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Opintopäivillä sähköinen
tunnelma Uudessakaupungissa

Palokuntaripari 2020
onnistuneesti maaliin  

Suurleirin 2022 järjestelyt etenevät. Leiritoimikunta on 
valittu tänä syksynä hakemusten perusteella. Leirin johto on 
myös tehnyt rekrytointia leiritoimikuntaan. Leiritoimikunnan 
kokoonpano vahvistettiin leirin ohjausryhmässä 19.10.2020.

LSPeL:n järjestämä palokuntien päällystön ja hallinnon 
opintopäivä järjestettiin poikkeuksellisesti yksipäiväisenä ja 
maissa laivaristeilyn asemesta. Teema oli hallinnollinen aa-
mupäivä ja operatiivinen iltapäivä. Operatiivisen iltapäivän 
ohjelma painottui vahvasti sähkön ympärille.

Palokunnilta ja palokuntalaiselta vaaditaan osaamista. Vaatimukset ja tarpeet eivät vä-
hene, päinvastoin. Eläinpelastusyksiköt erikoistuvat pelastustilanteisiin, missä vaaditaan 
osaamista erilaisten eläinten käsittelyssä. Sopimuspalokunnista Mietoisten, Lemun, Mart-
tilan ja Kiikalan VPK:t toimivat Varsinais-Suomen eläinpelastusyksikköinä.

Poikkeuksellinen vuosi oli saattaa myös palokuntarippi-
koulun onnistumisen vaakalaudalle. Panoksena ei ollut ai-
noastaan palokuntaharrastus, vaan se, saadaanko rippi-
koululaiset leiritettyä ja konfirmoitua tänä  vuonna. Onneksi 
päättäväiset tekijät eivät jättäneet palokuntanuoria pulaan.
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Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK uusii 
palokuntien valtakunnal-
lisen järjestötoiminnan 
organisointinsa. Nykyiset 
toimintokohtaiset toi-
mikunnat (palokunta-
nuorisotyö-, -naistyö-, 
koulutus- sekä järjestö-
toimikunta) lopettavat 
toimintansa tämän vuo-
den lopussa.

Näiden tilalla aloittaa v. 
2021 alusta yksi palo-
kuntatoimikunta, jos-

sa puheenjohtajan alaisuu-
dessa on seitsenjäseninen 
edustus eri pelastusliitoista. 
Jatkossa palokuntatoimi-
kunta koordinoi keskusjär-
jestön hallituksen asiantun-
tijaelimenä valtakunnallista 
palokuntatoimintaa koko-
naisuudessaan, tekee täl-
le esityksiä ja toteuttaa sen 
toimeksiantoja. Palokunta-
toimikuntaan kuuluvien toi-
mikausi kestää kolme vuotta.

LSPeL edustettuna

Länsi-Suomen Pelastus-
alan liitto pärjäsi hyvin palo-
kuntatoimikuntaa muodos-
tettaessa, sillä onnistuimme 
saamaan toimikunnan pu-
heenjohtajaksi liiton pu-
heenjohtaja Kai Vainion Kiu-
kaisten VPK:sta. LSPeL:lla 
on toimikunnassa yksi pysy-
vä edustajapaikka, jolle va-
littiin valtakunnallisen palo-

SPEKin Palokuntatoimikunta hakee
asiantuntijoita työryhmiinsä
Palokuntatoimikunta

kuntanaistyötoimikunnan 
puheenjohtaja Marika Met-
sä-Tokila Kalannin VPK:sta. 
Hänen varajäsenenään toi-
mii liiton II varapuheenjoh-
taja Petri Haanpää Turun 
VPK:sta. Koska myös varajä-
senillä on osallistumisoikeus 
toimikunnan kokouksiin, on 
asetelma alueemme kannal-
ta edullinen.

Länsisuomalaisilla palo-
kuntalaisilla onkin nyt oiva 
tilaisuus toimikunnan edus-
tajien ja pelastusliiton kaut-
ta saada äänensä kuuluville 
valtakunnallisessa foorumis-
sa. Ruotsinkielisellä pelas-
tusliitolla on palokuntatoi-
mikunnassa myös vakituinen 
paikka varajäsenineen, mut-
ta muut toimikunnan paikat 
on jaettu 2-3 pelastusliiton 
kesken, jotka vuorottelevat 
tehtävässä ja varana.

Palvelutyör yhmä ja 
harrastustyöryhmä

Palokuntatoimikun-
nan alaisuuteen tulee kak-
si työryhmää, palvelu- ja 
harrastustyöryhmä. Nämä 
koordinoivat ja kehittävät ai-
healueensa toimintaa sekä 
yhteistyötä, tekevät esityk-
siä palokuntatoimikunnalle 
sekä hoitavat tämän toimek-
siantoja.

