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Kamreerin juhlapäivä

Puheenjohtajan mietteitä

Kai Vainio
puheenjohtaja

TOIMISTO TIEDOTTAA

Toiminnanjohtajan kynästä

Juhlien aikaa

- Tulimeri 2014-risteily 24.1. alkaa olla jo täynnä! Syyskuun loppuun
  mennessä paikkoja on myyty jo yli 1600.
- Laadukkaat LSPeL -adressit iloon ja suruun saatavilla.
  Tilaukset toimistolta.

Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja

Liittomme alueella on vietet-
ty kesän aikana useita palo-
kuntajuhlia. Alueellammehan 

toimii kaksi Suomen vanhinta pa-
lokuntaa. Porin VPK juhli kesäkuun 
alussa näyttävästi 150 -vuotistai-
valtaan ja Turun VPK:n 175 -vuo-
tisjuhlat olivat elokuun lopussa. 
Samassa yhteydessä vietettiin Pa-
lokunta Suomessa 175 -juhlallisuuk-
sia Turussa.

Liittomme 80 -vuotisjuhlalli-
suuksia on pidetty pitkin kesää ja 
alkusyksyä. Juhlat päättyvät 30. 
marraskuuta pidettävään vuosi-
kokoukseen Noormarkussa. Liiton 
pääjuhlallisuudet pidettiin 14. syys-
kuuta Raumalla, joihin osallistui 
noin 400 henkeä. Kiitos juhlatoimi-
kunnalle ja toimistonväelle juhlien 

järjestelyistä. Erityinen Kiitos Teille 
kaikille, jotka osallistuitte juhliin.

Uusi kausi käsillä

Arki koittaa juhlien jälkeen ja 
työt odottavat tekijöitään. Liitossa 
on aloitettu strategiatyön valmiste-
lut, sillä nykyinen kausi päättyy ensi 
vuoden lopussa. On aika katsoa lii-
tossamme uutta viisivuotiskautta jo 
eteenpäin. Uuteen strategiaohjel-
maan kaikilla liittomme valiokunnil-
la on nyt mahdollisuus vaikuttaa - 
miltä tuleva kausi näyttää ja miten 
liittomme kehittyy tulevaisuudessa.

Vuosikokouksessa tehdään 
henkilövalintoja, joten alueelliset 
kokoukset on hyvä pitää ennen 
tuota marraskuun loppua. Liiton 

puheenjohtajana olen toiminut 
kohta kolme vuotta, mikä on ollut 
hyvin mieleenpainuvaa aikaa ja 
välillä hyvinkin raskasta toimintaa. 

Liiton toiminnassa on vielä pal-
jon kehittämistä palvelujen ja yh-
teistyön kautta. Erityisesti tahtoisin 
nostaa esiin erityisasiantuntijapal-
velut ja niiden kehittämisen. Liitto-
jen välistä yhteistyötä pitää lisätä 
entisestään ja miettiä palveluja, 
joita voidaan tuottaa yhdessä.

Loistokasta syksyä kaikille.

Herätys seitsemältä lauantai-
aamuna 14.9. Aamutoimet 
ja -puuro, tavarat kassiin ja 

vanhemman pojan kanssa kohti 
Riihikoskea, jonne hän jää van-
hempieni luokse. Tulee itselle vä-
hän parempi omatunto lähteä vii-
konloppuna töihin, kun helpottaa 
toisen taakkaa kotona. Varsinkin 
kun näitä menoja on näin juhla-
ruuhkassa ollut viisi viikonloppua 
viimeisimmistä kuudesta.

Raumalle saavun yllättävän 
ajoissa – Hinnerjoen ja Lapin kaut-
ta on hyvät tiet, vähän liikennettä 
sekä raskas kaasujalka. Työvalio-
kunnan kokous alkaa yhdeltätois-
ta. Käydään läpi liiton ajankoh-
taisia asioita ja säädetään vielä 

juhlien askelmerkkejä. Lounas jää 
syömättä kiireessä. 

Juhlahovissa valmistelut sujuvat 
suunnitelmien mukaan. Liiton hal-
litus valokuvataan ennen juhlia. 
Ilma on upea, on viimeinen kesä-
päivä. Kolmen aikaan asetutaan 
puheenjohtajiston kanssa otta-
maan vastaan onnitteluja. Niitä 
riittääkin koko varatuksi ajaksi, vii-
meiset kätellään kymmentä vaille 
neljä. Ja sitten jatkamaan pönö-
tystä juhlasalin puolelle. 

