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Pitkään suunnitteilla 
ollut palokuntakou-
lutuksen uudistami-
nen on täällä. Itse- ja 
etäopiskelu omaan 
tahtiin lisääntyvät 
perinteisiä kontakti-
kertoja unohtamat-
ta.
Uudessä järjestel-
mässä palokun-
nassa tapahtuvalla 
perehdyttämisellä 
entistä suurempi 
rooli. 
Uudistus alkaa pe-
lastustoiminnan 
peruskurssista. 

Koulutus-
uudistus on 
täällä 2017

Savuterho 2016 -leiri       

Teksti 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton perintei-
nen palokuntaveteraanipäivä järjestettiin 
Turussa Holiday Club  Caribiassa. 
Terveysluento, Espanjanrytmit ja hottelliaa-
miainen maistuivat.

Caribia keräsi yli 200
palokuntaveteraania

s. 4- 5 

Liiton 70. juhaleiri Halikossa onnistui. Kuvat kertovat enemmän kuin monta tarinaa.

s. 3

s. 7

Vuodelle 2017 tar-
koitettu kalenteri 
pureutuu pelastajan 
ammatin monipuo-
lisuuteen. Kalenterin 

Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitos teki kalenterin

tuotto ohjataan 
kokonaisuudes-
saan Turun ensi- ja 
turvakoti ry:n kriisi- ja 
väkivaltatyöhön. 

Kalenteri on tehty ku-
vaajaa ja kuvattavia 
myöten vapaaeh-
toisvoimin.

s. 6 

-vuotisjuhlaristeily
Turusta 20.1.2017  

Baltic Princess -laivalla

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

Myynti 

alkaa 18.5.2016!

20. Tulimeri 
-risteily 
on loppuun-
varattu
2017 tammikuussa  
järjestettävä 
Tulimeri -risteily va-
rattiin loppun jo 
toukokuussa.Va-
rausnopeus yllätti 
järjestäjät täysin.
Jonopaikkoja 
otetaan vastaan. 
Matka-Vekka pur-
kaa paraikaa jono-
summaa.  Seuraa 
Tulimeren tilannetta 
facebookissa.



 2

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry.
Tuijussuontie 10
21280 RAISIO

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

www.lspel.fi
toimisto@lspel.fi

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

Mikä yhdistys - Mikä 
järjestö?

Hallinto

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry:n
tiedotuslehti

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

Kannen kuvat:
Heikki Mäkitalo, Jussi Leivo ja 
Anssi Lamminen

Tiedotusvaliokunta 2016: 
Markku Heino (pj.), Pertti Ten-
hunen, Marko Hurula, Meri-
ta Laine, Hanna Pihanperä, 
Pauliina Puputti, Anssi Lam-
minen.

So s i a a l i s e n  m e d i a a 
alustat vievät alati tilaa  
perinteisiltä verkkosiuil-

ta. Verkkosivujen rooli tun-
tuu muuttuneen osittain sen 
viimeisen tiedon varastoksi.  
Etusivulla pitää olla kaikki 
tarpeellinen, ja alasivuja ei 
saisi olla nimeksikään. Silti 
sivustolta pitää löytyä suuri 

Liiton verkkosivut uusiutuivat 2015
www.lspel.fi

varsinais-suomalainen me-
diatalo Vilperi, joka sittem-
min saman vuoden lopussa 
myytiin datajätti Fonectalle. 
Sivuston ulkoasuun voidaan 
olla tyytyäisiä. Täysin uusi 
julkaisujärjestelmä on tuo-
nut toki sivustolle lisää mah-
dollisuuksia, mutta toisaalta 
tietyissä asioissa vanhassa 
oli vara parempi. Sivuston 
muokattavuus ja hallinta 
sivumuodostuksineen on 
välillä ollut haastavaa, mut-
tei ylitsepääsemätöntä.

Navigointi yksinkertai-
seksi

Sivuston pääidea on liiton 
toiminnan peruskivet: Palo-
kuntakoulutus ja palokunta-
toiminta. Etusivulta pääsee 
isojen linkkien kautta suoraan 
ko. asioiden pariin. Uutisosio 
etusivulla nostaa kaikki liiton 
tai alan yleiset uutiset esille 
aihelueeseen katsomatta. 
Tapahtuma- ja koulutuskut-
sut ilmestyvät omille alasi-
vuilleen. Palokuntakoulu-
tuksen puolella on suora linkki 
HAKA –palokuntarekisteriin. 
Tapahtumavuosikalente-
ri ja sen toimivuus on vielä 
selkeästi kehitystä vaativa 
osio, johon toivotaan myös 

palveluntarjoajalta kehitys-
panosta.

Yli 20 000 kävijää 2016

Liiton verkkosivut tavoitta-
vat tällä hetkellä keskiarvolta 
728 kävijää viikossa. Vuoden 
ensimmäisten 32 viikon koko-
naiskävijämäärä on 23 309. 
Hyvä luku siis. Iso osa kävijöis-
tä saapuu sivulle esimerkiksi 
liiton facebook –sivuilla ole-
van linkin kautta. Viikkokävi-
jäpiikit näkyvät selvästi liiton 
suurimpien tapahtumien, Tu-
limeren ja leirin aikana.

Verkkokauppa alkaa 
löytyä.

