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”Kuka voi vastustaa palokuntaharrastusta tämän kuvan 
perusteella!”

Missä mallissa palo-
kunnan nuorisotyö?

Loimu 2019 -leirillä Jämi-
järvellä tehtiin kesällä tilastol-
linen selvitys nuoriso-osasto-
jen aktiivisuudesta osallistua 
palokuntaleireille. Mukaan 
selvitykseen otettiin palo-
kuntien lähettämät osastoti-

lastot tältä vuosikymmenel-
tä. Suunta on kokonaisuutta 
katsoen alaspäin. Jotain on 
syytä alkaa tekemään, kos-
ka nuoriso-osastoista pon-
nistaa edelleen suurin osa 
hälytysosastoihin.
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Tapaturmavakuutuk-
set palokunnissa

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton toiminnanjohtaja 
Antti Ali-Raatikainen kokosi 
kattavan jutun tapaturma-
vakuutuksista. Mikä taho 
korvaa, mitä vahinkoja 
korvataan, kenelle ja mis-
sä toiminnassa? 

Kouluttajaristeily starttasi syk-
syn, yli 90 osallistui risteilylle

Neljättä vuotta peräk-
käin järjestetty kouluttajaris-
teily kokosi elokuussa eri pa-
lokuntahaarojen kouluttajia 
(naistyö, nuorisotyö ja palo-
kuntakoulutus) yhteen. Mu-
kana olivat myös Hämeen 

ja Uudenmaan Pelastusliit-
tojen kouluttajia.

Koulutus paneutui uusiin 
erilaisiin tapoihin tuottaa 
ryhmälle oppimistuloksia. 
Eli miten muulla tavoin saa-
daan oppimistuloksia, kuin 

istumalla luokassa ja seu-
raamalla kouluttajan Power 
Point -esitystä. Risteilystä 
saadun palautteen perus-
teella voidaan todeta, että 
ensi vuonna mennään taas.
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Koulutus-
kalenteri, 
syksy 2019
Poimi sinulle ajankohtaiset 
koulutukset sivulta 4.

yhteistilaukseen yli 
11 000 heijastinta

Heijastinviikko 44 -turval-
lisuuskampanja. Myös Sata-
kunnan pelastuslaitos innos-
tui kampanjasta ja tilasi 2 000 
heijastinta  turvallisuuskam-
panjan yhteistilauksessa. s. 3
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Mitä tehdään kun 
läikkyy?

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liitto välittää palo-
kunnille Pohjola Vakuu-

tuksen (OP) vapaaehtoisia 
tapaturmavakuutuksia, 
palokunnat ovat ottaneet 
myös omia vakuutuks ia 
suoraan muista yhtiöistä ja 
sitten on Valtiokonttori.

Mikä on tapaturma?

Oleell ista korvauksen 
saamisessa tapaturmava-
kuutuksesta on, että vahin-
gossa täyttyvät tapaturman 
tunnusmerkit. 

Tapaturmalla tarkoite-
taan ulkoisesta tekijästä 
johtuvaa äkillistä ja odotta-
maton tapahtumaa, joka ai-
heuttaa henkilölle vamman 
tai sairauden.

* Ulkoisella tekijällä tar-
koitetaan vahingoittunees-
ta riippumatonta seikkaa, 
joka vahingon aiheuttaa, 
esim. alustan liukkaus tai 
epätasaisuus (kuoppa, kivi 
tms.), päälle kaatuva tai 
henkilöön osuva terävä esi-
ne. Ulkoinen tekijä voi olla 
myös happo, virus tai bak-
teeri.

* Äkillisyys tarkoittaa ta-
pahtuman yhtäkkisyyttä ja 
nopeutta (esim. kaatumi-
nen, putoaminen, törmäys). 
Kyseessä on siis lyhytkestoi-
nen tapahtuma.

* Odottamaton tarkoit-
taa, että kyseessä on hen-
kilön tahdosta riippumaton 
tapahtuma, eli se on ennal-
ta arvaamaton ja yllättävä. 
Jos henkilö aiheuttaa itsel-
leen vamman tahallisesti, 
kyseessä ei ole tapaturma.

