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Pääotsikko

Suurleirin 2022 
järjestelyt
rullaamaan

s. 5

Kättely vaihtui verkkomoikkailuksi

Normaali kou-
lutustoiminta 
palautuu vähi-
tellen

Epidemia tuo 
johtajan piir-
teet esiin

Liitto ottanut 
uuden viesti-
palvelun käyt-
töön

Ehdittiin jo alkaa huoles-
tua, kuka ottaisi seuraavan 
suurleirin järjestelyvastuun. 
Esiin nousi loppukeväästä 
kolmen pelastusliiton koa-
litio vastaamaan suurleirin 
2022 toteutuksesta.

Kaikkia toimintoja riepo-
tellut Koronakevät on laitta-
nut kalenterit ja tapahtumat 
uuteen uskoon. Ihmisillä on 
kuitenkin taipumus  selviy-
tyä. Toiminta säilyy, toimin-

tatapa vaihtuu. Joitain toi-
mintoja ei kuitenkaan juuri 
voi järjestää etänä verkon 
välityksellä. Onneksi osa 
voidaan toteutaa sovelletuin 
menetelmin. Juttu pureutuu 

Liiton alueen nuoriso-osas-
tojen arkeen kevään tuomis-
sa haasteissa.

Osa palokunnista on on 
vetänyt säännöllisesti viik-
koharjoituksia etänä. 

Palokuntakoulutuskevät 
meni miten meni. Kesällä 
voidaan aloittaa jälleen kou-
lutustoiminta erityisjärjeste-
lyin ja syksyn koulutussuun-
nitelmat menevät kokonaan 
uusiksi.

Kriisijohtaminen on haas-
tavaa. Johtajalle kasaantuu 
paineita luotsata yhteisön-
sä kuiville kriisistä. Työ ei ole 
helppoa, jos siihen paneutuu.

s. 3

LSPeL:n helmikuussa 
toteutetun verkkosivu-uu-
distuksen myötä otettiin 
keväällä käyttöön uusi uu-
tiskirjepalvelu poistamaan 
viestinnän pullonkauloja.

s. 3

s. 6-7
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Eduskunnassa huhti-
kuun lopussa hyväk-
sytyn poikkeamislain 

perusteella yhdistyksen (ke-
vät)kokouksen voi siirtää 
pidettäväksi viimeistään 
30.9.2020. Periaatteessa 
kokouksen voisi pitää myös 
etänä, mutta tasapuolisuus-
vaatimusten vuoksi on selke-
ämpi siirtää kokous pidettä-
väksi myöhemmin. LSPeL:n 
hallitus päättää seuraavas-
sa kokouksessaan kevätko-
kouksen ajankohdan.

Nuorisolle suunnitel-
laan koulutusta

Merkittävin yksittäinen 
LSPeL:n rajoitustoimi on ol-
lut POLTE -palokuntanuori-
soleirin (Koski Tl) siirtäminen 
vuodella eteenpäin. Sen pois 
jäämistä pyritään paikkaa-
maan aiempaa suuremmalla 
panostuksella alueleireihin, 
jotka pidetään syksyllä vii-
konloppuun ajoittuen. Jotta 
palokuntanuoret pysyisivät 
mukana kurssirytmissä, pää-
tettiin nuoriso-osastoille teh-
dyn kartoituksen perusteella 
tänäkin vuonna silti järjestää 
mahdollisuus leiriin kuuluviin 
koulutuksiin. Tämä on suun-
niteltu toteutettavaksi pitä-
mällä teoriaosuuksia etänä 
ja käytännön harjoituksia pit-
kälti alueleirien yhteydessä.

Koronasta irti pyristelyä

Siirrytty etäkokouksiin

Liiton hallinto, valiokun-
nat ja työryhmät ovat poikke-
ustilanteessa kokoontuneet 
käyttämällä etäyhteyksiä, 
mikä on osoittautunut yllät-
tävänkin toimivaksi tavaksi. 
Se ei kuitenkaan korvaa sitä 
vuorovaikutusta ja yhteisölli-
syyttä, joka palokuntalaisten 
aidoissa kokoontumisissa 
on. Koulutuksessa on etänä 
pidettävien teoriaosuuksi-
en lisäksi tulossa myös liiton 
omia verkkokursseja palo-
kuntalaisille.

