jatkaa.

Osaajat omasta takaa

Tavarantoimittajissa on 
otettu paikallisuus huomioon 
ja Mäntyharjun mukaan pal-
jon on myös saatu yrityksiltä. 
Talkoina tehtävän rakenta-
misen etu on palokunnan 
väestön monen alan am-
mattitaito.

- Eihän tästä mitään tulisi, 
ellei meitä olisi monen alan 
yrittäjää porukassa. On säh-
kö-, kirves- ja putkimiehiä 
sekä muita osaajia omasta 
takaa, hän sanoo.
- Jos tämä sama motivaa-
tio pysyy miehillä loppuun 
asti, ei meillä ole huolen 
häivää pysyä aikataulussa, 
Sainio jatkaa.

Kiukaislaisten tavoittee-
na on saada rakennukseen 
lämmöt päälle syksyllä, jotta 
päästään sisätöihin. Valmis-
ta pitäisi olla vuoden 2018 
syksyllä.

- Uskon uuden aseman 
kasvattavan miesten moti-
vaatiota entisestään. On tär-
keää pitää kaverit tyytyväisi-
nä ja into yllä, Sainio toteaa.

Ilman talkooväkeä emme saisi asemaa tehtyä, tuumaavat rakennustyöryhmään 
kuuluvat Marko Sainio (vas.), Martti Mäntyharju ja Juha Sainio.

Helmikuun lopussa aluskatteen parissa urakoi toistakymmentä miestä
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LSPeL -tuotteet 
myynnissä

Lisää tuotteita: 
www.lspel.fi

Tilaukset: 
myynti@lspel.fi

Nahkavyö, musta
Sopii vaikka

asemapalvelusasun kanssa
30 €

Palohaka,
kivilaatalla (lahjaesine)

109 €

LSPeL tuubihuivi
kampapuuvillaa

30  €

Liiton veteraanivaliokun-
ta päätti Turun toimin-
ta-alueen edustajan 

esityksen mukaan vi ime 
vuonna, että Liiton palo-
kuntaveteraanipäivä järjes-
tetään Turun VPK:n talossa 
Turussa.

Tapahtuman ajankoh-
daksi päätettiin kokoukses-
sa torstai 10.8.2017. Virallinen 
kutsu tapahtumasta lähete-
tään palokuntiin toukokuus-
sa.  Nyt kannattaa jo laittaa 
merkintä kalenteriin. 

Palokuntaveteraanipäivä Turussa
Tapahtuman syntyhis-
toria ei tiedossa

Liiton veteraanipäivää on 
vietetty jo useita kymmeniä 
vuosia. Tarkkaan ei tiedetä 
milloin Liitto järjesti ensimmäi-
sen virallisen palokuntavete-
raanipäivän. Tapahtuman 
suosio veteraanitulitaisteli-
joiden keskuudessa on ollut 
kiitettävää. Liiton veteraani-
valiokunta käsittelee ehdo-
tukset vuosittaisesta tapah-
tumapaikasta.

Osana palokunnan 
juhlavuotta

Monesti Liiton veteraani-
päivätapahtuma on otettu 
paikkakunnalle palokunnan 
oman juhlavuoden ohjelmis-
toon kuuluvaksi. Tapahtu-
man kustannuksista vastaa 
Liitto.

Isäntäpalokunta saa 
muokata tapahtumastaan 
oman näköisensä. Tapah-
tumajärjestelyt hoidetaan 
Liiton ja isäntäpalokunnan 

kanssa yhdessä. Talkooväki 
on yleensä ollut isäntäpalo-
kunnan edustajia. Tapahtu-
makutsut ja ilmoittautumiset 
hoidetaan Liiton toimiston 
kautta.

Tapahtumat oiva tapa 
kohdata tuttuja

Yhteiset palokuntata-
pahtumat ovat mainio tapa 
kohdata vanhoja palokun-
tatuttavia vuosien varrelta. 
Palokuntalaiset tutustuvat 

toisiinsa yleensä palokunta-
leirillä, koulutuksissa, hälytyk-
sissä, yhteisissä harjoituksissa 
sekä kokouksissa. Tulimeri 
-risteilylläkin tulee yleensä 
tutustuneeksi muiden palo-
kuntien jäseniin.
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Tulimeri 2018
Myynti aukeaa 23.5.2017. VARAA AJOISSA! 

Risteilyllä mukana mm.

VESTERINEN YHTYEINEEN

LAITA TÄSTÄ MIELENKIINTOISIA PÄIVÄMÄÄRIÄ YLÖS

Kaikki koulutukset, tapahtumat ja toiminnat löydät Liiton
internetsivulta www.lspel.fi  ja facebookista. Näin pysyt ajan tasalla tulevasta.

19.-20.5.2017 NUKU RAUHASSA –tapahtumatori, Heikkilän Kasarmi Turku
   Suuri turvallisuustapahtuma Varsinais-Suomessa, Liitto mukana

23.5.2017  TULIMERI 2018 –risteilyn myynti aukeaa
   Supersuositun risteilyn myynti alkaa Matka-Vekassa toukokuussa.
   Tulimeri 2018 risteillään 19.-20.1.2018. VARAA MATKASI AJOISSA!

16.-21.7.2017 PISARA 2017 –palokuntanuorisoleiri, Kokemäki
   Leirille tulossa noin 1 000 palokuntalaista.

10.8.2017  LSPeL Palokuntaveteraanipäivä, Turun VPK:n talo Turku
   Virallinen kutsu palokuntiin saapuu toukokuussa. Isäntäpalokuntana Turun VPK

1.-2.9.2017 Kouluttajaristeily
   LSPeL  järjestää Hämeen Pelastusliiton (HPL) kanssa yhteistyössä kouluttajaristeilyn
   kaikille kouluttamisesta kiinnostuneille. Katso lisätiedot Liiton sivuilta.

14.-15.10.2017 Palokuntien hallinnon risteily 
   Kiitosta kerännyt hallinnon seminaari viime vuodelta saa jatkoa tulevana syksynä.

2.12.2017  Palokuntien yhteinen SUOMI 100 –vuotta juhla, Yyterin kylpylähotelli, Pori


