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Harrastukses-
ta ammatti

STK järjestettiin leirillä

Miehistön koulutusjärjestelmään kuuluvaa sammutustyökurssia ei ole ollut järjestetty leirillä kahdeksaan vuo-
teen. Tänä kesänä 20 nuorta suorittivat kurssin leiriolosuhteissa.

Sammutustyökurssi 16-17 vuotiaille nuorille

s. 5

Turvallisuusalan ammatti-
laiset vastaavat kysymyksiin 
ammattiin valikoitumises-
taan ja siitä miten harrastuk-
sesta tuli ammatti.

Veteraanipäi-
vässä yli 300

Salon VPK:n isännöimä 
LSPeL veteraanipäivä keräsi 
Saloon suuren joukon palo-
kuntaveteraaneja. Vieraili-
joita oli myös Länsi-Suomen 
alueen ulkopuolelta. 

Sisältää Syyskokouskutsun

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liitto ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
Salossa 28.11.2015. klo 12 
Pukkilan kartanossa. Syysko-

kouskutsu, asialista ja valta-
kirja löytyvät  tämän lehden 
takasivulta. 

Liiton leiri järjestetään 
ensi vuonna Salon toimin-
ta-alueella Halikossa. Leiri-
työryhmän nimeämisestä 

Sinustako leirinjohtaja tai Ruokapal-
velupäällikkö leirille 2016 Saloon?

vastaava  Liiton nuorisotyö-
valiokunta on päättänyt 
laittaa jälleen leirityöryhmän 
toimialapäällikköpaikat 

avoimeen hakuun. Hakuai-
kaa on marraskuun 2015 al-
kuun asti. s. 8s. 2

s. 4
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Markku Heino (pj.), Pertti Ten-
hunen, Marko Hurula, Meri-
ta Laine, Hanna Pihanperä, 
Pauliina Puputti, Anssi Lam-
minen.

Leirin 2016 vastuu-
henkilöiden paikat 
avoimeen hakuun

Liiton nuorisotyövaliokun-
ta on päättänyt laittaa avoi-
men haun palokuntiin toimi-
alapäälliköiden ja heidän 
varahenkilöiden paikoista.

 Toimialapäälliköt muo-
dostavat leirityöryhmän, 
joka suunnittelee edellisen 
talven ja aikana leirin pää-
piirteet kuntoon; käytännön 
toteutushan tapahtuu kaikki-
en aikuisten voimin itse leirillä.

Toimialapäälliköltä vaa-
ditaan avoin mieli ja oikea 
halu osallistua nuorisoleirin 
rakentamiseen ja suunnitte-
luun. Edellisten leirien koke-
mus on eduksi toimialapääl-
likön tehtäviä hoitaessa, 
mutta uudet ideat kumpu-
avat usein tuoreesta puusta.

Haku päättyy 2.11.2015.

Hakulomake www.lspel.fi
 lisätiedot:
anssi.lamminen@lspel.fi 

Vuodesta toiseen on 
murehdittu, miten 
varsinkaan hälytys-

osastoissa toimivat vapaa-
ehtoiset eivät juuri ehdi, jaksa 
tai viitsi enää osallistua muu-
hun kuin palokuntien opera-
tiiviseen toimintaan. Muita 
yhteisiä tapahtumia, kuten 
matkoja, kilpailuja tai illan-
viettoja on osallistujien puut-
teen vuoksi vaikea saada 
järjestettyä, eikä palokun-
nan hallinnon tehtäviinkään 
ole suurta imua. Ja jos oman 
VPK:n juttuihin vielä osallistu-
taankin, niin yli yhdistysrajan 
ulottuvaan toimintaan kyn-
nys on korkeampi. 

Ruuhakavuodet vievät 
aikaa palokuntatyöstä

Monet hälytysosastolai-
set elävät ”ruuhkavuosia”, 
jolloin yhteen pitää saada 
sovitettua työ, perhe-elämä 
ja muutkin harrastukset kuin 
palokunta. Mikäli kuvioihin 
tulee vielä esim. muutto tai 
rakennusprojekti, ei vapaa-
ajan ongelmia tosiaan esiin-

ny. Tällaisessa tilanteessa 
eivät ylimääräiset menot ei-
vätkä hallinnolliset tehtävät 
luonnollisesti ole kovin kor-
keassa prioriteetissa.

Länsi-Suomen Pelastus-
alan Liiton toiminnan kannal-
ta tilanne on kaksijakoinen: 
aluetoiminnassa hälytys-
osastojen järjestötoiminta 
on yhtä lukuun ottamatta 
kaikilla toiminta-alueilla lä-
hellä nollaa, mutta koko lii-
ton yhteisten tapahtumien 
osallistujamäärät ovat huip-
putasolla.

Isot yhteiset tapahtu-
mat elinvoimaisia

Tulimeri-risteilyn osallistu-
jien määrä on muutamas-
sa vuodessa noussut alle 
puolestatoista tuhannesta 
yli kahden tuhannen, ja ta-
pahtuma on nykyisin varattu 
täyteen jo elokuun kuluessa. 
LSPeL:n talvipäivä on pitkälti 
säiden armoilla, mutta nii-
den suosiessa on mukana 
ollut jopa kolmesataa hen-
keä.  Liiton palokuntanuori-

Tätä kirjoitusta tehdessä-
ni on pikkasen sekalaiset 
tunteet ja ajatukset. Myl-

lerrys on nopeaa näköjään 
meidänkin toiminnassa. On 
meistä käytettävä nimitykset 
mitä vaan tai ovatpa sitten 
muuttumassa taas, niin minä 
olen ja pysyn edelleen palo-
kuntalaisena, eikä minusta 
oikein muuta saa.

Kaikki hommat hoide-
taan meidän palokunnas-
sa, sopimuspalokunnassa 
tai vpk:ssa, on sitten tehtävä 
kiireellinen tai kiireetön jne.. 
No, ei tähän kannata enem-
pää tuhlata aikaa, koska ei 
vaikuta rivipalokuntalaiseen 
juuri mitenkään vai vaikut-
taako. Nyky-yhteiskunnassa 
tulee koko ajan uudistuksia, 
ei niiden perässä tahdo mil-

lään pysyä. Pitäisikö jäädä 
lomalle ja rauhoittua vähän.

