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Palokunta, ilmianna itsesi ja esittele toimintasi
Palokunta. Haluatko toimintasi julki myös liiton somealustoilla? Ilmianna palokuntasi ja 

toimintatapasi. Tee lyhyt kuvaus palokunnastasi (nimi, perustamisvuosi, mitä sopimuksia, 
osastot ja vahvuudet sekä mieleenpainuvin keikkamuisto. Laita liitteeksi muutama julkaisu-
luvallinen kuva, niin julkaisemme sen vuoden 2021 aikana LSPeL somekanavilla. Kerro myös, 
jos palokuntasi tuottaa esimerkiksi youtubeen sisältöä. Jaamme ne myös kanavissamme. 
Lähetä  tiedot osoitteeseen toimisto@lspel.fi

Tervetuloa vahvuuteen! 
Kurssimatrikkeli 2020 
peruskurssin käyneistä

VIIMEINEN LSPeL 

PRINTTILEHTI

TULIMERTA EI TULE 2021, 
Mites nyt?

Tulimeri viettää vuoden 2021 telakalla. Nyt on aika tehdä pieni muistelohetki
s. 6-7

LSPeL -printtilehti siirtyy historiaan vuonna 2020Esimerkki hyvästä
hallintotavasta

Euran VPK:ssa vaihtui pitkäaikainen päällikkö uuteen. 
Vaihtoa valmisteltiin huolella ja toteutus onnistui. Uusi pääl-
likkö saa tukea edeltävältä. 

s. 4

Kulunut vuosi vauhditti ja vahvisti päätöstä luopua painetusta lehdestä. LSPeL -lehden 
parissa pitkään toiminut Merita Laine, Kaarinan VPK:sta muistelee lehdenteon alkuvaiheita 
ja viestinnän muuttumista vuosien saatossa.

Pelastustoimen vapaaehtoiseen hälytysvahvuuteen saa-
tiin tänä vuonna lähes 100 uutta käsiparia. Koulutusuudistus 
muutti sammutustyön kurssin Pelastustoiminnan peruskurs-
siksi. Kurssiuudistus etenee tällä hetkellä ripeästi. Kurssit 
päivittyvät.
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Tiedotusvaliokunta 2020
Pauliina Puputti pj.
Marko Hurula, Merita Laine, 
Hanna Pihanperä, Jenniina 
Isotalo, Pertti Tenhunen,
Anssi Lamminen

Toiminnanjohtajan kynästä

Kaikki alkoi osaltani liiton 
Tuliteljä -palokuntaleiriltä 
1998 Kokemäeltä, missä 
toimin leirilehden toimit-
tajana.  Perustin palokun-
tariparilaisten koulutusti-
lan takahuoneeseen ihan 
oikean pimiön. Silloin siis 
otin valokuvia perinteisel-
lä mustavalkokameralla 
negatiiville ja kehitin fil-
mit itse siellä pimeässä 
kopissa.

Tuona vuonna leirileh-
den ”Lehtipaino ” si-
jaitsi ruokakaupan ta-

kahuoneessa ja sylki paperia 
arkki kerrallaan. Siis ei nip-
puina, vaan kappaletavara-
na. Kopiointi kesti tuntikau-
sia. 

Askartelusta sähköiseen viestintään
LSPeL tiedottaminen ajan saatossa

Nykyään toiminta on mel-
koisesti nopeutunut. Vuosi-
en saatossa leirilehden teko 
kehittyi leikkaa-liimaa-as-
kartelusta moderniin paino-

tuotemuotoonsa. Silloinen 
liiton työntekijä Juha Hassi-
la opetti meille PageMaker 
-ohjelmalla lehden taiton 
salat. Kuvioihin tulivat myös 

digitaalikamerat, läppärit ja 
mieletön nopeus verrattuna 
vanhaan. Pystyimme julkai-
semaan joka päivälle omaa 
leirilehteä.

Leirilehdestä liiton leh-
den pariin

Omalta osaltani tulin 
LSPeL:n toimituskunnan 
(nyk. Tiedotusvaliokunta) toi-
mintaan mukaan juuri perin-
teisen lehdenteon merkeis-
sä leirilehden toimituksesta. 
Toimituskunnan pääsääntöi-
senä tehtävänä oli tuolloin 
miettiä liiton tiedotuslehden 
sisältö ja julkaisu.

Liitto tiedotti toimin-
nastaan jäsenistölleen pe-
rinteisellä nidotulla ne-
liväripainatuksellisella 

Pitäessämme hallituk-
sen tilinpäätöskoko-
usta 5.3. Kiukaisissa oli 

sitten jo pahat merkit päällä 
ja arvuuteltiin mitä tuleman 
pitää. Seuraavalla viikolla al-
koivatkin eri toimijat siirtää ja 
perua tilaisuuksiaan, ja myös 
valtiovalta kertoi erilaisista 
taudin leviämistä rajoitta-
vista toimenpiteistä. Vielä 
muutama päivä siitä eteen-
päin oltiin jo ottamassa käyt-
töön valmiuslain säädöksiä, 
ja mm. maan rajat suljettiin.

Myrkyn lykkäsi

Tilanne ja sen aiheutta-
mat kokoontumisrajoitukset 
ovat myrkkyä koulutuksista 
ja aktiivisen järjestötoimin-
nan suurista tapahtumista 
elävälle yhdistykselle. Palo-

Hullu vuosi 2020

kuntakoulutukset menivät 
tauolle ja muita tilaisuuksia 
peruutettiin, niistä merkit-
tävimpinä Turvallisuussemi-
naari ja pitkään valmisteltu 
uusi palokuntalaistapahtu-
ma Kevättööttäys huhtikuus-
sa.

Lopulta piti myös perin-
teinen heinäkuun alun palo-
kuntanuorisoleiri Koski Tl:ssa 
siirtää vuodella eteenpäin. 