Em. lisäksi tapaturmina 
pidetään myös eräitä ly-
hyenä aikana syntyneitä 
vammoja ja sairauksia, jois-
sa äkillisyyden vaatimus ei 

Palokuntien tapaturmavakuutukset

Tasaiseen tahtiin tulee kysymyksiä palokuntatoimin-
nassa syntyneisiin vammoihin ja sairauksiin liittyen: 
mikä taho korvaa, mitä vahinkoja korvataan, kenelle 
ja missä toiminnassa? 

sellaisenaan toteudu. Kor-
vaaminen edellyttää, että 
altistuminen on tapahtunut 
vamman tai sairauden il-
maantumista edeltävänä 
enintään vuorokauden pi-
tuisena aikana, eikä kysees-
sä ole ammattitauti. Korvat-
tavia voivat ovat:
• hankauksen aiheuttama 
ihon hiertymä
• syövyttävän aineen aihe-
uttama vamma tai sairaus
• kaasun, höyryn tai huurun 
hengittämisestä aiheutunut 
vamma tai sairaus
• tavanomaisesta poikke-
avan lämpöolosuhteen ai-
heuttama paleltuma, hy-
potermia, palovamma tai 
lämpösairaus
• säteilyn aiheuttama vam-
ma tai sairaus
• huomattavan fysikaalisen 
paineen vaihtelun aiheutta-
ma vamma tai sairaus.

Tarkkana ilmoituksen 
teossa

Onkin erittäin tärkeää, 
että tapaturmailmoitusta 
tehtäessä tulevat ulkoinen 
tekijä, äkillisyys sekä odotta-
mattomuus kaikki otetuiksi 
huomioon. Mikäli joku näis-
tä puuttuu, ei vahingoittunut 
ole oikeutettu korvaukseen 
tapaturmavakuutuksesta.

On esim. käynyt niin, että 
palokuntalainen on harjoi-
tuksissa tai tehtävässä nos-
tanut raskasta taakkaa, 
jolloin polvi tai nilkka on ha-
jonnut. Mikäli mukana ei ole 
ollut tapahtumaan vaikutta-
nutta ulkoista tekijää, kuten 
esim. jäätä, öljyä, kiveä tai 
kuoppaa, ei korvausta saa 
pelkän äkillisyyden ja odot-
tamattomuuden perusteel-
la. 

Ulkoisen tekijän vaati-
muksesta poikkeaa kuiten-
kin LSPeL:n välittämä Pohjola 
Vakuutuksen tapaturmava-
kuutus, jossa on lisäys yksit-
täisen voimanponnistuksen 
aiheuttaman välittömän 
venähdysvamman korvaa-
misesta (ei kuitenkaan mag-
neettikuvausta eikä leikka-
usta). 

Mikäli tapaturman syn-
tyyn liittyy ajoneuvo, on ky-
seisen ajoneuvon li iken-
nevakuutus oikea kohde 
korvauksen hakemiselle. 
Näin esim., mikäli hälytysajo-
neuvoon nousemisessa tai 
laskeutumisessa sattuu va-
hinko, sormi jää oven väliin 
tms. Myös korvaussummat ja 
muut ehdot ovat liikenneva-
kuutuksessa usein muita va-
kuutuksia paremmat.

Valtiokonttori suuressa 
roolissa

VPK-laisen vakuutustur-
van kulmakivi on Valtiokont-
tori, varsinkin Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen alueella, 
jossa toiminta harvemmin 
perustuu henkilökohtaisiin 
palkkioihin. Valtiokonttori 
on valtion kassavirasto, joka 
korvaa vapaaehtoisille sat-
tuneita tapaturmia erittäin 
kattavasti. Pelastustoimin-
nassa ja väestönsuojelu-
tehtävässä sattuneesta ta-
paturmasta Valtiokonttori 
korvaa valtion varoista sa-
moilla perusteilla kuin työ-
tapaturma- ja ammattitau-
tilaissa. 

Valtiokonttori korvaa siltä 
osin, kuin vahingoittuneella 
ei ole oikeutta korvaukseen 
muualta. Sen piiriin kuulu-
vat palokuntien jäsenet, 
joille ei makseta palkkaa, 
vaan pelastuslaitos suo-

rittaa sopimuskorvauksen 
VPK-yhdistykselle. Pelastus-
toiminnan lisäksi korvausta 
maksetaan myös alan kou-
lutustoimintaan, huoltoon 
sekä ensivasteeseen liitty-
en. Näillä perusteilla Valtio-
konttorin korvaustoiminta 
kattaa myös palokuntanais- 
ja -nuorisotoiminnan. Sen si-
jaan mm. palokuntien vete-
raani- ja soittokuntatoiminta 
kannattaa vakuuttaa erik-
seen tapaturmien varalta.

Jos maksetaan palk-
kaa

Mikäli VPK maksaa jäse-
nelleen henkilökohtaista 
korvausta, pitää palokun-
nan ottaa lakisääteinen ta-
paturmavakuutus, sillä pa-
lokuntayhdistys on silloin 
työnantaja. Korvaus mah-
dollisesta tapaturmasta työ-
suhteiselle maksetaan silloin 
tästä työnantajan tapatur-
mavakuutuksesta.  Joillakin 
palokunnilla osa jäsenistä 
saa henkilökohtaista korva-
usta, osa ei. Siinäkin tapauk-
sessa lakisääteinen tapatur-
mavakuutus on yhdistyksellä 
oltava.