Uudistuva palokunta-
lainen 

Kokonaisturvallisuus 2015 
-messuilla käydessäni tuli ta-
vattua palokuntatuttuja ja 
toimijoita eri aloilta. Heidän 
kanssaan keskusteltaessa 
tuli esiin, että ollaan suunnit-
telemassa ”uutta sotilasta”.  
Kotimatkalla heräsi ajatus, 
minkälainen olisi tulevaisuu-
den palokuntalainen.

Vuosien varrella on tullut 
kuultua palokuntalaisilta, 
millaista on saada uudistuk-
sia palokunnissa läpi. Vas-
taukset ovat usein: ”Näin 
meillä on aina tehty tai ei me 
sellaista tarvita, kun ei olla 

ennekään tarvittu.” Luo siinä 
sitten tulevaisuuden palo-
kuntalaista. Pelastustoimes-
sa pitää katsoa myös kauas 
tulevaisuuteen ja pohtia sitä 
miltä pelastaja ja pelastustoi-
mi näyttävät vuonna 2025.

Katson taakse ja eteen-
päin…  

Liittomme suuret tapah-
tumat alkavat olla tältä vuo-
delta takanapäin. Tulihukka 
2015 -leiri oli todella hieno 
tapahtuma. Leiripaikka yksi 
parhaista missä olen ollut lei-
rillä. Leiristä teki ikimuistoisen 
se, kun siellä jaettiin viisi nel-
jänkymmenen leirin merkkiä. 
Vielä kerran Onnittelut Hert-
ta, Ari, Harri, Risto ja Tauno!

Liiton veteraanipäivät 

vietettiin elokuun alussa 
Salossa ja näyttää vaan 
osallistujamäärä kasvavan. 
Palaute, jonka olen saanut 
ohjelmasta ja koko tapah-
tumasta, on pelkästään hy-
vää. Tapahtuman kasvaes-
sa tulee haasteita, löytyykö 
halukkaita ottajia tapahtu-
malle. Toivottavasti tämä on 
aivan turha pelko.

soleireillä tarvitaan joka vuosi 
suuri joukko toimihenkilöitä. 
Heistä huomattava osa on 
hälytysosastolaisia, ja heitä 
on aina saatu kiitettävästi 
rekrytoitua toimintaan. Pa-
lokuntaveteraaneilla omaa 
aikaa on jo yleensä enem-
män, ja liiton veteraanipäi-
vään osallistuvien määrä on 
yli kaksinkertaistunut vajaas-
sa kymmenessä vuodessa. 
Pian saatetaan yltää 400 
osallistujaan.

Heilahdukset eivät saa 
hätkäyttää

Liiton suurten tapahtu-
mien vuosia jatkunut kasvu 
on tietysti hieno asia, mut-
ta jossain vaiheessa rajat 
varmaan tulevat näissäkin 
vastaan. Ja onhan järjestö-
toiminta luonteeltaan aalto-
liikettä, jossa nousut ja laskut 
vuorottelevat. Ei siis kannat-
tane turhan nopeasti painaa 
paniikkinappulaa, jos ja kun 
osallistujamäärissä joskus al-
kaa näkyä taantumista.

LSPeL Tiedotusvalio-
kunta?
LSPeL lehti esittelee liiton va-
liokuntia numeroissaan.

Tiedotusvaliokunta toimii 
LSPeL:n hallituksen alaisena 
asiantuntijaelimenä viestin-
tään ja tiedotukseen liittyvis-
sä asioissa. Tehtävänkuvaan 
kuuluu Liiton sisäisen ja ulkoi-
sen viestinnän suunnittelu, 
kehittäminen ja seuranta. 

Näkyvimpiä toimintoja ovat 
muun muassa liiton Inter-
netsivut, facebook –sivus-
to, liiton tiedotuslehti, LSPeL 
tuoteperhe sekä erilaiset tur-
vallisuusviestintämateriaalit.

Viimeaikaisia ja tämän 
hetkisiä ponnistuksia ovat: 
LSPeL verkkosivut, l i i ton 
myynti- ja jakomateriaalin 
suunnittelu, LSPeL lehdet 
sekä LSPeL viestintästrategi-
an 2020 suunnittelu.

Tiedotusvaliokunnan jäsenet 
(edestä):

Markku Heino (pj.), Porin VPK 
Pauliina Puputti, Kiukaisten VPK

Merita Laine, Kaarinan VPK
Marko Hurula, Vahdon VPK

Pertti Tenhunen, Tarvajoen VPK

Kuvasta puuttuvat:
Hanna Pihanperä, Lemun VPK

Anssi Lamminen, LSPeL



 3

Hyvää syksyä toivottaa
Kai Vainio
Puheenjohtaja

Järjestö

Harrastuksesta ammatti
LSPeL lehti otti selvää muutamalta henkilöltä, miltä tuntuu kun harrastuksesta tulee ammatti. Alla Länsi-Suomen 
alueella toimivien turvallisuusalan ammattilaisten vastaukset 11 kysymykseen.

Kysymykset:

1. Kuka olet?
2. Mikä on ammattisi?
3. Toimitko jossain vapaaehtoispalokunnassa?
4. Kauanko olet ollut turvallisuusalan töissä palkallisena tai vapaa-
ehtoisesti?
5. Miksi palokuntatoiminta on lähellä sydäntäsi?
6. Oletko ollut liiton palokuntaleireillä? Kuinka monesti?
7. Miten päädyit tähän ammattiin?
8. Oliko harrastuksesta hyötyä opinnoissa/opiskelemaan haettaes-
sa?
9. Mistä idea/kiinnostus tähän ammattiin lähti?
10. Mitä kaikkea piti opiskella/suorittaa?
11. Mitä antaisit neuvoksi nuorelle, joka miettii tätä ammattia?

1. Mika Virolainen, 34-vuoti-
as mies Salosta

2. Työkseni toimin järjestys-
poliisina, sivutyönäni pidän 
turvallisuuskoulutusta ja sam-
mutinhuoltopalveluja tarjo-
avaa yritystä.

3. En enää toimi operatiivi-
sessa työssä palokunnassa, 
siihen ei aikani riitä. Kuulun 
kuitenkin edelleen Perttelin 
VPK:n yhdistykseen ja olen 
mukana toiminnassa kun sii-
hen on mahdollisuus. 