Virallinen ohjelma sujuu juonta-
jan sutkautuksilla säestettynä aika-
taulussa ja kommelluksitta. Heti vii-
den jälkeen päästään siirtymään 
juhlan tärkeimpään osuuteen, ruo-
kailuun. Ensimmäisten suupalojen 
jälkeen tiedän, että näitä juhlia ei 
voi pilata enää mikään! 

Siirtymiseni iltatilaisuuden smart 
casualiin tapahtuu irrottamalla 
kravatti ja vaihtamalla pikkutakki. 
Vieraat ovat vieläkin hyväntuuli-
sempia kuin päiväjuhlassa, kiitos 
Jaakko Saariluoman, sekä hyvän 
ruuan ja juoman. Väkeä riittää juh-
lien loppumiseen, kello yhteen asti, 
ja osa suuntaa vielä kaupungille 
jatkoille. Itse en moisesta haaveile-
kaan: suoraan hotellille, jossa kaa-
dun suoraan sänkyyn.



LSPeL 80 v. juhla

Viime vuoden puolella aloitti 
juhlatoimikunta puurtamisen. 
Se päättyi 14.9.2013 Raumal-
la järjestettyyn kaksiosaiseen 
Länsi-Suomen Pelastusalan Lii-
ton 80 -vuotisjuhlaan. 

Rauma ja Juhlahovi päätyi 
juhlatoimikunnan suosikiksi ehdok-
kaiden joukosta jo varhaisessa 
vaiheessa. Tilat, pitopalvelu sekä 
keskeinen sijainti liiton alueella oli-
vat ratkaisevia perusteita valinnal-
le. Ja viettäähän Rauman VPK:n 
nuoriso-osasto tänä vuonna myös 
100 -vuotista taivaltaan muiden 
alueella vietettävien suurten juhli-
en joukossa. 

Juhlallisuudet kahdessa 
osassa

Kaksiosainen juhla koostui pää-
juhlasta sekä iltajuhlasta. Pää-
juhlaan kutsuttiin liiton jäsenet ja 
sidosryhmät. Iltajuhlan kutsu lähti 
sähköisenä palokuntiin, jotta kaik-
ki halukkaat palokuntalaiset liiton 
jäsenpalokunnista voisivat osallis-
tua juhlallisuuksiin. Ilmoittautumisia 
tulikin roima määrä: pääjuhlaan 
yli 180 ja iltajuhlaan 220 henkeä. 
Siihen Porin VPK:n liki 20 -henkinen 
soittokunta, niin kokonaishenkilö-
määrä oli noin 400.

Pääjuhlan juonsi Seppo Heleni-
us, joka rytmitti pääjuhlaa rennoilla 

välijuonnoillaan. Liiton puheenjoh-
taja Kai Vainio nosti alkumaljan ja 
toivotti juhlaväen tervetulleeksi. 
Tunteikkaan ja lämpimän juhlapu-
heen piti kansanedustaja Kristiina 
Salonen. Ansioituneiden henkilöi-
den ja sidosryhmien palkitsemisten 
jälkeen Porin VPK:n soittokunta sii-
vitti vieraat ruokailuun. 

Iltajuhla alkoi pienen tauon jäl-
keen samassa tilassa. Koomikko 
Jaakko Saariluoma yllätti sisääntu-
lollaan heti juhlan aluksi vieraat ja 
tykitti 50 minuuttia nauruhermoja 
kutkuttavaa tarinaa. Liveorkesteri 
jatkoi Saariluoman jälkeen tanssit-
tamalla juhlaväkeä aina puoleen 
yöhön asti. 



