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Puheenjohtajan mietteitä

Aurinkoista kesää
toivottaa

Kai Vainio
puheenjohtaja

Uutisia lyhyesti

Viksu kesä tulossa

-  VIKSULLA jo lähes 3 000 ilmoittautunutta
-  LSPeL myös facebookissa. Tykkää ja saa tuorein tieto heti itsellesi
-  Nuoriso-osaston johtajakurssin suoritti maaliskuussa Eurajoella 11 henkeä
-  XXVII Yleinen palokuntalaiskokous Helsingissä 7.6.2014
-  Liiton palokuntaveteraanipäivä JÄMILLÄ 21.8. Kutsut lähteneet palokuntiin 

VIKSU2014 -palokuntanuoriso-
leiri lähestyy kovaa vauhtia. 
Odotukseni leiriä kohtaan 

ovat suuret. Toimialat tekevät vii-
meisiä suunnitelmia valmiiksi, jotta 
meille kaikille tulisi hyvin ikimuistoi-
nen leiri. Erityisesti toivotan kaikki 
tervetulleeksi vierailupäivänä tu-
tustumaan VIKSUun ja VIKSUlaisiin.

Toivon myös kovasti, että liit-
tomme palokunnat lähtevät VIK-
SUn rakennusleirille ja erityisesti 
tarvitsemme joukkoja leirin purka-
miseen. Purkamiseen käytettävä 
aika on nyt todella lyhyt ja siihen 
tarvitaan tuoreita voimia leirin jäl-
keen.

Leiritoimintaa kehitettävä 
nuorisotyön näkökulmasta

Leirin osallistujamäärässä olisi ol-
lut toivomisen varaa vielä. Ehkä nyt 
olisi aika aloittaa valtakunnallinen 
keskustelu palokuntanuorisotyöstä 
ja leireistä. Mielestäni meillä ei ole 
kaikki kunnossa tässä suhteessa. 
Teemme loistavia tapahtumia kyl-

lä, mutta onko samalla unohdettu 
palokuntanuorisotyön sisältö?

Tietysti aina välillä on hyvä 
keskustella koko järjestökentän 
kehittämisestä. Liittotasolla kes-
kustelua käydään hyvin vähän 
ja valtakunnallisesti vielä vähem-
män. Meillä on kesäkuun alussa 
lupa keskustella asioista yleisessä 
palokuntakokouksessa Helsingissä. 
Näitä tilaisuuksia pitäisi palokunti-
en paremmin käyttää hyödyksi ja 
vaikuttaa omiin asioihin valtakun-
nallisesti. Joku muu taitaa tehdä 
tämänkin.

Hallitus kokoontuu liiton ve-
teraanipäivänä 

Liittomme on tottunut järjes-
tämään isoja tapahtumia kesän 
aikana ja elokuussa on palokun-
taveteraanipäivä Jämillä 21.8. 
Toivonkin palokuntaveteraanien 
kokoontuvan suurella joukolla ve-
teraanipäivään. Liittomme hallitus 
tulee pitämään kokousta tapahtu-
man yhteydessä.



VIKSUJA UUTISIA

Leirillä toimii leiripalokunta sekä 
järjestyksenvalvontaorga-
nisaatio 24/7. Henkilöstö on 

koottu ympäri Suomea. Järjestyk-
senvalvojat ja palokunta valvovat 
leirillä turvallisuutta, mutta myös 
ohjaavat ja opastavat.

Järjestyksenvalvontahenkilös-
tön tunnistaa keltaisesta liivistä, 
vuoroesimies käyttää oranssia lii-
viä. Leiripalokunnan henkilöstö 
käyttää punaista liiviä. Jos jokin 
asia askarruttaa, tule rohkeasti ky-
symään. Leirille on tulossa yli 3000 
henkeä. Jotta leirielämä sujuu kai-
kin puolin rauhallisesti, ole hyvä ja 
noudata kaikessa saamiasi ohjei-
ta.

Saapuminen ja majoittumi-
nen

• Teltta-alueelle pystytään ot-
tamaan useita palokuntia samaan 
aikaan telttautumaan. Alueelle 
saapuessasi älä kuitenkaan toimi 
omin päin, vaan odota, että sinut 
ohjataan oikealle paikalle.

• Telttojen ja asuntovaunujen/-
autojen turvaväli on 4 metriä. Nou-
data saamiasi ohjeita.

• Jokaisessa teltassa ja asun-
tovaunussa tulee olla kaasu-/ 
palovaroitin ja mielellään myös 
häkävaroitin sekä alkusammutus-
välineet helposti saatavilla.

• Osastot huolehtivat leirille tuo-
tavien lämmityslaitteiden kunnos-
ta siten, että ne ovat huollettuja ja 
toimivia

• Teltta-alueella ei saa olla 
ylimääräisiä kaasupulloja. Kaa-
supullojen vaihtopisteitä löytyy 
kaupungista, joten ylimääräiset 
kaasupullot kannattaa jättää ko-
tiin. Teltan lämmittämiseen käytet-
tävät nesteet on sijoitettava teltan 
ulkopuolelle, laatikkoon.

