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Kannen kuva:

Toimitus: Anssi Lamminen, Tiedotusvaliokunta, avustavat toimit-
tajat
Taitto:     Anssi Lamminen
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Juhlavuosi 2013

Puheenjohtajan mietteitä

Kai Vainio
puheenjohtaja

TOIMISTO TIEDOTTAA

Toiminnanjohtajan kynästä

Mikä on tulevaisuus?

- Nappaa nuoriso-osastosasi kuva-projekti Liiton juhlavuoden kunniaksi.    
  Lisätiedot alueesi nuorisotyönohjaajalta tai järjestöpäälliköltä.

Länsi-Suomen Pelastusalan 
Liitto juhlii kuluvana vuonna 
80-vuotista toimintaansa. Juh-

lavuosi käynnistyi tammikuussa on-
nistuneella Tulimeri-risteilyllä, joka 
teki kaikkien aikojen osallistujaen-
nätyksensä, lähes 1 800 henkeä. 
Liiton Talvipäiväänkin Ellivuoressa 
osallistui enemmän palokuntalai-
sia kuin koskaan, lähes 300 hen-
keä.

Tämän lehden ilmestyessä on 
pidetty myös kevään VPK-semi-
naarit Raisiossa ja Porissa. Näissä 

pureuduttiin päihtyneen henkilön 
kohtaamiseen tilannepaikalla. 
Toukokuun 5. päivä pidetään nais-
ten toimintapäivä Yläneen Valas-
rannalla. Sitten lähestyykin Tulimyl-
ly -palokuntanuorisoleiri Säkylässä 
heinäkuun alussa. 

Merkkivuotta juhlitaan läpi vuo-
den liiton eri tilaisuuksien yhteydes-
sä, mutta varsinainen pääjuhla pi-
detään Raumalla lauantaina 14.9. 
Tämän valmistelut ovat jo pitkällä, 
ja kutsut jäsenistölle lähtevät kesä-
kuussa.

Leiri Porissa 2014

VIKSU 2014 –palokuntanuorten 
leirin valmistelut etenevät liiton 
muun toiminnan ohessa. Leiritoi-
mikunta tekee työtään ja on ko-
koontunut jo kaksi kertaa kuluvana 
vuonna. Tämän vuoden uutuute-
na on Liiton veteraanivaliokunta 
aloittanut toimintansa. Liitto on 
myös laajentanut toimintamahdol-
lisuuksiaan esim. yrityskoulutuksen 
suuntaan ilmoittautumalla arvon-
lisäverovelvolliseksi.

Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja

Miten tahtoisin nähdä mei-
dän liittomme tulevaisuu-
dessa palokuntatoimin-

nan suunnan näyttäjänä? Millaisia 
palveluja liitoltamme odotetaan 
tulevaisuudessa ja kuka kaiken 
toiminnan tulee rahoittamaan? 
Löytyykö liiton hallinnollisiin tehtä-
viin tekijöitä, jotka laittavat itsensä 
likoon yhteisten asioiden puoles-
ta? Ovatko liiton hallinnossa ole-
vat ihmiset valmiit pohtimaan liiton 
toimintojen kehittämistä kauas tu-
levaisuuteen. Nyt meillä kaikilla on 
hyvä mahdollisuus olla mukana 
kehittämässä liittoa, kun strategian 
päivitystyö on alkamassa. Eri valio-
kuntien olisi nyt aika pohtia omaa 
osuuttaan strategian päivityksessä 

sekä miten se tulevaisuudessa jal-
kautetaan valiokuntien alaiseen 
toimintaan.

Suuri haaste toiminnalle tule-
vaisuudessa on rahoitus. Onko 
tulevaisuudessa julkista rahoitus-
ta? Jos, niin minkälaista?  Pitää-
kö olla erilaisia hankkeita, joiden 
kautta saadaan rahoitusta? Yksi 
vaihtoehto on koulutuspalvelui-
den myyntiä yrityksille ja muille sitä 
haluaville tahoille. Kaikki kivet on 
käännettävä toiminnan rahoitta-
miseksi, ehkä tulevaisuudessa on 
paljon uusia mahdollisuuksiakin. 

Edellä oleviin ajatuksiin ei mie-
lestäni ole helppoja vastauksia, 
mutta yhdessä varmasti löydäm-
me ne.   

Olkaa aktiivisia juhlavuonna.
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TULIMERI 2013
Miten sitä nyt sanoilla turhaan kuvaamaan? Maailman suurin palokuntaristeily...