4. Vapaaehtoisena olin sopimuspalokunnassa nuoriso-osas-
ton jälkeen vuosia. Työskentelin noin kuusi vuotta sotilaana 
Ilmavoimissa. Sen jälkeen  työskentelin Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitoksella palomiehenä. Sitten opiskelin poliisiksi

5. Se on mukavaa yhdessäoloa ja oiva harrastus nuorille, 
jotka voivat saada palokunnan kautta kipinän myös oman 
ammattinsa etsimiseen.

6. Olen ollut mukana noin 15 kertaa. Ensimmäinen leirini oli 
Kankaanpäässä 1992.

7. Nykyiseen ammattiini hakeutuminen oli ollut mielessäni 
jo kauan ennen kouluun hakua. kerroin sukulaisilleni jo viisi 
vuotiaana tulevani isona poliisiksi.

Turvallisuusalan yrityksen perustin noin viisi vuotta sitten. Siihen 
on tietysti vaikuttanut turvallisuusalalta saamani kokemus. 
Onnettomuuksien syyt usein ulkoistetaan, vaikka syy on pit-
kälti henkilössä. 

8. Palokuntaharrastuksella on varmasti ollut oma osuutensa 
suunnannäyttäjänä, mutta yhtä hyvin ammatteihin voi ha-
keutua ilman harrastusta. Yrityksen perustin sillä kokemuksel-
la, jonka olen eri ammateista saanut. Kouluttajavaatimukset 
ovat melko tiukat ja niihin vaaditaan monipuolinen työtur-
vallisuusosaaminen.

9. Yrityksen perustin siksi, koska katson, että ihmiset eri aloilla 
todella tarvitsevat koulutusta. Esimerkiksi turvallisuusmää-
räykset, -ohjeet ja -laitteet eivät toimi yksistään. Tarvitaan 
käyttäjien ja työntekijöiden osaaminen.

10. Ammatteihin on tietysti omat tutkintonsa, mutta myös 
kouluttajan työhön olen suorittanut lukuisia kursseja.

11. Kannattaa miettiä, mikä olisi itselle se ammatti, josta saisi 
pitkän työuran ja jossa voit kehittää itseäsi myös työuran 
aikana. Poliisissa on valtavasti erilaisia tehtäviä, joista vain 
murto-osa näyttäytyy suurelle yleisölle. Poliisin työ ei kuiten-
kaan sovi läheskään kaikille. 

Jos haluat jotain, esimerkiksi tietyn ammatin, voit saavuttaa 
sen asettamalla itsellesi selkeät tavoitteet ja tekemällä lujasti 
töitä sen eteen. Ilman kovaa työtä voit jatkaa haaveilua.

1. Markku Rintala   2. Palomestari

3. ”Taustavaikuttajana”  ja vastuupalomestarina Reposaa-
ren ja Pihlavan VPK:ssa

4. Liityin Reposaaren VPK:hon vuonna 1974. Aluksi poika-
osastossa ja myöhemmin hälytysosastossa. Porin palolai-
tokselle töihin 1990 ja Satakunnan pelastuslaitokselle 2004. 
 
5. Mielenkiintoinen, vaihteleva ja palkitseva työ / harrastus

6. Noin 6-7 kertaa

7. Päätin ottaa selvää miten tämä työ sopisi minulle

8. Vapaapalokuntatoiminta opettaa tulemaan toimeen muiden kanssa ryhmässä ja kas-
vattaa tieto / taito pääomaa, sekä ME henkeä

9. Minulla oli / on kaveri, joka työskentelee palolaitoksella

10. Nykyiseen tehtävään palomieskoulutus, alipäällystö sekä päällystökoulutus

11.  Nöyrä asenne. Tässä ammatissa ei tule koskaan valmiiksi, aina on tarve ylläpitää, oppia 
ja omaksua uusia tietoja ja taitoja

1. Erkka Helander   2. Palomies-sairaankuljettaja Satakunnan Pelastuslaitoksella

3. Kauttuan Tehtaiden VPK:ssa toiminut vuodesta 1997. Nuoriso-osaston johtajana neljättä 
vuotta ja hälytysosastossa yksikönjohtajana.

4. Toukokuu 2010 lähtien pelastuslaitoksella. VPK:ssa vuodesta 1997

5. Harrastus/työ, jossa voi olla hyödyksi jollekin ja olla avuksi ihmisille. Kasvattaa nuorista tur-
vallisuustietoisia ja vastuuntuntoisia kansalaisia sekä jatkajia palokunnan toimintaan. Suurin 
osa kavereista on myös mukana harrastuksessa. Porukan kesken vallitseva hyvä yhteishenki.
 
6. Olen ollut liiton leireillä, Mynämäellä ollut leiri oli 17. leiri.

7. Jatkokoulutuspaikkoja miettiessä yhdeksi vaihtoehdoksi valikoitui pelastusopisto ja pelas-
tajakurssi. Mieleisestä harrastuksesta ammatiksi valikoitui ainoaksi jatkokoulutusvaihtoeh-
doksi. Ensimmäinen haku oli syksyllä 2007, jolloin ei vielä tärpännyt. Toinen haku  paremmin 
valmistautuneena ja yksi työkokemuslisäpiste taskussa syksyllä 2008 tuotti tulosta ja opinnot 
alkoivat tammikuussa 2009 Kuopiossa.

8. Harrastuksesta oli paljonkin hyötyä. Haussa sai hieman lisäpisteitä ja opintojen aikana iso 
osa harjoiteltavista asioista oli jo tuttuja. VPK oli myös hienosti tukena opintoihin haettaessa 
ja opintojen aikana.

9. Ala on kiinnostanut koko palokuntaurani aikana. Ajatus, että harrastuksesta voisi tulla 
myös ammatti kiinnosti niin paljon, että hakeuduin koulutukseen.

10. 1,5 vuoden mittainen pelastajatutkinto Kuopion Pelastusopistossa.

11. Urheilkaa ja harrastakaa liikuntaa säännöllisesti ja muutenkin pitäkää fyysisestä kunnosta 
huolta. Koulun penkillä kannattaa myös olla aktiivinen, hyvästä todistuksesta saa huomat-
tavasti lisäpisteitä kouluun haettaessa.



 4 Koulutus Nuorisotyö

TuliHukka 2015 palokun-
tanuorisoleiri järjestettiin 
Mynämäessä heinäkuus-
sa. Leirin vahvuus on oli 
1 052. Leirin vahvuus on 
pysynyt jälleen yli 1 000 
hengessä vuodesta 2012. 
TuliHukka leirillä nuorten 
vahvuus nousi.