Palvelutyöryhmän tar-
koituksena on koordinoida 
ja kehittää palokuntien so-

pimuspohjaista toimintaa, 
kuten pelastus-, ensivaste-, 
hälytysmuonitus-, onnetto-
muuksien ehkäisytoimintaa 
ja varautumista. Työryhmän 
tehtävänä on valmistella pa-
lokuntatoimikunnalle esi-
tyksiä palokuntien palvelu-
toiminnasta ja edistää tässä 
käytännön toiminnan yhteis-
työtä palokuntien kesken. 

Harrastustyöryhmä puo-
lestaan koordinoi ja kehit-
tää palokuntien yhdistys- ja 
harrastustoimintaa, sekä 
valmistelee palokuntatoi-
mikunnalle esityksiä kysei-
sestä toiminnasta. Tämäkin 
työryhmä hoitaa myös pa-
lokuntien välistä käytännön 
yhteistoimintaa aiheeseen 
liittyen. Harrastustyöryhmän 
piiriin kuuluvat mm. nuoriso- 
ja leiritoiminta, nais-, vete-
raani-, soittokunta-, kilpailu- 
sekä yhdistystoiminta.

Työryhmän toimintata-
vat, palkkiot ja kustan-
nukset 

Työryhmät työskentele-
vät teemoittain. Työskente-
ly tapahtuu osittain etänä 
ja osittain lähikokouksina. 
Keskusjärjestön toimesta 
työryhmien jäsenille mak-
setaan SPEKin hallituksen 
päättämät kokouspalkkiot, 
matkakulut sekä muut työs-
kentelystä aiheutuvat kus-
tannukset. 

Työryhmien nimeämi-
nen

Työryhmien kokoa tai jä-
senten toimikausia ei ole 
säännöissä määr i te l ty. 
Myös työryhmät aloittavat 
työskentelynsä ensi vuoden 
alussa. Palokuntatoimikunta 
nimeää työryhmien jäsenet 
29.11.2020 pidettävässä ko-
kouksessa. 

Työryhmiin hakeminen

Äskettäin avattiin palo-
kuntaan.fi -sivustolla avoin 
haku osaavista ja kehittämi-
sorientoituneista asiantunti-
jajäsenistä työryhmiin. Hae 
työryhmän jäseneksi täyt-
tämällä hakulomake 25.11. 
mennessä: palokuntaan.fi.

Lisätietoja:

Petri Jaatinen,
palokuntajohtaja, SPEK
petri.jaatinen@spek.fi
0400 535 441

Antti Ali-Raatikainen,
toiminnanjohtaja, LSPeL
antti.ali-raatikainen@lspel.fi
050 587 3311
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LSPeL järjesti Uudessa-
kaupungissa lokakuun 
alussa palokuntien pääl-
lystön ja hallinnon opin-
topäivän.

Perinteisesti laivalla jär-
jestetty tapahtuma 
siirrettiin maihin isom-

piin tiloihin. Tapahtumapaik-
kana Aquariuksen iso teatte-
risali (250hlö) toimi riittävän 
isona tilana järjestää sisäta-
pahtuma näinä aikoina. 

Aurinkosähköstä 
yhdistyslakiin

Aamupäivän ohjelma pai-
nottui yhdistyksen hallinnon 
tukemiseen. Lakimies Sai-
ja Selkälä Sininauhaliitos-
ta kertoi esimerkkejä yhdis-
tyksen hallinnon ja jäsenten 
vastuista. Hän painotti alus-
tuksessaan hyvää hallintota-
paa ja yhdistyksen sääntöjen 
ajantasaisuutta ja selkeyttä. 
Kun yhdistyksen säännöt 
ovat linjassa, niin se auttaa 
hallintoa vaikeissakin asiois-
sa, joita saattaa tulla yhdis-
tyksellä eteen. Esimerkiksi 
jäsenen erottaminen yhdis-
tyksestä ei ole yksinkertai-
nen asia, mikäli säännöissä 
ei ole avattu erottamisen pe-
rusteita. 

Palokuntanuorten suur-
leirin 2022 projektipäällikkö 
Valtteri Tervala esittäytyi ja 
kertoi tänä keväänä käynnis-
tetyn projektin vaiheista.  

SOTE tulee, ollaanko 
valmiita?

Pelastusjohtaja Pekka 
Tähtinen Satakunnan pelas-
tuslaitokselta kertoi SOTE- ja 
maakuntauudistuksen nä-

Palokuntien päällystön ja hallinnon opintopäivä
kymiä pelastusjohtajan nä-
kökulmasta. Eniten huolta 
aiheuttaa rahoituksen riittä-
vyys, sillä pelastustoimen ra-
hoituksen tarve on suurempi 
kuin hallituksen esitys.

Tähtisen kattava esitys 
painotti palokuntien valmi-
utta vahvistaa toimintamal-
lejaan niin hyviksi, että suuret 
valtakunnalliset muutokset 
eivät heiluta palokunnan toi-
mintaa. Palokunnan toimin-

nan vahvistaminen lähtee 
yksittäisen palokuntalaisen 
osaamisen kehittämisestä, 
laadukkaaseen operatiivi-
seen valmiuteen ja palokun-
tayhdistyksen tasapainoi-
seen johtamiseen.

