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Tuhansia heijastimia jakoon 
marraskuussa

s. 7

Liiton Porin toiminta-alu-
een tapahtuma laajeni suu-
remmaksi  liiton tapahtumak-
si suunnitteluiden edetessä. 

350 palokuntalaista juhlivat 
arvokkaasti Yyterissä

Palokuntanaisilla on ta-
pana tempaista pystyyn 
mitä mielenkiintoisempia 
kampanjoita ja toimintoja. 
Tänä vuonna pimeät ihmiset 
saivat tuta palokuntanaisten 
häikäsevästä projektista

Liiton toimitilat esittelyssä

s. 2

Kerosiinite 26, 20360 TUR-
KU, on liiton uusi virallinen 
posti- ja käyntiosoite. Kärsä-
mäen miehitetyn paloase-
man takana sijaitsevat toimi-
tilat ovat aivan lentokentän, 
Medi-Helin ja Rajavartiolai-
toksen vartiolentulaivueen 

Turun tukikohdan  vieressä. 
Samoissa tiloissa liiton toimis-
ton kanssa toimii V-S pelas-
tuslaitoksen koulutusasema. 
Näin kuukauden jälkeen 
muutosta voidaan jo esitellä 
joitain toimiston nurkkia.

Palokuntalaiset yhdessä seuraavalle vuosisadalle -tapahtuma oli myös virallinen Suomi 100 -ohjelma

Tapahtumaa oli suunniteltu 
kevättalvesta asti pitkin juh-
lavuotta. Yyterin kylpyläho-
telli soveltui loistavasti yli 300 

hengen juhlallisuuksiin. 
Monipuolinen ohjelma 

kahdella eri osiolla on vaa-
tiva ponnistus järjestäjien, 

esiintyjien kuin hotellinkin 
puolelta.  Moneen liikkuvaan 
osaan pitää löytyä kuljettaja. 
Mukana avustamassa olivat 

myös palokuntanuoria, jotka 
toivottivat juhlaväen terve-
tulleeksi saavuttaessa juhla-
paikalle.

Enäjärven koululaisten Neljä vuodenaikaa -esitys nauratti ja ihastutti päiväjuhlassaa.
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Uutiset

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry:n
tiedotuslehti

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

Kannen iso kuva:
Anssi Lamminen

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

Hyvää joulunaikaa toi-
vottaen:

Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja

Liiton aluetoimintaa 
kehittämässä
Alueilla oma identiteetti

Länsi-Suomen Pelastus-
alan liitolla on kahdek-
san toiminta-aluetta: 

Pohjois-Satakunnan, Kaak-
kois-Satakunnan ja Sasta-
malan, Rauman, Porin, Au-
ranmaan, Vakka-Suomen, 
Turun sekä Salon seutujen 
toiminta-alueet. Näissä on 
tarkoitus toteuttaa li iton 
toimintaa ja tavoitteita 
aluetasolla, lähellä palo-
kuntayhdistyksiä.

Toimintaohje on juuri 
päivitetty

Toiminta-alueen y l in 
päättävä elin on alueen ko-
kous. Kunkin alueen toimin-
taa koordinoi aluetoimikunta 
puheenjohtajansa johdolla. 
Toimintaa toteuttavat työ-
ryhmät (mm. nuoriso-, nais- ja 
veteraanityöryhmät), jotka 
koostuvat palokuntayhdis-
tysten edustajista. Nämä 
valitaan alueen yhdistysten 
osastojen edustajien koko-

uksissa.  Toiminta-alueen 
toimintaohje on äskettäin 
päivitetty, ja se löytyy LSPEL.
fi -sivuilta.

Useimmi l la to iminta-
alueilla nais-, nuoriso- ja 
veteraanitoiminta toimivat 
aktiivisesti, mutta pitkälti 
itsenäisesti alueellaan. Hä-
lytysosastojen alueellinen 
toiminta on vähäisempää ja 
osalla alueista aluetoimikun-
ta ei ole aktiivisessa roolissa 
toiminnan koordinoijana.  
Aluetoiminnan mielekkyyt-
tä ja alueiden lukumäärää 
onkin keskusteluissa ajoittain 
kyseenalaistettu. 

Liiton hallinto asetti 2016 
lopussa työryhmän kartoitta-
maan aluetoiminnan nykyti-
laa ja antamaan ehdotuk-
sia toiminnan kehittämiseksi. 
Työryhmään kuuluivat Kalle 
Lehtonen (pj.), Heikki Haapa-
la, Esko Lehtonen, Matti Leh-
tonen, Tiina Lehtonen sekä 
liiton toiminnanjohtaja (siht.). 
Työ ajoittui vuodelle 2017.

Alueiden määrä on 
hyvä

Aluetoiminnan tilaa kar-
toitettiin tuoreen LSPeL:n jä-
senkyselyn vastausten sekä 
alueiden puheenjohtajien 
ja alueohjaajien haastat-
telujen perusteella. Näiden 
mukaan halutaan nykyinen 
toiminta-alueiden määrä ja 
toimintarakenne säilyttää, ja 
samalla kehittää aluetoimi-
kuntia sekä hälytysosastojen 
järjestötoimintaa. Tätä tuki-
sivat muun muassa kaikkien 
toimijoiden yhteiset tilaisuu-
det alueella, alueiden väli-
nen yhteistyö, koulutukset 
(esim. yhdistystoiminta), se-
minaarit ja virkistystapahtu-
mat. 

