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Puheenjohtajan mietteitä

Loistokasta syksyä 
toivottaa

Kai Vainio
puheenjohtaja

Uutisia lyhyesti

Ikimuistoinen VIKSU 2014

- LSPeL -lehti muuttaa muotoaan 2015 -tabloid kokoon. Samalla jakelumäärä lisääntyy.
 
- LSPeL -nettisivuja aletaan uudistaa, uudet sivut käyttöön 2015.

- TULIMERI 2015 on varattu täyteen. Matka-Vekka ottaa ryhmiä jonotuslistalle. 

Kesä-heinäkuun vaihteessa 
pidettiin VIKSU 2014 -palo-
kuntanuorten leiri Porin Kirju-

rinluodossa. Kolmen vuoden suun-
nittelun tulos oli aika toteuttaa 
ihan käytännössä ja nähdä miten 
hyvin suunnitelmat toimivat. Ja toi-
mivathan ne. Leirin osallistujamää-
rä jäi kyllä hyvin pieneksi, mikä toi 
kovia paineita ainakin talouden 
suhteen. 

Yksi leirin kohokohdista oli Suo-
men tasavallan presidentin ja hä-
nen puolisonsa vierailu leirillä. Tiet-
tävästi tämän tason vierailuja ei 
ole aikaisemmin koettu leirillä. Kyllä 
sen aisti hyvin tiistaina, että jotain 
suurta tapahtuu leirin iltapäivässä. 
Presidentti Niinistö ja rouva Haukio 
olivat hyvin tyytyväisiä näkemään-
sä ja kokemaansa leirillä. Ehkä hei-
hin vaikutti eniten Viksulan VPK:n 
esitys. He saivat tutustua palokun-
tanuoriin ja heidän koulutukseen, 
erityisesti Palokunta tutuksi -kurs-
siin. Vierailipa presidentti joidenkin 
osastoiden teltoissakin ihan yllättä-
en ja reippaasti nuoret esittelivät 
majoitustilojaan.

Leiri ei onnistu ilman tekijöitä

VIKSU -leiri mahdollisti jälleen 
suuren kokemuksen leiriläisille. Iso 
kiitos siitä. Kiitokset myös Porin Seu-
dun Matkailu Oy Maisalle sekä 
Porin kaupungille ja sen liikelaitok-
sille. Ilman erilaisia yhteistyökump-
paneita ei leiri onnistuisi, siitä kiitos 
heille. Rakennus- ja purkuleiriin 
osallistuneille myös isot kiitokset.

Itselleni jäi hyvin suuri ja kaunis 
muisto teidän kaikkien kanssa vie-
tetystä VIKSU 2014 -leiristä, jonka 
johtajana sain olla. Toivon näke-
väni teistä suuren joukon taas vuo-
den 2018 kansainvälisellä leirillä. 
Sitä ennen Pidetään muutamat 
alueelliset palokuntanuorten leirit.

Terveiset vielä SPEK:in suuntaan 
toimitusjohtaja Kimmo Kohvakal-
le, joka on löytänyt itselleen uusia 
haasteita työtehtävissä. Kiitokset 
hyvästä ja kehittävästä yhteistyös-
tä, jota liittomme on saanut tehdä 
kanssasi. Onnea uusien haastei-
den parissa ja varmasti kohtaam-
me joissakin tilaisuuksissa.
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VIKSUJA Terveisiä

VIKSU2014 – palokuntanuor-
ten leiri saatiin päätökseen 
hyvissä tunnelmissa ja nyt on 

aika tutkia palautetta.
Palautteen kokonaiskeskiarvo 

oli melkein neljä, joka kertoo, että 
me leirintekijät onnistuimme työs-
sämme.

Vastaajia loppupalautteella oli 
295 eli 10 prosenttia leiriläisistä. 