Kilpa-ajoneuvosta 
pelastaminen

Iltapäivä meni operatiivis-
ten alustusten kanssa. Mo-

net palokunnat toivat ympäri 
suomea järjestetyissä rallita-
pahtumissa rallin pelastus-
yksikkönä. Kouluttaja Mikko 
Saastamoinen palopäällys-
töliitosta kertoi uusimmat 
tuulet ja vanhemmat hyväk-
si havaitut toimenpiteet kil-
pa-ajoneuvoista pelastami-
seen. Ralliautojen rakenne 
on erilainen kuin normaalin 
tieliikenneajoneuvon.

Saastamoinen painotti 
aiheen erityisosaamisen tär-
keyttä. Ralliin nimetty pelas-
tusyksikkö on se, miltä odote-
taan osaavia toimenpiteitä, 
jos onnettomuus sattuu. Sil-
loin pitää pelastusyksiköllä 
olla ymmärrys kilpa-ajoneu-
von rakenteista ja sen vaiku-
tuksesta pelastustehtävään. 
Koulutusta on saatavana Pa-
lopäällystöliiton kautta.

Hybridi- ja sähköautot 
lisääntyvät

Varsinais-Suomen Pe-
lastuslaitoksen paloesimie-
het Roni Sillanmäki ja Janne 
Frantti kertoivat hybridi- ja 
täyssähköautojen pelastus-
toiminnalle tuomista haas-
teista.

Tärkein asia onnetto-
muuspaikalla on tunnistaa 
ajoneuvon käyttövoimaluo-
kitus. Hybridi/sähköauto on 
usein ulkonäöllisesti täysin 
samanlainen kuin vastaava 
polttomoottoriversio, eroa 
on vain tyyppi- ja mallimer-
kinnöissä.

Kojelaudassa on READY 
-valo, mikä ilmaisee ajoneu-
von olevan valmiustilassa. 
Pakoputken puuttuminen 
kielii käyttövoimasta. Kor-
keajänniteakut sijaitsevat 
yleensä auton takaosassa tai 
pohjassa hyvin suojattuna eli 

ei ulkoisesti tunnistettavissa. 
Yleensä valmistaja on ilmais-
sut sähkökäyttövoimasta si-
nisellä värillä ajoneuvon lo-
gossa.

Ainakin Varsinais-Suo-
mi käyttää tilannepaikalla 
sähkökäyttöisen ajoneuvon 
pelastuskorttia, mikä pyy-
detään tilannekeskuksesta. 
Siitä selviää ajoneuvon kori-
rakenne, korkeajänniteakus-
ton sijainti, turvatyynyt yms.

Aurinkosähkö

Palomestari Vesa Lä-
derberg Päijät-Hämeen Pe-
lastuslaitokselta kertoi au-
rinkosähköjärjestelmien 
vaikutuksesta pelastustoi-
mintaan.

Miten aur inkosähkö-
järjestelmä tunnistetaan? 
Onko laite aurinkopaneeli 
vai aurinkokeräin? Miten ne 
on kytketty verkkoon ja miten 
ne saadaan tarvittaessa vir-
rattomiksi. Mitkä ovat järjes-
telmään kuuluvat laitteet ja 
miten ne toimivat. Mitkä ovat 
sammutusturvaetäisyydet?

On oleellista tunnistaa 
nämä tilannepaikalla ennen 
kuin esimerkiksi sammutus-
toimintaa voidaan turvalli-
sesti suorittaa.

Opintopäivien luen-
noitsijamateriaali 
saatavana:
www.lspel.fi

Pystyisitkö kylmiltäsi huomaamaan, että yllä olevan kuvan ra-
kennuksen mustat seinät ovat aurinkopaneelia? 

Hybridi- ja sähköautojen konehuone alkaa olla hyvin johdotettua

Sähköinen teema
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Varsinais-Suomessa kar-
toitettiin halukkaita eläin-
pelastukseen erikoistuvia 
sopimuspalokuntia Turun 
Kakskerran VPK:n vetäy-
dyttyä eläinpelastustoi-
minnasta. Vuoden 2019 
syyskuun alusta toiminta 
käynnistett i in kolmen 
eläinpelastusryhmän 
kanssa.

Maantieteellisesti 
ryhmät jakaantu-
vat hyvin tasapuo-

lisesti Varsinais-Suomen 
alueelle: Mietoisten VPK yh-
dessä Lemun VPK:n kans-
sa kattaa pääsääntöisesti 
Vakka-Suomen ja Turun seu-
dun, Marttilan VPK hoitaa 
Loimaan seutukuntaa ja Kii-
kalan VPK:n toimialue yltää 
Salosta Turunmaalle. Muu-
toksilla halutaan tuoda sel-
keää erikoistumista kentälle 

Eläinpelastustehtävä 581

eläinten ollessa osallisena 
pelastustehtävissä.

