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VIKSU2014 palokuntanuorten
leiri

Alkusanat
VIKSU 2014 -palokuntanuorten leirin on kokonaisuudessaan nyt valmis. Leiri oli iso elämys meille kaikille siellä
mukana olleille. VIKSU antoi meille kaikille uusia kavereita, vahvisti vanhoja ystävyyssuhteita, opetti huolehtimaan kaverista ja kaiken lisäksi me kaikki saimme hyvää
koulutusta leirillä. Jäämme innolla odottamaan seuraavaa suurleiriä ja kerromme kavereille, miksi siellä kannattaa olla mukana.
Tähän loppuraporttiin on koottu toimialojen näkemyksiä
ja kokemuksia leiristä ja yhteenveto saadusta leiripalautteesta. Talouden suunnittelu näyttelee aina leirillä suurta
osaa, se miten siinä onnistutaan, on monien eri asioiden
summa. Tärkeintä on kuitenkin, että loppuraportti palvelisi seuraavaa leirin järjestäjää ja antaisi kehitysvinkkejä
leirin toteuttamiseen.
Haluan kiittää teitä kaikkia mukana olleita erittäin mukavasta ja mieleen painuvasta leiristä.  Leiri antoi itselleni ikimuistoisia kokemuksia ja uusia ystäviä. Itselleni erityisesti
jäi mieleen Tasavallan presidentin ja rouva Haukion vierailu leirillä. Tätä leiriä tullaan vielä muistelemaan monilla
leirinuotioilla.
Iso kiitos leiritoimikunnalle, joka teki VIKSUSTA hienon leirin meille. He tekivät paljon pyyteetöntä työtä meidän leiriläisten eteen. Toimialat käyttivät paljon aikaa leirin suunnitteluun, että kaikki sujuisi leirillä hyvin ja leirillä he tekivät pitkiä työpäiviä.
Haluan kiittää myös kaikkia yhteistyökumppaneita hyvin
sujuneesta yhteistyöstä, mikä mahdollisti tämä hienon
tapahtuman palokuntanuorille ja meille kaikille.
Hyvillä mielin kohti uusia seikkailuja.
Kai Vainio

leirinjohtaja
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Leiri järjestettiin 29.6.–5.7.2014 Porissa, Kirjurinluodolla. Leirille osallistui 2832 leiriläistä, joista nuoria oli 1785 ja aikuisia 1074. Leirin vastuullisena pääjärjestäjänä oli Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry.
Leiritoimikunta oli koottu hakemusten perusteella
ympäri Suomea tavoitteena liittorajat ylittävä leiritoiminta. Koulutustoiminnassa hyödynnettiin LänsiSuomen Pelastusharjoitusaluetta Porin lentokentän
maastossa.
Leiri-isännäksi lupautui Satakunnan Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Tähtinen ja leirin suojelijana toimi opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru.
Leirillä oli uutuutena käytössä tulopäivä, joka osoittautui hyväksi ratkaisuksi ajankäytön suhteen. Avajaiset päätettiin pitää vasta maanantaina ja päättäjäiset olivat jo perjantai-iltana, jotta kaikki leiriläiset
pääsisivät niihin osallistumaan.

Leiritoimikunta
Leiritoimikunta valittiin hakemusten perusteella
vuonna 2012. Kaikki muut paitsi ohjelmatoimiston
henkilöt ovat olleet mukana työskentelyssä alusta
asti. Ohjelmapäällikkö Armi Lähde ja vara Ilkka Horelli
tulivat mukaan syksyllä 2012 ja 2013 vahvuutta lisättiin vielä Camilla Rautasella.
Projektivastaavan näkökulmasta porukka ei olisi voinut olla parempi. Kaikki sitoutuivat työhönsä ja halusivat tehdä leirin nuorille. Jokainen lienee käyttänyt
projektiin satoja tunteja. Mukavaa on ollut myös huomata, että kaikki tulivat toimeen keskenään ja näin
ollen toimialojen välinen työ oli mutkatonta.
Projektivastaava Terhi Kivijärvi
Leirinjohtaja Kai Vainio
Vara Roger Roos
Koulutuspäällikkö Mikko Rauhanen
Vara Janne Vuorela
Vara Taina Halttunen
Ohjelmapäällikkö Armi Lähde
Vara Ilkka Horelli
Vara Camilla Rautanen
Toimistopäällikkö Toni Alatalo
Vara  Heli Haverinen
Järjestelypäällikkö Matti Lehtonen
Vara Kimmo Salminen
Huoltopäällikkö Jani Vilkman
Vara Alpo Tapanainen
Ruokahuoltopäällikkö Hillevi Kiema
Vara Leena Mustonen

Turvallisuuspäällikkö Mika Gröndahl
Vara Noora Koivisto
KV päällikkö Kalle Lehtonen
Vara Susanna Sankala
Tiedotuspäällikkö Eija Holmberg-Lehto
Vara Juha Lehto
Tuotepäällikkö Pirjo Soini
Vara Marika Metsä-Tokila
Rakennusleirin päällikkö Taavi Santala
Vara Martti Pikanen
VNTTK:n edustaja Toni Wasenius
SPEK järjestöohjaaja Timo Sovanen

Ohjausryhmä
Ohjausryhmän tehtävänä oli toimia projektivastaavan
työnohjaajana, ei puuttua leiritoimikunnan työhön. Tämä
koettiinkin toimivaksi. Projektivastaava sai tarvittaessa
palautetta ja neuvoja pitkäaikaisilta leirintekijöiltä ja liiton henkilökunnalta. Ohjausryhmä kokoontui vain tarvittaessa. Vuonna 2011 kokoonnuttiin kolmesti, 2012 samoin
kolmesti, vuonna 2013 kahdesti ja vuonna 2014 ohjausryhmän kokouksia ei pidetty, vaan he osallistuivat leiritoimikunnan kokouksiin.
Ohjausryhmän jäsenet:
Kai Vainio puheenjohtaja
Antti Ali-Raatikainen
Juho Ansio
Anssi Lamminen
Esko Lehtonen
Roger Roos 2012 > Terhi Kivijärvi esittelijä ja sihteeri

Leiripalaute
Palautteen kokonaiskeskiarvo oli lähes neljä, joka kertoo,
että me leirintekijät onnistuimme työssämme. Vastaajia
loppupalautteessa oli 295 eli 10 % leiriläisistä.
Eniten kiitosta saivat leirin hyvin toimivat puitteet ja leirialue kokonaisuudessaan. Myös maittavaa ruokaa ja suihkuja kiiteltiin kovasti. Uusi koulutusjärjestelmä isoine
kursseineen oli aluksi osalle leiriläisistä kulttuurisokki,
esimerkiksi koulutustavoista ja kouluttajien vaatetuksesta
keskusteltiin leirin aikana, mutta loppupalautteessa yhtenäisiä kursseja arvostettiin.
Nuorilta tulleessa palautteessa leirillä parasta olivat ystävät ja uudet kaverit sekä telttojen sijoitteleminen saapumisjärjestyksessä, ei liitoittain. Nuoria eivät kylmyys tai
vesisade haitanneet. Kriittinen palaute on ollut yleisimmin kulttuurisidonnaista; miksei täällä tehdä niin kuin
meidän leirillä. Eniten viikon aikana puhutti tupakointipaikan sijainti, pitääkö sen olla leirialueen sisällä vai rajojen ulkopuolella sekä asuntovaunualueen sijainti suihkuihin nähden. Suihkuja ei ollut alun perin ajateltu av-alueen viereen, mutta kaukolämpöverkosta johtuen suihkut
oli sijoitettava leirialueen laidalle.
Ohjelmatarjonta oli runsasta ja joissakin palautteissa on
valiteltu, ettei kaikkea tarjontaa ehtinyt kokeilla. Avajais-

ten ja päättäjäisten ohjelma miellytti monia, tosin osa
ulkomaalaisista vieraista olisi toivonut enemmän tulkkausta, joka oli tietoisesti jätetty pois, etteivät tilaisuudet
veny liian pitkälle.
Palautteen yhteenvetona voidaan todeta, että osallistujista 99 % on ollut leiriin tyytyväinen ja viihtynyt Kirjurinluodolla. Leiri oli siis oikein hyvin onnistunut ja leirintekijät voivatkin taputtaa itseään olalle hyvästä työstä. Niin
kuin leiripalautteessa sanottiin: ”Paras leiri ikinä, ja niitä
on sentään takana jo yli 20.”

Leirin valmistelu- ja
toteutusaikataulu
2011
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry valittiin Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön hallituksen kokouksessa
23.5.2011 leirin järjestäjäksi. Leirin projektivastaavaksi
valittiin Terhi Kivijärvi, joka toimii myös LSPeLin koulutuspäällikkönä. Toimialapäälliköt valittiin ja leiritoimikunta muodostettiin. Toimialapäälliköiden lisäksi leiritoimikuntaan kuului Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan edustaja ja SPEKin järjestöohjaaja. Leiripaikka valikoitui Kirjurinluodoksi mm. olemassa olevan infrastruktuurin ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. Vaihtoehtona leiripaikaksi oli myös Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue,
mutta sen rakentaminen oli vielä kesken ja esimerkiksi
vesipisteet puutteelliset. LSPeLin hallitus nimitti ohjausryhmän valvomaan projektia. Alustava budjetti luonnosteltiin. Avustusta leirin valmisteluun saatiin Jenny ja Antti
Wihurin säätiöltä. Leirin yhteistyökumppaneiden etsintä
aloitettiin todeten, että yritykset eivät pysty sitoutumaan
kolmea vuotta aikaisemmin. Satakunnan ja VarsinaisSuomen pelastuslaitoksien kanssa aloitettiin yhteistyö ja
Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue sitoutui antamaan
alueen leirin käyttöön.

2012
Toimialapäälliköiden suunnittelukokouksia pidettiin
neljä. Leiriä koskeva ohjeistus (mm. taloussääntö) valmistui. Toimialapäälliköt tekivät toimialakohtaiset projektisuunnitelmat niin henkilöstön, talouden kuin toiminnankin osalta. Leirin nimi, internetsivut ja visuaalinen ilme
julkaistiin. Leirin markkinointi aloitettiin. Jälkikäteen voi
todeta, että sopiva aikataulu yritysyhteistyön solmimiseen on noin yksi vuosi ennen tapahtumaan kuitenkin yritysten taloussuunnittelun huomioiden.
Loppuvuodesta lähetettiin ensimmäinen leirikirje nuoriso- ja naisosastoihin.

2013
Vuosi 2013 edettiin toimialakohtaisten suunnitelmien
mukaan. Leiritoimikunnalla oli kuusi kokousta. Leiritoimikunta pyrki vierailemaan kaikkien liittojen kesäleireillä
markkinoimassa leiriä ja kartoittamassa halukkuuksia leirin eri tehtäviin. Tämä koettiin erityisen kannattavaksi,
koska silloin toimialapäälliköt pystyivät näkemään muiVIKSU 2014 loppuraportti
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den tapaa toimia leirillä. Yhteistyökumppaneiden hankintaa tehostettiin ja yrityksiä lähtikin mukaan hyvin (liite 3).
Ilman yhteistyökumppaneiden tukea leiri olisi ollut kestämättömästi tappiollinen.

paikallisien yritysten materiaalituki mahdollisti ylijäämäisen tuloksen. Yhteenlaskettuna liikelaitosten ja yritysten
tuki nousi 50 000 euroon.

2014

VIKSU – leirin talousarviot tehtiin maltillisesti, mieluummin arvioitiin tuotot varovaisesti ja kulut reilusti. Siitäkin
huolimatta toteutusvuoden keväällä jouduttiin laskelmat
laittamaan uusiksi, sillä leirille ilmoittautuneiden määrä
jäi jälkeen varovaisistakin toiveista. Kun noin kolme neljäsosaa leirin tuotoista tulee leirimaksuista, on osallistujamäärä leirin tuloksen kannalta oleellinen. Leirin kulujen karsiminen samassa suhteessa on hankalaa, sillä kulut
ovat luonteeltaan melko kiinteitä, eivätkä reagoi herkästi
osallistujamäärän muutokseen.

Leiri toteutettiin toimialakohtaisten suunnitelmien
mukaan. Leiritoimikunta kokoontui ennen leiriä neljä kertaa ja leirin jälkeen kerran valmistelemaan loppuraporttia sekä ennen karonkkaa viimeistelemään raportin. Leirin jälkeen pidettiin avainhenkilöille karonkka Porissa ja
rakennus- ja purkuleiriläisille kiitossaunailta.

Talous
Päätös siitä, että Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry saa
järjestettäväkseen valtakunnallisen leirin v. 2014 saatiin
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä vasta keväällä
2011. Siten leirin talouden suunnittelussa hypättiin liikkuvaan junaan, eikä esim. v. 2011 budjetin teossa osattu
ottaa VIKSU 2014:n valmistelua huomioon. Takautuvasti
saatiin Palosuojelurahastolta hieman avustusta vuodelle
2011 ja jatkossa PSR myönsi kullekin seuraavalle kolmelle
vuodelle avustusta jotakuinkin projektihenkilön palkkakustannusten verran.
Lähtökohta VIKSUn talouden suunnittelussa oli nollatulos
koko leirin valmistelun ja toteuttamisen aikavälillä. Tyypillistä valtakunnalliselle leirihankkeelle on, että kuluja alkaa
syntyä mm. leiritoimikunnan ja projektihenkilön työskentelystä jo useampana edeltävänä vuotena, mutta tuotot
kertyvät vasta toteuttamisvuonna. Onneksi osallistumismaksut kuitenkin laskutetaan leirivuoden keväällä ennen
kuin valtaosa leirin kustannuksista kesällä erääntyy.
Varsinaisen rahallisen avustuksen saaminen VIKSUn valmisteluun oli työlästä. Hakemuksia tehtiin runsaasti,
mutta niistä vain muutama tuotti tulosta. Yleinen taloudellinen matalasuhdanne osaltaan vaikutti siihen, että yritysten halukkuus rahalliseen sponsorointiin oli heikkoa.
Sen sijaan erilaista leirillä tarvittavaa materiaalia onnistuimme kiitettävästi hankkimaan varsinkin Porin lähialueen yrityskumppaneilta. Porin kaupungin liikelaitokset
tukivat leiriä antaen sähkön ja veden ilmaiseksi. Lisäksi
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Osallistujamäärän täsmentymisen jälkeen tiukennettiin
talouskuria entisestään ja kaikki toimialat saivat tehtäväkseen sopeuttaa kulunsa uuteen tilanteeseen. Tämän,
hyvien yhteistyökumppaneiden sekä valtavan talkootyön ansiosta saatiin VIKSU 2014 – palokuntanuorten leirin taloudellinen tulos kääntymään 21 016 euroa
ylijäämäiseksi.

Leirin johto ja
projektivastaava
Leirinjohtaja Kai Vainion, leirin varajohtaja Roger Roosin ja
projektivastaava Terhi Kivijärven tehtävänä oli ennen leiriä leiritoimikunnan toiminnan sujuvuuden ja rahoituksen
varmistaminen. Projektivastaava oli ainut, joka oli palkattu
henkilö leiriprojektissa ja teki esimerkiksi kaikki avustushakemukset ja sopimukset yhteistyökumppanien kanssa.
Leirinjohtajan tehtävänä oli valvoa, että leiritoimikunnan
työskentely etenee projektisuunnitelmassa mukaisesti.
Lisäksi hän oli mukana yhteistyökumppanineuvotteluissa.
Varajohtajan tehtävä oli toimia yhteyshenkilönä liittoihin.
Leirinjohtajilla ja projektivastaavalla oli myös omat vastuualueensa toimialojen tukena. Leirin aikana leirin johto
oli mahdollisuuksien mukaan kutsuvieraiden kanssa ja
puhutti yhdessä turvallisuuspäällikön kanssa henkilöitä,
jotka eivät noudattaneet leirin sääntöjä.

Koulutustoimisto
Yleistä

meillä osataan” ajattelumalli oli mahdollista riisua ainakin
hetkeksi.

Koulutustoimialan tarkoituksena on toteuttaa nuorille
laadukasta ja monipuolista koulutusta hyvällä kalustolla
motivoituneiden kouluttajien avulla.

Viestinnälliset tavoitteet

Kursseja toteutettiin 21, eli kaikki mahdollinen, joka kuuluu nuorten koulutusjärjestelmään.
Valtakunnallisesti kaikilla nuorilla oli mahdollisuus osallistua kaikille kursseille. Ulkomaalaiset nuoret sekä osa toimihenkilöistä sijoitettiin kursseille mukaan ja he saivat
kurssin sisällön mukaista koulutusta.
Leirin olosuhteet ja koulutuspaikat poikkesivat mahdollisuuksiltaan aiempiin leireihin nähden. Kirjurinluodon isojen alueiden lisäksi Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue
toi koulutukselle mahtavat puitteet toteuttaa koulutusta
todellisessa harjoitteluympäristössä.

Tavoitteet ja suunnittelu
Aatteelliset tavoitteet
Yhtenä suurimmista tavoitteista oli toteuttaa valtakunnallinen yhtenäisyys koulutuksessa ja luoda nuorille mahdollisuus osallistua koulutusjärjestelmän mukaiselle kurssille.
Edelliset leirit oli toimittu koulutusalueittain tai leirikylittäin. Koulutusalueita on pääsääntöisesti ollut kuusi. ”Välivuosina” leirejä järjestetään yhdeksän eri puolilla Suomea. Tämä on johtanut siihen, että koulutusta toteutetaan alueellisesti hyväksi koetulla tavalla. Kaikilla alueilla on todella paljon hyviä tapoja, mutta ne poikkeavat
melko paljon toisistaan. Valtakunnallinen yhtenäisyys on
ollut osittain kadoksissa. Lisäksi kaikilla koulutusalueilla
ei ole ollut mahdollisuutta järjestää kaikkia kursseja. Viksulle saimme luotua ensi kipinän yhtenäiselle koulutukselle, jota tulevaisuudessa on hyvä kehittää. Järjestelmässämme oli tarjolla ”vain” yksi kurssi jokaista laatua. Niin
nuoret kuin kouluttajat paikkakuntaan katsomatta olivat
yhdessä luomassa onnistunutta kurssielämystä.

Sosiaaliset tavoitteet
Koulutuksenkin tavoitteena on luoda nuorille ja kouluttajille kohtaamispaikka ja mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden luominen läpi valtakunnan. Kursseilla nuoret
ja kouluttajat olivat paikkakuntaan katsomatta ”sekaisin”,
mikä mahdollisti uudet ystävyyssuhteet.

Kansalaiskasvatukselliset tavoitteet
Suvaitsevaisuuden edistäminen oli yhtenä tavoitteena.
Palokuntakoulutusta järjestetään hyvin monimuotoisesti
valtakunnan eri osissa. Yhtenäisessä järjestelmässä pitää
hyväksyä monta eri tyyliä toteuttaa samaa tavoitetta. Pyrkimyksenä oli luoda mahdollisuus niin nuorille kuin kouluttajille ottamisen ja antamisen riemua. Perinteinen ”vain

Pyrimme edesauttamaan mahdollisuuksiemme mukaan
eri viestintävälineille palokuntaharrastuksen tunnettavuutta monipuolisen koulutustarjonnan avulla. Tarjosimme medialle näyttäviä koulutustapahtumia, joissa
nuoret olivat pääosissa.

Kansainväliset tavoitteet
Tavoitteenamme oli antaa ulkomaalaisille ja suomalaisille
leiriläisille yhteisen paikan kohdata myös koulutuksessa.
Emme halunneet eriyttää heitä yhdeksi omaksi irralliseksi
massaksi vaan sekoittaa heidät meidän järjestelmäämme.
Koulutusta järjestettiin heidän ikäluokkiensa mukaisilla
kursseilla.

Kalustolliset tavoitteet
Kalustollisesti tavoitteena oli saada lähialueen pelastuslaitokset mukaan ”talkoisiin”.
Pelastuslaitoksilla on isot resurssit ja tätä pyrimme hyödyntämään. Leiri-isäntä pelastusjohtaja Pekka Tähtinen
ja aluepalopäällikkö Risto Rajala olivat suuressa roolissa
yhteyksien luomisessa. Kalustoa leirimme käyttöön saatiin kahdeksalta eri pelastuslaitokselta varsin riittävästi.

Toiminta ennen leiriä
Koulutuspäällikkö aloitti toimintansa aktiivisesti vuoden
2012 alusta. Ensimmäisiä tehtäviä olivat tapaamiset ja iltapuhelut edellisen leirin koulutuspäällikön kanssa. Hyvät ja
opiksi otettavat kokemukset käytiin yhdessä läpi.
Ajatus yhtenäisestä koulutusjärjestelmästä syntyi heti
alkutaipaleella. Keskusteluja käytiin useissa eri keskusteluringeissä ja pohdittiin hyötyjä ja haittoja. Järjestelmän
muutos vei heti kättelyssä voiton ja sen jälkeen lähdettiin
viemään viestikapulaa kohti maalia.
Koulutuspäällikkö loi kontaktit eri puolille Suomea henkilöiden kanssa, jotka olivat koulutuksen kanssa aktiivisesti tekemisissä. Henkilöiden kanssa ei kuitenkaan koskaan ehditty ”face to face” keskusteluun. Ajatusten vaihto
jäi puhelinkontaktien varaan.
Vuonna 2012 kesällä koulutuspäällikkö vieraili useiden eri
liittojen leireillä (Kaspeli, Häme, UPL/Helpe, FSB, LSPEL).
Tavoitteena oli tutustua eri alueiden koulutuksen järjestämiseen sekä markkinoida vuoden 2014 järjestelmää.
Tavoite täyttyi hyvin.
Koulutus- ja varakoulutuspäälliköt kokoontuivat yhdessä
ensimmäisen kerran syksyllä 2012. Pääaiheet olivat organisaatioperiaatteen luominen sekä yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Budjettia tarkennettiin sekä kaluston
VIKSU 2014 loppuraportti
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hankintaa käytiin läpi. Yleisohjelmasta tehtiin tarkempia luonnoksia koulutusta silmällä
pitäen.

Yhteistoiminta muiden
toimialojen kanssa

Vuoden 2013 leirityöryhmissä käytiin pääsääntöisesti keskustelua isosta kokonaisuudesta
sekä toimialojen välisistä rajapinnoista. Koulutus kokoontui sen lisäksi omana toimialanaan
4 kertaa. Suurimpana teemana oli paperiorganisaatiolle kasvojen luominen eli kurssinjohtajien sekä muiden avainhenkilöiden löytäminen. Kurssinjohtajista tehtiin valtakunnallinen
haku, joka ei tuottanut toivottua yleisöryntäystä. Laatu korvasi tällä kertaa määrän. Vuoden
2013 kesän leireillä koulutuspäälliköt vierailivat aktiivisesti tutustuen eri ihmisiin ja hakien
koulutuksen avainhenkilöitä tulevalle leirille.

Koulutus on kaikkien muiden toimialojen kanssa hyvin aktiivisessa
yhteistyössä. Suurien massojen hallittu toiminta koko koulutuksen
ajan vaatii yhteistyötä. Alla on kasattu yksittäisiä asioita yhteistyökuvioista:

Vuonna 2014 leirityöryhmän kokousten lisäksi
kokoonnuttiin erikseen kuusi kertaa eri puolilla Suomea. Jokaisella kokouksella oli oma
teemansa (kalusto, kurssinjohtajat, ilmoittautumiset, ulkomaalaiset, alueelliset erot, jne…).

• Ruokahuolto; Ruokailujen porrastukset (jonotuksen välttely

• Ohjelma; Kiipelin hyödyntäminen koulutusajalla
• Toimisto; Ilmoittautuminen ja henkilöstöhallinta, toimistotar-

vikkeet
• Järjestely; Kyyditykset (Pelastusharjoitusalueelle ja muut pie-

nemmät matkat)
• Huolto; Koulutuksen toiminta-alueet päivisin eli minne huolto

keskittyy
päivisin)
• Turva; Toiminta-alueet päivisin (EA-huolto yms… tarpeellinen

apu lähettyvillä)
• Kansainvälinen; Ulkomaalaiset koulutuksessa

Ennen leiriä havaittiin Suomen olevan laaja
ja monimuotoinen maa. Toimintamalleja on
monia ja jokainen haluaa pitää omistaan kiinni.
Yksinkertaiset asiat kuten pukeutuminen koulutuksen aikana palokuntaleirillä aiheuttivat
tunteita herättävää keskustelua.

Henkilöstö

• Tuotemyynti; Koulutuksen toiminta-alueet päivisin eli minne

esim. kioskit sijoitellaan
Yhteistoiminta sujui muiden toimialojen kanssa sujuvasti. Asioista
oltiin välillä kahta mieltä mutta aina päästiin molempia osapuolia
tyydyttävään ratkaisuun.

Mikko Rauhanen Koulutuspäällikkö

Taina Halttunen
Varakoulutuspäällikkö
Kirjurinluoto/Koulutusalue

Kalustomestari

• Tiedotus; Informaation jako

Erikoispaikka
kouluttajat

Koulutustoimiston
henkilökunta

Kurssinjohtajat

Koulutustoimistossa työskenteli noin 60 henkilöä erilaisissa tehtävissä mm. erikoispaikkakouluttajat putoamisvaarallisessa työskentelyssä, hydraulisissa pelastusvälineissä, alkusammutusradoilla sekä liikennepuistossa. Tehtäviä löytyi myös kalustopuolelta ja nuorten turvallisuudesta vastasivat omat turvallisuusvastaavat. Lisäksi koulutustoimistossa työskenteli toimistotehtävissä 3 henkilöä.
Koulutustoimialan vahvuus nuoret mukaan laskettuna oli
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Kalustomestari

Janne Vuorela
Varakoulutuspäällikkö
Harjoitusalue

Erikoispaikka
kouluttajat

Kurssinjohtajat

ilman koulutus- ja varapäälliköitä 2184 henkilöä. Koko leirin vahvuus oli noin 3000 henkilöä.
Koulutuspäällikkö toimi vuoden alusta 2014 lähtien ns.
hallinnollisena päällikkönä. Varakoulutuspäälliköt toimivat operatiivisina päälliköinä ja hoitivat käytännön asiat
kurssinjohtajien sekä avustajiensa kanssa.

KURSSI

NUORET

RUOTSI

MUUT

KOULUTTAJAT

RUOTSI

MUUT

YHT:

Taulukossa 1 ja 2 on esitelty leirin vahvuus leirin alussa kursseittain ja koulutusalueittain. Lisäksi taulukkoon on eritelty
ulkomaalaiset ja ruotsalaisten vahvuus. Ulkomaalaiset ovat taulukossa merkintänä muut.

Aku 1

41

2

0

7

2

0

52

Aku 2

149

6

0

26

3

0

184

Taku 1

226

20

0

32

5

0

283

Taku 2

203

21

9

32

4

1

270

Taku 3

209

27

8

27

4

0

275

Tiku

99

0

0

13

0

0

112

Vesipelastus

18

5

0

8

1

0

32

Nuoriso-osaston
kouluttajakurssi

40

5

0

7

2

0

54

Konemies

86

2

5

9

1

2

105

6

0

0

4

0

0

10

Ryhmänjohtajakurssi

60

10

2

7

2

1

82

Turvallisuusviestintä

10

0

6

2

0

1

19

7

0

3

1

0

0

11

23

0

0

2

0

0

25

1177

98

33

177

23

5

1513

Palokunta tutuksi -kurssi

Naistyönmahdollisuudet kurssi
Toimihenkilökurssi

NUORET

RUOTSI

MUUT

KOULUTTAJAT

RUOTSI

MUUT

YHT:

Yhteensä

199

23

14

25

4

2

267

Tulitaistelija

45

2

8

10

0

6

71

Varautuminen

27

0

6

4

0

1

38

Viestiliikenne

48

0

0

6

0

0

54

Ensiavunjatko

71

0

7

11

0

3

92

Rippikoulu

50

0

0

5

0

0

55

Äxxön

23

6

0

4

1

0

34

463

31

35

65

5

12

611

KURSSI
Taku 4

Yhteensä
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Leirin toteutus
Kurssinjohtaja ja mestari haku valinnat toteutettiin syksyn alussa vuonna 2013.  Koulutustoimistossa tarvittavat
kurssinjohtajat ja erikoiskouluttajat haettiin valtakunnallisesti. Kalustomestarit olimme kysyneet tehtäviin jo aiemmin omista luottohenkilöistämme. Kurssinjohtajia ja erikoiskouluttajia haimme molemmilla kotimaisilla kielillä,
mutta vain suomenkielisissä oli halukkuutta tehtäviin.
Suurin osa kurssinjohtajiksi hakeutuvista oli Länsi-Suomen sekä Helsingin ja Uudenmaan pelastusliittojen alueilta. Hakemuksissa vaikutti se, että heillä on kokemusta
isompien kurssien pyörittämisestä ja koulutuspäälliköt
olivat entuudestaan tuttuja henkilöitä. Kaikille kursseille
ei saatu hakemuksia ja ne jätettiin myöhempään hetkeen
kyseltäviksi. Viimeisimmät (2 kpl) kurssinjohtajat saatiin
veneeseen mukaan vasta keväällä 2014. Kurssinjohtajat
olivat myös kutsuttuina ns. isoissa kokouksissa Silokalliolla kaksi kertaa, jossa kokoontuivat kaikki toimialat.
Koulutukseen päätettiin perustaa uusi tehtäväkokonaisuus eli oman toimialan turvallisuusvastaavat molempiin
harjoitusalueisiin. Heidän tehtävänään oli perehtyä koulutuskorttien avulla koulutuksen mahdollisiin riskeihin
sekä valvoa toimintaa turvallisuuden kannalta leiriviikon
aikana.
Varakoulutuspäälliköt vaativat etukäteen kurssinjohtajiltaan oppi- ja harjoitustuntien koulutuskortit. Tavoitteena
oli saada kerättyä hyvät mallipohjat eri harjoitteiden pitämisestä. Tavoitteessa onnistuttiin osittain. Tavoitteena
on vielä leirin jälkeen saada hyvät koulutuskortit jakoon
palokuntien hyödynnettäväksi.

