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LOHTAJA 2018 -palokunta-
nuorten suurleiri on ovella. Yli 
2 700 henkeä ilmoittautunut. 
LSPeL alueelta leirille on tällä 
hetkellä lähdössä 67 osastoa 
yli 750 hengen voimin. Leiri-
organisaatio tiedustelee täl-
lä hetkellä osastojen teltta-
kokokoja ja määriä. 

LSPeL lehti tiedusteli leirin 
projektipäällikkö Pertti Heik-
kilältä uusimmat kuulumiset 
kesän kohokohdasta.

EU:n tietosuoja-asetusta 
(GDPR) alettiin soveltaa EU:n 
alueella 25.5.2018. Asetus on 
aiheuttanut kyselyjä palo-
kuntayhdistyksiltä siitä miten 
toimia asetukseen liittyvien 
vaatimusten kanssa. LSPeL 
on pitänyt koulutuksia alu-
eellaan pitkin kevättä.

Palokuntayhdistystenkin 
oma tietosuojaseloste tuli 
olla tehtynä toukokuun 25. 
päivään mennessä.

Organisaatioiden tieto-
suojakäytännöt pitää olla 
ao. päivämäärästä lähtien 
dokumentoidusti osoitetta-
vissa. 

Leirin rakentajat Lohta-
jalla tulevan leiriensiavun 

pihalla

Palosome -projekti palokuntanuorille tuotti upeita 
kuvia ja uusia tulokulmia nuorison rekrytointiin

Yritysturvallisuus
LSPeL järjesti huhtikuussa 

yritysturvallisuusseminaa-
rin Länsi-Suomen yrityksille 
ja kunnille. Huippuluennoit-
sijoiden  ja -aiheiden siivit-
tämänä paikalle löysi yli 70 
henkilöä kunnista ja alueen 
yrityksistä. Tapahtuma saa-
nee jatkoa.
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Pääkirjoitus

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:
Noora Vainio 

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

Liitolla on muitakin jäseniä kuin palokunnat

Osoite Turussa:
Kerosiinitie 26,
20360 TURKU

Osoite Porissa:
Satakunnankatu 3,
28100 PORI

Länsi-Suomen Pelastus-
alan liiton jäseninä on 
VPK:iden lisäksi muita 
yhdistyksiä, alueemme 
kunnat sekä joukko yri-
tyksiä.

Silti liitto on viime vuosien 
aikana profiloitunut sel-
keästi palokuntaliitoksi, 

päätoimintoina palokunta-
koulutus ja järjestötoiminta. 
Tämä on ol lut toisaalta 
tietoinen ja tarkoituksellinen 
linjaus, sekä osin seurausta 
alan ja toimintaympäristön 
muutoksesta.

Länsi-Suomi on palo-
kuntien synnyinseutua

LSPeL:n toiminta-alueel-
la Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa sijaitsee lukumää-
räisesti paljon palokuntia, 
jotka lisäksi ovat maan van-
himpia ja perinteikkäimpiä. 
Pelastusliitoista vain ruotsin-
kielisellä FSB:llä on enem-
män palokuntia jäseninään, 
mutta se luetaankin jo valta-
kunnalliseksi järjestöksi. Pa-
lokuntamme ovat edelleen 
aktiivisia ja melko maaseu-
tuvaltaisella alueellamme 
paljolti ensilähdön palokun-
tia, joista monella lisäksi on 
ensivastetoimintaa. Län-
si-Suomessa on vielä hyvin 
voimissaan alkuperäinen 
vapaaehtoisuus, jolloin kor-
vaus toiminnasta menee 

palokuntayhdistykselle. Pe-
lastusalan liitto on aikoinaan 
perustettu palokuntaliitoksi, 
joten sikälikin on luonnollista, 
että VPK:illa on liitossa hallit-
seva rooli.

Kunnalle VPK on tärkeä 

Kuntien ja liiton välinen 
suhde muuttui vuosituhan-
nen alussa kunnallisen pelas-
tustoimen muuttuessa alu-
eelliseksi. Kunnat olivat siihen 
asti olleet toiminnan suoria 
isäntiä ja maksajia.  Aluelai-
tosten myötä ne jäivät pitkäl-
ti yhteisen laitoksen rahoitta-
jan rooliin. Tulossa olevassa 
maakuntamallissa rahoitus 
tulisi valtiolta. Alueellisen pe-
lastustoimen myötä kuntien 
suora valta pelastustoimen 
päätöksentekoon käytän-
nössä loppui - vaikuttaminen 
jäi edustuksellisten alueellis-
ten luottamusorganisaatioi-
den varaan. Samalla myös 
pelastusalan liitot alkoivat 
sopia palokuntatoiminnois-
ta suoraan pelastuslaitos-
ten kanssa. Pelastusliiton 
jäseninä kunnat nimellisesti 
säilyivät, mutta esim. jäsen-
maksu sisältyy liiton ja pelas-
tuslaitosten yhteistyösopi-
musmaksuun. LSPeL:n 2017 

valmistuneen jäsenky-
selyn mukaan kunta-
päättäjät toki mieltävät 
liiton koulutusorgani-
saationa, mutta näke-
vät jäsenyyden liitossa 
pitkälti liittyvän paikalli-
sen VPK:n toimintaan ja 
sen tukemiseen.

Jossain vaiheessa 
kuntien varautuminen 
nähtiin alueeksi, jossa 
pelastusliitolla voisi olla 
annettavaa, mutta tä-
mäkin on jäänyt taka-
alalle yhdessä muun 
varautumiskoulutuk-
sen hiipumisen kanssa. 
Kysynnän puute onkin 
tehnyt selkeän aukon 
liiton toimintakenttään, 
ja koskee kuntien lisäk-
si taloyhtiöiden henki-
löstön koulutusta. Näin kun-
nat tärkeänä sidosryhmänä 
sekä STEA (ent. RAY) poten-
tiaalisen rahoittajana jäävät 
käytännössä hyödyntämät-
tä. Kuntien kysyntään vaikut-
tavat niukat henkilö- ja talo-
usresurssit sekä akuutimmat 
päälle kaatuvat asiat. Talo-
yhtiöiden henkilöstön koulu-
tus hiipui pelastuslain muu-
tokseen 2011.