Terhi Kivijärvi,
koulutuspäällikkö, LSPeL

Olemme koulutusvaliokun-
nassa useasti pohtineet, 
miten saisimme kurssien 

tarjonnan ja kysynnän kohtaa-
maan. Vaikka vuosittain tehdään 
koulutustarvekysely, sen vastaus-
prosentti on ollut alle 50 useimpina 
vuosina. Joiltakin alueilta saattaa 
vastata huonoimmassa tapauk-
sessa vain yksi tai kaksi palokun-
taa. Kuitenkin on pidetty tärkeä-
nä, että kurssitustarve kysellään, 
vaikka epätoivon hetkillä koulutus-
päällikkö luulee sen voivan itsekin 
jo jonkinmoisella perstuntumalla 
tehdä. Ensi vuodeksi siis koulutus-
valiokunta päätti, että etusijalla 
kurssivalinnoissa ovat ne palokun-
nat, joilta vastaukset vuoden 2014 
kyselyyn saatiin.  Tottakai tässäkin 
otetaan huomioon tasapuolisuus, 
mutta jospa tämä antaisi pontta 
vastata vuoden 2015 kyselyyn.

Koulutuksen laadunvalvonta

Muita tänä syksynä koulutus-
valiokunnassa esillä olleita asioita 
on ollut laadunvalvontahanke yh-
dessä Uudenmaan Pelastusliiton 
kanssa sekä palokuntien tekemä 
epätasainen perehdytystyö en-
nen sammutustyökurssia. Laadun-
valvontahankkeessa ollaan siinä 
vaiheessa, että alamme kouluttaa 
auditoijia ja sen jälkeen he tule-
vat tekemään käynnit sammutus-, 
pelastus- tai savusukelluskurssilla. 
Tarkoituksena on, että auditoija 
ei tule omalta toimialueelta vaan 
esimerkiksi Varsinais-Suomesta 
laaduntarkkailija käy katsomassa 
kurssin Satakunnassa tai Uudella-
maalla.  Tavoitteena on tuottaa 
tasalaatuista ja saman sisältöistä 
koulutusta ilman työturvallisuusris-
kejä riippumatta paikkakunnasta 
tai kouluttajasta. Hanke toteute-

taan yhdessä OK-opintokeskuksen 
kanssa.

Perehdytyksestä sen verran, 
että sammutustyökurssinjohtajilta 
on tullut toistuvasti palautetta siitä, 
että kurssilaiset eivät osaa kurssille 
tullessaan ennakkotehtävässä an-
nettuja käytännöntaitoja tai tiedä 
riittävästi palokunnan tavasta toi-
mia. Asiaan tullaan palaamaan 
syksyn seminaareissa.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille

Joulukuussa 2006 saavuin liit-
toon töihin koulutuspäällikön 
tehtäviin. Intoa ja kehitysaja-

tuksia puhkuen huomasin järjes-
tötoiminnan laivan kääntyvän 
hitaammin kuin itse olin ajatellut 
ja jouduin opettelemaan uuden 
tavan toimia ja työskennellä. Näi-
den vuosien aikana olen saanut 
mahdollisuuden tutustua satoihin 
ihaniin vapaaehtoisiin ja useisiin 
kymmeniin ammattitaitoisiin kou-
luttajiin. Vuosien aikana olemme 
siirtyneet sähköisiin haku- ja vies-
tintäjärjestelmiin, uusiin raportoin-
titapoihin, muuttaneet fyysisesti 
eri toimipaikkaan ja kehittäneet 
valtakunnallisesti ja alueellisesti niin 
koulutuksia kuin niiden laatuakin.

Olen saanut olla mukana jär-
jestötoiminnassa niin leireillä, Tuli-
merellä kuin veteraanipäivillä ja 
koen tämän kaltaisten tapahtumi-
en olevan suuressa arvossa toimin-
nan jatkuvuuden kannalta. Lisäksi 
yhteenkuuluvuuden tunne on pa-
lokuntatoiminnassa uskomaton; 
sellaista harvoin muualla pääsee 
kokemaan! Kiitos siitä kuuluu teille 
kaikille.

On aika kiittää menneistä 
vuosista

Pelastustoimen tehtäväkent-
tä elää murrosvaihetta ja emme 
tiedä millaisessa palokuntamaa-
ilmassa elämme viiden vuoden 
päästä. Nyt ansaitulla eläkkeellä 
oleva entinen pelastusylijohtaja 
Pentti Partanen esitti viimeisessä 
puheenvuorossaan ajatuksen sii-
tä, että valtiollinen pelastustoimi 
ei ole poissuljettu mahdollisuus. Mi-
hin tämä valtiollistaminen johtaisi? 
Toivottavasti ei ainakaan vapaa-
ehtoistoiminnan näivettymiseen. 
Kuntien kiristyvä taloustilanne voi 
kuitenkin näkyä lähivuosina myös 
pelastustoimen säästöinä. Turvalli-
suudesta ei kuitenkaan saisi tinkiä, 
joten joku on varmasti miettinyt 
kuinka tämä yhtälö ratkaistaan?