Leiriviikko
Iso kalusto eli pelastuslaitoksilta tulevat sammutusautot
ja alkusammutuskärryt pyydettiin leirille jo perjantaina.
Tavoitteena oli saada inventoitua sekä merkata kaikki irtokalusto. Merkkaustavaksi päätettiin ottaa eriväriset teipit.
Jokaisen auton peiliin laitettiin ns. yksikköväri, jolla merkittiin kaikki autosta tai kärrystä irtoava kalusto.   Lisäksi
peilissä oli myös toinen teippi, joka kuvasi oliko ”yksikkö”
Kirjurista vai pelastusharjoitusalueelta. Kyseinen järjestelmä todettiin leiriviikon aikana todella toimivaksi. Muiden yhteistyötahojen toimittamat kalustot koulutuksen
käyttöön merkittiin numerosarjoilla. Näiden avulla kalustohukka oli 0,1 % leiriviikon jälkeen.
Tulopäivänä koulutustoimisto avusti leiritoimistoa leiriläisten vastaanottamisessa. Tavoitteena oli ratkoa koulutukseen liittyvät ”ongelmalliset” ilmoittautumiset heti
tuloportilla, jossa onnistuttiin melko hyvin. Tulopäivän
iltana pidettiin myös ensimmäinen iso kokoontuminen,
jossa kouluttajat kurssinjohtajien johdolla ottivat nuoret
viikoksi ”haltuunsa”. Kokoontumisen tavoitteena oli saada
ensimmäinen pitkä koulutuspäivä sujuvasti rullaamaan
ja nuoret / kouluttajat olisivat heti aamulla oikeassa paikassa.  Nimilistat ja joukkuejaot kursseille toteutettiin  ja
täydennettiin tilaisuuden avulla.
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Kurssinjohtajapalaverit pidettiin päivällisen jälkeen, jossa
käytiin mennyttä päivää sekä tulevaa päivää lävitse.
Maanantaiaamuna nuoret olivat sen verran hukassa, että
koulutustoimistoon ilmoitettiin noin 40 nuoren ”häviäminen” edellisen illan listojen perusteella. Kaikki nuoret löytyivät, mutta olivat vaihtaneet joukkuetta tai kokonaista
kurssia, kun eivät olleet osanneet palata samaan paikkaan kuin edellisenä iltana. Maanantaina oltiin kaikki Kirjurissa, joten nuorten saattelu oikeaan paikkaan oli vielä
hallittavissa.
Maanantain suuri haaste olikin ”kulttuurishokki” ulkomaalaisten oleminen kursseilla. Asiasta käytiin laajamittainen
keskusteluiltama KJ-palaverissa, jonka jälkeen vastustelua
tuli enää yksittäisistä lähteistä. Kehitysehdotusten kohdalla on paremmin avattu haastetta.
Tiistaiaamun siirtyminen harjoitusalueelle oli haastavaa,
koska keittiö ei ollut saanut auki kaikkia ruuanjakolinjoja ja nuoret eivät kerinneet ajoissa busseille. Haasteesta

Talous
Tulot 2040,00
Kulut  -11092,00

Kalusto ja resurssit
Kaluston suunnittelu toteutettiin kahdessa vaiheessa.
Ison kaluston tarve eli sammutusautot ja alkusammutusperäkärryt pohdittiin ydintoimijoiden kesken.
Kurssinjohtajien laadittua oman koulutuspakettinsa
toimittivat ”pienkalustosta” omat listaukset kalustomestareille. Kalustomestarit molemmilta harjoitusalueilta tekivät koontilistaukset. Näiden perusteella
koulutuspäällikkö lähetti pyyntöjä pelastuslaitoksille,
VPK:lle ja yhteistyökumppaneille joista kalustoa hankittiin. Kaikki listoilla ollut kalusto saatiin hankittua leirille.
Alla on listaus kalustosta:
• Sammutusautoja 17 kpl ja

alkusammutusperäkärryjä 16 kpl
• Satakunnan pelastuslaitos
»» 6 kpl autoja + 5 kpl kärryjä
• Varsinais-Suomen pelastuslaitos
»» 2 kpl autoja + 4 kpl kärryjä
• Pohjanmaan pelastuslaitos
»» 2 kpl autoja + 2 kpl kärryjä
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
»» 2 kpl autoja + 2 kpl kärryjä
• Pirkanmaan pelastuslaitos
»» 2 kpl autoja + 3 kpl kärryjä
• Keski-Suomen pelastuslaitos
»» 1 kpl autoja
• Kanta-Hämeen pelastuslaitos
»» 1 kpl autoja
• Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
»» 1 kpl autoja
• Irtokalustoa yhteensä 105 erinimistä artikkelia ja

selvittiin ja nuoret kouluttajineen pääsivät koulutuksen
tiimellykseen.
Tiistain suuri haaste oli ”kulttuurishokki” eri alueiden
toimintamalleista johtuen. Kouluttajat keskenään eivät
olleet samoilla linjoilla koulutustavoista ja osakärsijäksi
joutuivat osin nuoret. Asiat ratkottiin illan aikana ja vastaavaa ei päässyt tapahtumaan leirin aikana.
Keskiviikko ja torstai alkoivatkin sujua jo omalla painollaan, kuten koulutuksessa normaalisti kuuluukin. Kalusto
liikkui ja koulutus pyöri, kun kaikki kouluttajat olivat päässeet sinuiksi keskenään.
Perjantaina toteutettiin Taitomerkit sekä kurssikokeet eli
mitattiin olivatko kouluttajat saaneet opetettua nuorille
kouluttamansa asian. Taitomerkkien lopullinen analysointi on vielä tätä raporttia tehdessä kesken.

yhteismäärä 3200 kpl. Tarkemman listauksen voi
pyytää koulutuspäälliköltä, jos haluaa asiaan tarkemmin perehtyä.
Kaluston kokonaismäärä oli riittävä ja koulutus saatiin
toteutettua ajanmukaisella kalustolla. Suurin ongelma
näin suuressa kalustomäärässä on sen hallinnointi. Tarpeita ei saatu kaikkina hetkinä tyydytettyä kun kalusto oli
välillä väärällä koulutusalueella tai kokonaan piilossa…

Toimialan yhteistyökumppanit
Koulutuksen yhteistyökumppaneina pelastuslaitosten
lisäksi toimivat seuraavat yritykset ja yhdistykset. (antoivat koulutuskalustoa):
•
•
•
•

SPR Varsinais-Suomi
STX Turun telakka
Winnova
Protecton

VIKSU 2014 loppuraportti
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Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä
Nykyinen järjestelmä sai kiitosta monelta eri alueelta.
Negatiivista mutta opiksi otettavaa palautetta tuli myös.
Yhteenvetona palautteesta voi todeta, että tämän tyylisen
järjestelmän kehittämistä kannattaa jatkaa.
Koulutustoimiston oma työorganisaatio oli suunniteltu
aluksi pieneksi. Toimistossa oli laskettu, että kaksi henkilöä pärjää vaikka todellisuudessa käytössä oli 4 henkilöä.  
Tarve, että toimistossa oli henkilöitä, jolla on aikaisempaa kokemusta koulutustoimiston johtamisesta ja osaamisessa korostui, koska se helpotti huomattavasti kuormitusta ylöspäin. Toimistossa oleva väki karsi päivittäisistä
kysymyksistä noin 80 %.
-> Tulevaisuudessa kannattaa selkeästi heittää koulutuspäällikkö hallinnolliseksi henkilöksi ja ottaa riittävä määrä
operatiivisia johtajia. Tänä vuonna 21 kurssia oli jaettuna kahdelle operatiiviselle varakoulutuspäällikölle. Tiedon kulku tulee sujuvammaksi kuin alaisia olisi muutama
vähemmän.
Kurssien kouluttajista oli lähes kaikilla kursseilla puutetta. Kaikkien leirin toimialojen tulisi ennen leiriä määrittää todellinen tarve käytössä olevista resursseista. Suurin osa muista toimialoista tekee töitä työvuoroissa, paitsi
koulutustoimisto, jonka päivä on herätyksestä hiljaisuuteen. Tätä keskustelua käytiin jo ennen leiriä ja avunpyyntöjä lähetettiin myös muille toimialoille ennen leirin alkua.
Tämä asia kuormitti erityisesti kurssinjohtajia, kun kouluttajamäärä oli liian vähäinen. Kun muissa toimialoissa
työskennellään työvuoroissa ja leirillä jää jopa kokonaisia
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vapaapäiviä, niin kouluttajien määrä vähenee vuosivuodelta koska helpompiakin tehtäviä löytyy leirillä.
-> Tämä vaatii koko organisaation itsetutkiskelua ja pohdintaa minkä takia olemme leirillä ja mitkä ovat tärkeät ja
resursoitavat toiminnot. Nykyisessä organisaatiossa ihmisiä uppoaa tolkuton määrä päivän askareisiin. Ratkaisumalleja on useita, joilla kaikilla on sama lähtökohta; Nykymalli toimialojen jyrkästä omaan napaan tuijottamisesta
on siirryttävä naapurin navan rapsuttamiseen. Lähtökohta
toimihenkilöillä pitäisi olla, että nuoria varten täällä ollaan
ja oma hyvä tulee sen jälkeen.
Tiedotus koulutustoimiston ja kurssinjohtajien välillä
tapahtui pääsääntöisesti facebookin välityksellä. Haaste
tiedostuksessa oli, että kaikki eivät kuuluneet sosiaaliseen mediaan ja jäivät osasta keskustelusta ulkopuolelle,
vaikka tietoa laitettiin myös sähköpostin välityksellä. Tiedotustoimintaa pitäisi pystyä tehostamaan kurssienjohtajien ja kouluttajien välillä. Tämänlaisessa mallissa, jossa
kaikki kouluttajat tulevat ympäri Suomea, yhteydenpito
on haasteellista, koska kaikkien kouluttajien yhteystiedot
eivät ole Hakassa ajan tasalla tai heitä ei tavoiteta jostain
muusta syystä. Tämä aiheuttaa vaikeutta sitouttaa kouluttajia omiin koulutusaiheisiinsa ja kurssinjohtajat eivät voi
olla varma kouluttajan leirille saapumisesta.
-> Yksi ratkaisu on, että keväällä listojen valmistuttua
kurssinjohtaja saa luvan pitää kokouksen kouluttajiensa
kesken. Kokousten pitäminen tässä mittakaavassa on iso
kustannuskysymys eli se on ehdottomasti budjetoitava.
Tällä saataisiin kuitenkin selkeästi lisää ”yhteen hiileen”
puhaltamista, joka vähentää alueellisia eroja leirin aikana.
Leirin ilmoittautumislistojen läpikäyminen ja kurssivalin-

nat tuottivat paljon työtä ja suurin osa ennen leiriä tulleista sähköposteista koski näitä.   Eri alueiden erilaiset
kriteerit omilla alueilla toimia ja valita henkilöitä kurssille
tekevät koulutustoimiston työstä haastavaa.
-> Koulutuksen ja leiritoimiston on selkeästi valittava
kumpi toteuttaa henkilöstön jakoa. Toimialalla ei ole
väliä, mutta toimintaan pitää valita asiaan vihkiytynyt ja
innokas henkilö, jolla ei ole muuta etukäteissuunnittelua.
Kyseinen työ syö aikaa ja resurssia.
Ulkomaalaiset koulutuksessa tuovat omat haasteensa.
Heidän pitäminen koulutuksessa paikallisten keskuudessa on perusteltua, ainakin palautteen perusteella. Tänä
vuonna oli alussa haasteita, joista kannattaa ottaa opiksi.
-> Ulkomaalaiset oli ”hajasijoitettu” kursseille. Sijoituksia
tehtiin mahdollisimman monelle kurssille ja jokaiseen ikäluokkaan. Tämä aiheutti haasteita, koska osa ryhmistä oli
pieniä ja saivat avukseen yhden tulkin, joka ei välttämättä
osannut asiaansa.
-> Jatkossa kokeilun arvoista olisi suurentaa ryhmiä. Selkeästi 5-6 kpl kursseja joihin ulkomaalaiset sijoitetaan.
Ryhmäkoot kasvavat ja heille osoitettavien kouluttajien määrä kasvaa. Tämän avulla todennäköisesti ristiriidat vähenevät ja ulkomaalaisille tuotettavan koulutuksen
taso saadaan vielä paremmaksi.
Suomi on laaja maa. Eri puolilla valtakuntaa toimitaan
usein täysin eri tavalla. Osa toimii strukturoidummin ja
pehmeämpiä koulutusoppia noudattaen. Harjoitteen
tavoite todennäköisesti täyttyy, mutta aiheuttaa ristiriitaa
yhtenäisessä koulutusjärjestelmässä. Pahimmassa tapauksessa aiheuttaa nuorille huonoa mielikuvaa leiristä.
-> Edellä mainittu kurssin kouluttajien yhteinen kokoontuminen ennen leiriä voisi auttaa yhteisen sävelen löytämiseen. Silloin pystyisi sopimaan yhteisistä pelisäännöistä.
Kouluttamisen laatu sekä kouluttajien suhtautuminen
välinpitämättömästi nuoriin nosti tällä leirillä päätänsä.
Nuorten kanssa toimiessa/kouluttaessa ei voi huutaa ja
kirota saadakseen asiansa perille.
-> Kouluttajille on teroitettava, että kenen kanssa he
toimivat ja mikä on heidän vastuunsa ”omista” nuoristaan. Pelkotilojen luominen ei ole tavoitteena. Mahdollinen koulutus / kertaustilaisuus asiasta voisi olla kohdallaan. Kurssin koko on myös tässä mallissa suuri (max. 300
nuorta). Kurssinjohtajalla pitää olla henkilö omassa organisaatiossa, joka tarkkailee koulutuksen laatua / tasoa ns.
nuorten silmin. Hänellä pitää olla myös rohkeutta / auktoriteettia opastaa aidan väärälle puolelle ajautunutta
kouluttajaa.
Leirin koulutuksen käytössä olleille ajoneuvoille, erityisesti sammutusautoille, nimettävä vastuukuljettaja joka
ajaa ja huolehtii autosta sekä sen kalustosta koko leirin ajan. Tulisi ottaa käyttöön myös omilla liiton leireillä,
koska ensimmäisen kerran ei ollut ongelmia kaluston käytön ja sen katoamisen kanssa.

-> Valokuvaus ja inventointi kaikista käyttöön tulevista
ajoneuvoista ja perävaunuista, autoista ja niiden kalustosta ennen leirin alkua (pe-la), kaluston merkkaus esim.
sähköteipillä, kaksi eri väriä. Kaiken autoissa ja erityisesti
alkusammutuskärryissä olevan kaluston tarkastus tehtävä
ennen palautusta leiriltä
Harjoitusalueella koulutustoimiston henkilöstö ”joutui”
hoitamaan omien toimiensa ohella mm. turvan, huollon,
järjestelyn, kuljetuksen ja leirin johdon tehtäviä.
-> Huomioitava ja varauduttava jatkossa mikäli käytössä
on kaksi tai useampia erillisiä alueita joissa toimitaan. Erillisillä ”koulutusalueilla” toimivien henkilöiden kannattaa
unohtaa nykymuotoinen ”toimialoilla” työskentely ja keskittyä tulevaisuuden toimialattomuuteen.
Kurssin käsityökalut + muu pienkalusto peräkärryssä ja
kurssin käytössä koko viikon ajan on erittäin toimiva järjestelmä mikäli em. kalustoa saadaan leirille riittävästi.
-> Vapauttaa kalustovajan resursseja ja helpottaa aamun/
illan ruuhkia ja odotusta koulutusajan kustannuksella
Korkeanpaikankoulutus: Tulevaisuudessa oltava harjoituspaikan vastuuhenkilö, jolla korkean paikan kouluttajapätevyys. Pelkkä korkean paikan työskentelykurssi ei riitä
vastuukouluttajalle.
Muilla kouluttajilla pitää olla todellista kokemusta välineistä ja tekniikasta ym. (Kurssinjohtajan vastuulla sopivien kouluttajien valinta/nimeäminen). Korkean paikan
työskentely on pelastuslaitosten erillisten ohjeiden alaista
toimintaa. Lisäksi on huomioitava, että nuorten kanssa
tulisi käyttää aina yläpuolista varmistusta koska ASAP-ei
toimi täydellisesti mikäli laskeutuja on todella kevyt. Laskeutumispaikkana on oltava siihen erikseen soveltuva
paikka, ei itse rakennettuja lavoja, rakennustelineitä tms.
Kurssienjohtajien tulee asettaa rajat kouluttajilleen ja valvoa niiden toteutumista.
-> Ymmärrettävä myös työturvallisuusasiat henkilö/kouluttaja/vastuukouluttaja valinnoissa
Koulutuspaikkakohtaisten vastuukouluttajien käyttöä
tulisi jatkaa myös omilla leireillä, voi olla tietyissä tapauksissa kohdistettu myös tietyn kurssin kouluttajaresurssiksi, mutta kuuluu myös KT-organisaatioon, jonne
vastaa koulutuspaikan turvallisuudesta jne. (Pelastusvälineet, paineilmalaitteet, korkean paikan työskentely,
alkusammutus)
Alkusammutuskentän hoitaja EI OLE kouluttaja, kurssin
kouluttajat kouluttavat omille kurssilaisilleen alkusammutuksen kentän hoitajien ohjeistuksen mukaisesti. Alkusammutuskentän hoitajat mahdollistavat koulutustapahtuman ja valvovat suorituksia sekä työturvallisuutta.

VIKSU 2014 loppuraportti

13

Yleisesti leirillä
Nykyinen ohjelmarunko erillisine tulopäivineen on
koulutuksen osalta toimiva.
Leirille pitää saada selkeä henkilöstöjohtaja. Rooli
sopisi hyvin leirin varajohtajalle. Henkilön pitää tietää ja tuntea kaikkien toimialojen henkilöstötarpeet
ja murheet. Nykymallissa toimialapäälliköt keskenään
kinastelevat resursseista ja se ei johda ikinä hyvään
lopputulokseen. Henkilöstöpäällikkö kuuntelee tarpeet ja jakaa resursseja toimialasta riippumatta.
Johtoryhmäpalaverit voisivat leirillä käsitellä yhtä päivää edemmäksi olevia asioita pääsääntöisesti. Tiedotus kurssinjohtajille oli välillä haastavaa kun sen kyseisen päivän asiat saatiin tietoon samana aamuna ja KJ
-palaverit olivat illalla. Aamuisin lipunnostossa ehdittiin käydä osa asioista läpi, mutta osa KJ:sta ja avainhenkilöistä oli jo pakosta siirtynyt tehtäviin ja tiedotuksesta tuli haasteellista.
Yhteistyö muiden toimialojen kanssa sujui loistavasti
ja oli ilo rakentaa leiriä noin hyvässä yhteistyössä muiden kanssa.   Kaikki asiat etenivät toimialojen välillä
hyvin.

Mitä kannattaa tehdä samalla lailla
seuraavalla leirillä?
Leirin aikana satunnaisesti haastatellessa aikuisia ja
nuoria, niin vastaus oli, että paras leiri valtakunnalliseksi. Kansainväliset ihmiset kursseilla herätti molemmissa osapuolissa jopa pientä pelokkuutta ennen leiriä, mutta leirin edetessä ja ennakkoasenteiden poistuessa moni piti asiaa hyvänä. Kansainvälinen toimiala jäi pohtimaan, että pitäisikö kansainväliset olla
tulevaisuudessa omassa kurssissa vai sekoitettuna
suomalaiseen kurssijärjestelmään? Tämän vuoden
mallia kehittäen ulkomaalaisilla on varmasti paremmat kokemukset, kuin ”täysin eristettyinä” omassa
porukassa toimien.
Tutustua muiden alueiden tapaan tehdä koulutusta, jotta voidaan ennakoida ristiriitoja koulutustavoista ja tyyleistä eri alueilta. Lisäksi jos ja kun koulutus suunnitellaan järjestettäväksi samalla lailla kun
vuonna 2014 on hyvä keskustella alueiden koulutuseroista jo etukäteen alueiden ja liittojen koulutusvastaavien välillä. Vuonna 2013 toteutettu kierto muiden
leireillä auttoi huomattavasti havainnoimaan erilaisia
asioita mitä suurleirillä tarvitaan.
Leiri-ilmoittautumisissa nuorten saaminen oikeille
kursseille kannattaa pyörittää omien alueiden kanssa,
jonka jälkeen valinnat ja muutokset hyväksyy leirin
koulutustoimisto kriteeriensä mukaisesti.  Tällä säästyy koulutustoimiston ja toimiston resurssit muutoksen muokkaamisesta suoraan yksittäisiin palokuntiin
ja alueiden järjestelmät eivät mene uusiksi.
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Ohjelmatoimisto
Yleistä
Ohjelmatoimisto järjestää vapaa-aikaohjelmaa leirin
aikana sekä nuorille että aikuisille.
Leirin suunnittelu aloitettiin keväällä 2012. Vuoden 2013
aikana ohjelmatoimiston ohjelmaideat syntyivät ja vastuuhenkilöt eri ryhmille saatiin kasaan. Jokaisen ryhmän kuviot selkeytyivät. Vuoden 2014 aikana ideat konkretisoituivat ja suunnittelu tuotti tulosta. Kaiken kaikkiaan ryhmänvastuuhenkilöt ovat kokoontuivat 5 kertaa
ja sen lisäksi sähköposti ja puhelin ovat olleet aktiivisesti
käytössä.
Suunnittelussa olisi ehkä riittänyt lyhyempi aika, koska
kaikki sopimukset voidaan tehdä vasta vähän aikaa ennen
leiriä, eli suunnittelu olisi voinut alkaa 2013.

Tavoitteet ja suunnittelu
Tavoitteena oli tarjota nuorille ja aikuisille mielekästä ja
inspiroivaa toimintaa kasvatukselliset ja sosiaaliset tavoitteet huomioiden.
Ohjelman tavoite oli nähdä hymy jokaisen leiriläisen kasvoilla, lisäksi toivoimme jokaisen asiakkaamme muistavan VIKSU2014 -leirin, erityisesti ohjelmatoimiston ohjelmia, positiivisesti. Suunnitelmana oli järjestää monipuolista vapaa-ajan viihdettä, joka ylittää leiriläisten odotukset sekä nuorille että aikuisille ja   kouluttaa omaa henkilökuntaamme myös asiakaspalvelunäkökohdasta. Alla
ohjelmatoimiston oma viikko-ohjelma:

Vapaa-aika leirillä
KLO

Sunnuntai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

13–14

Viksu Jazz

Pomppulinat

olympialaiset

Askartelu

Vesipuisto

Kiipeli

Pomppulinat

Päättäjäiset

DISCO

DRIVE IN MOVIE

Kykykilpailu

Pomppulinat

Askartelu

Vesipuisto

Kiipeli

olympialaiset

20–21

Pomppulinat

Disco

19–20

Vesipuisto

Kiipeli

18–19

olympialaiset

17–18

Askartelu

16–17

Vesipuisto

Kiipeli

15–16

olympialaiset

SM-sankkari

Avajaiset

Askartelu

14–15

Toteutus

Suunnittelu

Monipuolista ohjelmaa oli tarjolla monessa paikassa.
Jokaisena iltana oli esiintymislavalla ohjelmaa. Pienissä
ohjelmapisteissä oli aikuinen paikalla, jonka kanssa oli
myös mahdollista jutella. Ohjelmapisteiltä sai paitsi jotain
tekemistä myös aikuisen seuraa.

Oman toimialan tapaamisia ennen leiriä oli muutamia,
suurin osa suunnittelusta on hoidettu puhelimitse ja
sähköpostitse.

Ohj.
esittely

21–22

DISCO

22–23

Kiipelin henkilökunta koulutettiin hyvin turvallisuussyistä.
Motivaatiota yritettiin nostaa,   jotta henkilökunta muistaisi, että meidän työmme on saada nuoret viihtymään.
Yksilöä huomioiden järjestettiin ohjelmaa, jota pystyi
tekemään itse aikuisen seurassa ja ohjauksessa (esim.
askartelu ja linnunpönttötehdas). Yhdessä tekemistä oli
yritetty tukea järjestelemällä mm. vesisota-aluetta ja leiriolympialaisia. Haastetta ja elämyksiä haettiin Kiipelistä,
vesiliukumäestä ja pomppulinnasta. Lavatapahtumissa oli
haettu jokaiselle jotain; perinteisen discon lisäksi oli vaahtobileiden tarkoitus lisätä nuorten viihtyvyyttä. Drive-inmovien ajatuksena oli aktivoida nuoria rakentamaan pahviautoja yhdessä ja sitten nauttimaan elokuvista. ViksuJazzeista toivottiin enemmän aikuisiin vetoavaa rauhallista yhdessäoloa.

Yhteistoimintaa muitten toimialojen kanssa oli jonkun
verran. Muonituksen kanssa yritettiin selvittää iltapalajärjestelyt. Näistä järjestelyistä keskusteltiin ja yritettiin
sopia, mutta lopputulos olisi voinut olla parempi, ensi leiriä ajatellen kannattaa vielä tarkemmin miettiä miten iltapala voidaan järjestää kaikki huomioonottaen. Koulutuksen kanssa sovittiin aikatauluista avajaisia ja SM-sankkaria
ajatellen. Järjestelyn, huollon ja turvan kanssa käytiin keskusteluja. Tässä olisi ollut tärkeätä voida sopia vielä tarkemmin mitä tarvitaan ja mihin. Kaikki asiat ovat järjestyneet hienosti, mutta ovat tuottaneet hieman mutkia matkaan, kun ei osattu ajatella vesi- ja sähköpisteitä tarpeeksi
ja tarkasti.

Henkilöstö
Toimialapäällikkö Armi Lähde
Varatoimialapäällikkö Ilkka Horelli ja
Camilla Rautanen
Ohjelmatoimisto oli jaettu 7 ryhmään: viihde, kiipeli, kilpailut, askartelu, linnunpönttötehdas, vesipuisto ja viksula. Jokaisessa ryhmässä oli vastuuhenkilö, joka organisoi omaa ryhmää sen lisäksi, että hän itse osallistui tekemiseen. Vastuuhenkilö sai itse valita ryhmäänsä muutaVIKSU 2014 loppuraportti
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Kiipelin rakentamisesta vastasi Tero Kannisto ja leiriviikon
aikana Hanna Pihanperä oli vastuussa kiipelistä. Hannan
lisäksi ryhmässä oli 11 ihmistä.

mintapisteistä. Kilpailuryhmä oli aika huonosti suunnitellut kilpailut, suurin osa suunnittelusta tapahtui leirin
alkaessa, mutta lopputulos oli hyvä. Kilpailuja oli monenlaisia ja suosittuja. Askartelupiste toimi hyvin. Siellä tehtiin rintamerkkejä, painettiin leiripaitaan erilaisia kuvioita
ja askarreltiin helminauhoja. Linnunpönttötehdas toimi
hyvin, pönttöjä on varmaan ympäri Suomen aika moisen iso määrä. Sääolosuhteet eivät suosineet vesipuistotoimintaa, mutta silti oli paljon kävijöitä. Vesisota-alue oli
hyvin käytössä ja vesipyssyjä hankittiin lisää.

Kilpailuryhmässä Tomi Ketamo oli vastuuhenkilönä ja
hänen lisäkseen ryhmässä oli 10 ihmistä.

Sääolosuhteet huomioon ottaen näimme hymyjä aika
paljon.

man luottohenkilön. Sitten loput jaettiin niin että tarvittava henkilömäärä, tehtäviin nähden, saatiin kasaan.
Viihde-ryhmästä vastuussa oli Hannu ”Jenkki” Silvasti etelän ot:sta (Gepardit) ja hänellä oli omassa porukassaan 13
henkilöä.

Lotta Karro oli vastuussa askarteluryhmässä ja hänen
lisäkseen ryhmään kuului 6 ihmistä.
Linnunpönttöryhmässä oli 3 ihmistä.
Vesipuistoryhmän vetovastuussa leirin aikana oli Kirsi Peltonen, Tero Kannisto oli suunnitellut ja vastasi rakennuksista. Ryhmään kuului 8 ihmistä.

Budjettiin oli mahdutettu aika paljon. Osittain sellaista
mitä oli pakko hankkia, esim. lava ja äänentoisto, joka vei
aika paljon rahaa. Budjettiin oli myös varattu rahaa investointeihin, esim. kiipeliin. Kaiken kaikkiaan budjetin sisällä
pysyttiin hyvin, eli jonkun verran alitettiin budjettia.
Kulut -33118,00

OT-toimistossa oli 3 henkilöä järjestämässä juoksevia asioita ja organisoimassa.

Kalusto ja resurssit

Ot:n väki oli töissä kaikki illat. Päivällä oli palaveri ja silloin varmistettiin että kaikki on kunnossa. Päivän aikana
oli aikaa korjata, järjestää ja suunnitella. Päivällisen jälkeen pisteet aloittivat toimintansa ja klo 22 mennessä saivat tehtävät loppuun suoritettua ja pisteet laitettiin kiinni.
Kiipeli oli avoinna myös päiväsaikaan kurssikäyttöön. Ot:n
väellä oli vapaa-ilta perjantain päättäjäisten jälkeen.

Haalittiin kasaan kaikki mitä irti saatiin. Porin vapaa-aikavirastosta saimme lainata esim. pallopelejä, polkupyöriä, mailoja ym. Etelän ot:lla on kerättynä kasaan erilaisia
tavaroita, heiltä kannattaa kysyä mitä kaikkea heillä on.
LSPel:in kontissa on erilaisia varusteita, lähinnä Kiipeliin.
Rintamerkkikoneet lainattiin Turun kaupungilta ja Porin
vapaa-aikavirastosta. Linnunpönttötehdasta varten lainattiin työkaluja leirin huollosta.