Liiton sivuilla on myös tuo-
temyynti -osio, josta voi tilata 
alan ansiomerkkejä, mitaleja 
sekä LSPeL- tuotteita. Tuote-
myynti -osiossa merkki- ja mi-
talitilaukset ovat suosiossa. 
Myös LSPeL heijastinpipo on 
ollut suosittu tilattava tuote. 
Uusin tulokas LSPeL -tuotteis-
sa on laadukas kotimainen 
tuubihuivi, joka on köyliöläi-
sen Kaino –yrityksen käsityö-
tä.

Monissa yhdistyksissä 
perehdyttäminen 
on suunnattu kou-

lutuksen ensimmäiseen kurs-
siin. On tietysti tärkeää, että 
uusi jäsen pääsee mukaan 
mielekkääseen toiminta 
mahdollisimman nopeasti 
ja hälytysosaston jäsen saa-
daan mukaan hälytysteh-
täviin.

Yhdistyksissä tuskaillaan, 
miten saadaan uusia henki-
löitä hallintoon tai osastoiden 
johtotehtäviin. Yhdistysten 
hallinnontehtäviä ei yleen-
sä koeta mielekkäiksi, mikä 

saattaa johtua siitä, ettei ole 
annettu riittävää perehdy-
tystä näihin tehtäviin. Yhdis-
tykset voisivatkin nyt laatia 
itselleen riittävän perehdyt-
tämispaketin sekä kouluttaa 
jäsenensä kunnolla omaan 
yhdistystoimintaan, jotta jat-
kossakin löytyy riittävästi hen-
kilöitä hallinnollisiin tehtäviin.

LSPeL- mikä se on??   

Samaa voidaan pohtia 
liittomme kohdalta, miten se 
toimii. Kuka kouluttaa jäseni-
ään, miten esim. LSPeL toimii 

tai mitkä ovat ne kanavat, 
joiden kautta on mahdollista 
päästä mukaan sen erilaisiin 
mielekkäisiin tehtäviin. Kuka 
tai missä tehdään liittomme 
tunnetuksi? Tai kuka kertoo, 
miten valtakunnalliset toimi-
jat, esimerkiksi SPEK, SPPL tai 
SSPL, toimivat ja miten niihin 
voi päästä mukaan. Miten 
niissä toimitaan? Ei ”Pekka 
Peruspalokuntalainen” tie-
dä näistä mitään, jollei pe-
rehdyttämistä hoideta palo-
kunnissa tai kursseilla.

Perehdyttäminen myös 
yhdistykseen

Mielestäni Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liiton olisi hyvä 
tehdä perehdyttämispaketti 
yhdistyksiin, missä kerrottai-
siin mikä on LSPeL. Samalla 
esiteltäisiin valtakunnalliset 
pelastusalanjärjestöt ja nii-
den toiminta.

Hallintokurssi pitäisi palaut-
taa ohjelmistoon. Ei kuiten-
kaan ihan sellaisena kuin se 
joskus oli. Mielestäni se oli 
liian hälytysosastopainottei-
nen. Se voisi pitää sisällään 
toiminnansuunnittelua, 
verotusta, hyvää hallintoa, 
tiedottamista ja lainsää-
däntöä.
Taas tuli esiin yksi iso asia-
kokonaisuus, missä meillä 
kaikilla olisi paljon paranta-
misen varaa. Eikös kääritä 
hihat ja ryhdytään töihin 
tämänkin asian puolesta.

   Hyvää syksyä!   
   Kai Vainio
   Puheenjohtajaa

Miten hyvin palokuntalaiset tuntevat oman palokun-
tansa säännöt ja hallintotavat? Varmaa on monissa 
yhdistyksissä, että sen jäsenet tai hallinnossa olevat 
henkilöt eivät tunne yhdistyksen sääntöjä tai hallin-
non toimintatapoja. Miten hyvin yhdistyksissä pe-
rehdytetään jäsenet yhdistyksen sääntöihin, osaston 
johtosääntöihin tai toimintaohjeisiin? Tuntuu välillä sil-
tä, että on tärkeämpää saada jäsen koulutusputkeen 
kuin että riittävästi kerrottaisiin, miten tämä meidän 
yhdistys toimii. 

määrä aiheeseen liittyvää 
dataa. Tämän ajatuksen 
pohjalta lähdettiin uudis-
tamaan verkkosivuja. Ul-
koasuun haluttiin tuoretta 
muotoa, mutta tietty asial-
lisuus piti säilyttää –  ope-
roimmehan pelastusalalla. 
Liiton uudet verkkosivut 
toteutti  alkuvuonna 2015 

puheenjohtajan mietteitä

Anssi Lamminen, LSPeL



 3Koulutus ja Uutiset

Terhi Kivijärvi
koulutuspäällikkö, 
LSPeL

Kurssiputki aloitetaan 
Pelastustoiminnan 
peruskurss ista, joka 

korvaa sammutustyökurssin. 
Ennen kuin uusi palokunta-
lainen voi tulla lähijaksolle, 
hänellä pitää olla suoritettu-
na niin etäopinnot kuin pa-
lokunnassa toteutettu pe-
rehdytys. Oppilas suorittaa 
edu.spek.fi –oppimisympä-
ristössä (https://spek.onedu.
fi/koulutus/) etäopinnot, 
joita voi suorittaa samassa 
tahdissa viikkoharjoituksissa 
harjoiteltavien aiheiden 
kanssa. Kaikki etäopintojen 
moduulit tulee suorittaa hy-
väksytysti. Jokaisen jakson 
lopussa onkin koeosuus, jol-
la varmistetaan, että oppi 
on mennyt perille. Nämä 
opinnot oppija suorittaa 
itsenäisesti ja sähköisesti. 

