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Kokka kohti syyskautta
s. 6Salon toiminta-alueen nuorisotyö rykäisee syksyn käyntiin

s. 3

Leirityö on vapaaehtois-
työn ponnistus

s. 4

Palokuntanuorisotyön kauden voi käynnistää monella tavalla. Salon toiminta-alueella se tapahtuu vähän vauhdik-
kaammin.

s. 7

Viime kesän PISARA 
2017 -palokunta-
nuorisoleiri Kokemä-
ellä osoitti  jälleen, 
mitä vapaaehtois-

työn  voima par-
haimmillaan on. Leiri 
rakentuu vain tiiviillä 
yhteistyöllä ja huu-
morilla.

Kouluttajat 
ammatti-
laisen opissa
Kouluttajakoulu-
tuksessa opeteltiin 
mokaamaan. s. 3

Palokuntaveteraanipäivä
jatkaa suosiotaan

Liiton alueen palo-
kuntaveteraanien 
yhteinen vuosittai-
nen kokoontuminen 
on suosittu tapah-

tuma veteraanien 
keskuudessa. Tänä 
vuonna teemana oli 
palokuntaperinne.

Muutto 
edessä
LSPeL toimisto 
muuttaa lokakuun 
aikana  Varsinais-
Suomen  aluepe-
lastuslaitoksen käy-
tössä oleviin tiloihin 
lentoaseman lähei-
syyteen Turkuun. 

Tiloissa on toiminut 
ennen MediHeli. Sa-
moissa tiloissa toimii 
tällä hetkellä myös 
pelastuslaitoksen 
koulutusmestari.
Nykyisissä tiloissa liit-
to on toiminut 2011 
vuodesta asti. 

Uusi osoite tulee ole-
maan Kerosiinitie 26, 
20360 TURKU.

Palokuntatoiminta on myös 
kansaivälisesti järjestäytynyt

Kansainväliset CTIF 
-kilpailut Itävallassa 
heinäkuussa. Suo-
mesta mukana 134 
palokuntalaista.
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avustavat toimittajat
Taitto:     Anssi Lamminen
Painomäärä: 2 500 kpl
Painatus: Suomen Uusiokuori 
Oy, Somero

Kannen iso kuva:
Katariina Liehu

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

Lii ton  ha l l i tu s  päät t i 
viime vuoden lopulla 
toteuttaa jäsenistölleen 

tutkimuksen, jossa arvioi-
taisiin liiton toimivuutta ja 
legitimiteettiä. Legitimiteetti 
tarkoittaa olemassa olon 
oikeutta. Tutkimuksella kar-
toitettiin sitä, onko toiminta 
sellaista kuin sen on tarkoi-
tettu olevan. Samalla halut-
tiin kuunnella kentän ääntä 
toiminnan kehittämiseksi; 
jäsenyhdistysten ajatuksia, 
huolenaiheita, kehittämisi-
deoita. Tutkimus tehtiin tär-
keään aikaan, sillä parhail-
laan monilla työpöydillä 
kartoitetaan nimenomaan 
kolmannen sektorin toimi-
joiden osallistumista turvalli-
suuden edistämiseen.

Kumpi on oikeassa – 
kartta vai maasto?

Tutkimus tehtiin kahdessa 
osassa. Ensimmäisessä vai-
heessa kerättiin pohjatietoa 
kyselyllä. Liiton jäsenyhtei-
söjä ovat VPK:t, muut yhdis-
tykset, yritykset ja kunnat. 
VPK:ille ja muille jäsenyhtei-
söille tehtiin omat kyselynsä. 
Kyselyt toteutettiin tammi-
helmikuussa vuonna 2016. 
Kysely oli selvästi suositumpi 
VPK-jäsenyhteisöjen osal-
ta. Kaikkiaan 242 vpk:laista 
vastasi kyselyyn.  Tämän jäl-
keen osa vastaajista valittiin 
tarkempaan haastatteluun, 
joka tehtiin joko VPK:n tiloissa 
tai puhelinhaastatteluna. 

Yleisesti voidaan todeta, 
että monet VPK-jäsenyhtei-
söistä käyttävät liiton palve-
luja. Kaikkein yleisimpiä oli-
vat koulutuksiin ja tilaisuuksiin 
osallistuminen.  Liiton tehtä-
viksi mainittiin myös tiedon-
välittäminen ja toiminnan 
kehittäminen. Todella moni 
vastaajista kertoi, että he 
tunsivat myös henkilökohtai-
sesti liiton työtekijöitä ja olivat 
siksi paljon tekemisissä liiton 
kanssa.

Useat vastaajista rapor-
toivat, että liiton henkilöstön 
kanssa on helppo ja miellyt-
tävä toimia. Erityisen hyvä-
nä tapahtumana pidettiin 
viimesyksyistä aluejohtajien 
tapaamista. Vastaajat toi-
voivat, että liiton luottamus-
henkilöt näkyisivät aktiivisesti 
tapahtumissa.

Liiton tuotteiden vuok-
raaminen ja lainaaminen oli 
kaikkiaan melko vähäistä. 
Vastaajat toivoivat lisätie-
toa tuotteiden lainaamises-
ta liiton nettisivuille. Tulime-
ri-risteilyä pidettiin eräänä 
kaikkein tärkeimmistä liiton 
järjestämistä tapahtumis-
ta. Koulutuksen tukeminen, 
suunnannäyttäjänä toimi-

Mikä
legitimiteetti?
Liiton jäsentutkimus valmistui keväällä

minen ja toiminnan tukemi-
nen mainittiin tärkeimmiksi 
tehtäviksi. Vastaajat toivoi-
vat, että koulutuksista tiedo-
tettaisiin selkeästi ja aikai-
semmin. Lähinnä toivottiin 
tarkennuksia siihen, pide-
täänkö kurssi ja onko ilmoit-
tautunut hyväksytty kurssille. 
Kurssitarjontaan toivottiin 
monipuolisuutta, muun mu-
assa toiveiden tynnyrissä oli 
eläinpelastuskurssi, naisten 
EA-kurssi, soittokuntien kurs-
si ja varautumiskoulutukset.  
Yksi vastaajista toivoi tiiviim-
pää yhteistyötä sairaanhoi-
topiirien kanssa ensihoitoasi-
oissa.

Tiedottamisasiat kiin-
nostivat

Moni VPK -vastaajista ra-
portoi, että sähköposti on 
edelleen paras keino saada 
viesti perille.  Kaikissa VPK:issa 
päällikön sähköpostiviesti ei 
kulkeutunut nopeasti eteen-
päin. Kuitenkin vastaajissa 
oli sellaisiakin, joilla ei ollut 
omaa sähköpostia lainkaan 
ja tiedon saaminen saattoi 
siksi kestää kauemmin. So-
siaalisen median kanavista 
seurattiin tiiviisti Facebookia; 
yli puolet vastaajista oli aktii-
visia Facebookissa.