Yrityskenttä on kilpail-
tua

Länsi-Suomen Pelastus-
alan liitolla on aiemmin ol-
lut myös melko aktiivista yri-
tyskoulutustoimintaa. Sitä 
varten perustettiin vuositu-
hannen alkupuolella koulu-
tusyrityskin, joka muutaman 
vuoden kuluttua myytiin 
pois. Samalla menetettiin 
suuri osa LSPeL:n yrityskoulu-
tuksesta. Vaikutusta jyrkensi 

Turvallisuusseminaari Liiton jäsen-
yrityksille ja kunnille 10.4.2018
Liitto järjesti Raisiossa 
10.4. yritysturvallisuusse-
minaarin, jossa paneu-
duttiin perinteisten tur-
vallisuusuhkien rinnalle 
tulleisiin hybridiuhkiin. 
Turvallisuustietoisuus, 
kyky tunnistaa vaarate-
kijät ja taito toimia oikein 
niitä kohdattaessa olivat 
päivän teemoina. Lu-
ennoitsijat olivat alansa 
huippunimiä. 

Päivän teemaa alusti 
sotilasprofessori Jyri 
Raitasalo Maanpuo-

lustuskorkeakoulusta aiheel-
la ”Turvallisuus hybridiuhkien 
aikakaudella”. Puheenvuo-
rossaan hän korosti kriittisen 
ajattelun tärkeyttä, samoin 
varautumisen merkitystä. 
Kun toimija on tiedostanut 
uhat, olivatpa ne sitten ky-

berturvallisuuteen liittyviä 
tai muita, ne on helpompi 
selättää. Hänen viestinsä 
olikin suunnittele – harjoitte-
le – toimi. 

Hyvät tietorvakäytän-
nöt ja turvallisuusselvi-
tys

Tietoturva-asiantuntija 
Perttu Halonen Viestintä-
viraston Kyberturvallisuus-
keskuksesta kertoi hyvistää 
tietoturvakäytännöistä. Tie-
toturva on prosessi, joka ei 
ole valmis, vaan sen on py-
syttävä liikkeessä. Viestintä-
viraston sivuilta löytyy ajan-
tasaista tietoa ja ohjeet siitä 
miten tietoturvahyökkäyk-
sen kohdalla tulee toimia.

Mielenkiintoisen esityk-
sen piti myös Suojelupoliisin 
turvallisuusselvitysyksikön 

päällikkö Ilkka Hanski, jon-
ka aiheena oli turvallisuussel-
vitysmenettely. Hänen mu-
kaansa henkilöstä tehtävää 
turvallisuusselvitystä hakee 

pääsääntöisesti työnanta-
ja tai sellainen taho, jonka 
antamaa työtä henkilön on 
tarkoitus tehdä. Henkilötur-
vallisuusselvityksessä käytet-

Toimittaja ja uutisankkuri
Ari Welling kertoi
kriisiviestinnästä
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Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja, 

LSPeL

Liitolla on muitakin jäseniä kuin palokunnat

TUNNISTA KOHTEET
TUNNISTA NIIDEN RISKIT

MITKÄ RISKIT VOI
 

HYVÄKSYÄ?
SÄÄDÄ ASETUKSET JA

TILAA SUOJAUSPALVELU
SEURAA RIITTÄÄKÖ

SUOJAUS  

entisestään yritysmaailman 
muutos finanssikriisin myötä 
alkaneessa lamassa, kun fir-
mat kasvoivat ja kuluja vä-
hentääkseen keskittivät toi-
mintojaan tai ulkoistivat niitä, 
monesti kansainvälisille kon-
serneille. Lisäväriä toiminta-
kenttään tuovat lukuisat pie-
nemmät palveluntarjoajat, 
joissa usein vaikuttavat pe-
lastusalan ammattilaiset tai 
muuten aktiivit. Tarjontaa riit-
tää, ja vaikka palveluille on 

selkeästi tarvettakin, on 
tarpeen jalostuminen 
kysynnäksi, sekä kysyn-
nän ja tarjonnan koh-
taaminen haasteellista. 
Yritysjäseniä on LSPeL:lla 
ollut joskus yli 30, mutta 
edellä kerrottu toimin-
nan taantuminen sekä 
yritysten kulujen kar-
siminen myös kanna-
tusjäsenmaksuista on 
vähentänyt näiden 
määrän runsaaseen 
pariinkymmeneen. Nyt 
liitto on tekemässä itse-
ään uudelleen tunne-
tuksi yritysten ja kuntien 
turvallisuuskoulutukses-
sa järjestämällä turvalli-
suusseminaareja, joista 
ensimmäinen pidettiin 
Raisiossa 10.4. kuluva-

na vuonna.

Yhdistyksillä saman-
suuntaiset arvot

Liiton muut yhdistysjä-
senet kuin palokunnat ovat 
nekin lähellä pelastusalaa, 
kuten palokuntalaisten tai 
muita vastaavia yhdistyk-
siä. Jäsenyys perustuu selvi-
tyksen mukaan pitkälti yhtei-
seen historiaan, tavoitteisiin 
ja arvoihin, ei niinkään saa-

taviin palveluihin. Näitä yh-
distyksiä on nykyään jäse-
ninä alun toistakymmentä, 
kun 2000 -luvun alussa mää-
rä oli kaksinkertainen. Yhdis-
tyksistä osa on yksinkertai-
sesti lakannut toimimasta.