Alusta pyöri i hyvin myös 
älypuhelimessa. Tunnukset 
palveluun saa Spekistä säh-
köpostilla pyytämällä.

Perehdytystehtävä 
edelleen palokunnalla

Palokunnan tehtävänä 
on perehdyttäminen, niin 
kuin tähänkin asti. Jokai-
selle kurssille on tehty oma 
perehdytysoppaansa, josta 
oppitunti- ja harjoituspohjat 
löytyvät. Näitä oppaita kan-
nattaa käyttää myös viikko-
harjoituksia suunnitellessa.

Hyvin tehdyt videot ja muu 
kuvamateriaali auttavat esi-
merkiksi aina yhtä hankalien 
solmujen teossa. Materiaali 
on vapaasti hyödynnettävis-
sä. Samoin sivustolta löytyy 
myös erilaisia koulutusvide-

Palokuntakoulutus uudistuu 
- Oletko valmis?

oita ja –oppaita, mm. Häly-
tysajoneuvo-opas ja UATP-
kurssin materiaalit.

Asian oppiminen tär-
kein asia

Kun perehdytys ja etä-
opinnot on suoritettu on 
vanhan tutun lähiopetuksen 
aika. Kurssilla on 55 lähiope-
tustuntia ja totutusta poike-
ten loppukokeen lisäksi myös 
välikoe, jossa testataan 
ovatko  etänä ja palokun-
nassa opitut taidot todella 
hallussa. Mikäli näin ei ole, 
kurssi keskeytyy. Oppilaalla 
onkin suuri vastuu siitä, että 
kurssille tullessaan todella 
osaa määrätyt asiat. Myös 
opinto-otteeseen nimensä 
laittanut perehdyttäjä toi-
vottavasti tuntee vastuunsa.

Perehdytykseen pe-
rehdytystä?

Alkuvaiheessa perehdy-
tys ja toteuttaminen voi olla 
vierasta palokunnille. Hei-
tänkin pallon liiton toiminta-
alueiden aluetoimikunnille, 
että ne järjestäisivät näin 
uudistuksen alkuvaiheessa 
ennen kurssia perehdytys-
viikonlopun, vaikka niin, että 
jokaisesta palokunnasta 
tilaisuuteen osallistuisi sekä 
perehdytettävä ja pereh-
dyttäjä. Perehdyttäjän ei 
tarvitse olla yksikönjohtaja, 
vaan mieskohtaisia taitoja 
voi opettaa joku muukin.

Opintopisteet mukaan

Pelastustoiminnan pe-
ruskurssin lisäksi uusitut ma-

Palokuntakoulutus uudistuu ensi vuonna. Palokuntakoulutuksesta tulee moni-
muotoisempaa ja vastuuta annetaan oppimisesta yhä enemmän oppijalle itsel-
leen. Myös palokunnissa tulee valmistautua muutokseen, sillä nyt jos koskaan 
perehdyttämisen täytyy toteutua. Opetussuunnitelman muuttuessa kurssit saavat 
uutta sisältöä ja nimet vaihtuvat. Tässä jutussa annetaan konkreettisia vinkkejä 
niin palokuntalaiselle kuin palokunnalle.

teriaalit on myös tieliikenne-
pelastamisen kurssilla (ent. 
pelastustyökurssi), ensiapu- 
ja ensivastekursseilla, pinta-
pelastus-, savusukellus- sekä 
öljyvahinkojen torjuntakurs-
seilla. Kursseille on määritelty 
opintopisteet, joita voi hyö-
dyntää mahdollisuuksien 
mukaan myös muussa opis-
kelussa.

Liitto tulee syksyn ja al-
kuvuoden aikana järjestä-
mään koulutustilaisuuksia 
opetussuunnitelmamuutok-
sesta. Toki jo nyt kannattaa 
hyödyntää sivustolta löyty-
viä materiaaleja. 
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Salon Halikkoon viime 
heinäkuussa raken-
nettu leirialue oli ehkä 

ti ivein, mitä koskaan on 
Tehty. Tila kävi paikka pai-
koin turhankin tiiviiksi, mutta 
lopulta leiri mahtui itsensä 
sisään. Leirin tarkoitushan 
on myös opettaa nuoria ja 
aikuisia sopeutumaan erilai-
siin tilainteisiin. Leiri onnistui 
kaikin puolin loistavasti. Ke-
hitettävää ja uusia ideoita 
tuli ensi vuosille myös yllin 
kyllin. Eihän leiri koskaan ole 
valmis tai täydellinen. Va-
paaehtoiset aikuiset raken-
sivat nuorille jälleen viikoksi 
uskomattomia elämyksiä ja 
kokemuksia, Priceless. 

Teflon Brothers ja Esca-
pe Room

Juhlavuonna nuorten 
ohjelmaan oli satsattu reip-
paasti enemmän. Ohjel-
matoimiston palvelut toivat 
nuorten ulottuville muun 
muassa huonepakopelin, 
jonka alustana toimi Sata-

SAVUTERHO 2016
- tiivis nippu kaikella 
tapaa

70. juhlaleiri

kunnan pelastuslaitoksen 
valistuskontti. Lisäksi ohjel-
matoimisto järjesti nuorille 
kiipeilypuiston, diskon, RC 
-autoajelua, sirkuskoulua 
sekä lukuisia muita toimin-
toja kilpailuja unohtamatta. 
Leirin ohjelman kruunasi Tef-
lon Brothersin keikka torstain 
diskossa. Esiintyjä pidettiin 
viimeiseen asti salassa ja se 
julkistettiin torstain lipunnos-
tossa. Leiriviikon aikana ta-
pahtuu satoja eri toimintoja, 
joista jokaisesta voisi tehdä 
oman artikkelinsa kuvineen.