Eräs mielenkiintoisimmis-
ta tutkimuksen asioista lie-
nee aluetoimintaan liittyvät 
näkökulmat.  Yli 40 prosent-
tia vastaajista piti alueiden 
määrää sopivana.  Yksittäi-
set, alueiden rajalla sijaitse-
vat VPK:t toivoivat, että hei-
dät voitaisiin siirtää toiselle 
alueelle. Vastaajat totesi-
vat, että jos alueita vähen-
netään, osallistujamäärät 
lisääntyvät, mutta matkat pi-
tenevät. Aluetoiminnan etu-
na olikin vastaajien mielestä 
se, että ei tarvinnut matkus-
taa koulutusta varten toiselle 
puolelle maakuntaa.

S o t e  - u u d i s t u s  j a 
VPK: iden muut tuva 
asema a iheut tavat 
huolta

Sopimuspalokuntien 
edustajat kuvasivat kyselyssä 
omaan toimintaansa liittyviä 
huolenaiheita. Eräs yleisim-
mistä huolta aiheuttavista 
asioista oli rekrytointi - osastot 
käyvät vastaajien mukaan 
vuosien varrella yhä pienem-
miksi ja jäsenten keski-ikä 
nousee.  Myös sote-uudis-
tuksen tuoma epävarmuus 
ja heikot toimitilat lisäsivät 
vpk:laisten huolta. Osa vas-
taajista oli huomannut, että 
pelastuslaitoksen byrokratia 
vaikuttaa myös vpk:ihin ja 
samalla vaatimukset ovat 

nousseet. Muu-
tamat vastaajat 
raportoivat kiel-
teisistä asenteista 
vakinaisen väen 
ja VPK:n välillä.

Kokonaisuudessaan voi-
daan todeta, että liiton teh-
tävä pelastusalan vapaaeh-
toistoiminnan kehittäjänä, 
tuottajana ja tiedottajana 
on toteutunut hyvin. Liittoa 
luonnehdittiin perinteiseksi, 
luotettavaksi ja vakavasti 
otettavaksi toimijaksi. Ylei-
sesti ottaen koulutuksista 
tulisi tiedottaa selvemmin ja 
aikaisemmin. Liiton tulisi ke-
hittää nettisivuja siten, että 
esimerkiksi vuokraamiseen 
ja lainaamiseen liittyvät asi-
at tulisivat paremmin esille. 
Selvänä puutteena pidettiin 
myös sitä, että liitolla ei ole 
järjestettyä ja säännönmu-
kaista päivystystoimintaa 
kesällä. Vastauksista voitiin 
päätellä, että osa VPK:iden 
tarpeista tuli niin nopeasti ja 
myöhään ilmoitettuna, että 
liitto ei ehtinyt reagoida asi-
aan. Ajoissa toimimiseen liit-
tyvät näkökulmat olivat siis 
molemminpuolisia.

Kunta-, yritys- ja yh-
distysjäsenyhteisöt toi-
voivat aktiivisempaa 
otetta

Edellisestä voidaan pää-
tellä, että liiton toiminta jä-
sentyi voimakkaasti VPK 
-jäsenyhteisöjen suuntaan. 
Muut jäsenyhteisöt pitivät liit-
toa tärkeänä nimenomaan 
turvallisuuskoulutusten jär-
jestäjänä. Toisaalta myös 
yhteiset arvot turvallisuuden 
edistämisessä mainittiin. Var-
sinkin kuntajäsenyhteisöjen 
edustajat raportoivat, että 
kunnat ovat liiton jäsenyh-
teisöinä sen vuoksi, että liitto 
tukee kunnan alueella toimi-
vaa VPK:ta.

Kaikkiaan muut kuin VPK 
-jäsenyhteisöt toivoivat ak-
tiivisempaa tiedottamista 
koulutuksista sekä enemmän 
yhteydenottoja ja tapaami-
sia.  Toisin kuin VPK -vastaajat, 
muut jäsenyhteisöt raportoi-
vat, että eivät tunne juuri ol-
lenkaan liiton toimintaa tai 
toimihenkilöitä. Silti esimer-
kiksi yritysjäsenyhteisöt esitti-
vät, että liiton toiminta liittyy 
yhteisöllisyyteen. Jäsenyh-
teisöt toivoivat muun muassa 
muutaman kerran vuodessa 
lähetettäviä verkostokirjeitä 
ja yhdessä järjestettäviä liiton 
organisoimia harjoituksia. 

Yhdistysjäsenyhteisöjen 
edustajat raportoivat, että 
he ovat liiton jäseniä, koska 
heillä on yhteistä historiaa 
liiton kanssa, sidosryhmäyh-

teistyötä tai samansuuntai-
set arvot kuin liitolla. Toisaal-
ta todettiin, että jäsenyys ei 
sinänsä ole keskeistä, vaan 
nimenomaan yhteistyö ja 
kumppanuus.  Myös kunta-, 
yritys- ja yhdistysjäsenet ar-
velivat maakuntauudistuk-
sen tuovan muutoksia liiton 
toimintaan. 

Ajatuksia tulevaisuu-
den kehityssuunnista

Tutkimuksella saatiin var-
mistettua ainakin se, että 
liittoa tarvitaan edelleen. 
Liitto profiloitui voimakkaasti 
VPK:ita palvelevaksi koulu-
tusjärjestöksi ja tiedottajaksi. 
Tapahtuma- ja koulutustie-
dottamiseen toivottiin lisää 
aktiivisuutta. Samalla kävi 
ilmi, että liiton tulee lisätä tie-
dotusta ja muuta yhteistyötä 
kunta-, yhdistys- ja yritysjä-
senyhteisöilleen. Toiminnan 
yhteyksiä voidaan vahvistaa 
esimerkiksi nettisivuja kehit-
tämällä ja verkostokirjeillä.  
Myös jäsenyhteisöjen yhteys-
tietorekisterin kehittäminen 
saattaisi vaikuttaa siihen, 
että liiton tiedotuslehti kul-
keutuisi paremmin oikeille 
tahoille.

Liitolla on mahdollisuus 
tarkastella muutosta muuta-
man vuoden kuluttua uudel-
leen jäsenistöltään kyselyllä. 
Seuraavalla kerralla voisi olla 
perusteltua osallistaa liiton 
toimi- ja luottamushenkilöt 
omina ryhminään tutkimuk-
sen informanteiksi.