Tutkimustoimintaa on kehi-
tettävä

Pelastustoimessa tarvitaan 
avoimempaa keskustelua ja tutki-
mustoimintaa. On käsittämätöntä 
kuinka vähän pelastustoimen ilmi-
öitä on tieteellisesti tutkittu ja kuin-
ka ala suhtautuu uusiin näkökulmiin 
ja kritiikkiin. Pelastustoimella ei ole 

varaa jäädä kehityksen jalkoihin 
ja toistamaan samaa kaavaa kuin 
”vanhoina hyvinä aikoina”. Varaa 
ei ole myöskään menettää yhtään 
alasta kiinnostunutta tutkijan al-
kua, joten alan tutkimustoiminnas-
ta kiinnostuneiden kartoittaminen 
olisi syytä aloittaa pikaisesti.

Toivotan kaikille ihanaa syksyn 
jatkoa ja toivon että tapaamme 
vielä palokuntatoiminnan merkeis-
sä!

Johanna Saukkonen
Koulutuspäällikkö,
LSPEL (30.10.2013 asti)

Occupational safety
manager, Finnair Oyj 
(1.11.2013 alkaen)
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Tulimylly 2013 
Säkylässä

Palokuntanuorisotyö

Länsi-Suomen Pelastusalan 
Liiton palokuntanuorisoleiri 
Tulimylly 2013 vietettiin yli tu-

hannen palokuntalaisen voimin 
hienossa säässä Säkylässä. Heinä-
kuun ensimmäisellä viikolla sadet-
ta ripotteli hieman ja ukkonenkin 
osui kohdalle, mutta suuremmilta 
kastumisilta vältyttiin.

Leirin ohjelmassa oli koulutuk-
sen lisäksi perinteisesti kilpailuja ja 
diskoilua, sekä aivan uutena ohjel-
matoimiston järjestämä sketsihah-
mokilpailu. 

Kiipeilypuisto ja lähellä leirialu-
etta oleva Katismaan uimaranta 
olivat leiriläisten ahkerassa käy-
tössä. Tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa Kiipeli-puukiipeilypuisto jäi 
leirin jälkeen vielä viikoksi Säkylän 
kunnan käyttöön ja Säkylästä saa-
miemme tietojen mukaan kiipeily-
puiston suosio oli taattu myös leirin 
jälkeen. 

Vierailupäivänä leiriin kävi tu-
tustumassa valtava määrä vierai-
lijoita, ja turvallisuusaatetta tehtiin 
tutuksi monin tavoin. Vierailupäi-
vänä leirillä saattoi tutustua mm. 
poliisin, ambulanssin, rajavartiolai-
toksen, MPK:n, puolustusvoimien 
ja hätäkeskuksen toimintaan, sekä 
kokeilla Satakunnan pelastuslai-
toksen pyörähdyssimulaattorilla, 
miltä tuntuu pyörähtää ympäri au-
ton kanssa.

LSPEL:in 80 -vuotisjuhlien kunni-
aksi leirillä otettu ilmakuva ei paljon 
selittelyjä kaipaa. Lisäksi juhlavuot-
ta juhlistamaan saapui torstai-illan 
discoon rap-artisti Uniikki.

Munkin maku suussa ja mieluisat 
leirimuistot mielessään palokunta-
nuoret jäivät odottelemaan ensi 
kesän VIKSU2014-palokuntanuor-
ten leiriä Porissa.
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todellakin YLI Hyvä JUTTU

Syyskuussa Halikkoon kerään-
tyi 16 nuoriso-osaston koulut-
tajaa kahdeksasta osastosta 

kurssille. Viikonlopun aikana tieto-
taitoa kertyi harjoitus- ja oppitun-
nin pitämisestä sekä komento- ja 
käskysanaston harjoittelusta. Kurs-
silaisilta tuli myös palautetta kurssin 
sisällön kehittämiseksi. Palautteissa 
nousi esiin myös se, että oppilas-
harjoitustunnit voitaisiin pitää esi-
merkiksi paikallisen palokunnan 
nuoriso-osastolle; suoraan oikealle 
kohderyhmälle. Kiitos kurssinjohta-
jalle ja kurssin kouluttajille tärkeäs-
tä panoksesta nuorisotyön eteen.