• Asuntovaunujen/ -autojen 
ulkopuolisten sähköllä toimivien 
laitteiden (jääkaappi ym.) tuonti / 
asentaminen / käyttö on kielletty. 
Koskee myös teltta-aluetta. Sun-
nuntai-iltana suoritetaan telttatar-
kastus, jotta voidaan todeta kaik-
kien asioiden olevan järjestyksessä.

Liikkuminen alueella

• Leirialueella on rajoitettua 
huoltoliikennettä. Myös Turvan 
henkilöstö saattaa liikkua alueella 
autolla tai polkupyörällä työtehtä-
viin liittyen. Varovaisuutta on nou-
datettava alueella liikuttaessa.

• Pyörällä ajo teltta-alueella 
on kielletty. Asuntovaunu-alueelta 
kuljetaan koulutusalueelle leirialu-
een reunoilla kulkevia kevyenlii-
kenteenväyliä pitkin. Julkisilla teillä 
liikuttaessa on noudatettava liiken-
nesääntöjä sekä erityistä varovai-
suutta. Polkupyörällä ajettaessa 
tulee käyttää pyöräilykypärää.

• Leirialueelta poistutaan, esi-
merkiksi uimaan, vain täysi-ikäisen 
kanssa. Poistumishetkellä osastosta 
vastuussa oleva henkilö ilmoittaa 
osastonsa nimen ja vahvuuden 
turvan portille. Samoin toimitaan 
alueelle palatessa.

Vastuu

• Jokaisella teltalla tulee olla 
joka yö 18 vuotta täyttänyt henkilö 
paikalla. Tämä teltan vastuuhen-
kilö käy kuittaamassa nimensä ja 
puhelinnumeronsa Turvan kopilla 
olevaan listaan joka päivä kello 20 
mennessä. Näin toimien saamme 
nuoret tuntemaan olonsa turvalli-
seksi.

• Alkoholi ja muut päihteet ei-
vät kuulu leirille. Alkoholin ja mui-
den päihteiden käyttöä epäiltä-
essä turvaudumme tarvittaessa 
poliisin apuun.

Yleistä

• Leirialueella on merkittyjä gril-
lauspaikkoja. Teltta-alueella gril-
laaminen on kielletty.

• Muista yleinen siisteys, laita 
roskat roskikseen! 

Hätätapauksessa soita 112!

Telttojen kiinnitykset

Viranomaisten ohjeiden mu-
kaan majoitusteltat tulee kiinnittää 
riittävästi. Tämä tarkoittaa kunnol-
listen maakiilojen avulla tapahtu-
vaa kiinnittämistä maahan (sepeli-
pohjainen nurmialue, johon ei ihan 
pienillä ja heiveröisillä kiiloilla saa 
mitään kiinni) tai esimerkiksi toritelt-
tojen kiinnitystä 30 litran täytettyjen 
vesiastioilla yläpuista sidontaa lii-
nojen avulla. Toriteltoissa pitää olla 

Käytännön ohjeita 
Turvan näkökulmasta

Jo lähes

3 000 ilmoittautunutta!



kiinnitys vähintään jokaisen pysty-
puun kohdalla. Ne voidaan kiinnit-
tää myös maahan, mikäli riittäviä 
maakiiloja on olemassa. Viran-
omaismääräyksen painosäännök-
siä yleisötapahtumiin tulee pitää 
suuntaa-antavana ohjeena kiinni-
tysten suhteen. Samat kiinnitysoh-
jeet koskevat koulutustelttoja tai 
muita kevyitä telttarakennelmia.

Yleisötapahtumien teltoille on 
erilliset viranomaisten antamat 
ohjeet (erillinen liite), joiden pai-
nosäännöksiä tulee noudattaa 
myynti yms. teltoissa.

Telttojen etäisyydet

Ovat vähintään neljä (4) met-
riä. Tätä valvotaan saapumispäi-
vänä leiripalokunnan ja järjestyk-
senvalvonnan toimesta tarkkaan.

Telttojen välissä ei saa olla pres-
su- tai muita niihin kiinteästi kuulu-
mattomia katoksia. Kaikista ma-
joitus- yms. rakennelmista tulee 
olla esteetön ja nopea ulospääsy, 
suuremmista mieluummin useasta 
kohdasta.

Epäselvissä tapauksissa leiripa-
lokunnan päällikkö yhdessä tur-
vallisuuspäällikön kanssa tekevät 
lopullisen ratkaisun leirin osalta. Vi-
ranomaiset tarkastavat leirin maa-
nantaina aamupäivällä.

Vastuuhenkilön nimeäminen

Tapahtuu joka päivä kello 20.00 
mennessä Turvan asettamaan lis-
taan turvan päivystyspisteellä.