Liitto varautuu

Mikä rooli muilla kuin pa-
lokuntayhdistysjäsenillä on 
tai pitäisi olla liiton kannal-
ta? Kärjistäen voi väittää, 
että mikäli maailman tietäi-
si pysyvän nykyisellään, niin 
eipä suurikaan. Liitto on jä-
senkyselynkin perusteella 
hoitanut jäsenpalokuntien-
sa palvelemisen erinomai-
sesti (arvosana 4,4/5,0). 
Palosuojelurahasto ja pelas-
tuslaitokset tukevat nimen-
omaan palokuntakoulutus-
ta, järjestötoimintaa sekä 
turvallisuusviestintää, joten 
taloudellinenkin selkänoja 
on näiltä osin kunnossa.

Mutta koska toimintaym-
päristö on jatkuvassa muu-
toksessa, tulee etsiä vaih-
toehtoja myös sille, että 
nykyinen tilanne ei säily 
ennallaan. Palosuojelura-
hastoon vaikuttavat valtio-
vallan päätökset ja tuleva 
maakunnallinen pelastus-

toimi saa rahoituksensa val-
tiolta. Muutosten varalta 
on hyvä olla vaihtoehtoisia 
rahoituskanavia, ettei liiton 
toimintaa tarvitse nopealla 
aikataululla supistaa tilan-
teen mahdollisesti muuttu-
essa. Jäsenmaksut, joiden 
suuruudet ovat 100 ja 200 eu-
roa, muodostavat liiton bud-
jetista vain 2 %, joten niiden 
varaan ei voi toimintaa pe-
rustaa. Jäsenmaksujen pie-
nuuden pitäisi toisaalta olla 
tae sille, ettei jäsenyys kelle-
kään ole taloudellinen kyn-
nyskysymys. Jäsenyydestä 
pitää kuitenkin pystyä osoit-
tamaan konkreettisia etuja, 
esim. jäsenhintaisia koulu-
tuksia ja muita palveluita.

Erilaisuus tuo rikkautta

Muuttuvassa tilanteessa 
mahdollisimman laaja-alai-
nen jäsenkenttä on eduksi. 
Asiakaspotentiaali on silloin 
laajempi, eikä toiminta ole 
yhden kortin varassa.

Pelastusalallakin koros-
tetaan yhä enemmän ko-
konaisturvallisuuden merki-
tystä. Toki tällöin tulee myös 
palvelun  olla kunnossa  -  pi-
tää olla tarjottavaa eri asi-
akkaille, eli tuotteita, jotka 
kiinnostavat ja ovat laaduk-
kaita. Tuotteistamisessa ja 
markkinoinnissa ovatkin suu-
rimmat haasteet tällä alu-
eella.

Yritys-, yhdistys- ja kun-
tajäsenet  ovat  yhtä  lailla 
oman LSPeL:n toiminta-alu-
eensa  jäseniä. On helppo 
kuvitella, miten nämä mu-
kaan ottamalla voitaisiin 
tuoda lisäväriä aluetoimin-
taan.  Tämä virkistäisi toi-
saalta palokuntatoimintaa 
ja toisaalta toisi liittoa tun-
netuksi muiden jäsenryhmi-
en keskuudessa mm. koulut-
tajana. Muut jäsenet saisivat 
välineitä oman toimintansa 
turvallisuuden edistämiseksi. 
Saataisiin luotua uutta ver-
kostoitumista, yhteistyötä, 
turvallisuustyötä ja vaikka 
sponsorointia.  

Jäsenkyselyn mukaan 
nämä muut jäsenryhmät 
toivoivat liitolta aktiivisem-
paa tiedottamista toimin-
nastaan ja yhteydenpitoa 
heidän suuntaansa. Myös 
yhteisten tilaisuuksien järjes-
tämistä esitettiin. Näissä on 
jo ryhdytty toimenpiteisiin. 
Jatkuvana haasteena tässä 
on tiedon saaminen oikeal-
le henkilölle riittävän ajoissa, 
minkä vuoksi yhteystietojen 
päivityksen pitäisi olla suju-
vaa.  

tävät tietolähteet vaihtele-
vat selvityksen laajuuden 
mukaan. Henkilöä voidaan 
haastatella kaikilla selvi-
tyksen tasoilla. Uuden lain 
myötä turvallisuusselvityksi-
en tekemisen protokolla on 
tiukentunut. Kuitenkin syy 
selvityksien tekemiseen on 
edelleen kansallisen turval-
lisuuden ylläpitäminen.

Turvallisuussunnitelma 
on keskeinen työkalu 
kunnilla

Kuntaliiton mukaan kun-
tien turvallisuustyön keskei-
nen työkalu on paikallinen 
turvallisuussuunnitelma.  Se-
minaarissa aiheesta Raision 
kaupungin näkökulmasta 

esitelmöi kaupunginjohta-
ja Ari Korhonen. Hänen mu-
kaansa suunnite lmaan 
kootaan oleellisimmat tur-
vallisuuteen liittyvät hank-
keet ja ohjelmat, joita pyri-
tään viemään eteenpäin 
seuraavien vuosien aikana. 
Turvallisuussuunnitelma uu-
sitaan yleensä valtuusto-
kauden alussa, ja Raisiossa 
päivitys on meneillään par-
haillaan. Niin Korhosen kuin 
Kuntaliiton mukaan turvalli-
suussuunnittelun tavoittee-
na on ennalta ehkäistä ja 
torjua onnettomuuksia ja 
tapaturmia, rikoksia, häiri-
öitä ja parantaa ihmisten 
turvallisuuden tunnetta. Hä-
nen ydinsanomansa olikin, 
että kunnan on suoritettava 

perustoimintonsa oli tilan-
ne mikä hyvänsä ja hyvällä 
varautumisella tähän pääs-
tään.

