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Syysrykäsy on palokuntanuorisotyötä parhaimmillaan

Loppuvuoden koulutus-       
kalenteri

10 000 euroa jakoon

Salon toiminta-alueen nuorisotyö panostaa isosti nuorten toiminnalliseen harjoitteluun vähintään kerran vuodessa. Tänä vuonna harjoituspaikka löy-
tyi Porista Pelastusharjoitusalueelta.

Liitto avustaa sievoisella 
summalla LOHTAJA 2018 
-suurleirille osallistunei-
ta Länsi-Suomen alueen 
nuoriso-osastoja. Tuki suunn-
nattiin suoraan osallistuvien 
nuorten määrään.

LSPeL loppuvuoden koulu-
tuskalenteri löytyy Hakasta. 
Palokuntatoiminnan puolel-
ta kursseja tulee vielä julki, 
etenkin naistyön kurssipuo-
lella.

Ensi vuodelle Liiton toi-
mintaan on suunnitteilla 
toimialakohtaisia, selkei-
tä päälinjoja, joita pitkin 
edetään. Toiminnanjohtaja 
Antti Ali-Raatikainen avaa 
jutussaan toiminnan paino-
pisteitä tulevalle vuodelle. s. 2

Auranmaan toiminta-alueen palokunnille 
puhtia jäsenhankintaan

Palokuntatoiminnan jäsen-
hankintaan aletaan kiinnit-
tää huomiota, jotta meillä 
riittäisi tulevaisuudessakin 
vapaaehtoisia turvaamaan 
yhteisöjen arkea. 
Liitto on aloittanut akti-
vointiprosessin yhteistyössä 

Varsinais-Suomen pelas-
tusalaitoksen kanssa siitä, 
miten palokunnat saisivat 
lisää uusia koulutettavia 
riveihinsä. 
Auranmaan alueelta on 
hyvä aloittaa, ja onnistues-
saan idea voidaan lajen-

taa koko Länsi-Suomen 
alueelle.
Lähtölaukauksen toiminnal-
le antoi syyskuussa Loimaan 
paloasemamestari Janne 
Aso.

s. 4
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Länsi-Suomen
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20360 TURKU
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toimisto@lspel.fi
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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

Pääkirjoitus

toiminnanjohtajan kynästäLänsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry:n
tiedotuslehti

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

Kannen iso kuva: 
Noora Vainio, Perniön VPK

Tiedotusvaliokunta 2018: 
Markku Heino (pj.), Pert-
ti Tenhunen, Marko Hurula, 
Merita Laine, Hanna Pihan-
perä, Pauliina Puputti, Anssi 
Lamminen.

Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja, 

LSPeL

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton toimintavuo-
den 2019 suunnittelu on 

parhaillaan menossa. Liiton 
eri valiokunnat ovat käsi-
telleet aihetta ja tehneet 
kukin esityksensä johtoaja-
tuksestaan ensi vuodelle. 
Liiton hallitus käsitteli pitkälti 
näiden pohjalta v. 2019 
toimintasuunnitelmaa semi-
naarissaan 15.9.  

Yhteiset tapaamiset 
kärkeen

Seminaari esittää, että 
toimintasuunnitelman ot-
sikoiden aihepiirit tulisivat 
säilymään ennallaan. Liiton 
hallinnon työskentelyä pyri-
tään kehittämään sujuvam-
maksi ja vuorovaikutteisem-
maksi mm. etäkokousten 
sekä hallituksen ja valiokun-
tien yhteisten tilaisuuksien 
kautta. 

Liiton nykyinen strategia-
kausi päättyy 2020. Seuraa-
van jakson strategian päivi-
tystyö on myös käynnistetty 
tänä syksynä ja se jatkuu ensi 
vuoden puolelle.

Nuorisotyön koulutus-
osaaminen listalle

Palokuntatoiminnassa 
esillä on edelleen aluetoi-
minnan kehittäminen sekä 
järjestötoiminnan jatkuvuus 
muutoinkin. Erityisesti kan-
nustetaan palokuntia lä-
hettämään nuoriaan nuo-
riso-osaston johtaja- sekä 
kouluttajakoulutuksiin. 