Varsinais-Suomessa on 
jonkin verran toimenpide-
palkkaisia palomiehiä, joille 
pelastuslaitos maksaa palk-
kion ja suorittaa lakisääteiset 
työnantajakulut. Tällöinkin 
pelastuslaitos on pelkästään 
palkka-asiamiehen roolissa 
työnantajan (eli yhdistyk-
sen) suuntaan ja lakisäätei-
sen tapaturmavakuutuksen 
ottamisvelvollisuus on yh-
distyksellä. Satakunnassa 
pelastuslaitos ei maksa so-
pimushenkilöstölle henkilö-
kohtaisia korvauksia.

On huomattava, että 
toisin kuin joskus aiemmin, 
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Antti Ali-Raatikainen 
Toiminnanjohtaja

ei pelastuslaitos enää kont-
rolloi palokuntien lakisäätei-
sen tapaturmavakuutuksen 
voimassaoloa, vaan se on 
täysin yhdistyksen omalla 
vastuulla. Mikäli vakuutta-
misvelvollisuutta todetaan 
laiminlyödyn, siirtyy asia Ta-
paturmavakuutuskeskuk-
selle (ent. Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto), joka voi 
määrätä laiminlyöntimak-
sun (=korotettu vakuutus-
maksu, myös takautuvasti). 
Vahingon kärsinyt saa täs-
säkin tilanteessa kuitenkin 
korvauksensa – Valtiokont-
torilta.

Tiivistetysti voidaan siis to-
deta, että aina kun palokun-
talainen saa toiminnassaan 
henkilökohtaista korvaus-
ta, tulee taustayhdistyksellä 
olla lakisääteinen tapatur-
mavakuutus.

Pohjola Vakuutuksen 
ryhmätapaturmava-
kuutus

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton jäsenpalokun-
nilleen välittämä Pohjola 
Vakuutuksen ryhmätapa-
turmavakuutus on vapaa-
ehto inen,  täydentävä 
lisävakuutus. Se ei poista laki-
sääteisen tapaturmavakuu-
tuksen ottamisvelvollisuutta 
silloin kuin se palokunnalle 
kuuluu. Pohjolan vakuutus 
kattaa myös veteraani- ja 
soittokuntatoiminnan tapa-
turmien kulut ja korvaukset, 
mitkä eivät kuulu lakisää-
teisen vakuuttamisen piiriin 
(Valtiokonttori tai työnanta-
jan vakuutusyhtiö).

Vakuutus on voimassa 
kaikessa VPK:iden, LSPeL:n 
ja SPEKin sekä näiden jä-
senjärjestöjen toiminnassa. 
Lisäksi hinnaltaan edullisen 

Pohjolan vakuutuksen etu-
ja ovat vamman päivära-
ha-, kuolemantapaus- sekä 
haittakorvaukset, jotka va-
paaehtoisessa vakuutukses-
sa korvataan lakisääteisten 
korvausten lisäksi. Päivära-
ha tosin on pieni, sillä sen suu-
ruus käytännössä määrittää 
vakuutusmaksun tason.

Ammatinharjoittajan 
kannattaakin huolehtia yrit-
täjän tapaturmavakuutuk-
sen tasosta, sillä hänen päi-
värahansa määräytyy sen 
mukaan. Kertakorvaukset 
(hoitokulut, haittakorvaus, 
kuolema) maksetaan Poh-
jolan vakuutuksesta riippu-
matta siitä, onko palkansaa-
ja vai yrittäjä.

Tiiviisti

Ei-palkatun palokuntalai-
sen ensisijainen vakuuttaja 
on Valtiokonttori, joka vas-
taa tämän tapaturmakuluis-
ta (tutkimus-, hoito-, esine-
kulut), ansionmenetyksestä 
(päiväraha ym.) sekä muis-
ta mahdollisista korvauksista 
(haittaraha, hoitotuki, kuo-
lema ym.). 

Mikäli toiminnasta mak-
setaan jollekin jäsenelle 
palkkaa, tulee yhdistyksel-
lä olla lakisääteinen tapa-
turmavakuutus. Korvaukset 
maksetaan tapaturman sat-
tuessa silloin tästä vakuutuk-
sesta. Valtiokonttori ei kor-
vaa niiden tapaturmia, joille 
maksetaan palkkaa (paitsi 
vakuutuksen laiminlyöntita-
pauksissa).

Tapaturma-/hoitokulut 
korvataan vain kertaalleen 
(VPK-laiselle pääasiassa 
Valtiokonttori), mutta päi-
väraha-, kuolemantapa-
us- sekä haittakorvaukset 
maksetaan vapaaehtoises-

ta Pohjolan vakuutuksesta 
lakisääteisten korvausten li-
säksi. Lisäksi Pohjola korvaa 
vamman hoidon osalta kulu-
ja, joita ei korvata lakisäätei-
sesti (mm. veteraanit ja soit-
tokunnat).