Vastuuhenkilön tulee käydä 
kuittaamassa henkilökohtaises-
ti nimensä ja puhelinnumeronsa 
listaan. Vastuuhenkilön tulee olla 
valvomiensa telttojen läheisyy-
dessä, jotta nuoret tietävät kuka 
on teltastaan vastuussa ja saa-
vat nopeasti apua tarvitessaan 
sitä. Yksi vastuuhenkilö voi valvoa 

muutamaa lähellä olevaa telttaa 
yhteensä, kuitenkin niin, että kaik-
ki nuoret aina tietävät kuka on 
heistä vastuussa kunakin iltana ja 
yönä. Turva voi tehdä pistokokeita 
vastuuhenkilöiden tavoittamiseksi.

Telttoja saa lämmittää

Leiripalokunnan tehtyä tupa-
tarkastuksen ja lyötyään leiman 
telttakorttiin. Leima tarkoittaa, että 
alkusammutusvälineet olivat kun-
nossa tarkastushetkellä ja varoitti-
met ja lämmittimet olivat asiallisesti 
sijoitettuna. Mikäli puutteita huo-
mataan myöhemmin tai kalustoa 
on siirretty, voidaan asiaan aina 
puuttua ja kieltää lämmittäminen 
kunnes asiat on korjattu. Kaikissa 
teltoissa tulee olla alkusammutus-
välineet saatavilla sekä vähintään 
palovaroitin. Lämmitettävissä tel-
toissa sen lisäksi mielellään häkä-/ 
kaasuvaroitin.

Leirialueella saa viranomais-
määräyksestä johtuen säilyttää 
vain yhden kaasupullon yhtä telt-
ta kohden. Mikäli palokunnalla 
on ylimääräisiä kaasupulloja, ne 
tulee säilyttää asianmukaisesti esi-
merkiksi palokunnan miehistöau-
tossa parkkipaikalla tai muualla 
kuin teltta-alueella. Leiri ei tarjoa 
ylimääräisten kaasupullojen säily-
tyspaikkaa. Jos palokunnalla on 
esimerkiksi kaasupullo myös grilliä 
varten, sitä ei saa säilyttää teltta-
lueella.

Lämmityspetrolit tulee säilyttää 
niille varatuissa laatikoissa. Kaasu-
pullo on hyvä sijoittaa teltan ulko-
puolelle varjoisaan paikkaan.

Grillaaminen leirialueella

Tapahtuu sille osoitetuissa pai-
koissa. Teltta-alueella grillaaminen 
on ehdottomasti kielletty.

Ajoneuvojen pysäköinti

Tapahtuu vain niille varatuilla 
alueilla. Asuntovaunualueella ei 
saa olla vetoautoja, ne on vietävä 
osoitetuille tai muille laillisille park-
kialueille.

Asuntovaunujen katoksia on 
mahdollisuus käyttää tilan sallimis-
sa puitteissa. Sitä ei kuitenkaan 
voida luvata, vaan se voi riippua 
asuntovaunun sijoituspaikasta. 
Asuntovaunualueella ei ole eri-
tyistä perheparkkia, joten kaikkien 
siellä asuvien tulee asia ottaa huo-
mioon.

Perheparkki

Perheparkki on tarkoitettu per-
heille, joilla on pieniä lapsia, koska 
leirialueella kuulutukset, musiikki ja 
meno jatkuvat hiljaisuuteen saak-
ka ja asuntovaunualue on aivan 
leirialueen ytimessä. Perheparkki 
on se hiljaisin majoittumisvaihto-
ehto, mutta siellä olevat palvelut 
esim. sähkö ovat minimissään.

Alue sijaitsee leirialueen lähel-
lä kävelysillan (Kaarisilta) kohdalla 
joen toisella puolella. Matkaa on 
noin 300 metriä leirialueelle.

Lisätietoa ja paljon muuta:

www.viksu2014.fi
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Lemun VPK:n nuoriso-osasto 
lähti innolla suunnittelemaan 
mainosvideoita VIKSU -leirin 

tuoteperheelle.  Joitakin ajatuksia 
ohjaajilla oli jo mielessä, mutta me 
nuoret otimme komennon tuotan-
nosta jo alkumetreillä. Kohtaukset 
kuvattiin viikkoharjoituksissa ja osal-
listua saivat kaikki, jotka halusivat. 
Kuvaamisesta vastasivat koulutta-
jat ja videon editoi eräs palokun-
tanuorista.

VIKSU -leiri toimitti varusteet, 
jonka jälkeen alettiin hommiin. Vi-
deoiden tekeminen oli superhaus-
kaa.  Turhaan jännitettiin valmis-
tumista, sillä lopputulos oli hyvä. 

"Videoiden tekeminen oli hauskaa,
niin kuin kaikki palokunnassa!!"

Nuoriso-osastolaiset 
pystyvät moneen

Myös luokkakaverit, opettajat ja 
vanhemmat ovat jo nähneet vide-
ot ja tykänneet. 

Olemme jo kasanneet yhteisti-
lausta leirituotteista, koska videota 
tehdessä jokainen ihastui johonkin 
tuotteeseen. Varsinkin reppu, mu-
kit ja hupparit ja T-paita saivat ai-
kaan ihastusta.