Nuorten määrään lei-
reillä kiinnitettiin tar-
kemmin huomiota 

liiton toimistolla loppuvuo-
desta 2013, kun V-S pelas-

TuliHukka ja Viksu vetivät 
nuorten määrän leireillä kasvuun

tuslaitoksen nuorisotoiminta-
ryhmään kuuluvat leiriaktiivit 
alkoivat kaivella tilastoja van-
hoista leireistä. Tilastoista kävi 
ilmi, että nuorten määrä lei-
reillä suhteessa aikuisiin on al-
kanut laskea vuosituhannen 
alusta alkaen.

Esimerkiksi 2005 Laitilan lei-
rillä nuoria oli hiukan yli 700. 
Samaisella leirillä suhdeluku 
oli 2,3 nuorta/aikuinen. Tänä 
vuonna leirin suhdeluku oli 
1,69 nuorta/aikuinen. Eli 
myös aikuisten määrä on kas-

vanut Liiton leireillä. Aikuisten 
palokuntalaisten leirille löy-
täminen on hyvä asia, mutta 
sen täytyy kasvaa terveessä 
suhteessa nuorten määrän 
kasvuun.

Pohjat tällä vuosituhan-
nella nuorten määrässä tuli 
valtakunnallisella Yötön Yö 
2006  -leirillä Rovaniemellä, 
jonne lähti Länsi-Suomesta 
”vain” 559 nuorta. Valtakun-
nallisella Palotarus 2010 -lei-
rillä Padasjoella, L-S nuorten 
vahvuus oli 583. Johtuneeko 

Viimeisenä iltana leirinuotiolla koettiin viluväreitä kun koko tuhatpäinen leiri nousi 
osoittamaan kunnioitusta viidelle 40 isoa leiriä käyneelle leirikonkarille. 40 leirin merkin 
ansaitsivat: Hertta Lucenius, Halikon VPK; Risto Rajala ja Harri Viitasalo, Kankaanpään 

VPK, Ari Viili, Liedon VPK, Tauno Nurminen, Loimaan palokuntalaiset.Tänä vuonna ansioitu-
neiden lisäksi tämän kunniamerkin ovat saavuttaneet Markku Ahosmäki, Nakkilan VPK(2012) 
ja Aimo Mäkilä, Kyröskosken VPK.

Leiri osoitti seisten kunniaa 
konkareille 
Huippumäärä 40. leirin leirimerkin ansainneita.

välimatkoista vai hinnoista? 
Mene ja tiedä. ”Vain” -sanan 
käyttö on tässä lainausmer-
keissä, sillä Länsi-Suomen 559 
nuorta edustaa hyvin suurta 
prosenttia koko Suomen pa-
lokuntaleireilijöistä vuoden 
aikana.

Viksu 2014 -leiri Porissa teki 
nuorten määrässä selvän 
poikkeuksen edellisiin valta-
kunnallisiin leireihin nähden 
tällä vuosituhannella, sillä L-S 
alueen nuorten määrä oli yli 
720 suhdelukuna 1,75 nuor-
ta/aikuinen (vain Länsi-Suo-
men alueen osallistujat). Eli 
vaikka Viksun kokonaisvah-
vuus jäi valtakunnallisiin lei-
reihin verrattuna alakanttiin, 
Länsi-Suomalaisten nuorten 
määrä leirillä oli huippuluok-
kaa.

Liiton leireillä nuorten 
määrä jälleen nousus-
sa.

Vuonna 2011 nuorten lei-
riläisten määrä oli 614, kun 
tänä vuonna nuoria oli 661. 
Vähän alle 50 nuoren lisäys 
viidessä vuodessa kuulostaa 
hyvältä. Toivottavasti suunta 

on samanlainen tulevaisuu-
dessa. Nuorten määrään 
saattaa vaikuttaa monetkin 
asiat, esimerkiksi muut leirit, 
päivämäärät, harrastukset 
ja urheiluturnaukset. Tänä 
vuonna nuorten määrään 
voidaan olla tyytyväisiä. Leiri 
onnistui hienosti kaikin puolin, 
vaikka täydellinen poutasää 
kiersi Varsinais-Suomen leiri-
viikolla kaukaa. 

Nuorisotoimintaryhmä 
junaili STK:ta leirille

V-S pelastuslaitoksen ja 
LSPeL nuorisotyön yhteinen 
nuorisotoimintaryhmä etsii 
ratkaisuja alueensa palokun-
tanuorisotyön kehittämisek-
si. Yksi ratkaisuista on 16-17 
-vuotiaille nuorille suunnat-
tujen sammutustyökurssien 
järjestäminen.

Syksyn 2015 kurssin haku 
on tätä kirjoitettaessa auki ja 
TuliHukka -leirillä järjestettiin 
pitkästä aikaa STK leirikurssi-
na. Kurssi on hyvin tervetullut, 
sillä nimenomaan STK muo-
dostaa pullokaulan kurssi-
putkeen. 

Kuvat: Vesa Haloila, Maija Virtanen, 
Heikki Mäkitalo, Jari Heinonen

Tiedotuksen joukkue 
voitontahtoisena 
leiriolympialaisissa

Leirin pienimmätkin 
pääsivät taltutta-
maan liekkejä

Koko leiri yhdessä 
kentällä valmiina 

avajaisiin
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STK tuli leirille pitkästä 
aikaa nuorille hakuun 
leirillä. Kurssille haki lähes 
60 nuorta 17:sta palokun-
nasta. Kurssille pääsi 20 
nuorta.

Lauantaina 6. kesäkuuta 
kokoontui 20 palokun-
tanuoren ja neljän kou-

luttajan joukko Satakunnan 
pelastus laitoksen Euran 
toimipisteeseen. Pientä 
jännitystä oli havaittavissa, 
koska alkamassa oli palo-
kuntanuorten Mynämäen 
Tulihukka -leirillä järjestet-
tävän sammutustyökurssin 
ensimmäinen vaihe. Pel-
kästään leirillä pidettäväksi 
kurssi ei tuntien puolesta 
sopisi. 

Kesäkuun vi ikonlopun 
ohjelmaan oli suunniteltu 
paineilmalaitteisiin liittyvät 
oppitunnit sekä paineilma-
laitteiden käyttökoulutus, 
koska laitteiden säilytys ja 
huolto olisi hankalampaa 
leiriolosuhteissa. Lisäksi vii-
konloppuun suunnitelti in 
erilaisia selvityksistä, koska 
leirillä ei olisi ollut sopivia 
koulutuskohteita kyseisiin 
harjoitteisiin. Tuona viikon-
loppuna käytiin läpi myös 
valmistautumistehtävät 
leirille ja info muutamista jär-
jestelyistä leirin aikana.