Johtopäätöksenä todet-
tiin, että aluetoimintaa ei 
kannatakaan yrittää ajaa 
kaikkialla samaan muottiin, 
vaan se saa olla alueensa 
näköistä. Työryhmä suositte-
lee, että alueen tapahtumat 

kerätään ajoissa yhteiseen 
ja kattavasti jaettavaan 
kalenteriin, jotta suunnittelu 
helpottuu ja tilaisuuksia voi-
daan myös yhdistellä. Alue-
toimikunnan tulee tehdä 
itsensä tunnetuksi alueensa 
palokuntien suuntaan. Myös 
alueen muut liiton jäsenet 
kuin palokunnat kannattaa 
kutsua toimintaan mukaan. 
Toiminta-alueiden välistä 
yhteistyötä tulisi entisestään 
lisätä, mm. vierailuilla ja hyvi-
en käytäntöjen jakamisella. 
Uutena aluetoiminnan kehit-
tämisen muotona on tarkoi-
tus kerätä kaikkien alueiden 
aluetoimikunnat yhteiseen 
kokoontumiseen ensi vuo-
den alussa.

Liiton päätoimipaikka 
muutti Raisiosta uusiin 
t i lo ih in  Turkuun mar-
raskuun alussa. Turun 
lentoaseman kupeessa, 
Kärsämäen paloaseman 
takana, Medi-Helin enti-
sissä tiloissa sijaitseva toi-
mitila sai liiton henkilös-
töstä ja kalustosta uudet 
asukkaat.

Toimitilat ovat Raision 
toimistoon nähden vä-
hän tiiviimmät, mutta 

nyt kuukauden sovittelun ja 
asettumisen jälkeen alkaa 
arki pyöriä. Avainsana tässä 
on ylimääräisen tavaran 
säilytys, tai toisin sanoen säi-
lyttämättömyys. Aikaa kului 
lajitellessa arkistoitavaa ja 
”lopullisesti arkistoivaa” kir-
jallista materiaalia, jota oli 
toimistolle kertynyt vuosien 
saatossa reilusti.

Muutto pelastuslaitok-
sen hallinnoimiin tiloi-
hin tuo synergiaa

Varsinais-Suomen aluepe-
lastuslaitos toimii päävuok-
ralaisena tässä Finnavian 
omistamassa kiinteistössä. 
LSPeL on V-S alpen alivuok-
ralaisena. Toimitila on myös 

Liiton toimitilat siirtyivät

Lentoaseman ja Medi-
Helin kainaloon

pelastuslaitoksen koulutus-
asema, jossa työskentelee 
laitoksen koulutusmestari 
Juha Karjalainen. Näin ollen 
yhteistyö liiton koulutuspääl-
likkö Terhi Kivijärven kanssa 
helpottuu.
Kiinteistön alueelle on myös 
suunnitelmissa muutakin 
käyttöä pelastuslaitoksen 
toimesta, mutta siitä lisää, 
kun laitoksella on askelmer-
kit selvillä.  Tätä kirjoittaessa 
toimiston arki alkaa pyöriä 
normaalisti tavaroiden löy-
täessä paikkansa.

Pori ja Turku edustet-
tuna

Nyt liitolla on toimipisteet 
molempien pelastuslai-
tosten tiloissa. Turussa on 
päätoimisto varastoineen, 
työhuoneineen ja luokka-
tiloineen. Porissa Satakun-
nankadulla pelastuslaitok-
sen toisessa kerroksessa, 
liitolla on avokonttorista työ-
piste, jossa pystyy palvele-
maan myös Satakuntalaista 
jäsenistöä. Molempien pe-
lastuslaitosten kanssa konk-
reettisesti olemisesta on 
hyötyä kaikille tahoille.

Osoite Turussa:
Kerosiinitie 26,
20360 TURKU

Osoite Porissa:
Satakunnankatu 3,
28100 PORI

Liiton koulutusvaliokunta 
testasti uudet koulutustilat 
marraskuussa.
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Palokuntien päällystön ja hallinnon 
opintopäivä vetää väkeä
Ohjelman laatu on ratkaiseva tekijä

Viime vuoden onnistu-
nut opintopäiväristeily 
sai jatkoa tänä syksynä, 
kun lokakuisena lauan-
taiaamuna yli 120 palo-
kuntalaista kokoontuivat 
Turun laivaterminaaliin.

Seminaari oli suunnattu 
palokuntien päällystöl-
le ja hallinnolle. Semi-

naarin aiheiden alustajat oli 
valittu tarkoin ajankohtaisia 
asioita painottaen. Yhtei-
senä kokoavana teemana 
tänä vuonna oli SOTE- ja 
maakuntauudistuksien arvi-
oidut vaikutukset pelastus-
toimeen ja palokuntalaisten 
arkeen.

Alustuksen päivän aikana 
pitivät: Jouni Pousi, erityisasi-
antuntija, Sisäministeriö. Art-
si Alanne, erityisasiantuntija 
Palosuojelurahasto. Marko 
Hasari, toimitusjohtaja, SPEK. 
Mika Kontio, pelastuspääl-
likkö, V-S aluepelastuslaitos. 
Sari Markkula, tuotepääl-
likkö, M&V Software. Juha 
Virto, pelastuspäällikkö, V-S  
aluepelastuslaitos. Petri Ek-
berg, aluepalopäällikkö, Sa-
takunnan pelastuslaitos.