LSPeL nuorisotyö palkit-
si ja kiitti

Liiton nuorisotyö jakoi juh-
laleirillä 70 leirintekijäpalkin-
toa leirin aikuisille. Lisäksi leirin 
iltanuotiolla jakoivat liiton ja 
keskusjärjestön ansiomitalit 
ansioituneille nuoriso- ja lei-
rityöntekijöille liiton puheen-
johtajan ja toiminnanjohtaja.

Halikon VPK aktiivisesti 
mukana järjestelyissä

Leiri onnistuu yleensä toi-
minnallisesti, jos paikallinen 
palokunta on tiiviisti mukana. 
Leirin suurimmaksi talkooyh-
distykseksi voinemme kiis-
tatta asettaa Halikon VPK:n, 
jonka talkoolaiset järjesteli-
vät ja järjestivät ennen leiriä, 
leirin aikana ja leirin jälkeen 
lukemattoman määrän pie-
niä ja hyvinkin suuria leiriin 
vaikuttavia toimintoja. Leiri-
työryhmässä Halikon VPK:n 
edustajina toimivat Toni 
Laaksonen, Tomi Ketamo ja 
Tero Kannisto. Kannisto hoiti 
tuplaroolina myös toiminta-
alueen edustajan tehtävää 
leirityöryhmässä. 

Sen pidemmittä puheitta, 
kuvat kertovat enemmän 
kuin teksti. Tämä aukeama 
vie leiriläiset hetkeksi takaisin 
Halikkoon ja kesään 2016.

Anssi Lamminen, 
järjestöpäällikkö
leirityöryhmän sihtee-
ri, LSPeL

kuvat: 
Heikki Mäkitalo
Tomas Vähä-Koskela
Antti Laine
Joni Järvinen

Yhteiskuvaan ryh-
mittyminen ei taas-
kaan saanut paik-

kapaikoin koomisia 
piirteitä. Pääasia, 

että kaikki järjestyi ja 
kamera toimi.

Leirikirveen vah-
dinvaihto avajai-
sissa. Leiri-isäntä 
2015 Juha Virto 
(vas.) ojentaa 
kirveen Savuterho 
2016 leiri-isäntä
Eero Nurmiolle.

Nuoret etenivät oman kurssinsa 
kurssiohjelman mukaan leirin aikana. 

Koulutuspäivät olivat pitkiä, mutta 
antoisia. Alkusammutus- ja autopalo-
harjoitukset toivat harjoituksiin oikean 

tilanteen tuntua.

Vuonna 2011 
leirille lansee-
rattu LSKiiPeLi 
-kiipeilypuisto 
rakennettiin 
myös Savuter-
holle. Paikkana 
toimi Halikon 
vesitorninmäki.

Leirin kanttiini henkilökuntieen palvelivat 
leiriläisiä pitkät päivät aina iltamyöhään 
asti. Jäätelöä ja munkkeja syötiin huikeat 
määrät.

OK meinin-
ki. Avajaiset 
takana. Lei-
ri voi alkaa.

Salon kaupungin 
tervehdyksen 

leiriläisille toi kau-
punginhallituksen 

puheenjohtaja 
Annika Viitanen.

Pitkät pisti
pätkille

hattarat
vierailupäivänä. 
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Leirin vaahtosammutinhuollossa riitti vauhtia koko viikon. 

Leiri näytti istuvan hyvin myös Halikon ase-
makaavaan. Kun laitetaan särmästi, niin 
asiat on särmästi.

Arskat, aurinko ja Aku Ankka. Koulutus- 
päivä on ohi. Tämä jäbä ottaa lungisti. 

Palokuntarippikoulu täytti 20 vuotta leirillä. Vierai-
lupäivänä oli mahdollista tavata palokuntariparin 
suorittaneita vuosien varrella. Konfirmaatio järjes-
tettiin Halikon kirkossa leirin päätösperjantaina.

Sammutushyökkäysharjoitus 
käynnissä.

Mmmoroooo!

Ei sitten niin yhtään hauskaa. Oh-
jelmatoimisto oli järjestänyt leirille 
myös sumopuvut. 

Leiriradion toimitus pal-
veli leiriläisiä iltaan asti. 
Myös Rauman toimin-

ta-alueen maskotti 
Keijo otti mikrofonin 

haltuun leirin aikana.

Teflon Brothers villitsi leiriväen mega-
diskossa leirin viimeisenä iltana.

Palokuntanaiset valmistivat ruoan koko 
leirille. 1 000 hengeä kulki neljä kertaa 
päivässä muonituslinjaston läpi koko vii-
kon ja siihen vielä välipalatankkaukset.