Kalusto kiertää

Mietoisten ja Lemun VPK:t 
toimivat eläinpelastustehtä-
vissä yhteistyössä. Eläinpe-
lastuksen yksikkö eli perä-

kärry on sijoitettuna vuoroin 
Mietoisiin ja Lemuun. Eläin-
pelastustehtävät ajetaan 
pääsääntöisesti miehistön-
kuljetusautolla. Tarvittaessa 
tehtävälle voi lähteä myös 
sammutusauto

Marttilan ja Kiikalan VPK:t 
toimivat eläinpelastusteh-

tävissä omina eläinpelas-
tusyksikköinään. Kiikalassa 
eläinpelastuksen yksikkönä 
toimii peräkärry ja Marttilas-
sa pakettiautosta rakennettu 
eläinpelastusajoneuvo. Mi-
käli eläinpelastusryhmiä on 
hälytyksessä useampia, ne 
toimivat eläinpelastusjouk-
kueena.

Tehtävämäärä lisään-
tyy erikoistuttaessa

Eläinpelastustehtävien 
on arvioitu lisäävän hälytys-
tehtävien määrää 10-15% 
vuodessa jokaista eläin-
pelastusyksikköä kohden. 
Eläinpelastustehtäviä eläin-
pelastusyksikölle eivät ylei-
sesti ottaen ole esimerkiksi 
lintu kauppakeskuksessa tai 
kissa puussa. Tämänkaltai-
set tehtävät hoitaa pääsään-
töisesti lähin pelastusyksik-
kö. Eläinpelastusyksikön 
tehtäviä ovat sen sijaan eri-
tyisosaamista vaativat teh-
tävät, kuten eksoottiset eläi-
met, tulipalot eläintiloilla, 
sortumat eläinsuojissa tai 
esimerkiksi eläinkuljetus-
autojen kaatuminen. Kaikki 
tehtävät eivät ole kiireellisiä, 
joten osa voidaan suorittaa 
viiveellä ilta-aikaan.

Eläinpelastustehtäviin 
sovelletaan muun muassa 
pelastuslakia, eläinsuojelu-
lakia, eläinsuojeluasetusta 
sekä metsästyslakia. Tehtä-
vässä on muistettava, että 
eläimiä on kohdeltava hyvin 

eikä niille saa aiheuttaa tar-
peetonta kärsimystä. Mah-
dollinen eläimen lopettami-
nen ei ole pelastuslaitoksen 
tehtävä.

Eläinpelastustehtät saa-
vat huomiota varsinkin sosi-
aalisessa mediassa ja näin 
ollen myös perinteinen me-
dia on aina kiinnostunut ta-
pahtumista. Eläinpelas-
tustehtävät eivät silti eroa 
kommentoinnin osalta mi-
tenkään muista tehtävistä, 
medialle lausunnon antaa 
vain päivystävä palomestari.

Eläinpelastuksen 
yleinen periaate

Eläinpelastuksen perus-
tason tehtäviin hälytetään 
lähin tarkoituksenmukainen 
pelastusyksikkö. Eläinpelas-
tusryhmä voi antaa tukea 
lähimmälle pelastusyksi-
kölle vaativassa perustason 
tehtävässä tai sellaisessa 
tehtävässä, jossa tarvitaan 
eritystä eläintuntemusta. 
Pelastuslaitoksen tilanne-
keskuksen rooli on merkit-
tävä eläinpelastustehtävän 
hälyttämisessä. Tilannetta 
johtava viranhaltija (P3/P30/
P2) voi määrätä tilannekes-
kuksen kautta eläinpelastus-
ryhmän onnettomuuspaikal-
le. Pelastusryhmän johtaja 
(P11) voi pyytää tilannekes-
kukselta tukea tai erikois-
apua eläinpelastusryhmältä. 
TikeP3 päättää eläinpelas-
tusryhmän hälyttämisestä 

Venla Pihanperä ja Mika Kainulainen hierovat 
tuttavuutta Kiki -boan kanssa 

Eläinpelastusyksiköt erikoistuvat  pelastamaan erilaisia 
eläinkunnan luomuksia

Esa-Pekka
Ristimäki Mie-

toisten VPK:sta 
tutustuu ponin 

käsittelyyn
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pyynnön saatuaan.
Vaikka kyseessä on eläin-

pelastustehtävä, niin tilan-
nepaikalla toimiessa ihmis-
ten turvallisuus menee aina 
eläimen pelastamisen edel-
le.

Minimoi riskit

Tilannepaikalla huomi-
oitavien asioiden joukkoon 
kuuluu myös pelastettavan 
eläimen tunteminen ja tun-
nistaminen. Jos eläinlajista 
ei varmaa tietoa, toimitaan 
vaarallisimman vaihtoehdon 
mukaan.Esimerkiksi käär-
meestä ei näy päällepäin 
onko se myrkyllinen. 

Tehtävän alussa on arvi-
oitava, onko eläin tai eläimet 
pelastettavissa. Samoin on 
suoritettava riskiarviointi ja 
minimoitava riskit, esimer-
kiksi pelastajien suojaus ja 
pakoreitit on varmistettava. 