Nuorille suunnattu STK
Toiminta leiriolosuhteis-
sa

Perjantaina 3.7. tapasim-
me Mynämäessä ja majoi-
tuimme viikonlopun ajaksi 
liikuntahallin palloilusaliin, 
NOK:n ja rippikoulun kanssa. 
Varsinainen leiri alkoi vasta 
sunnuntaina, mutta pidem-
mät kurssit aloittivat jo ra-
kennusleirin paukuttaessa 
taustalla.

Kurssin läpivienti oli suun-
niteltu siten, että aamupäi-
vät pidettiin oppitunteja ja 
lounaan jälkeen iltapäiväksi 
siirryimme käytännön har-
joitteisiin. Tiistai vietettiin pel-
kästään selvitysharjoituksien 
parissa. Leirin vierailupäivä-
nä keskiviikkona koulutus 
loppui aikaisemmin, jotta 
päästäis i in tapaamaan 
leirille vierailemaan tulleita 
perheenjäseniä.

Sammutustyökurssin jär-
jestäminen leirillä onnistuu 
erittäin hyvin. Kurssijärjes-
telyt tosin vaativat vähän 
enemmän suunnittelua kuin 
paloasemaolosuhteissa to-
teutettu kurssi. Kalustoa oli 
riittävästi, kiitos siitä etenkin 
Satakunnan ja Varsinais-
Suomen pelastuslaitoksille.

Nuorten taitotaso huip-

puluokkaa

Suurin etu nuorten kurssia 
suunnitellessa on se, että 
STK:lle tulevat nuoret ovat 
lähtötasoiltaan hyvin samal-
la viivalla, koska perustaidot 
ovat karttuneet aiemmilla 
leireillä järjestettävistä kurs-
seista ja palokunnan omissa 
nuoriso-osaston harjoituk-
sissa. Muilla sammutustyö-
kursseilla on harvoin näin 
samalla tasolla olevia kurs-
silaisia. Yleensä STK:lla alku-

taso voi olla monipuolinen, 
koska monet ovat liittyneet 
palokuntaan aikuisiällä, ja 
heidän perehdytyksensä 
saattavat erota paljonkin 
toisistaan. 

Vielä kerran kiitokset kai-
kille jotka olitte tekemässä 
onnistunutta leiriä ja sam-
mutustyökurssia sekä eten-
kin kaikille STK:n kurssilaisille.

kurssinjohtaja
Petri Lehti

Leirinjohtaja Esko Lehtonen palkitsee ansioituneita leiriläisiä lipunnoston yhteydessä

Majoitus- ja koulutusteltat siististi pitkin urheilukeskuk-
sen kenttiä. 

Savusukellusharjoittelu aloitetaan 
varhaisessa vaiheessa

Leirin viimeisen illan kruunasi kiistatta 
hohtodisco
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Näin keväällä mielen-
ki intoisen työpaik-
kailmoituksen Mol.

fi -sivustolla - Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liitto haki kou-
lutusohjaajaa koulutuspääl-
likön opintovapaan sijaisek-
si. Työ vaikutti ilmoituksen 
perusteella monipuoliselta 
ja haastavalta. Koulutustoi-
minnan ja opintohallinnon 
parissa työskennelleenä 
kasvatustieteilijänä päätin 
lähettää työhakemuksen ja 
toivoa parasta sormet ristis-
sä. Sainkin pian kutsun työ-

haastatteluun ja muutaman 
viikon kuluttua sen jälkeen 
toiminnanjohtajalta puhe-
lun, joka ilahdutti kovasti.

Salon VPK 110 vuotta

Ensimmäinen työpäiväni 
oli 6.8., jolloin vietettiin LSPeL 
palokuntaveteraanipäivää 
110.  juhlavuottaan viet-
tävän Salon VPK:n kanssa. 
Lähdin ajamaan aamulla 
kotoani Turusta jännittävin 
tunnelmin liiton toimistolle, 
josta matka jatkui Saloon. 

Liiton uusi kasvo Veteraanipäivässä

Koulutusohjaajan ensimmäinen työpäivä 300 veteraanin parissa

Riina-Maija Kenttälä
koulutusohjaaja, LSPeL

Veteraanipäivä alkoi osalta-
ni ilmoittautumisten vastaan-
otolla. Palokuntaveteraanit 
olivat heti aamulla iloisella 
tuulella, ja oma jännitykseni 
kaikkosi nopeasti.

Aamu  jatkui  kahvin ja 
sämpylän nauttimisen jäl-
keen juhlasalissa, jossa vie-
raita tervehtivät Salon VPK:n 
kunniapäällikkö Jaakko Su-
vanto sekä Salon kaupun-
ginvaltuuston varapuheen-
johtaja Juhani Nummentalo. 
Myös Varsinais-Suomen pe-
lastuslaitoksen kehittämis-
päällikkö Torbjörn Lindström, 
LSPeL:n veteraanivaliokun-
nan puheenjohtaja Tapio 
Ranta ja Helsingin VPK toivat 
omat tervehdyksensä palo-
kuntaveteraaneille. Tämän 
jälkeen lavan otti haltuun 
viihdetaiteilija Erkki Liikanen, 
joka nauratti ja laulatti vie-
raita.

Lapin VPK voitti heitto-
kilpailun

Puolenpäivän aikaan 
vuorossa oli lounasta, van-

hojen paloautojen ihailua ja 
opastetuilla kierroksilla vie-
railua Salon ammattiopis-
ton logistiikkakeskuksessa. 
Aurinko porotti kirkkaalta 
taivaalta koko päivän, eikä 
lämpöasteista ollut puutet-
ta. Iltapäivän kuumuudessa 
palokuntaveteraanit pääsi-
vät kilpailemaan keskenään 
kolmessa eri lajissa: frisbeen 
heitossa, kettinkien heitos-
sa ja tikanheitossa. Samalla 
nautittiin vilvoittavasta juo-
masta, makkarasta ja seurus-
telusta. Tiukan kisan jälkeen 
voittajaksi nousi Lapin VPK 
huimalla 26 pisteellä. Toisek-
si sijoittui 25 pisteellä Vahdon 
VPK ja jaetulle kolmannelle 
sijalle 24 pisteellä Huittisten 
VPK sekä Piikkiön VPK. Suuret 
kiitokset Salon VPK:lle hienon 
tapahtuman isännöinnistä.