Vaikka turvallisuusvies-
tinnän puolella valistustoi-
minta on kokoontumisten 
puuttuessa hiljentynyt, toi-
mii sähköinen tiedotus silti 
normaalisti. Muun toimin-
nan ollessa vähäisempää 
onkin painopiste siirtynyt uu-
distettujen liiton kotisivujen 
ja sosiaalisen median ylläpi-
toon. Näiden käyttäjämää-
rät ovat raporttien mukaan 
olleet alkuvuonna erittäin hy-
vällä tasolla ja vertailukelpoi-
sia isompienkin toimijoiden 
kanssa.

Toistaiseksi rajoitukset 
näyttävät purreen

Valtiovallan ohjeistamat 
toiminnan rajoitukset näyt-
tävät toistaiseksi tehonneen 

hyvin koronaviruksen leviä-
misen estämisessä: tartut-
tavuusluku on pudonnut ja 
sairaalahoitoa vaativien ko-
ronapotilaiden määrä pie-
nentynyt. Vähitellen rajoituk-
sia ollaankin purkamassa ja 
toimintoja avaamassa nor-
maalimpaan suuntaan.

Koulut ovat siirtyneet lähi-
opetukseen, yleisiä palvelui-
ta käynnistellään ja kesäkuun 
alusta kokoontumisrajoi-
tusta ollaan lieventämässä 
enintään 50 henkilöön. Lii-
ton palkattu henkilöstö pa-
lasi toimistolle toukokuun 
alussa.

Palokuntakoulutukset

Tarkoituksemme olisi 
jatkaa kesken olevia palo-
kuntakoulutuksia loppuun 
heti kesäkuun alusta ja lait-
taa hakuun uusia lyhyempiä 
kursseja kesän aikana käytä-
väksi. Osa palokuntalaisista 
kun saattaa jo olla joutunut 
käyttämään lomansa koro-
natilanteen vuoksi, jolloin 
kesälläkin voisi olla kiinnos-
tusta koulutukseen. Lomati-
lanteesta ei kuitenkaan hel-
posti saa kattavaa kuvaa. 

Kesän kursseilla olisi mah-
dollista purkaa edes hieman 
ruuhkaa pois syksyltä, jonne 
nyt pitämättä jääneet kurs-
sit pyritään sijoittamaan. 
Sopimuspalokuntalaisten 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton toiminnot ovat osallistujien kokoontumisen osalta olleet pandemiariskin ta-
kia tauolla maaliskuun puolivälistä lähtien. Siten palokuntakoulutuksista on voinut pitää vain etänä toteutetta-
via teoriaosuuksia. Myös 1.4. suunniteltu LSPeL Turvallisuusseminaari Porin Prikaatissa sekä järjestötoiminnan 
puolelta mm. Kevättööttäys jäivät pitämättä. LSPeL:n veteraanipäivääkään tuskin järjestetään perinteisellä 
tavalla, ja liiton kevätkokous lykättiin pidettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Valoa tunnelin päässä?

koulutusta päästäänkin Var-
sinais-Suomen osalta turval-
lisuusseikkoja noudattaen 
jatkamaan 1.6. alkaen, mut-
ta Satakunnan pelastuslai-
toksen ohjeistuksen mukaan 
VPK-koulutus voi alkaa vasta 
15.8.

Uudelleentarkastelu 
tullee loppukesästä

Vaikka tilanne tällä het-
kellä näyttää koronan suh-
teen optimistisemmalta, on 
toki mahdollista - ja jossain 
määrin todennäköistäkin 
- että vielä tulee uusia tau-
tiaaltoja, jolloin rajoituksia 
joudutaan tarkastelemaan 
uudelleen. Tällöin on mah-
dollista, ettei edellä kirjoitet-
tu toteudu muutetussakaan 
aikataulussa, vaan toimin-
tojen uudelleen käynnistä-
mistä joudutaan jälleen lyk-
käämään. Toivotaankin, että 
tilanteeseen saadaan mah-
dollisimman pian joku kes-
tävä ratkaisu ja päästään 
kaikilla elämän alueilla pa-
laamaan normaalimpaan 
kulkuun.
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Sanan ”kriisi” alkuperä 
on kreikan kielen verbistä 
krinein, mikä tarkoittaa 
ratkaisemista, valitse-
mista, erottamista ja tuo-
mitsemista. Toisin sanoen 
jonkin asian muutosta.