Eniten kiitosta saivat leirin hy-
vin toimivat puitteet ja leirialue 
kokonaisuudessaan. Myös maitta-
vaa ruokaa ja suihkuja on kiitelty 
kovasti. Uusi koulutusjärjestelmä 

Kesä meni vallan viksusti

isoine kursseineen oli aluksi osalle 
leiriläisistä kulttuurisokki, esimerkik-
si koulutustavoista ja kouluttajien 
vaatetuksesta keskusteltiin leirin 
aikana, mutta loppupalautteessa 
yhtenäisiä kursseja kiiteltiin kovas-
ti. Nuorilta tulleessa palautteessa 
leirillä parasta olivat ystävät ja uu-
det kaverit sekä telttojen sijoitte-
leminen saapumisjärjestyksessä ei 
liitoittain. Nuoria ei kylmyys tai ve-
sisade haitanneet. Kriittinen palau-
te on ollut yleisimmin kulttuurisidon-
naista; miksei täällä tehdä niin kuin 
meidän leirillä. Eniten viikon aikana 
puhutti tupakointipaikan sijainti, pi-
tääkö sen olla leirialueen sisällä vai 

rajojen ulkopuolella sekä asunto-
vaunualueen sijainti suihkuihin ver-
rattuna. Suihkuja ei ollut alunperin 
ajateltu av-alueen viereen, mutta 
kaukolämpöverkosta johtuen suih-
kut olivat pakko sijoittaa leirialueen 
laidalle.

Ohjelmatarjonta oli runsasta ja 
joissakin palautteissa on valiteltu, 
ettei kaikkea tarjonta ehtinyt ko-
keilla.  Avajaisten ja päättäjäisten 
ohjelma miellytti monia, tosin osa 
ulkomaalaisista vieraista olisi toivo-
nut enemmän tulkkausta, joka oli 
tietoisesti jätetty pois, ettei tilaisuu-
det veny liian pitkäksi.

Yhteenvetona palautteesta voi 
todeta, että 99,9 prosenttia leiriläi-
sistä on ollut tyytyväisiä ja viihtynyt 
Kirjurinluodolla. Kaikki leirintekijät 
voivatkin taputtaa itseään olalle 
hyvästä työstä. Niin kuin leiripalaut-
teessa sanottiin: ”Paras leiri ikinä, ja 
niitä on sentään takana jo yli 20.”

Terhi Kivijärvi
VIKSU2014 projektivastaava 

LSPeL
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Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan kynästä

Onko olemassa
”normaaleja” aikoja?

VIKSU –leirin päätyttyä aloin 
miettiä millaista menoa 
Länsi-Suomen Pelastusalan 

Liitossa on viime aikoina ollut. Kun 
ajattelee aikaa noin vuosi taak-
sepäin, mahtuu tuohon jaksoon 
monenlaista. Vuosi 2013 oli liiton 
juhlavuosi, jonka eri tapahtumien 
suunnittelu ja valmistelu vaati pa-
nostuksensa huipentuen Raumalla 
pidettyyn pääjuhlaan sekä liiton 
juhlasyyskokoukseen palkitsemi-
sineen Noormarkussa. Niin ikään 
2013 kaksi alueemme suurta ja 
maan vanhinta VPK:ta, Turku ja 
Pori, juhlivat isoja pyöreitä vuosia. 
Molemmissa oli runsaasti erilaisia 
tapahtumia ja myös liiton veteraa-
nipäivä 2013 pidettiin juhlan kunni-
aksi Porissa.

Tapahtumaa toisen perään 

Kaiken muun ohessa valmis-
teltiin tiivistyvään tahtiin VIKSU 
-leiriä. Liiton strategian päivittä-
minen käynnistettiin 2013 kesällä. 

Viime vuonna ylimääräistä työtä 
ja päänvaivaa aiheutti lisäksi SPEK 
-ryhmän yhteiseen tilikarttaan siir-
tyminen sekä muut toimiston hal-
linnolliset kuviot. 

Kuluva vuosi aloitettiin tuttuun 
tyyliin Tulimeri -risteilyllä, joka teki 
jälleen uuden osallistujaennätyk-
sen, 1 997 henkeä. Talvipäivä jou-
duttiin perumaan juhlakalun puut-
tuessa, mutta VIKSU lähestyi kovaa 
vauhtia. Se onkin oma lukunsa 
- siitä kerrotaan runsaasti muual-
la tässä lehdessä. VIKSUn jälkeen 
elokuun alussa pidettiin Raisiossa 
kansalliset CTIF -kisat, joissa Länsi-
Suomen Pelastusalan Liitto toimi 
järjestävänä tahona. Strategian 
päivityksen valmistelu jatkuu edel-
leen.

Joko tasaantuu?