Myös Satakunta lähellä 
sydäntä

Ensimmäinen työpäiväni 
sujui siis varsin mallikkaasti 
ja mukavasti. Nyt olen ollut 
kuukauden verran koulutus-

ohjaajana ja opittavaa on 
vielä paljon, vaikka koulutus-
päällikkö Terhi antoikin minul-
le kattavan perehdytyksen. 
Onnekseni myös palomiehe-
nä työskentelevä puolisoni 
on tutustuttanut minua palo-
kuntatoimintaan. Raumalla 
syntyneenä ja siellä lapsuu-
den viettäneenä, olen eri-
tyisen iloinen siitä, että saan 
työskennellä Varsinais-Suo-
men lisäksi myös Satakunnan 
koulutustoiminnan parissa. 

Keskusjärjestön 
palvelut kehittyvät

Palokuntalaisten avuksi 
on kehitetty useita sähköisiä 
palveluita, jotka löytyvät tu-
levaisuudessa yhden osoit-
teen takaa: www.24365.fi. 
24365-portaalin tavoittee-
na on tarjota keskitetysti 
keskusjärjestön tuottamia 
palveluita kuten Haka, pa-
lokuntawiki, Open Badge 
–osaamismerkit, verkko-op-
pimisympäristö, SPEKn verk-
kosivut ja verkkokauppa, 
Palokuntaan-sivut, palokun-
takortti ja alueelliset toimijat.

Jatkossa jokaisella palo-
kuntalaisella on yksi tunnus, 
jolla pääsee osalliseksi pal-
veluihin. Monet palveluista 
ovat avoimia, eivätkä vaadi 
kirjautumista, mutta esimer-

kiksi Haka ja oppimisympä-
ristö vaativat käyttäjältä kir-
jautumisen portaaliin.

PalokuntaWikistä voi  
kuka tahansa käydä hake-
massa tietoa, mutta vain 
kirjautumalla voi käydä itse 
kirjoittamassa ja täydentä-
mässä artikkeleita. Portaali 
on mukautuva sivusto, jota 
voi käyttää helposti riippu-
matta päätelaitteesta.

PalokuntaWiki

Tiedon jakaminen muut-
tuu yhä avoimemmaksi ja 
nopeammaksi. Palokunta-
wikiin tulee tietoa pelastus-
alasta, pelastusalan toimi-
joista, nuorisotoiminnasta 
sekä paljon muuta. Oppaat 
ja ohjeet tuotetaan jatkos-
sa ensi sijaisesti wikiin jolloin 

tiedon tuottaminen sekä 
jakaminen on nopeaa ja 
helppoa. Voit hakea tietoa 
nuorisotoimintaan liittyvistä 
laeista ja säädöksistä tai etsiä 
ohjeet yleisimpien käytössä 
olevien solmujen tekemi-
seen. Tietoa on paljon myös 
kuvina sekä videoida jotka 
on linkitetty wiki-artikkeleihin. 
Palokuntawiki toimii käyttäji-
en täydentämänä joten se 
ei ole koskaan valmis vaan 
täydentyy käytön ja tiedon 
etsimisen myötä.

Haka-mobiili

Haka kehittyy, ja käyttä-
jähaastatteluiden sekä 
käyttöseurannan pohjalta 
tuotetaan mobiili-haka, 
joka sisältää käytetyimmät 
toiminnot. Mobiili-haka 

on tarkoitus tehdä entistä 
henkilökohtaisemmaksi ja 
hyödyllisemmäksi muun 
muassa palokunnan sisäisi-
en tapahtumien hallintaan. 
Uudistuneen ulkoasun myö-
tä parannetaan käyttömu-

Historiamme ensimmäi-
nen Mimmin malja 
-kilpailu kilpailtiin huh-

tikuun lopulla Sastamalassa 
Täyttä toimintaa -kurssin yh-
teydessä. Joukkueita oli kil-
pailemassa 8 ja hienot, mie-
lenkiintoiset ja positiivisesti 
yllättävät rastit oli suunnitel-
lut sinne naistyön kilpailuvas-
taava Kirsi Peltonen.

Mimmin malja?

Kilpailussa oli viisi tehtä-

Naistyö: Kilpailua 
ja koulutusta

vää. Osa tehtävistä liittyy 
palokunnan toimintaan, 
osa naisosaston toimintaan 
ja osa tehtävistä voi olla ko-
konaan palokunnan tehtävi-
en ulkopuolelta. Joukkueen 
jäsenet voivat keskenään so-
pia tehtävien suorittajat sekä 
suoritusjärjestyksen. Tehtäviä 
voi suorittaa yhtäaikaisesti, 
eli kaikkien joukkueen jäsen-
ten ei välttämättä tarvitse 
osallistua jokaisen tehtävän 
suorittamiseen. Tämä teki kil-
pailusta mielenkiintoisen ja 

jännittävän.
Kilpailussa ratkaisi suori-

tusaika. Nopeimmin tehtä-
vät hyväksytysti suorittanut 
joukkue voitti. Ajanotto päät-
tyi,  kun kaikki radalla olevat 
tehtävät oli suoritettu ja koko 
joukkue oli ylittänyt maalilin-
jan. Kullakin rastilla oli oma 
tuomari kädessään lippu, 
joka laski merkkinä siitä, että 
tehtävä oli suoritettu. Osalla 
joukkueista aika tuli armotta 
vastaan, mutta kyllä siellä 
nähtiin aivan uskomattomia-
kin suorituksia niin ajan kuin 
ryhmähengenkin suhteen. 
Mimmin maljan 2015 voitti 
Naantalin VPK:n naiset 

Päätuomarina kilpailua 

oli hieno seurata. On aivan 
mahtavaa todeta palokun-
tanaistenkin heittäytyvän 
täysillä uusiin haasteisiin ja 
suorituksiin. Mahtavaa mim-
mit, ensi vuonna uudestaan! 
Kiitos kilpailujoukkueille, tuo-
mareille, järjestäjille ja kilpai-
luvastaavalle.

Mitä muuta luvassa?