Videoita oli niin hauska tehdä, 
että olemme jo suunnitelleet te-
kevänsä lisääkin mainosvideoita.  
Videoita on suunniteltu tehtäväksi 
myös meidän palokunnasta yli-
päätään, Yö paloasemalla -ta-
pahtumasta ja ehkä leireistä. 

Venny ja Veeti Luoto kommen-
toivat: ”Mahtava video ja sen 
tekeminenkin oli mahtavaa. Ha-
luaisimme tehdä kolmannenkin 
mainoksen, ihan vain varmuuden 
vuoksi”. Jos kaikki mainokset olisi-
vat kuin nämä, olisimme ostaneet 
kaikki tuotteet.

Teksti: Lemun VPK:n nuoret
Kuvat: Hanna Pihanperä

112-päivän teema oli "Enna-
kointi vie vaaroilta voimat".  
Vuoden 2014 Arjen Sankariksi 
julistettiin Suomen Pelastuskoi-
raliitto.

Turvallisuustoimijoiden, terveys-
järjestöjen ja Turun kaupungin jär-
jestämä päätapahtuma valloitti 
Turun Hansatorin ja Yliopistokadun 
sekä Kristiinankadun kävelykatu-
osuudet tiistaina 11. helmikuuta. 
112-päivän kampanjan yhteis-
työkumppanina olivat Aivoliiton, 
Suomen Diabetesliitto ja Suomen 
Sydänliiton 112 -hanke. Hanke vas-
tasi myös Turussa järjestettävän 
päätapahtuman koordinoinnista. 

Turun päätapahtumassa iloi-
sia ilmeitä

Tapahtumassa pääsi tutustu-
maan Hätäkeskuslaitoksen, Var-
sinais-Suomen pelastuslaitoksen, 
rajavartiolaitoksen, SPR:n, Poliisin, 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton 
sekä vapaaehtoisten palokuntien 
toimintaan ja kalustoon. 

Hansatorilla pääsi tutustu-
maan messupisteille, joissa sai pe-
lata rulettia, ajaa minipaloauto 
Rauplan11:stä, harjoitella elvytys-
tä, kokeilla pulssia yms. Hansassa 

oli myös tarinateltta, missä sai piir-
tää ja kertoa tarinoita arjen sanka-
rista. Tarinateltta herätti kiinnostus-
ta värikkäine lasten piirustuksineen. 
Ohjelmalavalle nousi ministeri Päivi 
Räsänen, palomestari Reijo Salmi-
nen ja monet muut tutut kasvot. 
Ulkotapahtumassa sai iltapäivällä 
harjoitella alkusammutusta ja tu-
tustua koko päivän ajan eri häly-
tysajoneuvoihin ja pelastuskoiriin. 
SPR:n palvelupiste Kristiinankatu 
10:ssä oli myös auki yleisölle.

Nuoriso piti erityisesti Sirkusu-
nionin temppupajasta sekä Jope 
Ruonansuun esityksestä.  Erityisesti 
mieltä lämmitti se, että päiväkodit 
ja koulut olivat varanneet varta 
vasten aikaa tapahtumaan tutus-
tumiseen. Ryhmiä oli liikenteessä 
huomattavasti enemmän kuin ai-
empina vuosina.

”Järjestäjän osalta voin sanoa, 
että tapahtuma sujui luonnikkaas-
ti.  Yleisesti ilmapiiri oli hyvä ja kaikki 
halusivat päivän onnistuvan, mikä 
näkyi kaikessa toiminnassa. Olen 
järjestänyt paljon vapaaehtoisuu-
teen perustuvia tapahtumia, ja 
tämä oli kyllä ehdottomasti hel-
poin, ei varmasti vähiten siitä syys-
tä, että kaikki osallistujat olivat hy-
vin organisoituneita toimijoita, joilla 
on paljon kokemusta toimintansa 

esittelystä. Oli mielenkiintoista teh-
dä ensimmäistä kertaa yhteistyö-
tä pelastusalan organisaatioiden 
kanssa ja toivon todellakin, ettei 
tämä jää viimeiseksi kerraksi!” – 
kommentoi tapahtumatuottaja 
Siina Siltanen Aivoliitosta Turun ta-
pahtuman kulkua.

112-päivän päätapahtuman 
päätti Turun kaupungin protokol-
lapäällikkö Mika Akkasen turval-
lisuusjulistus, jonka sanomana oli: 
”Älä kulje ohi, ole arjen sankari.”

Teksti ja Kuvat: Merita Laine

112 – päivä
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Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan kynästä

Rakennemuutoksia?

Osaksi maan hallituksen ra-
kennepoliittista ohjelmaa 
ja kuntien säästötalkoita 

esitetty pelastusalueiden yhdistä-
mishanke vedettiin takaisin huhti-
kuun alussa. Syitä lienevät ainakin 
kuntien ja pelastuslaitosten vastus-
tus sekä se, että tavoiteltuja sääs-
töjä ei tarkempien laskelmien mu-
kaan olisi saavutettu, ehkä jopa 
päinvastoin. Keskustelu aiheesta 
vaimenee siis ainakin tämän hal-
lituskauden loppuun asti. Epäile-
mättä jatkossa pelastustoimen 
rakenteisiin taas palataan. Tavoi-
tellut säästöt jokainen pelastuslai-
tos toteuttaa kuitenkin nyt itsenäi-
sesti kukin tavallaan.