Palokuntalaisen on ta-
paturman satuttua tärkeä 
hakeutua mahdollisimman 
pian hoitoon ja ilmoittaa 
asiasta esimiehilleen (yksi-
könjohtaja/tilannepaikan 
johtaja/palokunnan pääl-
likkö), jotta tapaturmailmoi-
tus voidaan tehdä, kun vam-
ma ja sen syntyyn johtanut 
tilanne ovat tuoreina mie-
lessä. Yleensä tapaturmail-
moituksen Valtiokonttoriin ja 
vakuutusyhtiöön tekee pa-
lokunnan päällikkö. 

Tässä linkit sähköisiin ta-
paturmailmoituksiin lyhyto-
soitteina:

Valtiokonttori:
https://urly.fi/1jdY

Pohjola:
https://urly.fi/1je1

Palokuntaveteraani-
päivä ei näytä hiipumi-
sen merkkejä
Perinteinen LSPeL -palokuntaveteraanipäivä järjestettiin 
elokuussa Kiukaisten uudella paloasemalla. Osallistujia 
tapahtumassa oli jälleen yli 300 henkeä. Veteraanit koki-
vat mukavaksi Ari Nurmen lauluesitykset sekä yhteislaulun. 
Vanhalla linjapiilillä ajelu herätti osallistujissa muistoja.

Heijastinviikko 44 -kampanja

Yhteistilaus yli 11 000 
heijastimelle

Palokuntanaisten muutama vuosi sitten lanseeraama 
turvallisuuskampanja Heijastinviikko 44 on saanut hie-
nosti jalansijaa palokuntien arjessa. Kampanjasta on 

tullut koko palokunnan yhteinen turvallisuusviestintäviikko. 
Kampanjan tarkoituksena on jakaa oman kunnan asukkail-
le heijastimia pimenevinä iltoina viikolla 44. Viesti menee 
paremmin perille, kun paloauto pysähtyy pimeän jalankul-
kijan tai pyöräilijän luokse ja antaa heijastimen, ilmoittaen, 
että ”ota tuosta, erotut paremmin pimeässä”. 

Heijastinkampanjaa voi tehdä palokunnissa itse katso-
mallaan tavalla. Heijastimia voi hoitaa jaettavaksi vaikka 
paikallisen yritysyhteistyökumppanin kautta tai osallistua 
yhteistilaukseen LSPeL:n kautta. Tänä vuonna yhteistilaus-
määrä oli ennätysmäiset yli 11 000 paloautoheijastinta. 

LSPeL tuubihuivi
kampapuuvillaa
30  €. www.lspel.fi
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Syksyn alkajaisiksi kou-
luttajat kohensivat tai-
tojaan. Kouluttajan kou-
luttamisosaaminen on 
aiheesta r i ippumaton 
asia. Yleisiä koulutta-
mis- ja opettamistaitoja 
voidaan siis opetella ja 
kerrata isommassa ryh-
mässä riippumatta siitä, 
millä palokuntatoimin-
nan osa-alueella koulut-
taja toimii. 

Mu k a n a  e l o k u u n 
lopun koulutusris-
teilyllä oli niin nuo-

riso- ja naistyön kuin myös 
palokuntakoulutuksen te-
kijöitä. Osallistujat toimivat 
Länsi-Suomen, Hämeen ja 
Uudenmaan pelastusliitto-
jen alueilla. Neljättä kertaa 

Kouluttajaristeily kokosi yli 90 
osallistujaa

järjestetty risteily on toistai-
seksi historiansa suurin yli 90 
osallistujalla.

Flippaus, learning café

Koulutuspäivän aikana 
opettaja Hanna Pihanpe-
rä, Lemun VPK:sta tutustut-
ti kouluttajat uusiin tapoihin 
tuottaa opetettavalle ryh-
mälle oppimista. Videotyk-
ki-kouluttajan puhe –yhdis-
telmä sai rinnalleen uusia 
erilaisia tapoja tehdä ope-
tustilanteista erilaisia. 

Osaamisen kartuttami-
nen vahvistaa laatua

Vuosiakin kouluttanut 
kouluttaja voi oppia uutta, 
jos on halu parantaa osaa-

mistaan. Kouluttajaosaa-
minen syntyy pohjakoulu-
tuksesta, lisäkoulutuksesta, 
omasta motivaatiosta kehit-
tyä ja tietenkin itse koulutta-
misesta ja oman koulutuksen 
laadun tarkkailusta.