Kari Alho,
Säkylän VPK.
40 leiriä. Onnea!
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Heinäkuun leiriviikon 
olin jo hyvissä ajoin 
varannut valmi iks i 

lomakalenteriin ja leiri l le 
pääsystä pidin tiukasti kiinni, 
jottei tällä kertaa työasiat 
päässeet ajamaan ohi . 
Savuterho - leir iä odotin 
innosta ja jännityksestä 
puhkuen. Ihana oli nähdä 
jälleen kaikki iloiset pienet ja 
vähän isommatkin leiriläiset. 
Ajatukseni oli olla leirillä yksi 
monista käsistä ruoan ja-
kelussa, huomioimatta sitä, 
että vuoden alusta lähtien 
olin toiminut liiton naistyö-
johtajana. Hienost i  sain 

Paluu hetkeksi
leirimuonituksen 
muistoihin...

vuoroni sovittua siten, että 
pääsin osallistumaan myös 
kokouksiin ja naisten Jounin 
malja -kilpailuun. Koko muo-
nituksen ajan toimi sama 
joustavuus, menot saatiin 
mentyä ja lisäapua saatiin 
tarvittaessa. 

Riittävä ruoka ja huo-
mioiminen

Kaksi asiaa jäi erityisesti 
mieleeni tästä leiristä. Toi-
nen näistä oli hyvä ja riittävä 
ruoka. Kenenkään ei tarvin-
nut mennä vatsa muristen 
nukkumaan illalla. Siitä piti 

huolen vaihteleva ja nuoria 
ajatellen tehty ruoka, lisänä 
oli vielä trendikäs iltapala. 
Ruoka leireillä on yleensäkin 
hyvää, mutta tämä leiri vei 
kyllä voiton kaikista – eikä 
pelkästään minun mielestäni 
vaan samaa kuuluivat puhu-
van myös muut leiriläiset.

Toinen asia,  joka erityisesti 
ilahdutti, oli pitkään leiritoi-
minnassa mukana olleiden 
muistaminen Liiton nuoriso-
työn toimesta. Palokuntalei-
rejä tehdään suurella sydä-
mellä ja tunteja laskematta, 
mutta myös työn huomioimi-
nen merkitsee tekijöilleen ja 

konkretisoi kiitoksen. 

Mihin lautanen laite-
taan?

Muonitusporukka koos-
tui useasta osasta, mutta oli 
kuitenkin yhdessä yhtä suur-
ta ryhmää. Ruokaa tehtiin eri 
paikassa missä sitä jaettiin, 
mutta onneksi iloiset ruoan 
tekijät poikkesivat päivittäin 
kuulumisia vaihtamassa. 
Dieettikokkien runsas sorti-
mentti sai meidät jakelijat 
hämmästelemään, miten he 
saivat kaiken tehtyä ja miten 
he muistivat kaikki ruokava-
liot.

Ruoan jakelussa tutustuin 
hienoihin persooniin ja kuulin 
monia kokemuksia vuosien 
varrelta. Työtä jakelussa teh-
tiin iloisella mielellä ja ruokai-
lijat huomioiden. Muutaman 
kerran hämmennystä aihe-
utti mihin kohtaan lautanen 
laitetaan tai kuka siitä pitää 
kiinni, mutta aina ruoka lau-
taselle päätyi. Kommellukset 
kuuluvat elämään ja näin 
ison organisaation ohjaami-
sessa oli varmasti omat haas-
teensa.

Keittiötyöryhmän toivee-
na oli leiriaapisessa: “Iloinen 
mieli, mukava kieli, huumo-
ri suuri, siinä tuuri. Leirillä on 
mukavaa, jos itse antaa ja 
toiselle iloa kantaa.” Tämä 
ohje toimi Savuterho -lei-
rillä ja tällä ohjeella toivon 
meidän kaikkien toimivan 
seuraavillakin leireillä, joten 
hymyä huuleen ja iloisia muis-
toja luomaan.

 Mervi Pihlajamäki,
 naistyönjohtaja,
 LSPeL

Teija Nieminen, ”köökin” 
puolella leirillä 2016

Varsinais-Suomen pe-
lastuslaitos haluaa 
tuoda esiin pelasta-

jien työn monipuolisuutta 
sekä haastavuutta ja jul-
kaisee Aina Turvanasi -hy-
väntekeväisyyskalenterin 
vuodelle 2017. Kalenterilla 
on nimensä mukaisesti myös 
toinen tehtävä – hyvänte-
keväisyys. Kalenterin tuotto 
ohjataan kokonaisuudes-
saan Turun ensi- ja turvakoti 
ry:n kriisi- ja väkivaltatyöhön. 

Kalenteri kasaan va-
paaehtoisvoimin

Aina Turvanasi -kalenteri muis-
tuttaa pelastajan ammatin moni-
puolisuudesta

Palokunta-aiheisia tyttö- ja poikakalentereita on 
nähty jos jonkinlaisia, mutta kenen seinällä on roikku-
nut sitä raakaa ja rehellistä pelastajien työtä kuvaava 
kalenteri? Joskus pelastajien työksi kuvitellaan vain 
tulipalojen sammutus, mutta kaikki palokuntatoimin-
nassa mukana olevat tietävät, että totuus aivan jotain 
muuta. 

Kalenteri on tehty pienel-
lä porukalla pitkälti vapaa-
ehtoisvoimin. Työryhmään 
kuuluu viisi pelastuslaitoksen 
työntekijää, joiden lisäksi mo-
niin kuvauksiin osallistui useita 
muita henkilöitä. Idea kalen-
teriin lähti kalenterin kuvaa-
jana toimivan palomies Jussi 
Leivon ottamista palokunta-
aiheisista valokuvista, jotka 
saivatkin odotettua positiivi-
sempaa palautetta. Mallei-
na toimivat jo tuolloin myös 
Aina Turvanasi -kalenterissa 
esiintyvät palomies Mika Pu-
kari ja asemamestari Jenika 

Ylikauppila. 
− Kun kuvia julkaistiin pe-

lastuslaitoksen somessa, joku 
kysyi Jenikalta: “Teettekö 
kalenteria?” Kysyjä ilmeisesti 
vitsaili, mutta me mietimme, 
että miksipäs ei. Olivathan 
kuvaustilanteetkin olleet 
mielettömän hauskoja, muis-
telee Leivo. 