Nuorten vetäjien vähyys 
alkaa vähitellen olla kroonis-
ta, ja haittaa paitsi nuoriso-
osastojen harjoituksia, niin 
myös nuorten osallistumista 
leireille ja jopa mahdollisuuk-
sia rekrytoida uusia nuoria 
palokuntiin.

Yhtä lailla puutetta al-
kaa olla myös palokuntayh-
distysten hallinnon ihmisistä, 
joiden työmäärä on byro-
kratian myötä viime vuosi-
na huomattavasti kasva-
nut. Lisäämällä järjestö- ja 
hallintokoulutusta pyritään 
saamaan lisää hallinnon te-
kijöitä palokuntiin ja kasvat-
tamaan heidän osaamis-
taan.

Verkkoviestinä on tule-
vaisuutta

Viestintä pitää sisällään 
valistuksen ja neuvonnan 
lisäksi tiedottamisen. Juuri 
tiedottamisessa liiton toimis-
tolla on paras mahdollisuus 
saada aikaan tuloksia mm. 
kotisivujen, sosiaalisen medi-
an, liiton lehden ym. jäsen- 
ja sidosryhmätiedottamisen 
kautta. Valistuksen ja neu-
vonnan volyymit syntyvät 
kentällä paikallisesti VPK-yh-
distysten toimesta. Yleisesti 
turvallisuusviestinnän lisää-
minen eri medioiden kaut-
ta on kirjattu esitykseksi ensi 
vuoden suunnitelmaan.

Vuoden 2019 aikana lii-
ton tiedotusvaliokunnan 
johdolla on tarkoitus miet-
tiä, mitä LSPeL -verkkosivuil-
ta tulevaisuudessa halutaan 
ja mihin suuntaan niitä siten 
kehitetään. Nykyisiä sivuja ei 
riittävästi päästä muokkaa-
maan omaehtoisesti esim. 
toimistolta.

Liiton yritys- ja asumis-
turvallisuuskoulutusmah-
dollisuuksia on kartoitettu 

Lähelle ja kauemmas

jo jonkin aikaa. Ensi vuon-
na keskitytään koulutusten 
markkinointiin kohderyhmil-
le eri kanavia pitkin, ja tässä 
palvelee myös 2019 uudis-
tettava LSPeL -turvallisuus-
seminaari.

 

Ensi vuoden suunnittelua

Länsi -Suomen Pe las -
tusalan L i i t to päätt i 
varata 2018 vuoden 

budjetissaan 10 000 euron 
avustusrahan Lohtaja 2018 
-suurleirille osallistuville osas-
toille. Avustus kohdennettiin 
palokunnasta osallistuviin 
nuoriin. Suurleirille osallistui 
61 LSPeL:n nuoriso-osastoa, 
joiden yhteisvahvuus leiril-
lä oli 451 nuorta. Tukipotti 
jakaantuu osallistuneiden 
nuorten lukumäärän mu-
kaan. Summaksi tuli reilut 22 

Palokunnille avustus 
leirin kuluihin

euroa/nuori. 
Palokunnilla oli syyskuun 

ajan mahdollisuus anoa tätä 
avustusta. 61 osastosta erä-
päivään (syyskuu) mennes-
sä anomuksen jätti 37 palo-
kuntaa.
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Terhi Kivijärvi
koulutuspäällikkö, 

LSPeL

Palokuntakoulutusrinta-
malla odotetaan tällä 
hetkellä Pelastusopiston 
vastuulle 1.1.2019 alka-
en siirtyvän pelastustoi-
men sopimushenkilöstön 
koulutusjärjestelmän 
ensimmäisten osioiden 
pilotointien tuloksia.

Liitto ei siirtyne uuden 
materiaalin käyttäjäksi 
rytinällä vaan ensi vuosi 

on siirtymäkautta. Uuden 
paketin käyttöönotto vaatii 
kouluttajilta vastaavan kou-
luttajan pätevyyden suorit-
tamista ja pyrimme siihen, 
että kaikki peruskoulutuksia 
pitävät pätevyyden suorit-
tavat. Siirtymäkausi kestää 
vuoden 2020 loppuun.

Ensi vuonna 
tapahtuu

Mikä siis muuttuu?