Reagointi päälle istu-
vaan ja kaikkea muut-
tavaan kri isi in on 

alussa yleensä ihmetys tai 
shokki, ainakin osittainen 
toimintojen kangistuminen 
tai jähmeys ja yleinen ”väri-
nä”. Siitä seuraa ajan kulu-
essa asian käsittely, sopeu-
tuminen, ja uuden opettelu. 
Tämän jälkeen aletaan to-
teuttaa asioita muutokseen 
sopivalla tavalla, jos aletaan. 
Osa tahoista, toiminnoista 
tai yksilöistä eivät sopeu-
du muutokseen ja pysyvät 
jähmettyneenä. Osa jatkaa 
eteenpäin. 

On ollut mielenkiintoista 
seurata yhteiskuntamme ke-
hitystä kevään muutoksessa 
niin mikro- kuin makrotasol-
la kansainvälisistä asioista 
aina oman kotipitäjään ja ys-
tävä-perhepiiriin.  Jokaisen 
tahon kehityksessä tuntuu 
olevan koosta riippumatta 
sama kehitysrakenne krii-
sissä: ihmetys sekä ainakin 
osittainen jähmetys/shokki/
laamaantuminen-sopeutu-
minen-uuden toteuttaminen 
tai pois kuihtuminen.

Johtajuus punnitaan 
kriisissä

Omien hajahavainto-
jen mukaan kriisin vaiheet 
eri tahoilla ovat erimittaisia 

Alussa jähmetytään, sitten tapahtuu, 
jos tapahtuu
Johtajilla valtava merkitys kriiseissä

riippuen lukuisista syistä: 
persoonista, johtamisratkai-
suista, maantieteestä, toi-
mi-/elämänalasta jne. Joh-
tajien toiminnalla on kriisissä 
suuri merkitys, etenkin siinä 
kuinka pitkiä oman yhteisön 
kriisivaiheet ovat. Kriisissä 
jos koskaan, johtajan pitää 
ottaa rooli ja suojella lau-
maansa, organisaatiotansa 
tai yhteiskuntaansa. Pää-
töksiä pitää tehdä kriisitilan-
teessa varsin vajavaisenkin 
informaation pohjalta, joten 
ohilaukauksia tulee väistä-
mättä. 

Mielestäni johtamisen 
kannalta tärkeä johtamis-
suunta kriisitilanteessa on 
olla aiheuttamatta lisää väri-
nää ja huolta johdettavilleen. 
Kriisitilanteessa johdettavi-
en kuuntelutaajuudet ovat 
viritetty äärimmilleen omien 
johtajiensa suuntaan, joten 
puolihuolimattomat ulostu-
lot saattavat aiheuttaa lisää 
huolta yhteisössä, jossa yksi-
löillä on valmiiksi kriisin takia 
turvaton olo.

Turvattoman olon omaa-
va yksilö, ei ole tehokas eikä 
tuota parasta mahdollista 
panosta vallitsevaan kriisiin 
sopeutumisessa. Se vain pi-
dentää jähmettymisvaihet-
ta.

Koolla ei ole väliä

Ei ole väliä onko organi-
saatio valtiovalta, kaupunki, 
kunta, perhe, laitos, palokun-
ta, yhdistys tai palokunnan 
osasto. Johtajan pitää tulla 
eteen ja ottaa rooli suojellak-
seen yhteisöään ja luotsata 

läpi eteen tulleen muutok-
sen.

Johtajan takin sisävuo-
ri paljastuu viimeistään täl-
laisessa muutoksessa. La-
maantuuko johtaminen 
täysin, tuleeko irrationaalisia 
tai hätäisiä päätöksiä? Luoko 
johtaminen turvallisuutta ja 
vakautta vai repiikö se? Mitä 
paremmin johtaja suojelee 
yhteisöään sen tehokkaam-
maksi ja nopeammaksi pon-
nistelu kriisistä ulos tulee.