Opintopäivän aiheena 
oli myös verkostoituminen, 
joten lounaskattaus mentiin 
arvotuin pöytäjärjestelyin. 
Tällä tavalla palokuntaväki 
tulee toistensa kanssa tutuiksi 
yhteisen ruokailun merkeis-
sä. Päivän päättävänä tee-
mana oli paneelikeskustelu, 
jossa päivän alustajat vasta-
sivat yleisöltä tulleisiin kysy-
myksiin. Opintopäivälle tuli 
pituutta, etenkin jos lähti Tu-
rusta katsottuna alueen ääri-
päästä, Pohjois-Satakunnas-
ta, mutta hyvä tunnelma ja 
laadukas sisältö pitivät väen 
virkeänä.

Opintopäivä diskossa?

Seminaarit i lana toimi 
tänä vuonna  laivan kak-
sikerroksinen yläklubi kon-
ferenssitilan ollessa jo buu-
kattuna toiselle ryhmälle. Ei 
ehkä paras mahdollinen tila 
opintopäivään järjestäjän 
ja osallistujan näkökulmas-
ta. Laivan henkilökunta teki 
kuitenkin parhaansa, jotta 
Opintopäivä saatiin soveltu-
maan klubiolosuhteisiin.

Taisi siinä myös järjestäjien 
otsalle muutama hikipisara 
nousta, kun puoli tuntia en-
nen seminaarin alkua siirrel-
tiin suuret ravintolasohvat 
auditoriomaiseen muotoon 
siivoojien vielä mopatessa 
lattiaa. Kokemus tämäkin. 
Palokuntalaisen pitää silti 
osata sopeutua aina eteen 
tulevaan tilanteeseen käy-
tettävissä olevin resurssein. 

Jatkoa luvassa?

Suurin osa toivoi uutta 
tapahtumaa heti vuoden 
kuluttua. Kaikki riippuu tosin 
siitä, saadaanko riittävä laa-
tu päivän sisältöön. Turhan 
kevyellä aihepatterilla ei tä-
män kokoluokan tapahtu-
maa kannata järjestää.

Laivaristeilyn aamulähtö-
nä toteutettu opintopäivä 

sai osallistujapalautteessa 
laajaa kannatusta. Muutoin 
aiheisiin ei välttämättä pys-
tytä täysin syventymään. 
Joka tapauksessa tämänkal-
taiselle järjestökoulutukselle 
on tilausta, mihin liiton pitää 
panostaa myös tulevaisuu-
dessa.

Myös Palosuojelurahasto 
(PSR) oli pitämässä alus-
tuksen palokuntien hal-
linnon ja päällystön opin-
topäivänä lokakuussa.

Erityisasiantuntija Artsi 
Alanne  avas i  PSR:n 
toimintaa ja avustus-

ten hakemista. PSR:n oma 
rahoitus tulee Palosuojelu-
rahastolaissa määritellystä, 
Suomessa palovakuutetus-
ta kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta vuosittain 
suoritettavasta palosuojelu-
maksusta.

Mitä palokunnille?

Rahaston Avustustyyp-
pejä ovat: pienavustukset, 
kalusto- ja rakennushank-
keet sekä erityisavustukset 
tutkimus- ja kehittämishank-
keisiin. Sopimuspalokunnilla 
on mahdollisuus pienavus-
tuksiin. Tämä edellyttää voi-
massaolevaa palokuntaso-
pimusta pelastuslaitoksen 
kanssa.

Avustuksilla tuetaan hä-
lytysvalmiuden tehosta-
mista tai työturvallisuuden 
parantamista tukevia ka-
lustohankkeita. Avustusta 
myönnetään hankintoihin, 
joilla turvataan VPK-toimin-

Palosuojelurahasto:

Kohdeavustuksia voi
hakea

nan jatkuvuutta ja toiminta-
edellytyksiä. Tämä sisältää 
esimerkiksi nuoriso-osaston 
telttahankintoja sekä häly-
tysosaston ensivasteen de-
fibrillaattorin hankinnat.

Pienavustuksilla on 12 500 
euron hintaraja sisältäen ar-
vonlisäveron. Samalla hake-
muksella voi hakea avustus-
ta useisiin alle 12 500 euron 
hankintoihin tai hankkeisiin. 
Hintaraja tarkoittaa kalus-
ton yksikköhintaa (sis. alv.), 
kiinteän omaisuuden, raken-
nuksen tai rakennuksessa 
olevan huoneiston hankin-
taan tai perusparannukseen 
kohdistuvissa hakemuksissa 
hankkeen yhteenlaskettuja 
kuluja.

Pienavustus on jatkuva-
hakuista, ja hakemukset toi-
mitetaan suoraan palosuo-
jelurahastoon. Hintarajan 
ylittäviin hankkeisiin haetaan 
avustusta kalusto- tai raken-
nushankeavustushaun yhte-
ydessä.

Erityisavustukset kalus-
tohankkeisiin laitoksel-
le ja sopimuspalokun-
nalle

Erityisavustusta voidaan 
myöntää pelastuslaitoksil-
le ja sopimuspalokunnille. 

Pelastuslaitoksille avustusta 
myönnetään kaluston tai jär-
jestelmän hankintaan. 