Sammutustyökurssi nimik-
keenä jää historiaan ja sen 
tilalle tulee pelastustoimin-
nan peruskurssi. Suunnitel-
man mukaan se muodostuu 
moduuleista, ja harjoitte-
lujaksosta  palokunnassa. 
Moduulit ajoittuvat toden-
näköisesti 3 kuukauden ajan-
jaksolle, tosin LSPelin koulu-
tusvaliokunta on vahvasti 
sitä mieltä, ettei kurssia kan-
nata turhaan venyttää. Uu-
tena elementtinä käyttöön 
tuleva harjoittelujakso vah-
vistaa oppimista ja sitoutu-
mista palokuntatoimintaan. 
Pelastusopiston roolina on 
siis tuottaa oppimateriaa-
lit ja kouluttajien materiaa-

Palokuntakoulutusmateriaali muuttuu

lit peruskurssille, palokunnat 
saavat edelleen koulutus-
palvelunsa liitoilta ja pelas-
tuslaitokselta.

Pelastusopistolle siirtyy 
myös savusukellus- ja yksi-
könjohtajakurssien materi-
aalien tuotto ja vastaavien 
kouluttajien koulutus. Näi-
den kurssien osalta ei ensi 
vuonna tapahdu vielä käy-
tännöntasolla muutoksia. 

Mitä muille kursseille 
tapahtuu?

Tämän hetkisen tiedon 
mukaan muiden kuin perus-
kurssin, savusukelluskurssin 
ja yksikönjohtajakurssin ma-
teriaalit ja kouluttajakou-
lutuksen hoitaa edelleen 

SPEK. Näin turvataan se, 
että materiaalit ja kurssien 
sisällöt ovat yhtenäiset. Pe-
lastusopistolle ne eivät siir-
ry, koska sisäministeriön oh-
jeistuksessa sinne siirtyi vain 
opimushenkilöstön lakisää-
teisen koulutusjärjestelmän 
suunnittelu.

Mitä muuta? no HAKA

Koulutusuudistus ei sinäl-
lään ole vielä palokunnissa 
näkynyt, mutta HAKA-uu-
distus on puhuttanut sitäkin 
enemmän. Vähitellen liitto-
käyttäjän murheet ovat pie-
nentyneet, mutta esimerkiksi 
ensi vuoden koulutussuunni-
telman tekeminen on mah-
dotonta, koska kurssisuunni-
telmaraporttia ei ole vielä 
mahdollista saada. 

Lisävalintoja kursseille ha-
kiessa tulee koko ajan (tai 
siis niitä ominaisuuksia, joita 
vanhassa HAKAssa oli) ja toi-
veena olisikin saada toimiva 
järjestelmä käyttöön. Palo-
kuntakäyttäjällä eniten mur-
heita tuntuu aiheuttaneen 
erilainen tulokulma järjes-

telmään. Jokainen on yksi-
lö, jolla on erilaisia oikeuksia. 
Kurssi-ilmoittautumisessa 
osastokäyttäjäoikeus on 
valttia. 

Syksyn koulutustarjon-
nasta

Liitteenä on auki olevien 
kurssien lista. Vauriopuukurs-
sit ovat auki niin Satakunnan 
kuin Varsinais-Suomen puo-
lella. Samoin Satakunnas-
ta voi hakeutua Loimaan 
savusukelluskurssille.  Varsi-
nais-Suomessa starttaa juuri 
yksikönjohtajakurssi, mutta 
Satakunnassa kurssille pää-
syä joutuu odottamaan ensi 
kevääseen.

HAKASSA tällä hetkellä auki olevat LSPeL -kurssit
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Auranmaan palokuntien aktivointisuunnitelma

”Ratkaistaan nää asiat”

Näin tokais i  Loimaan 
p a l o a s e m a l t a  k ä s i n 
työskentelevä asema-
mestari Janne Aso, kun 
hän kutsui väkeä kokoon 
koskien Auranmaan toi-
minta-alueen palokunta-
toiminnan tilannetta.