1 777 osallistujaa oli uusi ennätys...

...Ensi vuonna taas...

Kiitos kaikille osallistujille!
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Siitä on viisi vuotta kun keltanokkana tärisevin jaloin ajelin en-
simmäisellä omalla autollani LSPeL:n ensimmäiseen Talvipäivään 
Ellivuoreen. Olin vaajaa kuukautta aikaisemmin ottanut liiton jär-
jestöohjaajan toimen vastaan tietämättä liikaa, mitä toimenku-
vaan kuuluu.

LSPeL Talvipäivä

Olin saanut ohjeistuksen 
mennä näyttämään 
naamani tähän tapah-

tumaan, jota Harri Viitasalo Kan-
kaanpäästä ja Heikki Haapala 
Harjavallasta olivat muun talkoo-
väen kanssa puuhailleet pari edel-
listä kuukautta. Kannoin mukanani 
liiton 75 juhlavuoden plakaatteja 
ja banderolleja. Mitäköhän minun 
siellä sitten pitäisi oikein tehdä tai 
sanoa, mietin ja totesin itselleni, 
että kyllä väki sitten opettaa. Tuo-
na tapahtumapäivänä vuonna 
2008 satoi rännänomaista lunta, 
mutta väkeä kerääntyi reilusti yli 
200 henkeä laskemaan mäkeä ja 
viihtymään. Tuona päivänä huo-
masin, miten tärkeä rooli vapaa-
ehtoisilla on liiton toiminnan toteut-
tamisessa. Myös oma roolini liiton 
organisaatiossa selkiytyi; tehtäväni 
on tehdä luottamushenkilöiden ja 
muiden vapaaehtoisten toiminta 
mahdollisimman mutkattomaksi.

Tänä vuonna liitto juhlii 80-vuot-
taan. Olen jälleen Ellivuoressa Lii-
ton talvipäivää viettämässä 284 
muun palokuntalaisen kanssa. Illon 
VPK on puuhanut paikalle ruoan 
300 osallistujalle, ja ilmoittautumis-
ta koordinoi Juha Intonen Keiky-
än VPK:sta. Lisäksi talkooväki on 
suunnitellut talvipäivään liikunnal-
lisen kilpailun, jossa vedetään let-
kua molemmista päistä, hypitään 
paripussihyppyä sekä nakataan 
palloa nänniin. Sää ei voisi olla 
parempi. Väkeä tulee alueiden or-
ganisoimilla busseilla paikalle. Osa 
haluaa laskettelemaan rintee-
seen, osa pitää pulkalla alaspäin 
matkustamisesta.

Näen lapsia vaunuissa ja varttu-
neempia palokuntalaisia seuraa-
massa nuorempien menoa. Tässä-
hän tulee hyvä olo. Tapahtuman 
perusidea on toteutunut; väki saa 
itse päättää mitä tekee päivän 
aikana, kunhan kokoonnutaan yh-
teen ja nautitaan yhteinen ruoka. 
On hienoa nähdä, että osasto-
jen aikuiset haluavat tuoda palo-
kuntanuorensa lauantaipäiväksi 
harrastamaan ulkoaktiviteettejä. 
Nämä tapahtumat nuori varmasti 
muistaa vanhempanakin muistel-
lessaan nuoruuttaan palokunnas-
sa. Arvaavatkohan kaikki täällä 
olevat nuorten ohjaajat miten tär-
keää työtä he vapaaehtoisesti te-
kevät?

Viiden vuoden jälkeen en ole 
enää niin keltanokka kuin olin aloit-
taessani, sama tunne tehtävästäni 
vahvistuu vuosi vuodelta; pyri te-
kemään vapaaehtoisten toiminta 
helpommaksi. Kiitos kaikille osallis-
tujille, sekä suuri kumarrus tapah-
tuman luoneelle vapaaehtoiselle 
KaSaSan alueen talkooporukalle. 