On hienoa huomata, 
että kouluttajaristeilyn suo-
sio on kasvussa. Tämä ker-
too siitä, että palokunta-
toiminnan kouluttajat ovat 
kasvavassa määrin kiinnos-
tuneet kehittämään omaa 
osaamistaan. Oli kyse sitten 
kokeneesta tai uransa alku-
vaiheessa olevasta koulut-
tajasta.

Palaute koulutusristei-
lystä

Risteilyn jälkeen palaut-

teen kävi antamassa 40,7 
% osallistujista. 39 prosenttia 
osallistujista olivat ensikerta-
laisia. 84 prosenttia vastaa-
jista oli jokseenkin tai täysin 
samaa mieltä siitä, että kou-
luttaja (Pihanperä) oli asian-
sa osaava ja 85 prosenttia 
koki, että koulutus oli hyödyl-
linen. 70 prosenttia vastaajis-
ta oli täysin samaa mieltä sii-
tä, että toiminta ja tunnelma 
olivat mielekästä. 8 prosent-
tia oli vastaajista oli täysin eri 
mieltä. 92 prosenttia vastaa-
jista tutustui uusiin ihmisiin. 8 
prosenttia vastaajista oli jäl-
leen täysin eri mieltä.

Yleisotos kaikista palau-
tekyselyn neljän vaihtoeh-
don kysymyksistä oli: Täysin 
eri mieltä: 9,9%, Jokseenkin 
eri mieltä 5,8%, Jokseenkin 

samaa mieltä 29,5%, Täysin 
Samaa mieltä 54,8%. Niin sa-
notut positiiviset vastaukset 
olivat näin ollen 84,3% kaikis-
ta vastauksista ja negatiivi-
set vastaukset 15,7%. 

Ensi vuonna taas

 Rakentavan palautteen 
jälkeen kouluttajaristeilyä 
tullaan kehittämään, ja seu-
raava koitos on lyöty ensi-
vuodelle ajankohtaan 28.-
29.8.2020. Kouluttaja, laita 
siis nasta kalenteriin. Kiitos 
kaikille osallistujille ja koulut-
taja Hannalle mielekkäästä 
risteilystä.

Koulutuskalenteri 2019
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Liiton tiedotusvaliokun-
ta lanseerasi keväällä 
Facebookissa kuvakil-
pai lun.  Kuvaki lpai lun 
alustaksi perustettiin pa-
lokuntalaiset kuvaavat 
–ryhmä ao. yhteisöpalve-
lualustalle.

Kuka tahansa palo-
kunta la inen,  palo-
kuntanainen, palo-

kuntanuor i ,  -veteraani , 
soittokunnan edustaja etc. 

Kuva vs. 1 000 sanaa LSPeL:n kuvakilpailu

oli tervetullut osallistumaan. 
Kilpailukuva ei saanut olla 
ns. keikkakuva, vaan kuva, 
mikä kuvaa omaa palokun-
taharrastusta. Voittajalle oli 
luvassa 300 euron älypuhe-
linlahjakortti. 

LSPeL tiedotusvaliokunta 
istui alas syyskuussa ja kävi 
läpi kuvakilpailuun osallis-
tuneet kuvat. 23 kilpailuku-
vasta alettiin karsia ensin 
top 10, top 5, top 3 ja lopuksi 
voittajakuva. Voittokuvaksi 

valiokunta valitsi Janne Leh-
tilän, Askaisten VPK, kuvan 
sammutusmiehestä raken-
nuspaloharjoituksessa. Va-
liokunnan perustelut olivat 
seuraavat: kuvan tekninen 
toteutus erinomainen, idea 
loistava, mallin ohjaus täy-
dellinen. Kuka voi vastus-
taa palokuntaharrastusta 
tämän kuvan perusteella. 
Kuva on loistava rekrytoin-
tiin ja kuvituskuvaksi.  Tässä 
voittajakuva ja muutama 

erityismaininnan ansainnut 
otos. Onnea voittajalle ja kii-
tos kilpailuun osallistuneille.

Ryhmä edelleen aktii-
vinen

LSPeL palokuntalaiset ku-
vaavat –ryhmä on edelleen 
facebookissa ja sinne voi liit-
tyä ja julkaista kuvia omas-
ta harrastuksesta. Ryhmäs-
sä on 132 jäsentä tätä juttua 
tehdessä. Julkaistessasi ku-

van ryhmässä suostut siihen, 
että LSPeL voi käyttää ku-
vaa omissa pelastusalaan 
liittyvissä julkaisuissa. Ku-
vaajan isäoikeus säilyy aina 
kuvaajalla, joten kuvaaja 
mainitaan aina kuvaa jul-
kaistaessa. Mukavia kuvan-
ottohetkiä palokuntahar-
rastuksen parissa

Terv. LSPeL tiedotusvalio-
kunta

Muutamia muita poimintoja kil-
pailukuvista:

Vas: Christa Luodon kuva kertoo har-
rastuksesta, mitä tehdään säällä kuin 
säällä

Kesk: Joonas Dunderfeltin kuva sopii 
erittäin hyvin esim. kuvituskuvaksi pe-
lastusalalle.