Onko tästä eteenpäin sitten tie-
dossa tavallista tasaista aherrusta? 
Tuskin. Vaikka liitossa emme heti 
keksisikään uutta isompaa pro-

jektia, pitänevät esim. SPEK -ryh-
män ja isommat valtakunnalliset 
kuviot huolen siitä, että seesteistä 
ei tule olemaan jatkossakaan. Esi-
merkiksi palokuntakoulutus ja sen 
järjestäminen on parhaillaan suu-
rennuslasin alla. Ja ensi vuoden 
alkupuolella on jälleen eduskun-
tavaalit, joiden jälkeen muodos-
tettava maan uusi hallitus tuonee 
uusia näkemyksiä muun muassa 
pelastustoimen organisoimisesta 
isänmaassamme.

Muistoissa

Jouni Laine
palopäällikkö
10.9.1940 -16.2.2014
 

Jouni Laine toimi Maskun, Lemun ja Askaisten kuntien palopäällikkönä vuoteen 2004 asti.

Tämän jälkeen hän toimi Maskun VPK:n veteraanityön aktiivina. Hänen sydäntään lähellä 
oli vanhan palokaluston entisöinti, päivitys ja museointi.

Laine toimi myös Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton luottamustehtävissä useita vuosia:

Laine toimi aktiivisesti LSPeL:n tiedotusvaliokuntaa edeltäneessä toimituskunnassa liiton 
viestintää ja lehteä kehittäen. Jouni Laine oli LSPeL:n Turun toiminta-alueen veteraanityön 
perustajahenkilöitä vuonna 2009, ja toimi ko. veteraanityöryhmän varapuheenjohtajana 
perustamisesta lähtien vuoden 2011 loppuun saakka. Jouni Laine ja Jukka Hietanen laati-
vat yhteistyössä alueen veteraanityön säännöt. Laine toimi myös aktiivisena palokuntanuo-
risoleirien kehittäjänä. 

Jouni Laine tunnettiin rauhallisena, luotettavana ja sovittelevana ihmisenä sekä pyyteettö-
mänä vapaaehtoistyöntekijänä. 
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Kun Jämijärven VPK ja LSPeL 
lähtivät suunnittelemaan ve-
teraanitapahtumaa Jämille, 

arvioitiin, että osallistujamäärä ei 
välttämättä saavuta viimevuosien 
huimia lukemia. Syynä arvioon oli 
Jämijärven pohjoinen sijainti Länsi-
Suomen alueella. Toisin kävi. Ve-
teraanipäivään osallistui yhteensä 
304 henkilöä. Viimeksi 300 osallis-
tujan raja rikottiin viisi vuotta sitten 
Säkylässä 2009.

Tapahtuma päätettiin järjestää 
JÄMIn ilmailukeskuksen alueella. 
Paikka soveltuu hyvin suurille tilai-
suuksille. JÄMI areena toimi lois-
tavasti tapahtuman tukikohtana. 
Ukkoskuuro sattui juuri sopivasti aa-
mupäivään, jolloin oltiin sisätiloissa. 
Tapahtumaan toivat tervehdyk-
sensä Jämijärven VPK:n päällikkö 
Petri Ylikoski, Jämijärven kunnan-
johtaja Esa Ala-Karvia, LSPeL:n 
puheenjohtaja Kai Vainio ja Sa-
takunnan Pelastuslaitoksen alue-
palopäällikkö Risto Rajala. Vainio 
kertoi tervehdyksessä VIKSU2014  
-leirin jälkitunnelmia ja Rajala ker-
toi Jämillä keväällä tapahtuneen 
traagisen ilmailuonnettomuuden 
pelastustyön vaiheista.

Nuoret esillä

Jämijärveläinen nuorten näytel-
mäpiiri esitti lyhytnäytelmän maa-
seudun elämästä. Pitkät vuorosa-
nat onnistuivat hienosti jokaiselta 
nuorelta, jotka eläytyivät hienosti 
rooleihinsa. Näytelmässä kuultiin 
myös nuorten esittämää musiikkia 
haitarin säestyksellä. Nuorten esi-
tyksen jälkeen Jämijärven ilmailu-
historiasta kertoi Jouko Kulmala. 
Valitettavasti emme päässeet tu-
tustumaan hienoon ilmailumuse-
oon / perinnehuoneeseen, sillä se 
oli laitettu remonttiin kesän lopulla.