Alkoi yhteiskunnan pako-
tettu digiloikka – kaikkia toi-
mintoja alettiin siirtää ver-
kossa etänä toteutettaviksi. 
Jonkin verran palokuntakou-
lutuksessakin kurssien teo-
riaosuuksia pystyttiin hoita-
maan virtuaalisesti, mutta 
vain nimeksi.

Kokousten etänä pitämi-
nen on helpompaa, mutta sii-
tä puuttuu aito vuorovaikut-

teisuus. Teams tai Zoom eivät 
täysin riitäkään korvaamaan 
live-kokouksia, varsinkin mi-
käli on tarkoitus ideoida, 
suunnitella ja kehittää asioi-
ta, eikä vain tehdä päätöksiä 
esityslistan mukaisesti. Al-
kuhämmennyksen jälkeen 
saimme kevään kuluessa 
käyntiin myös itsenäisiä, pa-
rin-kolmen tunnin mittaisia 
webinaarikoulutuksia, joihin 
alueemme palokuntalaiset 
osallistuivatkin aktiivisesti.

Viestintä kehittyy

Kaikkein luontevimmin on 
uudessa tilanteessa virtuaa-
liseen toimintaympäristöön 
mukautunut turvallisuus-
viestintä, joka verkossa oli 
osin jo aiemminkin ollut. Sen 
suoriteluvut ovat koronan 
aikana kasvaneet LSPeL:lla 
vahvasti, mihin osaltaan on 
vaikuttanut alkuvuodesta 
toteutettu kotisivu-uudistus 
sekä keväällä käyttöön otet-
tu sähköpostitse toimitet-
tava Creamailer-uutiskirje. 
Viestinnän kohdentaminen 

on tällä aiempaa tarkem-
paa, kun jäsenistön edusta-
jat voivat LSPeL:n kotisivu-
jen kautta tilata uutiskirjeitä 
valitsemiensa aihealueiden 
mukaisesti.

Sähköisen viestinnän 
uudistuksen myötä myös 
LSPeL:n graafinen ilme päivi-
tettiin. Kotisivujen istunnois-
ta valtaosa tehdään nykyi-
sin mobiililaitteilla. Ja vaikka 
LSPeL:n somekanavissakin 
tavoitettavuusmäärät ovat 
olleet suuria, on tällä alueel-
la liitolla runsaasti kehitettä-
vää. 

Varsinainen tiedotusleh-
ti on vielä kuluvana vuonna 
julkaistu normaalisti. Kentäl-
tä saatu palaute on kuiten-
kin tukenut liiton hallinnon 
näkemyksiä, joiden perus-
teella tehtiin päätös luopua 
printtilehdestä nyt vuoden-
vaihteessa, ja siirtää julkaisu 
verkkoon. Useamman leh-
den jakamista paloaseman 
pöydälle seisomaan ei ole 
nähty varttuneemmankaan 
palokuntapolven piirissä tar-
koituksenmukaiseksi. Pape-

Merita Laine
Kaarinan VPK
LSPeL tiedotusvaliokunta

Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton toimintavuosi 2020 
alkoi toiveikkaissa merkeissä. Tulimeri-risteilylle tam-
mikuun lopulla osallistui lähes 2 000 henkeä ja Porin 
toiminta-alueen masinoimaan liiton talvipäiväänkin 
helmikuun alussa osallistui lumimyräkästä huolimatta 
150 palokuntalaista. 
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Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja, LSPeL

Askartelusta sähköiseen viestintään

aikakausilehdellä. Vuonna 
2015 siirryttiin aikakausileh-
timallista sanomalehtityyp-
piseen tabloid -malliin.

Liiton toimituskunnan 
nimi muutettiin vuonna 2009 
tiedotusvaliokunnaksi, kos-
ka ao. toimikunnassa alet-
tiin tarkastella kokonaisval-
taisemmin liiton viestintää.

Ryhdyttiin tutkimaan uu-
sia viestintäkanavia ja mah-
dollisuuksia tuoda LSPeL:n 
viesti läpi. Verkkosivuihin pa-
nostettiin enemmän ja so-
siaalinen media alkoi kiin-
nostaa. Liitto lanseerasi 
ensimmäisen sometilinsä 
alkuvuodesta 2012 (Face-
book).

Tiedotusvaliokunnan teh-
tävänä on myös olla hereil-
lä uusien viestintäkanavien 

rilehdestä luopumista tukee 
myös uutiskirjeen käyttöön-
otto.

Turvallisuusviestinnän 
osa-alueista varsinainen va-
listustoiminta on ainoa, joka 
on selkeästi notkahtanut ko-
rona-aikana, koska tapah-
tumia, joissa valistusta olisi 
toteutettu, ei ole voitu jär-
jestää. Tässäkin sosiaalinen 
media on tarjonnut uuden 
väylän informaation välittä-
miseen.

Kesä toi pienen pilkah-
duksen toivoa

Koronatilanne rauhoittui 
kesää kohti, jolloin päästiin 
pitämään jonkin verran mm. 
oikeita kokouksia. Maalis-
kuun puolivälistä lähtien lä-
hes kokonaan tauolla ollut 
koulutus käynnistyi uudel-
leen vasta lomakauden jäl-
keen. Tällöin myös jatkettiin 
keväällä keskeytyneitä kurs-
seja. Syksyllä painotus oli 
akuuteimmissa peruskurs-
seissa, jotta pystyttäisiin 

varmistamaan uusien häly-
tysosastolaisten saatavuus 
ja pysyminen palokuntatoi-
minnassa.

Heti keväällä tuli selväksi, 
ettei koko takamatkaa saa-
da toimijoiden aikatauluista 
ja muista resurssitekijöistä 
johtuen kirittyä syksyllä kiin-
ni, vaan budjetoitu koulutus-
suorite tullaan alittamaan.