NOK-kurssi Halikossa
16 uutta kouluttajakurssin 
käynyttä

Vesala Niina, Kalannin VPK
Ylijurva Tiina, Kalannin VPK
Soupas Santtu, Sauvon vpk
Koivusalo Sami , Sauvon vpk
Tervakangas Joonas, Siikaisten VPK
Tammi Hanne, Kiskon VPK
Kymäläinen Anna, Kiskon VPK
Rantanen Aleksi, Keikyän VPK

Selonen Arttu, Paattisten VPK
Oksanen Ilkka, Paattisten VPK
Elo Aleksi, Euran VPK
Laine Kasperi, Euran VPK
Aaltonen Valtteri, Euran VPK
Hurme Tuukka, Maarian VPK
Hjort Sami, Maarian VPK
Mäkinen Eppu, Maarian VPK

Nok-kurssin Halikossa syksyllä suorittaneet:

Kulunut vuosi on antanut 
LSPeL:n nuoriso-osastoille 
mahdollisuuden nähdä oma 

harrastus uudesta näkökulmasta ja 
samalla osallistua nuorten syrjäyty-
misen ehkäisemiseen. Nuorten oh-
jaajat ovat osoittaneet innostusta 
ja halua kehittää osaamistaan 
vastaamaan tämän päivän haas-
teisiin.

Pelastusalan Keskusjärjestö 
(SPEK), toteutti RAY:n rahoitta-
mana YLI HYVÄ JUTTU -nuorten 
syrjäytymisen ehkäiseminen pa-
lokuntanuorisotoiminnan avulla 
-hankkeen 2007 - 2008. Mukana oli 
10 kuntaa Pohjanmaan alueelta. 
Hankkeen tarkoituksena oli etsiä 
keinoja ohjata syrjäytymisvaaras-
sa olevia nuoria palokuntatoimin-
taan yhdessä paikallisten palo-
kuntien ja kuntien kanssa. Pohjana 
Hankkeelle käytettiin nuorten kun-
toutuskokeilusta (2001 - 2003) saa-
tuja tuloksia, jotka osoittivat, miten 
tärkeää on, että jokaisella nuorel-
la on vähintään yksi harrastus, jos-
sa on mahdollisuus vertaistukeen. 
(Karminen M., Lillback-Peltonen T., 
Horelli I., Alanko-Luopa. R 2009.)

Opiskelemani kuntoutuksen 
koulutusohjelma sisältää itse va-
littavan kehittämistehtävän. YLI 
HYVÄ JUTTU -toimintamalli kuulosti 
hyvältä idealta, koska SPEK:ssä on 
menossa kouluttajakoulutusuudis-
tus, niin ajattelin, että nämä kaksi 
aihetta voisivat soveltua yhteen. 

Muutaman palaverin jälkeen (Vat-
teri Tervala SPEK, Anssi Lamminen, 
LSPEL, Brita Somerkoski, THL ja Knut 
Lehtinen V-S pelastuslaitos) Oli aika 
käynnistää toiminta. 

Alkuvaiheessa oli tavoitteena 
saada hanke muutettua toimin-
tamalliksi, joka sulautuisi osaksi 
palokuntien nuorisotyötä. Terve-
ydenhuollon ja Hyvinvoinninlaitos 
(THL), SPEK ja LSPeL tekivät Brita 
Somerkosken johdolla kartoituksen 
LSPeL:n palokuntien kiinnostukses-
ta lähteä YLI HYVÄ JUTTU -toimin-
tamalliin. 18 nuoriso-osastoa ilmoit-
tautui.