Liitto haluaa legitimiteet-
tinsä vuoksi selvittää omaa 
asemaansa jäsenyhteisö-
jensä kannalta ja on valmis 
ottamaan puolueetonta pa-
lautetta, sekä positiivista että 
negatiivista, kentän toimijoil-
ta. Tutkijaa ilahdutti erityisesti 
se, että liiton koettiin onnis-
tuneen koulutustarjonnan 
järjestämisessä ja että liiton 
toimihenkilöiden kanssa oli 
mukava toimia. Tälläkin on 
merkitystä, kun arvioidaan 
sitä, miten turvallisuuden toi-
mintakykyä lisätään kolman-
nen sektorin avulla. Muutto 
toisiin tiloihin mahdollistaa 
uudenlaisen toiminnan, ja 
moni jäsenyhteisö saattaa 
tulla tutuksi paremmin, kun 
uusien tilojen ovet avautu-
vat.

Teksti:
Brita Somerkoski, 
Liiton jäsentutkimuk-
sen 2016 tekijä
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Palokuntaveteraanipäivä

Koulutus ja veteraanityö

Antti Ali-raatikainen
toiminnanjohtaja, 
LSPeLTurun VPK:n  v i ihdyt t i 

v ie ra i ta  t i la i suuden 
aluksi ,  jonka jälkeen  

saatiin tervehdykset Turun 

Senioritulitaistelijat Turun VPK:n talolla elokuussa

VPK:n puheenjohtaja Kari 
Suomiselta, Turun kaupun-
ginhallituksen puheenjoh-
taja Lauri Kattelukselta , 
Varsinais-Suomen Pelastus-
laitoksen pelastuspäällikkö 
Mika Kontiolta sekä Länsi-
Suomen Pelastusalan Liiton 
toiminnanjohtaja Antti Ali-
Raatikaiselta.

Arkistojen helmiä ylei-
sölle

Aina välillä saatiin naut-
tia soittokunnan puhallin-
musiikkia. Turun VPK:n vara-
puheenjohtaja Petri Aalto 

kertoi värikkäästi 125-vuoti-
aan palokunnantalon ja sa-
malla VPK:n historiasta. Sen 
jälkeen katsottiin arkistoista 
hiljattain löytynyt lähes sata 
vuotta vanha ”Palolaitos 
ennen” –filmi, jossa esiteltiin 
palokunnan toimintaa Turus-
sa, pääasiassa Eerikinkadun 
pääpaloasemalla.

Päivä rakennettu pa-
lokuntaperinteen ym-
pärille

Lounaan jälkeen tutus-
tuttiin VPK:n talon arvokkai-
siin tiloihin, Tuskin oli keitto 

Hämeen Pelastusliiton 
(HPL) ja LSPeL:n yhteinen 
kouluttajakoulutus keräsi 
yhteen 91 palokuntalais-
ta. Mukana oli HPL:n halli-
tus ja järjestöpuolen kou-
luttajia, LSPeL:n puolelta 
mukana oli palokunta-
koulutuksen kouluttajat 
ja koulutusvaliokunta, 
naistyövaliokunta ja nuo-
riso- ja palokuntanais-
työn puolelta kouluttajia 
sekä nuorisotyövaliokun-
ta. Koulutus järjestettiin 
r is tei lynä Tul imerestä 
tutulla Baltic Princess –lai-
valla.

Ideana oli verkostoitua ja 
tutustua, vaihtaa ajatuksia 
palokuntakouluttamisesta 

ja järjestötyöstä. Kouluttaja-
koulutuksesta vastasi Elina 
Aalto, joka on esiintymistai-
to- ja vuorovaikutusvalmen-
taja ja freelance-näyttelijä. 
Hänen erikoisalaansa ovat 
esiintyminen, vuorovaiku-
tus ja improvisaatio. Hän on 
valmentanut eri yhteisöjä 
opistoista yliopistoihin ja yk-
sityishenkilöistä yrityksiin. Ris-
teilyllä kouluttajat pääsivät 

Kuka kouluttaa kouluttajat?
Yhteinen kouluttajakoulutus pelastusalan kouluttajille syyskuun alussa.

hänen oppiinsa.

Mitä sitten jos mokaat 
ihmisten edessä? 

Koulutuksen aluksi har-
joiteltiin epäonnistumista ja 
sitä, miten mokan voi kään-
tää vahvuudeksi. Yksinkertai-
sella laskuharjoituksella parin 
kanssa ilmapiiri muuttui ren-
noksi ja jokainen sai nauraa 
omalle epäonnistumiselleen 
– ja huomata, ettei maailma 
kaadukaan siihen.

Onnistunut aloitus on 
tärkeä

Koulutuksen tiimellykses-
sä mietittiin myös miten kou-
lutus kannattaa aloittaa. 
Moni mukana olleista koki 
juuri alun kompastuskiveksi. 
Ryhmissä kehitettiin erilaisia 
tapoja, jolla koulutettavien 
mielenkiinnon saa herätel-
tyä. Aallosta tärkeää on pi-
tää koulutus kiinnostavana 
käyttämällä erilaisia äänen-
painoja, kehonkieltä, osallis-
tamalla ja tuomalla opetet-
tava aihe mahdollisimman 
lähelle kuulijaa omakoh-

taisten kokemusten avulla.  
Hyvässä koulutuksessa on 
vaihtelua, toimintaa ja osal-
listumista. Tehtävien avulla 
tätä harjoiteltiin. 

Tarkastelussa oli myös hy-
vän kouluttajan ominaisuu-
det. Mukanaolijoiden mieles-
tä hyvä kouluttaja on muun 
muassa  motivoitunut  ja 
motivoiva, koulutusaiheen-
sa tunteva,  vuorovaikuttei-
nen,  hyvin valmistautunut, 
huumorintajuinen, selkeä-
ääninen ja kärsivällinen.

Sosiaalinen vallankäyt-
tö koulutustilanteessa

Osallistujien mielestä kou-
lutus oli virkistävä, asiaa käsi-
teltiin monelta eri osa-alueel-
ta ja omaan tekemiseensä 
sai uutta puhtia. Esimerkiksi 
ylä- ja alastatuksen merkitys-
tä tulee harvoin miettineek-
si. Ylä- ja alastatukset ovat 
sosiaalista vallankäyttöä. 
Jokaisella on useita statuk-
sia riippuen tilanteesta, joita 
voi pitää puolustusmekanis-
mina, turvallisuutta tuovana 
naamiona. Alastatuksessa 
esimerkiksi usein koetaan 
suojattomuutta tai epävar-
muutta.