Alh: Tiina Lehtosen kuvassa palokunta-
nuoret suihkutusharjoituksessa.

Janne Lehtilän (Askaisten VPK) ottama kuva ihastutti raadin muun muassa teknisen toteutuksen ja mallin ohjauksen vuoksi.
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LSPeL:n palokuntanuo-
risoleiri on liiton suurin 
nuorisotyön vuosittai-

nen ponnistus, joka tarjoaa 
palokuntanuorille koulut-
tautumis- ja elämysmahdol-
lisuuksia. Lisäksi nuoret ovat 
kertoneet leir ien olevan 
palokuntavuoden kohokoh-
ta. Siksi on tärkeää saada 
mahdollisimman moni nuori 
osastoista leireil le ja sitä 
kautta pitämään kiinnos-
tusta yllä palokuntatoimin-
taan.

Nuorten määrä leireillä 
ja osastoissa laskussa

Leirin aikana tehtiin lei-
rinjohtaja Mikko Rauhasen, 
Maarian VPK toimeksian-
nosta tilastollinen selvitys 
leirille osallistuvien nuorten 
määrästä suhteessa nuori-
so-osastojen jäsenmäärään 
(toimintatilastot). Tilaston 
tarkasteluajankohta sijoittui 
2010 -luvulle. 

Liiton leireille osallistuvi-
en nuorten määrä on lasku-
suhdanteinen, minkä vuoksi 
haluttiin verrata niitä osasto-
jen lähettämiin toimintatilas-
toihin. Selvisi, että osastojen 
vahvuudet (kokonaisuute-
na liiton alueella) ovat myös 
lievässä laskussa tämän 
vuosikymmenen puolella. 

Suhdanne ei ole jyrkkä, mut-
ta suunta on selvästi alene-
maan päin.

Kirje osastoihin

Liiton nuorisotyövalio-
kunta on lähettänyt nuori-
so-osastoihin tilastokirjeen 
oman palokunnan nuoriso-
osaston tilanteesta. Kirjeen 
tarkoitus on tarvittaessa he-
rättää palokunta kiinnostu-
maan nuorisotyönsä tilasta.

Nuoriso-osasto on edel-
leen vahvin kanava saada 
uusia käsiä hälytysosastoon 
ja näin ollen pitämään pa-
lokunnan operatiivinen tule-
vaisuus turvattuna.

Leiriltä poisjäännin syyt

Liiton nuorisotyövalio-
kunta jatkoi leirillä aloitet-
tua tilastotyötä ja haluaa 
selvittää niitä syitä, miksi 
nuori tai koko osasto jää tu-
lematta leireille. Maksaako 
leiri liikaa? Onko ajankohta 
huono? Nuoria ei kiinnosta? 
Ohjaajilla ei ole resursseja 
lähteä? Leireillä ei ole mu-
kavaa?

Leirejä järjestetään nuo-
ria varten, joten on äärim-
mäisen tärkeää tietää syi-
tä, miksei nuori välttämättä 
halua lähteä mukaan. Nuo-

risotyön alueohjaajat otta-
vat tämän aiheen syksyn 
mittaan puheeksi toiminta-
alueiden omissa kokouksissa 
ja seminaareissa. 

Tavoitteena on löytää 
keinoja, miten nuorisotyö-
tä voidaan yhdessä tukea. 
Mikäli palokunnan nuoriso-
osaston toiminta on nousu-
johteista, toivotaan hyvien 
toimintatapojen jakoa myös 
naapuripalokunnille. 

KIPINÄ –työkalu käyt-
töön ja koko yhdistys 
mukaan

Valtakunnallinen palo-
kuntanuorisotyö on tänä 
vuonna lanseerannut uu-
den sähköisen KIPINÄ -työ-
kalun, mikä on oiva apu 
tarkastella oman nuoriso-
osaston elinvoimaisuutta ja 
toimintaa. Parasta olisi, jos 
palokunnan hallinto kiinnos-
tuisi myös tästä.

Urheilun puolella vastaa-
vana työkaluna on Olym-
piakomitean Tähtiseura 
–ohjelma, missä seuroja kan-
nustetaan tarkastelemaan 
ja huolehtimaan omasta 
laadustaan annetuilla mit-
tareille. Yhteinen etu koko 
yhdistykselle on, että palo-
kunnalla on toimiva ja elin-
voimainen nuoriso-osasto. 