Ja tuumasta toimeen. 
Projektiin saatiin laitoksen 
johdon siunaus ja remmiin 
hyppäsi myös pelastuslaitok-
sen tiedottaja Maria Nykyri 
sekä palomestari Mika Lan-
kinen. Alusta  asti oli selvää, 
että Aina Turvanasi -kalen-
teri tulisi olemaan hyvänte-
keväisyyskalenteri. Yleisö 
sai ehdottaa hyväntekeväi-
syyskohteita Facebookissa ja 
ehdotusten joukosta valittiin 
kalenteriryhmän mielestä 
sopivin. 

− Turun ensi- ja turvakoti 
ry valikoitui kohteeksi, koska 
sen toiminta auttaa akuutis-
sa hädässä olevia perheitä 
kokonaisvaltaisesti ja pyrkii 
myös ennaltaehkäisemään 
perheväkivaltatilanteita. Yh-
distys auttaa nähdäksemme 
ihmisiä, joiden on vaikea ha-
keutua avun pariin häpeän, 
pelon tai jaksamisen puut-
teen takia, perustelee Leivo. 

Tavoitteena kuvien au-
tenttisuus

Ensimmäiset kalenteri-
kuvat otettiin syksyllä 2015 
ja viimeiset saatiin purkkiin 
syyskuun 2016 alussa. Kaikki 
kuvat ovat lavastettuja, mut-
ta niistä on pyritty tekemään 
mahdollisimman totuuden-
mukaisia. 

− Kuvaustilanteita suun-
niteltaessa mietittiin mah-
dollisimman tarkkaan, miltä 
tilanne voisi näyttää oikeasti. 
Ainoa ero tositilanteeseen on 
oikeastaan se, että keikoilla 
on aina enemmän porukkaa 

kuin kuvissa näkyy, miettii ka-
lenterissa esiintyvä palomies 
Mika Pukari. 

Pelastajan työn monipuo-
lisuutta halutaan korostaa 
myös sillä, että kaikissa kuvis-
sa pelastaja on sama palo-
mies. Oikeassa elämässäkin 
pelastaja on monen asian 
ammattilainen. Mutta mikä 
pelastajan tehtävä on kuva-
usryhmän mielestä vaikein?
− Fyysisesti haastavimpia 
ovat savu- ja vesisukellus-
tehtävät. Henkisesti haas-
tavimpia ovat puolestaan 
lapsipotilaiden ja uhrien 
omaisten kohtaamiset, 
miettii Leivo. 

Aina Turvanasi -hyvän-
tekeväisyyskalenteria voi 
ostaa verkkokaupasta loka-
kuun alusta lähtien. Kalen-
terilla on myös omat Face-
book-sivut www.facebook.
com/ainaturvanasi2017 , 
jossa julkaistaan ajankohtai-
sia asioita kalenteriin liittyen.

kalenterikuva: Kalen-
teriporukan suosikiksi 
nousi kuva auringon-
laskuun kävelevistä 
MIRG-palomiehistä 
Turun lentokentällä. 
MIRG-toiminnasta 
lisätietoa www.vspe-
lastus.fi/mirg 

kalenteriryhmä: 
Yhdessä tekemi-
nen sujuu tässä 
porukassa. Ku-
vassa palomies 
Jussi Leivo (vas.), 
asemamestari 
Jenika Ylikauppi-
la, tiedottaja Ma-
ria Nykyri ja palo-
mies Mika Pukari. 
Kuvasta puuttuu 
palomestari Mika 
Lankinen. 

Teksti: Maria Nykyri,
Varsinais-Suomen
pelastuslaitos

Kuva: Jussi Leivo, 
Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos

Kuva: Eeva 
Hämäläinen, 
Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos
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Palokuntatoiminta ak-
tivoituu kesän jälkeen 
aina elo-syyskuussa. Lii-
ton toiminnallisen syksyn 
aloittaa jo ties monettako 
kertaa järjestettävä palo-
kuntaveteraanipäivä.

Tänä vuonna päivän 
teema oli ikääntyvän 
palosotilaan hyvinvointi. 

Turun Holiday Club Caribia 
tarjosi 220 palokuntavete-
raanipäivään osallistuneelle 
rentoutumisen ky lpy lä-
maailmassa. Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liiton Turun 
toiminta-alueen puheen-
johtaja Kalle Lehtonen, Ran-
takulman VPK:sta toivotti 
veteraanit tervetulleeksi Tur-
kuun. Caribian edustaja Jari 
Virtanen kertoi mittavasta 
remontista, joka tontilla on 
vielä käynnissä. 