Tarkkuutta Halikon VPK:sta

Ruokailun jälkeen olivat teh-
tävärastit. Jokainen palokunta 
muodosti yhden joukkueen. Rastit 
vaativat tarkkuutta, sillä tehtävä-
nä oli heittää vettä sademittariin, 
jousiammunta, frisbeen heitto sekä 
ekoaserasti. Halikon VPK voitti ras-
tikilpailun. Ratkaiseva etumatka 
syntyi täysosumasta löylynheitossa. 
Toiseksi sijoittui Rantakulman VPK 
ja kolmanneksi Taivassalon VPK.

LSPeL
Palokuntaveteraanipäivä

Sää suosi jälleen

Jämijärven VPK:n naiset hoiti-
vat kilpailunjälkeisen makkaratar-
joilun, jonka oli määrä alkaa noin 
kahden aikaan. Kuitenkin Klo 14.05 
lähes jokainen halukas oli saanut 
jo lämpimänsä. Tuuria ilmassa, sillä 
yleensä makkaran jälkeen vete-
raanit lähtevät kotimatkalle. Tämä 
tarkoitti sitä, että järjestäjät alkoi-
vat purkaa tapahtumaa etuajas-
sa. Tämän turvin säästyimme erit-
täin voimakkaalta sadekuurolta, 
joka tavoitti Jämijärven keskustan 
noin kolmen aikaan. 

Iso kiitos koko Jämijärven VPK:n 
talkooporukalle. Teitte palokunta-
veteraaneille upean tapahtuman.  

21.8.2014 JÄMI
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Palokuntanuorisotyö

NOK2014 syksy, kurssin suorittaneet

Väkinen Anne-Mari Kiikan VPK
Virtanen Atte  Keikyän VPK
Lappi Monica Piikkiön VPK
Luukkonen Jenna Piikkiön VPK
Tammisto Marianne Hinnerjoen VPK
Heinonen Linda Hinnerjoen VPK
Koivisto  Emilia  Lavian VPK
Nurmi Maisa  Kiskon VPK
Orti Viivi  Nousiaisten VPK
Palomäki Jenni Nousiaisten VPK
Niemi Lauri  Kauttuan Tehtaiden VPK
Tihleman Leena Turun VPK
Inki Eetu  Turun VPK
Vepsä Jani  Kankaanpään VPK
Heikkilä Marko  Kankaanpään VPK
Kuusisto Mika  Kankaanpään VPK

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi järjestettiin tänä syksynä Nousiaisissa. 16 kouluttajaa suorittivat kurssin 
hyväksytysti. Onnittelut koko ryhmälle sekä kiitokset kurssin kouluttajaporukalle sekä Nousiaisten VPK:lle 
loistavasta vastaanotosta ja upeasta ruoasta.

NOK 2014 syksy

NOK2014 syksy, kouluttajat

Hannes Aaltonen, kj. Perniön VPK
Carita Ojala  Perniön VPK
Mirja Mertanen Salon VPK
Eero Havia  Kiskon VPK
Jarkko Viljanen Ulvilan VPK

NORMIPÄIVÄ II Raumalla 15.11.
Vuonna 2011 ensimmäisen kerran järjestetty legendaarinen nuorisotyön kouluttajien NORMIPÄIVÄ saa tänä 

syksynä jatkoa, sillä NORMIPÄIVÄ II järjestetään 15.11.2014 Raumalla. Aiheina tulevaisuuden leirit, sosiaalinen 
media nuorisotyössä sekä jotain aivan muuta. Tarkkaile nuoriso-osastosi postia lähiaikoina. 
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Suomen kansallisessa CTIF-
palokuntakilpailussa miteltiin 
elokuun ensimmäisenä vii-

konloppuna Raisiossa. Tapahtu-
ma järjestettiin yhteistyössä SPEK:n, 
Länsi-Suomen Pelastusalan liiton ja 
Raision kaupungin kanssa. Kilpailu-
tapahtumassa vanhat konkarit eri 
puolilta Suomea ottivat osaa kym-
menhenkisillä joukkueilla perintei-
seen palokuntakilpailuun, jossa 
voiton vei sekä miesten että nais-
ten sarjoissa Taivassalon VPK. Rai-
sion kilpailutapahtumassa juostiin 
ensimmäistä kertaa palokuntien 
urheilukilpailuun kuuluva 100 met-
rin estejuoksu. Nopeimman ajan 
tällä kertaa saavutti Viron palo-
kuntaurheilijoiden maajoukkuees-
sakin kilpailut Rivo Reinsalu. Erittäin 
kovan vastuksen Reinsalulle antoi 
Taivassalon VPK:sta Samuli Henriks-
son.