Anssi Lamminen,
järjestöpäällikkö, LSPeL

284 palokuntalaista

...Ensi vuonna taas...
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Millaisessa maailmassa eläm-
me vuonna 2020? Millainen on 
palokuntien tilanne ja miten 
pelastustoiminta hoidetaan 
rakkaassa kotimaassamme? 
Seuraavassa tarina, joka kuvaa 
yhtä vaihtoehtoista tulevaisuut-
ta

”Pohjankylän VPK:n kevätkokous 
on ohi ja jälleen yritimme saada 
hallintotoimiin mukaan uusia henki-
löitä, mutta valitettavasti kahdek-
sasta osallistuneesta kaikki olivat jo 
jossain hallinnon tehtävissä ja sa-
mat vanhat jatkoivat tehtävissään 
Eeroa lukuun ottamatta.  Vastuu-
vapautta ei kylläkään myönnetty, 
koska palokunnan rahastoa 35 
vuotta hoitanut Eero menehtyi yl-
lättäen kuukausi sitten. Kukaan ei 
tahtonut siihen hommaan ruveta, 
joten yritetään saada joku mar-
koista ymmärtävä houkuteltua sii-
hen tehtävään.

On kuitenkin hyvä, että opera-
tiivinen pelastustoiminta on Keski-
Suomen suuraluepelastuslaitoksen 
hanskassa ja he huolehtivat siitä, 
että asemallamme on puolivaki-
naisia sopimuspelastajia hoitamas-
sa operatiivisen toiminnan. Harmit-
taa kuitenkin pirusti, että meidän 
operatiivinen toiminta on yhä 
etäämpänä muusta palokuntatoi-
minnasta, eivätkä nuoret samal-

Palokuntatoiminta
Suomessa 2020

la tavalla kasva hälytysosastoon 
kuten ennen. Ja ennen sentään 
nuoret saivat mahdollisuuden op-
pia hälytysosaston harjoituksista, 
nyt ne ovat eriytettynä omana toi-
mintanaan. Onneksi nuoria tulee 
toimintaan jonkin verran mukaan, 
mutta ei niitä saa enää pidettyä 
toiminnassa mukana 16 -18 -vuoti-
aina, kun hälytysosastojen toiminta 
ei ole meidän käsissämme. Pakko 
vaan sanoa, että kiva kun kävitte 
ja ottakaa yhteyttä pelastuslaitok-
seen, ne valitsee teistä muutaman 
parhaan sopimuspelastajiksi, jotka 
koulutetaan jollekin alueen ase-
malle töihin. Palkka ei tietysti ole 
kovin hyvä ja vaihtuvuus on suuri, 
kovakuntoisimmat kun hakevat 
pelastajakoulutukseen aina parin 
vuoden sisällä.

No hyvää on myös paljon, kuten 
se, ettei tarvitse vastailla vuosittain 
kaiken maailman koulutustarve-
kyselyihin ja ilmoitella ihmisiä kurs-
seille. Nämä hoituu nykyään suur-
aluepelastuslaitosten ylläpitämien 
koulujen avulla, joihin kurssitetta-
vat kaverit automaattisesti lähete-
tään. Kouluun on meiltä matkaa 
248km, mutta kyllä kai sen kestää 
kun siitä kerran saa palkkaa, ja 
onhan niillä mahdollisuus yöpyä 
koululla. Kouluttajina koulussa toi-
mii operatiiviseen toimintaan täy-
simääräisesti kykenemättömät pit-

Koulutuspäällikön palsta

Johanna Saukkonen
koulutuspäällikkö, 

LSPeL

känlinjan brankkarit. Ammatillista 
osaamista kouluttajilla on hurjasti, 
mutta olen kuullut että kaikkien 
motivaatio ei ihan ole kohdallaan. 
Samoin huhut kertovat että näi-
hin kouluttajahommiin kukaan ei 
haluaisi, koska omat työkaverit sa-
novat joukkopettureiksi, sopimus-
pelastajat kun ovat valtakunnassa 
vähentäneet ammattipelastajien 
tarvetta.

Niin ja onhan meillä myös Suo-
men Pelastusliittojen Keskusjärjestö 
(SPK), jonka aluetoimistosta tue-
taan ja kehitetään meidän alueen 
palokuntien järjestötoimintaa. On 
heillä myös erilaisia alueellisia ja 
valtakunnallisia valistuskampanjoi-
ta, joissa mukana pääsääntöisesti 
ovat naiset ja veteraanit. Onneksi 
meillä on jotain pysyvääkin, eikä 
kaikki ole kokoajan muutokses-
sa: tammikuussa nähdään tuttuja 
taas Tulimerellä ja kesällä nuorten 
kanssa viikko leireillään. Ihan sama 
missä leirit ovat, kunhan niitä järjes-
tetään ja värillä ei ole väliä (pun./
sin.) millä laivalla sitä seilataan, 
kunhan seilataan!”