Eläinpelastustehtävällä 
kuunnellaan eläinten omista-
jaa, eläintenhoitajaa tai teh-
tävälle osallistuvaa henkilöä, 
jolla on osaamista kyseisen 
eläinlajin kanssa. Eläinlää-
kärin ohjeita ja määräyksiä 
on noudatettava. Eläinten 
kanssa toimiessa ei ole yhtä 
aukotonta toimintamallia. 
Tututkin eläimet voivat olla 
arvaamattomia hätätilan-

teessa ja kaikki eläimet voi-
vat purra tai pistää. Kaikkien 
eläinten puremat voivat olla 
ihmisille hoitamattomana 
vaarallisia eläinten erilaisten 
bakteerien vuoksi.

Varusteet ja valaistus 
vaikuttavat

Eläinpelastustehtävissä 
käytetään sammutusasun 
lisäksi suoja-asuina tummia 

tai muuten neutraalin värisiä 
vaatteita, joissa ei ole heijas-
timia ja jotka eivät juurikaan 
kahise. 

Vaikka valaistus tilanne-
paikalla on tärkeää, on myös 
huomioitava, että kirkkaita 
valoja ei saa suunnata suo-
raan eläimiin tai eläintilaan, 
kuten hevosenkuljetusvau-
nuun.

Eläinpelastusyksikön eri-
koiskalustoa ovat muun mu-
assa matelijapihdit, pan-
taleikkurit, haavit, köydet, 
riimut, sidontaliinat, lintujen 
kantopussit ja päähuput, kul-
jetushäkit ja –laatikot sekä 
juuttisäkit. Myös erilaiset 
desinfiointivälineet ja –ai-
neet kuuluvat yksiköiden ka-
lustoon.

Tärkein työvälineemme 
on yksikön jäsenten osaami-
nen. Tehtävän jälkeen kaikki 
käytetyt välineet on pyrittävä 
pesemään ja desinfioimaan 
ennen autoon laittoa jo ti-
lannepaikalla. Tilannepai-
kalla käsihygienia on ehdo-
ton edellytys eli saippua ja 
vesipesu ennen käsidesiä. 
Ajoneuvoon ei mennä altis-
tuneilla varusteilla. Ajoneu-
vo desinfioidaan tilan portil-
la poistuttaessa. Henkilöille 
mahdollisesti tulleet ruhjeet 
ja haavat pitää puhdistaa ja 

hoitaa mahdollisimman no-
peasti.

Elä int i lo jen  kanssa 
tarkkana

Karenssiaika on säädet-
ty siten, että eläintiloille me-
noon on 48 tunnin sääntö ul-
komaanmatkan jälkeen ja 24 
tunnin sääntö siirryttäessä ti-
lalta toiseen tilaan. Näillä ka-
renssiohjeistuksilla pyritään 
estämään eri sairauksien le-
viäminen maailmalta ja tilal-
ta toiselle.

Eläinpelastusyksiköt tule-
vat mielellään esittelemään 
kalustoa ja kertomaan eläin-
pelastuksesta palokunnan 
eri osastoille ja yleisötilai-
suuksiin.

Eläinpelastusyksiköiden kurssilla harjoiteltiin  
hevosen kääntämistä harjoitushevosen kanssa

Matista ja Teposta
Matti  -konna Terve

Kirjoittaja: 
Hanna Pihanperä,
Lemun VPK
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Pannukakuksi äitynyt lei-
rikesä 2020 peruutti myös 
palokuntarippikoulun lei-
riosuuden. LSPeL on jär-
jestänyt palokuntariparia 
vuodesta 1997 alkaen. 
Nyt meinasi olla toisin, 
vaan ei ollut.

Liiton palokuntanuoriso-
työ teki leirin peruuntu-
misen yhteydessä ke-

väällä periaatepäätöksen, 
että palokuntarippikoulua 
käyvät nuoret konfirmoidaan 
vuoden 2020 aikana. Palo-
kunta ei jätä nuorisoaan pu-
laan. Aluksi ilmoitettiin ripari-
laisille ja huoltajille, että huoli 
pois; riparileiri tullaan järjes-
tämään. Sen jälkeen alkoi työ 
missä, miten ja milloin.

Säkylään

Säkylä valikoitui paikak-
si kolmesta syystä. Ripari-
pappi Ismo Nieminen toimii 
Säkylästä käsin, Säkylä on 
maantieteellisesti keskellä 
liiton aluetta sekä Säkylässä 
on vahva VPK, jos ja kun tu-
kitoimintoja tullaan tarvitse-
maan etenkin muonituksen 
osalta. Sopiva päivämäärä 
löytyi. 

Meinasi ehtoollinen jäädä nauttimatta
Palokuntarippikoulu 2020

Aluepalomestari Harri 
Salosen kontaktien kautta 
saatiin järjesteltyä riparilai-
sille paikka Isokylän koulul-
ta. Kun päivämäärät kahteen 
viikonloppuosuuteen saatiin 
kalenteriin ja vielä Säkylän 
VPK:n naisosasto ilmoitti ole-
vansa valmis muonittamaan 
rippileirin, niin paketti oli val-
mis.