Palokuntanuorten kilpailussa 
oli tällä kertaa mukana vain yksi 
joukkue. Ensi vuonna Puolassa 
järjestetään kansainväliset palo-
kuntanuorten CTIF-kilpailut ja Rai-
sion kilpailun perusteella Suomen 
toisena edustajana kilpailuun läh-
tee Åbolands Brandkårsförbundin 
joukkue. Toisesta kilpailupaikasta 
käydään vielä karsintakilpailu syys-
kuun lopussa Taivassalossa.

Palokuntaurheilutapahtumista 
saat parhaiten tietoa liittymällä 
Palokuntaurheilu FaceBook-ryh-
mään.

CTIF on paljon muutakin kuin kilpailutoimintaa

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction 
du Feu) on kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö. CTIF perustettiin 
Pariisissa vuonna 1900 edistämään palomiesten ja palo- ja pelastusalan 
asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Nyt mukana on yli 30 jäsen-
maata ja n. 50 jäsenjärjestöä. Jäsentensä kautta CTIF edustaa 5 miljoo-
naa palomiestä, jotka turvaavat päivittäin miljardin ihmisen elämää.

CTIF on kansainvälinen asiantuntija- ja informaatioverkosto. Se mm. 
julkaisee tulipalotilastoja, järjestää kansainvälisiä konferensseja, organi-
soi neljän vuoden välein palokuntakilpailuja 3 000 kilpailijalle ja edistää 
palokuntanuorisotyötä. Euroopan alueella palokuntanuorisotoiminnas-
sa on mukana ainakin 650 000 nuorta. Harrastuksessaan nuoret harjoit-
televat palo- ja pelastusalan taitoja. (lähde www.ctif.fi)

Suomessa CTIF toiminta on sisäministeriön alaista toimintaa ja käytän-
nön asioiden hoitamisesta huolehtii SPEK. Suomen kansallisen komitean 
puheenjohtajana toimii Pentti Partanen. Suomi on mukana monien ala-
komissioiden toiminnassa. CTIF IJLK on yksi järjestön alakomissioista, jossa 
käsitellään palokuntanuorisotoimintaan liittyviä asioita. Puheenjohtaja-
na palokuntanuorten komissiossa toimii saksalainen Jörn-Hendrik Kuinke 
ja Suomea komissiossa edustavat SPEK:stä järjestöpäällikkö Valtteri Ter-
vala ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kehittämispäällikkö Torbjörn 
Lindström. 

CTIF-toiminnan laajuus ja monialaisuus ja etenkin kilpailutoiminta tar-
joaa hyvän portin kansainväliseen palokuntatoimintaan. Tutustu ja lue 
lisää toiminnasta www.ctif.fi.

KANSALLISET CTIF -PALOKUNTA-
KILPAILUT RAISIOSSA

Teksti: Ilkka Horelli
Kuvat: Taina Hanhikoski, SPEK
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Palokuntanaisille järjestettiin 
Ladyt Laineilla -koulutusristei-
ly syyskuun alussa. Risteilyllä 

toteutettiin naisosastonjohtaja-
kurssi sekä kurssinjohtajakoulutus. 
Käytännössä kummankin kurs-
sin osallistujat toimivat paljon 
yhdessä, vain muutama tunti 
pidettiin erikseen.

Naisosastonjohtajakurssia 
oli suunniteltu LSPeL:n nais-
työssä jo pidempään. Uutena 
ideana kurssi toteutettiin yh-
dessä SPEKin kanssa yhdistä-
mällä nämä kaksi kurssia. Eril-
listä kurssinjohtajakoulutusta ei ole 
aikaisemmin järjestetty naisosas-
tonjohtajille, vaikka aineisto on ol-
lut valmis jo pari vuotta.

Laineilla ei keinuttanut

Kurssi alkoi välittömästi laivan 
lähdettyä Helsingin Katajanokalta. 
Koko risteilyn ajan oli mitä ihanteel-
lisin risteilysää, sillä laiva ei keinunut 
oikeastaan yhtään ja Kustaanmie-
kan kallistelut ohitettiin nopeasti. 
Opetusta oli kaksi tuntia heti per-
jantai -iltana ennen seisovan pöy-
dän herkkuja ja ohjelmaan merkit-
tyä lepotaukoa. 