Tehtävät
Tehtävät olivat monenlaisia. Jokaisessa ryhmässä yritettiin
tavoitella sujuvuutta ja sen takia tehtävät varmaan muuttuivat leirin aikanakin.

Leirin toteutus
Johtoporrasta oli tarkoituksella yritetty pitää pienenä.
Toimistohenkilöillä oli yllättävän paljon juoksevia asioita sekä suunnittelua. Joka aamupäivä pidettiin palaveri,
missä käytiin läpi koko päivän tapahtumat. Silloin myös
mietittiin seuraavan päivän tarvikelistaa ja tehtäviä.
Kaikki ryhmät toimivat omina yksikköinä ja ryhmien vastuuhenkilöt valvoivat omien ryhmien toimintaa. Viihde- ja
lavaryhmässä oli aika paljon henkilökuntaa ja aikataulujen yhteensovittaminen lavarakentamisen ja äänentoistofirman kanssa aiheuttivat välillä hieman päänvaivaa,
mutta iltaan mennessä asiat olivat selvillä ja toimivat. Sää
oli ehkä suurin haaste tälle ryhmälle. Discoista paras oli
vaahtobileet, joka veti paljon osallistujia. Drive-in-movie
oli toinen suosittu ohjelmanumero. Aikuisiinkaan ViksuJazzit eivät vedonneet. Tähän vaikutti ainakin sadekeli.
Kykykilpailu ei vetänyt kovin paljon porukkaa, siihen tarvitaan enemmän mainontaa, jos se halutaan toteuttaa
tällä tavalla. Kiipeli ei ehtinyt valmistua kokonaan, mutta
siltä osin kuin se oli käytössä, se oli suosituin kaikista toi-
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Välinelainaamo toimi aika hyvin, mutta sinne olisi kaivattu
enemmän palloja, pallopelejä. Vesipyssyjä kului aika paljon, koska vesipyssyt olivat aika kovalla käytöllä ja niiden
elinikä ei ollut pitkä. Askarteluun oli ostettu kaikki tarvikkeet tätä leiriä varten. Näitä kertakäyttö/kulutustavaroita
jouduttiin ostamaan lisää viikon aikana.
Jokaisessa ryhmässä vastuuhenkilö oli suunnitellut ja
kerännyt tarvittavat asiat kasaan.

Toimialan yhteistyökumppanit
Kiipelin tärkeänä yhteistyökumppanina toimi Flowpark,
mistä oli varusteita lainassa.
Palokamu, tuntematon lahjoittaja sekä paikalliset yrittäjät
olivat lahjoittaneet palkintoja erilaisiin kilpailuihin yhteisarvoltaan noin 1000 € edestä.

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä
• Nyt oli järjestetty monta päällekkäistä ohjelmaa, laval-

la ja toiminnallista ohjelmaa pienemmissä pisteissä.
Tämä oli toisaalta tykätty ja hyvä järjestelmä, koska
kaikille löytyi vaihtoehtoja, toisaalta moni nuori harmitteli, ettei kaikkiin ohjelmiin ehtinyt osallistua.

• Kiipeliin pitää varata enemmän rakennusaikaa ja ra-

kentajia. Myös toinen nosturi olisi auttanut asiaa.
• Viksula sitoi paljon resursseja. Lapsia oli ilmoitettu

•
•

•
•

•
•
•
•

noin 45 ja henkilökuntaa oli noin 40. Tämä ei ole ihan
koko totuus, koska nyt olivat kaikki alle 2 –vuotiaiden
vanhemmat ilmoitettu Viksulan henkilökunnaksi, vaikka eivät sinne ehkä jokaisena päivänä menneetkään.
Jatkossa kannattaa varmaan miettiä Viksulan ikärajaa
ja myös aikuisten ilmoittautumisjärjestely. Mahdollisesti niin, että aikooko lapsi olla Viksulassa, vai
huolehtiiko aikuinen lapsesta muulla tavoin. Tai sitten
edellyttää, että kaikki aikuiset Viksulassa hoitavat
paitsi omaa lasta myös muita Viksulan lapsia.
Ohjelmatoimistossa olisi hyvä olla ihminen, joka perehtynyt tapahtumajärjestämiseen.
Aikatauluja ja suunnitelmia kannattaa lyödä lukkoon
ajoissa, jo kevään aikana. Ryhmien vastuuhenkilöiltä
kannattaa vaatia tarkkoja suunnitelmia ajoissa.
Tiedottaa ei voi liikaa. Sisäiseen tiedotukseen kannattaa satsata.
Tavoitteisiin voisi ensi kerralla kirjat,a että palokunnan aikuisten tulisi osallistua ohjelmaan ja ottaisivat
nuoret mukaan.
Discoa kannattaa sijoittaa sisätiloihin tai telttaan, jos
vain on mahdollista.
Lavatapahtumista voisi ehkä tinkiä ja lisätä toiminnallisia pisteitä
Palautteissa toivottiin suurta esiintyjää
Henkilökunta oli toivonut palaverit sekä aamulla että
illalla. On myös toivottu tiukempaa otetta johdon
puolelta.

Yleisesti leirillä
• Avajaiset kannattaa järjestää jo tulopäivänä. Nyt

•

•

•

•

avajaiset pidettiin vasta leirin toisena päivänä. Tällä
tavalla järjestettynä avajaiset vei aikaa koulutukselta.
Päällekkäisiä ohjelmia ei kannata järjestää. Nyt oli
lava-ohjelmaa (esim. disco) samaan aikaan kun
iltapala. Nuoret joutuivat valitsemaan mitä tehdä. Eli
jatkossa voisi vielä paremmin suunnitella ja sopia mm.
muonituksen kanssa aikatauluista. Voisiko mahdollisesti iltapala olla vasta 21.30 tai 22, kun hiljaisuus on
vasta 23?
Toinen päällekkäisyys oli koulutus ja SM-sankkarit,
voisiko mahdollisesti siihenkin suunnitella paremmat
aikataulut?
Radioaseman olisi hyvä kuulua ohjelmatoimistoon.
Siellä on samanlaista toimintaa esim. kilpailuja, tavoitteena viihdyttäminen ja silloin voisi ehkä paremmin
saada viesti perille mitä tapahtuu ja missä.
Valiokunnat ja muut tahot, jotka haluavat pitää
juttujaan esim. rajatuille ryhmille niin niitäkin voisi
ilmoitella aiemmin jolloin ne olisi helpompi sopeuttaa
iltoihin. Nyt ne aiheuttivat lähinnä sen että tapahtumat yms. ajoittuivat päällekkäin jo valmistellun
ohjelman kanssa ja vähensi osanottajia.
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Mitä kannattaa tehdä
samalla lailla seuraavalla
leirillä?

riippuen hyvinkin vaihtelevasti, enimmillään noin 35
(ilmoittautuneita 47). Lastenhoitotehtävissä olevia
aikuisia oli yhtäaikaisesti 10-25 (ilmoittautuneita 35).
Alle kaksivuotiailta edellytettiin oman vanhemman
tai muun huoltajan läsnäoloa Viksulassa.

Ennen seuraavaa leiriä olisi hyvä saada ohjelmasta
kiinnostuneita ihmisiä kokoon. Monella paikkakunnalla on hyvää porukkaa, mutta ei tunneta toisia eikä
tiedetä muiden vahvuuksista. Tähän toivomme apua
SPEK:in toimesta. Eli toivomme, että ohjelmatoimisto
olisi valtakunnallisesti yhtenäisempi ryhmä. Tähän
voisi kehittää vastaavanlaisen viikonlopputapahtuman kuin kouluttajien viikonloppu, mutta painopisteenä olisi ohjelman kehittäminen.

Viksulan infra

Viksula
Kaikista pienimpiä leiriläisiä (0-7-vuotiaat) varten
ohjelmatoimiston alaisuudessa toimi lapsiparkki
Viksula, joka oli avoinna joustavasti aamusta iltaan
huolehtien lasten hoidosta vanhempien työvuorojen aikana. Lapsia Viksulassa oli vuorokauden ajasta
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Viksula toimi noin 200 m2 teltassa. Lattia oli maasta
korotettu elementtilautalattia, jonka päälle laitettiin
solumuovi. Teltan sisällä oli erilaisia askartelu- ja leikkipisteitä. Päiväunia varten teltan sisälle pystytettiin
puolijoukkueteltta, jossa osa lapsista pääsi aina vuorollaan nukkumaan unet. Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton naiset ompelivat keväällä 2014 päiväunia
varten patjanpäällysteet, pussilakanat ja tyynyliinat.
Pihaleikkejä varten teltan vieressä oli aidattu n. 500
m2 nurmialue ja pieni asvaltoitu alue hiekkalaatikkoineen. Viksulan käytössä oli oma WC-kontti, jossa
oli tytöille ja pojille omat puolet ja vaippaikäisiä varten WC:ssä oli lämmin vesi ja pesumahdollisuus. Ruokailuja varten siirryttiin läheiseen ruokailutelttaan.
Välipala syötiin Viksulassa.

Toiminta

Huomioitavat tai kehitettävät asiat

Viksulan päiväohjelma rakentui seuraavasti:
• aamupala (joko omien vanhempien tai Viksulan kanssa)
• leikit, askartelut ja retkeily
• lounas
• päiväuni tai lepo
• välipala
• leikit, askartelut ja retkeily
• päivällinen
• leikit, askartelut ja retkeily

Viksulan perusinfra alle 7-vuotiaiden hoitoa varten oli toimiva. Päiväkoti-ikäiset lapset tarvitsevat omat WC-tilat,
koska usein leirien bajamajat ovat siivouksesta huolimatta epäsiistissä kunnossa. Pissavahinkoja ja vaipanvaihtoa varten tulee lapsiparkissa olla lämmin vesi ja
pesumahdollisuus.

Näiden ohella Viksulan toiminnassa hyödynnettiin leirin
muuta ohjelmatoimiston käytössä ollutta välineistöä ja
mm. Kirjurinluodon leikkipuistoa. Turvallisuusviestinnän
kurssi järjesti tunnin mittaisen koulutuksen Viksulan lapsille, jonka yhteydessä käytiin läpi paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi Viksulassa vieraili Nousiaisten VPK:n
naisosaston nukketeatteriesitys.

Käsihygieniasta huolehtimalla vältetään vatsatauteja ja
niiden leviäminen. Lapsiparkissa tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vaipanvaihdossa ja peppupesuissa on käytettävä
käsineitä, huolehdittava riittävästä käsienpesusta ja käytettävä käsidesiä. Tätä on terävöitettävä myös lastenhoitajina työskenteleville aikuisille.

Viksulan VPK

Pienten leiriläisten osalta (alle 2- tai 3 -vuotiaat ja jopa
vanhemmat) on lapsen kannalta hyvä, jos toinen vanhemmista tai muu lapselle läheinen ihminen on mukana lapsiparkissa lapsen kanssa. Leiri ja lapsiparkki ovat lapselle
vieras ympäristö ja aikuiset ovat usein lapselle täysin vieraita. Ilman tutun ja turvallisen aikuisen läsnäoloa ei lapsikaan voi nauttia olostaan leirillä.

Viksulassa toimi oma VPK, johon kuuluivat kaikki Viksulan
lapset. Viksulan VPK:lla oli oma paloasema ja kaksi työnnettävää sammutusautoa. Lapset toimivat työvuorolistan
mukaisissa tehtävissä ja hälytyksen sattuessa lapset pukivat haalarit ylleen ja paineilmalaitteet selkään, menivät
paloautoihin ja suorittivat pelastustehtävän. Tasavallan
presidentin vierailun aikana Viksulan kukkakauppa syttyi yllättäen tuleen, mutta Viksulan VPK sai rajattua tulipalon nopeasti kahdella sankoruiskulla ja kukkakaupasta
onnistuttiin pelastaa kukkakimppu presidenttiparille. Viksulan VPK:n päällikkönä toimi Väinö Konttinen Ylöjärveltä
ja hän allekirjoitti Viksulan VPK:n puolesta palokuntasopimuksen Satakunnan pelastuslaitokselta pelastusjohtaja
Pekka Tähtisen kanssa.

Lapsiparkin toimintaa ajatellen siirtymät eri paikkojen
välillä eivät saisi olla liian pitkiä, koska pieniltä paikasta
toiseen siirtyminen vie usein paljon aikaa.

Lapsiparkissa tarvitaan lastenhoitajia lasten perushoivasta huolehtimiseksi huomattavasti enemmän suhteessa lapsiin kuin esimerkiksi koulutuksessa. Suositeltava määrä alle 3-vuotiailla yhtä aikuista kohden 2-3 lasta
ja alle 4-6-vuotiailla yhtä aikuista kohden 4-5 lasta.
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Leiritoimisto
Yleistä
Leiritoimiston tehtävänä oli toteuttaa leirin tietopalvelut,
ilmoittautuminen, laskutukset, henkilöstöhallinto ja leiritodistukset. Tämän lisäksi tuotettiin leirin aikana toimistopalveluita muille toimialoille sekä leiriläisille.

Tavoitteet
Tuotetaan leirille sellaiset palvelut, jotta leiritoimistolle
määritetyt tehtäväkokonaisuudet saadaan toteutettua.
Mahdollistetaan sujuva ja joustava leirille ilmoittautuminen kaikille nuorille heidän toivomilleen kursseille sekä
leirin toimintaa tukeville aikuisille heidän haluamiinsa
tehtäviin.
Huolehditaan siitä, että koulutustoimisto saa kurssikohtaiset oppilas- ja kouluttajalistat ja muut toimialat saavat
toimialakohtaiset henkilölistat leiriä tukevista aikuisista.
Huolehditaan siitä, että leirin vahvuus on selvillä leirin
aikana eri toimialoittain.
Tuotetaan tarvittavat tiedot laskutusta varten ennen leiriä
sekä jälkilaskutukseen leirin jälkeen ja huolehtia kassavarojen hoidosta leirin aikana.
Huolehditaan siitä, että kaikki leirille osallistuvat saavat
leiritodistuksen. Kansalaiskasvatuksellisena tavoitteena
on kiinnittää huomiota leiritoimiston paperimäärään,
jotta paperia käytetään mahdollisimman vähän ja käytetyt paperit toimitetaan paperikeräykseen leirin jälkeen.
Toteutetaan leirillä tarvittavien verkkoyhteyksien rakentaminen ja tuotetaan leirillä tarvittavat toimistopalvelut.
Tavoitteet saatiin toteutettua pääosin hyvin.

Suunnittelu
Leiritmk:n työskentely ennen leiriä
Leiritoimikunnan kokoukset olivat antoisia ja niitä oli riittävästi. Mielestäni kaikkia kokouksia ei olisi ollut tarpeen
pitää toimialojen tuplamiehityksellä (näin mielestäni
alussa puhuttiinkin). Nyt väkeä oli paikalla iso määrä ja se
vaikutti välillä kokousten työskentelyyn ja tietysti myös
kustannuksiin. Eniten puutteita oli kokousten ennakkovalmisteluissa. Esityslistat ja käsiteltävät materiaalit olisi
pitänyt saada hyvissä ajoin ennen kokouksia. Toki myös
toimialat toimittivat pyydettyjä tietoja projektivastaavalle
vaihtelevasti.
Oman toimialan tapaamiset ennen leiriä
Toimiston henkilöstö ei kokoontunut omalla väellä kuin
kahden Silokallion ison toimialakokouksen yhteydessä.
Tämä päätös tehtiin niin käytännön syistä kuin kulujen
säästämiseksi. Yhteydenpito hoidettiin pääosin sähköpostilla ja puhelimitse. Toimialapäällikkö ja vara pitivät muutamia keskinäisiä tapaamisia.
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Yhteistoiminta muitten toimialojen kanssa
Yhteistyötä tehtiin kaikkien toimialojen kanssa kartoittamalla tietoteknisten laitteiden sekä tietoverkon tarvetta
leirillä. Lisäksi pyydettiin kaikilta kommentteja toimialan
laatimiin ohjeisiin sekä kirjeisiin. Yhteistyö ja ajatustenvaihto toimialojen välillä sujui hyvin.

Henkilöstö
Toni Alatalo, toimialapäällikkö (toimistopäällikkö)
Heli Haverinen, varapäällikkö (oto vuoromestari leirin
aikana)
Erkki Tuominen, henkilöstöhallinnon vastaava
(Leirimanager)
Raoul Björn, tekniset yhteydet
Kolme työvuoroa, vahvuus 1 + 3. Kaksi toimistoon sijoitettua henkilöä perui sairastumisen takia leirille tulon,
joten kahden työvuoron vahvuus oli käytännössä 1 +
2. Jokaisessa työvuorossa oli lisäksi yksi ulkomaalainen
toimihenkilö.
Toimialan kokonaisvahvuus leirin aikana oli kolmetoista
henkilöä.

Tehtävät
Ennen leiriä
Laadittiin leirikirje marraskuussa 2013 palokuntiin. Kirje oli
ainoa perinteisellä postilla lähetetty leirin tiedote. Tämä
kirje sisälsi yleistä tietoa leiristä ja ennakkovalmisteluinfoa.
Samaan aikaan rakennettiin jo ilmoittautumista HAKApalokuntarekisteriin. Jokaiselle ilmoittautumiskynnykselle (kolme kappaletta) rakennettiin omat ilmoittautumiset, ja vain yksi ilmoittautuminen oli auki kerrallaan. Pyrittiin kehittämään HAKA-rekisterin ominaisuuksia yhteistyössä SPEKin kanssa, mutta ilmoittautumista helpottavia lisäyksiä ei suostuttu toteuttamaan. Leirin suoritusmerkintöjen siirtämistä varten Leirimanagerin ja HAKAn
välillä saatiin työkalu. Ilmoittautumista varten laadittiin
ohjeet suomeksi ja ruotsiksi (käännöstyön hoiti tiedotus).
Koska HAKAsta ei saada tiettyjä leiriä varten tärkeitä tietoja, jouduimme laatimaan erillisen osaston lisätietokaavakkeen kaikille palokunnille täytettäväksi. Tämän kaavakkeen palautti lopulta noin 70 % palokunnista, osa
vasta päiviä ennen leirin alkua.
Ennen leiriä kartoitettiin toimialojen toiveet ja tarpeet
atk-laitteiden osalta, ja tämän pohjalta laitteita hankittiin
jo etukäteen.
Ilmoittautumisprosessi pyrittiin miettimään ja kuvaamaan
etukäteen mahdollisimman tarkkaan. Silti puutteita ja virheitä tehtiin. Esimerkiksi kaavakkeita jouduttiin muuttamaan kesken prosessin, kun huomattiin sieltä puuttuvan
oleellista tietoa.
Tämän raportin liitteenä ovat kaikki laaditut ohjeet ja
kaavakkeet/lomakkeet.

Rakennusleiri
Leiritoimiston tehtäviä ja valmisteluja rakennusleirillä
olivat:
• toimistoparakkien jako
• atk-yhteyksien rakentaminen
» » Langattomat yhteydet rakennettiin toimistoparakeille sekä infopisteelle, infonäyttöjä varten. Toimistoparakeilla ollut langaton verkko pätki välillä  
ilmeisesti yhtäaikaisesta verkon kuormituksesta
johtuen. Laitteet sinällään toimivat ja kapasiteetti
oli riittävä.
• saapumispäivän järjestelyt
» » leiripaitojen lajittelu ja pussitus
» » Tämä oli eniten työllistänyt vaihe ja vaatii noin 5-6
henkilöä päiväksi vähintään.
» » Nyt ongelmia tuli kun paitoja ei ollut tarpeeksi vaan
osa palokuntien pusseista jäi vajaaksi. Puuttuvista
paidoista tehtiin lappu pusseihin ja toimistolta sai
käydä hakemassa myöhemmin ”hankintakupongin”
millä paidat sai tuotemyynnistä.
» » leiriaapisten, - rannekkeiden ja muiden tulopäivän
materiaalin pussitus
» » ilmoittautumispisteen rakentaminen ja tavaroiden
kuljetus sinne

Leirin aikana
Ilmoittautuminen
Ensimmäinen koetin oli saapuminen ja ilmoittautuminen.
Etukäteen oli tehty päätös, että kaikki saapuvat palokunnat otetaan vastaan tulojärjestyksessä – riippumatta tulopäivän aikataulusta. Ilmoittautuminen oli jaettu kolmeen
pisteeseen aakkosittain. Pisteellä palokunnan vastuuhenkilö tarkisti ja tarvittaessa korjasi osallistujalistan. Kaikille
jaettiin leiripaidat sekä muu materiaali. Saimme hyvin
apua saapumispisteelle KV:n ja koulutuksen henkilöstöltä.
Saapumispiste avattiin 9 minuuttia etuajassa ja suljettiin
aikataulun mukaisesti. Suuria ruuhkia itse ilmoittautumiseen ei tullut, eniten oli ongelmia pihalla ajoneuvojen
sijoittelussa. Ongelmana oli myös se, ettei ilmoittautumispisteelle tullutkaan välttämättä palokunnan vastuuhenkilö vaan sellainen henkilö, joka ei tiennyt yhtään keitä on

leirillä. Toinen asia, joka hidasti ilmoittautumisen etenemistä oli, kun jouduimme ottamaan paitapusseista tulematta jääneiden henkilöiden t-paidat pois. Ne piti poistaa heti, koska paitoja ei ollut tarpeeksi – alun perin poisjääneiden paitoja ei ollut tarkoitus kerätä tässä vaiheessa
pois. Kokonaisuudessaan ilmoittautumispisteen toiminta
sujui mallikkaasti eikä ongelmia ilmennyt.

Laskutus
Laskutus hoidettiin liiton toimistosta. Laskutus sovittiin
hoidettavaksi sähköpostitse ja laskut tulostettiinkin PDF
-muotoon.
Ilmoittautumisen umpeuduttua laskutuksen suurin
haaste oli saada osoitteet ilmoittautuneille palokunnille.
Peruspostiosoitteet löytyivät helposti, mm. SPEK:stä saaduista listoista, mutta sähköpostiosoitelistojen saamisessa oli vaikeuksia. Samoin lähetysvaiheessa sähköpostiosoitteet osoittautuivat usein virheellisiksi tai vastaanottaja ei ollut oikea. Osa laskuista lähti palokunnan sekä
yhteyshenkilön osoitteisiin, osa vain yhteyshenkilöiden,
koska muuta osoitetta ei ollut saatavissa. Ilmoittautumisohjeissa olisi saanut olla tarkemmin maininta, että laskut
tulevat sähköpostissa. Ilmoittumisessa olisi tarvittu tieto
palokunnan virallisesta sähköpostiosoitteesta, jotta laskut
olisi saatu suoraan oikein.
Vaihdot ja peruutukset palokunnat ilmoittivat tiedoksi
osoitteeseen ilmoittautuminen@viksu2014.fi. Muutoksista ja lisäyksistä laskutus sai tiedon Leirimanagerin päivittäjältä. Sekaannuksia tuli varsinkin pelkissä vaihdoissa,
kun vaihdettiin leiriläinen toiseen. Lisälaskuja lähti virheellisesti. Olisi ollut hyvä, jos laskuttajalla olisi ollut mahdollisuus tarkistaa sähköpostista, oliko kyseessä vaihto vai
lisäys.
Leirillä päivitettiin Leirimanageria ilmoittautumisen jälkeen ja jos leiriltä poistui kesken leirin, se näkyi päättävässä managerissa. Leirimaksu palautettiin, jos ilmoittautumisessa leiriläiseltä oli lääkärintodistus. Leiriltä kesken, ilman lääkärin määräystä, lähteneille ei korvattu
leirimaksua.
VIKSU 2014 loppuraportti
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Loppulaskutuksessa oli käytössä leirin alkava manageri ja
päättävä manageri, jossa oli poistettu myös leiriltä kesken
lähteneet. Tämä vaikeutti leirin lopullista laskutusta, koska
vertailu oli hankalaa alkuperäisen ja päättävän laskutuksen osalta.
Tietysti leirin vahvuus pitää olla tiedossa koko leirin ajan,
mutta laskutus tarvitsee leiriportilla tehdyn ilmoittautumisen jälkeen saatavan manageriraportin.
Osa VPK:sta oli antanut laskun tiedot leiriläisille, jotka
maksoivat itse leirinsä. Suurin osa onnistui tässä ja maksut saatiin kuitattua viitteellisinä tiedonsiirtoina reskontraan. Osa taas maksoi ilman viitettä viestikenttää käyttäen
ja tämä tuotti hieman päänvaivaa laskutuksessa. Edelleen
on auki muutama maksu, joita ei pystytä sijoittaan mihinkään palokuntaan.
Muutamilla palokunnilla on ollut myös huonot tiedot
itsellään, ketkä leireillä ovat olleet ja tästä on aiheutunut
sekaannuksia.

teiden hankintaa varten. Edellä mainitut saatiin toteutettua hyvin kustannustehokkaasti, kuten muutkin toimialan hankinnat. Toimiala ei myöskään pitänyt omia fyysisiä
kokouksia vaan työt hoidettiin Silokallion kokousten yhteydessä tai sähköisellä yhteydenpidolla.
Lopullinen toimiston budjetti näyttää alijäämää 5283
euroa, joten toiminnot saatiin tehtyä puolella suunnitellusta. Edellä mainittujen lukujen perusteella tulosta voidaan pitää erinomaisena. Hyvän tuloksen mahdollistivat
ATK-laitteiden halpa hankintahinta, kopiolaitteiden saaminen ilmaiseksi leirille käyttöön ja verkkoyhteyksien
rakentamisen edullisuus.
Tulot 1775,00
Tällä toimialalla on hankala saada tuloja. Ainoa tulonlähde
saatiin kun leirin lopussa myytiin leirille hankituista atklaitteista ne mille ei ollut jatkokäyttöä. Kaikki myytävänä
olleet laitteet kävi kaupaksi ja myynnistä saatiin tuloja
yhteensä 1775 euroa.
Kulut -7058,00

Pääosin VPK:t maksoivat laskunsa ajallaan, muutamia karhuja on jouduttu lähettämään ja lisälaskuja selvitelty.

Henkilöstöhallinto
Tulopäivänä päivitettiin listat leirimanageriin ja tuotettiin
päivitetyt kurssien osallistujalistat sekä toimialoille henkilölistat. Lisäksi koko leirin ajan pidettiin ajan tasalla tilannetta leirillä olevista henkilöistä. Manageria käytettiin ja
ylläpidettiin yhdestä pisteestä ja asiakaspalveluun ajettiin
kopio tiedonhakua varten.  Managerin käytön keskittäminen yhteen pisteeseen oli perusteltua ja toimiva ratkaisu.

Asiakaspalvelupiste
Asiakaspalvelu oli avoinna joka päivä kello 8.00 – 20.00.
Työtä tehtiin kolmessa vuorossa. Henkilöstöä oli vuorosta
riippuen kahdesta kolmeen henkilöä. Eniten työtä teetti
leirin alkupuolella muiden toimialojen pyynnöt: laminointi sekä muut luvat yms. Lisäksi työllisti leirirannekkeiden vaihdot. Loppuleiristä toimistossa kävi hyvin vähän
asiakkaita. Tällä työnjaolla toimistossa pärjäsi hyvin kaksi
henkilöä.

Leiritodistukset
Henkilöstöhallinnon listausten mukaisesti tulostettiin
palokunnille leiritodistukset torstaina. Ne laitettiin palokunnittain jakoon VIKSU-pisteeseen perjantai-iltana. Muutama palokunta ei hakenut todistuksiaan, joten niitä jouduttiin jakamaan/postittamaan leirin jälkeen. Todistukseen tulostettiin kaikille vain nimi ja palokunta koska pohjassa ei ollut tilaa tehtävänimikkeelle (todistuksen pohjan
tekemisestä vastasi tiedotustoimisto, eikä todistuspohja
jostain syystä tullut nähtäväksi toimistolle ennen painoon
menoa). Leirin jälkeen todistuksia jouduttiin korjaamaan
tai lähettämään lisää vain yksittäisiä kappaleita.

Talous
Leiritoimiston suunniteltu budjetti oli -10 768 euroa. Budjetissa oli isohkot varaukset tietoverkon ja toimistolait-
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Suurin kuluerä oli toimistolaitteiden (tietokoneet ja tulostimet) hankkiminen leirille. Tietokoneet ostettiin ja tulostimet saatiin paikallisen yrityksen kanssa yhteistyöllä leirin ajaksi käyttöön rahdin hinnalla. Edellä mainitut kuluerät kattavat lähes 90% menoista. Kaikki muut kulut,
kuten omat palaverit, karsittiin pois tarpeettomina.

Kalusto ja resurssit
Toimiston käytössä oli kaksi toimistoparakkia, toinen asiakaspalvelupisteenä ja toinen yksityisenä toimistona. Tämä
oli toimiva ratkaisu ja tiloina parakit olivat toimivat sekä
riittävät. Yksi parakki oli lisäksi toimistokoneiden varastotilana (alun perin suunniteltu isoille kopiokoneille).
Kalustolista:
Kannettavat tietokoneet 11 kpl
(yksi ei ollut leirillä käytössä, ostettu 12 kpl)
Pöytätietokoneet 30 kpl
(keskusyksikkö, näyttö, näppäimistö ja hiiri)
Isot kopiokoneet 8 kpl
Pöytätulostimet 13 kpl
Edellä mainitun listan perusteella voidaan todeta, laitteita
oli leirillä runsaasti. Tietokoneet ostettiin etukäteen toimialoilta saadun tarvelistauksen mukaisesti. Kopiokoneita
tuli enemmän kuin oli alun perin pyydetty (ei ylimääräisiä kustannuksia).
Laitteiden käyttöaste, lukuun ottamatta pöytätietokoneita (30% oli käyttämättä), oli leirin aikana hyvä. Kaikkia
laitteita oli vähintään yksi varalaite koko leirin ajan. Isoja
kopiokoneita tuli niin paljon, että erillistä ”kopiointikonttia” ei ollut tarpeen rakentaa, vaan jokainen toimiala sai
tarvittavat omat koneet.
Toiveet ja tarpeet leirin aikana eivät kaikilta osin kohdanneet ennen leiriä tulleiden tarvelistausten kanssa. Eniten
tulostimia ja kopiokoneita käyttivät koulutustoimisto ja

leiritoimisto, muiden osalta käyttö oli vähäisempää. Kopiointi- ja tulostusmääriä tulee miettiä, mitä on tarpeen
tehdä leirillä, ja mitä voitaisiin tehdä ennen leiriä.
Yhdeksi tärkeimmäksi leirin toimistolaitteeksi muodostui laminointikone. Alkuleirillä kone on jatkuvassa käytössä ja laminointipohjat loppuivat heti alkuunsa. Lisäksi
oli erinäinen määrä pientä toimistotavaraa, Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitolta, Kaakkois-Suomen Pelastusalan Liitolta sekä muilta erinäisiltä tahoilta.
Voidaan todeta, että pöytäkoneita oli tarpeeseen nähden
liikaa – tosin osaan toimistoista olisi voinut ottaa käyttöön kannettavan tietokoneen sijaan pöytäkoneen. Myös
se, että isoja kopiokoneita tuli tilattua enemmin, aiheutti suunnitelmien pikaista suunnitelmien päivittämistä.  
Kokonaisuutena laitteita ja toimistotavaroita oli riittävästi.