Ensimmäinen tilaisuus järjestet-
tiin kesäkuussa. Somerkoski kertoi 
toimintamallista ja kouluttajat poh-
tivat millaisia haasteita he kohtaa-
vat palokuntanuorisotyössä. Esiin 
tulleiden tarpeiden pohjalta ra-
kentui Tulimylly -leirillä pidetty kou-
lutus; Erityistarpeiden huomioimi-

nen harjoituksissa. Lisäksi kerättiin 
palaute koulutustoiveista jatkossa.

Koulutustarveterveiset välit-
tyivät syyskuussa Padasjoella jär-
jestettyyn tapahtumaan. Ympäri 
Suomea kokoontuneet kouluttajat 
saivat eteensä saman tehtävän, 
johon kouluttajat vastasivat ke-
säkuussa. Esiin tulleet asiat olivat 
samankaltaiset molemmissa ryh-
missä: erityislasten ohjaaminen, 
kiusaamiseen puuttuminen, har-
joitusten soveltuminen eritasoisille 
nuorille, nuorten kohtaaminen eri-
laisissa tilanteissa, aggressiivisuus, 
lastensuojelulliset asiat ja koulutta-
jaresurssit. Lokakuussa liiton toimis-
tolla järjestettiin seuraava koulutu-
silta, johon osallistui parikymmentä 
kouluttajaa liiton alueelta. 

Kehittämistehtävän tekeminen 
on ollut antoisaa. Kouluttajat ovat 
olleet innostuneita miettimään mi-
ten palokuntanuorisotyö voi omas-
sa yhteisössään olla nuorten syr-
jäytymistä ehkäisevää toimintaa. 
Toimintamallin sisäistäminen vaatii 
oman perinteisten palokuntanuo-
risotyön tarkoituksen uudelleen 
mietintää, mutta toiminnassa itse 
pitkään mukana olleet voivat näh-
dä miten paljon meillä on nuorille 
ja omalle yhteisöllemme annetta-
vaa.
Lisätietoja: www.Spek.fi,
Yli Hyvä Juttu

Virpi Hurula, Vahdon VPK
Samk, Kuntoutuksen
YAMK opiskelija

Nuoret muodostavat oman 
tukiverkostonsa, samoin kun 

palokunta muodostaa yhteis-
kunnan tukiverkoston.



Turun ja porin juhlat murtaen

Turus juhlittisse näyttäväste 
Suamen vanhinta palokuntta 
nimpal mukavast kesän lopul. 

Juhlaviiko aikan nähtisse ja koet-
tisse monenmoissi tapahtumi ja 
järjestettisse erilaissi tilaisuukssi. Ta-
pahtuma alkoiva pelastustoime 
ajankohtaispäivil ja kansainvälis-
ten pelastusala järjestöje johro yh-
teistapaamisel.

Viikonlopu aikan jatketti simmot-
tis sit vaa lauantaiaamun Vuaren 
sopimuspalokunnan julkistamisel ja 
palopäällystöliito vapaaehtoisja-
oston jaostokokouksel. Päivä jatku-
si palokuntaparaatil, katselmuksel 
ja kenttähartaurel. Papusopa ja 
pannukaku syämise jälkeen kuul-
tisse SPEKi järjestämäs palokunta-
seminaaris tulevaisuut luatsaavia 
puheenvuaroi ala vaikuttajilt. Lau-
antain iltajuhla vietettisse Brankun 
kummitukse, kauppaneuvos Juliini 
isännöimäs tilaisuures.

Varsinaine Turun VPK:n pääjuh-
la pirettisse sunnuntaina 1.9.2013.

Palokuntanuaret pääsivä viäl 
paria viikkoa myähemmin, mut 
kumminki, osallistumaan Länsi-
Suomen Pelastusalan liiton 80 
-vuatisjuhlien ja Turun VPK:n juhla-
vuarenkunniaks järjestettyssen ilta-
riskossen Turun VPK-talolla.

Teksti: Ilkka Horelli,
Turun VPK
Kuvat: ilkka Horelli ,
Lars Vilen, Turun VPK

Palokunta Suames ja Turuus 175 vuatta
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Turun ja porin juhlat murtaen

Kesäkuu ensmäisel viikol oli Pori 
veepeekoos kiirus. Hälytksii ei 
ollu enempää ko normaalist, 

vaa aika meni 150-vuatisjuhlii jär-
jestäis.