Palokuntaripari 2020 
konfirmoitiin lokakuus-
sa

Sunnuntaina 25.10. oli 
27 palokuntanuorella juh-
lapäivä. Viimeinen kontak-
tiviikonloppu päättyi konfir-
maatioon. Poikkeusoloissa 
järjesteltiin tapahtuma seu-
raavalla tavalla. Riparilai-

set konfirmoitiin kahdessa 
erässä klo 10 ja klo 12, jotta 
saatiin kirkkokansan määrä 
pysymään minimissä. Kas-
vomaskisuositus oli jokaisel-
le kirkkovieraalle, joka toi-
nen penkkirivi oli käytössä, 
virret olivat minimissä (osit-
tain myös sen vuoksi, että 
laulanta ei välttämättä ollut 
kirkkainta mahdollista ää-
nenväriä suojus kasvoilla). 
Myös alttarialue oli pyhitet-
ty riparilaisille sekä konfir-
maation toimittavalle papil-
le. Riparilaisen siunauksessa 
kummit nousivat omalla pai-
kallaan seisomaan, eikä kirk-
koväelle myöskään tarjottu 
ehtoollista. 

Keijo pääsi myös ripiltä

Keijo on siinä iässä, että 
hänenkin oli aika käydä ripa-
ri. Rauman toiminta-alueen 
palokuntanuorisotyön mas-
kotti Keijo kävi nuorten kans-
sa rippileirin. Keijo oli nuorten 
mukana oppitunneilla, leirin-
aikaisessa toiminnassa. Kei-
jo osallistui myös sunnuntai-
na konfirmaatioon. Hän istui 
kiltisti alttarilla molemmat 
kaksi toimitusta, joten hänet 
on nyt tuplakonfirmoitu.

Riparipappi Ismo ja 
Pääisonen Olga

Ensimmäisen ja pitkäai-
kaisen palokuntariparipap-
pi Ritva Niemisen jäätyä 
ansaitusti eläkkeelle, soih-
dunkantajan roolin otti Ismo 
Nieminen Köyliö-Säkylän 
seurakunnasta. Ismo on toi-
minut jo usean vuoden tär-
keänä mahdollistajana täs-
sä yhteisprojektissa. Ismon 
ja Ritvan rento ote nuoriin on 
ollut kiitollista seurattavaa. 
Ripari tarvitsee onnistuak-
seen myös isosia. Riparilla 
pääisosen roolissa on toimi-
nut pitkään Olga Raitanen, 
Karjalan VPK:sta, jonka pa-
nos Länsi-Suomen Pelas-
tusalan liiton palokuntaripa-
riin on mittava. Olgan lisäksi 
tänä vuonna isosina toimivat 
myös Ida Raitanen Karjalan 
VPK:sta sekä Veeti Haapa-
niemi Jämijärven VPK:sta.

Palokuntariparin taus-
tat

Rippikoulu otettiin mu-
kaan yhdeksi leirikurssiksi 
palokuntaleirille, koska ha-
luttiin pitää nuorten leiriputki 
katkeamattomana. Etenkin 

Palokuntariparilaiset
vuosimallia 2020

@Sonja Tuominen
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Suurleirin 2022 leiritoimikunta 
nimetty

teini-iässä välivuosi leireissä 
saattaa aiheuttaa sen, että 
leireilläkäynti katkeaa koko-
naan, ja ote palokuntatoi-
minnasta heikkenee. Toisena 
tulokulmana palokuntarip-
pikouluun oli kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla. Nuori pystyy 
hyödyntämään harrastus-
tansa käydessään palokun-
tarippikoulun.

Miten se etenee

Palokuntariparilla nuori 
käy talven aikana omassa 
kotipitäjässään riparisuorit-
teita kirkon ohjaamalla ta-
valla. Palokuntanuorelle on 
lisäksi muutama turvallisuu-
teen liittyvä tehtävä selvi-
tettävänään talven aikana. 
Se, mikä tekee palokuntari-
parista erilaisen normaaliin 
ripariin verrattuna on, että 
leiriosuus käydään palokun-
taleirillä. Ripari on yksi leirillä 
suoritettavista kursseista.

Riparin leiriosuus alkaa 
jo kaksi päivää ennen varsi-
naisen palokuntaleirin alkua 
ja huipentuu konfirmaatioon 
leirin päätösperjantaina. Pa-
lokuntaripari antaa mahta-
via ystävyyssuhteita nuorille, 
jotka jakavat saman harras-
tuksen. 

2021 Ripari jo käynnis-
sä

Juttua kirjoitettaessa pa-
lokuntariparivuoden 2021 on 
jo aloittanut uudet 22 palo-
kuntanuorta. Toivotaan,että 
meillä on ensi kesänä palo-
kuntaleiri, missä myös riparin 
leiriosuus voidaan suorittaa.