Toimialan yhteistyökumppanit
Topteam Oy

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä

Kaiken materiaalin kääntämiseen muille kielille tulee
varata resursseja. Nyt kirjeiden ja ohjeiden kääntäminen
vei paljon aikaa ja sitä tehtiin eri henkilöiden toimesta.
Kansainvälisellä leirillä materiaali, riittävässä laajuudessa,
tulee olla kaikilla ”virallisilla” kielillä. Organisaatiossa, jonkun toimialan alle, tulee rekrytoida ennen leiriä käännöstyön hoitavia henkilöitä.
HAKA-palokuntarekisterin kehittäminen:
1. Nuorten kurssivalintaan pitää saada samanlaiset vaih
toehdot kuin toimihenkilöillä (toiveet 1 – 3). Nyt kou
lutustoimistolla oli suuri työ selvittää soittamalla hen
kilökohtaisesti, mille kurssille nuoren voisi sijoittaa
kun hän ei päässyt HAKAan laitetulle kurssille.
2. Henkilötietoihin tulee lisätä kielitaito, ja se
pitää saada näkyviin hakasta tuleviin
osallistujalistoihin.
3. Palokunnan vastuuhenkilön valitseminen tulee olla
pakollinen toimenpide
4. Palokunnan tulee voida ilmoittaa yhteisiä tietoja,
kun luodaan tapahtumaa HAKAan sinne pitäisi voida
luoda jonkinlaisia avoimia kysymyskenttiä, esim:
a. Telttojen lukumäärä/koko
b. Asuntovaunut
c. Palokunnan tilinumero

Ajolupien myöntäminen ei ole leiritoimiston tehtävä.
Lupahallinnosta olisi ollut luontevinta vastata turvallisuuden, joka lupien käyttöä valvoi.  Lupalappuja olisi tehtävä valmiiksi ja turvallisuus täyttää lappuja sitten tarpeen
mukaan.
Edelleen iso määrä opasteita, yms. laminoitavia tulosteita
tilattiin toimistolta ensimmäisten leiripäivien aikana. Tälle
laminointirallille olisi saatava jonkinlainen järkevä ennakkototeutus (kuten nytkin oli suunnitelma, mutta noita
ennakkotilattuja laminaatteja oli kovin vähän). Pitää myös
miettiä onko tarpeen kaikki oikeasti laminoida – toimisiko
muovitaskutkin, tms.
Toimiston asiakaspalvelu oli loppuleirin lähes työtön. Yksi
henkilö olisi voinut hoitaa hyvin niitä työtehtäviä mitä
esille tuli. Jos vain leirin yleinen infra ja muu toteutus sen
mahdollistaa, olisi järkevää yhdistää toimiston asiakaspalvelu ja leirin infopiste.
Toimialan sisällä olisi ollut hyvä pitää vuoromestarien
palaverit päivittäin. Vaikkei jaettavaa tietoa paljoa päivittäisellä tasolla olisi ollut – niin kaikki olisivat olleet ainakin
kerran päivässä samaan aikaan koolla.

Yleisesti leirillä
Kokonaisuutena leiri oli toimiva, leirialue oli tällaiseen toimintaan erinomainen. Leirin sisäiseen, perinteiseen tiedottamiseen pitää panostaa. Ehkä perinteinen ilmoitustaulukaan ei ole aivan out kaikessa tiedottamisessa. Nyt
tietyistä (perustelluistakin) syistä johtuen ulkoinen tiedottaminen tuntui olevan välillä pääroolissa. Leirilehden ja –
radion kansainvälinen (tai ruotsinkielinen) viestintävalmius ei ollut kansainvälisen leirin vaatimalla tasolla.
Suihkut eivät olleet leirin kokonaisuuden (majoitusalueen
sijainti) kannalta nyt parhaassa mahdollisessa paikassa.
VIKSU 2014 loppuraportti
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Järjestely
Yleistä
Järjestelyn tehtäviin kuului mm. tulokynnyspaikan varaaminen sekä saapumisaikataulun laadinta, avajaisten ja
päättäjäisten järjestelytehtävät sekä leirin aikaiset lipunnostot ja -laskut, liikennejärjestelyyn vaadittavien lupien
suunnittelu ja anominen, tulo-, vierailu- ja lähtöpäivien liikenteenohjaukset sekä tienvarsiopasteiden asennus. Päivittäisiin työtehtäviin kuului huollon avustaminen käsienpesulinjastojen hoidossa. Lisäksi hoidimme leirin aikaiset
kuljetustehtävät.

Tavoitteet ja suunnittelu
Hoitaa järjestelylle uskotut tehtävät hyvin.  

Toteutus
Suunnittelu toteutettiin tavoitteiden pohjalta.

Suunnittelu
Leiritmk:n työskentely ennen leiriä
Leiritoimikunta kokoontui riittävästi ja tarpeeksi ajoissa
ennen leiriä. Eri toimialojen vastuuhenkilöt tulivat tutuiksi
ja yhteistyö sujui helposti.
Oman toimialan tapaamiset ennen leiriä
Henkilöstöä järjestelyn esimiestehtäviin miettiessäni
pidin tärkeänä paikallistuntemusta sekä kokemusta järjestelyn tehtävistä aiemmilta palokuntanuorten leireiltä.
Kokoonnuimme ensimmäisen kerran kaksi vuotta ennen
leiriä ja yhteensä palavereja pidimme viisi. Ja vielä ”viimeiset silaukset” tehtiin rakennusleirillä. Lisäksi toimialapäälliköt (Lehtonen/Salminen) pitivät säännöllisesti yhteyttä.

Yhteistoiminta muitten
toimialojen kanssa
Yhteistyötä teimme kaikkien toimialojen kanssa ja toiminta oli helppoa ja vaivatonta. Yhteisiä rajapintoja turvan ja huollon kanssa setvittiin leiritoimikunnan palaverien yhteydessä.

Henkilöstö
Toimialapäällikkö Matti Lehtonen
Varatoimialapäällikkö Kimmo Salminen
Vuoromestarit 4 hlöä
Kuljetustehtävät 18 hlöä
Järjestelytehtävät 28 hlöä
Henkilöt jaettiin kahteen eri työvuoroon tehtäviensä
mukaan.
Työvuorojen pituus oli 24h klo 14.00 – 14.00.
Tietojen ja ajatusten vaihto tapahtui työvuorojen
vaihtuessa.
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Tehtävät
Kuljetuksen työtehtävät jakautuivat liikenteenohjaukseen
sekä kuljetustoimeen. Järjestelyn tehtäviin kuului perustoimintojen lisäksi muiden toimialojen avustaminen.
Lisäksi pystyimme vastaamaan eri toimialojen nopeisiin
erityistoiveisiin mm. kanttiiniin lisäpöytien ja tuolien toimittaminen, sora-alueiden kastelun järjestäminen presidentin vierailua varten ja koulutukselle hankittiin sadepäivänä varusteiden kuivauslaitteet.

Leirin toteutus
Toteutimme järjestelyn tehtävät suunnitelman mukaan!

Talous
Laadimme budjetin Palotarus 2010 -leiribudjetin pohjalta.
Budjetti oli suunniteltu 25500 euron mukaisesti, jonka
alitimme hyvien yhteistyökumppaneiden ja hyvien sopimusten ansiosta.
Kulut -13027,62

Kalusto ja resurssit
Käytössämme oli seuraavat ajoneuvot:
• Miehistökuljetusauto 5 kpl
• Pakettiauto 2 kpl (joista toinen annettiin kanttiinin
käyttöön)
• Kuorma-auto 2 kpl (molemmissa hiab-nosturi)
• Linja-auto 2 kpl (sekä tarvittaessa 60- ja 16 -paikkainen linja-autot)
• Mönkijät 3 kpl
• Kauhakuormaaja 1 kpl
• Kuukulkija 1kpl
• Dyno-henkilönostin 1 kpl
• Tietokone
• Virve-radioita 3 kpl
• GSM-puhelimia 2 kpl
Lisäksi käytössämme oli myös 10 kpl linja-autoja hoitamassa koulutuksen kuljetuksia leirialueelta harjoitusalueelle. (Porin Linjat Oy). Ruokahuollon kuljetuksista vastasi
Porin kaupungin Nuorten työpaja elintarvikekuljetuksiin
soveltuvilla kolmella kevytkuorma-autolla.

Henkilöstöresurssit:
Kuljetus 1+9 hlö kahdessa työvuorossa (24h)
Järjestely 1+16 hlö kahdessa työvuorossa (24h)
Pystyimme hoitamaan sovitut ajot varatulla kalustolla,
vaikka aika ajoin tarve olisi ollut suurempikin miehistönkuljetusautojen osalta.
Henkilömäärä oli ajoittain riittämätön, joka johtui päällekkäisistä työtehtävistä mm. aamulla, jolloin hoidimme
lipun nostot, linja-autojen lastauksen valvonnan ym. järjestelyn rutiinitehtävät.

Toimialan yhteistyökumppanit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porin Linjat Oy
Porin kaupungin Nuorten työpaja
KSJ-kuljetus
Satakunnan liikenne Oy
Kangaslammen auto
Käyttöauto Oy (VW-auto)
Venepori Oy
Pekka Niska Oy
Satakunnan pelastuslaitos
Porin kaupungin tekninen palvelukeskus
Porin Jazz ry

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä
Polttoainekortit olisi hyvä jakaa heti leirin alussa toimialoittain, niin saataisiin kulut heti oikeille kustannuspaikoille.

Yleisesti leirillä
Toimialojen tulisi luetteloida mahdollisimman tarkkaan
tarpeensa rakennus- ja leiriviikolle, niin saataisiin kaikki
hankittua hyvissä ajoin. (Vaikka tämä jo melko hyvin
toteutuikin.)
Eri toimialojen mestaritason olisi hyvä kokoontua myös
ennen leiriä yhteisiin palavereihin, sopimaan leirin aikaisista käytännöistä. (Mestaritaso pyörittää päivärutiineja
leirillä.)

Mitä kannattaa tehdä samalla lailla seuraavalla leirillä?
Hyvissä ajoin ennen leiriä otettiin käyttöön kuljetuksen
sähköinen tilausjärjestelmä, (kuljetus@viksu2014) mikä
todettiin toimivaksi. Sinne eri toimialat kirjasivat kuljetustarpeensa, jolloin ajot ja ajoneuvotarpeet olivat hyvissä
ajoin tiedossa.
Säännöllisesti tapahtuvat kuljetukset (leiriläisten siirrot,
ruokakuljetukset ym.) ulkoistettiin. Toiminta oli ammattitaitoista, varmaa ja laaditun aikataulun mukaista sekä
kalusto tarkoitukseen sopivaa. Kuljetussopimukset tehtiin kirjallisena.
Polttoaineen ostot keskitettiin (Satakunnan pelastuslaitos), jolloin tankkausten valvonta oli helppoa ja polttoaine oli myös näin edullisinta. Lisäksi käytössä oli ajoneuvokohtainen ajopäiväkirja, johon kirjattiin ajot sekä
tankkaukset.
Asuntovaunu-alueella tarvitaan jo rakennusleiristä alkaen
oma henkilö valvomaan vaunujen sijoittelua, huomioiden
ohjeet ja lait. Se helpottaa tulopäivää, kun vaunut ovat jo
valmiiksi ojennuksessa.
Rajapintojen tarkastelu ja sopiminen hyvissä ajoin eri toimialojen kanssa sekä kirjata ylös sovitut asiat.
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Tiedotustoimisto
Yleistä
Leirin tiedotustoimiston tehtävä oli tiedottaa kaikista leiriin liittyvistä asioista mahdollisimman tehokkaasti ja ajan
tasaisesti ennen leiriä, leirin aikana ja leirin jälkeen. Leirillä oli runsaasti ulkomaalaisia leiriläisiä, joten heidät piti
myös huomioida viestinnässä. Leiristä tiedotettiin palokuntalaisille, heidän lähipiirilleen, medialle ja sitä kautta
kaikkialle. Tiedotuksen tehtäviin kuului myös leirin logon
ja nimen suunnittelu, markkinointimateriaalien suunnittelu sekä pr-toiminta.

Tavoitteet
Tiedotus näki tärkeimpänä tavoitteena leirin aikaisen
sisäisen tiedottamisen. Tarkoituksena oli tiedottaa leiristä monipuolisesti uudenaikaisin välinen esim. sähköisillä infotauluilla ja leiriradiolla. Tiedottaminen aloitettiin
hyvissä ajoin ennen leiriä. Tavoitteena oli myös palokuntaharrastuksen profiilin kohottaminen ja harrastuksen tunnettuuden lisääminen.

Toteutus
Leirillä oli käytössä neljä tiedotuskanavaa; info-piste, leiriradio, leirilehti ja sähköiset infotaulut. Info-piste ja leiriradio pystyivät reaaliaikaiseen tiedottamiseen. Infotauluilla
tieto vaihtui päivittäin. Leirilehdessä ei ollut juurikaan tiedotettavia asioita vaan enemmänkin juttuja leirillä olleista
tapahtumista.
Mediatiedotteita lähetettiin kaksi per vuosi 2012 ja 2013.
Mediatiedottaminen ei ennen leiriä lyönyt läpi, muutoin
kun alueellisesti. Ehdoton leirin ulostulo mediassa oli presidentti Niinistön vierailu leirillä. Se kantoi leirin loppuun
asti ja herätti kiinnostusta leiriä kohtaan vielä vierailun jälkeisinäkin päivinä.
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Tiedotustoimistolla oli käytössään toimistokontti. Leiriradiolla oli käytössä oma kontti. Leirilehti oli jaettuna kahteen toimipisteeseen, kontteihin, jotka sijaitsivat leirialueella ja lähellä sijaitsevalla koululla. Leirilehti kannattaa
tulevaisuudessa olla lähempänä tiedotuksen päätoimistokonttia jolloin yhteydenpito on helpompaa.
Resurssit olivat riittävät. Tiivistämällä toimintoja sisäisesti,
voisi pärjätä pienemmälläkin henkilömäärällä, esim. leiriradion ja leirilehden toimittajat voisivat olla myös samoja
henkilöitä.

Suunnittelu
Leirin suunnittelua ei kannata aloittaa kolmea vuotta
ennen leiriä muuta kuin järjestäjän, paikan ja ajankohdan osalta. Moni asia muuttuu ja unohtuu liian pitkässä
suunnitteluajassa.
Tiedotustoimiston mestaritaso kokoontui yhteensä 10
kertaa. Tapaamiset olivat päivän mittaisia. Koko tiedotustoimisto kokoontui kaksi kertaa ennen leiriä vuosina 2013
ja 2014.
Tiedotus teki yhteistyötä kaikkien toimialojen kanssa, joka
on todella tärkeää tiedonkulun kannalta. Paljon sai toimialoja ”potkia”, jotta tietoa saatiin. Pitää muistaa, että tiedotustoimisto ei voi keksiä tiedotettavia asioita. Tiedonkulku
on kaikkien etu ja leirin toimivuuden kannalta kaiken
A ja O. Tiedotuksen tulee olla kaksisuuntaista.
Leiritoimiston kanssa rajapinnat eivät aina olleet ihan selvät. Selkeä linjaus mikä toimiala tekee mm. leiritodistukset, leirikirjeet, tiedotteet, kannattaa tehdä heti suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin ei tule päällekkäisyyksiä.
Kansainvälisen toimiston kanssa tehtiin paljon yhteistyötä
etukäteistiedotuksessa ja käännöstöissä.

Organisaatio
Tiedotuksen organisaatiokaavio

Tiedotuspäällikkö
Eija Holmberg-Lehto
Varatiedotuspäällikkö
Juha Lehto

Sisäinen tiedottaminen
Kristian Hassel

Ulkoinen tiedottaminen
Patrik Willberg

PR- toiminta
Risto Vesalainen

Leirilehti
Sebastian Helenius

Webmaster
Teemu Luukko

PR-tiimi
Markku Savolainen
Tero Kupiainen
Katja Ahola

Leiriradio
Ilkka Taivassalo

KV-tiedottaminen
Susanna Konttinen

Kääntäjät

Turvallisuusviestintä
Jaana Sergelius
Heikki Vähtäri

Infopisteen hoitaja
Harri Sinnelä

Tiedotuspäällikön tehtävänä oli johtaa tiedotustoimistoa ja johtaa vastuualueiden johtajien toimintaa. Tiedotuspäällikkö on yksi leiritoimikunnan jäsenistä. Tiedotuspäällikkö loi puitteet tiedotustoimiston toiminnalle. Vastasi toimialan budjetista. Laati mediatiedotteita yhdessä
ulkoisen tiedottajan kanssa.

Tiedotuksen tehtävät
• Sisäinen tiedottaminen
• Ulkoinen tiedottaminen
• PR- toiminta ja turvallisuusviestintä
• Kansainvälisen tiedottaminen

Talous

Varatiedotuspäällikkö avusti tiedotuspäällikköä sekä
toimi tarvittaessa tiedotuspäällikön sijaisena. Varatiedotuspäällikkö laati kriisiviestintäsuunnitelman.

Tiedotuksen budjetti oli 27 500. Suurin yksittäinen
menoerä oli sisäinen tiedottaminen mm. tekniikka.

Henkilöstö

Kulut -26508,05

Tiedotuspäällikkö
Varapäällikkö
Sisäinen tiedottaminen
Ulkoinen tiedottaminen
PR- toiminta
Kansainvälisen tiedottaminen
Yhteensä

1
1
34
2
8
1
47

Toimialan yhteistyökumppanit
Cassidian Oy
Imago + Oy
Nettitieto Oy
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Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä

•
•

• Leirilehden toimituksesta ei saatu kuvia halutulla

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
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tavalla. Kuva-asian piti olla selvä ennen leiriä, mutta
leirin lopussa selvisi, että se ei ollutkaan. Leirille olisi
syytä jatkossa ottaa oma kuvaaja, jonka tehtävänä
on kuvata leiriä ja leirielämää. Kuvamateriaalia pitää
saada käyttöön paremmin ja heti leirin alusta alkaen.
Lehden sisältö ja ulkoasu pitää olla vielä enemmän
nuorille suunnattua. Lehdessä pitää olla myös enemmän sisältöä ulkomaalaisille leiriläisille.
Leirilehdessä olisi voinut olla enemmänkin tiedotettavia asioita.
Toimialoille tulisi varata budjettiin suuremmat sisäiset
kokouskulut. Mm. radiotyö vaati koko toimitukselta
ennakkovalmisteluja, jonka vuoksi tapaamiset ovat
tärkeitä. Myös hyvän yhteishengen luominen vaatii
tapaamisia.
Kaiutinjärjestelmän tulisi olla sellainen, että kaiuttimiin saisi kytkettyä virran päälle ja pois helposti
kiertämättä koko aluetta.
Kaikki tehtävät, jotka eivät liity suoranaisesti leiriin,
pitäisi olla tiedossa ennen leiriä. Esim. videokuvaaminen pelastusharjoitusalueella. Ensin tiedusteltiin
kuvauksen mahdollisuutta, mutta lopulta se muuttui
lähes pakolliseksi tehtäväksi. Video ei ollut tarkoitettu
leirikäyttöön tai palokuntanuorisotyön edistämiseen
vaan pelastusharjoitusalueen tarjoamien mahdollisuuksien esittelyyn.
Sisäisen tiedotuksen eri toimintojen välillä pitäisi olla
vielä enemmän yhteistyötä.
Kaikki materiaali on saatava ”pilveen” ja luotava toimivat oikeudet hyvissä ajoin ennen leiriä. Dropbox oli
ihan hyvä kunhan vaan toimii ja käyttöoikeuksia on
riittävästi.
Ulkoiseen tiedottamiseen tarvitaan lisää resursseja
» » Vastaava
» » Sisällön tuottaja (muut vastuualueet voivat myös
käyttää)
» » Webmaster (nettisivujen päivittäjä, nettimedian
seuranta)
» » Some (sosiaalisen median päivitys,
somen seuranta)
» » Sosiaalisen median kanavat harkittava tarkasti
» » Ei liian montaa, mutta sellaiset millä tavoitetaan
valtaosa. Yksi kanava ei riitä.
» » Leirillä oli käytössä Facebook ja Instagram.
Onko tiedotuksella tarvetta olla omaa kv-vastaavaa?
Pitäisikö olla tiiviimpi yhteistyö kv-toimialan kanssa,
jossa on nimetty oma viestintävastaava, jonka alla on
oma webmaster ja some-vastaava erikseen sovittavilla
kielillä?
Ruotsinkielinen puoli oli huonosti hoidettu, kieliin on
panostettava jatkossa enemmän. Pitää miettiä hyvissä
ajoin millä kielillä leirillä viestitään.
Media-tiedottaminen alueella jossa leiri järjestetään,
voidaan aloittaa pari vuotta ennen leiriä. Samoin kuin
alan lehdissä. Valtakunnallinen tiedottaminen vasta
sinä vuonna kuin leiri on. Tiedottamisen kärjet on
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

pohdittava tarkasti, pelkkänä leirinä leirit eivät mene
läpi.
Kannattaa laatia viestintäsuunnitelma.
Infotaulujen sijoittelu ei ehkä ollut ihan onnistunut,
mutta helppo tapa myös nopeaan informointiin  yleisesti leirillä.
Leirin opasteet tulisi tehdä keskitetysti yhdessä paikassa, ennen leiriä.
Vierailupäivästä kannattaa tehdä suunnitelma jo
ennakkoon, mitä toimistoja se koskee ja millaisia
resursseja se vaatii.
Leirialueen kaiutinjärjestelmän tulisi kattaa koko leirialue, jotta kuulutukset kuuluisivat selkeästi koko alueella. Tärkeä huomioida myös kriisiviestintää ajatellen.
Kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuus ei saisi vaikuttaa radion äänenvoimakkuuteen eli pitää olla kaksi
erillistä järjestelmää, jotka kuitenkin toimivat yhdessä,
jotta radion ääni kuuluu myös kaiuttimista.
Leirialue tulisi olla paremmin vartioitu. Alueelle olisi
päässyt ulkopuolinen tosi helposti kulkematta turvapisteiden kautta. Esim. pysäköintialueen tai toimistoalueen kautta tai ruokailualueen takana olevasta
portista, joka oli aina auki.
Järjestyksenvalvojilta toivottiin parempaa ja ystävällisempää asiakaspalveluasennetta sekä yhteistyökykyä.
Tämä on tärkeätä varsinkin vierailupäivänä.
Leirisäännöissä olisi pitänyt olla maininta, että leirialueella pyöräily on kielletty. Nyt siinä mainittiin vain
teltta-alueen kiellosta. Pyöräilyluvat tulisi myöntää
keskitetysti heille, jotka sitä tarvitsivat. Nyt alueella
liikkui tarpeettomia pyöriä omatekoisilla luvilla.
Hattupakko pilvisinä, sateisina, viileinä päivinä koettiin hieman turhaksi. Asiasta olisi pitänyt tiedottaa
ennen leiriä eikä vasta kolmantena leiripäivänä.
Käännökset tulisi jatkossa hoitaa keskitetysti yhdestä
paikasta esim. KV-toimistosta. Käännettävää on paljon
ja se työllistää jo ennen leiriä mm. nettisivut. Ruotsi,
englanti ja saksa ovat yleiset leirillä käytetyt kielet.
Leirin johto teki muutamia omia päätöksiään, ilmoittamatta niistä toimialalle. Yksi tällainen oli leirin mainosvideo, joka esiteltiin valmiina pakettina siinä vaiheessa kun tiedotus oli jo tehnyt leiriesitteen. Päätettiin
että tehdään video, joka ei kyllä koskaan ilmestynyt.

Sisäinen tiedottaminen
Sisäisestä tiedottamisesta vastasi Kristian Hassel.

Yleistä
Sisäisen tiedotuksen tehtävänä oli tiedottaa leiriläisiä leirin tapahtumista sekä ylläpitää hyvää leirifiilistä radion ja
lehden välityksellä. Tehtävänä oli myös opastaa ja neuvoa
leiriläisiä sekä leirillä vierailevia.
Sisäisen tiedotuksen tarkoituksena oli tuottaa leirialueen
tiedotus, johon kuuluivat leirilehti, leiriradio, ilmoitustaulut, opasteet ja infopisteet.
Ennen leiriä sisäisen tiedotuksen esimiestaso kokoontui
kaksi kertaa sopimaan tiedotuksen päälinjoista.

Leiriradion toimitus kokoontui ennen leiriä kaksi kertaa
viikonlopun pituisiin suunnittelupalavereihin. Leirilehti ja
infopiste eivät pitäneen palavereita.
Yhteydenpito tiedotusmestarin ja esimiestason välillä
tapahtui pääosin sähköpostin välityksellä.

Tavoitteet
Tavoitteena oli välittää tietoa leiriläisille nopeasti ja laadukkaasti käyttäen eri tiedotuskanavia.
Tiedotuskanavat olivat leiriradio, leirilehti ja infopiste.
Lisäksi infopiste ylläpiti alueen infonäyttöjä, joilla oli korvattu perinteiset ilmoitustaulut.

Toteutus
•
•
•
•

Radio Liekki (leiriradio)
Viksu Piste (infopiste)
Viksu-Viesti (leirilehti)
Infonäytöt

Organisaatio
Sisäisen viestinnän mestari vastasi oman vastuualueensa
toiminnasta. Hänen tehtävänään oli valmistella budjetti,
luoda toiminnalliset edellytykset, rekrytoida eri vastuualueensa esimiehet, toimia yhdyshenkilönä toimialan johdon ja esimiesten välillä sekä raportoida tiedotuspäällikölle vastuualueensa tilanteesta. Hän toimi vastuualueensa esimiehenä.

henä sekä raportoida infopisteen toiminnoista tiedotuksen. Hän rekrytoi infopisteen henkilöstön, joka koostui
seitsemästä neuvojasta sekä infonäyttöjärjestelmän hoitajasta. Infopisteen hoitaja laati työvuorolistan.
Leiriradion päätoimittajan tehtävänä oli johtaa ja valvoa
leiriradion toimitustyötä sekä toimia henkilöstönsä lähimpänä esimiehenä sekä raportoida leiriradion toiminnoista
tiedotusmestarille. Hän rekrytoi leiriradion henkilöstön,
johon kuuluivat tekninen asiantuntija sekä 11 toimittajaa.
Päätoimittaja laati ohjelmakartan ja työvuorolistan.
Leirilehden päätoimittajan tehtävänä oli johtaa ja valvoa
leirilehden toimitustyötä, toimia henkilöstönsä lähimpänä esimiehenä sekä raportoida leirilehden toiminnoista
tiedotusmestarille. Hän rekrytoi leirilehden henkilöstön,
johon kuuluivat taittaja sekä 10 toimittajaa. Päätoimittaja
laati taitajan kanssa aikataulun leirilehden toimitustyölle.
Infonäyttöjärjestelmän hoitaja vastasi järjestelmän teknisestä toteutuksesta, kalustosta ja sisällöstä yhdessä
infopisteen hoitajan kanssa.
Leiriradion tekninen asiantuntija vastasi radion teknisestä puolesta kokonaisuudessaan.
Leirilehden taittaja vastasi leirilehden ulkoasusta, taittotyöstä sekä aineistoon toimituksesta painoon.