Jokainen yksityiskohta tarinassa 
on ollut viime vuoden aikana jos-
sain käydyssä keskustelussa mu-
kana… Kuinka tosissaan tai mer-
kittävässä asemassa, se on toinen 
tarina.
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Kevät on lähtenyt reippaasti 
palokuntakoulutusten osalta 
käyntiin. Tällä hetkellä haussa 

ja käynnissä on ennätykselliset 23 
kurssia.  Iloisena yllätyksenä pidän 
ainakin Satakunnan savusukellus-
kurssia, jonne on hakenut jo ennen 
viimeistä hakupäivää 17 henkilöä.  
Nähtäväksi jää kuinka moni suo-
riutuu kuntotesteistä ennen kurssin 
alkua.  Koulutustarvekyselyn perus-
teella tehty suunnitelma siis toimii. 

Satakunnan ja Varsinais-Suo-
men savusukelluskurssikäytännöt 
yhdenmukaistettiin vuoden alussa 
eli nyt molemmilla alueilla on kurs-
sille tultaessa oltava suoritettuna 
kuntotestit (Satakunnassa Sata-
kunnan Ammattikorkeakoulu ja 
Varsinais-Suomessa Paavo Nurmi- 
keskus) sekä lausunto työterveys-

Koulutuspäällikön palstaKuulumisia
koulutusrintamalta.

Aurinkoista
kevättä
toivottaen
Terhi Kivijärvi,
koulutuspäällikkö, LSPeL

huollon tarkastuksesta.  Samaa 
todistusta tarvitaan myös pintape-
lastuskurssilla.  

Saimme hankerahaa OK-
opintokeskukselta palokuntakou-
lutusten laatuhankkeeseen, jota 
teemme yhdessä Uudenmaan 
Pelastusliiton kanssa. Hankkeen 
tavoitteena luoda palokunta-
koulutukselle yhteisesti hyväksytyt 
laatukriteerit,  laatia prosessikaa-
vio laadunvalvonnasta, suunni-
tella laaduntarkkailua varten au-
ditointijärjestelmä ja lomakkeet 
auditointeihin. Lisäksi tarkoitus on 
perehdyttää auditoijat. Auditoijat 
toimivat jollakin toisella alueella 
kurssinjohtajina, jolloin heillä on tie-
toa ja taitoa siitä miten kurssi tulisi 
hoitaa. Hankkeen tuotokset tul-
laan jakamaan valtakunnallisesti. 

Mitä jos pidettäisiin kokous

...jossa unohtaa olevansa kokouksessa.
Kokous, jossa voi keskustella vapaasti ja katsella välillä horisonttiin.
Kokous, jossa ei näy läppäreitä tai puhelimia, pönötystä tai 
jäykistelyä.
Kokous, josta kukaan ei myöhästy ja jossa aika ei lopu kesken.
Kokous, jota voi tauottaa herkullisella illallisella, huippuviihteellä  
ja tanssilla sekä jatkaa aamiaispöydässä kera uusien ideoiden.
Kokous, jossa keskitytään tekemisen, päättämisen  
ja saavuttamisen iloon... yhdessä ohoi!

Meillä on sille oiva paikka. Eikä näkymäkään satuta silmää.

Tutustu tarjontaan ja tarjouksiin: 
www.tallinksilja.fi/kokous

20130402_TS_B2B-manifest_LSPeL-ilmoitus_100x147.indd   1 2.4.2013   12.23

Tässäkin voi sanoa, että olemme 
lähteneet etunenässä uusiin haas-
teisiin, sillä tietääkseni missään 
muualla ei palokuntakoulutuksia 
auditoida.  Viime syksynä saatiin 
auditoitua molemmilla alueilla jo 
sammutustyökurssit. Tulokset olivat 
positiivisia. Auditoitavat kouluttajat 
saivat työlleen vahvistusta, mutta 
auditointien tuloksena myös joihin-
kin työturvallisuusseikkoihin ja oppi-
mista vaikeuttaviin toimintatapoi-
hin puututtiin.

Koulutie 4, 27100 EURAJOKI
puh. 044 721 4803 
fax 02 868 0554 
opisto@eko.fi

KESÄKUU:
Laulun mestarikurssi  .................... 5.-9.6.
Pianon vapaan säestyksen
kurssI  .......................................... 24.-28.6.
Akvarellimaalaus ....................... 24.-28.6.
Pitsinnypläyskurssi I  ................. 24.-28.6.
Helmikoru  .................................. 24.-26.6.
Sorvauskurssi  ............................ 24.-28.6.
Arkiliikuntaa omassa 
olohuoneessa ............................. 24.-26.6.
Ismakogia - keino hallita
ryhtiä  .......................................... 26.-28.6.
Työelämän englantia  ................ 24.-28.6.