Valiokunnat puursivat 

Koulutuksen lisäksi LSPeL:n 
valiokunnat (nuorisotyö, 
naistyö ja koulutus) pitivät 
omat syksyn aloituskokouk-
sensa. Naistyövaliokunta 
piti viiden tunnin kokouksen 
laivalla. Uupuneet, mutta 
tyytyväiset naistyönohjaajat 
olivat iloisia, että saivat kaikki 
syksyn ja ensivuodenkin asi-
at nyt hyvälle mallille, kun oli 
kunnolla aikaa käsitellä asioi-
ta perin pohjin.

Nuorisotyö linjasi myös 

syksyn toimintoja ja laati 
ensimmäsen version liiton 
palokuntanuorisotyön ka-
lenterista vuodelle 2018. Li-
sätietoja saat omalta nuori-
sotyön alueohjaajaltasi.

Jatkoa luvassa

Palautetilaisuudessa to-
dettiin, että tapahtumalle 
halutaan jatkoa. Kahden lii-
ton yhteisessä tilaisuudessa 
pääsee verkostoitumaan – 
tosin tällä risteilyllä ryhmäy-
tyminen jäi vajaaksi laivan 

vaihdettua illallisaikaa kaksi 
tuntia aikaisemmaksi. Tämä 
huomioidaankin seuraavilla 
kerroilla. Koulutusta pidettiin 
laadukkaana ja innostava-
na. Seuraavaksi vuodeksi 
toivottiin koulutuksen apuna 
käytettävään teknologiaan 
keskittyvää koulutusta.

Terhi Kivijärvi 
Koulutuspäällikkö, 
LSPeLYhteisissä harjoituksissa tutkittiin muun muassa omaa ke-

honkieltä ja haettiin epä- sekä itsevarmuuden merkkejä. 
Kouluttajat heittäytyivät erilaisiin harjoitteisiin epäröimättä. 
Tämäkin on merkki omanlaisesta itsevarmuudesta. 

Koulutuksen päävastuusta vastasi näyttelijä, esiintymis-
kouluttaja Elina Aalto, joka sai palokuntakouluttajat 
tekemään mitä omalaatuisempia harjoitteita ja kokeile-
maan esiintymiskapasiteettiaan.

In memoriam
Paavo Nurminen

18.1.1941 - 9.9.2017

Kukonharjan VPK,
Länsi-Suomen Pelastusalan 

Liiton veteraanivaliokun-
nan Kaakkois-Satakunnan 
ja Sastamalan toiminta-

alueen edustaja.

ehtinyt vatsoissa laskea, kun 
ensimmäiset olivat jo mak-
karajonossa, ja Loppuaika 
menikin tuttuja tavatessa 
ja jutustellessa. Historian ja 
perinteiden ympärille ra-
kennettu päivä mielestäni 
erittäin onnistunut ja tunnel-
mallinen. Toivottavasti tämä 
oli sitä, mitä 275 osallistujaa 
oli tullut hakemaankin.
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Ha l ikossa  Savu te rho 
2016 -leirillä LSPeL:n nuo-
risotyövaliokunta päätti 
Kaakkois-Satakunnan ja 
Sastamalan (KaSaSa) toi-
minta-alueen esityksen 
mukaisesti, että vuoden 
2017 liiton leiri järjeste-
tään Kokemäen Pitkä-
järvellä. Päätös toteutui 
osittain: leiri järjestettiin 
Kokemäellä, vaan ei Pit-
käjärvellä.

Ison leirin suunnittelu ja toteutus vaatii vapaaehtoistyötä

Paljon vapaaehtoistyötä

Nuorisotyövaliokunnan 
nimeämä, vapaaeh-
toisista palokuntalai-

sista koostuva, leirityöryhmä 
2017 aloitti aktiivisen toimin-
tansa vuoden alussa. Tätä 
ennen paikallisen palokun-
nan edustajat olivat varail-
leet alustavasti alueita ja 
toimintoja leirikäyttöön. En-
simmäisissä leirityöryhmän 
kokouksissa hahmotellaan 
leirin yleisilmettä ja nimeä, 
tehdään kustannusarviot 
toimialoittain ja päätetään 

leirimaksuista kustannusarvi-
on mukaan. Huhtikuussa tu-
livat toiminnalliset järjestelyt 
siihen tilanteeseen, että leiri-
alue tarvitsi siirtää Sataedun 
koulun alueelle Peipohjaan.

Kerran kuussa ja paljon 
päälle

Toimialapäälliköistä, 
leirinjohtajasta, varajohta-
jasta sekä asianmukaisista 
edustajista (mm. Paikallisen 
palokunnan edustajat) koos-

tuva leirityöryhmä kokoon-
tuu kevään aikana kerran 
kuukaudessa noin kolme tun-
tia kestävään kokoukseen. 
Kokouksia ennen toimialat 
ja leirintekijät ovat suunni-
telleet ja selvitelleet oman 
toimialansa tulevia tarpei-
ta. Toimialapäälliköt tuovat 
isommat asiat leirityöryhmän 
käsittelyyn ja pienemmät 
asiat tiedoksi. Toiminnallis-
ten asioiden lisäksi toimiala-
päälliköillä on tukku erilaisia 
lupa- ja anomusasioita hoi-

dettavanaan ennen kuin 
leiri saadaan viranomaisten 
puolelta toteuttaa.

Miten muona? Mistä 
vesi?

Alkuvaiheessa  on  tär-
keää saada leirin huolto-
päällikön huolto-organi-
saation asiat selville. Mistä 
leirialueelle saadaan vesi, 
missä harmaavesiviemärit, 
sähkökeskukset yms. kun-
nallistekniikka? Nämä asiat 
määrittelevät pitkälti sen, 
miltä leirialueen kartta tulee 
näyttämään. Toki nämä asi-
at käydään jo yleisellä tasolla 
katsomassa ennen kuin pää-
tös leiripaikasta tehdään.

Ruokapalvelupäällik-
kö valmistelee keittiötyö-
ryhmänsä kanssa le i r in 
muonitukseen liittyvät tar-
jouspyynnöt suurimmista pal-
veluntarjoajista, kuten esi-
merkiksi pääruokatoimittaja, 
leipä-, maito ja vihannestoi-
mittajat. Muonitustoimiala 
valmistelee leirin ruokalistan 
sekä arvioi siihen vaadittavat 
resurssit leirialueen mukaan. 
Onko leirialueella isoa talous-
keittiötä? Jos on, soveltuuko 
se 1 000 hengen leirille? Jos 
ei ole, missä ruoka pääosin 
valmistetaan ja miten se kul-
jetetaan leirialueelle? Käyte-
täänkö kenttäkeittiöitä? 