Maanantain rakennettii ja lai-
tettii pystöö kommee kuusehavuist 
tehty juhlaportti siihe palokunna 
portil Itäpuisto vartee. Meirä palo-
kunta o perustettu tarkallee kesä-
kuu neljäs. Se o muute sama päivä 
ko Mannerheimi synty ja nykyää 
siis pualustusvoimai lippujuhla. Sa-
man päivän me käytii kukittamas 
kunniapuhheejohtajie ja päälliköi-
re haurat ja saman iltan viätettii fii-
ni iltatilaisuus kunniapäällikkö Lauri 
Lindroosi entisel huvilal Kuuminaisis.

Keskiviikkon me sit pirettii kom-
mee suihkunäytös Kokemäejoe 
rannas ja sen jälkee koko palo-

Suame toiseks vanhi VPK 
juhli kesäkuus Poris

kunna porukka asettu valokuvvaa 
palokunnan talo - siis siihe Puna-
se kuko -  kulmal. Saman iltan viäl 
jaettii vuas- ja harrastusmerkit jäse-
nil.

Perjantain paljastettii meirä 
palokunna perustaja Anders Axel 
Anderssonni muistomerkki porilase 
turvallisuure hyväks tehry tyä kun-
niaks. Se muistomerki o veistäny 
Sofia Saari. Illal me viäl saatii nauttii 
kaupunki tarjoomaa illallist oikee 
kaupunkitalosalis.

Lauvvantain oli vuoros paraati 
ja me marssittii läpi Pori sin pää-
juhlapaikal. Tervehryste ja onnit-
teluire jälkee pirettii fiini pääjuhla. 
Siäl juhlapuhee piti pelastusylijoh-
taja Pentti Partane ja palokunna 
150-vuatishistoriiki esitteli historia 
rosentti Anna Sivula.

Teksti: Heikki Vähtäri,
Porin VPK
Kuvat: Porin VPK
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Murretta, mölkkyä 
ja makkaraa

Porin VPK:n 150 -juhlavuotta täy-
densi LSPeL:n veteraanipäivä, 

joka järjestettiin elokuussa Porin 
ruokapalvelukeskuksessa. 280 pa-
lokuntakonkaria kokoontuivat jäl-
leen yhteen maan suurimpaan pa-
lokuntaveteraanitapahtumaan. 

On se kunnioitettava asia, miten 
palokuntaharrastus kokoaa isonkin 
väen yhteen. Porin ruokapalvelu-
keskus alkoi täyttyä jo hyvissä ajoin 
ennen varsinaisen ilmoittautumi-
sen alkamista. Ensimmäiset olivat 
paikalla heti yhdeksän jälkeen. 
Järjestäjällä tuli pieni hoppu saada 
ilmoittautumispöytä valmiiksi. Saa-
tiinhan se ja palokuntaveteraanit 
pääsivät aamukahville ja sämpy-
lälle, joita Porin VPK:n naiset olivat 

Veteraanipäivä Porissa

valmistaneet aamusta asti. 
Tilaisuuden avasi murrepaki-

noitsija Elina Vallin. Hän myös ker-
toi murrepakinoita Porista vete-
raanipäivän iloksi. Tervehdyksen 
tilaisuuteen toivat Porin kaupungin 
apulaiskaupunginjohtaja Kari Han-
nus, Satakunnan pelastuslaitoksen 
pelastusjohtaja Pekka Tähtinen ja  
LSPeL:n toiminnanjohtaja Antti Ali-
Raatikainen. Tervetulotervehdyk-
sen lausui Porin VPK:n kunniapääl-
likkö Matti Kraapo.

Pelastusharjoitusalue tutuksi

Koulutusmestari Tapio Kumpu-
lainen kertoi Länsi-Suomen Pelas-
tusharjoitusalueen rakentumisesta 
ja toiminnasta koko väelle, jonka 
jälkeen lähdettiin viiden bussin voi-
min katsomaan omin silmin laajaa 
harjoitusaluetta, joka sijaitsee kau-
pungin kupeessa lentokentän ta-
kana. Bussit koukkasivat myös Porin 

VPK:n kautta ja vielä Kirjurinluodol-
la, minne rakentuu ensi kesänä 
VIKSU 2014 -palokuntanuorten leiri. 