Lauantain ohjelma oli pitkä ja 
tiivis. Ohjelma sisälsi opetusta ja 
ryhmätöitä aamu yhdeksästä ilta 
seitsemään saakka. 20 tuntia kou-
lutusta liki vuorokauden sisällä on 

melkoinen suoritus, mutta opetus-
tila suorastaan pursui naisenergi-
aa, kouluttajille esitettiin hyviä ky-
symyksiä ja keskustelu oli runsasta 
aina kun siihen oli mahdollisuutta. 

Kurssia varten jokainen oli saanut 
ennakkotehtävän, josta saatiin 
yhteispalaute ja palautettiin kom-
menttien kanssa.

Mistä sitä asiaa riitti?

Naisosastonjohtajakurssin sisäl-
töihin kuuluu sekä pakollisia että 
vaihtoehtoisia osioita. Laivalla to-
teutetusta versiosta jouduttiin vaih-
toehtoiset jättämään väliin, mutta 
kaikki kurssiin kuuluneet aiheet käy-
tiin läpi, välillä vauhdikkaasti. Kurs-
silla käsiteltiin johtamista, johtajuut-
ta, osaston viestintää, yhdistyksen 
jäsenen velvollisuuksia ja oikeuksia, 
kokoustekniikkaa, ryhmäyttämistä, 
naisjohtajien roolia, osaston toi-
mintaan liittyviä lomakkeita, suun-
nitelmia ja arkistointia.

Lisäksi vaihdettiin ideoita, ker-

Palokuntanaistyö

Ladyt laineilla,Helsinki-
Tukholma-Helsinki

rottiin toteutuneista tapahtumista, 
mietittiin palokuntanaistyön ke-
väällä tehtyä visiota ja toiminnan 
tavoitteita, ystävystyttiin ja kuului-
pa jopa kysymyksiä, että missä ta-

vataan seuraavan kerran.
Kouluttajina ja ohjaajina 

kurssilla toimivat pitkään mu-
kana olleet naistyön koulut-
tajat. Naistyön visiosta kertoi 
SPEKin edustajana paikalla 
ollut Eija Holmberg-Lehto ja 
muina kouluttajina toimivat 
Marika Metsä-Tokila Uudesta-
kaupungista ja Minna Hytö-

nen Mäntyharjulta. Ryhmätöiden 
ohjaamiseen osallistui lisäksi kurs-
sinjohtajakoulutuksen suorittanut 
Sari Nurmi. Kurssinjohtajana toimi 
Eeva Koivula Kotkasta. 

Toimiiko kurssi risteilynä?

Keskusteluissa saadun palaut-
teen mukaan kurssin toteutus oli 
tiiviistä ohjelmasta huolimatta toi-
miva. Pieni rajoite oli perjantai-illan 
lähtöaika, joka rajoitti todennäköi-
sesti osallistumista, koska kauem-
paa tulevien piti lähteä reissuun 
jo päivällä. Jos taas lähtö olisi ollut 
lauantaina, niin se olisi aiheuttanut 
paluun viivästymisen maanantai-
aamuun. 

Jokainen ehti kuitenkin ostoksil-
le, juttelemaan uusien ja vanho-

"Toimiva yhdistys on kuin pöytä, missä 
on niin monta jalkaa kuin on osastoa tai 

toimintamuotoa. Jos yksi osasto ontuu toi-
minnassaan tai tiedonsaannissaan, kallis-
tuu koko yhdistyksen toiminta samoin kuin 
pöytä, jonka yksi jalka on heikompi. "
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jen tuttavien kanssa, seuraamaan 
risteilyohjelmaa, ruokailemaan ja 
jopa nukkumaankin. Suurin toive 
taisi olla, että aikaa olisi ollut hie-
man enemmän – mutta kun se ei 
ollut mahdollista, niin otettiin irti se 
mikä oli ajallisesti mahdollista. Vie-
lä tiukempi ohjelma olisi todennä-
köisesti aiheuttanut sen, että jaksa-
minen olisi joutunut äärirajoilleen ja 
käytännössä osa asiasta olisi men-
nyt ohi. Kiitos kaikille kurssilaisille ja 
kouluttajille osallistumisesta sekä 
mielipiteistä miten risteilykurssi toi-
mi – toimii ainakin silloin kun ei ole 
vielä syysmyrskyjä.