HEINÄKUU:
Ikonimaalauskurssi  ........................ 1.-6.7.
Digikuvaus ja kuvankäsittely  ........ 1.-5.7.
Pitsinnypläys II  ............................... 1.-5.7.
Intialainen päänhieronta  ...............5.-7.7.
Kitaransoiton perusteet  .................5.-7.7.
Hopeaketjut  .................................. 8.-10.7.
Vanhojen huonekalujen entisöinti- 
ja maalauskurssi  .......................... 8.-12.7.

Sosiaalinen media tutuksi ........... 8.-12.7.
Vanhojen huonekalujen 
verhoilukurssi .............................. 15.-19.7.
ZUMBA® -maraton ....................15.-17.7.   
Taici-kiinalainen 
aamuvoimistelu........................... 16.-18.7.
Englantia matkailijoille  .............. 15.-19.7.
Eng.keskustelukurssi  .................22.-26.7.
Espanjan kielen intensiivinen 
jatkokurssi ....................................22.-26.7.
Aurinkolämpökeräimen 
rakentamiskurssi   .......................22.-26.7.
Laulua ja äänenkäyttöä 
oppimaan ....................................29.7.-2.8.
Hopeakorut levytekniikalla  .....29.7.-2.8.
Abien englantia  .........................29.7.-2.8.
NLP-johdantokurssi  ..................29.7.-2.8.

ELOKUU:
Viittomia kommunikaation tukena, 
alkeisjatko  ...................................... 5.-8.8.
Kanteleen teko  .............................. 5.-9.8.
Festivo – jousisoitinleiri nuorille  4.-10.8.

www.eko.fi

Kesäkurssit 
2013
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Palokuntanuorisotyö

Kilpailuja, kouluttajakoulutus-
ta, seminaareja, tapahtumia, 
alueleirejä. Palokuntanuorilla 
ja nuorten ohjaajilla on mistä 
valita, hyvä näin.

Liiton nuorisotyön vuosi lähti 
käyntiin nais- ja nuorivaliokun-
tien seminaarilla A.Ahlströmin 

alueella Noormarkussa 2. helmi-
kuuta. Seminaariosuus käsitti ko-
koustekniikan harjoittelun käsikir-
joitetulla, Yllätysten kokouksella. 
Kokous oli roolitettu siten, että osal-
la kokousväestä oli tehtävä käyt-
täytyä tai kommentoida tietyllä 
tavalla tietyissä kohdissa. Parhaan 
roolin veti näin järjestäjän näkökul-
masta Pohjois-Satakunnan nuori-
sotyönohjaaja. Osallistujilla ei ollut 
ennakkoon tiedossa rooleja, joten 
joidenkin käyttäytyminen saattoi 
tulla yllätyksenä muulle kokousvä-
elle. Tällainen huumorilla maustet-
tu toiminto tuo uutta eloa, ehkä 
vähän puuduttavaan kokoustek-
niikan aiheeseen.  

Seminaarin jälkeen nuorisotyö-
valiokunnan kokouksessa käsiteltiin 
tulevaa kevättä ja kesää liiton nuo-
risotyön osalta. Suunnittelun alla 
olivat kaksi suurempaa nuorisotyön 
tapahtumaa, nuorisotyöryhmien 
seminaari Ellivuoressa maaliskuun 
alussa sekä legendaarisen NORMI-
PÄIVÄ II:n sisällön suunnittelu. Alu-
eiden nuorisotyönohjaajat tekivät 
hyvää työtä näiden tapahtumien 
ideoimisessa.

Kevään täydeltä 
nuorisotyötä

Ntr.-seminaarissa rennoin 
rantein

Nuorisotyöryhmien seminaari 
järjestettiin Hotelli Ellivuoressa päi-
vää ennen liiton Talvipäivää. Osal-
listujat kävivät aktiivisesti käsiksi kol-
meen pääaiheeseen: kouluttajien 
motivointi, yhteisöllisyyden lisäämi-
nen liiton tapaamisissa sekä vink-
kejä osastojen varainhankintaan. 
Pääaiheista saatiin hyvin irti inten-
siivisen porukkatyöskentelyn avul-
la. Varainhankinta-aiheen sisältö 
julkaistiin valtakunnallisessa nais- ja 
nuorisotyön foorumissa maaliskuun 
loppupuolella Tampereella.  Semi-
naari toteutui siinä muodossa kuin 
oli suunniteltukin; tarpeeksi rennos-
ti.