Alueellinen SPEK

Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestön sekä alueellisten pelastus-
liittojen, eli SPEK-ryhmän osalta ra-
kennekeskustelu sen sijaan jatkuu. 
SPEK pyrkii jälleen viemään päi-
vitettävään strategiaansa tavoit-
teen, jossa itsenäisten pelastusliit-
tojen nykyisin alueillaan hoitamat 
toiminnot, kuten koulutus ja järjes-
tötoiminta toteutettaisiin SPEKin 
toimesta keskitetysti. Alueilla työs-
kentelevät olisivat SPEKin palkkalis-
toilla ja osa nykyisin Pasilassa työs-

kentelevistä SPEK-läisistä saattaisi 
siirtyä näiden seuraksi maakuntiin. 
Pelastusliitot jäisivät jäljelle vain 
muodollisina yhdistyksinä, vailla 
varsinaista toimintaa. Näin on asia 
jo nyt neljässä Suomen 13 pelastus-
liitosta.

Ajatusta perustellaan SPEK-ryh-
män voimavarojen käytön tehok-
kaammalla ja tasaisemmalla ja-
kamisella, hallinnon keskittämisellä 
ja rationalisoimisella sekä yhtenäi-
sellä palvelutarjonnalla joka puo-
lella maata. Teoriassa vaikuttaa 
järkevältä. Miksi kaikki eivät siis ole 
innoissaan lähdössä mukaan, mik-
si vaihtoehto ei ole houkutteleva? 
Ovatko syynä vain periaatteelliset 
seikat tai itsenäisten liittojen henki-
löstön työpaikat?

Ideassa hiomista

SPEKin toimintaa ei itsenäisissä 
liitoissa aina nähdä avoimena, lä-
pinäkyvänä ja tasapuolisena, var-
sinkin kun on kyse avustuksista sekä 
liitot–alueyksiköt -vertailusta. Lisäksi 
SPEKin toiminnan painopiste on vii-
me vuosina kääntynyt mm. tutki-
muksen ja varautumisen suuntaan 
kauemmas palokuntatoiminnasta, 
mikä näkyy myös resursseissa. Alu-
eiden esitykset jäävät usein vaille 

vaikutusta ja sovitut asiatkin välil-
lä unohtuvat tai muuttuvat. Hyvä 
hallintotapa on ajoittain hukassa 
asioiden hoidossa liittoihin päin ja 
ryhmän keskinäistä kilpailua esiin-
tyy. Myöskään nykyiset SPEKin 
alueyksiköt eivät ainakaan talo-
udellisen tuloksensa puolesta ole 
paras suositus SPEKiin menolle. Mi-
käli keskusjärjestöpalvelut toimisi-
vat luotettavasti ja SPEK toteuttaisi 
tehtäväänsä alueiden tukijana ja 
palvelijana, ei kynnys varmasti tun-
tuisi näin korkealta.  

Pelastusliiton jäsenistön edun 
tulee näissä pohdinnoissa mennä 
kaiken edelle. Länsi-Suomen Pe-
lastusalan Liitto on tyypillisesti pa-
lokuntaliitto - jäsenistön rungon ja 
pääosan muodostavat VPK-yhdis-
tykset. Palokuntien edun tulisi siis 
kulkea kärjessä. Mutta osataanko 
missään riittävän perusteellisesti 
arvioida, miten järjestelyt vaikut-
taisivat palveluihin ja muuhun toi-
mintaan? Mahdollinen tavoitekin 
liittojen SPEK-läistämisestä asete-
taan ketjun yläpäässä, SPEKin val-
tuustossa ja hallituksessa, missä on 
päättämässä henkilöitä, joilla ei 
juuri ole käsitystä SPEKin ja pelas-
tusliittojen yhteiselosta.
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Hei, olen keskivertotulimeriristei-
lijä. Harrastan palokuntatoimintaa 
ja olen Tulimeri2014 risteilyllä Itä-
merellä. Matkavaraukset sujuivat 
mutkitta ja ennakkotietoa kaivelin 
eniten oman palokunnan matka-
vastaavalta. Suuremman tiedonhi-
mon tyydytin Tulimeren facebook- 
ja Internet -sivuilla. Tulin risteilylle 
bussilla isolla palokuntaporukalla, 
hyvä meininki jo satamassa. Tämä 
laiva on eri kuin viime vuonna, joku 
Baltic Princess. Sanoivat, että ihan 
ei saatu 2 000 hengen rajaa rikki, 
mutta kävijäennätys rikottiin silti. 