Syksyn aluksi SPEK ja pe-
lastusliitot sopivat menet-
telytavoista, joilla jatkossa 
kunkin avoimet webinaarit 
viedään muidenkin toimijoi-
den tiedotettaviksi ja osallis-
tuttaviksi. Webinaarit ilmoi-
tetaan SPEKin Palokuntaan.
fi -sivuilla ja kaikki liitot voivat 
markkinoita niitä jäsenistöl-
leen. Myös mahdolliset tal-
lenteet webinaareista ovat 
yhteisesti saatavissa.

Virtuaalileiri ja syksyn 
livetapahtumat

Syyskaudella LSPeL:n toi-
mesta aloitettiin myös palo-
kuntanuorten kursseja pitä-

mällä teoriaosuuksia etänä 
ja käytännön tehtäviä viik-
koharjoitusten yhteydessä 
(POLTE -virtuaalileiri). Nämä 
olivat jääneet pitämättä lei-
rin peruuntumisen vuoksi. 
Samoin toteutuivat palokun-
tarippikoulu sekä nuoriso-
osaston johtajakurssi. Vir-
tuaalileirille osallistuu lähes 
200 nuorta.

LSPeL:n päällystön ja hal-
linnon opintopäivä ehdittiin 
vielä pitää 3.10. Uudessa-
kaupungissa juuri ennen kuin 
koronan toinen aalto Var-
sinais-Suomessa tuli pääl-
le. Opintopäivään osallistui 
paikan päällä n. 80 ja etänä 
lisäksi n. 20 hlöä. Eteenpäin 
siirretty kevätkokous pidet-
tiin peräjälkeen syyskokouk-
sen kanssa 14.11. Porissa. 
Suosio oli liiton varsinaisek-
si kokoukseksi suuri, osallis-
tujia oli yhteensä peräti 36. 
Satakunnassa oli tuossa vai-
heessa vielä lievemmät ko-
koontumisrajoitukset.

Ja sitten taas tiukkenee

Loppuvuotta kohti tautiti-
lanne edelleen heikkeni koko 
liiton alueella ja joulukuus-
sa oltiin jälleen tilanteessa, 
jossa koulutus- ja kokoustoi-
minta loppui kokonaan tiuk-
kenevien rajoitusten vuoksi. 
Varsinais-Suomessa jäi tä-
män vuoksi yksi aiottu kurssi 
aloittamatta ja Satakunnas-
sa jäi yksi kesken. Kaikkiaan 
vuodelle 2020 suunnitelluista 
palokuntakoulutuksen kurs-
seista toteutui noin puolet.

Mikäli tilanne jatkuu han-
kalana pitkälti ensi vuoteen, 
pitää ottaa harkintaan kurs-
sien ryhmäkokojen pienen-
täminen muiden terveystur-

vallisuustoimien lisäksi. Ja 
tietysti vetää mahdollisim-
man suuri osuus koulutuk-
sesta etänä. 

SPEK -uudistus 2021

Päättyvää vuotta väritti 
Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön toimikuntauu-
distus. Nykyisten toiminto-
kohtaisten toimikuntien tilalla 
aloittaa vuodenvaihteessa 
yksi palokuntatoimikunta, 
jonka puheenjohtajaksi va-
littiin LSPeL:n puheenjohtaja 
Kai Vainio. 

LSPeL:lla on toimikunnas-
sa myös pysyvä edustaja ja 
tälle varajäsen. Palokunta-
toimikunnan alaisiin palve-
lu- ja harrastustyöryhmiin 
saatiin myös kattava edus-
tus Länsi-Suomesta. Liiton 
alueen palokuntalaisilla on-
kin nyt erinomainen mahdol-
lisuus tulla kuulluksi ja vaikut-
taa valtakunnallisissa alan 
foorumeissa.

K ä d et  ky y n ä r p ä i t ä 
myöden ristiin

Liiton toiminnan kannal-
ta erinomainen asia vuodes-
sa 2020 on, että se on lopuil-
laan. Toivottavasti ensi vuosi 
mahdollistaa täysipainoi-
semman toiminnan korona-
tilanteen kannalta. Näkymä 
sinne on melko sumuinen, 
vaikka rokotukset alkavatkin 
alkuvuodesta.

Kysymyksiä on paljon. 
Kuinka paljon rokotetta saa-
daan ja missä aikataulussa? 
Eli milloin saadaan rokotet-
tua niin merkittävät määrät 
kansalaisia, että mahdolli-
nen laumasuoja alkaa toimia 
tartuttajien määrän vähe-

tessä? Voiko rokotettu levit-
tää tautia, vaikkei siihen itse 
enää sairastuisikaan? Miten 
rokote tehoaa eri ikäryhmiin 
ja kauanko sen vaikutus kes-
tää? Muuntuuko virus? Kuin-
ka suuri osuus kansasta ei 
halua ensinkään ottaa koro-
narokotetta?

Veikkaus on, että korona 
on edelleen yleinen seura-
laisemme ainakin vielä ke-
vätlukukauden. Toivottavasti 
rokotteen myönteiset vaiku-
tukset alkavat kuitenkin vä-
hitellen toimia ja kesäkausi 
muutoinkin hillitä tautitilan-
netta, kuten kävi tänä vuon-
na. Muutoin liiton palokunta-
leirin järjestäminen on ensi 
kesänäkin vaarassa. Tammi-
kuinen Tulimeri 2021 jo jou-
duttiin perumaan.

Kaikesta huolimatta 
turvallista joulua ja 

ainakin edellä kirjoitet-
tuun liittyen parempaa 

uutta vuotta 2021!

ilmaantuessa, ja tarkastella 
toimisiko uusi kiinnostava 
kanava liiton viestinnässä. 
Mietitään aktiivisesti uutta ja 
tarkastellaan käytössä olevi-
en kanavien toimivuutta.