Leirin muonitus ja huolto 
ovat haastavat ja ehkä lei-
rin onnistumisen kannalta 
tärkeimmät perusasiat.  Siksi 
huolto ja muonitus tekevät 
tiivistä yhteistyötä leirillä. 
Huolto vastaa ruokailun en-
simmäisestä ja viimeisestä 
vaiheesta leirillä. Käsien-
pesulinjaston toimivuus on 
huollon vastuulla. Lisäksi ruo-
kailun jälkeinen tiski ja sen 
rullaavuus ja hygieenisyys 
ovat huollon ja ruokapalve-
lupäällikön vastuulla. Mel-
koinen ponnistus siis useita 
kertoja leiripäivän aikana. 
Saniteettitilat, puhtaanapi-
to ja sähköasiat makaavat 
myös huollon harteilla.

Teksti ja Kuvat: 
Anssi Lamminen
järjestöpäällikkö, LSPeL

Turvan toimiala aloituspalaverissaan

Rauman alueen palokun-
tanuoret leireilivät 9.-10.9. 
Länsi-Eurassa luonnon hel-
massa. Sade ei reilua sataa 
henkeä haitannut, vaan 
nuoret kisailivat niin leikkimie-
lisissä leiriolympialaisissa kuin 
10-tehtävän kilpailussakin. 
Leiriohjelmaan kuului myös 
saunomista, uintia ja piha-
pelejä, ja pääsivät nuoret 
kokeilemaan niin jousi- kuin 
ilmakivääriammuntaakin. 
Illalla leirinuotiolla grillattiin 
makkaraa ennen teltta-
yöpymistä. Sade herätteli 
osaa porukkaa, mutta on-
neksi ryhmähenkeä löytyi ja 

Sateen sattuessa
sateessa

kastuneet saatiin evakoitua 
kuiviin telttoihin. 

Rauman alueen palokun-
tanuoret löytyy myös Instag-
ramista @raumanalueenpa-
lokuntanuoret sekä facesta. 

Salon toiminta-alueen 
naistyön kokouksessa ideoi-
tiin uutta ja puheeksi tuli, että 
emme juuri tunne toistemme 
kotikuntia. 

Tästä syntyi ajatus Tunne 
hälytysalueesi -tapahtu-
masta, jonka idea yhdessä-
olon lisäksi on paikallistunte-
muksen lisääminen. Joskus 
voimme olla auttamassa 
vaikka hälytysmuonitukses-
sa toista naisosastoa. Silloin 
on hyvä tuntea aluetta laa-
jemmin.

Tänä vuonna järjestely-
vastuu oli Kuusjoen ja Pert-
telin VPK:n naisosastoilla. 
Aamu alkoi aamupalalla 

Tunne hälytysalueesi
Perttelin paloasemalla.

Tapahtumaan osallistui 
reilut 20 naista lähes kaikista 
alueen naisosastoista. Ensim-
mäinen kohde oli Herrakun-
nan Lammas Oy:n lammasti-
la, jossa oli mahdollisuus tilan 
tuotteiden ostoon.

STM- Markkinoinnin, Sarin 
maustepuodin tuotteiden, 
makujen ja tuoksujen jälkeen 
suuntasimme Kuusjoen palo-
asemalle lounaalle.

Iltapäivän kohteena oli 
Kangas-Malla, jonka verk-
kokaupan varasto ja myynti 
tapahtuu Kuusjoelta. Viimei-
senä kohteen oli Antti-teolli-
suuden tehdas, joka valmis-

taa mm. kuivureita. 
Tällaisia mielenkiintoisia 

paikkoja löytyy meidän häly-
tysalueeltamme. Mitä mah-
taisikaan löytyä teidän lähel-
tänne? Kannattaa kokeilla!
 
Mervi Leino
Perttelin VPK:n naisosasto

Naiset Herrakunnan lam-
mastilalla.
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Koulutus ja ohjelma 
rytmittävät leirin kulkua

Leirin ja leiriläisten elämän 
rytmittävät koulutuksen ja 
ohjelman toimialojen kalen-
terit. Leirin koulutuspäällikön 
kautta kulkee ennen leiriä 
ja leirin aikana suurin osa 
päätettävästä asiasta. Kou-
lutuspäällikkö vastaa leirin 
yleisohjelman suunnittelusta, 
kurssien koulutuskalustosta, 
koko leirin henkilöstösuunnit-
telusta sekä monesta muus-
ta leiritoimintoihin liittyvästä 
asiasta. 

Leirin kouluttajina toi-
mivat vapaaehtoiset ovat 
nuorille leirin näkyvin käynti-
kortti. Kouluttajat kurssinjoh-
tajien johdolla ovat nuorten 
kanssa aamusta päivälliseen 
ja vastaavat nuorten turval-
lisuudesta ja kouluttamises-
ta päivisin. Koulutustoimisto 
mestareineen organisoi kurs-

sien päivittäiset toiminnot. 
Koulutustoimiston alainen 
kalustovaja lainaa kursseille 
kaluston suunnitelmien mu-
kaan. 

Ohjelmapäällikkö propel-
lilippalakkisen ryhmän kans-
sa vastaa siitä, että nuorilla ja 
aikuisilla on koulutuspäivän 
jälkeen mielenkiintoista te-
kemistä pitkälle iltaan asti. 
Tämäkin vaatii useita tunteja 
suunnittelua, tarjouspyyntö-
jä sekä tilauksia ja varauksia 
kevään aikana. Leirin aikana 
ohjelmatoimiala päällikkön-
sä johdolla toteuttaa leirioh-
jelmat kiipelistä diskoon ja 
escape roomista kilpailuihin.

Viestintä ja turvallisuus 
kuuluu ja näkyy, jääte-
lö maistuu

Leirin sisäisestä ja ulkoi-
sesta turvallisuudesta vas-
taa turvallisuuden toimiala 

eli leirin TURVA. Leirin turva-
päällikön työsuunnittelu al-
kaa toden teolla sitten, kun 
leiri-i lmoittautuminen on 
päättynyt.  Silloin tiedetään 
ilmoittautuneiden määrä ja 
leirialueen karttakin on tässä 
vaiheessa jo hyvällä mallilla. 
Turva vastaa siitä, että leiri-
läisten päivät ja yöt sujuvat 
ilman turvallisuuteen liitty-
viä häiriöitä. Turva opastaa 
ja ohjaa liikennettä. Turvan 
alaisuudessa toimii myös lei-
rin ensiapu, joka auttaa siinä 
vaiheessa kun palokunnan 
oma ensiapulaukku ja huo-
pa eivät enää riitä. Turvalli-
suuspäällikön sana painaa 
eniten leirillä, kun kyse on 
valvonnasta ja turvallisuut-
teen liittyvästä asiasta. Tur-
vallisuuspäällikkö laatii muun 
muassa leirin pelastussuunni-
telman ja luetuttaa sen leiri-
työryhmälle ennen leiriä. 