Olen ollut noin viidellä Tulime-
rellä ja tämän kokemuksen pe-
rusteella ohjelman laatu on pysy-
nyt samana notkahtamatta liioin 
kumpaankaan suuntaan, on ollut 
ylityksiä ja alituksia ohjelmassa, 
mutta pääasia on, että olemme 
samanhenkisellä porukalla yhdes-
sä ja samassa laivassa. Väki tekee 
Tulimeren.

Laivasta puheen ollen; Baltic 
Princess toimi tapahtuman pito-

paikkana hyvin, mutta saunaosas-
tossa olisi ollut paljon toivomisen-
varaa, joten ajattelin hetken M/S 
Europaa kaihoisasti. Ravintola-
maailma laivalla oli monipuolisem-
pi M/S Europaan verrattuna. Nyt ei 
tarvinnut olla kuin letkut kehikossa 
ahtaassa ravintolassa, vaan tilaa 
oli hyvin. Juomankin sai helposti, 
jos vähän katsoi millä tiskillä ei ol-
lut ruuhkaa. Hukkasin kaverini pari 
kertaa kun paikkoja oli niin paljon. 

Mielestäni musiikkitarjonnan 
pitäisi ensi vuonna olla pop/rock 
-painotteista, mutta tanssikengät-
kin pakkaan joka kerta mukaan, 
joten sitäkin pitää olla, etenkin lau-
antaina aamupäivätanssien mer-
keissä. Toisaalta bilebändikin olisi 
kova. Noh, kaikille vähän kaikkea 
olisi kai paras.

Ohjelman pitää painottua 
enemmän viihteen puolelle, mutta 
pitää sitä tietty asia-aiheille vara-
ta paikka lauantailta. Avajaistilai-
suus oli hyvin mielenkiintoinen tänä 
vuonna, ei ehkä itselle kolahtanut 
tuo Burleski, mutta kaikkea pitää 
kai kokeilla.

Ensi vuonna ne järjestäjät var-
maan paneutuvat lisää avajaisten 
ohjelmaan. Mitäköhän mahtaa 
olla luvassa? Toivoisin enemmän 

Keskivertotulimeriristeilijän silmin

TULIMERI 2014

Uudella laivalla, uudessa ympäristössä palokuntalaiset kohtasivat jälleen tammikuussa aloittaen palo-
kuntavuotensa. Meitä oli laivalla hieman alle 2 000 henkeä. Risteily oli Tulimeren historian suurin. Se, että 
ennätys tapahtui uudella laivalla ja osuu vielä samaan vuoteen ensi kesän VIKSU 2014 -palokuntanuor-

ten leirin kanssa, on hieno asia.

Tulimeren lipuessa takaisin Turkuun lauantaina 25.1. haastateltiin 100 henkilöä. Halusimme tietää miten uusi 
laiva toimii, mitä ohjelmaa halutaan tulevaisuudessa yms. Vastaajilta kerätyn koonnin perusteella voinemme 
luoda ”keskivertoristeilijän Tulimerellä”. Tässä tulee fiktiivinen yhdistelmätarina keskivertoristeilijästä, pohjau-
tuen osittain suoritettuihin henkilöiden haastatteluihin sekä Risteilyn aikana tehtyihin hajahavaintoihin.

yhteisöllistä ja interaktiivista oh-
jelmaa avaukseen. Hengen nos-
tatusta. Lisäksi paluumatkan 
ohjelmiston sisältöön voi mieles-
täni panostaa lisää. Ei kuitenkaan 
enempää ohjelmaa, että ehtii vä-
hän kierrellä kaupoissakin ja syödä.

Lauantaina joku nätti haastat-

telijatyttö tuli kyselemään minulta, 
että mistä ja milloin haluaisit, että 
Tulimeri tulevaisuudessa lähtee. 
Vastasin siihen, että ”hölmökö sinä 
olet. Se lähtee tammikuun lopulla 
perjantai -illalla ja Turku”. Hymyilin 
kyllä perään, ettei pelästy. Sanoin 
hänelle myös, että ilman muuta 
nähdään myös Tulimerellä 2015.
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Kesällä lauantaina 7.6. järjes-
tetään 27. kerran Yleinen pa-
lokuntalaiskokous lähes 400 
palokuntalaisen voimin Helsin-
gissä. 

Yleinen palokuntalaiskokous 
kokoontuu Finlandia-talolle 
ja tänä vuonna kokoukseen 

on voinut ilmoittautua virallisten 
kokousedustajien lisäksi myös muut 
palokuntalaiset. Kokouksessa käsi-
tellään mm. sopimuspalokuntien 
tunnettuutta, identiteettiä sekä 
rekrytointia ja tulevaisuuden tur-
vaamista. Aiheet pohjaavat sopi-
muspalokuntien strategiaan, jonka 
ovat laatineet yhdessä SSPL, SPEK 
ja SPPL. 