Infopisteen hoitajan tehtävänä oli johtaa ja valvoa infopisteen työtä sekä toimia henkilöstönsä lähimpänä esimieVIKSU 2014 loppuraportti
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Henkilöstö
Viksu Piste 1 + 7 8
Leiriradio 1 + 12 13
Leirilehti 1 + 11 12
Yhteensä 1 + 3 + 30 34

Tehtävät
•
•
•
•
•
•
•

Infopiste
Leirilehti
Ilmoitustaulut
Leiriaapinen
Opasteet
Leiriradio
Kuulutusjärjestelmä

Toteutus
Teostolle ja Gramexille tehtiin ennen leiriä ennakkoilmoitus leirillä käytettävästä musiikista. Leirin jälkeen niille
tehtiin raportointi laskua varten.
Leirin ensimmäisenä leiripäivänä jokaiselle leiriläiselle
jaettu Leiriaapinen valmisteltiin muiden toimialojen
kanssa yhteistyönä. Lopputulos oli erittäin onnistunut,
mutta aapisessa julkaistut tiedot olisi pitänyt saada toimialoilta aikaisemmin, jotta taittotyö ei olisi jäänyt viime
tippaan. Myös ruotsinkielinen kääntäminen ontui pahasti.
Sisäisen tiedotuksen palavereja pidettiin päivittäin klo
11.00. Palaverissa käsiteltiin aamuisin pidetyn tiedotuksen mestaritason palaverin aiheita niiltä osin kuin se kosketti tiedotusta sekä sisäisen tiedotuksen omia asioita.
Palaveria johti tiedotusmestari.
Radio Liekki lähetti ohjelmaa taajuudella 91,3 MHz maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.30. Sunnuntaina radio
aloitti toimintansa klo 10.00 ja lauantaina toiminta loppui klo 12.00. Lähettimen säteilyteho oli 45 W. Radio Liekin ohjelma oli toteutettu ennakkoon laaditun ohjelmakartan mukaisesti. (Liitteenä.) Ohjelmien sisällön suunnittelu sekä ohjelmissa soitettavien musiikkilistojen laatiminen oli toimittajien vastuulla. Ohjelma sisälsi puheen ja
musiikin lisäksi kilpailuja, joista jaettiin runsaasti erilaisia
palkintoja. Palkinnot olivat toimittajien hankkimia.
Kansainväliseltä toimialalta saatiin apua leiriradion
tekoon. Leirilehden osalta yhteistyötä yritettiin luoda siinä
kuitenkaan onnistumatta. Kansainvälisyyttä leiriradiossa
oli päivä päivältä yhä enemmän. Juontoja ja kuulutuksia
käännettiin usealle kielelle. Myös musiikki oli monikielistä.
Suomenkielisen ja englanninkielisen musiikin lisäksi soitettiin myös ruotsin-, saksan- ja venäjänkielistä musiikkia.
Viksu Piste oli avoinna maanantaista perjantaihin klo
7.00–23.00. Sunnuntaina piste avautui klo 9.30. Lauantaina piste sulkeutui klo 12.00. Viksu Pisteen toiminta oli
toteutettu ennakkoon laaditun toimintasuunnitelman
mukaisesti. (Liitteenä.)
Leirin löytötavaratoimisto sijaitsi Viksu Pisteellä, jossa kirjattiin jokainen löytynyt tavara. Löytötavaraa kertyi leirin
aikana paljon. Osa niistä löysi omistajansa jo leirillä, mutta
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moni tavara jäi noutamatta. Noutamatta jääneet löytötavarat toimitettiin leirin jälkeen Länsi-Suomen Pelastusalan
Liiton toimistolle.
Infonäyttöjen tekniikkana oli Raspberry Pi -tietokone,
Screenly-ohjelma ja televisio. Näyttöjä oli leirialueella 4
kpl sekä 1 kpl harjoitusalueella. Ulos sijoitettuja näyttöjä
varten oli rakennettu yksinkertainen sääsuoja. Laitteet olivat päällä jatkuvasti, koska laitteiden tuottama lämpö pystyi haihduttamaan niihin kerääntyvän kosteuden. Tietokoneet oli yhdistetty internetiin, josta ne hakivat näytettävän materiaalin. Materiaali oli katsottavissa myös leiriläisten omilla laitteilla. Lisäksi vierailupäivänä oli käytössä iso
ulkoilmanäyttö.
Viksu-Viesti ilmestyi maanantaista perjantaihin painettuna sekä leirin internetsivuilta ladattavana pdf-tiedostona. Lauantain lehti ilmestyi vain internetissä. Leirilehden painosmäärä oli vierailupäivää lukuun ottamatta
2000 kpl/päivä. Vierailupäivän painosmäärä oli 7000 kpl.
Viksu-Viestin toimintaa varten ei laadittu toimintasuunnitelmaa. Seuraavan päivän lehteä varten tehtävät jutut
sovittiin päivittäin klo 13 pidetyssä toimituspalaverissa.
Taittaja taittoi lehteä sitä mukaa, kun juttuja valmistui.
Juttujen takaraja oli klo 22, jonka jälkeen taittaja taittoi
lehden julkaisukuntoon, ja lähetti sen painoon. Lehden
tuli olla painossa klo 8:aan mennessä. Järjestelytoimisto
hoiti lehden toimituksen leirialueelle. Lehteä jaettiin vierailupäivää lukuun ottamatta klo 17 alkaen. Vierailupäivänä lehteä alettiin jakaa klo 12.
Leirilehdelle ja -radiolle oli hankittu 4 kpl prepaid-liittymiä (2+2). Molemmilla oli omat julkiset numerot, joista oli
tehty soitonsiirto toiseen, ei-julkiseen, numeroon. Tällä
tavoin voitiin ilmoittaa leiriläisille yksi numero, mutta
puhelut ja tekstiviestit voitiin erotella eri laitteisiin.
Tekstiviestien vastaanottoa varten oli hankittu datatikut
(mokkulat), jotka oli kytketty tietokoneisiin.
Infopisteellä oli 2 kpl prepaid-liittymiä, joista toinen oli leirialueella ja toinen harjoitusalueella.
Sisäisen tiedotuksen toiminnot pitivät päivittäin omia
palavereitaan. Palavereja johti kunkin toiminnon esimies.

Ulkoinen tiedotus
Ulkoisesta tiedotuksesta vastasi Patrik Willberg.

Tavoitteet ja suunnittelu
Tavoitteet asetettiin ja niitä päivitettiin suunnittelun
aikana vastaamaan todellisia tarpeita, jotka muuttuivat
oman työskentelyn toimesta tai leiritoimikunnan asettamien tavoitteiden takia.
Suunnitteluun varattiin riittävästi aikaa ja eri vastuualueiden osalta pidettiin tilannekatsaus riittävän usein.
Oman vastuualueen osalta tehtiin eniten yhteistyötä
leiritoimiston osalta, josta saatiin ajantasaista tietoa
nettisivuille.

Nettisivujen kieliversioihin ei panostettu suunnittelussa
riittävästi, varsinkin ruotsinkielinen osio tuli hoidettua
huonosti.

sosiaalisen median välineiden ylläpitäjistä ja tuotti sisältöä nettisivuille.

Leirin toteutus

Webmaster vastasi leirin nettisivujen ylläpidosta ja soveltuvin osin sisällöntuotannosta. Lisäksi hän ylläpiti sosiaalisen medianvälineitä.

Ulkoisesta tiedottamisesta vastasi 2 henkilöä, joista toinen keskittyi pelkästään nettisivujen ja sosiaalisen median
päivittämiseen ja seurantaan.
Lisäksi resursseissa on huomioitava, että jos tulee oman
lapsen kanssa leirille, niin se vie oman aikansa.
Kaikkia suunniteltuja tiedotteita ei saatu eteenpäin kuten
oli suunniteltu. Tiedotteiden lähettämiseen vaikutti alussa
se, että hyväksymisportaita oli liikaa.
Palautekysely tehtiin leiriviikon aikana. Se olisi pitänyt
tehdä ennen leiriä ja varmistaa käännösten oikeellisuus.
Leirilehdestä ei saatu kuvia toivotusti ja jouduimme turvautumaan omiin kanaviin kuvamateriaalin lisäämiseksi
nettisivulle ja sosiaaliseen mediaan.
Nettiyhteyden toimimattomuus aika ajoin aiheutti ongelmia, mutta omilla puhelimien datayhteyksillä päivitykset
saatiin hoidettua.

Organisaatio
Ulkoisen tiedottamisen mestari vastasi oman vastuualueensa toiminnasta. Hänen tehtävänään oli valmistella
budjetti, luoda toiminnalliset edellytykset, rekrytoida tarvittava henkilöstö ja raportoida tiedotuspäällikölle vastuualueensa tilanteesta. Hän toimii vastuualueensa esimiehenä. Vastasi leirin tiedotteiden laadinnasta, oli yksi

Tehtävät
•
•
•
•

Media
Tiedotteet
Nettisivut
Sosiaalinen media

Kalusto ja resurssit
Työt hoidettiin omilla koneilla, mikä oli oikea ratkaisu,
koska oli tuttu kone käytössä.
Kontti oli välillä liian ahdas ja ajoittain oli häiriötekijöitä
liikaa.

PR-toiminta
PR-toiminnasta vastasi Risto Vesalainen.

Tavoitteet
Tavoitteena oli pitää huolta leirille tulevista kutsuvieraista
ja vieraista, järjestää turvallisuuskoulutusta kaupungilla
sekä huolehtia vierailupäivän organisoinnista. Tavoitteisiin päästiin varsin hyvin.
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Toteutus
Ennen leiriä suunniteltiin ja toteutettiin vieraiden jakomateriaalit, joita oli jaossa sekä printtinä, että USB- tikulla.
Suunniteltiin kaupunki-infot yhdessä turvallisuusviestintäkurssin kanssa.
Kalusto saatiin Satakunnan pelastuslaitokselta.
Tehtiin kullekin annetut ennakkotehtävät ja leirin aikainen suunnitelman mukainen toiminta.
Oman toimialan kohdalta leiri oli varsin onnistunut,
mitaten saadut palautteet niin kaupungilta kuin leirin
vierailtakin.

Suunnittelu
Osallistuttiin leiritoimikunnan työviikonloppuihin mahdollisuuksien mukaan. Kokoonnuttiin kerran lähes koko
porukalla ja muutoin pienemmissä osissa useammin.
Yhteistyö muitten toimialojen kanssa sujui saumattomasti. Lähinnä yhteistyötä oli johdon, leiritoimiston ja
koulutuksen kanssa.

Organisaatio
PR-toiminnan mestari vastasi vierailupäivän suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä järjestelytoimiston kanssa.
Laatii kutsuvieraslistan yhdessä leirin johdon kanssa,
kutsut heille ja organisoi vierailut leirillä. Laatii vieraille
leiri-infopaketin.
Oppaat toimivat kutsuvieraiden ja muiden yksittäisten,
pitkin viikkoa saapuvien vieraiden opastajina leirillä.

Turvallisuusviestijät järjestivät turvallisuuskoulutuksen Porin keskustassa. He suunnittelivat ja toteuttivat
koulutuksen.

Henkilöstö
1 toimialapäällikkö + 1 varatoimialapäällikkö
4 henkeä PR tehtävissä
4 henkeä turvallisuusviestinnän tehtävissä.
Lisäksi TUVI- kurssin kanssa yhteistyötä.

Tehtävät
Kutsuvieraiden isännöinti
Vierailupäivä
Leirin suojelija
Turvallisuusviestintä leirillä vierailupäivänä ja leirin
ulkopuolella
• Leirin somisteiden ja infopallojen ylläpito
• Leirin radioverkon ylläpito yhdessä koko tiedotuksen
kanssa
• Logistisia tehtäviä
•
•
•
•

Kalusto ja resurssit
Kalusto tuli Satakunnan pelastuslaitokselta. Jaettava
materiaali oli pääosin SPEKistä ja Keski-Uudenmaan
Pelastuslaitokselta.

32

VIKSU 2014 loppuraportti

Kansainvälinen tiedottaminen
KV-tiedottamisesta vastasi Susanna Konttinen.

Tavoitteet
Mielestäni pääsimme projektisuunnitelman tavoitteisiin
-> nuorille tehtiin yksi kaikkien aikojen parhaista leireistä
ja samoin meille aikuisille!

Toteutus
Porukka oli aivan loistava! Porukkaan uutena tulokkaana
täytyy sanoa, että minut otettiin todella hyvin vastaan kiitos kaikille siitä!

Suunnittelu

Organisaatio
KV-tiedottamisen mestari vastaa kansainvälisestä tiedottamisesta leirin kolmella ulkomaalaisella kielellä; ruotsi,
saksa ja englanti.
Kääntäjät kääntävät leirin internetsivut, tiedotteet, leirikutsut jne. leiriin liittyvät asiakirjat.

Tehtävät
•
•
•
•
•

Ruotsi
Englanti
Saksa
Käännökset
Tulkkaaminen

Olisi tärkeätä olla mukana suunnittelussa alusta asti.
Yhteistyö kv-toimialan kanssa toimi hyvin, joskin jotain
päällekkäisyyksiä tekemisissä. Tähän olisi auttanut, jos olisin ollut aiemmin mukana ja suunnittelu olisi tapahtunut
enemmän yhteistyössä alussa asti. Tätä osaa kehittäisin
seuraavaa leiriä silmällä pitäen siten, että kv-tiedottaja on
vielä enemmän kv-toimialan ja ennen kaikkea itse ulkolaisten leiriläisten kanssa tekemisissä.
Toimialan tiedottamisessa täytyy olla enemmän yhteistyössä päällekkäisyyksien välttämiseksi.
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Turvallisuuden
toimiala
Yleistä
Leirin Turvallisuustoimialan tavoite on ennaltaehkäistä
turvallisuusuhkien syntymistä sekä pyrkiä minimoimaan
niitä sekä varautumaan niihin ja näin taata leirille osallistujille, vierailijoille sekä ympäristön asukkaille turvallinen
ympäristö.
Turvallisuustoimiala toimii koko leirin turvallisuusorganisaationa, vaikka kunkin toimialan sisäisenä tehtävänä on
vastata ja varustautua oman toimialansa toiminnan aiheuttamien turvallisuusriskien osalta.
Turvallisuustoimiala toimii leirinjohdon alaisuudessa normaaliolosuhteissa. Kriisitilanteessa turvallisuudentoimiala työskentelee viranomaisten ohjauksessa informoiden
leirin johtoa ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa sen
antamia leiriin liittyviä tehtäviä.
Toimiala tuottaa viranomaisten ja leirin käyttöön lakisääteisen Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman.
Tämä raportin turvallisuusosio sisältää yleiskuvauksen toimialan suunnittelusta, tehtävistä ja tapahtumista sekä vastaavat tiedot erikseen kunkin erillisen toiminnon osalta.
Yleisosion on tehnyt toimialapäällikkö ja toimintojen
osalta kirjoittajina ovat kunkin toiminnon vastuuhenkilö.
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Tavoitteet ja suunnittelu
Leirille asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet. Leiristä
haluttiin tehdä paras valtakunnallinen leiri ikinä. Kirjuriluodon fasiliteetit olivat loistava perusta tälle valtavalle
haasteelle. Turvallisuuden toimialan osalta tämä tarkoitti
sitä, että kaikkiin mahdollisiin turvallisuusuhkiin pyritään
löytämään ennakolta paras mahdollinen toimintatapa.
Tämä taas asetti korkeat vaatimukset viranomaisyhteistyölle ja leirin turvallisuushenkilöstölle.
Pori on tapahtumakaupunki, jossa osataan tehdä tapahtumia yhdessä järjestäjän kanssa. Viranomaisyhteistyötä
koordinoi Porin seudun matkailun organisaatio MAISA,
jonka avustuksella viranomaispalaverit ja käytänteet selvisivät hyvin. Lisäksi täytyy todeta, että palokuntaleirin
järjestäjät, ainakaan tässä tapauksessa, eivät olleet tekemässä leiriä ensimmäistä kertaa. Näin ollen kummankin
puolen valmiudet rakentaa toimiva ja turvallinen leiri olivat kunnossa. Jälkikäteen onkin helppo taputella onnistunut projekti loppuun, mitään merkittävää tai erityisen riskialtista ei päässyt sattumaan leirin aikana. Vakavia onnettomuuksia ja tapaturmia ei varsinaisesti sattunut.
Viimeisen yön läheltä-piti-tilanne tyhjentyneiden lämmityskaasupullojen hajuaineen leviäminen kahteen telttaan muistutti kuitenkin leirin johtoa, turvaorganisaatiota
sekä osallisia palokuntia lämmityslaitteiden ja niiden valvonnan tärkeydestä. Lisäksi turvaorganisaatio sai tarvitsemansa vahvistuksen olemassaolonsa merkityksestä ja tärkeydestä. Kaasunhaju teltta-alueella huomattiin vain ja
ainoastaan turvaorganisaation järjestyksenvalvontapartioiden toimesta, jonka jälkeen aloitettiin tarvittavat toimet
vahinkojen selvittämiseksi ja minimoimiseksi. Mahdolli-

suus onnettomuuteen on aina olemassa, joten ennakkovalmistelu ja varautuminen niihin eivät mene hukkaan,
vaikka mitään ei tapahtuisikaan.
Tämän kaltaisen suurleirin toteutus vaatii osaavan ja
sitoutuneen organisaation. Ensikertalaisten mukana olo
on aina toivottavaa, mutta pelkästään uusien leirinrakentajien urakka voi olla liian suuri ja tuloksen toteutuminen
riskialtista. Erityisesti turvallisuusasioissa pitää mukana
olla kokeneita esimiehiä, päälliköitä ja henkilöstöä. Viksu
2014 -leiriä turvallisuuden osalta suunnitteli turvallisuuspäällikön kokoama sopivaksi katsomansa tiimi, jossa oli
mukana aiemminkin leirejä tehneitä konkareita sekä
uusia kasvoja. Erityisesti haluttiin kiinnittää huomiota leiripalokunnan ammattimaisuuteen, lääkintähuollon toimintavarmuuteen ja laatuun sekä järjestyksenvalvonnan
asiakaspalveluhenkisyyteen.
Suunnittelu lähti nopeasti käyntiin turvallisuuspäällikön valittua toimintojen vetäjät, joille annettiin tehtäväksi kerätä oman tiiminsä ylin taso kokoon. Toimintojen päälliköt saivat nopeasti pääosan tiiminsä vastuuhenkilöistä kokoon lyhyessä ajassa, jolloin suunnittelu pääsi
heti käyntiin. Leiritoimikunta oli kokoontunut kaksi kertaa
vuonna 2012, kun turvallisuuden toimialan ensimmäiset
sisäiset palaverit pidettiin. Kukin toiminto työskenteli itsenäisesti vuoteen 2013, kunnes Silokallion kokoontumisessa suunnitelmia toimintojen välillä alettiin hioa yhteen.

rajapinnat saatiin kuntoon juuri ennen leiriä keväällä 2014
aikataulun mukaisesti.
Leirin näkyvyyteen haluttiin kiinnittää erityistä huomiota
ja leirille saatiinkin hyvä maskotti, sponsoreita sekä opetusministeri suojelijaksi. Tämän lisäksi saatiin tasavallan
presidentin ohjelmaan vierailu Viksu 2014 -leirillä. Tämä
toikin leirin turvallisuusorganisaatiolle lisää töitä, kun
vierailua alettiin keväällä 2014 suunnitella toden teolla
asian varmistuttua huhtikuussa. Projektista oli vastuussa
leirin osalta turvallisuuspäällikkö, joka raportoi sen edistymisestä ensin leirin johtajalle sekä myöhemmässä vaiheessa tiedotuspäällikölle sekä leirin koordinaattorille.
Kun aikataulut olivat varmistuneet sekä julkistukseen saatiin lupa presidentin kansliasta, asiaa kerrottiin tarpeellisille tahoille aina tarvittaessa. Vierailun järjestäminen oli
yksityiskohtaista ja aluksi pienen piirin työtä, mutta kanslian ammattilaisten kanssa oli helppo työskennellä. Vierailu sai aikaan halutun tuloksen, eli erittäin paljon julkisuutta sekä arvostusta palokuntanuorisotyölle.

Varsinainen loppurutistus suoritettiin keväällä 2014, kun
henkilöstö oli saatu kerätty ja leirin kokonaissuunnitelmat
olivat lyöty lukkoon. Mainittakoon tässä vielä merkittävä
muutos syksyllä 2013, jolloin leiritoimikunta päätti siirtää teltta-alueen keskelle leirialuetta. Näin saatiin koko
alueesta toimivampi sekä etäisyyksiltään pienempi. Siltikin varsinaisen leirialueen koko oli yli 20 hehtaaria, toimintojen sijoituttua 650 m x 350 m alueelle + pysäköintialue koulutusalueen perällä. Luvuissa ei ole mukana
pelastusharjoitusaluetta, joka kattaa vastaavan suuruisen
harjoittelualueen.
Viranomaistapaamisia järjestettiin useita. Aloituskokouksessa läsnä olivat kaikki Porin kaupungin tapahtuman järjestämiseen osallistuvien viranomaisten edustajat. Tilaisuudessa esiteltiin ajatuksiamme ja alueen karttaluonnos. Tilaisuuden tuliaisina saimme perusvaatimukset sekä listan lupiin tarvittavista asiakirjoista. Tämä helpottikin suunnittelua merkittävästi, koska kaikki oli kootussa paketissa ja saatavilla yhdellä kertaa. Porissa onkin
panostettu paljon tapahtumien järjestämisen helppouteen, vaikkakin vaatimukset ovat hyvin yksityiskohtaisia
ja joskus jopa monimutkaisia. Ongelmatapauksissa vastaukset saatiin nopeasti ja selkeästi. Kuitenkaan kellään ei
edelleenkään ole vastausta nuorisotapahtuman tupakointiin liittyvistä vaatimuksista tai rajoitteista. Tätä asiaa yritettiin selvittää useaan otteeseen eri viranomaisilta ja kaupungin tilojen haltijoilta.
Suunnittelun etenemistä seurattiin leirityöryhmän kokouksissa, jossa voitiin koordinoida eri toimialojen suunnitelmia ja hioa rajapintoja. Viimeiset ja merkittävimmät
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Leirillä toteutettavaksi suunniteltiin myös syöksyvirtausharjoitus, jossa kuvitteellinen erittäin voimakas tuuli kaataa ja rikkoo koulutusalueella telttoja. Tämän seurauksena loukkaantuu useita leiriläisiä. Harjoituksessa harjoitellaan viestintää ja johtamista tällaisessa tilanteessa.
Tilanne on mahdollinen Porin Kirjurinluodossa, joka tunnetaan voimakkaista tuulista muun muassa 2009 sattuneesta onnettomuudesta.

Henkilöstö
VIKSU2014 -leirin turvallisuusorganisaation osat olivat järjestyksenvalvonta (JV), lääkintähuolto (EA) sekä leiripalokunta (LP).
Toimialaa johti turvallisuuspäällikkö Mika Gröndahl (Veikkola VPK-FBK) ja toiminnoista vastasivat toimintojen vastuuhenkilöt. Toimialan varapäällikkönä ja järjestyksenvalvonnan päällikkönä oli Noora Koivisto (Ylöjärven VPK),
Lääkintähuollosta vastasi leirin johtavana lääkärinä toiminut Niko Neuvonen (Ventelän VPK) sekä leiripalokunnan
päällikkönä toimi Tommi Karikoski (Veikkola VPK-FBK).
Henkilöstöä oli yhteensä 120 henkilöä. Toimialan henkilöstön määrä on suuri vuorotyöjärjestelmästä ja 24 tunnin
päivystysvelvoitteesta johtuen.

Leirin toteutus
Leirin toteutus alkoi lupaavasti, koska ympäristö oli
helppo rakentaa sekä valvoa. Aidat syntyivät nopeasti
ja alue saatiinkin rajattua heti alkuun. Alussa rakentamisen aikana alueen valvonta oli vain ajoittaista. Porilaiset
vaativat päästä kuntopoluilleen niin voimakkaasti, että
annoimme kansan kulkea aivan viimeiseen iltaan saakka
alueen läpi, vaikka siitä syntyikin muutamia ongelmia turhan autoilun merkeissä alueella.
Saapumispäivänä liikenteenohjaus sujui suuremmitta
ongelmitta ja siksi leirialueen rakentumisessa olikin haastetta runsaasti. Vähäinen resurssi alussa esti usean paikan
yhtäaikaisen tehokkaan ja järjestelmällisen rakentamisen.
Vaikka tähän oli varauduttu antamalla lupa pystyttää telttoja jo etukäteen alueelle, silti syntyi henkilöstövajetta
ja teltta-alueen rakentuminen sujui haluttua hitaammin
sekä osa alueesta rakentui liian harvaan. Harvasta rakentamisesta kahdella lohkolla johtuen jouduttiin viimeiset
teltat sijoittamaan vara-alueeksi merkitylle alueelle koulutusalueen viereen puuston toiselle puolelle. Sinänsä sillä
ei ollut suurta merkitystä ko. leirin aikana, koska sadetta
ei ollut kuin yhtenä päivänä runsaammin. Kuulutussysteemin ulottaminen uudelle alueelle kuitenkin osoittautui
ylivoimaiseksi ja alue jäi radion kautta tapahtuneen viestinnän varaan suurelta osalta. Nopeassa tilanteessa tämä
olisi voinut olla turvallisuusriski.
Leirin turvallisuustoimiala työskentelee itsenäisesti kussakin toiminnossa ja kunkin toiminnon vuoroesimies päättää tarvittaessa toimintojen välisestä avun tarpeesta. Turvalla on käytössään joka hetki noin 20 henkilöä välittömästi + vapaavuorot 20 henkilöä. Tämän lisäksi voidaan
TIKEn kautta + matkapuhelimilla hälyttää kaikki loput
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resurssit. Toisilta toimialoilta saadaan lisää resurssia
tarvittaessa.
Vuorojärjestelmä toimi hyvin ja normaalit resurssit riittivät pääasiassa. Tapahtumien aikana, kuten diskot, vierailupäivä, avajaiset ja päättäjäiset yms. tarvittiin avuksi
lepovuoroissa olevista henkilöistä koostuvia resursseja.
Seuraavan vuoron käyttäminen on hyvä keino, mutta
pitää muistaa, ettei ylipitkiä työvuoroja voida tehdä jatkuvasti. Pitää ottaa huomioon myös se, että henkilöstön
tulee kyetä toimimaan myös oman palokuntansa nuorten
kanssa.
Suuronnettomuusharjoitus toi erittäin hyvää kokemusta
ja lisätietoa sekä taitoa leirin tekijöille ja erityisesti johdolle ison tilanteen vaikeudesta. Viestiverkon kapasiteetti
sekä tiedon kulku asettavat selkeitä ongelmia joustavalle
toiminnalle ja suunnitelmien toteuttamiselle. Harjoitus sai
aikaan suuren kiinnostuksen ja sitä seurasikin melkoinen
määrä tarkkailijoita ja asiasta kiinnostuneita tahoja.
Tasavallan presidentin vierailu sujui erittäin hyvin, aikataulu piti, sää suosi ja maailman tilanne ei estänyt tasavallan päämiestä puolisoineen tutustumasta leiriin. Viksulan VPK ja nuorten välitön suhtautuminen sekä aikuisten
pönötys teki presidenttiimme vaikutuksen ja hän kiitteli
ja ylisti toimintamme tärkeyttä sekä tehokkuutta. Kiitosta
tuli myös kanslian suunnasta projektin onnistumisesta.
Vierailupäivänä alueella kävi laskennan mukaan noin
2800 vierasta, joten sateisesta säästä huolimatta tuplasimme leirin koon hetkellisesti. Pysäköintialueet riittivät
hyvin, vaikka kävelymatkaa sateessa kertyikin hieman.
Pääasiallisesti vieraat olivat tyytyväisiä, vaikka järjestyksenvalvontaan tulikin hieman valitusta joidenkin asioiden
toimimattomuudesta.
Turvallisuusorganisaation luonne ja resurssi antavat
periksi, kun tulee yllättäviä tilanteita ja pyyntöjä, mutta
ne tulisi minimoida. Tuomme vettä, valvomme liukumäkeä, pelastamme ohjelmanumerona vaikka puluja, mutta
vuorovahvuuden ollessa rajoitettu emme pystyneet repeämään ihan kaikkeen yhtä aikaa. Siksi tarpeet tulisi ennakoida ja sopia jo hyvissä ajoin ennen akuuttia tarvetta.
Ainoana ympärivuorokautisena valvojana turvallisuusorganisaation tulee kyetä tekemään itsenäisiä ratkaisuja
ja protokollan tulee olla erittäin selkeä. Kristallinkirkasta
pitää olla se kuka hälyttää kenetkin ja missä tapauksessa
siirretään asia organisaatiossa eteenpäin ja miten hoidetaan yhteydet viranomaisiin. Tämä asettaa korkeat vaatimukset vuoroesimiehille, koska he ovat avainasemassa
päättämässä tilanteen eskaloituessa. Vuoroesimiesten
tuleekin olla kokeneita henkilöitä, joilla on kyky tehdä
päätöksiä.
Leirin aikana turvaorganisaatio joutui puuttumaan muutamiin ongelmatapauksiin muutaman kerran. Leiriltä
kotiutettiin järjestyshäiriön vuoksi yksi henkilö ja kolmeen
palokuntaan lähti selostus hölmöilyistä, joita palokunnat
saavat selvittää omana työnään yhdistyksen sisäisenä asiana. Poliisi hälytettiin leirille tiettävästi kerran ja sekin tur-

vaorganisaation ulkopuolelta. Ympäristön asukkailta saatiin pelkkää kiitosta, ellei lenkkipolun sulkemisesta tullutta valitusta oteta huomioon.
Muutama läheltä-piti-tilanne kirjattiin. Yritettiin leiripalokunnan perämoottorikin varastaa, ilmeisesti kuitenkin
testimielessä tai lievässä mielenhäiriössä. Kaiken kaikkiaan tapahtumia oli odotettua vähemmän. Yleisarvosanana leiriläisille voi antaa kahdeksan ja puoli. Arvosanaa
laskevat aikuisten hölmöilyt, nuoret käyttäytyivät pääsääntöisesti erittäin hyvin.
Leirin purkaminen oli nopeaa ja sujuvaa alueen suuresta
koosta ja hyvistä tieyhteyksistä johtuen. Tasainen maasto
helpotti myös alueen siistiksi saamista, koska sitä voitiin
valvoa koko ajan telttojen purkautuessa. Ruuhkia ei syntynyt eikä peltikolareitakaan raportoitu yhtään.