Kaluston osalta yksik-
köhinnan tulee olla vähin-
tään 30 500 euroa (sis. alv). 
Pelastuslaitoksille voidaan 
myöntää avustusta myös 
pelastustoimen kenttäjohta-
misjärjestelmän päätelaittei-
den hankintoihin.

Sopimuspalokunnille voi-
daan myöntää avustusta 
yksikköhinnaltaan yli 12 500 
euron (sis. alv) kaluston han-
kinnasta aiheutuneisiin kus-
tannuksiin. Ajoneuvotyyp-
pikohtaiset enimmäishinnat 
sekä muut ehdot on määri-
telty hakuohjeissa.

Erityisavustukset raken-
nushankkeisiin

Avustusta voidaan myön-
tää kunnille, pelastuslaitok-
sille ja sopimuspalokunnille 
uusien paloasemien raken-
tamiseen sekä vanhojen pa-
loasemien peruskorjaukseen 
tai laajentamiseen. Avustus-
ta myönnetään paloase-
man rakentamiskustannuk-
siin ja kiinteisiin kalusteisiin.

Sopimuspalokuntien osal-
ta avustusta ei myönnetä 
paloaseman juhlasalin tai 
vastaavan tilan rakennuskus-
tannuksiin. Avustusten ehdot  
on määritelty hakuohjeissa.

Rakennushankkeiden 
ehtoja

Avustusta ei myönnetä 
pintakorjauksiin, eli ovien ja 
ikkunoiden uusimiseen tai 
muihin vuosikorjauksen luon-
teisiin toimenpiteisiin. Eikä 
väestönsuojelu-, sairaankul-
jetus- ja öljyntorjuntatiloihin. 
Ei kunnallisille kiinteistöosake-
yhtiöille, maanhankintaan, 
irtaimistoon eikä juokseviin 
kuluihin.

Kuntien hankkeissa avus-
tus tulee huomioida täysi-
määräisesti vähennyksenä 
vuokraa määrättäessä. 
Avustuksen määrä voi olla 
enintään 40 % hyväksyttä-
vistä kustannuksista ja kerral-
la enintään 220 000 euroa. 

Pelastuslaitoksille ja kunnille 
voidaan myöntää avustusta 
myös harjoitusaluehankkei-
siin.

Avustuksia myös tut-
kimus- ja kehittämis-
hankkeisiin

Lisäksi PSR myöntää avus-
tusta myönnetään muun 
muassa myös oppimateriaa-
lin tuotantoon ja hankintaan, 
tietojenkäsittelyn kehittämi-
seen ja laitteiden hankin-
taan sekä valistamiseen ja 
neuvontaan. Avustusta on 
mahdollista hakea kaksi ker-
taa vuodessa.

FAKTABOXI:

- Palosuojelurahasto on 
valtion budjetin ulkopuoli-
nen rahasto, joka toimii si-
säministeriön valvonnassa

- myöntää vuosittain noin 11 miljoonaa euroa tulipalo-
jen ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin 
hankkeisiin.

Palosuojelumaksu
Palosuojelurahastolain mukaan tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa olevasta 
palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta 
vuosittain suoritettava palosuojelumaksu.
Palosuojelumaksua ei peritä auto-, kuljetus- tai eläin-
vakuutuksena myönnetystä vakuutuksesta palovaaran 
varalta.
Avustettavan toiminnan on kohdistuttava tulipalojen 
ehkäisyyn tai pelastustoiminnan edistämiseen

Lisätietoja: www.psr.fi

Opintopäivän aiheiden alustajat osallistujien tentissä paneelikeskustelussa.
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Vuonna 2010 Tieto & 
Taito -kokeen hyväk-
sytysti suoritti Vahdon 

VPK:n Oskari Hurula. Ja heti 
perään tämän hyvin vaati-
van nuorisotyön testin suorit-
ti hyväksytysti tänä vuonna 
Valtteri Kangasmaa, Pihla-
van VPK:sta Porista.

Tieto & Taito -merkkikoe 
järjestettiin Liiton nuoriso-
työn syksyn kilpailupäivänä 
Sakylässä 14.10. Kangasmaa 
on liiton historian 39. kokeen 
kautta ansainnut palokunta-

Tieto & Taito -merkki seitsemän 
vuotta tavoittamattomissa
Tänä vuonna Valtteri Kangasmaa selätti T&T -kokeen nuorisotyön 
Syksyn kilpailupäivässä

lainen. Ensimmäisen merkki-
koe järjestettiin Vehmaalla 
2.5.1983. T&T –merkkejä on 
jaettu numeroituna 23 kpl. 
niin ikään vuodesta 1983 
lähtien. Numeroidun T&T –
merkin voi saada palokunta-
nuorisotyön eteen tehdystä 
merkittävästä työstä eri palo-
kuntatoiminnan tasoilla. On-
nea Valtteri. Hienoa työtä.

Länsi-Euran VPK voitti 
10 -tehtävän

Nuorisotyön Syksyn kil-
pailupäivänä Säkylässä kil-
pailtiin 10 –tehtävän kilpai-
lu, ja järjestettiin Tieto&Taito 
–merkkikoe. 10 -tehtävä 
-kilpailun tarkoituksena on 
kehittää palokuntanuorten 
tietoja ja taitoja. toiminta-
alueet järjestävät omat kar-
sinnat, joista voittajat pää-
sevät liiton loppukilpailuun. 
Voiton vei tänä vuonna Län-
si-Euran VPK.