Vaikuttaminen avainsanana

Neljän vuoden välein järjes-
tettävän palokuntalaiskokouksen 
tarkoituksena on kehittää palo-
kuntatoimintaa yhdessä palokun-
talaisten kanssa.  – Tämän vuoden 
kokouksessa käytetään hyväksi 
myös uutta tekniikkaa mm. äänes-
tystilanteissa. Olemme halunneet, 
että mahdollisimman moni palo-

Lähes 400 palokuntalaista saapuu 
Helsinkiin kesäkuussa

kuntalainen pääsisi vaikuttamaan 
tuleviin keskusteluihin ja järjestä-
neet siksi valmentavia tilaisuuksia 
alueellisesti pitkin kevättä sekä jul-
kaisseet netissä viikkokysymyksiä. 
Näiden pohjalta on kerätty palo-
kuntalaisten ajatuksia tämän päi-
vän palokuntatoiminnasta, kertoo 
Valtteri Tervala. 

Yhteiskuva eduskuntatalon 
portailla

Palokuntalaiskokouksen yhte-
ydessä järjestetään myös perin-
teinen palokuntaparaati, jonka 
jälkeen ikuistetaan yhteiskuva 
Eduskuntatalon edustalla.  Illalla 
on tiedossa rento K-18 iltatilaisuus 
Sokos Hotelli Presidentin yökerhos-
sa.  Sekä Yleisen palokuntalaisko-
kouksen että iltatilaisuuden isän-
tänä toimii tv:stä ja radiosta tuttu 
juontaja Aki Linnanahde, joka oli 
mukana jo Tulimerellä markki-
noimassa kesän tapahtumaa.  
Aamulla järjestetään myös pa-
lokuntatoimintaa esittelevä yleisö-
tapahtuma Helsingin Narinkkatoril-
la sekä palokuntanaisten oma SM 
Iines –tietotaitokilpailu. 

-  Odotamme innolla tulevaa 
tapahtumapäivää ja olemme ti-
lanneet koko päiväksi aurinkoista 
säätä. Helsingissä on silloin erittäin 
tapahtumarikas viikonloppu, sillä 
samaan aikaan järjestetään Sam-
ba-karnevaalit, marathon ja pal-
jon muuta ohjelmaa, joten tervetu-
loa Helsinkiin. Niille, jotka eivät nyt 
pääse mukaan, tulee myöhemmin 
tietoa kokouksessa käsitellyistä asi-
oista, kertoo Valtteri Tervala. 

Tapahtuman juontaa
Aki Linnanahde
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Palokuntanaistyö

Projekti on jatkoa Suomen pisin 
palokuntahuivi- ja Alokkaiden 
villasukka -projekteihin. Län-
si-Suomen Pelastusalan liiton 
naistyön projekti nro 3 sai kipi-
nänsä palokuntanuorten leiristä 
ja  sen pienimmistä leiriläisistä.

Teimme viime kesänä Säkylän 
leirin jälkeen pientä inventaa-
riota liiton jo olemassa olevista 

leiripäiväkodin tarvikkeista tode-
ten, että niissä on puutteita. Ajatte-
limme myös tulevaisuutta ja VIKSU 
-leiriä Porissa sekä liiton leirejä jat-
kossa. Soittelimme, pohdimme ja 
suunnittelimme toteutusta ja voilà, 
alkuvuoden projekti oli valmis. 

Alueellista voimaa

Toiminta-alueittain toteutettu 
projekti lähti viime vuonna käyntiin 
ja se saavuttaa loppusuoran kesä-
kuussa. Projektin toteuttaminen on 
näyttänyt todellisen innon, onnen 
ja, sen kuinka koko sydämestään 
palokuntanaiset tekevät tätä va-
paaehtoistyötä koko liiton alueella 

PÄIVÄKOTI -projekti

mitä monipuolisin eri tavoin.
Auranmaan toiminta-alueella 

projektiin liittyen järjestettiin pr-
tempaus maaliskuussa Aurassa.  
Letunpaisto- ja kahviteltat pysty-
tettiin paikallisen kaupan pihalle. 
Myytävänä oli muun muassa sam-
mutuspeitteet, palovaroittimet, 
EA-pakkaukset, palokunta-aiheisia 
sukkia ja –paitoja ja palokunta-
naisten tekemiä käsitöitä. Tapah-
tumaa mainostettiin etukäteen 
paikallislehdessä, ja kerrottiin, että 
tuotto käytetään palokuntanuor-
ten leiripäiväkodin tarvikehankin-
toihin. Tempaukseen osallistui alu-
eelta viisi kuudesta naisosastosta. 