Tiedotusvaliokunnassa 
työskentely on tuonut minul-
le paljon osaamista ja näke-
mystä viestinnästä vuosien 
varrella.

Yksi ovi sulkeutuu toi-
nen aukeaa

Nyt aika laskea LSPeL 
printtilehti historiaan ja siir-
tyä kokonaan sähköisiin jul-
kaisumuotoihin. Toukokuus-
sa 2020 lanseerattu LSPeL 
-uutiskirje ja liiton verkkosi-
vuille nostettavat artikkelit 
tulevat korvaamaan perin-

teisen printtilehden. Jopa 
minä, uunituoreen kirja-
painon musteen tuoksusta 
nauttiva kalkkis, uskon sata-
prosenttisesti tähän uudis-
tukseen.

Tärkeää on seurata uu-
distuksen kehitystä ja teh-
dä myös siihen tarvittavia 
korjauksia, jos korjattavaa 
ilmenee. Nyt lehtijuttujen ja 
lehdentekoon käytettävät 
voimavarat kohdistuvat huo-
mattavasti laajemmalle ylei-
sölle kuin pelkästään jäse-
nistöön. Tämä on hyvä asia, 
tunnettavuutta pelastustoi-
melle ja turvallisuuskasva-
tusta kansalaisille.

Olethan sinäkin jo käynyt 
tilaamassa LSPeL:n uutiskir-
jeen liiton sivuilta www.lspel.
fi? 

Etätyöt ovat olleet toimihenkilöiden arkea tänä vuonna

Tilaa itsellesi

LSPeL uutiskirje osoitteessa 

www.lspel.fi



 4 Palokunnat

Euran VPK:ssa vaihtui 
valta viime vuoden kesäl-
lä muttei hetken mielijoh-
teesta. Asiaa valmisteltiin 
pidemmän aikaa, jotta 
varmasti saatiin palo-
kunnalle sopivin luotsi. 
Uudella päälliköllä on 
täten vahva luottamus 
hallitukselta.

Heinäkuussa 2019 Eu-
ran VPK:ssa vietettiin 
juhlallinen ylimääräi-

nen yleinen kokous. Paikalle 
oli kutsuttu palokunnan väki 
juhlapuvuissaan sekä pelas-
tuslaitoksen edustajat. 32 
vuotta päällikkönä toiminut 
Teuvo Askonen haettiin koto-
aan museopaloautolla.

- Päivästä jäi hyvät muis-
tot. Kyllä minua vaan niin per-
kaleesti siellä porutti. Kehuja 
sain kovasti ja hyviä puheita 
pidettiin. Minunkin piti puhe 
pitää mutta ei siitä oikein mi-
tään tahtonut tulla, Askonen 
muistelee tunteellista juhla-
päivää.

Euran VPK:ssa onnistunut päällikönvaihdos

”Annoin hyvän palokunnan Juusolle”
Samassa tilaisuudessa 

hänet kutsuttiin Euran VPK:n 
ensimmäiseksi kunniapäälli-
köksi, mikä tuli hänelle täysin 
yllätyksenä. Ja taas tuli tippa 
linssiin.

Pitkän päällikköuran teh-
nyt Askonen oli jo monta 
vuotta puhunut, että pääl-
likkö täytyisi vaihtaa uuteen. 
Kolmisen vuotta sitten asiaa 
alettiin toden teolla työstää.

Euran VPK:n säännöis-
sä sanotaan, että yleinen 
kokous valitsee hallituksen 
ja hallitus nimeää päälli-
kön. Hallitus alkoi valmistel-
la vaihdosta muun muassa 
haastattelemalla muutaman 
päällikköpätevyyden omaa-
van henkilön.

- Yritettiin hakea netistä 
tietoa, miten palokunnat ovat 
hoitaneet päällikön vaihdok-
sen ja kovin vähän löytyi tie-
toa, sanoo palokunnan ny-
kyinen päällikkö, 32-vuotias 
Juuso Rauhanen.

Perehdytyksellä tärkeä 
merkitys

Haastatteluiden ja pitkän 
pohdinnan jälkeen hallitus 
päätti vuoden 2019 ensim-
mäisessä kokouksessaan 
esittää uudeksi päälliköksi 
Rauhasta. Matkassa oli pieni 
tekninen mutka, jonka vuok-
si päällikönvaihdos päätet-
tiin toteuttaa vasta 1.7.2019 
eikä vuoden alusta.

- Suoritin alkuvuoden ai-
kana sivutoimisen teollisuus-
päällikkökurssin Kuopiossa. 
Kurssi pätevöittää myös pa-
lokunnan päälliköksi, vaikka 
enemmän siinä keskitytään 
teollisuusmiljööseen. Kurssi 
ei ollut vielä alkanut päätös-
tä tehtäessä, joten pöytäkir-
jaan kirjattiin ehto: Päällikkö 
vaihtuu, mikäli Rauhasella 
on hyväksytty kurssitodistus, 
Rauhanen muistelee.

Valintaa ja lopullista pää-
töstäkin oli edeltänyt kuiten-
kin jo parin vuoden ajan As-

kosen hiljalleen jäähdyttely 
ja vastuun sekä tehtävien 
siirtäminen Rauhaselle.

- Teuvo perehdytti asioihin 
pidemmän aikaa. On paljon 
asioita, mitä ei lue missään. 
Edelleen voin soittaa Teuvol-
le vaikka päivittäin ja kysyä 
neuvoa. Teuvon kanssa kyllä 
asiat luonaavat, Rauhanen 
kiittelee. 

- Minulla on täysi tuki Juu-
solle ja koko palokunnalle. 
Päällikön täytyy haluta teh-
tävään, ei siitä muuten mi-
tään tule. Juuso on pärjännyt 
hyvin tähän saakka ja tulee 
pärjäämään jatkossakin, As-
konen toteaa.