Johdettavaa on myös 
kriisin jälkeen

Merkitystä on myös sillä, 
miten johdetaan, kun pääs-
tään kriisistä ulos. Mitä opit-
tiin, mitä toimintoja voidaan 
palauttaa, muutetaanko täy-
sin joitain käytäntöjä? Mi-
ten yhteisön hyvinvointi on 
muuttunut kriisin jälkeen? Pi-
tääkö asiaa vielä käsitellä or-
ganisaatio- tai yksilötasolla 
vai jatketaanko puskemista 

Anssi Lamminen
järjestöpäällikkö, LSPeL

entiseen malliin kuin mitään 
muutosta ei olisi tapahtunut-
kaan? Johtamisvalintoja. 
Kriisin jälkeen, suhtautumi-
nen johtajaan vahvistuu jom-
paankumpaan suuntaan. 
Miten itse toimisit johtajana 
kriisissä? 

Mikä avuksi?

Työkaluja tässä ovat joh-
tajalle täsmällinen ja luotet-
tava viestintä, vertaistuki, 
kuunteleminen, vastuunkan-
to, yhteistyö sekä kriisin aihe-
uttaneen tapahtuman syiden 
ja seurausten opiskelu sekä 
yleisesti johtamisen ikuinen 
opettelu. Johdettaville toi-
von kärsivällisyyttä ja tilaa 
johtajalle tehdä ratkaisuja. 
Päätösten oikeellisuus sel-
viää vasta yleensä kriisin jäl-
keen savun hälvettyä. 

Toivotan kaikille johta-
jille, olit sitten perheen pää 
tai valtion johtaja, voimaa 
ja rohkeutta luotsata oma 

yhteisösi ulos kriisistä siten, 
että voit sanoa jälkeenpäin 
itsellesi tehneesi kaiken voi-
tavasi, jotta yhteisösi olisi en-
tistä vahvempi muutoksen 
jälkeen.

Liiton somejulkaisujen 
tavoitettavuus on ol-
lut vuoden alusta yli 90 

000. Liiton käytössä olevat 
Sometilit ovat Facebookis-
sa: Tulimeri -risteily, Länsi-
Suomen Pelastusalan Liitto 
ry, LSPeL palokuntaleiri ja LS-
PeL palokuntanaiset. Instag-
ramissa LSPeL viestii nimellä 
LSPelastus, jossa sielläkin ri-
kottiin 1 000 seuraajan raja 
tänä vuonna. 

Liiton sähköinen viestintä 2020
Sosiaalinen media tavoittaa

Uutta viestinnässä

LSPeL:n sähköisen vies-
tinnän uudistamiseen liitty-
en on nyt tarjolla myös Crea-
mailer -uutiskirjepalvelu. 
Siinä sähköpostitse toimite-
taan tiedotteita, jotka ovat 
liiton uudistetun graafisen 
ilmeen mukaisia. Uutiskir-
jeiden kohdentaminen on 
aiempaa tarkempaa, sillä 
jäsenistön edustajat voivat 

LSPeL:n kotisivujen kautta ti-
lata uutiskirjeitä valitsemien-
sa aihealueiden mukaisesti. 
Ensimmäinen uutiskirje jul-
kaistiin 12.5. 

Uutiskirjeen tarkoitus on 
poistaa mahdolliset säh-
köpostiviestinnän pullon-
kaulat, joita voivat olla esi-
merkiksi palokuntien yleiset 
postiosoitteet. Liittymällä 
liiton verkkosivujen kautta 
uutiskirjeen tilaajaksi, saat 

sähköpostiisi ajankohtaisen 
tiedon tulevista koulutuksis-
ta ja tapahtumista. Uutiskir-
jeitä on tarkoitus lähettää 1-4 
kertaa kuukaudessa, riippu-
en kyseisen ajan toimintati-
lanteesta.

Uudet verkkosivut

Liitto uusi verkkosivunsa 
helmikuun 11. päivä. Verkko-
sivuistuntoja on kertynyt vuo-
den alusta lähes 15 000. Verk-

kosivu-uudistuksella haettiin 
selkeyttä ja käyttäjäystäväl-
lisyyttä sekä lisäksi uuden 
vuosikymmen ilmettä. Verk-
kosivujen suunnittelutyöstä 
vastasi LSPeL tiedodotusva-
liokunta ja toteutuksen teki 
turkulainen Sivustamo Oy.