Talous
Turvallisuudentoimialalla oli alun perin tarkoituksena
ottaa käyttöön kulunvalvontajärjestelmä, jossa leiriläiset
ja vierailijat varustetaan henkilökohtaisilla tunnisteilla.
Näin oltaisiin joka tilanteessa oltu selvillä leirin sisällä ja
sieltä poistuneiden määristä. Suunnitteluvaiheessa kuitenkin osoittautui ylivoimaiseksi toteuttaa tämä. Lupaavin järjestelmä olisi ollut tuotemyyntiin ja käteisen rahan
käyttöön liittynyt MARKKA-järjestelmä. Samalla tunnisteella olisi päästy käteisestä rahasta pääasiassa eroon
sekä saatu henkilötunnisteet leiriläisille. Tämän hankkeen
kariutuminen muutti olennaisesti turvallisuudentoimialan alkuperäistä budjettia edullisemmaksi.
Toimialan kalleimpia osia olivat alueen eristämiseen liittyvät vuokrat. Aitaaminen maksoi paljon, koska jouduimme
aitaamaan Kaarisillan ja Kirjuriluodontien välisen alueen
korkealla aidalla (noin 400 m) sekä joen rannan ja osan
pääportin aluetta (noin 700 m) leiriläisten turvallisuuden
varmistamiseksi.
Kokous- ja matkakuluihin kului myös rahaa jonkin verran.
Toimialojen budjettien kuluja on kuitenkin merkittävästi
(toimitilat, rakentaminen, polttoaineet, osa vuokrista,
kalusto ja kuljetukset) sisällytetty myös yhteisiin menoihin, joten kokonaiskulujen osalta asiaa on vaikea arvioida
ja vertailla alkuperäiseen suunnitelmaan.
Alkuperäinen budjetti oli tuottojen osalta laskettu 1 000
€ ja kulujen osalta 24 000 €. Toteutuneet ovat huomattavasti pienemmät edellä mainituista seikoista johtuen.
Kulut -6209,70

Kalusto ja resurssit
Toimialan toimiessa ympärivuorokautisesti henkilöstö on
sen pääresurssi. Toimialan pitää saada rekrytoitua henkilöstöä, joka ymmärtää työn vastuullisuuden sekä omaa
vaadittavat ja tarvittavat sekä halutut taidot sekä asenteen. Järjestyksenvalvonnassa vaadittiin poliisin kanssa
yhteisellä sopimuksella kaikilta järjestyksenvalvojilta
voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti. Tämä aiheutti
alkuun pientä päänvaivaa, mutta ilmoittautumisten yhte-

ydessä huomattiin, että vaadittua henkilöstöä tulee olemaan riittävästi. Samoin Lääkintähuollon osalta vaatimukset olivat erityiset toiminnon itsensä asettamat. Toiminto
keräsikin henkilöstönsä pääasiassa itsenäisesti juuri tästä
syystä. Leiripalokunnan henkilöstölle asetettiin vaateet
vanhemman sammutusmiehen tasolle sekä lisäksi mahdollinen vesipelastuskurssin käynti oli toimintoon hakeutujille plussaa. Kaikilla toiminnoilla oli hieman vaihtuvuutta ennakkoon ilmoittautuneiden ja toteutuneen henkilöstön osalta.
Toimialan tärkein kalusto on viestivälineet sekä lakisääteiset tunnukset. Lääkintähuolto asetti itse tasovaatimukset kaluston suhteen ja hoiti ne itsenäisesti. Muun muassa
heille vuokrattiin Pelastusopistolta kaksi ambulanssia.
Leiripalokunta sai autokseen Kanta-Porin aseman varaauton, joten heilläkin kalusto oli ensiluokkaista. Radiokaluston osalta voidaan sanoa, että normaaliolosuhteissa
käytössä ollut pelkkään tukiasemaan perustuva TETRAverkko on hyvin toimiva ratkaisu, mutta kriisitilanteessa
kapasiteetin ja toiminnollisuuden rajoitukset huomataan
hyvin nopeasti.

Toimialan yhteistyökumppanit
Toimialan omina yhteistyökumppaneina toimivat Laurea
ammattikorkeakoulu sekä Ajecco ja EyeSolutions yhdessä
Airbus Space and Defencen kanssa. Yhteistyökumppanuuden tavoite oli tuottaa leirille kattava ja kriisitilanteessakin toimiva viestintäjärjestelmä. Erityisesti yhteistyöllä
tähdättiin myös leirillä toteutettuun Syöksyvirtausharjoitukseen ja sen viestinnän ja tilannekuvan hoitamiseen.
Laurea suunnitteli ja toteutti turvantoimialan kanssa harjoituksen ja sen tiimoilta syntyy myöhemmin useita opinnäytetöitä, joita voidaan käyttää osaltaan myös tulevien
leirien turvallisuuden suunnittelun apuvälineinä.
Toimialalle merkittävä leirin tukija oli Satapelastus, jonka
avulla saatiin hoidettua hälytyskalusto ja järjestelmä hoidettua lähes haluttuun tapaan. Erityiskiitos pitää osoittaa
yhteyshenkilöllemme Risto Rajalalle Satapelastuksessa.

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä kehitettävää on erityisesti järjestyksenvalvonnan henkilöstön koulutuksessa. Leirille jv-tehtäviin
tulevat pitäisi pystyä varustamaan oikealla asenteella ja
ymmärryksellä toiminnasta eri tilanteissa. Tästä oli olemassa ajatus tämänkin leirin osalta, mutta se vain jäi tekemättä. Uskon, että asioiden läpikäyminen ja toimintatapojen selittäminen kaikille yhteisesti vähentää poikkeamia toiminnan laadussa ja luo yhtenäisempää ja myönteisempää linjaa toiminnon sisällä. Toimiala on kokonaisuus,
eikä siellä voi olla kovinkaan paljon henkilökohtaista tulkintaa säännöistä, niiden soveltamisesta tai tavoissa toimia. Kehotankin tulevia turvallisuuspäälliköitä käymään
tärkeä keskustelu järjestyksenvalvonnan asiakaspalveluhenkisyydestä sekä toimintamalleista ongelmatilanteissa.
Leirin järjestämiseen pitää ottaa uusia kasvoja mukaan,
mutta perusrunko pitää olla rakennettu osaajista ja henkilöistä, joilla on vastaavaa kokemusta. Tästä leiristä varotVIKSU 2014 loppuraportti
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tiin tehtävän länsisuomalaista leiriä. Olen itse sitä mieltä,
että näin onnistuttiin tekemään, vaikka joitakin toimintoja haluttiinkin suorittaa hyväksi koetulla paikallisella
tavalla. Kulttuurien yhteentörmäyksiä ei turvallisuuspuolella juuri ollut, vaikkakin linja tupakointia, alkoholinkäyttöä ja häiriökäyttäytymistä yleensä kohtaan saivatkin puolesta ja vastaan mielipiteitä. Rehellinen, ohjaava ja tarvittaessa tiukka linja tuottaa parhaan tuloksen jatkoa ajatellen. Alkoholia ei pysty kitkemään 100 % pois leirielämästä, mutta miten se näkyy ja kuuluu on toinen asia. Linjaa tulee tiukentaa entisestään ja hölmöilijöitä ei tule sääliä. Juopottelu ja hilluminen eivät kuulu palokuntanuorisoleirille, vaikka hauskanpito ja vapaa-aika pitääkin saada
viettää mielensä mukaan. Tässä tulevillakin leireillä on
haastetta.
Leiritoimikunnan kokoonpanoon pitää löytää ihmisiä,
joilla on näkemystä ja ymmärrystä siitä mitä voidaan
tehdä ja miten se toteutetaan. Tämän tason ihmisillä pitää
olla myös kykyä organisoida, delegoida ja päättää asioista
annetuissa raameissa sekä kantaa vastuuta tekemistään
päätöksistä. Pelkästään itse tekeminen ja suorittaminen
vievät aikaa asioiden johtamisesta ja näkyy lopputuloksessa. Leirin suunnitteluun osallistuvien onkin syytä kerta
toisensa jälkeen kysyä, mitä minun pitäisi oikeasti tehdä
ja mitä minun pitäisi antaa toisten tehdä.
Rakentamisaikaiseen alueen valvontaan pitää keksiä ratkaisu. Henkilöstöä ei ole saatavissa yöaikaiseen valvontaa kovinkaan helposti sekä vartiointia voi harjoittaa vain
rekisteröity vartioimisliike. Alueen suunnitteluun ja telttojen sijoittamisen mittaamiseen kannattaa panostaa
enemmän. Valmiiksi tehdyt ja merkityt pelastustiet sekä
selkeät telttasolujen merkinnät sekä riittävä saapumispäivän henkilöstöresurssi ovat välttämättömiä, mikäli majoitusaluetta on niukasti. Jos aluetta on runsaasti ja halutaan tehdä laaja teltta-alue, voidaan telttautuminen tehdä
vähemmän ohjatusti.
Suuronnettomuusharjoituksen pitäminen kussakin leiripaikassa sen omien ominaisuuksien mukaan valitun
teeman mukaan on hyvä idea. Samalla saadaan testattua viestiverkot, heräteltyä ihmiset ajattelemaan sekä jo
suunnitteluvaiheessa ottamaan huomioon poikkeuksellisenkin tapahtuman mahdollisuus. Monesti leiripaikat
sijaitsevat kaukana isoista keskuksista, jolloin lisäavun
saanti voi viipyä ja joudutaan toimimaan omien resurssien mukaan pitkäänkin.
Merkittävän arvovieraan saaminen leirille voi olla vaikeaa,
mutta kannattavaa, vaikka se aiheuttaakin turvallisuusorganisaatiolle ylimääräistä toimintaa. Kannustankin työskentelemään tällaisen asian eteen voimakkaasti. Leiripalokunnan tarve kannattaa ratkaista sen mukaan missä leiri
kulloinkin on. Mikäli viranomaisapu on lähellä, voi leiripalokunnan toiminnot sisällyttää hyvin jv:n toimintoihin.
Tällöin on pidettävä huolta siitä, että kukin tietää tehtävänsä tarvittaessa.
Seuraavaa leiriä järjestettäessä kannattaa keskustella
tämän leirin tekijöiden kanssa ja käyttää heidän osaamistaan hyväksi. Kuitenkin niin, että uudessa leiripaikassa
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on uudet haasteet. Ei kannata kopioida kaikkea, uutta ja
ihmeellistä voi tuoda sopivasti mukaan. Tällöin kaikkien
mielenkiinto pysyy ja haasteet ovat hallinnassa.

Toimintojen omat raportit
Järjestyksenvalvonta
Järjestyksenvalvonnan osalta oli 4 tapaamista joko päällikkötasoisia tai myös vuoroesimiehet mukana. Kaksi
niistä oli yhdistetty leirikoulutuspäiviin.
Järjestyksenvalvonnan osalta lähin yhteistyökumppani
oli järjestely. Enimmäkseen yhteistyö koski saapumis- ja
vierailupäivän liikenteenohjaus- ja paikoitusjärjestelyitä.  
Yhteistyö sujui hyvin.
Henkilöstö
Varatoimialapäällikkö ja jv:n vastuuhenkilönä Noora
Koivisto
Vahvuus 1+4+48, työvuorot 8 tuntia vuoro, 7 - 15, 15 23, 23 - 07.
Tehtävät
Järjestyksenvalvojien pääasiallinen työ oli turvata ja valvoa leirin sisäistä järjestystä, Estää asiattomien pääsy alueelle, poistaa asiattomat henkilöt alueelta, sekä opastaa
ja ohjeistaa leiriläisiä. Tämä tapahtui neuvoja, kehotuksia
ja käskyjä antamalla.
Leirin toteutus
• Kevät 2012: leiritoimikunta alkoi kokoontua. Tavoittei-

den asettaminen
• Kevät 2013: tapasimme leiripalokunnan päällikön ja

leirilääkärin kanssa
• Kesä 2013: Järjestyksenvalvojaesimiesten haku alkoi,

•

•

•

•
•

myös osa järjestyksenvalvojista ilmoitti halukkuutensa
jo tällöin. Muutoin jv-henkilöstöä kerättiin keväällä
2014.
Kevät 2014: järjestyksenvalvontahenkilöstön ilmoittautuminen tehtäviin ja heidän jv-korttinumeroidensa
kerääminen
Kesäkuu 2014: Lupaprosessi, ilmoitus yleisötilaisuudesta, järjestyksenvalvojien nimien ilmoittaminen
poliisille
Kesäkuu: jv-tehtäviin tuleville sähköpostilla infopaketti leiriviikosta, työvuoroista, vastuista ja velvollisuuksista jne
Rakennusleiri: osa henkilöstöstä saapui paikalle suorittamaan teltan pystyttäjien opastusta
Leirille saapumispäivänä henkilöstö koottiin yhteen,
käytiin vielä läpi viikon ohjelmaa, työtehtäviä ym.

Yhteisissä tapaamisissa jv-esimiesten kanssa kävimme
tutustumassa leirialueeseen ja suunnittelimme kulunvalvontapisteiden paikat, laskimme tarvittavien partioiden
määrän. Hahmottelimme järjestyksenvalvontasuunnitelmaa ja mietimme toimintatapoja eri tilanteisiin.
Kalusto ja resurssit
Cassidian-radioita oli liian vähän. Mm. vierailupäivänä
käyttöön otettiin walkie talkie -radiot, jotta kaikille parti-

oille riitti jokin viestiväline.
Henkilöstöä tällä vahvuudella oli ihan mukavasti normaalityötehtäviin, mutta erityisesti saapumispäivässä pitäisi
olla enemmän väkeä. Eikä niiden kaikkien tarvitse olla jv
-henkilöitä, kunhan on käsipareja riittävästi, jotka näyttävät telttojen pystyttäjille oikean paikan siihen asti, että
muut toimialan työntekijät pääsevät paikalle. Tilanne, että
väkeä ei ole riittävästi ensimmäisenä päivänä on varmasti
sama joka toimialalla.
Kehitysehdotukset
Yleisesti
• Päättäjäiset oli hyvä pitää viimeisenä iltana, näin
kannattaa olla jatkossakin. Näin oli mahdollista saada
jotain spektaakkelimpaa viimeiselle illalle.
• Erillisen saapumispäivän hyötyä kannattaa harkita
leiripaikan sijainnin mukaan. Tänä vuonna saapuminen / telttojen pystytys jakautui kahdelle päivälle, kun
suuri osa toi telttansa jo lauantaina. Toki se helpotti
leirin pystytystä, mutta menikö idea hukkaan? Ja
sitten tuolloin pitää olla vielä enemmän väkeä paikalla
ohjaamassa. Ja teltta-alueen pitää olla valmis, mm.
kaikki pelastustiet merkittynä.
Toimiala
Onko tarvetta erilliselle leiripalokunnalle vai voisiko sen
sisällyttää järjestyksenvalvontaan? Esim. vahvuudella 1+3.
Joka vuorossa olisi siis 3 henkilöä jotka harjoittelevat 1-2
kertaa päivätyövuoronsa aikana pelastustoimen juttuja
esimiehensä kanssa. Muutoin kuuluvat normaaliin järjestyksenvalvontaporukkaan. Ovat siis myös yöllä hereillä ja
heti reagointikykyisiä, jos leiripalokunnalle tulee tehtävä.
Jonkin verran on peräänkuulutettu että turva/ jv:t eivät
valvoneet riittävästi hiljaisuuden alkua. Mielestäni se tehtiin mikä voitiin, mutta on myös osastojen vastuuhenkilöiden tehtävä valvoa telttojen hiljaisuutta. Kuitenkin jatkossa kannattaa harkita ilta- ja yövuorojen päällekkäisyyttä esim. puolen tunnin ajan, jolloin aktiivisesti järjestyksenvalvojat kiertävät teltta-alueella ja ohjaavat leiriläiset telttoihin ja hiljaisuuteen.
Noora Koivisto, järjestyksenvalvonnan vastuuhenkilö

Lääkintähuolto
Viksu 2014 -leirin lääkintähuoltoa ryhdyttiin suunnittelemaan syksyllä 2012 allekirjoittaneen ilmoittauduttua
vapaaehtoiseksi suurleirin lääkärin tehtävään. Lääkintähuollon suunnitteluun rekrytoitiin heti alkuvaiheessa
vanhempi opettaja Kai Helveranta Pelastusopistolta (lääkintämestari) ja sairaanhoitaja Monika Kaltto Inkeroisten
VPK:sta (osastonhoitaja). Allekirjoittaneella oli jo vuosien
ajalta hyvä kokemus yhteistyöstä ko. henkilöiden kanssa
Uudenmaan palokuntanuorten leireiltä. Toiseksi lääkäriksi rekrytoitiin Heidi Kangasniemi Tampereelta. Heidin
kanssa olin tehnyt yhteistyötä Yötön yö 2006 – ja Palotarus 2010 -suurleirillä. Lisäksi rekrytoitiin lääkintäesimiehen tehtäviin Tomi Kaltto ja Heikki Juntunen.
Suunnittelutyö pyrittiin jakamaan ydinjoukon kesken niin,
että kenellekään ei tulisi siitä liian suuri rasite omien töi-
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den ohella. Sähköpostiviestejä läheteltiin lähes päivittäin leirin lähestyessä. Muihin toimialoihin, viranomaisiin
ja yhteistyökumppaneihin pidettiin tiivistä yhteyttä. Lääkinnän väkeä osallistui myös kahteen Porissa järjestettyyn
tapaamiseen.
K. Helveranta ja M. Kaltto vastasivat henkilöstön rekrytoinnista. Työhakemusten perusteella valittiin 29 henkilöä lääkintähuoltoon töihin ydinryhmän lisäksi (kokonaisvahvuus 35 hlö). Henkilövalinnoissa painotettiin pätevyyden lisäksi ennen kaikkea sopivuutta leirillä tapahtuvaan
ensiaputoimintaan. Aiempi kokemus suurleirin lääkintätoiminnasta oli eduksi. Suurin osa henkilöstöstä oli sairaan- ja ensihoidon ammattilaisia, mutta myös ensiapuja ensivastekoulutettuja maallikoita valittiin työtehtäviin.
Henkilöstölle järjestettiin koulutus- ja tutustumistilaisuus
SPEK:in koulutustiloissa Padasjoella toukokuussa 2014.
Paikallisiin viranomaisiin oltiin yhteydessä hyvissä ajoin
ja yhteistyökuviot sovittiin tarkasti. Satakunnan sairaanhoitopiirin vastuulääkäri ja ensihoidon osastonhoitaja tarkastivat ensihoitosuunnitelman ja suunnitelmaa muokattiin useaan otteeseen viranomaisten vaatimuksia vastaavaksi. Aiempiin suurleireihin verraten viranomaiset halusivat selvästi aktiivisemman roolin leirin ensihoidossa. Näin
ollen sovittiin, että lähtökohtaisesti viranomaiset hoitavat
kaikki varsinaista ensihoitoa edellyttävät tehtävät myös
leirialueella leirin lääkintäorganisaation toimiessa tukena.
Varustehankinnoista vastasi pääasiassa allekirjoittanut.
Kulutustavara (sidetarpeet, laastarit ym.) ostettiin Waloplast Oy:stä, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä myös Yötön yö
- ja Palotarus 2010 - leireillä. Osa kulutustavarasta ja T-paidat henkilökunnalle saatiin Waloplastista sponsoritukena.
Orion Pharma sponsoroi lääkkeitä. Kenttävuoteet saatiin
veloituksetta SPR Lohjan osastolta ja LSPEL:lta. Porin terveyskeskus lainasi hoito- ja tutkimusvälineitä sekä lääkkeitä. Ensihoitotarvikkeet vuokrattiin Pelastusopistolta.
Osa lääkkeistä ostettiin Porin apteekista, jonne avattiin
tili. Lääkintäväelle ostettiin liivit leirin yhteistyökumppanilta. Satakunnan aluepelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri
lainasivat ilmakaariteltat ja johtokontin. Aiempiin leireihin verraten lahjoitusten ja sponsorituen saaminen oli
vaikeampaa.
Leirillä ensiaputoiminta keskittyi majoitusalueen vieressä
olevalle alueelle, johon leirisairaala rakennettiin. Kolmen
ilmakaariteltan ja johtokontin muodostamassa kokonaisuudessa toimi ensiapupoliklinikka tarkkailuosastoineen,
lääkärin vastaanotto ja henkilökunnan sosiaalitilat ja toimisto sekä ambulanssipäivystys. Harjoitusalueella oli oma
ensiapupisteensä koulutuksen aikana. Vuodeosasto sijoitettiin läheiselle Kaarisillan koululle. Koulutus- ja leirialueella partioi myös jalkapartio.
Leirisairaalalla oli jatkuva päivystys ja lääkäri oli saatavissa paikalle ympäri vuorokauden. Poliklinikan miehitys oli päiväaikaan 4-5 henkilöä, josta vähintään yksi oli
sairaanhoitaja. Lääkintähuolto tarjosi terveyskeskustasoisen palvelun kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia
lukuun ottamatta. Lääkintähuolto tuki myös koulutustoi-
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mistoa ja muita toimialoja mm. lainaamalla EA-välineitä.
Myös esittelyjä vierasryhmille pidettiin runsaasti. Lääkintähuolto osallistui näkyvästi leirin alussa järjestettyyn
monipotilastilanneharjoitukseen.
Leirillä päivysti kaksi Pelastusopistolta vuokrattua ambulanssia, joissa molemmissa oli valmius antaa hoitotason
ensihoitoa. Toinen ambulanssi oli välittömässä 1 min. valmiudessa leirialueella ympäri vuorokauden ja toinen auto
välittömässä valmiudessa harjoitusalueella päiväaikaan
ja varallaolopäivystyksessä n. 10 min lähtövalmiudessa
ilta- ja yöaikaan. Valmiutta korotettiin tarvittaessa lääkintämestarin päätöksellä. Ambulanssihenkilöstö työskenteli päiväaikaan poliklinikalla tarvittaessa. Satakunnan
pelastuslaitokselta lainaksi saatu kolmas sairasauto toimi
vara-autona. Sillä hoidettiin myös lääkinnän kiireettömiä
potilaskuljetustehtäviä ja muita ns. ”tsupparitehtäviä”
(esim. ruokakuljetukset).  Ensihoitotoiminnasta vastasi K.
Helveranta.
Ambulansseilla oli leirin aikana yhteensä 49 ensihoito- tai
sairaankuljetustehtävää. Suurin osa tehtävistä oli kiireettömiä ja koski pikkuvammoja. Kuusi tehtävistä oli siirtoja
leirisairaalasta Kaarisillan koulun vuodeosastolle. Kiireellisiä ensihoitotehtäviä oli kaksi ja näihin molempiin osallistui myös viranomaisyksikkö. Lisäksi leirillä oli kaksi kiireetöntä jatkohoitoa vaativaa ensihoitotehtävää, johon hälytettiin viranomaisyksikkö ensihoito-ohjeen mukaisesti.
Satakunnan keskussairaalaan tutkimuksiin tai hoitoon toimitettiin yhteensä 14 potilasta, joista neljä viranomaisyksiköllä ja loput leirin omalla kalustolla.
Leirialueelta ei tullut yhtään 112-soittoa lääkinnän tehtäviä koskien vaikka leiriläisiä oli leiriaapisessa ohjeistettu
hätätilanteessa soittamaan 112. Leirillä oli oma lääkinnän
päivystysnumero, johon vastasi lääkintämestari tai lääkintäesimies. Viranomaisyksiköt pyydettiin kohteeseen lääkinnän yksikön hälyttämänä. Järjestely toimi hyvin eikä
turhia viiveitä päässyt syntymään. Kaikki viranomaisyksiköiden kuljettamat potilaat olivat stabiileja viranomaisyksikön saapuessa kohteeseen.
Leirisairaalassa oli 913 käyntiä leiriviikon aikana. Suurin osa käynneistä johtui pikkuvammoista, allergisista
oireista ja pahoinvoinnista ja erilaisista särkytiloista (korvakipu, kurkkukipu, nivelkipu ym.). Vatsatautipotilaita
oli muutamia, mutta minkäänlaista epidemiaa ei päässyt
syntymään. Tästä varmasti voidaan kiittää hyvää hygieniaa, johon panostettiin leirillä paljon. Nuorison sosiaalisten ongelmien lisääntyminen näkyi hieman aikaisempia
suurleirejä enemmän sairaalan potilasmateriaalissa. Lastensuojeluilmoituksia kirjattiin yksi kappale viikon aikana.
Harjoitusalueen ensiapupisteessä hoidettiin 60 käyntiä
leiriviikon aikana. Suurin potilaiden vaivoista oli päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia ja vatsakipua. Poliklinikan
ja vuodeosaston toiminnasta vastasi M. Kaltto.
Viimeisenä leiriyönä kahdessa teltassa oli päässyt nestekaasua teltan sisään kamiinan toiminta-häiriön vuoksi.
Leirisairaalassa kävi arviossa yhteensä 17 kaasulle altistunutta, mutta jatkohoidon tarvetta ei ollut kenelläkään.

Lääkinnän toiminta leirin aikana sujui mielestäni hyvin.
Kaikki toimi suunnitelmien mukaan ja lääkintähuolto
pystyi vastaamaan leirin tarpeisiin myös vakavissa sairaustapauksissa. Negatiivista potilaspalautetta ei juurikaan saatu. Tästä ei voi kyllin kiittää sitä valtavaa työtä,
jota ydinryhmä ja koko lääkinnän väki teki niin ennen leiriä kuin leirin aikanakin. Yhteistyö leirin eri toimialojen
kanssa toimi myös moitteettomasti.
Niko Neuvonen, johtava leirilääkäri

2.7.
2.7.
3.7.
3.7.
3.7.
3.7.
4.7.
5.7.

ei tehtävää LP:lle
valvottu kuivaustelttoja
Venäläisten kaminan putkien ”huolto”
JVT, Viksu-pisteen edusta, lätäkön poisto
Tuhkakupin sammutus tupakkapaikalla
Telttojen kiinnitysten tarkastaminen
Venäläisten köysipelastusnäytöksen turvaaminen
Polkupyörän vaijerilukon avaus
Kahden palokunnan siirtäminen

Suhdetoiminta

Tein omalta osaltani pelastussuunnitelmaa leiripalokunnan näkökulmasta huomioiden alueen ja infran.

Vapaavuorot kävivät tutustumassa Satapelastuksen
tilannekeskukseen
Yksi vuoro kävi Porin lentokentällä tutustumassa
pelastustoimeen ja lennonjohtoon
Pori P31 kutsuttiin lounaalle
Vierailupäivänä esiteltiin leirivieraille leiripalokuntaa

Kokoukset ennen leiriä

Omalta miehistöltä kerättyä palautetta

Leiripalokunta
Valmistelut ja paperityöt

Kokoonnuimme mestaritasolla 3 kertaa vuoden aikana
ennen leiriä. Mukana oli kaikki kynnelle kykenevät. Yksi
tapaamisista oli koko leiriorganisaation kanssa, jolloin
saatiin sovittua rajapinnoista. Kuitenkin vuoden aikana
kaksi yksikönjohtajaa vaihtui ennen leiriä. Viimeiselle
tapaamiselle tein PP-esityksen, joka käytiin tilaisuudessa
läpi. Lähetin tämän sitten koko miehistölle
Hakemukset/ ryhmän haaliminen
Laitoin ”työpaikkailmoituksen” noin vuosi ennen leiriä.
Sain organisaation rungon kokoon nopeasti.   Siihenkin
tuli lopussa muutoksia, mutta reserviä löytyi suoraan leirihakemuksessa leiripalokuntaan ilmoittautuneilla.

• Palokunnista hukkunut telttojen pystyttämisen osaa-

•
•

Leiri
Työvuorovahvuus oli 1+4. Jokaisessa ryhmässä oli pintapelastus- ja savusukellusvalmius. Sammutusauto saatiin
käyttöön Satapelastukselta. Paloasemana toimi toimistoparakki ja toinen parakki oli vapaana olevien varusteita
varten.
Yhteydet
Käytössämme oli pelastuslaitokselta saadut Virve-radiot,
johon oli luotu oma leirikansiopuheryhmiämme varten.
Leiripalokunta sai toimia ihan omassa puheryhmässä.
YJ:llä ja Leiri P4llä oli myös leiriorganisaation TETRA-verkon radio käytössä. Leiripalokunta oli myös virallisessa
vasteessa lähialueen tehtäville ja hälyttäminen tapahtui
Satapelastuksen tilannekeskuksen TIKEn kautta.

•
•
•

minen. Aivan luvattoman huonoja puolijoukkuetelttoja ja sitten lapsellisia pressuvirityksiä kun teltta ei
sellaisena notkoselkänä pidä vettä. Pahin esimerkki oli
palokunta, jonka teltan narujen solmuja ei ollut avattu
moneen vuoteen. Lisäksi teltat meinaa lähteä löysinä
tuulen mukaan. Joihinkin toritelttoihin ei ajateltu
laittaa mitään kiinnityksiä.
Erittäin onnistuneet yleisjärjestelyt, ehdottomasti yksi
parhaista leireistä. Jatkossa leiri samaan paikkaan!
Leiripalokunnalle nukkumismahdollisuus, jos ei suoranaista tarvetta valvoa öitä tehtävien hoitamiseksi.
Yövuoroa seuraavana päivänä oli kuitenkin jos jotain
hommaa, joten lepäämään ei ehtinyt. Varsinkin ennen
kotiinlähtöä olisi liikenneturvallisuuden vuoksi hyvä
saada kunnon yöunet jos tehtävien hoito vain sen
sallii.
Kalusto erittäin hyvä.
Vuorojärjestelmä erittäin hyvä ja vuorojen määrä ja
koko sopiva.
Turvallisuustoimialalla olisi pitänyt olla vuorovastaavatasolle yhteispalaveri/aloituspalaveri. Nyt työnjako
ei ollut kaikille selvä mm. telttautumisen osalta ja
erimielisyyksiä alueen vaatimusten suhteen (mm.
teltta-alueen keskelle jäävät palokadut).

Tommi Karikoski, leiripalokunnan päällikkö

Tehtävät
Tiken kautta ei tullut yhtään virallista tehtävää. Viimeisenä yönä tapahtui auton siirto pelastuslaitoksen vapaavuorolle ison tilanteen vuoksi. Leirillä suoritetut tehtävät:
28.6.
30.6.
30.6.
30.6.
1.7.
1.7.

leirinuotion tarkastus, ei toimenpiteitä
siivoustehtävä, koulutusalue
vesiastian täyttö, Viksulan VPK
JV:n avustaminen, esiintymislavan edusta
Suihkun lattioiden pesu
Leiriläinen pyysi teltalle apua teltalle,  
leirisaku samaan aikaan kohteeseen,  
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Huolto
Yleistä
Toimialan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa leirin puhtaanapito-, rakennus- ja korjauspalvelut. Leirin suunnittelu toimialalla aloitettiin vuoden 2012 alussa. Suunnitteluvaiheessa kokoontumisia leirin yhteisten kokoontumisten lisäksi huollolla oli yksi viikonloppu joka pidettiin
2013 vuoden maaliskuussa.