Leiriradio viihdyttää leiri-
läisiä aamusta pitkälle iltaan. 
Leirireportterit kiertävät te-
kemässä juttuja leirilehteen 
ja viestinnän työmyyrät ja-
kavat tietoa infotauluihin 
sekä sosiaaliseen mediaan. 
Viestinnän toimiala suunnit-
telee sen, miten koko leirin 
viestintä toteutetaan. Milloin 
leirikirjeet tulevat, miten toi-
mitetaan tieto leiriläisille lei-
rin aikana. Viestintäpäällikkö 
laatii myös leirin kriisiviestintä-
suunnitelman.

Leir i l lä on myös oma 
kahvio, mikä palvelee leiriä 
pitkälle iltaan. Joka aamu 
paistettavat munkit, kahvit, 
karamellit ja virkistysjuomat 
löytyvät laajasta valikoimas-
ta, jota leirin kanttiinivastaa-
va on ryhmänsä kanssa suun-
nitellut useita tunteja kevään 
aikana.

Leirinjohtaja ja -vara-
johtaja jakavat tarvit-
taessa ruokaa

Vastuunkantaja. Leirin 
johto vastaa leirityöryhmän 
työskentelystä ennen leiriä, 
johtaa kokouksia sekä leirin-
aikaisia aamupalavereita. 
Leirinjohtaja toimii leirin ai-
kana toimialapäälliköiden 

Aloit imme Muur lan 
VPK:ssa nuoriso-osas-
ton toiminnan uudel-

leen tänä syksynä. Ensim-
mäisissä harjoituksissa (4.9.) 
oli mukana 11 nuorta ikä-
haarukaltaan 10-12 -vuot-
ta. Muurlan VPK:n nuoriso-
osaston toiminnassa on ollut 
muutaman vuoden tauko ja 
viimeksi harjoituksia on pidet-
ty syksyllä 2014.

Päätimme aloittaa nuori-
sotoiminnan uudelleen, kun 
Minttu Nurmi Salon VPK:sta 
muutti talvella Muurlaan, liit-
tyi hälytysosastoon ja on kan-
nustanut nuorisotoiminnan 
uudelleen aloittamiseen. 

esimiehenä ja leirin ylim-
pänä yksittäisenä päätök-
sentekijänä. Leirin johdon 
tehtävänä on pitää huolta 
leirin onnistumiseen vaikut-
taneiden sidosryhmien ja 
yhteistyökumppanien huo-
mioimisesta, sekä siitä, että 
leirin toiminnot suoritetaan 
suunnitellusti ja sovitusti. Lei-
rinjohto heittäytyy myös pi-
kaisiin tilanteisiin, vaikka ruo-
anjakoon, jos sellainen tarve 
tulee.

Paikallinen palokunta 
on leirin tukipilari

Kaikista näistä toimin-
noista monipuolisin tehtävä 
on yleensä paikallisella pa-
lokunnalla ja sen edustajilla 
leirityöryhmässä. He tietävät 
kotikuntansa alueet ja palve-
lut ja näin ollen auttavat leirin 
toimialapäälliköitä selvittele-
mällä mitä erilaisimpia pyyn-
töjä, mitä kokouksissa tulee 
leiriin liittyen ilmi. Paikallinen 
talkooväki on ensiarvoisessa 
asemassa leirin rakentami-
sessa ja etenkin leirin purka-
misessa silloin, kun viimeinen-
kin osasto on lähtenyt sireenit 

FAKTABOXI:
- PISARA2017 
  palokuntanuorisoleiri,   
  Kokemäki,   
  16.-21.7.2017
- 71. leiri
- Leirin vahvuus: 1 011
- 82 palokuntaa
- 15 erilaista kurssia
- Vapaaehtoisten
  merkitys: korvaamaton

huutaen leirialueelta. Pölyn 
laskeuduttua huokaistaan 
ja aletaan purkaa leiriä. Il-
man paikallisia vapaaehtoi-
sia purkamiseen tarvittaisiin 
lisävalaistusta heinäkuun 
tummuvassa perjantaiyössä.

Palokunnalta palokun-
nalle

Kokemäellä heinäkuus-
sa järjestetty PISARA2017 ei 
ollut poikkeus siinä mielessä, 
että vapaaehtoiset järjesti-
vät Länsi-Suomessa toisilleen 
jälleen kokonaisuudessaan 
toimivan palokuntanuoriso-
leirin. Yhteistyö näkyy par-
haiten leirin suunnittelussa ja 
leirillä, jolloin palokuntalaiset 
tekevät sitä mitä palokunta 
-aate parhaimmillaan on: 
vapaaehtoistyötä. 

Kiitos jokaisen vapaaeh-
toisen työpanoksesta lei-
rin eteen tehdystä työstä. 
Erityiskiitos leirityöryhmän 
vapaaehtoisille sekä pai-
kallisille: Kokemäen ja Risten 
VPK:lle. Ensi vuonna ei liitolla 
ole omaa leiriä, mutta 2019 
nähdään jossain päin Poh-
jois-Satakuntaa.

Ohjelma ja viestintä näkyy ja kuuluu leirillä

Kurssinjohtajat koolla koulutustoimistossa. 

Rakennusleirillä talkoillaan puitteet kuntoon.

Nuorisotoiminta uudelleen vireille Muurlassa
Myös Lotta Karro (ennen Ha-
likon VPK:ssa nuoriso-osaston 
johtajana) liittyi myöhemmin 
keväällä 2017 hälytysosas-
toon ja lähti mukaan toimin-
tamme suunnitteluun ja or-
ganisointiin. Lisäksi olemme 
saaneet Salon alueen palo-
kuntanuorisotyöltä apuja ja 
kannustusta toimintamme 
aloittamiseen.

Rekrytointi ennen ke-
sälomia

Keväällä ennen koulujen 
päättymistä pidimme tutus-
tumispäivän paloasemalla, 
jolloin nuoret pääsivät tu-

tustumaan palokuntaan ja 
harjoittelemaan mm. alku-
sammutusta. Koulujen alet-
tua syksyllä kävimme rek-
rytoimassa nuoria mukaan 
toimintaan Muurlan koululla 
poistumisharjoituksen yhte-
ydessä. Pyrimme jatkossa 
viikkoharjoitusten lisäksi osal-
listumaan Salon toiminta-
alueen palokuntanuorten, 
liiton sekä valtakunnallisiin 
palokuntanuorten tapah-
tumiin. Ensi kesänä Salon 
alueen palokuntanuorten 
alueleiri järjestetään meillä 
Muurlassa.

Muurlan VPK on perustet-
tu vuonna 1933. Hälytysosas-

tossa on jäseniä 12,  joista 
kaikki aktiivisia, hälytyksiä on 
vuodessa n. 50-60. Sen lisäksi 
palokunnassa on veteraani-
osasto ja nyt nuoriso-osasto. 