Haasteena alueel la 
on pelastustoimikel-
p o i s e n  v a p a a e h -

toishenkilöstön alueellinen 
epätasapaino. Auranmaan 
alueilla on myös aktiivisia ja 
toimivia palokuntia, mutta 
toisaalta Aso on huolissaan 
palokuntatoiminnan hiipu-
misesta ja ”ukkoontumises-
ta”. ”Etenkin päivisin totuus 
on se, että vahvuudet vaih-
televat suuresti ja samalla 
näissä lähdöissä on havait-
tavissa osaamisvajetta”, 
Aso toteaa.

Lääkkeeksi tähän haas-
teeseen haetaan tulevista 
palokuntalaisista. Hälytys-
osastoihin tarvitaan lisää 
väkeä. Ason tavoitteena on 
käydä vuoden aikana jokai-
sessa alueen palokunnassa 

tuomassa huolta esiin. ”Pa-
laute asiasta on ollut positii-
vista ja ymmärtäväistä. Pa-
lokunnissakin tiedostetaan 
”ukkoontumisen” riskit, mut-
ta niihin ei välttämättä ole ol-
lut resursseja puuttua”.

Porukka kasaan

Aso kutsui LSPeL toimis-
tolle Auranmaan toiminta-
alueen puheenjohtaja Pertti 
Tenhusen ja Liiton toiminnan-
johtajan, järjestöpäällikön ja 
koulutuspäällikön, sekä V-S 
alpen koulutusmestari Juha 
Karjalaisen. Aluksi kartoitet-
tiin alueen toiminnallista ti-
lannetta ja sovittiin toimin-
tamahdollisuuksista. Lisää 
väkeä hälytysosastoihin 
saadaan parhaiten nuoriso-
työn kautta sekä suunnitel-
lulla jäsenhankinnalla. 

Tilaisuudessa päätettiin 
keskittyä aikuisten suunnitel-
malliseen jäsenhankintaan, 
koska tilanne on akuutti ja ai-
kuisia tarvitaan koulutusput-
keen nyt. Tarkoitus on kutsua 
loppuvuodesta alueen pa-

lokunnan päälliköt kokoon 
asian tiimoilta.

Jäsenhankintasuunni-
telma

Toisessa ao. ryhmän ko-
koontumisessa syyskuussa 
Loimaalla mukana oli myös 
V-S alpen tiedottaja Maria 
Nykyri. Siellä päätettiin val-
mistaa Auranmaan alueelle 
palokuntien yhteinen jäsen-
hankintasuunnitelma. 

Nykyrin mukaan suunni-
telmallinen rekrytointi tar-
vitsee onnistuakseen mo-
t ivaat ion,  koulutuksen, 
ohjeistuksen, vertaisryhmän 
ja seurannan. Esimerkiksi Ete-
lä-Karjalan pelastuslaitos on 
tehnyt pitkään vastaavaa 
työtä ja sieltä löytyy varmas-
ti osaamista ja aineistoa jä-
senhankintasuunnitelman 
luomisessa ja käytännön to-
teutuksessa.

Palokunnasta kiinni

Ason ryhmä valmistelee 
Auranmaan palokunnille jä-

senhankintasuunnitelman, 
jonka palokuntien päälliköt 
käyvät yhdessä läpi. Suunni-
telmaan sisältyy alueen ylei-
sötapahtumien kartoitus, oi-
keiden ”myyntihenkilöiden” 
löytäminen palokunnista, jä-
senhankinnan kohderyhmä, 
myyntitykkien koulutus ja yh-
teiset tavoitteet.

Tämä malli, jos palokun-
nat sitä haluavat, testataan 
Auranmaan alueella 2019. 

Jos lopputulos näyttää po-
sitiiviselta, voidaan tätä toi-
mintatapaa laajentaa myös 
muihin LSPeL:n toiminta-alu-
eisiin. Kiinnostus palokunta-
toimintaan on tässä mallissa 
kaiken perusta. ”Realiteetti 
pitää tunnustaa. Nyt on oi-
kea hetki laittaa asiat kun-
toon, vielä kun asiat ovat 
laitettavissa kuntoon” -Aso 
linjaa.

Nuorten hakeutuminen 
kouluttajakoulutukseen 
lähivuosina ei ole ollut 
yhtä suosittua kuin viime 
vuosina. Syitä ja seurauk-
sia voidaan etsiä useasta 
paikasta, mutta tärkeintä 
on tunnistaa ne ja tehdä 
asialle jotain. 