Palautetta uusista verk-
kosivuista, lehdestä ym. lii-
ton viestinnästä otamme 
mielellämme vastaan. Laita 
vaikka postia osoitteeseen 
toimisto@lspel.fi  

@Ante Hamersmit
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H ä l y t ys o s a s t o t  ova t 
turvautuneet etäharjoi-
tuksiin sosiaalisia kans-
sakäymisiä piinaavan vi-
ruksen vuoksi. Osaamisen 
ylläpito ei siis ole onneksi 
täysin keskeytynyt ope-
ratiivisella puolella. Sama 
pätee palokuntanuorten 
parissa.

LSPeL järjesti touko-
kuussa yhteisen etä-
foorumin nuorisotyötä 

tekeville palokunnille. Tavoit-
teena oli jakaa hyviä ideoita 
ja toteutustapoja siitä, mitä 
ja miten etäharjoituksia voi-
daan omille palokuntanuo-
rille järjestää. Lisäksi jaet-
tiin toiminnassa esiin tulleita 
haasteita sekä erilaisia kana-
via toteutukseen.

Keskusteluissa tuli ilmi, 
että osastot ovat järjestä-
neet nuorisotoimintaa mo-
nin eri tavoin. Tavoitteena on 
ollut pitää nuoriin kontaktia 
ja järjestää heille säännöllis-
tä toimintaa. Osa osastoista 
on pyrkinyt noudattamaan 
normaalia kevään harjoi-
tussuunnitelmaa sovelletul-
la tavalla viikoittain.  Osa on 
ratkaissut asioita toisella ta-
valla. Ainoaa oikeaa tapaa ei 
ole tällaisessa tilanteessa.

Pyristellä eroon passii-
visuudesta

Kevät on ymmärrettävästi 
passivoinut. Aktiivisella kon-

Nuoriso-osaston viikkoharjoituksia etänä
Monenlaista monella tapaa, tyyli vapaa

taktin pitämisellä pyritään 
vähentämään passiivisuut-
ta ja (toivottavasti) syksyn 
liveharjoitusten osallistuja-
hävikkiä. Haasteena on ol-
lut osallistaa nuoria. Etenkin 
tehtävänpalautukset yhtei-
siin ryhmiin koettiin haasta-
vaksi. Nuoret ovat joutuneet 
muutenkin etäkoulun vuoksi 
näyttöpäätteelle, joten har-
joitukset/verkkokoulutukset 
on pyritty pitämään lyhyinä 
(alle 60 min). Videotehtävät 
yms. näyttäisi kiinnostavan 
nuoria oppitunteja enem-
män. Lisäksi osa palokunnis-
ta on pyrkinyt ottamaan mu-
kaan myös palokuntanuoren 
sisaruksia ja vanhempia. Si-
saruksia on saatu enemmän 
aktivoitua, vanhempia ei 
niinkään. Avainsanana etä-
harjoitusten onnistumisessa 
ollee keveys, helppous ja pai-
neettomuus.

Monia tapoja toteuttaa

Palokunnat ovat aktivoi-
neet nuoria erilaisilla teh-
tävillä kuten Korona-ajan 
vessapaperihaasteet, palo-
postibongaus, oman kotiva-
ran selvittäminen yms. Ideoi-
ta  on tuhansia. Kaikkea ei itse 
tarvitse keksiä. Esimerkik-
si Youtuben Maailma täyn-
nä haasteita –videoista on 
otettu ideoita toteutukseen. 
Lisäksi valmiita valtakun-
nan turvallisuusviestintäka-
navia, kuten NouHätä sivun 

palveluja on käytetty nuorten 
aktivoimiseen. Lisäksi oppi-
tunneilla on käytetty vierai-
levia luennoitsijoita esimer-
kiksi eläintenpelastamiseen 
ja hätäkeskustoimintaan. 
Haastetehtävien suoritta-
jia on palkittu muun muas-
sa viemällä esim. limupuol-
lo nuoren postilaatikkoon 
tai antamalla harjoitustunti-
merkintöjä suoritetuista teh-
tävistä. 

Perinteisiä palokuntatai-
tojakin on harjoiteltu etänä. 
Ensiapuluennot, liikenne-
turvallisuuskoulutus, alkus-
ammutus, eläintenpelasta-
minen ja kalustontuntemus 
ovat olleet foorumiin osallis-
tuneiden palokuntien työka-
lupakissa kevään aikana.