Tavoitteet ja suunnittelu
Alussa laadittiin tavoitteet ja projektisuunnitelma, jotka
kuitenkin jo alkuvaiheessa todettiin mahdottomiksi noudattaa, koska muiden toimialojen tarpeet ja toiveet muuttuivat matkalla niin paljon. Loppuvaiheen suunnitelmat
ja tavoitteet kuitenkin pystyttiin toteuttamaan suurelta
osalta.
Toteutus
Suunnittelu toteutettiin yhdessä toimialapäällikön, mestareiden ja työnjohtajien, sekä heidän varamiesten kanssa.
Lisäksi suunnittelua tehtiin yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Suunnittelu
• leiritmk:n työskentely ennen leiriä
• Huollon toimialalla oli yksi viikonlopputapaaminen
ennen leiriä 15.-17.3.2013.
• Huollolla oli yhteistyötä pääasiassa järjestelyn ja ruokahuollon kanssa. Lisäksi yhteistyötä oli jonkin verran
ohjelman kanssa liittyen askartelupajan toimintaan.
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Henkilöstö
Toimialapäällikkö
Varatoimialapäällikkö
Puhtaanapitomestari
Vara
Kunnossapitomestari
Vara
Remppatyönjohtaja
WC työnjohtaja
Jätehuoltotyönjohtaja
Tiskityönjohtaja
Sähkötyönjohtaja

Jani Vilkman
Alpo Tapanainen
Marko Pousi
Kimmo Räsänen
Tero Kuitunen
Kalle Kaunisvaara
Antti Muikku
Ville Suhonen
Petri Yrjölä
Taavi Santala
Jukka-Pekka Pispa

Leirin toteutus
Leirin ensimmäisenä päivänä, sitä mukaa kun henkilöstöä
saapui alueelle ja työntekijät ilmoittautuivat huollon toimistolle, heidät jaettiin työtehtäviinsä.
Ensimmäisen päivän iltana jokainen alatoimiala kokoontui työnjohtajien johdolla.
Illan kokoontumisissa työnjohtajat jakoivat ryhmänsä
työvuoroihin ja antoivat yleisen ohjeistuksen huollon
toiminnasta.

Leirin aikana
Jätehuolto suoritti säännöllisesti jätteiden keräystä ja siirteli jätteenkeräysastioita erilaisten tapahtumien vaatimusten mukaan.
Wc-huolto suoritti päivittäin neljä tarkastus-/ täydennyskierrosta päivässä ja aamuisin L&T:n toimesta suoritettiin
Bajamajojen tyhjennys ja pesu.

Suihkuhuolto huolehti aamusta iltaan joka päivä suihkujen siisteydestä ja huollosta. Iltaisin klo 24:00 ns. konttisuihkut suljettiin ja aamuisin klo 6:00 ne avattiin. Avosuihkut olivat 24/7 käytössä.
Sähköryhmällä oli viikon aikana hyvin vähän tehtävää.
Satunnaisia sulakevikoja ja kaapeloinnin lisäyksiä oli
ohjelmassa viikon aikana.
LVI ryhmällä oli muutama putkivuoto viikon aikana muuten he osallistuivat rempan toimiin.
Rempparyhmä huolehti leirinaikaisesta huollon vikapäivystyksestä ja kaikista korjaustoimenpiteistä jotka tilattiin huollolta. Heidän apuna oli LVI- ja sähköryhmän henkilöstö. Viikon aikana erilaisia muiden toimialojen tilaamia
työtehtäviä rempparyhmälle kertyi 24kpl. Lisäksi remppa
suoritti omatoimisesti alueella havaitsemiaan korjausta
vaativia tehtäviä.
Tiskiryhmä huolehti viikon ajan käsienpesun ja astianpesun toiminnasta.
Tavoitteisiin päästiin suurelta osin yhteistyökumppaneiden ja hyvien palveluntuottajien avustuksella, sekä hyvän
henkilöstön toimesta.
Henkilöstömäärällä, jonka huolto sai leirille, ei kaikkea
olisi omin voimin saatu toteutettua.

Rakennus- ja purkuleiri
Leirin rakennus- ja purkupäällikkönä toimi Taavi Santala
varanaan Martti Pikanen.
Maanantaina 23.6.2014 kello 9.15 saavuin Kirjurinluodolle
punaisen ladon parkkipaikalle, oli sateen uhka taivaalla,

loin katseen tulevalle leirialueelle. Näin vain tyhjää kenttää joka puolella.
Olin sopinut tapaamisen puutarhapäällikön kanssa kello
10.00 aikaan. Menin 9.30 toimistolle aamukahvin toivossa,
siellähän henkilökunta jo olikin kahvitouhuissa, päällikkö
toivotti tervetulleeksi kahvin myötä. Pyysi odottelemaan
hetken, siinä vaiheessa alkoi puhelin muistuttaa olostaan.
Rekkapena sieltä kertoi, että olisi kontteja kyydissä. Saavun jonkun ajan päästä paikalle, mihin laitetaan. (Olin hetken ihan vähän hämmentynyt joko nyt tulee) Tässä vaiheessa oli puutarhapuolen henkilökunta valmiina kentälle. Kiertelimme kenttää autolla, kertoilin mitä leirikartta näytti tulevasta leiristä. Sade siihen sitten saapui
paksuin kyynelin, ei haittaa. Rekka-autojen kyydissä alkoi
tulla suihku-, WC- ja toimistokontteja. Karavaanitapahtuman projektivastaava Tarvainen tuli paikalle kertoen, että
kuvata pitäisi, jos konteissa on kolhuja. Eija viestitti, että
voinko ottaa kännykällä kuvia tyhjästä kentästä. Olihan
siellä jossain vielä tyhjää, mutta kännykkäni vanhaa mallia
ja kuvansiirto pääkaupunkiseudulle mahdoton juttu. L&T
soitti, että roskalavat on tulossa, mihin laitetaan? Soitin
Janille ja varmistelin paikkaa, Jani pyysi soittamaan Yrjölän Petelle. Siispä soitin, hän heräili Turkissa, ei tullut selkeää vastausta.
Päivä meni joutuisasti, soittelin putkimiehelle, energialaitokselle ja Maisaan. Iltakarmanteella Matti ilmestyi Areenalle ja oli oikein mukava jakaa leiriajatuksia yhdessä. Varsinainen leirin rakentaminen alkoi tiistaiaamuna. Talkooväkeä oli mukavasti tullut paikalle. Sihteeri kirjasi tulijat. Aitoja oli tarkoitus pystyttää ensitilassa, jotta saadaan
työskentelyrauhaa alueelle. Trukki oli tilattu Winnovasta
aikaisin keväällä, mutta se ei tullutkaan paikalle. Muutama
puhelu pelastuslaitoksen puoleen, ja sieltä saatiin harjoitusalueen trukki käyttöön.
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Leiri alkoi näyttää päivä päivältä valmiimmalta, puuhastelu oli vauhdikasta.
Lauantaina lämmintä vettä pystyi päästämään kaukolämmön verkosta, mutta sieltä tulikin sitä aika nihkeästi, pienessä kopissa oli paljon ”lippalakkeja”. Tiskivesi oli tarkoitus tankata säiliöautoon siitä, mutta kuski tuli kertomaan,
että ei sieltä tule kuin 30 astetta. Olin sopinut aikaisemmin Satamaidon kanssa, että jos tulee mutkia matkaan,
niin sieltä saa hakea kuumaa vettä.
Vedensaanti oli niin pienen putken takana, että sekään
ei onnistunut. Sitten pohdittiin porukalla, mitä tehdään.
Ansion Juholla on iso lämmityslaite ja se haettiin Paneliasta. Säiliö oli näyttävän näköinen, mutta Alpo sähkömiehenä totesi, että menee muutama päivä, että saadaan
sellaiset kaapelit vedettyä, jotta saadaan kuumaksi. Otin
käyttöön alkuperäisen suunnitelman ja tilasin Skanskalta
lämmityskontin. Soitto Korvenpään Tapsalle: ”Löytyykö
kontti ja saatko sen Poriin vielä tänään?” Meni jonkun
aikaa kun sain tiedon, että kontti on Turussa, ja tulee kun
saadaan kuski kiinni ja Vampulasta portin aukaisija. Kontti
tuli puolen yön jälkeen. Olin sopinut putkimiesten kanssa,
että tulevat kytkemään sen toimintakuntoon. Aamun valjetessa kuumaa vettä tuli ja se oli 60 asteista. Tiskivesi ei
loppunut kertaakaan leirin aikana.
Koulutuskatoksien pystytys oli jonkunmoinen urakka, sillä
Porissa on tarkat ohjeet telttojen kiinnityksistä erikoisen
voimakkaiden tuulien vuoksi. Tein koekasauksen ja kiinnityksen (ratapölkyt molemmin puolin sekä kuormaliinat
ympäri, lukitusruuvit kitkaliitoksiin) malliksi rakennusvalvonnalle. Tulivat katsomaan, kokeneempi tarkastaja katsoi ja totesi että hyvältä näyttää, mutta nuorempi ehkä
lukeneempi, oli sitä mieltä, että ämpärit tarvitaan vielä
nurkkiin. Painoja tarvittiin 240, sillä meillä oli 40 telttaa.
Kuormaliinoja oli lainassa 200 kpl, ratapölkkyjä harjoitusalueelta noin 150 kpl. Koulutuskatoksien pystytykseen
löytyi mukavasti talkooväkeä.
Tiskauslinjastot olin suunnitellut niin että vettä ei kanneta
altaisiin vaan, että letkusta tulee kylmä sekä kuuma vesi ja
harmaa vesi meni suoraan viemäriin. SPEK totesi linjastot
mukavaksi käyttää, ja ostivat linjastot sekä Janin suunnitteleman suihkukompleksin.
Lauantaina 5.7.2014 leirin päätymisen jälkeen alkoi varsinainen purkaminen. Kuljetuskalusto määräsi aika paljon leirialueen tyhjentymisen. Kiitos siitä, että oli aktiivisia henkilöitä mukana. Konttien kuljetuksia oli vain muutama johtuen siitä ne jäivät jazzien sekä karavaanareiden
käyttöön.
Maanantaiaamuna aikaisin saavuin kentälle.   Maanantai 7.7. oli päivä jolloin oli tavoite saada kenttä tyhjäksi.
Menin ensin tavarataloon siihen tuottavaan tuotemyyntiin. Siellä kohtasin leirin päätähden Viksu-variksen, joka
räpytteli siipiään iloisesti harjapiikissä, kiittelin läsnäolosta. Matti saapui paikalle, no avataan teltan verhoa, kyl
se siitä ekstiä lähtee.
Rakennusleirin aikainen ruokailu toimi hyvin, ruoka oli
maukasta ja riittävästi.
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Loppuviikosta kun leiri läheni, niin yllättävän paljon oli
sellaisia henkilöitä syömässä ketkä eivät osallistuneet
rakentamiseen, näin ei ollut tarkoitus.
Leirin rakentaminen sujui suhteellisen mukavasti. Aikataulussa pysyttiin, varsinaista perusrakentamista ei leirin
aikana tarvinnut tehdä, maanantai-iltana oli kaikki tarvittava viety pois kentältä. Suurempia kommelluksia ei tullut.  
Muutama haaste oli, niistä selvittiin. Läheltä piti tilanne
tuli, onneksi siitä selvittiin vähällä, kuljetuskalustoon pieni
korjaus, muista vahingoista ei tietoa tullut minulle.

Talous
Tulot 10500,00
Kulut -47193,00

Kalusto ja resurssit
Kalustolistaa on huollon osalta vaikea määritellä koska
käytössä oli hankitun kaluston lisäksi paljon työntekijöiden henkilökohtaisia työkaluja. Lisäksi jokainen leiripaikka asettaa kalustolle erilaisia vaatimuksia.

Toimialan
yhteistyökumppanit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lassila & Tikanoja Oy
Korpelan paperi
Pihlavan saha
Porin Puupojat Oy
Winnova
LVI-Dahl Oy
Würth Oy
Sähkö RoTi Oy
Ässä-Putki Oy

Ruokahuolto
Yleistä
Leirille odotettiin alkujaan n. 4000 osallistujaa, joten aterioiden valmistuspaikaksi valittiin Porin kaupungin ruokapalvelukeskuksen suurkeittiö, jossa valmistetaan päivittäin 6000 ateriaa. Keskuksella on hyvät kuljetusastiat ja
kuljetusvaunut sekä jakeluvälineet, joiden käyttö kuului
aterioiden hintaan. Leirin lopullinen vahvuus oli 2900 leiriläistä. Henkilökunnan rekrytointi aloitettiin pääemäntäpäivillä 2012.

Tavoitteet ja suunnittelu
Tavoitteena oli maittavan ruoan valmistaminen mahdollisimman edullisesti ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen ja molemminpuolinen kohteliaisuus, viihtyvyys
työssä ja tunne, että haluaa tulla uudestaan vapaaehtoiseen leirityöhön. Palautteen mukaan jakajat olivat myrtyneitä ja ankeita joten siihen pitää jatkossa panostaa vaikka
järjestämällä ilokoulutusta  koko toimihenkilöstölle.
Jakelupaikka oli hyvin rakennettu ja toimiva ja suurin osa
alueella työskentelevistä oli tyytyväisiä vaikka kylmä ilma
varmaan teki olosuhteet ajoittain ikäväksi.
Ruokapalvelukeskuksessa työskennelleistä osa tunsi, ettei
heidän työpanostaan tarpeeksi huomioitu eivätkä saaneet tarpeeksi näkyvyyttä leirillä, vaikka maittavaa ruokaa nautittiin joka päivä.   Asioihin kannattaa ottaa kantaa leirin aikana, jolloin niitä vielä pystytään korjaamaan.
• leiristä kerrottiin ruokahuollon osalta pääemäntäpäi-

villä 2012
• pääemäntäpäivät 2013 järjestettiin Porissa jolloin

velukeskuksen keittiötiloihin ja leirialueeseen.                       
• omavalvontavastaavan kanssa valmisteltiin omaval-

vontasuunnitelma.
• toimialan vastaavat kokoontuivat kaksi kertaa, syksy

2013 ja kevät 2014, pääasiana suunnittelu jakelussa tarvittavista välinemääristä ym,  toimenkuvien
päivitys ja omavalvontasuunnitelman läpikäyminen,
yhteyttä pidettiin myös sähköpostilla.
• ruokahuollon varavastaavan kanssa tavattiin leiritoimikunnan kokouksissa ja suunnittelupäivillä sekä
oltiin yhteydessä sähköpostilla/puhelimella.
• yhteistoiminta järjestelyn ja huollon kanssa sujui
hyvin.
• yhteistyö kaupungin terveysviranomaisten kanssa alkoi syksyn 2012 aikana                                                                                                                                           

Henkilöstö
Henkilöstötarve
130 – 170 > toteutunut 106+ 2 osa oli
leirillä vain 2-3 päivää
Organisaatio ja miehitys
ruokahuoltopäällikkö
Hillevi Kiema    
varapäällikkö         
Leena Mustonen   
rakennus- ja purkuleirin emäntä
Leena Mäkinen     
ruuan valmistuksesta vastaava
Kerttu Tyrväinen                                   
vuorovastaava
Johanna Järvinen
erikoisruokavaliovastaava
Kirsi Huhtanen

liittojen emännillä oli mahdollisuus tutustua ruokapal-
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vara
Suvi Tuomaala
jakeluvastaava
Mikko Talvenmaa
vara                           
Olli-Timo Airevuo
omavalvontavastaava                              
Marja-Liisa Alho
vuorovastaavat leirialueella
Teija Nieminen ja Liisa Sinkkonen
•
•
•
•

keittäjät 10 + 2
dieetti 2 + 2
ruuan jakajat 72 + 4
keittiöpojat 11

HARJOITUSALUEEN RUOKAILU
vastaava ja omavalvonta Kirsi Aittala
vara Antero Aittala
jakelijat 8 (valittiin aamuvuorolaisista)

Leirin toteutus
Maittavat ateriat salaatteineen valmistettiin Porin kaupungin ruokapalvelukeskuksessa, ruokalista suunniteltiin yhdessä keskuksen henkilökunnan kanssa ja aterioiden raaka-aineiden laskenta ja hankinta tehtiin ruokapalvelukeskuksen toimesta.   Valmistustehtävissä ja tiskissä oli palokuntanaisia ja 4 henkilökuntaan kuuluvaa.   Palokuntanaiset työskentelivät kahdessa vuorossa.                                                                                                               
Ruuat kuljetettiin leirialueelle lämpökuljetusvaunuissa
kaupungin ruuankuljetusautoilla, kuljetuksesta huolehtivat kaupungin työntekijät.
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viemäröinnin takia.
Dieettiruuat valmistettiin ruokapalvelukeskuksessa ja kuljetettiin ruokailupaikoille, dieettikeittäjät lähtivät mukaan
jakeluun.  Kaikki ruuat olivat laktoosittomia.
Myös aamupuurot keitettiin ruokapalvelukeskuksessa,
ainoastaan tee/kaakao ja sämpylät/leivät valmistettiin
leirialueella.
Ainoa haittapuoli oli, että ennakkosuunnittelusta poiketen ruuat lähetettiin kaikki samaan aikaan, joten jäävää
ruokaa ei voinut hyödyntää esim. seuraavalla aterialla.
(säilytysaika).
Rakennusleirin ruuat valmistettiin Kaarisillan koulun keittiöllä ja rakentajat kävivät ruokailemassa koulun ruokasalissa. Rakennusleiri alkoi maanantaina ja päättyi sunnuntaina lounaaseen. Ruokailijoiden määrä oli aluksi 50
ja loppuviikolla 150 – 200 henkeä, ruuan valmistuksessa
työskenteli vastaavan lisäksi 7 naista.
Vierailupäivänä keitettiin leirialueella hernekeittoa jota
myytiin n. 160 l, annoksen hinta oli 5 € johon kuului myös
juoma ja leipä , keittoa myytiin kanttiinissa.
Ruokahuollossa työskenteleville hankittiin leirin puolesta
esiliina ja päähine.
Ketjumyyntipäällikkö Jari Hyvönen oli kahtena päivänä
kertomassa ruokahuollon väelle Orkla Foods Finland
(Felix Abba) tuotevalikoimasta.

Talous

Ruoka säilyi kuumana koko jakelun ajan ja alkukankeuden
jälkeen systeemi toimi hyvin.   Likaiset tarjoiluastiat ja ruuanloput kuljetettiin paluukuljetuksessa takaisin keittiölle
jossa astiat tiskattiin ja jätteet hävitettiin.

Aterioiden hintaan sisältyy keittiön, kuljetus- ja jakeluvälineiden vuokrat, raaka-aineet aterioiden osalta sekä laitoksen henkilökunnan palkkakulut.  Leivät ostettiin Porin Leivästä ja maidot Satamaidosta.  

Myös Harjoitusalueen lounaat hoidettiin samalla tavoin,
alueella ruokaili 600-700 leiriläistä ja käytössä oli   kertakäyttöastiat tiskiveden riittämättömyyden ja vajavaisen

Tulot 1600, 00
Kulut -126548,00
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Kalusto ja resurssit
vesipiste
Jakelupöydät 8 kpl  ja katos
maitoannostelijat 6
vesi/mehukanisterit hanalliset 12 kpl ( 10 l)
hanalliset lämpöastiat  8 kpl  ( 10 l )
nokkakärryt 2
tiskiallas 1
keittimiä 4 kpl  ja sateen alkaessa myös katos
kylmä kuljetusauto , maidot /SataMaito
kylmävaunu 2   kpl ,toinen harjoitusalueella
varastokontti (merikontti)
taukokontti
toimistokontti
Ruokahuollolla oli oma WC
Lisäksi hyödynnettiin myös LSPEL:n leirikalustoa.

Toimialan
yhteistyökumppanit
Porin kaupungin ruokapalvelu
yhteydenotto 2012
Satamaito 2012
Porin leipä 2012
Orkla 2014
Saarioinen 2014
Marli 2013
Supermarket K-city 2013
Riihikosken mylly 2013

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä
• Vierailupäivän keitto myyntiin ilman leipää

ym. (gluteeniton)
• santsilinja näkyväksi
• jakeluun mahdollista saada apua muilta toimi•
•
•

•

aloilta
purkuleirille jäävien rekrytointi huomioitava
viimeisen päivän ruokailuun tulevien määrä
tarkistettava ja porrastusta mietittävä.
toimihenkilökurssilaisten tutustumista ruokahuoltoon toivottiin ruokailujen ajaksi, saa
käytännön kokemusta.
ruokahuollon toimisto lähelle ruokailualuetta.

Yleisesti leirillä
• Ruokahuolto ja tuotemyynti pidettävä omana

toimialanaan
• Koulutustoimistolta ruokailuun tulon porrastusohjelma, josta voi seurata kursseittain
minkä verran ruokailijoita on vielä tulossa.
• Leirin yleisohjelmaan selkeät ruokailujen alkamis- ja päättymisajat.

Tuotemyynti
Yleistä
Tuotemyynnin päätehtävänä oli leirillä järjestää kanttiinija tuotemyyntipalvelut leiriläisille. Tähän tarkoitukseen
leirialueella oli 5 myyntipistettä ja harjoitusalueella oma
myyntipiste. Myyntipisteiden sijainti oli hyvä ja pisteitä oli
riittävästi. ViksuPuoti oli toimiva ja tarpeeksi iso.
Tuotemyynti oli oma toimialansa ja tuotemyynnillä oli
oma huoltoporukkansa.

Suunnitteluaikataulu
Tuotemyynnillä oli 5 palaveria ennen leiriä, joissa esimiehet ja vuorovastaavat sekä huoltoporukan vastaava olivat
paikalla. Sen lisäksi oli useita puhelinkeskusteluja ja muutama päällikön ja varapäällikön palaveri Porissa.
Projektisuunnitelmassa oli, että leirille tehdään asianmukaiset ja toimivat myyntipisteet. Myyntipisteiden tuotevalikoima vastaa leiriläisten tarpeita. Näissä molemmissa
onnistuttiin hyvin.

Tavoitteet ja suunnittelu
Myyntipisteitä oli sopiva määrä ja ne oli sijoitettu keskeisille paikoille. Tuotevalikoima oli riittävä. Tuotteet olivat
kohtuuhintaisia. Henkilökuntaa oli riittävästi ja yhteistyö
muiden toimialojen kanssa oli sujuvaa.
Toteutus
Sovittiin leiripalavereissa myyntipaikkojen määrät ja sijoituspaikat. Kokoonnuimme ennen leiriä eri toimialojen
päälliköiden kanssa ja sovimme leirin yhteisistä pelisäännöistä ja tavoitteista.
Tuotevalikoimasta päätettäessä otettiin huomioon myös
leiriläisten toiveet.

Leirin tavoitteet
Sitouduimme toimimaan leirin sääntöjen mukaan. Tehtävänämme on toimia palokuntanuorten hyväksi. Huolehdimme siitä, että ympäristötavoitteet täyttyvät.

Henkilöstö
Toimialapäällikkö Pirjo Soini
Varatoimialapäällikkö Marika Metsä-Tokila
Vuorovastaavat
Sirpa Tanninen ja Kirsi Kaurahalme
Kanttiininhuollon esimies
Mika Lehtinen
Organisaatio kokonaisuudessaan 52 hlöä
• munkinpaistossa 10 hlöä
• huollossa 8 hlöä
Työvuorot
• tehtiin kahdessa vuorossa, myös huolto
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Tehtävät
• myyntityö ja asiakaspalvelu eri pisteissä, huollolla

kaikenlainen avustaminen tavaroiden kantamisessa
ja täydentämisessä.
• kanttiininvastaavan ja varavastaavan työnjako ;
» » kanttiininvastaava (Tuotepäällikkö)
• suunnitteli kanttiinien ja kioskien paikat sekä
kylmä- ja kuivavarastot
• valitsi vastuuhenkilöt ja vastasi henkilöstön
rekrytoinnista yhdessä varavastaavan kanssa
• henkilöstön tiedottaminen
• ohjeisti henkilöstöä tiedottamisesta ja pukeutumisesta
• suunnitteli huollon kanssa sähkön ja veden
saatavuuden
• vastasi tarjouspyynnöistä, hankintapäätöksistä yhdessä projektipäällikön kanssa sekä vastasi tilauksista ja palautuksista sekä kaikista
kuljetuksista
• varasi vaihtorahat
• toimi yhteistyössä toimialapäälliköiden
kanssa
• vastasi kanttiinin kokonaisuuden onnistumisesta yhdessä varahenkilöiden kanssa
• teki loppuraportin yhdessä varavastaavan
kanssa.
» » varavastaava (Tuotemyynnin varapäällikkö)
• toimi yhteistyössä kanttiininvastaavan ja vuo-

rovastaavien kanssa
• hinnoitteli tuotteet (laski alv:t ja katteet)
• laski ja tilitti päivän kassat yhdessä vastaavan

kanssa,  kuljetti rahat toimistoon
• huolehti hinnastoista, mainoksista ja kylteistä

myyntipisteisiin
• seurasi pakastimien lämpötiloja
• auttoi kahviossa ja tuotemyynnissä
• teki yhdessä kanttiininvastaavan kanssa

loppuraportin.
» » työntekijöiden tehtävät
• tavaroiden järjestäminen, esillepano,

myyminen ja asiakaspalvelu
• puuttuvien tavaroiden listaaminen ja

tiedottaminen
• kahvion ja kioskien siisteydestä

huolehtiminen
• jätteiden lajittelu
• rikkinäisestä kalustosta tiedottaminen.
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Vahvuudet
hektisessä ympäristössä työskentely, palvelualttius, kielitaito myyjillä

Talous
Tuotemyynnin tulos oli odotetusta poiketen tappiollinen.
Tulos johtuu liian pienistä katteista ja siitä, että liittojen
leireistä poiketen myyntitilat piti vuokrata ja rakentaa.
Lisäksi tuotteita pitää pystyä tilaamaan leiriviikon aikana
kulutuksen mukaan. Hävikki on saatava mahdollisimman
pieneksi. Toimialan tappio oli -8136,00.
Kulut -105713,00
Tuotot 97577,00

Kalusto ja resurssit
Myyntipisteet;
1 jäätelövaunu
6 kpl jäätelöaltaita
1 kahvivaunu
2 kanttiinia (harjoitusalueella oma)
2 karkkikioskia
2 jääkaappia

• rasvakeitin 2 kpl pieniä
• leipälaatikoita n. 60
• liinat

Lisäksi käytössä pakettiauto ja maitokärryt.
Kalustoa oli riittävästi.

Toimialan yhteistyökumppanit
Sanser Oy
Paulig Oy
K-supermarket City
Nestle Oy
Kuljetus Vaajakari Oy
Sinebrychoff Oy

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä
• tarkemmat ohjeistukset tehtävistä ja työnjaosta

Yleisesti leirillä
• huomioitavaa, että myös rakennus- ja purkuleirillä

oltava kanttiinilla sähkö ja lämmin vesi käytössä.
• kanttiini kannattaa pitää omana toimialanaan ja kant-

tiininvastaavan kuulua leirityöryhmään alusta alkaen

Varastot;
kuivavarasto
kylmäkontti limuille (13x4m)
2 pakastekontti  pieni
1 pakastekontti  iso

• teltta-alueen kioskille ehdottomasti myös katos pöy-

Keittimet ja termarit;
2 kpl 200 kupin kahvinkeittimiä
2 kpl 70 kupin kahvinkeittimiä
3 kpl 50 kupin kahvinkeittimiä
1 kpl 2 pannun kahvinkeittimiä
2 kpl vedenkeittimiä
3 kpl mikroaaltouuneja
2 kpl vesitermareita
8 kpl 3 l termareita
10 kpl 2 l termareita

• Vesi- ja sähköpisteitä pitää olla riittävästi.

dille ja tuoleille
• kanttiiniin myös sisälle ja ulos tarpeeksi istumapaikko-

ja (huomioiden ainakin vierailupäivä)
• tärkeää, että leirin aikana kauppias tuo tilatut tuotteet

leirille

ViksuPuotin kalustus;
• 50 kpl pöytiä, 140 kpl tuoleja, hyllyjä
• viherkasvit, suihkulähde, matot
• valaistus
• lattia
• seinillä palokuntamerkkien kokoelmat näytillä
Maksupäätteitä 4 kpl
Kassalippaita 1 iso, pienempiä 10 kpl
Servettiteline 2 kpl
+ sokerikot, kermakot, tarjoiluvadit, kulhot, kertakäyttöastiat jne.
Munkinpaistotarvikkeet;
• taikinakone
• 30 kpl peltejä
• rasvakeitin 1 kpl iso
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Kansainvälinen
toimiala
Yleistä
Kansainvälinen toimiala vastasi ulkomaalaisten leiriläisten
kutsumisesta, tiedottamisesta ja leirille tuloon liittyvissä
asioissa. Suurin työ tehtiin ennen leiriä, kun ilmoittautumiseen ja käytännön asioiden hoitumiseen liittyvät asiat
suunniteltiin yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Leirillä ulkomaalaisia leiriläisiä neuvottiin ja toimittiin apuna
erilaisissa asioissa.