Makuuhuone – ja sisustusteks-
tiilien valmistaja, Univision Oy Jä-
mijärveltä lahjoitti projektiimme 25 
patjaa, peittoa, vanua ja paljon 
kangasta tyynyihin ja lakanoihin. 
Rahallisesti lahjoitus on liitolle suuri, 
ja tässä kohtaa onkin ison kiitoksen 
paikka. Vanut ja kankaat matkasi-
vat Kaarinan paloasemalle Turun 
toiminta-alueelle, jossa oli ompe-
lutalkoot. VPK:n juhlasali muuntui 
heti aamutuimaan vaatetusalan 

tehtaaksi. Naiset Kaarinan, Sau-
von, Maarian, Turun ja Liedon 
VPK:sta toivat mukanaan useita 
erimerkkisiä ompelukoneita ja sau-
mureita. Keskelle huonetta saatiin 
pöytiä yhdistämällä iso leikkuupöy-
tä. Verhotangon avulla oli helppo 
kannatella noin 60 kilon kangas-
pakkaa. Mukana oli kahdeksan 
ahkeraa ompelijaa ja kokki. Päivä 
alkoi klo 10 ja kellon lähestyessä 
viittä kaikki oli saatu valmiiksi. Nyt 
päiväkotiin on valmiina 28 settiä 
tyynyjä, tyynyliinoja, lakanoita ja 
pussilakanoita. Lisäksi hukkapalois-
ta intouduttiin tekemään vielä nel-
jä terapiapötkylää, missä lasten on 
mukava kuunnella vaikka satuja.

Kalantiin matkusti kuudesta 
osastosta eri puolilta Vakka-Suo-
mea iso kasa patjansuojia, ruoka-
lappuja, nokkamukeja ja kolme 
matkasänkyä odottelemaan leirin 
alkua.

Huhtikuussa liiton naistyövalio-
kunnan kokoukseen alueohjaajat 
toivat tavaroita Salon, Rauman, 
Porin ja Kaakkois-Satakunnan toi-
minta-alueelta. Iso kasa pehmo-
leluja, palapelejä, pelejä, väritys-
kirjoja, -kyniä, satukirjoja, nukkeja, 
soittimia, pikkuautoja yms. leluja

Voimme kerran todeta, että 
projekti onnistui yli odotusten ja 
palokuntanaisten aktiivisuus saa 
ison ja leveän hymyn kasvoille. Kii-
tos kaikille projektiin osallistuneille 
ja rinta rottingilla kohti kesää ja lei-
riä. Siellä nähdään ja siellä on taa-
tusti upein leiripäiväkoti ikinä!

Teksti ja kuvat:
Marika Metsä-Tokila / Kalannin 
VPK
Merita Laine / Kaarinan VPK
Mervi Pihlajamäki /Jämijärven VPK
Tiina Lehtonen / Pihlavan VPK

Mervi Pihlajamäki projektin parissa Jämijärvellä

Turun toiminta-alueen projektipäivän tuotosta
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Yksi palokuntanaisten monis-
ta tärkeistä toiminnoista on 
hälytysmuonitus. LSPeL:n alu-

eella koko maan hälytysmuoni-
tuksista tehdään yli 50 prosenttia. 
Olemmekin tärkeässä roolissa ke-
hittämässä valtakunnallista järjes-
telmää. Päivitetty valtakunnallinen 
kurssimateriaali lähti kiertueelle 
viime vuonna Eurasta, ja ensim-
mäisellä kurssilla oli yli 20 palokun-
tanaista. Toinen kurssi järjestettiin 
Mynämäellä tammikuussa ja kol-
mas Harjavallassa huhtikuussa. 
Molemmilla kursseilla vahvuus oli 
n. 30 henkilöä. Kurssikiertue jatkuu 
syksyllä vielä Turun alueella ja ensi 
vuodeksikin on suunnitteilla kurssi, 
mihin toivomme kaikkia palokun-
talaisia mukaan osastosta riippu-
matta.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että 
kurssilainen tuntee ja tietää häly-
tysmuonitusjärjestelmän omalla 
alueellaan. Kurssin jälkeen kurssi-
lainen osaa toimia hälytysmuoni-
tusryhmän jäsenenä ja hänellä on 
valmiudet perustaa hälytysmuo-
nitusryhmä. Kurssi on teoriapohjai-
nen ja käytännön harjoitukset teh-
dään omissa palokunnissa. 

Liiton naistyö, SPEK ja pelastus-
laitokset toivovat, että kaikki, jot-
ka toimivat hälytysmuonitustehtä-
vissä, osallistuisivat kurssille. Näin 
jatkossa saataisiin yhtenäinen 
käytäntö alueellemme hälytys-
muonitustoiminnassa.

Materiaalin päivitys jatkuu

Kurssi on saanut hyvää palau-
tetta ja materiaalia päivitetään 
jatkossa säännöllisesti tarpeita 
vastaavaksi. Tule sinäkin syventä-
mään tietouttasi hälytysmuonituk-
sesta - Tervetuloa kurssille! Lisätie-
toja saat naistyönjohtajalta.

Kuvat ja teksti:
Marika Metsä-Tokila / Kalannin VPK
Tarja Ahtiainen / Vehmaan VPK

LIITON NAISTYÖN 
HÄLYTYSMUONITUSKURSSI -kiertue
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Mitä tapahtuu 2014 : 
6.7. XXVII Yleinen palokuntakokous, Helsinki

24.-29.6. Rakennusleiri, VIKSU2014 
29.6.-5.7. VIKSU2014 -leiri, Pori

5.-7.7. Purkuleiri, VIKSU2014
21.8. LSPeL palokuntaveteraanipäivä, Jämijärvi