Mitä kanavia

Suosituimpia palokunti-
en etäharjoituskanavia ovat 
olleet omat Whatsapp -ryh-
mät, Teams, Kahoot ja omat 
verkkosivustot. Lisäksi on 
hyödynnetty google Forms –
alustaa (onnistuu, jos gmail 
–tili), johon voi luoda viikko-
harjoituksen, lisätä tehtäviin 
kuvia ja videoita. Tehtävien 
laatiminen ja palautusten 
seuranta ovat tällä alustalla 
varsin helppoa.

Teams tai Zoom –sovel-
luksesta saa irti oppitun-
timaiset luennot. Ainakin 
Teams (Microsoft) –sovelluk-
sessa kokouksen järjestäjä/

Käytössä olevia etäkanavia & 
Ideakoonti

 
1.   Whatsapp -ryhmät
2.   Teams (Microsoft), mikä on hyvä kanava  
       oppituntien pitämiseen
3.   Google Forms, jonne voi tehdä kysymyk
       siä joihin lisätä kuvia ja videoita. 
4.   Kahoot, kisailut, visat ja kyselyt
5.   www.seppo.io –oppimisalusta
6.   Youtube
7.   Omat verkkosivut, johon lisätty tehtäviä 
       ja harjoitusaiheita
10. Kouluttajien oma aktiivisuus ja innosta-
       vuus hyvin tärkeää
11. Maailma täynnä haasteita –youtube
12. Vessapaperihaasteita
13. Haastetehtävät, joissa palkintoja ja/tai 
       harjoitustuntimerkintöjä
14. Pongaa paloposteja kotikulmiltasi
      -haasteita

ylläpitäjä voi tallentaa käy-
dyn koulutuksen, jonka voi 
jakaa vaikka omille verkkosi-
vuille nuorten katsottavaksi.  

Pääasia on, että tehdään  
ja suunnitellaan, edes yrite-
tään palokuntanuortemme 

eteen. Omat ”nettipelkora-
joitteet” on sysättävä syr-
jään tulevien pelastajiemme 
vuoksi.

Koti on muuttunut harrastus- ja 
työpaikaksi. Esa Laine pitää Kaa-
rinan VPK:n nuorille liikenneon-
nettomuusharjoiutsta etänä.
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Kevät sai kaikki tahot 
vähän rykimään ja toi-
minnat takkuilemaan. Ei 
auta. On alettava sovel-
taa ja tehdä sitä voi.

Ensimmäinen webinaari 
oli 20. toukokuuta Sa-
takunnan alueen palo-

kunnille. Aiheena oli tuolloin 
Pelastustoimen yleisjärjeste-
lyt, puhujana kahden tunnin 
ajan pelastusylitarkastaja 
Tero Kuusisto Aluehallintovi-
rastosta.

Palonsyyntutkinnasta on 
pidetty Satakunnassa 27.5. 
verkkoluentoa poliisin näkö-
kulmasta ja siitä, miten pa-
lokuntatoiminnassa pitäisi 
huomioida asioita aiheeseen 
liittyen. Sama koulutus järjes-
tetään myös Varsinais-Suo-
messa 10.6. klo 18. tämän 
lehden julkaisun aikoihin.

Varsinais-Suomen alue-
pelastuslaitos on myös jär-
jestänyt omia koulutuksiaan 
joihin osallistujia on saadun 
tiedon mukaan ollut varsin 
mukavasti. Kutsut lähtevät 
kuten aiemminkin, palokun-
tien sähköpostiin ja tulevai-
suudessa LSPeL uutiskirjees-
sä, mikä kannattaa käydä 
tilaamassa myös itselle liiton 
verkkosivuilta www.lspel.fi 
(palokuntien viralliset postit 
on jo lisätty ao. uutiskirjeen 
vastaanottajalistalle.

Kurssitoiminta jatkuu ja 
taukoilee

Kurssien jatko kuluvalle 
vuodelle 2020 on suunnit-
teilla ja työn alla. Kevään pe-
ruuntuneet kurssit aiheutta-
vat tietysti painetta kurssien 
määrään, väkisinkin. Koko 
vuoden ajalle suunniteltu-
ja kursseja ei millään saa-
da mahtumaan kalenteriin 
syyskaudelle, vaan osa niis-
tä jää yksinkertaisesti pitä-
mättä. Suunnittelulle ja hal-
litulle kokonaisuudelle on siis 
tilausta.