Bussimatkan ja ruokailun jäl-
keen nautittiin Porin VPK:n soit-
tokunnan Brankkarikvartetin soi-
tannasta. Jälkiruoaksi oli tarjolla 
perinteinen palokuntamölkky sekä 
tietenkin makkaraa ja virvokkeita. 
Sää suosi taas kerran veteraani-
päivää. Kiitos kaikille mukana ol-
leille ja paikalliselle palokunnalle 
järjestelyistä. Veteraanivaliokunta 
piti järjestyksessään toisen koko-
uksensa tilaisuudessa, jossa muun 
muassa suunniteltiin ensi vuoden 
veteraanipäivän paikkaa.

Liitto oli mukana yhdessä Varsi-
nais-Suomen Pelastuslaitoksen 
kanssa Turun messuilla elokuun 

lopussa. Teemana oli varautumi-
nen, asuintilojen paloturvallisuus. 
Vetonauloina messuosastolla oli-
vat pelastuslaitoksen turvallisuus-
ruletti, liikennepelastusnäytökset 
sekä perheen pienimmille suunna-
tut pikkupaloautot, jotka olivat ko-
vassa käytössä messujen aikana. 

Turun messut 2013
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Palokuntanaistyö

Naistyön syksy on alkanut 
vauhdikkaasti. Palokunta 
Suomessa -juhlallisuudet ja 

paraati olivat elokuussa, liiton juh-
lat juhlittiin syyskuussa, kursseja on 
tarjolla loka-marraskuussa, kau-
siohjelmat on laadittu, henkilöva-
lintoja tehty ja syyskokouksia pide-
tään osastoissa ja alueilla. 

Valtakunnallinen nais- ja nuori-
sotyön syysseminaari on lokakuun 
lopulla Vuokatissa ja sieltä on tuo-
misina toivottavasti uutta tietoa ja 
kehitystä palokuntanaistyön kou-
lutusasioihin ja niin mieliä ja kieliä 
kirvoittaneeseen pukeutumiseen.

Kaikilla on muistissa liiton nais-
työn osastokilpailu liittyen toimin-
tatilastoihin ja ensi vuottakin suun-
nitellaan täyttä päätä. Tämän 
vuoden isoin juttu naistyössä oli 
kenties meidän oma huiviprojekti. 

Piiiitkä huivi

Huikea voimannäyte

Koko viime talven ja kevään 
liiton 80 -juhlavuoden kunniaksi 
toteutettiin neulomisprojekti, jossa 
tavoittelimme Suomen pisimmän 
palokuntahuivin ennätystä. Pro-
jekti onnistui loistavasti, ennätys 
saavutettiin varmasti. Mukana oli 
palokuntanaisia ja naisosastoja 
kaikista kahdeksasta toiminta-alu-
eesta. 

Huivi koostuu paloista, joita 
neulottiin yhteensä 76 kpl sisältäen 
lisäksi jokaisen alueen oman pa-
lan. Huivi luovutettiin liitolle Säkylän 
leirillä ja siellä tehtiin myös virallinen 
mittaus. Huivi on 41 metriä pitkä.

Huivia säilytetään liiton toimis-
tolla ja se on leirin jälkeen ollut näy-
tillä muun muassa Turun messuilla.

Uusi projekti jo vireillä

Palokuntanaiset ovat tunnetusti 
toimeliasta porukkaa ja ensi talvi 
menee uuden projektin parissa. 
Kohteenamme on oman leirim-
me päiväkoti ja sen tarvikkeiden 
ja tavaroiden päivittäminen ajan 
vaatimusten mukaiseksi. Ohjeistus-
ta tulee alueohjaajilta ihan näinä 
päivinä osastoille.

Kaikessa tohinassa on hyvä kui-
tenkin muistaa, että pidetään ra-
kas harrastuksemme mielekkäänä 
ja muistakaa nauttia Suomen iha-
nasta syksystä!

Marika
LSPeL:n naistyönjohtaja

Liiton toimistolla Saija hämmästelee huivia
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Mitä tapahtuu 2013 : 
- 6.11. VPK-seminaari, Satakunta, Rauma

- 7.11. VPK-seminaari, Varsinais-Suomi, Raisio
- Liiton Syyskokous 30.11.

- Marraskuu: VIKSU2014-leirikirje palokuntiin
24.1. Tulimeri-risteily