Hallinnon tai hälytysosas-
ton välinpitämättömyys on 
myrkkyä nuorisotyölle, mitä 
pitäisi vaalia. 

Kipinä kadoksissa? Tar-
vitaanko jäsenmaksu-
ja? Arvokysymyksiä

Etenkin urheiluseuroissa 
nuorten vanhemmat ovat 
tottuneet maksamaan suu-
riakin summia nuoren har-
rastuksesta. Palokuntatoi-
mintaa markkinoidaan taas 
täysin ilmaisena harrastukse-
na. Joskus tulee ajatelleek-
si, että sahaammeko omaa 
oksaa markkinoidessamme 
arvokasta harrastusta ilmai-
sena. 

Ihmisillä tuntuu olevan kä-
sitys siitä, että laatu maksaa. 
Jos harrastus ei maksa, onko 
se laadukasta? Teemmekö 
karhunpalveluksen omal-
le harrastukselle sillä, että 
emme arvosta ”rahallisesti” 
omaa harrastustamme. 

Pitäisikö ottaa käyttöön 
nuoriso-osaston jäsenmak-
su? Tai onko leirin oltava nuo-
relle/nuoren vanhemmalle 
täysin ilmainen? Jotkut osas-
tot keräävätkin jo ns. sitoutu-
misrahan leireille osallistumi-
sesta vanhemmilta. Miksei 
koko leiriä? Tarjoaahan pa-
lokunta jo kuljetuksen, ka-

luston ja harjoitusvarusteet 
nuorelle leirillä. Noin 100 eu-
roa on loppujen lopuksi pieni 
raha siitä, että nuori on viikon 
täyshoidolla kouluttautu-
massa turvallisuusosaajaksi. 
Päivä Puuhamaassa tai hu-
vipuistossa vie varmasti sa-
man rahan perheen pussis-
ta. 

Voisiko nuoriso-osaston 
jäsenmaksut kanavoida esi-
merkiksi palokunnan nuo-
riso-osaston kouluttajien 
koulutuksen ja osaamisen 
parantamiseen?

Nämä ovat mielestäni 
asioita, mistä pitää keskus-
tella omassa palokunnassa 
ajan kanssa. Mikäli halutaan 
tarjota edelleen nuorelle il-
mainen harrastus, niin se on 
eettisesti hieno asia, mutta 
arvostavatko vanhemmat 
vastikkeetonta harrastus-
ta  nykypäivänä. Maailma 
muuttuu.

Mitä tehdään, kun katsotaan 
tilastoja?
Nuorten määrä osastoissa ja leireillä

Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton palokuntanuorisoleiri LOIMU 2019 järjestettiin viime kesänä Jämijärvellä. 
Onnistunut leiri keräsi 928 leiriläistä. Leirityöryhmä 2019 pitää päätöskokouksensa marraskuun lopussa, jolloin 
käsitellään muun muassa leiripalaute. Se on auki osoitteessa www.lspel.fi/leiri. Vastauksia on tullut kiitettä-
västi yli toista sataa. 

Anssi Lamminen
järjestöpäällikkö, 

LSPeL

mitä tehdä, jos nuoriso-osaston 
tilastot näyttäisivät tältä?



 7Palokuntatoiminta

CTIF (Comité techni-
que international 
de prévent ion et 

d´extinction du Feu) on 
kansainväl inen palo- ja 
pelastusliitto. CTIF on pe-
rustettu Pariisissa vuonna 
1900. Tavoitteena on tukea 
kansainvälistä yhteistyötä 
palo- ja pelastusasiantunti-
joiden välillä. CTIF koostuu 
30 jäsenmaasta ja noin 50 
järjestöstä. CTIF järjestää 
muun muassa kansainvä-
l is iä konferenssejä sekä 
kilpailuja. Tavoitteena on 
myös tukea palokuntanuo-
risotyötä, Euroopassa osal-
listuu noin 650 000 palokun-
tanuorta toimintaan. Lisää 
tietoa CTIF:stä löytyy  www.
ctif.fi. Nuorten kilpailut jär-
jestetään joka toinen vuosi 
eri puolilla Eurooppaa.

Upeat maisemat

Tänä vuonna kilpailut 
veivät meidät Sveitsin lou-
naisosaan, alppien keskel-
le. Martigny on pieni alppi-
kaupunki, missä asuu noin 18 
000 asukasta. Upein maise-

min siunattu Martigny sijait-
see Italian ja Ranskan rajan 
läheisyydessä. Myös Mount 
Blanc näkyy Ranskan puo-
lella.
Viikon aikana joukkue ehti 
harjoitella kilpailuja varten, 
tutustua lähiympäristöön 
retkien muodossa, kilpailla 
sekä luoda suhteita muihin 
palokuntanuoriin. Leiriviikon 
aikana Team Åboland kulki 
yhtenä joukkueena Suomi-
liput liehuen. Leiriin osallistui 
52 joukkuetta 25 eri maas-
ta. Kaukaisin osallistujajouk-
kue tuli Japanista asti. 