Palokuntien nuoriso-
osaston kouluttaja-
kurssi on melko laaja 

rypistys (29h) nykyajan nuo-
relle. Kurssi vie aikaa kaksi 
peräkkäistä viikonloppua 
lähiopetuksena. Kurssin ta-

Miten varmistetaan koulutuksen 
laatu osastoissa?
Kouluttautumalla

voitteena on antaa nuorel-
le valmiuksia suunnitella ja 
pitää oppi- tai harjoitustunti. 
Lisäksi kurssi opettaa erilai-
siin koulutustekniikoihin sekä 
raapaisee pintaa nuoren 
kasvun vaiheista. 

Vanhat opetussisällöt 
tarkasteluun

Kouluttajakurssi on vuosi-
kaudet pohjannut samaan 
formaattiin. Länsi-Suomessa 
valtakunnallista koulutuspa-
kettia on sovellettu ja räätä-
löity parhaaksi katsomalla 

tavalla. Aika alkaa olla men-
nyt ohi liiallisesta sulkeishar-
joittelusta ja äkseeraamises-
ta opetustilanteessa.

Toki ryhmän tai joukon lii-
kuttamiseen tarvittavia me-
todeja pitää olla mukana, 
mutta liikaa aikaa ei liene 
syytä siihen käyttää. Ennem-
min koulutusta tulisi viedä 
erilaisiin tilanteenhallinta-
tehtäviin, kasvatus- ja koulu-
tusmetodeihin sekä erilaisiin 
tapoihin suorittaa kurssisisäl-
töjä sähköisiä oppimisympä-
ristöjä hyödyntämällä.

Liiton nuorisotyövaliokun-

ta on keväällä ottanut ai-
heekseen tutkia NOK -kurssin 
opetussisältöjä. Mitä voitai-
siin tehdä paremmin, että 
kurssi kiinnostaisi uusia nuor-
ten kouluttajia sekä antaisi li-
säarvoa myös aikuisille, jotka 
aloittavat nuorten koulutta-
misen palokunnassa. 

Konkreettisiin toimenpi-
teisiin ryhdytään 2019 vuo-
den aikana. Tulevaisuu-
dessa kouluttajakoulutus 
saattaa kattaa kaikki palo-
kuntatoiminnan osa-alueet 
naistyön kouluttajakoulu-
tuksesta aina palokuntakou-
lutuksen kouluttajakoulutus-
osioihin. Hyvä niin. 

Vastuu ei ole helppo 
asia

Nuoret saattavat myös 
vierastaa ajatusta vastuulli-
sesta tehtävistä, johon NOK 
-kurssi valmentaa. Tämän 
vuoksi palokunnalla ja sen 
hallinnolla on tärkeä rooli tu-
kea omia nuoriaan, ja roh-
kaista heitä opettelemaan 
vastuun kantamista opasta-
van silmän alla.

Pelkästään käytännön 

palomiestaitojen osaami-
nen ei tee vielä henkilöstä 
hyvää kouluttajaa, vaan sii-
hen tarvitaan koulutuskoke-
musta ja koulutusta. Onkin 
hyvin tärkeää, että palokun-
ta on myötämielinen koulut-
tajakursseja kohtaan, ne kun 
eivät toistaiseksi liikaa mak-
sa ja niistä saatava hyöty on 
moninkertainen suhteessa 
rahaan.

Nuorelle kouluttajakou-
lutus on hieno mahdollisuus 
tutustua ihmisten ohjaami-
seen ja johtamiseen, mistä 
on hyöty myös henkilölle it-
selleen siviilissä.

Mynämäen kurssi l la 
kiitettävästi kurssilaisia

Syyskuun lopussa päät-
tyneeltä LSPeL:n NOK -kurs-
silta valmistui 24 uutta nuo-
riso-osaston kouluttajaa. 
Toivottavasti trendi on tule-
vaisuudessa tämän kaltai-
nen, sillä sanonta kuuluu: 
”Vain palokuntanuorisotyö-
tä tekevällä palokunnalla 
on tulevaisuus”.