Kurssisyksy uusiksi

Kokonaisuudessaan syk-
sy tehdään pääosin uusiksi 
painottuen niihin kursseihin 
joihin on eniten hakijoita tai 

Liitto kouluttaa myös verkossa

Valitseva tilanne laittaa muuttamaan toimintaa

ovat muuten priorisoitavia. 
Alueellisia eroja on, sillä Sa-
takunnan aluepelastuslai-
toksen päätöksen mukaises-
ti kurssitoiminta palokunnille 
voidaan käynnistää 15. elo-
kuuta alkaen. Tällöin pääpai-
no on ensin saada keskeyty-
neet kurssit mahdollisimman 
pikaisesti päätökseen.

Kurssinjohtajat ovat yhte-
ydessä kurssilaisiin jatkosta 
ja aikatauluista. Keskeyty-
neiden jälkeen seuraavana 
listalla ovat kurssit joihin on jo 
ilmoittautuneita mutta eivät 
käynnistyneet. Uusia ilmoit-
tautumisista niihin ei tarvita, 
ainoastaan uusi ajankohta.

Varsinais-Suomen osalta 
marssijärjestys on sama, sil-
lä erotuksella että kurssitoi-

minta voidaan aloittaa 1.6. 
alkaen. Kesäkuulle avataan 
Hakaan kun päivämäärät ja 
kouluttajat on tiedossa. Har-
joitusten käynnistämisestä 
on informoitu että voidaan 
käynnistää ryhmäkoko ja 
etäisyydet tarkasti huomioi-
den.

Kurssinjohtajien suun-
nittelupalaverit

Kesäkuun aikana kurssin-
johtajat kokoontuvat suun-
nittelemaan syksyn aika-
tauluja. Samalla pohditaan 
käytännön asioita paran-
tamaan kurssikokemusta 
ja oppimisen sujuvuutta yli-
päätään. Olennaisena osa-
na on kurssipalaute, johon 

tarvitaan jokaiselta osallis-
tuvalta palokuntalaiselta 
panostusta ja sopivan vaka-
vaa suhtautumista. Palaut-
teen saaminen kouluttajista 
ja kursseista on elinarvoisen 
tärkeää, jotta kehitystyötä 
voidaan tehdä.

Kurssinjohtajien palave-
riin ja suunnitteluun liitty-
en, kurssinjohtajille on luotu 
yhteinen portaali Teamsiin, 
jossa tieto säilyy yhdessä 
paikassa ja keskustelua voi 
käydä aiheesta kuin aihees-
ta. Suunnittelun lähtökoh-
tana on läpinäkyvyys kurs-
sinjohtajien kesken, jotta 
esimerkiksi kurssien ajan-
kohtien päällekkäisyyksiltä 
vältyttäisiin. Tällöin palokun-
talaiselle kurssipolun suun-

nitteleminen helpottuu kun 
kronologinen järjestys löytyy 
kalenterista helpommin.  

Kehitysideoita kurssien 
järjestämisestä ja kursseista 
ylipäätään otetaan vastaan 
täällä toimistolla mielellään. 
Jos et risuja löydä niin ruusu-
jakin voi lähettää allekirjoit-
taneelle liittoon.

Jussi Suutarinen
koulutuspäällikkö, LSPeL

@Veli-Matti Laurén
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Palokuntanuorten suur-
leiriin 2022 järjestelyt, 
ja etenkin puuttuva jär-
jestäjä on puhuttanut jo 
pitkään. Ehkä pieni pelko 
on jo syntynyt kentällä, 
että mitä jos järjestäjää 
ei löydy? Jääkö suurleiri 
pitämättä?

Tätä samaa asiaa poh-
tivat kolmen liiton toi-
minnanjohtajat lou-

naalla alkukeväästä. Sen 
hetken UPL:n toiminnanjoh-
taja Mika Gröndahl sanoi 
ääneen idean leirin järjestä-
misestä, ja siitähän se idea 
sitten lähti. Päätettiin kar-
toittaa olisiko leirin järjestä-
minen yhdessä kolmen liiton 
kanssa mahdollista. Kolmen 
liiton hallitukset kokoontui-
vat ja näyttivät vihreää valoa, 
ja näin oli päätös syntynyt; 
vuoden 2022 palokunta-
nuorten suurleirin järjestä-
vät yhdessä Uudenmaan Pe-

Suurleirille 2022 saatiin 
järjestäjät

lastusliitto (UPL), Helsingin 
Pelastusliitto (HelPe) ja Fin-
lands Svenska Brand- och 
Räddningsförbund (FSB).