Kilpailujoukkueen muo-
dostavat kolme nuorta sa-
masta nuoriso-osastosta. 
Käytännön tehtäviä on 
kymmenen. Seuraavalle 
tehtävälle pääsee suoritet-
tuaan edellisen tehtävän tai 
maksimiajan umpeuduttua. 

Kilpailun ratkaisee nopein 
kokonaisaika.

Kiitos osallistujille, kilapai-
luvastaava Mervi Jaakolal-
le, Laitilan VPK, sekä muille 
järjestäjille.

Kilpailupäivä täydessä 
käynnissä Säkylässä.

Kuvassa
Valtteri Kangasmaa,

Pihlavan VPK

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liitto järjesti palo-
kunnille juhlavan tilai-
suuden lauantaina 2.12. 
Yyterissä, Porissa.

Kaksiosaisen tapahtu-
man ensimmäinen osa 
oli juhlava ja arvokas.  

Iltatilaisuus aloitettiin mal-
jannostolla ja ruokailulla 350 
palokuntalaisen voimin. Päi-
väjuhlassa Porin VPK:n soit-
tokunta siivitti tapahtumaa 
musiikillaan.

LSPeL:n puheenjohtaja 
Kai Vainio toivotti juhlaväen 
tervetulleeksi. Juonnoillaan 
tapahtumaa rytmitti Ylen uu-
tistoimittaja Ari Welling. Juh-
lapuheen piti SPEK:n valtuus-
ton  puheenjohtaja Anne 
Holmlund. Yleisö sai nauttia 
ja nauraa Enäjärven kou-
lulaisten esittäessä humo-
ristisen Neljä vuodenaikaa 

Hieno hetki

Finlandia -hymni auringon laskiessa päätti 
arvokkaan tilaisuuden

-näytelmäänsä. LSPeL:n kou-
lutuspäällikkö Terhi Kivijärvi 
nähtiin toisenlaisessa roolis-
sa, kun hän esiintyi laulaen 
soittokunnan säestyksellä 
neljän kappaleen verran.

Ehkä tunteikkain hetki ko-
ettiin päiväjuhlan päätöksen 
aikaan, kun soittokunta soitti 
Jean Sibeliuksen Finlandia 
-hymin samaan aikaa aurin-
gon laskiessa meren taa län-
teen. Seisoen vastaanotettu 
päätösesitys kruunasi juhlalli-
sen tilaisuuden.

Puuhamies palkittiin

Tapahtumaa suunnitellut 
työryhmä sopi, ettei ao. ta-
pahtumassa nosteta ketään 
erikseen esiin palkitsemalla 
tai muullakaan tavalla. Toisin 
kävi.  Tämänkin tapahtuman 
puuhamiehenä toiminut 
Matti Lehtonen, Pihalavan 
VPK:sta palkittiin liiton hopei-
sella, seppelöidyllä kypäräl-
lä (numeroitu), mikä jaetaan 
erittäin merkittävästä työstä 
liiton hyväksi.  Lehtosen ilme 

oli valokuvaamisen arvoi-
nen, kun hänet kutsuttiinkin 
yllättäen vastaanottamaan 
tunnustus. Perinteiseen vaa-
timattomaan tapaansa hän 
kiitti ja kumarsi, sanoen, että 
”yhdessä näitä hommia teh-
dään”. 

Iltajuhlassa skoolattiin

LSPeL:n toiminnanjohtaja 
Antti Ali-Raatikainen nostat-
ti kuohuvat yhdessä juhlivan 
palokuntaväen kanssa en-

nen juhlaruokailua. Illemmal-
la tunnelmaa toivat koomik-
ko J-T koskinen, pianisti Sami 
Nieminen ja tansseista vasta-
si FBI -beat.

Yyteri tanssi ja eli palo-
kuntahenkeä koko lauan-
tain. Hieno tapahtuma sii-
vitti palokuntalaiset uudelle 
vuosisadalle. Suuri kiitos ta-
pahtumaan järjestelyihin 
osallistuneille palokuntalai-
sille.

Anne Holmlund piti juhlapu-
heen päiväjuhlassa.

Ari Welling juonsi, ja Terhi 
Kivijärvi lauloi Yyterissä.

Tervetuloa -sanat lausui
Kai Vainio.

Palkitsemisella yllätetty Mat-
ti Lehtonen kiitti huomista.



 5Valtakunnalliset ja järjestö

Länsi-Suomen Pelastus-
alan liitto on osallistunut 
turvallisuusviestintä ja 

rekrytointiosastolla viimeisen 
10 vuoden aikana useille 
messuille. Näkyvyyttä on ol-
lut muun muassa Maatalo-
usmessuilla, Relax –nuoriso-
messuilla ja Osaava Nainen 
messuilla.

Laadukasta yhteistyötä 
messuosaston kanssa on ol-
lut pelastuslaitosten, poliisin, 
Rajan, SPR:n, MPK:n, pelas-
tuskoirien ja monien muiden 
turvallisuustoimijoiden kans-
sa. Liiton messutyöntekijöinä 
on ollut mukana niin vapaa-
ehtoiset kuin liiton henkilös-
tökin.