Eteenpäin pitää mennä

Molempien päälliköiden 
mielestä Eurassa toteutettu 
tapa oli hyvä. Se oli valmis-
teltu huolella ja päälliköt toi-
mivat hyvässä yhteistyössä 
ennen ja jälkeen.

- Meillä on koko ajan ollut 
ja on hyvä keskusteluyhteys. 
Tällä tavoin vaihdos sujuu 
luontevammin, jos verrataan 
vaikkapa yleisen kokouksen 
nimeämisiin ja siihen, että 
uusi päällikkö jätettäisiin te-
kemään asiat yksin, Rauha-
nen toteaa.

Askonen vertaa VPK-toi-
mintaa ja päällikkyyttäkin 
polkupyörällä ajoon.

- Jos pysähdyt pyörän 
kanssa, kaadut. Koko ajan 
pitää mennä eteenpäin, että 
pysyy pystyssä. Uusi päällik-
kö muuttaa aina tuulen suun-
taa ja vie palokuntaa eteen-
päin. Ja niin pitää ollakin. 
Kun vaihdosta lähdetään te-
kemään hyvissä ajoin vähän 
kuin yritysten sukupolven-
vaihdoksia, niin muutokset 
eivät ole kerralla liian suuria.

Askosen mielestä palo-
kunta on edelleen yhtä vah-
va ja henki on hyvä, ellei jopa 
parempi. Lisääkin porukkaa 
on saatu mukaan.

Uusi päällikkö heti koe-
tukselle

Tämä vuosi on palokun-
nan 140. juhlavuosi mutta ko-
rona on sotkenut suunnitel-
mat juhlaohjelman suhteen.

- Suunnitelmat olivat isot 
mutta toteutus lähentelee 
nollaa. Joko juhlitaan ensi 
vuonna tai sitten viiden vuo-
den kuluttua. Joku juhlatilai-
suus kuitenkin on pidettävä, 
jotta saadaan kaikki jo tilatut 
ansiomerkit jaettua jäsenille, 
Rauhanen sanoo.

Ensimmäinen kokonai-
nen päällikkövuosi on siis 
tuonut haastetta enemmän 
kuin Rauhanen ehkä osasi 
odottaakaan.

- Myös muitakin casejä on 
ehtinyt tulla jo eteen, missä 
päällikön vastuu realisoituu. 
Kaikkeen ei voi valmentau-
tua etukäteen, oppimispro-
sessihan tämäkin tehtävä 
on, toteaa Rauhanen. 

Teksti: Pauliina Puputti
Kiukaisten VPK
Kuvat: Virpi Leino

<-- <-- Palokunta kokoontu-
neena kalustohalliin päällikön-
vaihtoseremoniaan Eurassa

Väistyvä päällikkö Teuvo 
Askonen lakittaa uuden 
palokunnan päällikön 
Juuso Rauhasen

Juuso Rauhanen saa 
hyviä ohjeita 

Teuvo Askoselta, miten 
palokuntaa ajetaan 
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Kurssit tulivat ja menivät, 
enää ei kursseja tälle 
vuodelle ole. Kokonaisuu-
dessaan syksy oli vilkas 
koronasta huolimatta.

Ja mikä hienointa, uusia 
tekijöitä tuli hieno mää-
rä STK:n/pelastustoi-

minnan peruskurssin myötä. 
Koko liiton alueella yhteensä 
96; Satakunnassa 30 ja Varsi-
nais-Suomessa 66 siirtyi hä-
lytysvahvuuteen.

Palokunnan vastuu pe-
rehdytyksessä

Siitäpä tulikin mieleen, 
että sammutusyön kurssi on 
nyt kuollut ja kuopattu. Le-
pää rauhassa STK. Uuden 
sisällön omaava Pelastus-
toiminnan peruskurssi al-
kaa vuoden 2021 puolella. 

Palokuntakoulutuksen vuosi 2020
Tämän tarkoittaa sitä, että 
palokunnille tulee suurempi 
vastuu perehdyttää kurssilai-
nen ennen kurssin alkua.

Kurssille ei voi siis ihan 
keltanokkaa lähettää, vaan 
perustiedot pitää olla jo siinä 
vaiheessa opeteltu, taitoja 
harjoitellaan kurssilla. Hyvä 
puoli tässä on se, että tule-
va kurssilainen tutustuu väli-
neiden ja varusteiden lisäksi 
myös oman palokunnan ih-
misiin opettelun lomassa.

Perehdytykseen on oma 
ohjelmansa, jota on helppo 
seurata. Ohjeita ja apuja on 
allekirjoittaneelta saatavilla, 
kun vain muistaa asiasta ky-
syä. Vinkkinä kuitenkin, että 
tuota perehdytyksen vas-
tuuta kannattaa jakaa use-
alle henkilölle, ettei käy liian 
työlääksi. Ja aikaa on syytä 
varata riittävästi!

Koulumaali?

Koulumaali korvaa oppi-
misalustana vanhan Mood-
len. Ihan kaikin osin ei ole 
tiedossa miten käytännössä 
tullaan tämän kanssa toimi-
maan, mutta suunta on tie-
dossa ja ohjeet tekeillä. Kou-
lumaalin kurssimateriaaleja 
päivitetään koko ajan, jolloin 
kurssilaisen käytössä on tuo-
rein materiaali. 

Olen itse tuota jo kokeil-
lut ja voin todeta, että on erit-
täin hyvin toimiva alusta kai-
kin puolin. Sieltä löytyy omat 
näkymänsä sekä opiskelijal-
le että kurssinjohtajalle, jäl-
kimmäisen mahdollistaessa 
materiaalien muokkaamisen 
omalle ryhmälleen tilantee-
seen sopivaksi. 