Normipäivä II ja leiritoiminta-
päivä samalle viikonlopulle.

Normipäivä II on suunnitteilla 
Säkylään leirikeskus Pihlavaan 18.-
19.5. Ennen tätä tulevan kesän lei-
rialueella järjestetään leiritoiminta-
päivä, joka kerää yhteen aikuiset 
leirintekijät tutustumaan leirialuee-
seen ja -toimintoihin. Normipäivä II 
on jatkoa vuonna 2011 järjestetys-
tä täysi-ikäisten kouluttajien tapah-
tumasta, joka haluttiin tänä vuon-
na järjestää kevätkaudella. Päivän 
yhdistäminen leiritoimintapäivän 
jälkeiseksi toiminnaksi tuntui luon-
tevalta, koska vapaat viikonlo-
put ovat palokuntalaisilla tiukalla. 

Normipäivä II:n pääaihe on THL:n 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
Yli-Hyvä juttu projekti unohtamat-
ta tietenkään toiminnallista osio-
ta ennen iltapalaa. Myös SPEK on 
edustettuna tässä tulevassa kou-
luttajatapahtumassa.

Tulimylly 2013

Liiton kesän leirille on ilmoittau-
tunut eräpäivään mennessä 1 021 
henkeä. Leirin jälki-ilmoittautumi-
nen on käynnissä HAKA-palokun-
tarekisterissä. Vaikka siirryimmekin 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
ilmoittautumisessa HAKA-rekisterin 
palveluihin, on Ilmoittautumisten 
vastaanotto sujunut melko kivutto-
masti pääsiäisen jälkeen ja ensim-
mäiset henkilöstötietokanta-ajot 
on saatu suoritettua. Leirityöryh-
mä jatkaa leirin suunnittelua ak-
tiivisesti koko kevään aina leirin 
alkuun asti. Liiton 80 juhlavuosi 
tulee näkymään leirillä leiriläisille. 
Uusimmat infot leiristä löytyy liiton 
verkkosivuilta www.lspel.fi sekä 
leirin facebook-profiilista LSPeL-
palokuntaleiri. Jaksamista kaikille 
palokuntanuorisotyössä toimiville. 
Ei muuta kuin kevättä kohti.

30.6.-5.7.2013
SÄKYLÄ
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Palokuntanaistyö

Tässä kohdassa onkin luonte-
vaa muistuttaa kaikkia liiton 
omasta naistyön osastokilpai-

lusta kun nyt olette käynnistäneet 
toimintaanne. Kevätkausi voi olla 
osalla jo pitkällekin suunniteltu, 
mutta viimeistään syksyyn kannat-
taa osaston toimintaan laittaa kat-
tavasti eri osa-alueita toiminnas-
tamme.

Osastokilpailussa kriteereinä on 
toiminnan palokuntamaisuus, mo-
nipuolisuus, osaston jäsenten erilai-
suuden huomioiminen ja tietenkin 
toimintatilaston täyttö.

Haastankin nyt kaikki naisosas-
tot mukaan kilpailuun ja vaikka 
toimintamme onkin monipuolista 
ja hauskaa, toivon että toiminta-
tilastoihin merkattaisiin enemmän 
muutakin toimintaa kuin liikuntaa 
ja virkistystä. Ja muistattehan mah-
tavan palkinnon voittavalle nais-
osastolle… Hemmotteluilta liiton 
toimistolla Raisiossa keväällä 2014!

Liitolla juhlavuosi

Tänä vuonna juhlimme pelas-
tusliittomme 80 -vuotista taivalta. 
Juhlavuosi näkyy liiton eri tapahtu-

Hei palokuntanaiset!

missa vuoden aikana. Juhlavuosi 
huipentuu pääjuhlaan syyskuussa 
Raumalla, mutta sitä ennen se nä-
kyy muun muassa leirillämme Säky-
lässä. Siellä luovutamme Suomen 
pisimmän palokuntahuivin liitolle. 
Huivi on esillä toki jo Palokunta-
naisten toimintapäivänä Valasran-
nassa toukokuussa. Näillä näkymin 
siitä on tulossa yli 30 metrinen!

Hupparit saapuvat osastoihin 
kevään aikana. Tilaus on lähtenyt 
eteenpäin ja niitä saatiin kasaan 
yli 400 kappaletta. Vau mikä mää-
rä! 