Tälle vuodelle on luvassa 
vielä useita koulutuksia naisil-
le. Lähde rohkeasti mukaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin. 
Seuraa osastonjohtajasi, 
alueohjaajasi sekä li iton 
viestintäkanavia, niin pysyt 
kärryillä. Lisäksi kauan odo-

tetut Opintopäivät tekevät 
paluun ensi vuoden huhti-
kuulle. Paikkana toimii upea 
Silokallion leirikeskus. Opinto-
päivät toteutetaan yhdessä 
Hämeen Pelastusliiton nais-
työn kanssa. Mimmin malja 
2016 kilpaillaan Opintopäi-
vien yhteydessä.

Marika Metsä-Tokila
naistyönjohtaja, LSPeL

kavuutta. Nykyinen Hakan 
käyttöliittymä jää myös 
edelleen käytettäväksi. Ha-
kaan on myös tuotettu API 
joka mahdollistaa kolman-
sien osapuolien sovelluksien 
hyödyntämisen Hakassa.

Salon VPK:n Hudson keräsi katseita
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Palokuntanaiset lai-
van konehuonees-
sa

Porin toiminta-alueen 
palokuntanaiset tekivät 30 
hengen voimin huhtikuussa 
risteilyn Baltic Princess:llä ja 
Nakkilan VPK:n naiset juhli-
vat samalla 40 vuotta pitkää 
taivaltaan. Alueohjaaja Tiina 
Lehtonen  oli  järjestänyt  ris-
teilylle laadukasta ohjelmaa.

Matkan kohokohta oli 
koneosaston päivämestarin 
Markku Elijoen tapaaminen. 
Hän esitteli laivan konehuo-
netta ja sen tekniikkaa, mikä 
valvoi muun muassa ilman- 
ja käyttöveden lämpötiloja 
sekä laivan liikkumiseen liit-
tyviä ongelmia. Tarkat ovat 
säännöt ja määräykset lai-
vassa – turvallisuus ennen 
kaikkea! Tuohan sopi palo-
kuntanaisille risteilyteemaksi

(Marika Metsä-Tokila, Ka-
lannin VPK)

Yhteisharjoitus L-S 
Pelastusharjoitus-
alueella 

Toukokuussa Porin toi-
minta-alueen naisosastot 
päättivät järjestää yhteis-
harjoituksen. Rastiharjoi-
tuksena toteutettu päivä 
sisälsi liikenneonnettomuus-, 
alkusammutus-, polkupyö-
räonnettomuus ja elvytys/
defibrillaattorirastit. Päivän 
koordinaattoreina toimivat 
Marja-Leena Salo (Uuden-
koiviston VPK) ja Paula Paija-
Aho (Pihlavan VPK).

Konkreett iseen teke-
miseen täysin paneutunut 
päivä oli palokuntanaisten 
mieleen. Naisosastot toivoi-
vat lisää yhteisiä tapahtu-
mia. Harjoitukseen osallistui 
yli 20 palokuntanaista seitse-
mästä palokunnasta Porin 
toiminta-alueelta.

(Marja-Leena Salo, Uu-
denkoiviston VPK)

Nuoriso-osasto vi-
reille Honkilahdella

Rauman toiminta-alueel-
la sijaitseva Honkilahden VPK 
käynnistelee nuoriso-osas-
totoimintaa tänä syksynä. 
Nuoriso-osaston harjoitukset 
alkavat lokakuussa. Perus-
tamisesta lisää seuraavassa 
numerossa.

Keijo täytti 10 vuotta
Rauman alueen alue-

leirillä toukokuussa juhlittiin 
alueen 10 -vuotiasta Keijo-
maskottia. Juhlia vietettiin 
lastensynttärien teemalla – 
oli olympialaiset, ongintaa, 
Keijon häntää (kuvassa) ja 
jätskiä. Muuten alueleiri su-
jui perinteisesti koulutuksen 
merkeissä. Keijokin suoritti 
nuorisomerkkikurssin. Osallis-
tujia oli tasan sata yhdeksäs-
tä palokunnasta.

(Pauliina Puputti, Kiukais-
ten VPK)

Syysrykäsy Salon 
toiminta-alueella

Salon alue aloitti syyskau-
den vauhdikkaasti uudella 
tapahtumalla. Tapahtuma 
kantaa nimeä SYYSRYKÄSY 
ja melkoinen rykäsyhän se 
olikin.

Lähes 80 henkilöä kah-
deksasta osastosta suuntasi 
lauantaipäiväksi Turun ja 
Naantalin suunnille. Aamu-
päivällä tutustuttiin kahdes-
sa ryhmässä. Toinen ryhmä 
kävi ensin Luolalan palo-
asemalla tutustumassa tiloi-
hin ja kalustoon sekä VS10 
johtokeskusautoon. Toinen 
ryhmä oli sillä välin Turun kär-
sämäessä tutustumassa ra-
javartiolaitoksen meripelas-
tuskopterin tukikohdassa ja 

Alueuutiset

vesihuoltoryhmän kalustoon 
T88:iin ja K37:aan, jotka saa-
puivat Kärsämäen paloase-
man pihalle meitä varten. 
Osa pääsi myös näkemään 
FINN-HEMS 20 tukikohdan ja 

helikopterin.
Kenttälounas nautittiin 

Luolalan paloaseman taka-
pihalla, jonka jälkeen vaih-
dettiin tutustumiskohteet 
päittäin. Seuraavaksi suun-

tana oli Naantali, ja sieltä 
vesiteitse Väskin seikkailu-
saarelle. Saarella seikkailtiin 
järjestäjän tarjoamilla ras-
teilla ja grillasimme makka-
rat. Reissussa vierähti koko 
päivä, mutta hauskaa oli, ja 
paluumatkalla mantereel-
le suunniteltiin jo ensi syksyn 
syysrykäsyä. Katsotaan, mitä 
mahtaakaan olla tulossa.

Tapahtuman järjestä-
misestä suuri kiitos kuuluu 
Somerniemen aktiiviselle 
puuhamiehelle Antille ja ruo-
kahuollosta kiitokset mene-
vät Salon VPK:n naisille Suvil-
le ja Maikille. Iso kiitos tietysti 
myös kaikille mukana olleille.

(Kirsi Peltonen, Salon VPK)

Keikkaa pukkaa!
Ainakin Salossa… Salon 

ja Perttelin VPK:ien nuoriso-
osastot järjestivät yhdessä 
palokuntanuorilleen 24H-
harjoituksen 28.-29.8. Pert-
telissä. Toiminnantäyteinen 
viikonloppu  koostui  erilaisista 
keikkaluontoisista harjoituk-
sista. Tehtävät vaihtelivat 
maastopalosta vaarallisen 
aineen onnettomuuteen ja 
ihmisen pelastamiseen.