Tavoitteet ja suunnittelu
Toimialan valmistelut ennen leiriä
Toimialan valmistelut alkoivat ennen leiriä muun leirityön
kanssa vuonna 2011. Ennakkokutsut eri maihin lähetettiin
jo vuonna 2011.
Ennen leiriä suurin osa valmisteluista liittyi:
• leirimainoksien ja -flyerien tekoon
• leirikutsun tekoon
• leiristä mainostamiseen
• eri maihin leirikutsun lähettämiseen sähköpostitse
• vieraskielisen materiaalin tuottaminen internetiin
leirin kotisivuille ja muihin foorumeihin
• Facebook-sivujen vieraskielisen informaation tuottaminen
• Erilaisissa tilaisuuksissa leiristä mainostaminen: Tulimeri, eri liittojen leirit,
Suomi–Saksa -kouluttajavaihto, …
• ulkomaalaisten sähköpostikyselyihin vastaaminen
• kv-tiimin kanssa asioiden eteenpäinviemiseen ja
suunnitteluun
• ilmoittautumisten suunnitteluun  
• erilaisten tekstien kääntämiseen (ruotsi, englanti,
saksa, venäjä)
Toimialan valmistelu tapahtui syksyyn 2012 saakka vain
toimialapäällikön ja varapäällikön kesken. Elokuussa 2012
järjestettiin ensimmäinen koko johtoryhmän kokous.
Alkuperäinen ajatus toimihenkilöiden ja etenkin alussa
asiaa valmistelevien henkilöiden olemisesta eri puolilta
Suomea osoitti tässä valmistelussa hankaluutensa: yhteisiä palavereja voitiin pitää melko harvoin ja asioita oli hankalaa työstää yhdessä saman pöydän ääressä, mikä johti
leiriä kohti kasaantuvaan työmäärään joidenkin asioiden
ollessa kesken.
Toimialavalmistelu tehtiin pääsääntöisesti toimialapäällikön ja etenkin reippaan varapäällikön toimesta. Valmistelevia kokouksia pidettiin noin 6 kpl vuosittain.
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Toteutus
Leirin tavoitteisiin kuului ulkomaalaisten leiriläisten
integrointi kaikkiin leirin toimintoihin; nuorten osallistuminen koulutukseen ja aikuisten toimiminen kaikissa
toimihenkilötehtävissä.
KV-toimialalla oli käytössä päivystyspuhelin, jossa vastattiin kaksi päivää ennen leiriä, koko leirin ajan ja ennen leirin jälkeen kaksi päivää. Tarkoituksena oli antaa ulkomaalaisille palokuntalaisille Suomeen saapumisen yhteydessä
varma kontakti, joka voi jossakin ongelmatilanteessa auttaa tai välittää apua.
KV-toimisto oli edustettuna rakennusleirillä perjantaina ja
lauantaina sekä purkuleirillä sunnuntaina.
Ulkomaalaiset nuoret menivät suomalaisten kurssijärjestelmän mukaisesti. Toimi osin hyvin, osin vaatii kehittelyä.
Ulkomaalaisilla ei ollut eikä järjestetty erikseen ohjelmaa,
poikkeuksena katsottiin yksi jalkapallopeli ruokailuteltassa videotykillä.
Vierailupäivänä suurin osa ulkomaalaisista oli tutustumassa Poriin ja lähiympäristöön leirin ulkopuolella.
KV-toimiston päivittäisiä tehtäviä oli mm.:
• perusti palvelevan kv-päivystystoimiston
• auttoi leiritoimistoa ilmoittautumisessa (otti ulkomaalaiset vastaan ilmoittautumispisteessä)
• ohjasi ulkomaalaiset oikealle telttapaikalle ja toimi
turvalle tulkkina
• auttoi ulkomaalaisia ryhmiä turvakävelyssä
• hankki etukäteen teltat kahdelle ulkomaalaisille palokunnalle
• hankki yhdelle ulkomaalaiselle palokunnalle teltan,
kun heillä ei ollutkaan sitä mukana
• piti joka ilta aikuisille infotilaisuuden, jossa käytin seuraavan päivän ohjelma ja esille tulleet kysymykset
• tarkisti ilmoittautuneiden nimilistat ja hankki täsmennykset ja muut tarvittavat dokumentit
• joka-aamuinen ryhmien ohjaus koulutukseen tai
aikuisilla eri toimialoihin
• englanninkielisen Facebook-sivuston päivitys
• Instagram-sivuston englanninkielinen päivitys
• koulutuksen seuraaminen ja tukeminen tarvittaessa
• kv-toimiston tavoitettavuus tukitoimia varten,
kuten mm:
»» ensiavun avustaminen mm. tulkkipalveluin
»» tekstien kääntäminen eri toimialoille ns. lennossa
»» ohjelmien juontaminen leiriradiossa ennen vieraskielisten henkilöiden pysyvää leirinaikaista rekrytointia ja ulkomaalaisten aikuisten ja nuorten
»» tulkkiapu eri tilanteissa
»» koulutuksen tukeminen
»» leiritoimiston avustaminen

Suunnittelu

Kulut koostuivat toimialan palavereista ja ulkomaalaisten
vieraiden hakemisesta lentokentältä Helsingistä.

Oma toimiala tapasi osavahvuudella ennen leiriä 8 kertaa.

Kalusto ja resurssit

Varsinkin tiedotuksen kanssa tehtiin vahvasti yhteistyötä
ennen leiriä.

Henkilöstö
Toimialapäällikkö Kalle Lehtonen
Varatoimialapäällikkö Susanna Sankala
KV-mestari Jens Tegengrén
KV-mestari Karoliina Sulkakoski
Tulkki, jokapaikan höylä Florian Krüger
Tulkki, yleisjärjestelijä, päivystäjä Päivi Sirén
Kaikkien alojen erityisasiantuntija Heikki Mäkitalo

Leirin toteutus
Leirinaikaiset tehtävät olivat pääasiassa ns. juoksevien asioiden hoitamista. Erityisesti ensimmäisinä päivinä kouluttajien kannustus rakentavaan yhteistyöhön ulkomaalaisten nuorten ja aikuisten kanssa oli haasteellista. Tämä
onnistui sittemmin lähes kaikkien kanssa hyvin.   

Talous
Kulut-856,80

Oma toimistokontti ulkomaisten leiriläisten tukikohtana
ja infopisteenä on ehdoton. Kv-henkilökunta pärjää tarvittaessa samassa muidenkin kanssa, mutta asiakkaiden
lukumäärän ja tavaroiden säilytystarpeiden vuoksi oma
lukittava tila on tarpeellinen.
Toimiala tarvitsee oman päivystyspuhelimen ja liittymän.
Mikäli on olemassa radiopuhelin, myös sellainen.

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä on keskusteltu:
• pitäisikö ”kv:n hoitaa omansa kokonaan”, ihan leiriportin ilmoittautumisesta lähtien siihen asti kun ulkomaalaiset lähtevät kotiin => ei pidä, mutta vahvempi
ote joissakin asioissa on tarpeen
• kv:n ja koulutuksen suhde suurin ratkottava asia
»» järjestetäänkö jatkossa erillinen IR-kurssi (kuten
2010) vai enemmän ulkomaalaisia yhdelle suomenkieliselle kurssille?  nyt ongelmana oli, että
per kurssi oli liian vähän ulkomaalaisia, vahvuuden
pitäisi olla suurempi
»» miten vieraskielinen oppimateriaali saataisiin
käännätettyä riittävän ajoissa ja riittävän monelle
kielelle?
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» » suomalaisten kouluttajien asenne ulkomaalaisia

kohtaan: huutoa, vihamielisyyttä, pois sulkemista
(ei kerrota mitä tapahtuu), jonkinasteista vieroksuntaa ainakin ruotsalaisia/ruotsinsuomalaisia
kohtaan
• tiedonkulku
» » radio: pitää olla vieraskielisiä ohjelmia ja kuulutuksia
» » leirilehdessä pitää olla kaikilla leirillä yleisesti puhutuilla kielillä juttuja
» » Facebook ja Instagram oivallisia tiedotusvälineitä,
niihin pitää tuottaa vieraskielistä infoa
» » Internet-sivujen pitää pystyä vastaamaan tiedontarpeeseen, tiedon tuottaminen sinne työlästä ja
aikaavievää mutta aivan ehdotonta
» » leiriaapinen myös vierailla kielillä
» » tärkein olisi kuitenkin info ennen leiriä: kutsut,
mainokset ja esitteet
• Ruotsista tulleet myös mukaan ”KV:n piiriin”
• pieniä kehitysideoita:
» » nimikyltit kaikille kv:n ihmisille kielilippuineen
» » kv:n toimistoon hankittava perustoimistotarvikkeiden (tusseja, vihkoja, kyniä, nastoja, narua..) lisäksi:
kännyköiden latausmahdollisuus ulkomaalaisille,
tietokone ja tulostinyhteys ulkomaalaisille, kahvinkeitin, roskis, rikkalapio, jatkojohtoa...
» » kortteja kv:n ihmisille jossa nimi, yhteystiedot ja
puhelinnumero  

Mitä kannattaa tehdä samalla
lailla seuraavalla leirillä?
Ulkomaalaiset leiriläiset kannattaa integroida leiriin mahdollisimman hyvin. Ulkomaalaiset nuoret voidaan ottaa
mukaan koulutukseen. Nuorten ryhmät tulee pitää riittävän suurina, jotta kouluttajat voivat keskittyä yksin heihin. Jos kahdenkymmenen suomalaisen nuoren lisäksi
on viisi ulkomaalaista, kouluttajat eivät välttämättä ehdi,
voi tai halua huomioida heitä. Ulkomaalaisten nuorten
ohjelman ja koulutuksen täydellinen eriyttäminen omalla
kurssilla (esim. IR-kurssi) antaa helpon ratkaisun, mutta
ei tutustuta nuoria keskenään niin hyvin kuin leiri antaa
mahdollisuuden. KV-toimisto ei saisi tulevaisuudessakaan
”omia” ulkomaalaisia leiriläisiä muusta leiriorganisaatiosta
erilleen.
Kansainvälinen toimisto voisi leiriä edeltävänä aikana vastata jonkin muunkin yksittäisen tehtävän valmistelusta,
jotta tekijöillä olisi ”kädet täynnä” ennen leiriä. Leirin
aikana tekemistä riittää kyllä. Toimiston täydellistä integrointia esimerkiksi leiritoimiston alle ei aikaisemmista
pohdinnoista huolimatta suositella, sillä esimerkiksi leiritoimistopäällikkö on täystyöllistetty etenkin ennen leiriä ja kv-asioiden täysimittainen hoitaminen ja hoidattaminen leiriä valmisteltaessa lisää kyseisen päällikön tehtäväsilpun määrää kohtuuttomasti.
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Valtakunnallinen
nuorisotyötoimikunta (VNTTK)
Yleistä
VNTTK:n päätehtävänä leirillä oli nuorten kuuleminen ja
heidän kanssaan keskustelu. Tarkoituksena oli saada nuorilta ajatuksia palokuntaharrastuksesta ja kehittää sitä heidän näkemystensä pohjalta. Samalla toimikunta toi leirillä
itseään ja omaa toimintaansa sekä valtakunnallista toimintaa esille palokuntalaisiin päin.
Keskusteluja ja nuorten kuulemista varten toimikunnalla
oli leirillä maanantaista torstaihin kaksi kertaa muutaman tunnin päivässä avoinna ollut ViksuOlkkari-niminen
teltta sekä kerran leirin aikana ruokalateltassa järjestetty
ViksuAreena.
ViksuOlkkaria ja ViksuAreenaa VNTTK alkoi suunnitella
vuonna 2013 toimikunnan normaalin kokousaikataulun
puitteissa. Näin ollen VNTTK:n osallistumista VIKSU-leirille käsiteltiin yhteensä kuudessa kokouksessa ennen
leiriviikkoa.

Tavoitteet ja suunnittelu
Tavoitteena toimikunnalla oli kuulla nuoria ja keskustella
heidän kanssaan nuoria itseään kiinnostavista ja heidän
harrastustaan koskevista asioista sekä kertoa toimikunnasta ja valtakunnallisesta palokuntanuorisotyöstä niin
palokuntanuorille kuin heidän ohjaajilleenkin. Erityisesti
ViksuAreena-kuulemistilaisuudessa mahdollisesti esille
nousevia kehitysideoita haluttiin viedä käytäntöön.
Tavoitteena oli myös kerätä kokemuksia nuorten kuulemisesta ja heidän kanssaan keskustelusta sekä kehittää jatkossa hyvä toimintatapa nuorten kuulemiseen ja pyrkiä
viemään se joka tasolle eli niin paikalliselle, alueelliselle
kuin valtakunnalliselle.
Tavoitteisiin päästiin siinä mielessä, että ViksuAreenakuulemistilaisuudessa nousi esille hyviä, konkreettisia ja
toteutettavissa olevia kehitysehdotuksia. Tilaisuudessa
olivat myös kaikki liitot edustettuina ja nuoret osallistuivat keskusteluihin aktiivisesti ja innolla. Myös tilaisuuteen kutsutut ohjaajat ja tilaisuutta seuranneet toimikuntalaiset pitivät tilaisuutta onnistuneena ja tarkoituksensa
täyttäneenä.
ViksuOlkkari oli avoinna ollessaan täynnä ja palautteiden
perusteella nuorilla on ollut olohuone-tyyppiselle tilalle
leireillä tarvetta jo pidempään. Jatkossa sellaisia toivottiin
joka leireille.
ViksuOlkkarin tavoitteena oli päästä vuorovaikutukseen
nuorten kanssa pelien, sohvilla lojumisen ja kännyköi-

den lataamisen ohessa. Tässä suhteessa toimikuntalaisten rooli ja panos oli ratkaiseva ja he olivat tyytyväisiä ViksuOlkkarin antiin.
Leirin tavoitteet:
• Leirillä edistetään yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä
ylläpidetään ja kehitetään palokuntalaishenkeä.
• Leiritoiminta edistää nuorten sosiaalisia taitoja, luo
kohtaamispaikkoja ja mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden syntymistä.
• Tavoitteena on edistää nuorten kansalaisaktiivisuutta,
lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja luoda nuorille paikka tuoda äänensä kuuluviin.
• Leiri antaa mahdollisuuden tutustua maailman eri
palokuntakulttuureihin ja mahdollistaa ystävyyssuhteiden syntymistä myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Yllämainituilta osilta leirin tavoitteet saavutettiin. Sekä
ViksuOlkkari että -Areena tukivat leirin tavoitteita omilta
osiltaan hienosti. Olkkarissa kehitettiin palokuntalaishenkeä ja edistettiin yhteenkuuluvuuden tunnetta, se toimi
kohtaamispaikkana ja mahdollisti näin ollen uusien ystävyyksien syntymistä myös ulkomaalaisiin palokuntanuoriin erilaisten pelien pelailun ja kännyköiden latailun lomassa. ViksuAreena edisti erityisesti nuorten vaikutusaktiivisuutta ja -mahdollisuuksia. Se oli nimenomaan
paikka nuorille tuoda heidän oma äänensä kuuluville sekä
näkemyksensä ja ajatuksensa esille.

Henkilöstö
Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan jäsenet ja varajäsenet sekä järjestöohjaaja, yhteensä 14 henkeä.
Järjestöohjaaja hoiti käytännön järjestelyt, kuten tilat ja
muun infran yhdessä eri toimialojen, kuten järjestelyn ja
huollon, leirin johdon sekä Länsi-Suomen Pelastusalan liiton ja Uudenmaan Pelastusliiton kanssa.
Toimikunta suunnitteli toteutuksen ja toteutti itse ViksuAreena -kuulemistilaisuuden ja ViksuOlkkarin. Jokainen
toimikunnan jäsen oli ViksuOlkkarissa vähintään kaksi 2-3
tunnin vuoroa neljän päivän aikana. Monet olivat paikan
päällä myös vuoronsa ulkopuolella, niin kuin alkuperäinen
ajatuskin oli.

Leirin toteutus
ViksuOlkkari toteutettiin suuressa teltassa, johon toimikunnan jäsenen Jani Björnin kautta oli vuokrattu flipperi, nopeustesti- ja reaktiopelit sekä järjestelytoimiston
avulla sohvia, nojatuoleja ja patjoja sekä huollon avulla
(ja ajatuksesta) jatkojohtoja kännyköiden lataamista varten. Toimikunta jakoi keskenään päivystysvuorot, jolloin
oli oltava ViksuOlkkarissa. Toki vapaa-aikana paikan päällä
sai olla ja moni olikin oman vuoron ulkopuolella.
ViksuAreena -keskustelutilaisuuteen järjestöohjaajan
kautta oli kutsuttu keväällä jokaisesta pelastusliitosta
viisi nuorta ja yksi ohjaaja. Keskustelutilaisuus järjestettiin ruokalateltan takaosassa, johon oli laitettu penkkejä
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ympyrän muotoon, jotta kaikki näkivät ja pääsivät tavallaan samalta viivalta osallistumaan keskusteluun. Tilaisuus alkoi to 3.7. klo 18:30 ja päättyi n. 20:30.
Tilaisuuden juonsivat valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan varapuheenjohtaja Esko Lehtonen sekä Porin kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Nina Aronen,
joka toimii myös Porin VPK:n nuoriso-osastossa ja oli tätä
kautta muutenkin leirillä mukana.
Tilaisuuden aluksi kerrottiin paikalla olleille nuorille,
kuinka nuoria kuullaan kaupungin tasolla, kuinka asiat
käytännössä siellä nuorten osalta etenevät ja millaisiin
asioihin nuoret voivat tätä kautta vaikuttaa. Tätä kautta
samalla avattiin tilaisuuden tarkoitusta ja sitä, mitä tilaisuudella pyritään saavuttamaan ja millaisiin asioihin ViksuAreenassa on tarkoitus ottaa kantaa.
Nuoret olivat erittäin hyvin opastettu liittojen toimesta jo
etukäteen ennen tilaisuutta, ja he pääsivät saman tien asiaan ja keskustelut hyvin käyntiin. Näin ollen tilaisuuden
tavoitteet eli kehitysehdotukset ja eri alueiden välinen tiedonvaihto toteutuivat tilaisuudessa erinomaisen hyvin.
Valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta toteutti suunnittelun melko itsenäisesti. Joitain ajatuksia saatiin leiritoimikunnalta leiritoimikunnan kokouksissa, ja ne myös toteutettiin. Tällainen oli mm. ViksuOlkkarin nimi. Leiritoimikunta suhtautui toimikunnan mukanaoloon hyvin alusta
asti ja auttoi rakentavassa ja hyvässä yhteistyöhengessä
toimikuntaa suunnittelussa ja leirillä.
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Järjestely- ja rakennustoimiala kuin myös koko leirin johto
auttoivat käytännön toteutuksessa leirillä ja tarvikkeiden
hankinnassa ennen leiriä. Myös leirin jälkeen purkaminen
ja tarvikkeiden palauttaminen kävi erinomaisen jouhevasti. Siitä kiitokset kaikille.
Erityisen suuri kiitos avusta lähtee Uudenmaan Pelastusliittoon sekä Jussi Jokiselle. Pelastusliitto antoi teltan ViksuOlkkarin käyttöön, jonka Jussi Jokinen kuljetti paikalle
Padasjoelta. Asian organisoi leirin varapäällikkö Roger
Roos.
Myös muonitus auttoi antamalla tilan ViksuAreenan käyttöön. Huolto toimitti paikalle penkkejä ja sähköt.
Kaikkien toimialojen ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton
kanssa yhteistyö ei olisi voinut paremmin toimia. Leirille
oli näin ollen ilo osallistua ja sitä tehdä.

Talous
Kulut
Pelien vuokra: 200 e
Kalusteiden vuokra: 300 e

Kalusto ja resurssit
1 toriteltta:
ajoi asiansa, olisi totta kai saanut olla suurempikin
1 flipperi, 1 nopeustestipeli ja 1 reaktiopeli:
pelaajia olisi ollut aina kymmenen enemmän kuin pelejä
1 sohva, 3 nojatuolia, 1 sohvapöytä, 1 baaripöytä:
istuma- ja oleskelupaikkoja oli riittävästi.

1 pitkä patja ja 32 pistorasiaa kännyköiden lataamista
varten: määrä olisi saanut olla moninkertainen. Siinä
mielessä toteutus oli toimiva, että nuorten kanssa pääsi
hyvin juttelemaan samalla, kun latasivat ja vahtivat kännykkäänsä. Tulevaisuudessa latausmahdollisuuteen ja
sen toteutukseen tulee leireillä kiinnittää
erityistä huomiota.
1 suuri kuulemistila (ruokalateltta) ja riittävästi istuimia ympyränmuotoon: toimi hyvin.

Toimialan yhteistyökumppanit
UPL, LSPeL, eri toimialat: järjestely, huolto, muonitus,
leirin johto, toimiala MATTI LEHTONEN.

Kehitysehdotukset
Toimialan sisällä
ViksuAreenan tyyppinen kuulemistilaisuus kannattaa järjestää jokaisella leirillä tai jonkin muun tilaisuuden/tapahtuman yhteydessä alueilla. Paikan päällä kuulemistilaisuudessa ei välttämättä tarvitse olla ohjaajia, nuoret osaavat
ja uskaltavat kyllä puhua ilman ohjaajien ”ohjailuakin”.
Juontaja on hyvä olla ja hieman asialistaa etukäteen pohtia. Keskustelujen on kuitenkin hyvä antaa kulkea vapaasti
siihen suuntaan, mihin se on menossa.
Tärkeää on myös etukäteen kutsua nuoria tilaisuuteen
ja ohjeistaa heitä tilaisuuden luonteesta ja pyytää pohtimaan mahdollisesti tiettyjä aiheita. Se, että annettaisi
nuorten puhua mitä haluavat, saattaa olla haastavaa. Helpompi päästä liikkeelle, kun on jokin aihe, mihin ottaa
kantaa ja käsitellä. Sitä kautta keskustelu kehittyy omia
uomiaan. Liian nuoria ei kannata kutsua tilaisuuteen. Nyt
ViksuAreenalla paikalla olleet olivat 14–17-vuotiaita, mikä
osoittautui keskustelujen kannalta toimivaksi.
ViksuOlkkarin tyylinen tila kannattaa ottaa käyttöön joka
leirillä. Nuoret selvästi haluavat aikuisten seuraa ja rupatella heidän kanssaan niitä näitä aidanseipäitä. Oleskelutila kannattaa sijoittaa jonkin muun toimialan yhteyteen,
esim. tiedotuksen. Näin tieto kulkee, kaikki tieto löytyy
samasta paikasta, samassa paikassa viettävät aikaansa
niin aikuiset kuin lapsetkin, keskustelut ovat luontevia ja
palaute on välitöntä. Samalla tilassa voi olla muita aktiviteetteja ja voi syntyä spontaaneja asioita, esim. jalkapallopelejä tai kävelyretkiä lähiseudulle.

Yleisesti leirillä
Kaikki ohjelma selkeästi esille niin, että sisältö avataan
kunnolla ja nuoret tietävät missä mitäkin tapahtuu. Nuoret on palautettava keskiöön niin, että he ovat mukana leiritoimikunnassa järjestämässä leiriä ja saavat ottaa kantaa omiin asioihinsa. Kaikessa toiminnassa ja toteutuksessa tulee pyrkiä siihen, että nuoret pääsevät itse tekemään ja osallistumaan tekemiseen. Erityisesti leirilehti ja
-radio olisi äärimmäisen hyvä toteuttaa nuorten toimesta.
Kun kaiken toiminnan kohdalla esitetään kysymys ”kuinka

tämä edistää palokuntanuorisotyötä ja kuinka nuoret voivat tähän osallistua”, ollaan jo lähellä lopullista voittoa.

Mitä kannattaa tehdä samalla lailla seuraavalla leirillä?
Samalla lailla kannattaa toteuttaa yhteistyö. Turhat rajaaidat rikotaan, alueiden ja toimialojen välinen yhteistyö
saa olla yhtä luontevaa ja välitöntä kuin Viksun yhteydessä. Kannattaa pyrkiä Steve Jobsin tavoin yksinkertaistamaan asioita niin pitkälle kuin mahdollista: turha tehdä
asioista vaikeampia kuin ne ovat. Kannattaa aina valita se
pienimmän riesan tie.
Samalla tavalla kannattaa antaa toimialoille työrauha ja
luottamus: kun on tehtävä annettu, luotetaan, että se hoidetaan omalla tavalla. Turha ohjailu siis pois, kuten nytkin
toimittiin. Siksi kaikki onnistui kivuttomasti ja sukkelasti.
Hyvä Terhi! I love you.
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Lopuksi,
projektivastaavan
mietteitä
Huhhuh. Se on siinä. Neljän vuoden työ on tehty ja upea
projekti saatu päätökseen. Olen saanut toimia mahtavan
leiritoimikunnan kanssa ja saanut niin heiltä kuin työkavereilta paljon tukea ja vinkkejä. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen on ollut antoisaa. Harvemmassa työssä samana päivänä pitää ja saa miettiä rippikoulun käytännön järjestelyjä kapitulikäynteineen, tilata
polttopuita ja laskea suihkujen virtaamia. Onneksi ei kaikkea ole tarvinnut tehdä yksin. Viksu-leirin tekeminen on
ollut matka ja onkin nyt haikea päästää siitä irti.
Projektivastaavana työssä haasteellisinta oli avustushakemuksien tekeminen. Vuosina 2011–2013 hakemuksia tehtiin yli kymmenen, mutta avustusta saatiin vain
Jenny ja Antti Wihurin rahastolta ja Margaretha Säätiö sekä yleisavustuksen mukana Palosuojelurahastosta.
Yhteistyökumppanineuvotteluja käytiin myös kymmeniä,
mutta niissä aika nopeasti selvisi, millä tahoilla oli halukkuutta tukea palokuntanuorisotyötä. Yhteistyökumppaneita hakiessa tukijat pitivät hyvänä sitä, että yrityksiin
neuvottelemaan meni vapaaehtoistyöntekijä yhdessä
projektivastaavan kanssa. Näin heille tuli tuntu, että raha
tai aineellinen avustus todellakin saavuttaa kohteensa.
Mukavinta ja vaivattominta oli yhteistyö toimialapäälliköihin. Projektin alussa päätin, että aikuiset ihmiset osaavat tehdä varmasti toimialaansa liittyvät työt paremmin
kuin minä ja toimin vain heidän tukenaan heidän pyrkimyksissään. Päätös on ollut hyvä.  Välillä osaa on joutunut
hiukan patistelemaan ja osa on joutunut patistelemaan
minua. Itseäni koskevaa palautetta kysyessä eräs toimialapäällikkö vastasi naulan kantaan osuen: ”Et sä mikään
sihteeri ole, kukaan ei kirjoita vaikeammin luettavia pöytäkirjoja kun sä, mutta hyvin sä tulet kaikkien kanssa toimeen ja saat hommat hoitumaan.”
Kiitos!
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liite 1 tilastotiedot leiriläisistä

Nuoret /
Aikuiset:

Mies

Nainen

Yhteensä

Aikuiset

636

411

1047

Nuoret

1175

610

1785

Yhteensä

1811

1021

2832

Toimiala

Mies

Nainen

Yhteensä

Hallinto

15

7

22

Huolto

84

13

97

Järjestely

50

6

56

Kansainväline

4

3

7

Kanttiini

10

37

47

Koulutus

233

111

344

Kurssilainen

1214

614

1828

Lapset

30

53

83

Muonitus

16

78

94

Muut

5

1

6

Ohjelma

30

30

60

Tiedotus

28

21

49

Turva

86

32

118

Varamiespalv

6

15

21

Yhteensä

1811

1021

2832

Tehtävät
leirillä:

Nuorten ikäjakauma:
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leiritoimikunta 82130, 82131-2

-150

-83

-434

-2554

-28975

-73

-1463

-11

-1669

-105931

-91753

-3134

-45647

-10647

-22285

415253

-127046

-3357

-36693

-9052

-26508

30000

2012

71660

2013

64999

2014

562340

kulut 2011

-42575

2012

-46695

-6318

2013

-88545

2014
yhteensä

liite 3 yhteistyökumppanit

Leirin
yhteistyökumppanit
Leirillä oli useita yhteistyökumppaneita, joilta saimme
niin rahallista kuin aineellistakin tukea.
Pääyhteistyökumppaneita olivat:
Turvata Oy Ab
Sachtleben Pigments Oy
LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Satakunnan pelastuslaitos
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Porin kaupunki
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Muut yhteistyökumppanit:
81. FICC Rally Pori 2014 /SF-Caravan ry
A. Ahlström Kiinteistöt Oy
Ajecco Oy
Cassidian Oy
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Eyesolutions Oy
Imago+ Oy
K-market City Oy
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kuljetus Antti Vaajakari Oy
Käyttöauto Oy
Laurea ammattikorkeakoulu
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
NettiTieto Oy

tiedotus 82136

koulutus 82135
2040

tuotot 2011

johto 82133

10500

Yleiskulut 821

huolto 82134 ja rakennusja purku 82144

liite 2 talous

YHTEENSÄ

ruokahuolto 82143

tuotemyynti 82142

kv 82141

toimisto 82140

ohjelma 82139

järjestely 82138

turva 82137

30000

1775

1378

73038

5632

70631

90567

1600

668822
-42575

-43

-358

-2178

-576

0

-470

-13218

-2557

-73457

-853

-3968

-193

-11852

-186

-139965

-3989

-12670

-31690

-3090

-193

-80643

-123806

-535477

-6210

-13028

-33118

-5283

-857

-8136

-124948

21016

Pekka Niska Oy
Pirkanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Pori Energia Oy Energia yksikkö
Pori Energia Oy Myyntiyksikkö
Pori Jazz ry
Porin kaupungin puistotoimi
Porin kaupungin ruokapalvelukeskus
Porin kaupungin tekninen palvelukeskus
Porin kaupunki Nuorten työpaja
Porin Kylmäasennus Ky
Porin Leipä Oy
Porin Linjat Oy
Porin Puupojat Oy
Porin Seudun Matkailu Oy Maisa
Porin Vesi
Radio Pori
Rakennusliike Astora-Rakennus Oy

Sampo Rosenlew Oy
Sanser Oy
Satamaito Oy
Scania Suomi Oy
Scania Suomi Oy Pori
Sinebrychoff Oy
Sound City Pori Oy
SPEK-ryhmä
SPR / Satakunnan piiri
SPR / Varsinais-Suomen piiri
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Technip Offshore Finland
Topteam Oy
Ursuk Oy
Valio Nestle Oy
Waloplast Oy
Venepori Oy
Westas Pihlava Oy
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