Terveys ja Espanjan 
tuulet

Terveysluennon veteraa-
neille piti fysioterapeutti Tiia 
Perkiökangas. Hän selvensi 
kuvin ja mallein ryhdin ja toi-
minnallisuuden merkitystä 
ikääntyvälle keholle. Aina 
kun Perkiökangas mainitsi 
ryhdin, niin auditoriossa kaik-

Palokuntaveteraanit Caribialla
Liiton palokuntaveteraanipäivänä 2016

kien selkä suoristui viisi sent-
tiä.  Terveysluennon jälkeen 
vuorokauden varoitusajalla 
paikalle hälytetty muusikko – 
taiteilija Pepe Gonzalez viih-
dytti yleisöä espanjalaisella 
kitarallaan tulkiten sekä ulko-
maisia että kotimaisia klas-
sikkoja. Alkuperäinen artisti 
Peter Lumme oli juuri päivää 
ennen joutunut perumaan 
keikkansa loukkaantumisen 
vuoksi. 

Lounas ja makkarat

Ei ehtinyt jälkiruokakahvi 
vatsassa viiletä, kun makka-
ragrilliä alettiin jo etsiä. Gril-
lauspaikka oli pienen laby-
rinttikävelyn takana, mikä 
aiheutti hilpeitä edestakai-
sia kävelyjä pitkin kiinteistöä. 

Lopulta grillauspaikka löytyi 
ja makkarat nautittiin Caribi-
an takaterassilla. Halukkaat 
pääsivät tässä välissä kyl-
pylään ohjattuun vesijump-
paan ja porealtaisiin.

Suuri tapahtuma – suu-
ret tilat

Jo Turun Sanomien mie-
lipideosastollekin päässyt 
palokuntaveteraanitapah-
tuma on laajuudessaan jo 
sen verran iso, että monen 
palokunnan tiloihin 250-300 
henkeä ei enää yksinkertai-
sesti mahdu. Siksi tapahtuma 
on pyritty järjestämään viime 
vuosina paikoissa (Jämikes-
kus, Salon ammattiopisto, 
Porin Ruokapalvelukeskus, 
Caribia), joissa on kapasi-
teettiä ottaa vastaan suu-
ri joukko ihmisiä, siten että 
viihtyvyys ja muonahuolto 
pelaisivat. Ensi vuoden ve-
teraanipäivän sijaintia poh-
tii liiton veteraanivaliokunta 
syksyn kokouksissaan. Onko-
han meillä jo jouluna paikka 
tiedossa?

Kiitos kaikille osallistujille. 

Ennätysleirejä Rau-
man toiminta-alu-
eella

 Vuosien jatkunut osas-
tojemme aktivointi on tänä 
vuonna saavuttanut tavoit-
teensa! Rauman alueella jär-
jestetyt alueleiri toukokuussa 
sekä syysleiri syyskuussa kerä-
sivät kumpainenkin ennätys-
osanottajamäärät.

Alueleirin vahvuuteen 
12 oman osastomme lisäk-
si saimme naapurialueen 
KaSaSa:n puolelta Huittisten 
VPK:n. Reippaasti he seu-
raamme liittyivät. Leiri vietet-
tiin Piikajärven lentokentällä, 
joka tarjosi uskomattoman 
upeat puitteet leirillemme. 

Mitä kaikkea voikaan tehdä?
Kevään ja kesän aikana Salon toiminta-alueen palokun-

tanaiset ovat useamman kerran lähteneet ennakkoluulot-
tomasti mukaan, kun kutsu on käynyt.

Huhtikuussa teimme Tunne hälytysalueesi – retken eri pa-
lokuntien alueille. Tutustuimme järjestävien tahojen palo-
asemiin Kiikalassa, Kiskossa ja Suomusjärvellä. 

Tunne hälytysalueesi – idea on jo ”vanhan” Salon ajalta, 
kun jokaisessa pienessä kunnassa oli paloasema ja huo-
masimme tuntevamme huonosti toistemme alueita ja pa-
loasemia. Tapahtuman tarkoitus on selvä. Esimerkiksi häly-
tysmuonitustilanteissa, jos avustamme toisiamme, on hyvä 
tuntea toisen naisosaston tilat ja toimintatavat. 

Umpimähkä

Heinäkuun loppupuolella Salon VPK:n pihalle kokoontui 
lähes 30 naisen ryhmä, joka ei tuntenut matkansa mää-
ränpäätä. Jo neljättä kertaa järjestettiin matka Umpimäh-
kään, jonka reitin vain järjestäjät tietävät. Osallistujille kerro-
taan vain lähtö- ja paluuaika sekä varustus.  

Tänä vuonna Umpimähkä löytyi Uudestakaupungista, 
jonka parasta tarjontaa oli käynti Taidetalo Pilvilinnassa. 
Piipahdimme myös torilla Chrusell -viikon avajaisissa, jonka 
jälkeen lounas ravintola Pookissa. Menomatkalla pysähty-
minen Mynämäellä ja paluumatkalla Tuorlan majatalossa. 
Siirtymätaipaleiden aikana pelattiin ”bussibingoa” ja pa-
rannettiin maailmaa. Taisipa siinä sihteeri kertoa muutaman 
jutunkin, ainakin hersyvistä nauruista päätellen.

Jos kevään ja kesän tapahtumat olivat vähän erikoisia, 
niin elokuun alussa vietimme perinteistä saunailtaa Kuusjoen 
Nummijärven rantasaunalla. Jokainen naisosasto järjestää 
vuorollaan saunaillan, johon löylyttelyjen lisäksi kuuluu mak-
karanpaistoa ja saunakahvit. Saunaillan arpajaiset kruunaa-
vat illan. Parasta näissä kaikissa tapahtumissa on yhdessäolo, 
ilo ja virkistäytyminen, vakavamman työn vastapainoksi.  