Kurssien uudistuminen

Uudistusta tapahtuu Kou-
lumaalin myötä kurssien si-
sältöön, se on jo varmaa. 
Toinen varma asia on että ny-
kyinen Ryhmänjohtajakurs-
si uusiutuu melko lailla voi-
makkaasti. Uusi kurssi pitäisi 
tulla käyttöön ensi vuoden 
aikana. Niille ryhmänjohta-
jille, jotka ovat jo kurssinsa 
käyneet saadaan myös oma 
lisäoppinsa, siitä lisää myö-
hemmin.

Myös tieliikennepelasta-
misen kurssi muuttuu, uusi 
kurssin nimi tullee olemaan 
Pelastustoiminta henkilöau-
to- onnettomuuksissa.

Pintapelastuskurssin si-
sältöä on jo ruuvattu uusik-
si, kuten myös Savusukel-
luskurssinkin. KPT jää sekin 
unholaan, uusi termi on PVAT, 

eli Putoamisvaarallisella alu-
eella työskentely.

Muiden, ei- mainittujen 
kurssien osalta työ on al-
kuvaiheessa ja niiden muu-
toksista saamme tietää kun 
Pelastusopistolta valmistuu 
uutta. 

Turvallista joulua ja Uutta 
vuotta 2021

Jussi Suutarinen
koulutuspäällikkö, LSPeL

Etunimi Sukunimi Palokunta

Juho  Vainio  Alastaron Puolivakinainen Palokunta
Lauri  Rantanen Alastaron Puolivakinainen Palokunta
Santeri  Ääri  Alastaron Puolivakinainen Palokunta
Janne  Mäkiö  Askaisten Vpk
Jesse  Syren  Eurajoen VPK
Janniina Palmén  Euran VPK
Markus  Virta  Harjavallan Suurteollisuuspuiston Teoll. palok.
Kimmo  Pusa  Harjavallan Vpk
Sabina  Honkala Harjavallan Vpk
Niklas   Heinonen Hinnerjoen VPK
Joel   Tammila Hinnerjoen VPK
Kimmo  Lampinen Huhtamon Vpk
Riia-Nora Mäkelä  Huittisten VPK
Rami  Virtanen Jäkärlän Vpk
Pinja  Lucas  Jäkärlän Vpk
Kristian Saarisalo Kaarinan Vpk
Juho  Peltoniemi Kaarinan Vpk
Kristian Saarisalo Kaarinan Vpk
Eino  Viinamäki Kairilan VPK
Robin  Leino  Kakskerran VPK
Henrik  Ronkainen Kakskerran VPK
Joonas  Suominen Karvian VPK
Janne  Jussila  Kauttuan Tehtaiden VPK
Ripsa  Ekman  Kiikalan Vpk
Karel  Pärtelson Kiikalan Vpk
Samuli  Perttu  Kiukaisten Vpk
Tero  Tervo  Kiukaisten Vpk
Eetu  Heinonen Kiukaisten Vpk
Saara  Palomäki Kosken Tl VPK
Kati  Laurolinna Kosken Tl VPK
Robin  Ruus  Kosken Tl VPK
Anu  Rautoma Kosken Tl VPK
Katja  Salonen Kosken Tl VPK
Jesse  Timonen-Heinilä Kullaan VPK
Kimmo  Ollila  Kullaan VPK
Sanna  Mäkinen Kullaan VPK
Eemeli  Jäntere  Kuusiston Vpk
Armando Orellana Kuusiston Vpk
Kristiina Numminen Kuusjoen Vpk
Toni  Ranta-Pere Köyliön Läntinen Vpk
Jesse  Mäntysalo Laitilan Vpk
Mikael  Nurmi  Laitilan Vpk
Jesse  Mäntysalo Laitilan Vpk
Mikael  Nurmi  Laitilan Vpk
Janne  Saloranta Lemun Vpk
Tomas  Tuijula  Lemun Vpk
Joonas  Laine  Lemun Vpk
Roni  Saarela Loimaan Palokuntalaiset Ry

Veli-Matti Mäkelä  Loimaan Palokuntalaiset Ry
Markus  Tuomola Loimaan Palokuntalaiset Ry
Juhani  Äikää  Loimaan Palokuntalaiset Ry
Mikko  Kärri  Loimaan Palokuntalaiset Ry
Teemu  Nurminen Loimaan Palokuntalaiset Ry
Nella  Rimpinen Loimaan Palokuntalaiset Ry
Ville  Ihattula Lokalahden VPK
Juho  Nikander Metsämaan Vpk
Mika   Jokinen  Metsämaan Vpk
Matti  Jokinen  Metsämaan Vpk
Maarit  Mäkelä  Mietoisten Vpk
Mira  Rekola  Mietoisten Vpk
Aleksi  Kulmala Mynämäen Vpk
Jani  Mikola  Nakkilan Vpk
Tomi  Salonen Noormarkun Vpk
Juho  Huhtala Oripään Vpk
Aaro  Peltola  Oripään Vpk
Lasse  Kuusela Oripään Vpk
Christel Laaksonen Paimion VPK
Kasperi Kakko  Perniön Vpk
Viljami  Lehtinen Perniön Vpk
Henrik  Uusi-Kinnala Pihlavan VPK
Aaron  Lehtimäki Pomarkun VPK
Joonas  Peltoniemi Porin VPK
Vesa  Välitalo Preiviikin Vpk
Juho  Uusikartano Pyhämaan Vpk
Aino  Uusikartano Pyhämaan Vpk
Topi  Saine  Pyhärannan VPK
Leo Joosua Kartaslammi Pöytyän Vpk
Christian Svaala  Raision VPK
Johanna Hämäläinen Rauman VPK
Sanna-Leena Hevonkoski Rauman VPK
Toni  Virkkunen Rauman VPK
Maria  Virta  Rautilan Vpk
Markus  Isotorppa Rautilan Vpk
Veera  Lehtinen Rymättylän Vpk
Aleksi  Pohjaranta Someron Seudun Palomieskerho
Pietari  Salo  Someron Seudun Palomieskerho Ry.
Tuomas Salo  Someron Seudun Palomieskerho Ry.
Patrik  Metsämäki Säkylän VPK
Oscar  Potrykus Turun VPK
Irma  Silander Turun VPK
Juhani  Sassi  Turun VPK
Eetu  Mikkola Ulvilan Vpk
Tuomas Lammi  Ulvilan Vpk
Kasper  Ahonen Uudenkaupungin Vpk
Eeva  Salonen Vahdon VPK
Olli-Pekka Päivärinta Yläneen Kirkonkylän Vpk