Haasteita, ennakkotehtäviä 
ja pohdintaa

Haasteellista oli rakentaa kurs-
sikokonaisuus sellaiseksi, että se 
saadaan liki yhteen vuorokauteen 
ja että väliin tulee riittäviä taukoja 
jaksamisen edistämiseksi. Tällä ker-
taa lisäavuksi otettiin taukojumppa 
ja laivayhtiön puolesta kahvia oli 
kokoajan saatavilla. Ennakkoteh-
tävien tavoite oli saada ajatukset 
virittäytymään ennalta aihepiiriin 
ja myös oman palokuntayhdistyk-
sen toimintaan. 

Jälleen ennakkotehtävistä sel-
visi se, että jokainen palokunta on 
omanlaisensa kokonaisuus. Osassa 
palokunnan päällikkö ja hallituksen 
puheenjohtaja ovat sama henkilö 

ja osassa taas täysin eri henkilöitä. 
Yhdessä palokunnassa oli toi-

minnanjohtaja erikseen ja paris-
sa taas palokunnan päällikkö ja 
hälytysosaston päällikkö. Myös 
naisosastoista oli edustettuna itse-
näinen naisosasto ry sekä alajaos-
tomalli. Suurimmassa osassa nais-
osaston edustajalla oli vähintään 
läsnäolo-oikeus yhdistyksen halli-
tuksessa, toivottavasti niihin loppui-
hinkin se vielä saadaan.

Toimiva yhdistys on kuin pöytä, 
missä on niin monta jalkaa kuin on 
osastoa tai toimintamuotoa. Jos 
yksi osasto ontuu toiminnassaan 
tai tiedonsaannissaan, kallistuu 
koko yhdistyksen toiminta samoin 
kuin pöytä, jonka yksi jalka on hei-
kompi.

Palokuntanaiset esille

Kurssin aikana keskusteltiin myös 
Somesta ja sen käytöstä. Todettiin, 
että kaikki eivät ole vielä ”Some-
laisia”, eikä kaikilla osastoilla ole 
edes sähköposti käytössä. Tiedot-
tamisessa tekstiviesti oli sähköisistä 
menetelmistä käytetyin perinteis-
ten jäsenkirjeiden jälkeen.

Tästä nousikin ajatus, että eikö 
voisi pitää naisosaston kokoontu-
misessa vaikka teemailtaa känny-
kän käytöstä, katsottaisiin yhdessä 
voisiko osasto käyttää esimerkik-
si WhatsApp:ia, koska tosi harva 

käyttää Twitteriä, joka ei ehkä ole 
yhdistystoiminnassa paras tiedon-
välityskeino, tai kaikki eivät halua 
käyttää Facebookia. Samoin mie-
tittiin onko palokuntien kotisivujen 
palokuntanaistoiminnasta kerto-
vat sivut ajan tasalla ja mitä sille 
voisi tehdä. Nämä aiheet jäivät 
melkein kotitehtäviksi.

Palokuntanaisilla, jotka ovat 
vihkiytyneet Facebookin käyttä-
jiksi, on olemassa suljettu ryhmä 
Palokuntanaiset, jonne toivotaan 
jäseniksi kaikkia palokuntanaisia. 
Toiveena on, että siellä eri palo-
kuntien naisosastojen edustajat 
voisivat keskustella ja vaihtaa ko-
kemuksia toiminnastaan, jakaa hy-
viä kokemuksia tai vaikka ideoita 
harjoitus- /harrastusiltojen aiheiksi, 
mahdollistaa kohtaaminen ja an-
taa tilaisuuden jakaa kuvia tapah-
tumista muiden kanssa. Ryhmään 
pääsee siten, että klikkaa kohtaa 
Liity+ tai että jo ryhmässä oleva 
pyytää tai liittää jäseneksi.

Eeva Koivula, kurssinjohtaja



12 

Mitä tapahtuu 2014 : 

13.11. Ylim. LSPeL kokous (Sääntömuutos) klo 18, RAISIO
15.11. Normipäivä II, (Nuor. osast. kouluttajat), RAUMA

18.11. VPK -seminaari, RAISIO
20.11. VPK -seminaari, PORI 

22.11. Päivä paloasemalla (paloturvallisuusviikko)
29.11. LSPeL syyskokous klo 11.30, HUITTINEN
Joulukuu: Leirikirje2015 saapuu  palokuntiin

23.1. TULIMERI 2015