Mervi Leino
Perttelin VPK:n
naisosasto     

Leiri vietettiin erinäisen kou-
lutuksen merkeissä ja leiripa-
lokunta ainakin pääsi tositoi-
miin omissa “hälytyksissään”.

Syysleirillä mukana oli jo 
13 omaa osastoa, kun alu-
eellamme toimii 15 osastoa. 
Aika mahtavaa sakkia! Ve-
sisateen täyttämä leiri tuskin 
nuorten leirimieltä vahin-
goitti ja ainakin kaikki lupa-
sivat leireillä uudestaan ensi 
vuonnakin. Syysleirillä ote-
taan vähän rennommin ja 
10-tehtävän kilpailun lisäksi 
rakenneltiin majoja.

Pauliina Puputti,
alueohjaaja, Rauman 
t-a

Turun toiminta-alu-
eella

Turun toiminta-alueen 
palokuntanaiset ovat jo 
muutaman vuoden ajan 
uhmanneet syksyn tuloa 
kokoontuen Samppalinnan 
kesäteatteriin kulttuurinau-
tinnon äärelle. Tänä vuonna 
vauhtia ja vaarallisia tilan-
teita ei puuttunut, olihan 
kyseessä Nunnia ja konnia 
-esitys.

47 lippua lunastettiin, 
otettiin kaverit, sukulaiset 
sun muut mukaan kahden vii-
kon sateiden jälkeen. Ja kas 
aurinko paistoikin yllättäen  
väliaikaa lukuun ottamatta. 
Silloin tuli vettä vaaterissa.

Tällaiset tempaukset ovat 
yksi tapa houkutella uusia 
jäseniä toimintaan mukaan. 
Osoitetaan, että toiminta on 
monipuolista, mukavaa ja 
kaikenikäisille sopivaa.

Kaarinan VPK toi myös ve-
teraaninaiset ovelta ovelle 
kuljetuspalvelulla. Reissu 
venyi lähemmäs puoltayö-
tä, kun päästiin juttelun 
makuun. Tapahtumassa oli 
mukana Palokuntanaisia vii-
destä palokunnasta. 
 

Merita Laine,
Kaarinan VPK

Veteraanit järjes-
täytyvät

Myös Rauman toiminta-
alueella ollaan käynnis-
tämässä alueellista vete-
raanityötä. Veteraani- ja 
tukiosastojen edustajat ovat 
kokoontuneet loppukesän ja 
alkusyksyn aikana pari ker-
taa.

Ensi vuoden toimintaa on 
jo hieman suunniteltu, muun 
muassa yhteisen kesäpäivän 
viettoa sekä vierailuja toisiin 
osastoihin.

Toiminta-alueen syys-
kokoukseen palokuntave-
teraanit tulevat tekemään 
ehdotuksen omasta toimi-
kunnasta tai työryhmästä 
sekä veteraanien toiminta-
alueen puheenjohtajasta.

Toiminta-alueen Ve-
teraanien Puheenjohtaja 
yleensä edustaa toiminta-
alueen veteraanityötä liiton 
veteraanivaliokunnassa.

Oman toiminta-alu-
eesi juttu tähän?

Oliko alueellasi hyvä ja 
toimiva yhteisharjoitus? 
Järjestettiinkö jokin uusi tur-
vallisuusviestintätempaus? 
Onnistuiko uusien palokun-
talaisten rekrytointipäivä 
yli odotusten? Kerro siitä ja 
lähetä uutinen anssi.lammi-
nen@lspel.fi

Tarkoituksena on jakaa 
hyviä toimintatapoja, joilla 
hyödynnettään kaikkien pa-
lokuntien, toiminta-alueiden 
sekä palokuntalaisten arkea. 
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LSPeL Kypärä -tuotteet myynnissä nyt

Lisää tuotteita: www.lspel.fi
Tilaukset: myynti@lspel.fi

Nahkavyö, musta
Sopii vaikka

asemalvelusasun kanssa
30 €

Karabiiniavainhaka,
oranssi

3 €

Palohaka,
kivilaatalla (lahjaesine)

109 €

Toiminnallinen syksy
järjestötyössä

12.10. Raisio. Yli Hyvä -juttu: ohjaajakoulutus
                              Toiminnalliset menetelmät. Nuorisotyö

15.10. Pori. Vanhempien nuorten harjoituspäivä
           sekä Syksyn kilpailupäivä
        Nuorisotyön tapahtuma pelastusharjoitusalueella

8.10.   Riihikoski. Henkisen tuen kurssi
                              Palokuntanaisten kurssi

11.10. Panelia. Selviytyminen sähköttä -kurssi
                               Palokuntanaisten kurssi

11.11. Baltic Princess. Nuorisotyön kouluttajien koulutus
                               Nuorten ohjaajille suunnattu tapahtuma

16.11. Salo. Yli Hyvä -juttu: ohjaajakoulutus
             Nuorisotyö: Lastensuojelu ja rikostaustan selvitys

16.11. Kalanti. Viestiliikennekoulutus
                               Palokuntanaisten koulutus

19.11. Vahto. Varhaisnuorten malja
26.11. Päivä paloasemalla -tapahtuma
                               Osana valtakunnallista paloturvallisuusviikkoa

Lisäksi monet muut alueelliset tapahumat.

www.lspel.fi

LSPeL pipo
 sopii miehille ja naisille

heijastava logo
12 €

LSPeL tuubihuivi
Kampapuuvillaa

30  €