Palokuntariparin
mahdollistajat ylh.
Ismo Nieminen ja

Olga Raitanen

Jussi Suutarinen
koulutuspäällikkö, LSPeL

Syksy on jo pitkällä ja 
kohta kolistellaan kohti 
talvea, ainakin kalente-
rista katsoen niin pitäisi 
olla. Samalla myös tämän 
vuoden koulutusrupeama 
alkaa saavuttaa pääte-
pisteensä ja katse suun-
tautuu kohti seuraavaa 
vuotta.

Kuluneel le vuodel le 
suunnitelluista kurs-
seista saatiin pidet-

tyä kohtuullisen hyvä mää-
rä, vaikka kevät toimintaa 
kovasti sotkikin. Pelastus-
toiminnan peruskursseja 
ja sammutustyön kursseja 
meni maaliin kiitettävä mää-
rä ja sitä seuranneet EA-kurs-
sit ja pelastustyön kurssit oli-
vat hyvinkin suosittuja. Yksi 
kurssi on vielä keskeneräise-
nä listalla mutta saanemme 
senkin valmiiksi, että pää-
semme aloittamaan tulevan 
vuoden puhtaalta pöydältä. 
Kieltämättä peruuntuneiden 
kurssien ja niihin ilmoittau-
tuneiden uudelleen organi-
sointi uusiin kurssiajankoh-
tiin on ollut päätä raapivaa 
osastoa. 

Koulutusuutiset

Kursseja saatiin puskettua haasteista 
huolimatta

Ensi vuosi työn alla

Vuoden 2021 koulutusten 
suunnittelu on jo käynnissä ja 
suuntaviivoja on vedetty toi-
mistolla kiihtyvään tahtiin. 
Kuten aiemmin tuli asiasta 
mainittua, koulutustarveky-
selyyn vastanneita oli vain 
muutama, joten koko suun-
nittelun pohjana on tuntu-
mapohja. Toki kurssipolkua 
ajatellen on melko selkeää 
miettiä tarpeet kasaan. Kou-
luttajien tapaamista vielä 
odotan, sitä kun ei ole saatu 
järjestymään muutoin kuin 
verkossa. Livenä on tietysti 
parempi.

STK:ta ei enää ole

Mainittakoon että sam-
mutustyön kurssia ei enää 
pidetä. Pelastustoiminnan 
peruskurssi on nykyaikai-
sempi ja antaa kurssilaiselle-
kin enemmän. Vastuu pereh-
dytyksestä on palokunnalla 
eli kurssille ei voi astella, jos 
omena on vielä raaka.

Itseopiskelu tekee kurssil-
le vielä oman lisänsä, jolloin 
itse kurssin aikana voidaan 

keskittyä tekemiseen. No ei-
hän se teoriaa poista, mutta 
painotus muuttuu mielek-
käämmäksi.

Kurssinjohtajat koulut-
tautuvat

Marraskuun alkupäivi-
nä Satakunnan ja Varsinais-
Suomen vastaavat koulut-
tajat (ent. kurssinjohtaja) 
kokoontuvat opintojen pa-
riin. Pelastusopisto kouluttaa 
nyt 14 henkilöä vastaavan 
kouluttajan kurssilla, jotta 
kurssitoiminnan johtaminen 
ja vastuu on yhteneväistä. 
Samalla myös varmistetaan, 
että vastaavilla kouluttajilla  
on lisenssi toimia tehtäväs-
sään.

Kolmen päivän aikana 
käydään pedagogisten asioi-
den lisäksi oppitunnin ja käy-
tännön harjoituksen pitämis-
tä. Opiston kouluttajat ovat 
koko kolmen päivän ajan 
mukana antamassa näkö-
kulmia ja ohjaamassa kurs-
silaisia. Mainittakoon, että 
meidän toiminta-alueemme 
on onnistunut tässä kurssis-

sa parhaiten ainakin osallis-
tujamäärään peilaten.

C-ajokor ttihanke on 
edennyt hienosti.

Vastauksia tuli varsin 
kiitettävästi, jonka pohjal-
ta tarjouspyyntöä on saatu 
eteenpäin. Osallistujia näillä 
näkymin olisi pitkälle toista 
sataa eli tarve ajokorttiluo-
kan 

korotukselle monessa pa-
lokunnassa on edelleen ole-
massa. Jos kaikki menee hy-
vin, alkuvuodesta päästään 
jo itse asiaan eli teoriatun-
neille ja ajoharjoitteluun. Uu-
tisoin tästä lisää sitä mukaa 
kun projekti etenee. 

Palokuntanuorten suur-
leiri järjestetään vuonna 
2022. Aikuiset jokaisella 
leir itoiminnan tasol la 
mahdollistavat yhdessä 
nuorten kanssa palokun-
taleirikokemuksen, mikä 
kantaa pitkälle tulevai-
suuteen.