Jori Salmi, 
Nuoriso-osaston 
johtaja, Muurlan VPK

Muurlan VPK:n 
nuoriso-osaston 
veturit:
Nurmi (Vas.)
Salmi
& Karro 
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Salon toiminta-alueen 
palokuntanuorisotoimin-
ta on vireää. Vuoden 
mittaan palokuntaleirien 
lisäksi nuoret kilpailevat 
yhdessä kaluston käsit-
telytaidoissa ja sählyssä, 
mutta myös discoilevat 
ja verkostoituvat eloku-
vaillan merkeissä 26.8.

Suomusjärven VPK jär-
jesti alueen muiden 
palokuntien tukemana 

ja Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitoksen merkittävällä 
kalustotuella nuorille ennen 
näkemättömän suuruisen 
yhteisharjoituksen.  Suomus-

Syysrykäsy tempaisee Salon alueen 
nuorisotyön syksyt käyntiin
Suuri harjoitus onnistui yhteistyöllä, Leader 
-tuella ja pelastuslaitoksen avulla

järven VPK sai tapahtuman 
järjestämiseen myös merkit-
tävästi tukea Leader -ryhmä 
Ykkösakselin kautta haetulla 
tuella: ELY-keskukselta sekä 
Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahastos-
ta: Eurooppa investoi maa-
seutualueisiin. 

Helikopteripelastussimulaattori on maailmanlaajuisestikin 
harvinainen.

Useita laadukkaita ras-
teja

Tapahtuman puitteet oli 
järjestetty Meriturvan Lohjan 
ja Kirkkonummen toimipistei-
siin. Näissä harjoituspaikat 
ovat valtakunnan kärkita-
soa, sillä niissä harjoittelevat 
myös Rajavartiolaitoksen 
pintapelastajatkin, ja ne vas-
ta rautaisia veikkoja ovatkin. 
Päivä koostui kolmesta osios-
ta, jotka olivat sammutusras-
tit, vesipelastusrastit ja pelas-
tautuminen vedestä. 

Palopuolen rasteilla oli 
nuorille järjestetty erilaisia so-
vellettuja harjoitteita, joissa 

heidän aiemmin oppimiaan 
taitoja koeteltiin sammu-
tusyksikkönä toimimisessa. 
Kirkkonummen Upinniemes-
sä harjoituskentällä nuoret 
pääsivät harjoittelemaan 
sammutusvaahdon käyt-
töä, minkä harjoittelu mo-
nissa paikoissa ei ole käytän-

nön syistä edes mahdollista. 
Ryhmänä toimintaa testat-
tiin myös kahdessa eri sam-
mutustehtävässä laiturissa 
olevaa laivaa kuvaavaan 
palosimulaattoriin, johon oli 
lämpöelementein nostettu 
tunnelma reiluun neljään-
kymmeneen asteeseen. 

Nuoret kokeilivat pin-
tapelastamista

Vesipelastuksen rasteilla 
nuoret saivat pintapelas-
tuspukuihin pukeutuneina 
kokeilla pelastamista pinta-
pelastuslaudalla ja venees-
tä käsin. Lisäksi he saivat itse 
vinssata matkustajalaivan 
pelastusveneen veteen ja 
ajaa sillä merimerkkien mu-
kaisen radan. 

Ainutlaatuista herkkua

Vedestä pelastautumi-
sen harjoitteissa palokunta-
nuoret saivat kokea sisäti-
loissa maailmanlaajuisestikin 
ainutlaatuisen helikopterisi-
mulaattorin, joka vinssasi 
jokaisen evakuointiliukura-
taa pitkin pelastuslautalle 
siirtyneen. Allasharjoitteissa 
nuoret pääsivät pelastautu-
maan erilaisiin aluksiin ja pe-
lastuslautoille hypättyään 
korkealta, kuin laivan kan-
nelta veteen ja kiivettyään 
verkkoa pitkin ylös laidalle. 
Oman piristävän mausteen-
sa näihin uintiponnistuksiin toi 
tuulikone vesisumuineen. 

Paluumatkalla nuorten 
kommentit päivän tapahtu-
mista korostivat yhdessä pa-

Teksti: Antti Rieppo-
nen, Somerniemen VPK
Kuvat: Antti Riepponen 
ja Katariina Liehu

Tulta päin! Sammutuspari tositoimissa Somerniemen VPK:n 
nuoriso-osastosta. 

lokuntakavereiden kanssa 
saatuja iloisia kokemuksia ja 
elämyksiä sekä onnistumisen 
riemua. Salon alueen palo-

kuntien nuoriso-osastoissa on 
syyskausi käynnistymässä, ja 
uusia nuoria otetaan ilolla 
vastaan.

Ryhmäposeeraus harjoituspäivän päätteeksi.

Lohtaja 2018 suurleirise-
minaariin 9.-10.9. osal-
listuttiin isolla porukalla 

Länsi-Suomen alueelta. Toi-
mialat suunnittelivat omia 
toimintojaan ja tutustuivat 
tulevaan leiripaikkaan. 

LSPeL:n palokuntalaiset 
munkittavat myös suur-
leirillä

Kanttiiniin tulevaa henki-
löstöä pysähtyi kuvanoton 
ajaksi paikalle, johon tullaan 
pystyttämään Halti-kanttiini. 
Leiripuitteet ovat hienot, jo-
ten ollaan yhdessä tekemäs-
sä ikimuistoista leiriä nuorille 
ja meille vähän vanhemmil-
lekin. LSPeL:n omalta leiriltä 
tutut munkkilan naiset suun-
nittelevat tulevansa myös 

Haltilla tavataan!
Lohtaja2018 suurleiriuutisia

suurleirille huolehtimaan sii-
tä, että munkkilaatu pysyy 
joka vuosi hyvänä.

Toimihenkilöiden haku 
päällä

Leirille tarvitaan lisää toi-
mihenkilöitä, kaikkien apu on 
arvokasta ja ilmoittautumi-
nen on avoinna. Tavataan 
siis leirillä Haltilla, Saanassa, 

Ohto -puodissa, muonituk-
sessa, kursseilla ja monessa 
muussakin paikassa.

Nyt on siis oikea hetki ot-
taa yhteyttä leirin toimiala-
päälliköihin, jos mielii halua-
maansa tehtävään leirillä.