Hälytysmuonitussopimukset 
voimissaan Länsi-Suomessa

Mainittakoon lopuksi vielä 
huima luku; SPEK:n teettämästä 
valtakunnallisesta kartoituksesta 
voimassa olevista hälytysmuonitus-
sopimuksista LSPeLin naisosastojen 
osuus on yli 35 %. Tähän on lasket-
tu kaikki voimassa olevat kirjalliset 
ja suulliset sopimukset. Se on hyvä 
määrä. Ensi vuonna alkaa pyöriä 
uusi päivitetty Hälytysmuonituskurs-
si ja toivon, että sen pystyvät aina-
kin kaikki hälytysmuonitusta teke-

Aurinkoista kevättä!

Marika Metsä-Tokila
naistyönjohtaja
p. 050-405 4285
marika.metsa-tokila
@uusikaupunki.fi

Naisten toimintapäivä
Valasrannalla 4.5.

Sisältäen Mini-iines -kilpailun.
lisätiedot: www.lspel.fi

Jounin Malja-kilpailun kolme parasta joukkuetta (Prasu2012 leiriltä)
Kuva: Mika Gröndahl

vät palokuntanaiset liiton alueella 
käymään läpi. Näin ensi vuoden 
kalenterissakin on siis jo kaksi mer-
kintää, Viksu2014 ja Hälytysmuoni-
tuskurssi ;0)

Mutta ensin kohti tämän vuo-
den kesää ja leiriä – siellä näh-
dään! Ja sitä ennen toivottavasti 
näen paljon palokuntanaisia 4.5. 
Valasrannassa.

Vuosi 2013 on polkaistu käyntiin 
ja kurssikutsujakin on saapunut 
jo osastoihin. Koulutuksessa 
olemme entistä paremmin ot-
taneet huomioon alueiden toi-
veet ja liiton ison koon maan-
tieteellisesti. Toivottavasti 
jokainen löytää itselleen jotain 
mielenkiintoista myös tällä sa-
ralla.



10 

Viisi vuotta sitten liiton järjestö-
valiokunta otti kokouksessaan 
(8.5.2008) viiden vuoden tavoit-
teekseen veteraanitoiminnan 
alueellisen ja liittotason akti-
voitumisen. Tausta-ajatuksena 
tavoitteelle oli arvokkaan pa-
lokuntaperinteen ja -historian 
vaaliminen ja tallentaminen. 
Maaliskuun 27. päivä kuluvaa 
vuotta kokoontui liiton historian 
ensimmäinen järjestövaliokun-
ta Lapin VPK:n mökillä Sammu-
lassa.

Seitsemän aluetta kahdek-
sasta on nyt edustettuna lii-
ton valiokunnasta, joten voi 

todeta, että järjestövaliokunnan 
asetettu tavoite alkaa olla hyvillä 
perustuksilla. Edustajat veteraani-
valiokuntaan on esitetty liiton alu-
eiden toimesta ja edustajat on hy-
väksytty liiton hallituksen vuoden 
ensimmäisessä kokouksessa. 

Yksi virstanpylväs 
saavutettu

Liiton aktiivista veteraanitoimin-
taa, etenkin veteraanipäivän on 
kiinnostunein silmin seurattu valta-
kunnan tasolla asti, sillä liiton vete-
raanipäivä on suomen suurimpia 
vuosittaisia palokuntaveteraani-
tapahtumia. Toinen suuri palokun-
taperinteitä vaaliva tapahtuma 
Suomessa on Vanhojen paloau-
tojen päivä, joka järjestään vuosit-
tain Tammisaaren VPK:n toimesta. 
Tänä vuonna Vanhojen paloauto-
jen tapahtuma järjestetään Tam-
misaaressa 6.7.2013 jo kahdetta-
toista kertaa.

Ensin linjattiin toimintaa

Ensimmäisessä veteraaniva-
liokunnan kokouksessa alueiden 
edustajat tutustuivat toisiinsa ja 
kartoitettiin alueiden ja palokunti-
en veteraanitoimintaa. Liiton vete-
raanivaliokunnan puheenjohtaja 
Kari Laaksonen (Naantalin VPK, 

Turun toiminta-alue) ehdotti, että 
veteraanivaliokunnan työskente-
lyn tulisi olla mielekästä, mukavaa 
ja hauskaa yhdessäoloa, jotta 
toiminta pysyy virkeänä ja idea-
rikkaana. Lisäksi valiokunta käsit-
teli kokouksessaan valiokunnan 
toimintaohjeen sisältöä, joka esite-
tään liiton hallitukselle.