Missä leiri pidetään?

Asiat ovat lähteneet rul-
laamaan eteenpäin pik-
kuhiljaa. Ohjausryhmä on 
perustettu, ensimmäiset tu-
kihakemukset on lähetetty, 
projektipäällikköä ja leiri-
päällikköä on kartoitettu ja 
tietysti leirialuetta etsitään 
kiivaasti. Kaksi varteenotet-
tavaa leirialuetta on jo löyty-
nyt kärkikahinoihin.  Paljas-
tuksena kerrottakoon että 
molemmat sijaitsevat Uu-
dellamaalla. 

Kesäkuun alkupuolel-
la on tarkoitus päättää pro-
jektipäälliköstä, jonka jäl-
keen ohjat siirtyvät hänelle. 
Tämän kesän aikana lähde-
tään sitten rakentamaan lei-
riorganisaatiota, joka alkaa 

Alkoi huoli jo paistaa, ottaako kukaan vetovastuuta

toteuttaa leirin suunnittelua.

Kiinnostus heräsi oitis

Kun tiedote suurleirin jär-
jestämisestä julkaistiin 20.5., 
niin alle viidessä minuutissa 
oli ensimmäinen kysely toi-
mialapäälliköiden hausta jo 
tullut. Jo nyt on tullut hake-
muksia muutamille toimi-
aloille, mutta ei hätää, mu-
kaan ennättää hyvin. kaikki 
toimitetaan eteenpäin ja kä-
sitellään, kunhan haku saa-
daan virallisesti auki.

kaikille riittää tehtäviä

Summa summarum, ihan 
superhienoa että saadaan 
suurleiri 2022 toteutumaan, 
ja niin kuin valtakunnallisilla 
leireillä aina, tekemistä riit-
tää halukkaille palokunta-
laisille ympäri koko Suomen. 
Valtakunnallinen suurleiri 
on aina omanlaisensa pon-

nistus, jos verrataan esimer-
kiksi liittojen omiin vuotuisiin 
leireihin. Järjestäjiä ja tekijöi-
tä on eri puolelta Suomea eri 
toimintakulttuureista. Siksi 
suurleiri onkin äärettömän 
mielenkiintoinen projekti 
sekä nuorille kuin aikuisille 
palokuntalaisille. Haasteita 
ja erilaisuuksia on aina. Tär-
keintä että Suomen palokun-
tanuorille järjestetään sään-
nöllisin väliajoin yhteinen 
suurleirikokemus.

Alkukesän voi viettää mie-
tiskellen että mitähän sitä 
haluaisi/voisi/osaisi suurlei-
rillä tehdä, tiedotamme kyllä 
kun haut aukeavat!!

Kesäterveisin Uudelta-
maalta 

Muistoja Viksu 2014 -palokuntanuorten
suurleiriltä Porista,

Ensi vuonna sitten taas leirille...

LOHTAJA2018 -suurleiriltä

Sari Tuuri-Salonen
järjestöpäällikkö
Uudenmaan Pelastusliitto
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Muistoja Viksu 2014 -palokuntanuorten
suurleiriltä Porista,

Ensi vuonna sitten taas leirille...

LOHTAJA2018 -suurleiriltä
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Uutisia lyhyesti:

LSPeL Veteraanipäivä siirtyy vuoteen elokuulta 2021. Paikkana tälle 
vuodelle suunniteltu Köyliön Lallintalo

Liity LSPeL uutiskirjeen tilaajaksi osoitteessa www.lspel.fi ja saat säh-
köpostiisi haluamasi alan uutiset koulutuksista tapahtumiin.

Koulutukset ja harjoitukset alkavat/jatkuvat jälleen kesän aikana eri-
tyisjärjestelyin. Pelastuslaitokset ja Liitto seuraavat tilanteen kehitty-
mistä. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa koulutukset jatkuvat hie-
man eri aikaan riippuen laitosten linjauksista.