Laadukas kriisiviestintä 
on nykypäivää

Yleisradion toimittaja Ari 
Wellingin aiheena oli kriisiti-
lanteissa viestiminen. Hän toi 
esille, että media tekee jutun 
aina, jos se on kiinnostava. 
Huonosti hoidettu kriisivies-
tintä voi pahentaa tilannet-
ta ja johtaa viestintäkriisiin. 
Sama toimii myös päinvas-
toin: kun viestintä on hoidet-
tu kriisitilanteissa hyvin, se 
lisää ymmärrystä tapahtu-
nutta kohtaan, säästää or-
ganisaatiota kriisiin liittyviltä 

mainevaurioilta ja parhaas-
sa tapauksessa luo luotta-
musta. Hänen ohjeensa 
olikin, että haastattelu kan-
nattaa aina antaa, vaikka 
se olisikin, että ei ole mitään 
mitä voidaan tiedottaa.

Jokainen vastuussa yh-
teisön turvallisuudesta

Aiheesta organisaation 
sisäiset tekijät turvallisuusjoh-
tamisessa luennoi Helsingin 
yliopiston turvallisuuspääl-
likkö Mikko Savela. Hän toi 
esimerkein esille sen, että ku-
kaan ei voi yksinään luoda 
ja ylläpitää turvallisuutta yri-
tyksissä tai yhteisöissä vaan 
se on yhteinen asia, johon jo-
kaisen tulee osallistua.

Seminaarin tavoitteena oli 
päivittää osallistujien tietoja  
nykypäivän turvallisuusu-
hista ja asiansaosaavien 
luennoitsijoiden avulla 
siihen päästiinkin. Seminaari 
tullee saamaan jatkoa ensi 
vuonna.

Terhi Kivijärvi
koulutuspäällikkö, 

LSPeL
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Jo 2700 osallistujaa ka-
sassa 

Tähän mennessä leiril-
le on ilmoittautunut noin 
2700 osallistujaa. Osallistu-
jat edustavat 233 eri palo-
kuntaa ja palokuntayhtei-
söä. Saksalaisia palokuntia 
on mukana 20 ja osallistujia 
314. Ilmoittautumisaikaa on 
reilusti jäljellä, joten mää-
rä tulee tästä hienosti vielä 
nousemaan. Länsi Suomes-
ta on lähdössä tällä hetkel-
lä 67 osastoa yhteensä 758 
henkeä.

Viimeksi palokuntanuorten suurleiri järjestettiin Porissa 2014. Viksu -leiristä on 
kulunut nyt neljä vuotta ja vuorossa on uusi suurleiri. Pysytään silti länsirannikon 
tuntumassa, ja siirrytään kohti pohjoista. Vaasan ja Oulun puolivälistä löytyy 
Lohtaja, minne nousee LOHTAJA 2018 -palokuntanuorten suurleiri. Leirin järjeste-
lyistä vastaa Lapin Pelastusliitto yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
SPEK:in kanssa. Tässä leirin projektipäällikkö Pertti Heikkilän leiri-infoa LSPeL -leh-
den lukijoille. 

Leirialue ja -ympäristö

Leirialue kuuluu EU:n Na-
tura 2000 -verkostoon ja on 
Pohjois-Euroopan tärkein 
dyyniluontotyyppien suoje-
lualue. Leirialueella kuop-
pien tekeminen tai kaiva-
minen on kielletty, samoin 
aluskasvillisuuden irrottami-
nen. Alueella liikutaan sinne 
rakennetuilla teillä ja poluil-
la. Leirialueella on erikseen 
rakennetut nuotiopaikat, ja 
puiden säilytys on järjestetty 
niille tarkoitetuilla paikoilla.

Majoitusalueella leirin ai-
kana huolehdimme ympä-
ristöstämme. Teltoille jae-
taan oranssit roskapussit 
kierrätystä varten, alueella 
roskien lajittelu onnistuu mai-
niosti. Alueen lajittelupiste 
löytyy ruokalarakennusten 
ja majoitusalueen tien väli-
seltä kaistalta. Majoitusalu-
een läheisyyteen tulee riittä-
vä määrä roska-astioita.

Leirialueelle saapumi-
nen ja telttojen ennak-
kopystytys

Leirialueelle on mahdol-
lista saapua kokoamaan 
palokuntien telttoja lauan-
taina 30.6 klo 15:00 – 21:00. 
Mikäli tulet etukäteen koko-
amaan telttoja, ota yhteyt-
tä leirin Turvaan viimeistään 
edellisellä viikolla.

Ilmoita mahdollisimman 
pian pertti.heikkila@lohta-
ja2018.fi telttojen lukumää-
rä ja koko, mikäli ne palokun-
nalla on jo tiedossa.

Telttojen väliset etäisyy-
det ovat neljä metriä leiri-
alueella. Teltoissa sallitaan 
ns. eteistila, kun se on kyt-
ketty varsinaiseen majoi-
tustelttaan. Varusteteltta 
puolestaan on erillinen ma-
joitusteltasta oleva raken-
nelma. Asuntoautoille ja 
-vaunuille viikkomaksu on 
30 euroa. AV -maksu makse-
taan paikan päällä, ja vas-
tineeksi näkyvälle paikalle 
tulee merkki maksun suori-
tuksesta.

Hyvät jalkineet mat-
kaan

Alueella liikutaan jalkai-
sin. Kuljetukset on järjestetty 
uimarannalle, vesipuistoon 
ja tarpeen mukaan kursseil-
le. Leirin huolto ja turvallisuus 
liikkuvat alueella ajoneu-
voin. Leirialueella on opas-
teet palvelupisteille.