Liiton veteraanivaliokunta linjasi 
toimintatapojaan ja tavoitteitaan 
ensimmäisessä kokouksessaan. 
Tiedossa on se, että palokunnissa 
on aktiivista veteraanitoimintaa, 
mutta se kuinka paljon on kartoit-
tamatta. Ensimmäinen askel ve-
teraanivaliokunnan edustajilla on 
tavoittaa oman toiminta-alueensa 
osastojen veteraanitoiminnan ak-
tiivisuus, yhteyshenkilöt ja vahvuus. 
Tämän jälkeen alueellista vete-
raanitoimintaa aletaan rakentaa 
palokuntaveteraanien ajatusten 
mukaan. Porin ja Turun toiminta-
alueilla alueellinen veteraanitoi-

Kari Laaksonen (pj.), Naantalin VPK, Turun toiminta-alue
Matti Kraapo, Porin VPK, Porin toiminta-alue
Sulo Tuominen, Lapin VPK, Rauman toiminta-alue
Seppo Peltonen, Salon VPK, Salon toiminta-alue
Paavo Nurminen, Kukonharjan VPK, Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan t-a
Tapio Ranta Rautilan VPK, Vakka-Suomen toiminta-alue
Simo Rantanen, Yläneen kk VPKAuranmaan Toiminta-alue
Anssi Lamminen, valiokunnan sihteeri, LSPeL

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n veteraanivaliokunta 2013

Liiton veteraanivaliokunta käynnisti toimintansa
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Liiton veteraanivaliokunta Lapin VPK:n mökillä ensimmäisessä 
kokouksessa 27.3.2013. Kuvassa edessä (jatkuu kiertäen myötä-
päivään):
Kari Laaksonen (pj.), Sulo Tuominen, Timo Areva, Seppo Pelto-
nen, Tapio Ranta, Matti Kraapo, Simo Rantanen, Antti Ali-Raati-
kainen, Paavo Nurminen ja Toivo Kivekäs

minta on toiminut jo muutamia 
vuosia aktiivisesti aluetoimikunnan 
alaisuudessa. Nämä alueet toimi-
vat hyvänä esimerkkinä muille lii-
ton toiminta-alueille.

Rooli tulevaisuudessa

Veteraanivaliokunnan rooli lii-
ton toiminnassa tulee olemaan 
etenkin veteraanipäivän koordi-
noinnissa yhteystyössä kulloisen-
kin järjestävän isäntäpalokunnan 
kanssa. Tänä vuonna liiton ve-
teraanipäivä vietetään Porissa 
torstaina 8.8.2013 Porin VPK:n 145 
juhlavuoden kunniaksi Porin VPK:n 
isännöimänä. Kutsu tapahtumas-
ta lähetetään palokunnille touko-
kuun aikana.

Tästä on hyvä lähteä raken-
tamaan rauhallisesti liitto ja alue-
tason veteraanitoiminnan tule-
vaisuutta palokuntaveteraanien 
halumaan suuntaan. Tämän het-
ken pioneerit ovat monesti tulevai-
suuden sankareita.

LSPeL:n adressi on nyt tilattavissa. Adresseja saa kahtena eri 
värinä sekä kahdella eri sisälehdellä: "Parhaimmat onnittelut" sekä 
"Lämmin osanotto". Adressit ovat laadukkaita, samettikantisia A4-
kokoisia tuotteita, jotka ovat suunnattu pelastusalalla toimiville yh-
teisöille ja -henkilöille. Logona kannessa on Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton juhlalogo sisältäen Varsinais-Suomen sekä Satakunnan 
vaakunat. Jäsenhinta: 45 euroa+toimituskulut. Tilaukset liiton toimis-
tosta.  
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Mitä tapahtuu 2013 : 
20.-21.4. Pääemäntäpäivät, Pori

27.4. LSPeL kevätkokous, Vehmaa
27.4. Veikon Malja, Lappeenranta

4.5. Jehu-Malja, Jyväskylä
4.5. Palokuntanaisten toimintapäivä, Valasranta

18.5. Leiritoimintapäivä, Säkylä
18.-19.5. Normipäivä II, Säkylä

30.6.-5.7. Tulimylly2013 Palokuntaleiri, Säkylä
8.8. LSPeL veteraanipäivä, Pori