Menemisen takia me-
neminen kyseenalaista

Pelkkä näkyminenkin on 
aina hyvä asia, mutta par-
haimman tehon osastosta 
saa irti silloin, kun messuille 
mennään jonkin selkeän 
aiheen ja tavoitteen kans-
sa. Myös messujen aihe ja 
luonne määrittelevät hyvin 
tarkkaan messuosaston ai-
heen ja sen, osallistutaanko 
ylipäätään ao. messuile. Ei 

riitä, että organisaatiolla on 
tieto messutaktiikasta, vaan 
se pitää ohjeistaa selkeäs-
ti myös messutyöntekijöil-
le. Tällöin messuista saavat 
kaikki parhaan hyödyn irti 
niin organisaatio, messu-
työntekijä kuin messukävijä-
kin. 
Tänä vuonna LSPeL on nä-
kynyt muun muassa Nuku 
Rauhassa -turvallisuusta-
pahtumassa, Turun messuil-
la sekä Osaava Nainen & 
Hyvä olo -messuilla. Turun 
messuilla oltiin yhdessä V-S 
Pelastuslaitoksen kanssa.  
Palokuntanaiset sekä liiton 
tiedotusvaliokunta työsken-
telivät Osaava Nainen mes-
suilla.

Hajahavainnot

Tiedotusvaliokunnan haja-
havainnot messuperjantais-
ta oli se, että messuosastolla 
pitää olla todella aktiivinen 
keskustelunaloittaja, muu-
toin messuväki vain käve-
lee ohi ja toivottu tulos jää 
ohueksi. Karkkikulho ja flyeri 
eivät riitä. Silloin ei ole vielä 
syntynyt toivottua kontaktia 
esimerkiksi kodin paloturval-
lisuusasiassa. Tiedotusvalio-
kunta pohtikin kokoukses-
saan messujen jälkeen liiton 
tulevaa strategiaa messui-
hin osallistumisiin, esimerkiksi 
mihin osallistutaan ja mitkä 
messut alkavat näyttää hii-
pumisen merkkejä. 

Mukana messuilla –kannattaako?

Haka on palokuntien 
rek is ter i ,  johon on 
rekisteröity yli 37 000 

aktiivista henkilöä yhteys-, 
osallistumis- ja koulutustie-
toineen.

Haka tulee taskuun

Palokuntajohtaja Pet-
ri Jaatisen (SPEK) mukaan 
Haka on kehitetty pöytä-
koneaikana, joten se ei pys-
ty hyödyntämään nykyajan 
mobiilimahdollisuuksia. Uu-
desta Hakasta tulee myös 
mobiiliaplikaatio, jonka avul-
la myös yksilö itse pystyy seu-

Netistä poimittua: SPEK ajankohtaista 9.11.2017

Haka -palokuntarekisteri 
uudistuu

raamaan ja päivittämään 
henkilökohtaisia tietojaan 
Hakassa.  

Tietosuojaan on kiinni-
tetty erityistä huomiota

Uusi Haka täyttää EU:n 
tietosuoja-asetuksen vaa-
timukset omien tietojen tar-
kistamisen ja poistamisen 
suhteen. Lisäksi tietosuojan 
varmistamiseksi uusi Haka 
kerää lokitiedot tietojen käy-
töstä. Sen myötä ehkäistään 
mahdollisia tietosuojan louk-
kauksia. 

Vanhat tiedot säilyvät

Nykyiseen Hakaan tallen-
netut tiedot siirretään uuden 
Hakan tietokantaan. Jaati-
sen mukaan uusi järjestelmä 
on tarkoitus ajaa sisään vuo-
den 2018 alusta. Kevät on siir-
tymäaikaa, jolloin mennään 
rinta rinnan vanhan ja uuden 
kanssa. 

Alkuperäinen juttu luet-
tavissa: http://www.spek.fi/
Suomeksi/Ajankohtaista

SPEKissä on käynnistet-
ty jär jestötoiminnan 
koulutusjärjestelmän 

kehittämisprojekti. Kehit-
tämistyön tueksi kootaan 
as iantunt i jaryhmä, jon-
ka tehtävänä on toimia 
asiantuntevana neuvon-
antajana projektin eri vai-
heissa, osallistua koulutus-
uudistustyöhön ja laatia 
toteuttamissuunnitelmat 
uusituista koulutuksista.

Johtamisosaaminen 
palokunnissa tärkeää

Palokunnissa vaaditaan 
yhä enemmän osaamis-
ta henkilöstöjohtamisesta, 
työnantajavelvoitteista ja 
muista hallinnollisista teh-
tävistä. Lisäksi palokunnissa 
tarvitaan edelleen johtaja- 
ohjaaja- ja kouluttajaosaa-
mista.

palokuntien järjestö-
toiminnan koulutus-
järjestelmä uudiste-
taan

Nykyinen järjestötoimin-
nan koulutusjärjestelmä si-
sältää teoriassa vain nuori-
so - ja naistyölle suunnattua 
koulutusta. Toki liitot järjestä-
vät räätälöityjä tilaisuuksia 
ja koulutuksia myös palo-
kuntien hallinnolle ja hälytys-
osastoille, mutta itse järjestel-
mässä niin sanottuja virallisia 
koulutuksia ei juuri ole.

Keskusjärjestö haki mar-
raskuussa vapaaehtoisia asi-
aan vihkiytyneitä henkilöitä 
perustettavaan asiantunti-
jaryhmään. Länsi-Suomen 
alueen palokuntalaisilla on 
ollut kiitettävä kiinnostus asi-
an suhteen. Asiasta lisää ke-
vään 2018 aikana.