Vierailupäivä

Leirin vierailupäivä on 
keskiviikko 4.7.2018 klo 12:00 
– 20:00. Leiri järjestää vierail-
le pysäköintipaikat ja linja-
autokuljetukset Lohtajan 
kirkonkylältä leirialueelle klo 
11:30 – 20:20 välisenä aika-
na. Vierailupäivänä on mah-
dollisuus keittolounaaseen 
lisukkeineen leirialueella 5 
euron hintaan.

Leirin päätöspäivä

Telttojen purkaminen ja 
alueen siivoaminen ohjel-
man mukaan klo 10:00 alka-
en. Alueet pidetään siistinä 
koko leiriviikon. Palokunnat 
lähtevät kotimatkalle ohjel-
man mukaan lipunlaskun ja 
lounaan jälkeen.

Yhteistyötä yli harras-
tusrajojen

Suurleiri toimii yhteistyös-
sä muun muassa partiolais-
ten kanssa. Leirimme jälkeen 
alueen valloittaa lähes 2 000 
partiolaista. Osa leirimateri-
aaleista jää alueelle partio-
laisten käyttöön. Vuokraam-
me yhdessä partiolaisten 
kanssa esimerkiksi alueelle 
tulevat bajamajat. Suurleiri 
suorittaa paikallishankintoi-
na esimerkiksi leirille tarvitta-
van rakennusmateriaalin.
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Mukavaa leirinodotusta kaikille, Lohtajalla 
nähdään!

Pertti Heikkilä
projektipäällikkö
LOHTAJA 2018 -palokuntanuorten suurleiri
pertti.heikkila@lohtaja2018.fi
040 704 0764

LOHTAJA 2018 -suurleiri

Leirimaksu toukokuus-
ta eteenpäin

Leirimaksu on 1.5 alka-
en leirin alkuun asti 210 eu-
roa/henkilö. Alle 6 -vuotiaat 
päivähoitoon tulevat lapset 
vanhempiensa mukana ve-
loituksetta. Päivämaksulla 
30 euroa on myös mahdol-
lista osallistua leirille. 

Eikö palokuntasi lähde 
leirille?

Nou Hätä! Mikäli oma pa-
lokuntasi ei ole lähdössä lei-
rille, voit ilmoittautua leirin 
www -sivujen kautta, ilmoit-
tautuminen leirille -kohdas-
ta. Valitse palokuntalaiset 
tai muut ja täytä ilmoittautu-
mislomake. Leiriorganisaa-
tio etsii sinulle palokunnan, 
jonka mukaan voit liittyä leiri-
viikoksi. Ilmoittautuminen on 
auki 30.6.2018 asti.

Rakennus- ja purkuleiri

Rakennusleiri käynnistyy 
maanantaina 25.6.2018 ja 
olemme varanneet purku-
leirille myös riittävästi päi-
viä alueen saattamiseksi 
himpun verran parempaan 
kuntoon, kun sinne mentä-
essä. Käy ilmoittautumassa 
HAKAan rakennus- tai purku-
leirille tai molemmille. Miele-
kästä tekemistä on tarjolla 
ilmoittautuneille, unohta-
matta pientä ohjelmallista 
osuutta rakennusleirin aika-
na.

Osta&Myy palsta

Leirin www -sivuille (kän-
nykässä sivulla alhaalla, 
kannettavassa oikealla al-
haalla) on lisätty Osta&Myy 
–palsta, jossa leiriorgani-
saatio tullee myymään pa-
lokunnille vähän käytettyä 
leirimateriaalia muun muas-
sa yhteistyökumppaneiden 
mönkijöitä peräkärryineen, 
juhlatelttoja, maksupäättei-
tä tulostimineen jne. 

Mikäli palokunnastasi ei-
vät kaikki leirille ilmoittautu-
neet pääse mukaan, ilmoi-
ta avoin maksettu leiripaikka 
palstalle. Jätä yhteystietosi 
ja myy edullinen paikka toi-
selle palokunnalle. Myynnin 
jälkeen ilmoita HAKAan ja 
osoitteeseen pertti.heikki-
la@lohtaja2018.fi kuka jää 
pois ja mikä palokunta osti 
paikan. Palokunta joka osti 
paikan puolestaan ilmoit-
taa HAKAan ja osoitteeseen 
pertti.heikkila@lohtaja2018.
fi kuka tuli tilalle ja mille kurs-
sille/toimialalle.

LSPeL Leirimerkit ja Ollin pytty jaetaan 
leiritorstaina iltapalan jälkeen

LSPeL palokunnat kokoontuvat omien
alueohjaajien kautta ilmoitettuun kohteeseen 
leirillä lyhyeen yhteistilaisuuteen, missä jaetaan 

Leirimerkit ansioituneille ja Ollin pytty vuoden 2017 
parhaalle Länsi-Suomen nuoriso-osastolle.

LSPeL leirimerkkien haku ainoastaan ennen leiriä 
sähköisesti www.lspel.fi löytyvällä lomakkeella 

keskiviikkoon 20.6. mennessä osoitteeseen 

leiri@lspel.fi

Puolustusvoimien alueilla drone
–laitteiden (pienoiskopteri)
käyttö on kielletty.

Saapumisjärjestys 1.7.2018:
1. ryhmä klo 08:00 – 09:30

Pohjois-Suomi, Popeli, Keski-Suomi,
Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

2. ryhmä klo 10:00 – 11:30
Pohjois-Savo, Häme,

Länsi-Suomi

3. ryhmä klo 12:00 – 13:30
Uusimaa, Helsinki, Kaspeli

4. ryhmä klo 14:00 – 15:30
Lappi, FSB, kansainväliset vieraat

Saapumisesta ajoreitteineen ja majoittumisineen
ohjeistetaan tarkemmin lähempänä leiriä.

Leirialueelle on opastus E8 -tieltä leirialueelle. 