Anssi Lamminen, LSPeL

Anssi Lamminen, LSPeL

”Ryhmä Aso” suunnittelee Loimaalla Auranmaan palo-
kunnille jäsenhankintasuunnitelmaa. Terhi Kivijärvi, Antti 
Ali-Raatikainen, Pertti Tenhunen ja Janne Aso kuvassa.

NOK -kurssilaiset ja kouluttajat mallia 2018
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Länsi-Suomen pelastus-
harjoitusalueella Poris-
sa 1.9. järjestetty Salon 
toiminta-alueen palo-
kuntanuorten toimintata-
pahtuma on nuorisotyötä 
parhaimmillaan.

Salon toiminta-alueen 
palokuntanuorten kou-
lutustapahtumassa 

nuoret pääsivät harjoit-
te lemaan e r i la i s ia  pa-
lokuntatai to ja suuressa 
mittakaavassa. Liikenne-
onnettomuustilanteiden 
harjoittelemiseen oli varattu 
purettavia autoja kym-
menkunta, joihin päästiin 
kokeilemaan hydraulisia 
pelastusvälineitä.

Lisäksi eri simulaattoreissa 
pääsi harjoittelemaan suih-
kuttamista niin lavastetussa 
nestevuodossa kuin kemi-
kaaliterminaaliin kohdistu-
neessa rakennuspalohar-
joitteessa. Aikuisten tehtävä 
oli ohjata ja avustaa nuoria 
tarpeen mukaan, huolehtia 
turvallisuudesta sekä käyt-
tää auton pumppuja. Pa-
loautossa tehtävälle läh-
dettäessä oli yksi aikuinen: 
kuljettaja.

Näitä taitoja nuoret har-
vemmin pääsevät harjoitte-
lemaan viikkoharjoituksissa. 
Isolla joukolla ja yhteistyöllä 
saatiin aikaiseksi paljon uu-
sia kokemuksia ja hyviä har-
joituksia.

Syysrykäsy toi Salon alueen Poriin
Teksti: Kirsi Peltonen
Kuvat: Noora Vainio

Anssi Lamminen, LSPeL
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Anssi Lamminen
järjestöpäällikkö, 

LSPeL

Kolmatta kertaa järjes-
tetty LSPeL-kouluttaji-
en koulutusseminaari 

kokoaa yhteen palokunta-
koulutuksen, nuorisotyön ja 
naistyön kouluttajat. Lisäksi 
liiton nais-, nuoriso-, ja kou-
lutusvaliokunnat aloittavat 
syyskautensa samassa ta-
pahtumassa.

Sähköiset järjestelmän 
aiheina

Yli 50 kouluttajaa kokoon-
tui elokuun lopussa Baltic 
Princess -laivalla. Tapahtu-
man tarkoitus on aloittaa 
koulutussyksy kuulemalla 
koulutustoiminnan uusim-
mat uutiset ja lisätä osaa-
mista kouluttamisen eri 
osa-alueilla. Tänä vuonna 
keskityttiin palokuntakou-
lutuksen sähköisiin järjestel-
miin, kuten uuteen HAKA -re-
kisteriin sekä SPEK:n onedu 
-oppimisympäristöön. Lisäk-
si tutustuttiin nuorisotyön ke-

hitteillä olevaan sähköiseen 
Kipinä -työkaluun. Luennoit-
sijoina olivat koulutuspääl-
likkö Markku Savolainen 
SPEK:stä sekä valtakunnal-
lisen palokuntanuorisotyön 
puheenjohtaja Toni Alatalo. 

Valiokunnat esillä

Lisäksi liiton koulutusvalio-
kunnan varapuheenjohta-
ja Tero Niemi, nuorisotyön-
johtaja Esko Lehtonen sekä 
naistyönjohtaja Mervi Pihla-
jamäki alustivat oman toimi-
alansa tulevaa syyskautta.

Etenkin naistyössä koulu-
tustoiminta on parissa vuo-
dessa saanut nostetta ja 
kurssit kiinnostavat palokun-
tanaisia. 