Lisätietoja:
SPEK:n Järjestöpäällikkö (vt.) 
Sirpa Suomalaiselta
sirpa.suomalainen(a)spek.fi 
p. 040 169 8818

LSPeL -tuotteet 
myynnissä

Lisää tuotteita: 
www.lspel.fi

Tilaukset: 
myynti@lspel.fi

Nahkavyö, musta
Sopii vaikka

asemapalvelusasun kanssa
30 €

Palohaka,
kivilaatalla (lahjaesine)

109 €

Liiton tiedo-
tusvaliokunta  
testaamassa 
puhelahjojaan 
messuilla. Ai-
heena Koti-
vara ja siinä 
samassa kodin 
paloturvalli-
suuskin laitet-
tiin kuntoon. 



 6 Soittokunnat

Länsi-Suomen Pelastus-
laitoksen toiminnan-
johtaja Antti Ali-Raa-

tikainen lähestyi 25.5.2016 
minua viestillä, jolla minut 
kutsutti in palokuntasoit-
tokuntien yhteistoimintaa 
suunnittelevaan työryh-
mään.

Syyskuun alussa Anssi 
Lamminen ilmoitti kokoukses-
ta Porin VPK:n tiloissa 26.10. 
Työryhmän vetäjäksi ryhtyi 
Maarian VPK:n Soittokunnan 
puheenjohtaja Heikki Varan-
tola. Hänen kyydissään saa-
vuimme, Kirsi-Maria Kujala 
Turun VPK:sta, Mika Nurmi-
nen Ugista ja allekirjoittanut, 

Soittoleiri Silokallion kurssikes-
kuksessa Kullaalla 7.-8.10.2017

Raision VPK:n Soittokunnan 
edustajana, Poriin, missä 
Markku Ollila soittokunnasta 
ja Teija Takala soittokuntien 
edustajana liiton järjestöva-
liokunnasta olivat meitä vas-
tassa.Ensin juotiin kahvit.

Työryhmässä oli edustus 
lisäksi Lapin VPK:n soitto-
kunnasta. Kokoontumisista 
tiedotti ja raportoi Terhi Kivi-
järvi, hän toimi yhteyslinkki-
nä LSPeL:iin päin. Terhin to-
meraa toimintaa saamme 
kiittää erinomaisesta budje-
toinnista, saimme LSPeL:lta 
toiminta-avustuksen, joka 
kattoi leirin kaikki kustannuk-
set.

Perinteen elvytystä

Työryhmä kokoontui vuo-
den aikana yhteensä kuusi 
kertaa, vuorotellen kaikkien 
työryhmään osallistuneitten 
VPK: en tiloissa. Ajatuksena 
oli herättää henkiin hiipunut 
Tulta Päin -tapahtumape-
rinne, jonka primus motor, 
Tauno Tammisto, edelleen 
puhaltelee baritonitorveen 
Raision VPK:ssa. Tulta Päin 
-tapahtuma on ollut valta-
kunnallinen palokuntaor-
kestereitten tapaaminen. 
Tavattu on eri puolilla Suo-
mea, kaksi kertaa Raisiossa, 
Porissa, Rovaniemellä jne. 

Viimeinen yritys taisi olla Tam-
pere, joka peruuntui vähäi-
sen osanoton vuoksi.

Omat ensin koolle

Lähdimme siis ottamaan 
vauhtia Länsi-Suomesta. 
Työn edistyessä päädyim-
me jär jestämään ensin 
pienimuotoisemman ta-
pahtuman Länsi-Suomen 
palokuntaorkesterien kes-
ken. Lähdimme liikkeelle 
koulutustapahtumasta, jos-
sa pyrittiin kehittämään soit-
tajien taitoja.

Saimme mukaan tapah-
tumaan kolme kapellimes-
taria, joilla jokaisella oli oma 
työryhmä vedettävänä. Tah-
tipuikkoa heiluttivat Essi Rae 
Raisiosta, Juhani Valtasalmi 
(Turun Työväenyhdistyksen 
Soittokunta ry.) sekä Jarkko 
Aaltonen Turusta. Leirin anti 
oli monipuolinen, kukin ka-
pelli painotti omassa työryh-
mässään eri asioita. 

Onnistunut toteutus

Leirille osallistui yli 60 soit-
tajaa. Koko viikonloppua 
leimasi yhdessä tekemisen 
ilo. Soittajat jaettiin kolmeen 
orkesteriin, sekoittaen soit-
tokunnat. Oli opettavaista 
soittaa uusien kavereitten 
kanssa, samalla tutustuttiin. 
Kullaan leirikeskus soi erin-
omaiset puitteet tapahtu-
malle. Kiitokset vielä Ykälle, 
ja keittiölle!

Onnistuneen soittoleirin 
rohkaisemana työryhmä al-
kaa suunnitella palokuntaor-
kesteritapahtumaa vuoden 
2018 syksylle. Tavoitteena 
on herättää henkiin soittota-
pahtuma, missä VPK-orkes-
terit esittävät kukin omaa 
ohjelmaa. Toiminta rajoittuu 
vielä tällä hetkellä Länsi-
Suomeen. Mikäli mielenkiin-
to viriää valtakunnallisesti, 
voidaan piiriä toki laajentaa.