Etunimi Sukunimi Palokunta

Sammutustyökurssin/Pelastustoiminnan peruskurssin 2020 suorittaneet (LSPeL)
Tervetuloa vahvuuteen!



 6 Tulimeri

Anssi Lamminen
järjestöpäällikkö, LSPeL

Tulimeri -risteilyä ehdit-
tiin järjestää katkeamat-
tomana vanana vuodesta 
1998. Etenkin pelastus-
alan vapaaehtoisväkeä 
yhdistävä vuoden aloi-
tustapahtuma joutu i 
jäämään satamaan 2021 
risteilyn osalta.

Risteilemättäjättämis-
päätös tehtiin Länsi-
Suomen pelastusalan 

Liiton hallituksessa loka-
kuussa. Tämän hetken tilan-
teen mukaan tarkasteltuna 
päätös oli oikea; pandemi-
an toinen aalto on täällä. Tu-
limeri on sellainen tapahtu-
ma, että se joko järjestetään 
kunnolla tai sitä ei järjestetä. 
Myös ajankohta tammikuus-
sa on muotoutunut sopivak-
si risteilyväelle, siksi sitä ei 
lykätty esimerkiksi syksyyn 
2021.

Maalista uuteen start-
tiin

Omalle työpöydälle Tu-
limeri tipahti 2008 risteilyn 
jälkeen. Risteilylle oli tuolloin 
vakiintunut jo esimerkiksi Pa-
lokuntalaisten karaoken SM 
-kilpailut ja osa perusaika-
taulurunkoa. Muutoksia on 

Tulimeri, kestetäänkö me tää tauko?
vuosien mittaan tehty mm. 
lauantain asiaseminaarin ai-
katauluihin ja sijaintiin. Ruo-
kailuajat on saatu optimoi-
tua mahdollisimman hyvin 
ohjelman kanssa.

Tulimerta rakentaa oma 
työryhmä, johon kuuluu 
luottamus- ja toimihenkilöi-
tä kolmesta pelastusliitos-
ta (LSPeL, UPL & KaSPeLi). 
On virkistävää tehdä ristei-
lyä motivoituneiden vapaa-
ehtoisten palokuntalais-
ten, kumppanuusliittojen ja 
matka-alan ammattilaisten 
kanssa.

Tulimeritapahtumalla on 
aina aloitus ja maali. Maaliin-
tulon jälkeen otetaan käsitte-
lyyn seuraava risteily; miten 
meni, mitä voidaan paran-
taa, mitä uutta ensi vuonna?

Touhutessa läikkyy 

Järjestäjän näkökulmas-
ta Tulimerestä on kertynyt 
tähän päivään monenlaisia 
muistoja. Vanerista valmis-
tetut hyvin epäergonomiset 
neliskanttiset tulimerivalo-
taulut piti vuosittain rahdata 
laivaan ja muutenkin ristei-
lyrekvisiitta oli alkuvuosina 
melkoisen suurta kannetta-
vaa.

Joku neropatti vuonna 
2010 meni ja pölli paluumat-
kalla kahdeksanmetrisen Tu-
limeribannerin paikoiltaan. 
Yksi viihdeartisti lähestul-
koon loikkasi laivaan, kun oli 
myöhästyä talvikelin vuoksi. 
Tulimeren facebook -sivusta 
lähti kaikki käyttöoikeudet ja 
jouduttiin avaamaan uusi. 

Artistibookkaukset ovat 
useimmiten onnistuneet. 
Tosin silloin tällöin on ehkä 
saatettu kokeilla jotain hyvin 
erilaista, minkä jälkeen tode-
taan, että ei ehkä enää. On ol-
lut laivasuunnistusta, speed 
datingiä, napakymppiä, im-
proteatteria, burleskia, tans-
sirevyytä ja hälytysajokilpai-
lua RC -autoilla.

Tärkein nousee esiin

Tärkein ja hienoin asia, 
mihin olen kiinnittänyt huo-
miota, on kuitenkin risteily-
kansan hyvä tunnelma ja yh-
tenäisyys. Se on asia, mitä 
pitää vaalia.

Palokuntalaisuus on oma 
uniikki muotonsa, mikä yh-
distää hienolla tavalla jää-
räpäisyyttä, solidaarisuutta, 
hyvää sydäntä, huumorinta-
jua ja tahtoa. Tämä väki kun 

pääsee yhteen, syntyy Tuli-
meri.

A a l t o l i i k e t t ä  m y ö s  
ryhmäkoossa 

Risteilyhistorian alkutai-
paleella Tulimeri matkasi 
statuksella suuri ryhmä mui-
den risteilijöiden ja ryhmien 
kanssa, kunnes se 2015 vuo-
den tienoilla vaihtui charter 
-risteilyksi. Tämä avasi uusia 
mahdollisuuksia ohjelman 
parempaan aikatauluttami-
seen ja sijoittamiseen.

Maailma tekee aaltolii-
kettä: osakemarkkinat, puo-
luekannatukset, liikuntat-
rendit, muoti etc. Tulimeri ei 
ole poikkeus.