Oikeaan tunnelmaan 
päästiin etenkin yöllisellä 
rakennuspalokeikalla, jossa 
sinivilkut vilkkuivat ja nuoret 
pääsivät sammuttamaan 
valvotusti oikeaa paloa. 

Harjoituksen tarkoituksena 
oli nuorten palokuntataito-
jen kehittäminen ja hälytys-
tehtävään orientoituminen, 
mutta ennen kaikkea haus-
kan, yhteisen viikonlopun 
viettäminen ja toisiin alueen 
VPK:laisiin tutustuminen. Vii-
konloppu oli opettavainen 
kokemus niin nuorille kuin 
kouluttajillekin ja lauantai-il-
lan väsymystilasta päätellen 
toimintaa ei harjoituksesta 
puuttunut! 

(Salon ja Perttelin VPK:ien 
kouluttajat)

Turun alueleir i l lä 
uutta

Kesäkuun alku merkitsi 
Turun alueelle leiriviikonlop-
pua. Tänä vuonna leiri järjes-
tettiin Piikkiön Pyölinrantaan, 
jonne kokoontui noin 100 lei-
riläistä toiminnantäyteiseen 
viikonloppuun.

Sää suosi leiriä yhtä sade-
kuuroa lukuun ottamatta. 
Yksi leiriperinne on leiripa-
lokunta, jolla olikin monen-
moista tehtävää viikonlopun 
aikana. Yhdessä leiriläisten 

kanssa nuotion äärellä pais-
tettiin makkaraa ja kisailtiin 
samalla erilaisten tehtävien 
parissa. Koulutuksen lisäksi 
ohjelmassa oli 10-tehtävän 
kilpailu sekä sankoruisku-
kisat, jossa olikin valtaisaa 
vääntöä monen joukkueen 
voimin yleisön kannustaessa. 
Vaikka leiri sisältääkin näitä 
perinteisiä ohjelmanumeroi-
ta, niin viikonlopun aikana 
ehdittiin kokea myös erikoi-
sempia liikuntalajeja. Tämän 
vuoden hitti oli Vahdon VPK:n 
nuorten keksimä penkistä ky-

hätty keinulauta, jossa nuo-
ret vuorollaan tasapainoili-
vat. Tästä tehtiin sitten mitä 
moninaisimpia muunnelmia, 
toinen toistaan hauskempia 
ja vauhdikkaampia. 
Sopiva annos uutta ja van-
haa, kunnes leirialue hiljeni 
osaltamme ja lähdimme 
kotiin. Kassi on täynnä 
taas uusia leirimuistoja ja 
-kavereita, ja puhelimessa 
muistutus: ehkä ensi vuon-
na uudelleen!
(Irma Ilomäki, Liedon VPK)
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ASIALISTA

1 § kokouksen avaus

2 § valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3 § valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4 § valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5 § todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus
 
6 § vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden 
toiminta- ja taloussuunnitelma (liitteet)

7 § päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastaji-
en palkkioista
 
8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kun hän 
on erovuorossa, seuraavaksi kolmeksi
kalenterivuodeksi (Kai Vainio 2014-2016)

 
 
Syyskokous 28.11.2015, Salo

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään lauantaina 
28.11.2015 klo 12.00 alkaen lounaalla Pukkilan 
kartanossa, osoite: Villiläntie 276, Salo.  

Kokouksessa on esillä liiton sääntöjen 12 § mu-
kaiset asiat.

Aikataulu:
11:30–12:00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen 
tarkastus
12:00 lounas
13:00–14:00 Syyskokous 

LÄNSI-SUOMEN PELASTUSALAN LIITTO ry
  
Kai Vainio  Antti Ali-Raatikainen 
puheenjohtaja toiminnanjohtaja

VALTAKIRJA
 Liiton sääntöjen 9 § mukaan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, jota käyttävällä on oltava valtakirja, eikä hän saa edustaa muita jäseniä. Jos edustustiedot 
on toimitettu ennakkoon liiton toimistoon (esim. kuntajäsenillä kunnanhallituksen päätös), riittää pelkkä ilmoittautuminen. Muilla kokousedustajilla sekä 
kunnia- ja kannattajajäsenillä on puheoikeus.

Valtuutamme _______________________________________________  edustamaan _______________________________________________________________    
                   (kuntaa, yhdistystä, yritystä tai muuta oikeustoimikelpoista yhteisöä)
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n varsinaisessa kokouksessa Salossa 28.11.2015.

_________________________________  ___________kuun     _________pnä 2015 (paikka ja päiväys)

______________________________________ _____________________________________________        
(allekirjoitukset)

9 § päätetään hallituksen jäsenten määrä liiton
sääntöjen 14 §:n perusteella

10 § valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuo-
deksi (2016–2018) sääntöjen 14 §:n 1. kohdan 
mukaiset uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten 
jäsenten tilalle sekä uusi jäsen kesken toimikautta 
mahdollisesti eronneen tilalle tämän toimikauden 
loppuajaksi
Erovuoroiset ovat: 
• Rauman t-a: Juho Ansio
• Pohjois-Satakunnan t-a: Matti Tervakangas
• Auranmaan t-a: Pertti Tenhunen
• Salon t-a: Lasse Virtanen
• Turun t-a: Kalle Lehtonen, Rauli Salmi
• Vakka-Suomen t-a: Esko Lehtonen
• Turunmaan t-a: Tom Forsman

11 § valitaan tilintarkastaja ja toiminnan tarkasta-
ja sekä näiden varahenkilöt (vuodelle 2016)

12§ kokouksen päättäminen

KOKOUSKUTSU

LSPeL Kypärä -tuotteet
Myynnissä nyt
Lisää tuotteita: www.lspel.fi
Tilaukset: myynti@lspel.fi

Nahkavyö, musta
30,00€

Termossetti: 2xtermosmuki, 
termospullo ja kantolaukku

25,00 €

Karabiiniavainhaka,
oranssi
3,00 €

Palohaka,
kivilaatalla (lahjaesine)

109,00 €

LSPeL pipo,
heijastava logo

12,00 €

LSPeL led valaisin,
+suojakottelo

6,00 €