Kiitollinen
leiriläinen, 
Juha Korvenmaa, 
RVPK:n Soittokunta

Jarkko Aaltosen opetuksessa jokainen sai olla kapellimestarina

Kapellimestari Essi Rae 
harjoituttaa iloista soittaja-
porukkaa
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Liiton naistyövaliokun-
nassa pohditt i in ke-
vätkaudella jotain alu-

eel l i s ta ja konkreett ista 
kampanjaa kansalaisil le. 
LSPeL naistyön koulutus-
ohjaaja Sari Paju, Maarian 
VPK:sta oli pitkään pyöritel-
lyt ajatusta heijastinkam-
panjasta. 

Tämä oli lähtölaukaus Hei-
jastinviikko 44 -kampanjaan. 

Kuningasideana tässä oli se, 
että palokunnat, etenkin 
palokuntanaiset, jakaisivat 
omalla kotikylällään palo-
autosta heijastimia pimeille 
(huonosti näkyville) kunta-
laisille.

- Palokuntanaiset 
lähtivät pimeinä iltoina liik-
keelle, ja jakoivat ilman 
heijastinta liikkuneille ihmi-
sille heijastimia.Jakaminen 
tapahtui joko paloautosta 

Heijastinviikko 44

Palokuntanaisten voimannäyttö

Länsi-Suomen 
oma yhteistilaus oli 
noteerattu Some-
aikakaudella myös 

Sodankylässä.

käsin liikenteen joukossa tai 
kauppojen pihoilla, siellä mis-
sä ihmiset liikkuvat.

Ihmiset ottivat hyvin il-
maiset heijastimet vastaan. 
Vain muu-
tama ihmi-
nen ilmoit-
ti, etteivät 
tarvitse 
heijastinta. 
Lisäksi to-
della  mo-
n e t  h e i -
jastimen saajat ilmoittivat 
kyllä omistavansa heijasti-
met, mutta kertoivat niiden 
olevan esimerkiksi eteisen 
lipastossa heijastamassa – 
Paju kommentoi viikon sisäl-
töä ja kokemuksia.

Lähes 11 000 heijastinta 
tilaukseen

LSPeL organisoi syyskuus-
sa heijastinten yhteistilauk-

sen, johon tarttui 40 palo-
kuntaa. Länsi-Suomen oma 
yhteistilaus oli noteerattu 
Someaikakaudella myös So-
dankylässä, joten sinnekin 

lähti laatik-
ko heijasti-
mia. Hei-
jastinten 
kokonais-
tilausmää-
rä oli lähes 
1 1  0 0 0 
kappalet-

ta, joten jokunen tästäkin 
määrästä koristaa tällä het-
kellä länsi-suomalaisten, ja 
sodankyläläisten ulkovaat-
teita.

Palokuntanaiset  raportoi-
vat alueilta, että heijastimia 
on laitettu Heijastinviikolla 44 
jakoon tuhansia.  Lisäksi pai-
kallisten yritysten oli mahdol-
lista tukea oman kuntansa 
palokunnan heijastinkam-
panjaa. Mukaan osallistui-

kin liuta yrityksiä ja yhteisöjä 
tukemaan hyvällä asialla 
olleita paikallisia palokun-
tia. Suuri kiitos tukijoille  sekä 
arvokasta turvallisuustyötä 
tehneille palokuntalaisille.

Jatkoa?

Liiton turvallisuusviestin-
tää organisoiva tiedotusva-
liokunta oli sitä mieltä, että 
tässä mallissa olisi poten-
tiaalia vielä laajempaan 
kampanjatoteutukseen. 
Tämänkaltainen kampanja 
hyödyttää myös palokunti-
en  rekrytointia ja näkyvyyttä, 
sekä yhteistyötä paikallisten 
yritysten kanssa. pysytään 
kuulolla ja pidetään heijas-
timet näkyvillä.

Aivoliitto

autoilija Mika Touru

H & K Simula

Huittisten säästöpankki

Kosken kunta

Kosken Paikallisosuuspankki

Kustavin laskenta Oy

Lounaisrannikon Osuuspankki

LähiTapiola Riihikoski

Markkinointi Jari Nummela

MSV-metsäyhtiö

muurari Pasi Lehtoranta

Rahin rakennus ja Puutyö Ay

Rauman Akku

Sataservice Oy

Timmet Oy

tmi Katja Helttula

vakuutusyhtiö If

Yläneen Osuuspankki

Heijastimia lahjoittaneet tahot:

Palokuntatoiminta

Oik. ja alh.
palokuntanaiset 

osallistuivat kam-
panjaan laajasti 

koko liiton alueella 
Pohjois-Satakun-

nasta, Raumalle ja 
aina Turun ja Salon 

alueille asti.
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LSPeL pipo
 sopii miehille ja naisille

heijastava logo
12 €

LSPeL Kypärä -tuotteet myynnissä

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

KEVÄTKAUSI 2018 päivämääriä ja poimintoja

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

19.1.  Tulimeri 2018 -palokuntaristeily

4.2.  LSPeL Talvipäivä, Salomonkallio, Nakkila

27.3.  Somekoulutus palokunnille, Varsinais-Suomi

3.4.  Somekoulutus palokunnille, Satakunta

20.-22.4. Nuoriso-osaston johtajakurssi

19.5.  JEHU -malja, Nurmo, Seinäjoki

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 €