Ensimmäisellä Tulimerel-
lä vuonna 1998 seilasi 1 200 
matkaajaa. Vuosituhannen 
ensimmäinen risteily keräsi-
kin jo yli 1 700. Vuosituhan-
nen alkuvuosina matkusta-
jamäärät lainehtivat siinä 1 
100 ja 1 400 välillä. Vuoden 
2012 risteilystä eteenpäin ta-
pahtui suurempi merivirtaus, 
mikä nosti Tulimeren vahvuu-
den 1 600 - 2 000 hengen ta-
solle. 

2022 Suurin ikinä?

Nyt onkin hyvin mielen-
kiintoista seurata, miten 
korona ja sen tuoma ristei-
lytauko vaikuttaa yleisesti 
ihmisten risteilykäyttäytymi-
seen. Tuleeko vuoden 2022 
-risteilystä suurin ikinä vai 
vaihtuuko korkea laine ma-
talaan tapahtuman osalta 
pariksi vuodeksi?

Ajattelen positiivisesti. 
2022 -risteily on osallistuja-
määrältään ennätyksellinen. 
Me ihmiset haluamme näh-
dä toisiamme, viettää aikaa 
samanhenkisten seurassa. 
Tahdomme hymyillä, tans-
sia, saunoa, nauraa ystävien 
kesken. Tämän kaiken tarjo-
aa Tulimeri, mikä yhdistää 
Suomen palokuntalaiset.

Kestetäänkö me tauko 
Tulimeressä? Ja kyllähän me 
kestetään.

T u l i m e r e l l ä  u u s i 
facebooksivu 2019-->

Seuraathan muuten Tuli-
meren uutta Facekanavaa? 
Tulimeri  -Risteily. Vanha Tuli-
meri-risteily niminen ei enää 
päivity, eikä voi poistaakaan .

VIKSU -varis Porist kävi Tulimerellä 2014, Aki Linnanahde oikealla. 
Risteilyisäntä Ilpo Kuikka

Karnevaalitunnelmaa 2018

Vuosien saatossa Tulimerellä on vieraillut lukuisia viihdyttäjätaivaan tähtiä musiikkiartistien lisäksi. Tässä muutama
Pete Poskiparta Janne Kataja Anitta Ahola Jukka Puotila
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Polte 2021 leirijuliste on 
lähetetty joulukuussa pa-
loasemille. Leirityöryhmä 
on aloittanut toiveikkaa-
na vuoden 2021 leirin 
järjestelyt. 

Leirikirje 1/2021 on jul-
kaistu. Se löytyy liiton 
verkkosivuilta www.ls-

pel.fi. Leirikirjeessä on muun 
muassa ohjeet ilmoittautu-
misesta ja nuorten kursseis-
ta.

Aikaa kehittämiselle

Peruuntunut kesäleiri 
2020 antoi vähän ilmaa ja ai-
kaa myös kehittää toimintaa. 
Kuluvan vuoden aikana on 
ehditty heitellä ideoita isois-
takin kokonaisuuksista liitty-
en nuorten viihtymiseen lei-
rillä tulevaisuudessa. Lisäksi 
2022 suurleirin suunnitelmia 
ollaan kuultu ja vaihdettu 
kehitysideoita.  Osa ideois-
ta saattaa tulla myös ensi 
kesän leirille koeponnistuk-
seen, osassa on suurempi ja 
pidempiaikaisempi kehitys-
kulku, etenkin nuorten oh-
jaajataitojen kehittämisen 
parantamisessa.

POLTE 2021 -leiri
Koskella
4.-9.7.2021 
Vaikeuksista huolimatta eteenpäin

Ilmoittautumisaika tyl-
sään ajankohtaan

Leiri-ilmoittautuminen 
aukeaa HAKAan ensi vuoden 
alussa. Ilmoittautumisaikaa 
on 31.3. asti. Ymmärrettä-
västi ilmoittautuminen isoon 
tapahtumaan näin synkim-
pänä korona-aikana ei ehkä 
tunnu luontevalta, mutta jär-
jestelyjen kannalta se on tär-
keää.

Ilmoittautua kannattaa, 
siitä ei synny kustannuksia 
ennen eräpäivää. Ja jos ti-
lanne näyttää epävarmal-
ta maaliskuun lopussa, lei-
rityöryhmä pohtii varmasti 
lievennyksiä/muutoksia il-
moittautumisprotokollaan 
ja peruutusmaksuihin. 

Pyritään siis ilmoittau-
tumaan leirille kuten ”nor-
maalina” vuotena ennen 
huhtikuuta. Silloin myös lei-
rityöryhmä osaa ennakoida 
järjestelyissään leirin vah-
vuuden sanelemat toimin-
not. 

Olkaamme luottavaisia, 
että voimme järjestää ensi 
kesänä ihan oikean palokun-
taleirin.

           - Viikon mittainen suuri

_            seikkailu 

           - Noin 1000 osallistujaa 

w        - Hauskaa tekemistä

             kaikenikäisille 

          - Mukavaa yhdessäoloa 

A       - Uusia kokemuksia

         - Tapaa vanhoja kavereita

_           ja saa uusia 

        - Hauskanpitoa, koulutusta              

_                             
    ja ohjelmaa

@lspelastus

LSPeL palokuntaleiri
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry

lspel.fi

TERVETULOA
PALOK

UNTANUORISOLEIRILLEKESÄ EI OLE KESÄ ILMAN LEIRIÄ!

Se alkuperäinen, pöllitty banderolli koristi Europaa viimeisen 
kerran vuonna 2010 70 -luvun teemalla mentiin yhtenä vuonna

Karnevaalitunnelmaa 2018
Kuumaa on!

Historian havinaa ja vanha ergonominen Tulimeritaulu

Asiakastyytyväisyys-
kysely menossa
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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