Leiriaapinen

Leiriaapinen julkaistaan 
kesäkuun alussa. Leiriaapi-
sen linkki toimitetaan palo-
kuntien vastuuhenkilöille ja 
leirille tulon yhteydessä pa-
lokuntien paketteihin tulee 
leiriaapista lukuversiona mu-
kaan. Leiriaapista täyden-
netään tarpeen mukaan 
sähköiseen versioon ja se tu-
lee myös leirin www -sivuille 
www.lohtaja2018.fi.



 6 Ajankohtaista

Jos katsotaan tietosuoja-
asioiden näkökulmasta, 
mennyt kevät on ollut 
yhteisöissä ryhdistäyty-
misen aikaa.

SPEK uusi vanhentuneen 
HAKA -palokuntatie-
tokantansa ja yritykset 

lähettävät asiakkail leen 
tiedotteita uusista tietosuo-
jakäytänteistään. Sosiaali-
sen median jätit lähettävät 
käyttäji l leen i lmoituksia, 
jossa pitää hyväksyä uuden 
GDPR -tietosuoja-asetuksen 
tuomat linjaukset ja muu-
tokset.

Myös yhdistyksissä on 
kevään mittaan raavittu 
päänahka ruvelle tietosuo-
jaselosteiden vuoksi. Jos 
lohduttaa, niin samassa ve-
neessä ovat kaikki yhteisöt 
pelastuslaitoksista palokun-
tiin ja liitoista suuryrityksiin. 
Kaikki ne organisaatiot, jot-
ka operoivat EU:n alueella.

GDPR?

GDPR eli General Data 
Protection Regulation on 
EU:n tapa suojata kansa-
laisiaan alati kehittyvässä 
sähköisessä ympäristössä. 
Voimaan asetus tuli jo 2016, 
mutta kahden vuoden siir-
tymän jälkeen ollaankin ke-

Sähköinen kevät 2018

Sosiaalisen median koulutusta ja
valmistautumista tietosuoja-asetukseen

väässä 2018 housut puoli-
kintuissa. Asetusta alettiin 
soveltaa 25. toukokuuta. Ei 
hätää. Veikkaan, että myös 
valtiohallintotasolla tähän 
asiaan ei ennen viime syk-
syä ole liiemmin SOTE -kiireil-
tä ehditty tikkua ristiin laittaa.

Hyödyllistä?

GDPR -asetus on mieles-
täni yksilön näkökulmasta 
positiivinen asia. Se antaa 
edes jotain suojaa omien 
henkilötietojeni riepotteluun 
globaalissa markkinamaail-
massa.

Tämän asetuksen vuok-
si sain muun muassa sähkö-
postin yritykseltä, jonka asi-
akas olen ollut ties montako 
vuotta sitten. Siinä pyydet-
tiin hyväksymään uudet tie-
tosuojaselosteen mukaiset 
yhteystietojen säilytyssyyt 
markkinointitarkoituksiin. Ys-
tävällisesti peruutin tämän 
oikeuden tulevaisuudessa 
ao. yritykseltä. Kiitos asetuk-
sen voimaantulon.

Kauhea vaiva?

Kevään mittaan LSPeL 
on pitänyt tietosuojasemi-
naareja ja koulutustilaisuuk-
sia ahkerasti. Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen palokun-

tien Somekoulutusiltojen yh-
teydessä käytiin tietosuoja-
asioita läpi. 

Erinäisten koulutusten ja 
lukemattomien ohjeistuksiin 
tutustumisten jälkeen kitey-
tin itselleni tämän asian LS-
PeL -organisaation näkö-
kulmasta kuusivaiheiseen 
pelkistettyyn prosessiin:

Arvioi, selosta, 
kokoa & rajoita,

kouluta, VALVO, raportoi

Ei  se sen kummallisempaa 
lopuksi ollutkaan. Piti käydä 
huolellisesti läpi omat henki-
lötietojen käsittelyprosessit: 
mitä tietoa liitolla kenestä-
kin on? Miksi sitä on kerät-
ty? Missä niitä säilytetään? 
Kuka pääsee niihin käsiksi? 
etc. Jos tietosuoja-asiat on 
hoidettu yhdistyksessä mal-
likkaasti jo ennen asetuksen 
voimaantuloa, niin tietosuo-
jaselosteen teko ja sen jälkei-
set toimenpiteet asioiden 
parantamiseksi ovat mel-
ko vaivatonta hienosäätää 
kuntoon.

Mitä tietoa LSPeL ke-
rää?

Pääosa liiton keräämäs-
tä henkilödatasta tulee 
Haka -palokuntarekisterin 

kautta, minne palokunnat 
tai palokuntalaiset ovat itse 
tietoja luovuttaneet. LSPeL 
tarvitsee näitä tietoja koulu-
tusten, tapahtumien ja leiri-
en järjestämiseen sekä yh-
distysten yhteyshenkilöiden 
tietojen ylläpitämiseen.

Henkilötieto saapuu liit-
toon silloin, kun palokunta 
ilmoittaa jäsenensä koulu-
tukseen, leireille tai muihin 
tapahtumiin. Kurssien ja ta-
pahtumien osallistujatiedot 
säilyvät liiton tietokannassa 
koulutus- ja osallistujahisto-
rian tallentamisen vuoksi. 
Näin voidaan esimerkiksi kir-
joittaa jälkikäteen hukkunei-
ta kurssitodistuksia, jos suorite 
löytyy LSPeL-tietokannoista.

LSPeL:n oma tietosuo-
jaseloste löytyy www.lspel.
fi -sivuilta. Sitä päivitetään 
sitä mukaa, kun ”opitaan 
isommilta”. Eli tässä vaihees-

sa mielestäni riittää huolelli-
nen kuvaus omasta henkilö-
tietojen käsittelytavasta ja 
mahdollisten ”aukkojen tuk-
kiminen”. Isot pelurit, kuten 
suuryritykset, ollevat ensim-
mäisinä tarkastuslistoilla, kun 
suojaustasoja aletaan viran-
omaisten toimesta selvittää. 