Mervi Pihlajamäki
naistyönjohtaja, LSPeL
Kuva: Antti Laine

Vuokko Keränen Oulus-
ta luotsaa valtakunnallista   
IKIOMA -hanketta, jossa alle 
kaksivuotiaille näkövammai-
sille lapsille tehdään oma 
kankainen koskettelukirjan.  
Tyrwään Tyykitytöt tekivät 
100 kappaletta koskette-
lukirjoja ja KaSaSa-alueen 
palokuntanaiset tekivät 100 
paria sinivalkoisia 
juhlavuosivillasuk-
kia kampanjaan. 
Lahjoitus luovutet-
tiin Vuokko Kerä-
selle Keikyän Kylä-
päivillä.

Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan t-a

Tehdään hyvää

Marja Lumiainen, 
Jaana Väkinen 
ja Paula Vaha-
mäki esittelivät 
tuotoksia.

Keskussairaalaan 
myös lämpöisiä

Alueen palokuntanaiset 
tekevät myös Satakunnan 
Keskussairaalaan 100 paria 
sinivalkoisia villasukkia tänä 
vuonna syntyville vauvoille 
100 -vuotiaan Suomen kun-
niaksi.
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Länsi-Suomen alueelta 
kilpailumatkalle Itäval-
taan heinäkuussa 2017 

lähti nuorisopuolelta kolme 
joukkuetta, jotka olivat lunas-
taneet kisapassinsa Taivas-
salossa 6.8.2016 järjestetyissä 
kansallisissa karsintakilpai-
luissa. Suomen joukkueet oli-
vat: Kaarina-Herralan VPK:n 
joukkue, Salon VPK:n joukkue 
sekä Turunmaata edusta-
nut Åbolands Brandkårsför-
bund. 

Sain toimia nuorten de-
legaation johtajana. Dele-
gaation johtajan tärkeimpiin 
tehtäviin kuului aikataulujen 
pito ja tiedottaminen. Lisäksi 
toimin saksan kielen tulkkina 
tarvittaessa.

Nuorten joukkueita oli 24 
eri maasta. Monilla mailla oli 
useita joukkueita kuten meil-
tä Suomestakin. Eri maiden 
delegaatiojohtajilla oli päi-
vittäisiä palavereita, joissa 

Mieletön kokemus
21. kansainvälinen CTIF –kilpailu, VIllach, Itävalta
Teksti:Päivi Sirèn
Kaarinan VPK
Kuvat: Kaarinan VPK

saimme seuraavan päivän 
tapahtumista yksityiskohtai-
sempaa tietoa ja tarkennuk-
sia.

Ensin harjoiteltiin, sitten 
kisattiin

Ensimmäiset kolme päi-
vää meni tarkasti harjoitus-
kentillä joukkueiden kanssa. 
Neljäntenä päivänä, torstai-
na, oli kilpailut Lind -stadio-
nilla. Kilpailuissa oli mukana 
delegaatiojohtaja ja tulkki. 
Tulkkina mukana oli Panu 
Walder ja hänellä oli hyvä yh-
teistyö joukkueiden kanssa.

Kilpailuissa ja harjoituk-
sissa oli töissä suomalaisia 
tuomareita ja saimme aina 
heiltäkin palautetta ja tar-
kennuksia suorituksiin. Alku-
viikon harjoituksissa siitä oli 
kaikille suuri apu.

Delegaation johtaja seu-
raa, että kaikki tapahtuu 

Faktaboxi
CTIF = Comité Technique International de prévention 
et d’extinction du Feu
Vapaasti suomennettuna: Kansainvälinen tekninen 
palonehkäisykomitea
Perustettu vuonna 1900 Pariisissa edistämään palotur-
vallisuus ja pelastusalan yhteistyötä ympäri maailmaa. 
Järjestää muun muassa pelastusalan seminaareja sekä 
kilpailuita.
Organisaation verkkosivut: www.ctif.org 

oikeudenmukaisesti ja jos 
huomautettavaa, hän kom-
munikoi ylituomarille. Jos esi-
merkiksi varusteissa on puu-
tetta tai jotain unohtunut, 
silloin on toimittava nopeasti, 
ettei suoritusta päästäisi hyl-
käämään. Näissä tilanteissa 
delegaatiojohtaja on avain-
asemassa.

Avajaiset juhlava tilai-
suus

Kilpailujen avajaisiin ja 
päättäjäisiin marssittiin edus-
tusasuissa ja joukkueet seu-
rasivat juhlaa rivimuodostel-
massa kentällä Suomen lipun 
hulmutessa edessämme. Työ 
nuorten delegaation johta-
jana oli hieno, mielenkiin-
toinen ja antoisa tehtävä. 
Nämä 30 nuorta olivat reip-
paita, fiksuja ja hienoa VPK 
-ainesta.

Kaarina-Herralan 
joukkue (vas.)

Päivi Sirén (alla)

Åbolands Brandkårs-
förbundin joukkue 

ylhäällä ja Salon 
VPK:n kilpailujoukkue 

oikealla. 

Koko Suomen dele-
gaation vahvuus oli 

134 henkilöä.
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LSPeL Kypärä -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  €

LAITA TÄSTÄ MIELENKIINTOISIA PÄIVÄMÄÄRIÄ YLÖS

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

14.-15.10.2017 Palokuntien hallinnon risteily 
   Palokuntien hallinnon koulutus.

Lokakuu  LSPeL toimisto muuttaa
   Liiton toimisto muuttaa Tuijussuontieltä Raisiosta Turkuun lentoaseman kupeeseen. Muutto tapahtuu lokakuun
   aikana. Tilat ovat entiset MediHelin tilat Kärsämäen paloaseman takana.
   Uusi osoite on Kerosiinitie 26, 20360 Turku. Asiasta tiedotetaan tarkemmin.

30.10.-5.11.  Heijastinviikko
   Palokuntanaisten lanseeraama heijastinviikko, jossa palokuntalaiset voivat jakaa heijastimia oman kuntansa
   asukkaille. Heijastimista tehtiin syyskuussa palokuntien yhteistilaus. 

25.11.  Päivä paloasemalla
   Valtakunnallinen turvallisuusviestintäpäivä paloasemilla.

2.12.2017  Palokuntien yhteinen SUOMI 100 –vuotta juhla, Yyterin kylpylähotelli, Pori
   Lisätiedot www.lspel.fi

LSPeL uutuustuote: 

Miesten siisti 
silkkisolmio. 
Sopii juhlaviin 
tilaisuuksiin.
24,90 €

Laadukas, samettipäällysteinen
pelastusalan adressi LSPeL -juhlalogolla 

iloon tai suruun.
Arvokkaan punaisena
tai tyylikkään sinisenä.

Välilehdet joko iloon tai suruun.  
Sopii hyvin vietäväksi palokunnan tai 

pelastusalan vuosijuhliin, palokuntalai-
sen juhliin

tai muistotilaisuuksiin kunnioittamaan 
edesmenneen muistoa.

45 €