Nuorisotyön puolel la 
kouluttajakurssien osallis-
tujamäärät eivät ole olleet 
toivotulla tasolla, mutta on-
neksi tätä juttua kirjoittaessa 
syksyn nuoriso-osaston kou-
luttajakurssilla Mynämäellä 

Kouluttajaristeily hitsaa 
toimijoita yhteen
HAKA -hallintokanta pääaiheena

on tällä hetkellä yli 20 hen-
gen joukko uusia kouluttajia

HAKA ei pelaa vielä 
sillä tasolla kun sen toi-
voisi tässä vaiheessa

Päivä toi kysymyksiä, 
mutta myös vastauksia al-
kukankeuksien kierteissä 
painivaan HAKA –turvalli-
suusosaamisen hallintokan-
taan. Melkoinen työ näyttää 
vielä HAKAssa olevan ennen 
kuin sen käyttäjät alkavat 
tuntea sitä omakseen. GDPR 
–tietosuoja-asetuksen myö-
tä muuttunut tietokanta ei 
vielä toimi niin joustavas-
ti, kun sen toivoisi aktiivisen 
syksyn alkaessa toimivan. 
Huojennuksena voidaan to-
deta, että keskusjärjestö on 
tehnyt aktiivisesti töitä tieto-
kannan toiminnan paranta-
miseksi alkusyksyn aikana, 
joten toivoa on.

Toimijat näkyviin

Tämän kaltaisen tapah-
tuman jatkolle nähtiin kou-
luttajien mielipiteissä vihre-
ää valoa. Syksyn startti koko 
koulutusväen kesken on hie-
no mahdollisuus nähdä, ket-
kä kaikki kentällä tekevät sa-
maa työtä LSPeL alueella ja 
sen palokunnissa. Lisäksi lii-
ton alueella nais-, nuoriso- ja 
koulutustoiminnan asioista 
linjaavat hallituksen nime-
ämät valiokunnat on hyvä 
olla mukana, jotta päätök-
sentekoelimet tulevat pa-
remmin tutuiksi.

Naistyön koulutus, nuorisotyön koulutus ja palokuntakoulutus
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Pelastuslaitosten raja-
pinta-alueella järjes-
tetty tapahtuma toi 

vieraiksi muun muassa Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen 
pelastusjohtaja Olli-Pekka 
Ojasen, sekä ao. pelastus-
laitoksen erikoiskalustoa.  
Ojasen lisäksi tervehdykset 
yleisölle toivat myös LSPeL:n 
Kaakkois-Satakunnan toi-
minta-alueen veteraani-
en puheenjohtaja Pekka 

300 palokuntaveteraania 
Ellivuoressa

Lehtinen  ja Sastamalan 
kaupunginjohtaja Jarkko 
Malmberg. 

Musiikki pääteemana

Tapahtuma oli rakennet-
tu pitkälti musiikin ympärille. 
Laulukoulu Presto Päivi Va-
hela-Nykäsen johtamana 
toi useita taitavia laulajia la-
valle. Esiintyjien kokeneem-
paa kaartia edusti valtakun-

nan humppakuningas 2015 
Ari Tamminen. 

Nuorta osaamista häkel-
lyttävän kypsillä lauluäänil-
lä edustivat Arttu Aaltonen, 
Tytti Pihlajamäki ja Emilia 
Vaasalo. Yleisön reaktio oli 
melkoinen, kun juuri 17 vuot-
ta täyttänyt nuori avasi suun-
sa, ja toimitti ilmoille hienosti 
ja puhtaasti soivan äänen.  
Kiikan torvisoittokunta säesti 
myös tapahtumaa ikivihreil-
lä klassikoilla.

Huopatossunheitto on 
tekniikkalaji

Kiikan VPK:n veteraa-
nit junailivat tapahtumaan 
myös huopatossun heitto-
kilpailun. ”Tää on tekniikka-
laji”  - totesi palokuntave-
teraani Tauno Nurminen ja 
toimitti siististi huopatossun 
kärkikolmikkoon. Ominta-
keiset säännöt pitivät heit-
tokilpailun mielenkiintoise-
na. Yhtään puuta ei jouduttu 

kaatamaan kilpailun vuok-
si, vaikka säännöt niin olisivat 
sallineetkin. 