Mukavaa kesää kaikille! 
p.s. Onko organisaatiosi so-
mekanavat ja sähköpostit 
yhdistyksen vai yksilön hal-
lussa tällä hetkellä?

Tietoturvasta huolehtiminen koostuu pienistä teoista

Anssi Lamminen
järjestöpäällikkö, 

LSPeL

LSPeL on järjestänyt ke-
vään mittaa sosiaalisen 
median koulutusta sekä 
palokuntien hallinnolle 
että palokuntanuorille 
ja nuorten kouluttajille. 
Varsinais-Suomen ja Sa-
takunnan Somekoulutuk-
sissa tutustuttiin sosiaa-
lisen median yleisimpiin 
alustoihin sekä niiden 
rekrytointia tukeviin mah-
dollisuuksiin.

Varsinais-Suomen pe-
lastuslaitoksen tiedot-
taja Marja Nykyri toi-

mi kouluttajana sosiaalisen 
median käytössä. Koulutus 
sisälsi tutustumista erilaisiin 
tyyleihin viestiä eri someka-
navilla. Lisäksi keskusteltiin 
viestien tavoittavuudesta 
sekä siitä, miten rekrytointia 
voi tukea sosiaalisen medi-
an markkinointityökaluilla.

Keskustelu oli hyvin vil-
kasta ja vuorovaikutteista. 
Toisille asiat tulivat kertauk-
sena  ja toisille osallistujille 

Somekoulutusta nuorille ja 
aikuisille

asiat olivat uusia. Liiton tie-
dotusvaliokunta pohti koko-
uksessaan, että vastaavia 
koulutuksia voitaisiin järjes-
tää siten, että tutustutaan 
johonkin nimenomaiseen 
somekanavaan entistä sy-
vemmin, sekä siihen, miten 
palokunta voi eri somekana-
via hyödyntää. 

Palosome -pro jekt i 
nuorille

Tiedotusvaliokunta lan-
seerasi tänä vuonna myös 
nuorille suunnatun some-
koulutuksen. Sen tavoittee-
na oli nuorten viestintätaito-
jen lisääminen sähköisessä 
ympäristössä. Kurssiohjelma 
sisälsi valokuvauksen teori-
aa ammattivalokuvaajan 
opastuksella sekä kuvaa-
jan etiikkaa, etenkin palo-
kuntatoiminnassa. Lisäksi 
harjoiteltiin jutun tekemistä 
sekä palokunnan rekrytoin-
nin kanavoimista eri kohde-
ryhmille.

Puhelimet esiin oppi-
tunnilla

Kurssi poikkesi mones-
ta muusta siten, että tässä 
koulutuksessa puhelimen 
räplääminen kesken kou-
lutuksen oli jopa suotavaa. 
Nykyään älypuhelimella 
saa hyvin laadukkaita kuvia, 
kunhan valokuvaamisen pe-
rusperiaatteet ovat hallus-
sa. Jutun ohesta löytyy muu-
tama esimerkki loistavista 
nuorten ottamista otoksista. 
Vinkki palokunnille: laittaa 
nuoret tekemään rekrytoin-
tia nuorille. He osaavat sen 
todennäköisesti tavoitta-
vammin, jos katsoo kurssilla 
tulleita harjoitusesimerkkejä.

Kurssilaisten kuvatuotoksia 
kurssin aikana:

Ylä vasen: Sonja Tuominen
Ylä oikea: Leena Tihleman

Alakuva: Fanni Hakala
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Teksti ja kuvat
Merita Laine

Palokuntatoiminta

Palokuntien välinen SM-
kilpailu eli Jehu-malja 
järjestett i in 19.5.2018 
Nurmossa Seinäjoella. 
Jehumalja-kilpailu mit-
taa palokuntien sammu-
tus- ja pelastustaitoja se-
kä palokaluston käyttöä. 
Kilpailun suojelijana toimi 
eduskunnan puhemies 
Paula Risikko. Kilpailun 
teemana oli tänä vuonna 
pelastusyksikön jäsenten 
pelastustekniset perus-
taidot.

Avajaispuheen jälkeen 
veteraanisarjalaiset 
lähtivät suorittamaan 

omaa osuuttaan tietokilpai-
lussa aurinkoisessa säässä. 
Edellisistä vuosista eroten 
yleisen sar jan k i lpai l i jat 
siirtyivät yksiköidensä luo, 
riisuivat sammutusvarusteet 
ja ryhmittyvät kentälle uu-
destaan muotoon. Erittäin 

Jehu- malja 
2018, Nurmo

fiksusti mietitty järjestäjiltä, 
näin koulun tiloihin ei men-
nä altistavissa sammutusva-
rusteissa. Seurasi hillitön pa-
perisivujen rapina, kun 210 
tietokilpailijaa alkoi kään-
nellä 16 -sivuisen kokeen 
lehtiä. Vääristä vastauksista 
sakotettiin armottomasti, 
koe vaati tarkkuutta.

Taitokilpailu

Rata oli rakennettu erikoi-
seksi. Joukkueet tulivat taito- 
ja kalustokilpailuradan kes-
kelle yksikkönsä kanssa, näin 
yleisö pääsi seuraamaan 
myös taitokilpailuosuutta. 
Ensin jokaisen joukkueen jä-
senen piti tehdä kolme sol-
mua itsenäisesti, vasta sitten 
pääsi jatkamaan. Seuraa-
vaksi oli kalustonippujen, 
letkulaukun ym. välineistön 
nostoa katolle, moottorisa-
han terän vaihto ja taakan 

nosto ilmaan sulkurenkais-
ta, väkipyöristä, köydestä ja 
nauhalenkeistä kootun tal-
jan avulla.