Mielet tömiä nähtä-
vyyksiä

Matka  taittui  lentäen, 
Helsingistä Amsterdamin 
kautta Geneveen. Sen jäl-

Palokunta-
nuoret
Sveitsissä
CTIF -leiri Sveitsin Martignyssä 14-21.7.2019

keen jatkoimme minibussilla 
vielä 1,5 tuntia Genevejär-
ven toiselle puolelle. Yöpy-
minen tapahtui koulussa, 
retkisängyillä. Ruokailu jär-
jestettiin paikallisessa mes-
sukeskuksessa. Ruoka oli 
yllättävän hyvää, toki tarjou-
tui mielenkiintoisia uusia tut-
tavuuksiakin. Raclette-illalli-
nen oli kaikista kiinnostavin, 
siihen kuului jopa orkesterin 
esiintyminen.
Viikon aikana ehdittiin tutus-
tua Emosson Dam-vuoreen, 
joka on 1963 metriä korkea, 
sieltä nähtiin jopa Ranskan 
puolelle. Toinen suosittu 
retkikohde oli Euroopan 
suurin vuorensisäinen järvi 
Lac Souterrain. Kokemus oli 
henkeäsalpaava.
Ehdimme myös tutustua 
paikallisiin eläimiin, maail-

man korkeimmalla sijaitse-
vassa eläintarhassa. Siellä 
pääsimme lähietäisyydeltä 
ihailemaan mm. karhuja, 
susia sekä monia erilaisia 
sarvipäitä.

Ja sitten kilpaillaan

Viikon kohokohta oli kui-
tenkin torstai, jolloin käytiin 
tiukat kilpailut Martignyn Sta-
de d´Octodure-stadionilla. 
Kilpailu on kaksiosainen; 
kalustokilpailu sekä viesti-
kilpailu. Jokaisella osallistu-
jalla on oma tehtävä, joka 
pitää suorittaa virheettö-
mästi sekä mahdollisimman 
nopeasti. Haastavin tehtä-
vä on useiden mielestä hiljaa 
pysyminen.

Suomen kolmesta joukku-
eesta Team Åboland sijoit-

tui parhaiten. Torstai iltana 
joukkueet osallistuivat leik-
kimieliseen kilpailuun, missä 
joukkueet yhdessä tekevät 
hauskoja ja haastavia tehtä-
viä. Kilpailut sisältävät paljon 
naurua, vettä, likaisia vaat-
teita sekä hauskoja muisto-
ja.

Kisoihin osallistuminen 
vaatii aikaa, suunnittelua ja 
rahaa. Kiitos meidän spon-
soreiden; Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liitto, Svens-
ka Kulturfonden, SPEK/PSR 
ja Lähitapiola, meidän oli 
mahdollista toteuttaa mat-
ka, joka antoi uusien ystä-
vyyssuhteiden lisäksi paljon 
ihania muistoja.

Teksti ja Kuvat:
Camilla Rautanen

Åbolands brandkårsförbund rf. on jo muutaman vuo-
den osallistunut CTIF-kilpailuihin. Viime vuonna 10 
tyttöä kilpaili Suomen karsintakilpailuissa ja voittivat 
kisan. Tämä antoi joukkueelle mahdollisuuden edus-
taa Suomea 22. kansainvälisissä CTIF -kilpiluissa tä-
män vuoden heinäkuussa Sveitsin Martignyssä. Team 
Åboland-joukkue koostui Paraisten ja Korppoon pa-
lokuntalaisista.
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LSPeL Kypärä -tuotteet myynnissä

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

Nahkavyö, musta,
sopii esimerkiksi

asemapalvelusasun kanssa
30 €

Palohaka,
kivilaatalla (lahjaesine)

109 €

2019 päivämääriä ja poimintoja

Kaikki koulutukset, tapahtumat ja toiminnat löydät Liiton internetsivulta
lspel.fi  ja facebookista.

5.-6.10.   Palokuntien hallinnon ja päällystön seminaari, Itämeri (Viking)

28.10.-3.11. Heijastinviikko 44  -turvallisuuskampanja

14.10. & 2.12. Automaattisen paloilmoittimen hoitajakurssit: LSPeL Turku

23.-24.10.  Väestönsuojan hoitajakurssi, Pori

6.-7.11.   Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi, Pori

16.11.   LSPeL syyskokous, Salo

21.11.  LSPeL Somekoulutus, Eura

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 €

LSPeL tuubihuivi
kampapuuvillaa
30  €. www.lspel.fi