Sään puolesta oltiin myös 
aikataulussa, sillä kun aa-
mupäivän tilaisuus sisällä 
päättyi, päättyi myös sade. 
Aurinko iski silmää veteraa-
neille koko iltapäivän, kun 
he nauttivat päivästä mak-
karan, virvokkeiden ja kilpai-
lun lomassa. 

Kiitos kaikille järjestelyissä 
mukana olleille.

LSPeL on järjestänyt palokuntalaisten veteraanipäi-
vää ainakin 80 -luvulta lähtien. Viime vuosituhannen 
tilaisuuksista veteraanipäivä on tullut rytinällä uudelle 
vuosituhannelle ja tahtoa jatkolle näyttäisi olevan. 
Sen todistaa jälleen yli 300 henkinen tapahtuma elo-
kuussa hotelli Ellivuoressa, Sastamalassa.

Jounin Malja -ki lpailu 
käyti in tänä vuonna 
lauantaina 8.9. Halikos-

sa. Jounin Maljasta taisteli 
neljä joukkuetta: Suomusjär-
vi 1, Suomusjärvi 2, Naantali 
ja Ahlainen. Jounin Malja 
mittaa naisten kalustonkä-
sittely- ja yhteistyötaitoja. 
Kilpailussa naiset pääsevät 
näyttämään taitojaan niin 
potilaan siirrossa, perussel-
vityksessä kuin alkusam-
mutuksessakin. Kisan yksi 
haastavimmista tehtävistä 
on 200 litran tynnyrin täyttö, 
jossa kastuminen on lähes 
taattua! 

Ikäkään ei esteenä

Kilpailu on suunnattu kai-
kille palokuntanaisille, joka 
näkyi tänä vuonna erityi-
sen upeasti, kun kilpailijoi-

Naisenergiaa Jounin Maljassa

den ikähaarukka vaihteli 16 
ja 67 vuoden välillä. Jokai-
nen joukkue suoriutui radas-
ta erinomaisesti. Voittajaksi 
selviytyi Naantalin VPK, ko-
konaisajalla 5min 3s, pokaa-
lien ja mitalien lisäksi naiset 
lunastivat itselleen ilmaisen 
hytin Tulimeri 2019 – risteilyl-
le. Hopeamitalit kaulaansa 
sai Ahlaisten VPK (9 min 48 s) 
ja pronssia vei kotiin Suomus-
järven VPK:n 1. joukkue (10 
min 8s). Suoritusajan lisäksi 
kokonaisaikaan vaikuttavat 
mahdolliset virheet ja ikäpis-
teet.

Kilpailun järjestäminen 
omana tapahtumanaan 
nähtiin toimivana konsepti-
na. Erityisesti kiitosta saivat 
Halikon VPK:n upeat järjes-
telyt sekä kaikkien kilpailijoi-
den ja kannustusjoukkojen 
upea asenne!

Minttu Nurmi
LSPeL naistyön
kilpailuvastaava
Kuva: Päivi Rantanen

Anssi Lamminen, LSPeL

Tytti Pihlajamäki ja Emilia Vaasalo 
esittelivät laulutaitojaan

Jarkko Malmberg
Sastamalan

kaupunginjohtaja

Olli-Pekka Ojanen
pelastusjohtaja

Pirkanmaan pel. laitos

Pekka Lehtinen
puheenjohtaja

KaSaSa veteraanit

Kilpailujoukkue tehtävällä.
Potilas ahtaasta tilasta läpi.
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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  €

Syyskausi 2018 päivämääriä ja poimintoja

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

13.-14.10. Palokuntien hallinnon ja päällystön seminaari, Itämeri

20.10. Naistyön hullut päivät, Mouhijärvi

29.10.-4.11. Heijastinviikko 44

30.10. Naistyö: Pimeä ilta, Pihlava

5.-7.11. Taloyhtiön turvallisuuspäällikön kurssi, Pori

17.11. LSPeL syyskokous, Porin toiminta-alueella

24.11. Päivä paloasemalla

 LSPeL uutuustuote: 

Miesten siisti 
silkkisolmio. 
Sopii juhlaviin 
tilaisuuksiin
24,90 €

Kätevä heijastinremmi 
ulkovaatteen päälle

20 €