Kalustokilpailu

Huomattavin ero ai-
empiin Jehu - kilpailuihin 
nähden oli tuomareiden 
neuvova asenne kalusto-
kilpailussa. Tuttu liikkeen 
pysäyttävä käsky ”Seis” sai 
jatkoa. Esimerkiksi ”Puutteel-
linen varustus lappeelle”, 
kun henkilö yritti kiivetä pa-
lavan rakennuksen katolle 
ilman paineilmalaitetta. Tai 
”Et voi kiinnittäytyä kaverin 
turvanaruun”. Tämä on hyvä 
asia, sillä näin vältetään kil-
pailujen keskeyttämiset yli-
ajan takia ja siviilien silmin 
oudolta näyttävä ”häröily” 
kilpailutehtävän suorittami-
sessa.

Nyt myös kilpailutehtä-
vän aikana tapahtuu op-
pimista, ei pelkästään jälki-
puinnissa. Rata sinänsä oli 
simppeli, tikasselvitys katol-
le, katon läpi sammutus Fog-
nail - läpilyöntisuihkuputkien 
avulla. Vaikeinta tehtävässä 
oli köysityöskentely katolla 
savusukellusvarusteissa.

Päivän päätteeksi

Mitalisato liiton alueelle ei 
ollut yhtä runsas kuin aiempi-
na vuosina, mutta tyhjin käsin 
ei pois lähdetty. Kokonaiskil-
pailussa viides sija ja muis-
topalkinto meni Vahdon 
VPK:lle Anjalan VPK:n otta-
essa Jehu-maljan kolmatta 
vuotta peräkkäin haltuunsa. 
Vahdon VPK:n Oskari Huru-
la sai henkilökohtaisessa tie-
tokilpailussa kultamitalisijan 
ja kymmenentenä palkittiin 
Kaarinan VPK:n Ville Virta-

nen. Osakilpailuissa oli use-
ampikin tuttu palokunta 10 
parhaan joukossa.

Käy lukemassa kaikki tulok-
set: http://www.palokunti-
ensmkilpailut.fi 

Tulimeri 2019 Goes BLACK

Risteilyn varaus aukesi 7.5. Risteily on

jälleen varattu loppuun. Mukana yli 2000 

risteilijää! Muutama A Premiun -hytti

vapaana. Lisätiedot MatkaVekasta.

OHJELMA:

TULIMERI GOES BLACK

Esiintyjät julkaistaan vasta loppuvuodesta, 

ehkä.

Perinteeksi muodostunut 
naapuriliittojen yhteinen 
naistyön opintopäivä 
järjestettiin huhtikuussa 
LSPeL:n toimesta Varsi-
nais-Suomessa Pöytyällä. 

Hämeen Pelastusliitto 
järjesti vuorostaan vii-
me vuoden tapahtu-

man. Viikonloppuna kisattiin 
Mimmin malja 2018 –mesta-
ruudesta sekä sunnuntain 
opintopäivän osuus sisälsi 
turvallisuusluentoa ja Lohta-
ja 2018 katsausta.

Touhukas  v i i kon lop-
pu vietettiin 50 palokunta-
naisen voimin Kaidanojan 
kartanolla. Ilman suosivat 
lauantain Mimmin malja –kil-
pailua, jonka rastit ovat vuosi 
toisensa jälkeen muuttuvia, 
hauskoja ja mielenkiintoisia. 
Kilpailun voitti Porin VPK:n 
naiset. Naantalin VPK:n jouk-
kue sijoittui toiselle sijalle ja 
pronssin nappasi Ylöjärven 
VPK:n joukkue. Kilpailupäi-

LSPeL & HPL yhteinen opintopäivä 
Pöytyällä

vää jatkui iltaan yhteisellä 
illanvietolla ja valmistautu-
misella seuraavan päivän 
aiheisiin.

Sunnuntaina varsinaises-
sa opintopäivässä kuultiin 
naistyön kuulumiset valta-
kunnasta (Marika Metsä-To-
kila), HPL:stä (Maarit Valkee-
järvi) ja LSPeL:sta (Mervi 
Pihlajamäki). Lohtaja2018 –

leirin tilanteesta kertoi leirin 
ympäristö ja työturvallisuus-
päällikkö Kai Vainio. Me-
dia- ja turvallisuusluennon 
piti LSPeL:n järjestöpäällikkö 
Anssi Lamminen. 

Ensi vuonna ollaankin 
taas sitten Hämeen puolella. 
Hienoa, että yhteistyö pelaa 
liittojen välillä. Tulee kasvot 
ja toiminnot tutuiksi. 

Mimmin malja 
-kilpailun

tehtävärastit
sisältävät mie-

lenkiintoisia 
turvallisuuteen 

liittyvä tehtäviä 
ja pulmia.

Piikkiön VPK:n joukke
kalustokilpailussa
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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  €

Kesä- ja syyskausi 2018 päivämääriä ja poimintoja

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

2.-7.7. LOHTAJA 2018 -palokuntanuorten suurleiri

23.8.  LSPeL Palokuntaveteraanipäivä, Ellivuori
  Kutsut palokuntiin lähiaikoina. 

15.8.  Palokuntaripari 2019 haku aukeaa
  Haku aukeaa www.lspel.fi -sivuille. Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

24.-25.8. Kouluttajakoulutusseminaari, Itämeri
  Seminaari palokuntakoulutuksen, nuoriso- ja naistyön kouluttajille. 

22.-23. & 29.-30.9. Nuoriso-osaston kouluttajakurssi (NOK), Mynämäki
  
13.-14.10. Palokuntien hallinnon ja päällystön seminaari, Itämeri

  Lisätietoja aiheesta syyskauden alkupuolella.

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 €