Leiri tarvitsee järjesty-
äkseen organisaation, 
mikä jäsentelee suun-

nitellun ajatuksen toteutus-
suunnitelmaksi. Toteutus 
taas jalkautuu kaikkien leirin 
aikuisten toimintana, mitä 
leiritoimikunta tai leirityöryh-
mä johtaa.

Toimialat jäsentävät 
leirisuunnittelua

Leiritoiminnan suunnit-
telun jäsentämiseksi leiritoi-
minnot jaetaan erilaisiin toi-
mialoihin leirin tavoitteista ja 
toiminnoista riippuen. Toimi-
aloilla on omat vastaavansa, 
mitkä muodostavat yhteisen 

Tapahtuma vaatii aina tekijänsä

leiritoiminnoista päättävän 
elimen; leiritoimikunnan/lei-
rityöryhmän. 

Ohjausryhmä

Leireillä voi olla myös oh-
jausryhmä, mikä koostuu 
esimerkiksi leirin hallinnol-
lisen ja järjestelyllisen vas-
tuun ottaneiden tahojen 
edustajista, leiritoiminnan 
asiantuntijoista ja yhteistyö-
kumppaneista. Ohjausryh-
män rooli voi olla monenlai-
nen. Esimerkiksi VIKSU 2014 
-palokuntanuorten suurleiril-
lä se toimi leirin projektipääl-
likön tukena puuttumatta lei-
rinaikaisiin ja toiminnallisiin 
asioihin.

Leiritoimikunnan 2022 ko-
koonpano vahvistettiin leirin 
ohjausryhmässä 19.10.2020.

Leiripaikka ja ajankoh-
ta

Projektipäällikkö Valtte-
ri Tervala kertoo, että kesä-

leirin neuvotteluita käydään 
tällä hetkellä kahden kau-
pungin kanssa. Neuvottelut 
ovat loppusuoralla ja niitä on 
käyty tiiviisti kesäkuusta läh-
tien. ”Pyrimme siihen, että 
saamme päätöksen tehtyä 
mahdollisimman pian. Alu-
een neuvotteluiden vuoksi ei 
vielä voida julkaista tarkkaa 
leirin ajankohtaa”.

Toimijat

Leirin järjestävät Finlands 
Svenska Brand- och Rädd-
ningsförbund (FSBR), Hel-
singin Pelastusliitto (HELPE) 
ja Uudenmaan Pelastusliitto 
(UPL). Hallinnollinen vastuu 
projektista on UPL:llä.

Keväällä liitot muodosti-
vat valmistelutyöryhmän ja 
valitsivat ohjausryhmän, mi-
hin mukaan kutsuttiin myös 
SPEKin edustajat. Ensitöiksi 
ohjausryhmä rekrytoi projek-
tipäällikön ja valmistelutyö-
ryhmällä laadittiin avustus-
hakemukset.

Leiritoimikunnan 2022
kokoonpano:

Leiripäällikkö
Samuel Siliin

Varaleiripäällikkö
Sabina Holopainen

Huoltopäällikkö
Veikko Pullinen

Kansainvälisten asioiden 
päällikkö

Jaana Rantanen

Keittiöpäällikkö
Tommi Karlsson

Koulutuspäällikkö
Juha Kylmälä

Ohjelmapäällikkö
Camilla Rautanen

Toimistopäällikkö
Sari Tuuri-Salonen

Turvallisuuspäällikkö
Juha Niitynpää

Viestintäpäällikkö
Susanna Sankala

Projektipäällikkö
Valtteri Tervala
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Adressikansio
LSPeL 

-juhlalogolla
45€

Sisälehdet iloon tai 
suruun. Samettipääl-
lysteinen, kangasna-

ruilla varustettu. 
Sopii vietäväksi pa-
lokunnan tai pelas-
tusalan vuosijuhliin, 

palokuntalaisen 
juhliin tai muistotilai-
suuksiin kunnioitta-
maan edesmenneen 

muistoa.

Kypärä
-kaulakoru, 

hopea
49€

Kypärä
-kaulakoru, 

kullattu
59€

AGÀS -ran-
nerengas

LSPeL -logolla
95€

Käsin taottu ran-
nerengas terästä. Lii-
ton logo tyylikkäästi 
kaiverrettuna, koot 
XS-L. Ilkka Marttiini 

Oy

LSPeL
solmioneula, 

hopea
65€

Rannekoru, hopea
110€

Kaunis hopeinen ranneko-
ru juhlaan ja arkeen. Liitolle 
suunnittelut ja toteuttanut 

Korusuunnittelu
Henna K Porista

Palohaka
109€

Palohaka on taottu yhdestä 
osasta ja kiinnitetty liuske-
kiveen. Jokainen kappale on 
ainutlaatuinen. Palohaka on 
n. 20 cm mittainen. Seppä-

mestari Marko Antilan suun-
nittelema ja toteuttama.

Palokirves
129€

Edustava lahjaesine, teräosa 
kiiltävää terästä, varsi tummak-

si petsattua puuta. Pituus 43 
cm, teräosan korkeus 23 cm.

LSPeL lahjatuotteet: www.lspel.fi/tuotemyynti


