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Mikä on kesän POLTE -leirin kohtalo?
Inhottavalta tuntuu ajatella leirin mahdollista peruuntumista. Liiton leiri on palokuntanuorisotyön kohokohta. Seurataan 
kuitenkin nyt vielä tilannetta. Kovia päätöksiä asiasta tehdään lähempänä kevättä.

Liiton hallitus 
ja valiokunnat 
2020

Epidemiatilan-
teen vaikutuk-
set liiton
toimintaan

TULIMERI 2020 
-risteily
ehdittiin
seilata

Jussi Suutarinen LSPeL:n
koulutuspäälliköksi

Terhi Kivijärven seuraajaksi 
Liiton koulutuspäällikön toi-
meen on valittu Juusi Suuta-
rinen Paimiosta. Toimipaik-
kana Liiton Turun toimisto. 
Satakunnassa vieraillaan, 
sitten kun epidemiatilanne 
rauhottuu.

Uusi koulutuspäällikkö 
aloitti poikkeuksellisissa olo-
suhteissa, sillä myös koulu-
tustoiminta on tauolla.

Töitä varmasti silti riit-

tä. Esimerkiksi yritystur-
vallisuuskoulutusten ke-
hittäminen ja siirtyneiden 
palokuntakoulutusten  uu-
delleenorganisointi osaksi 
syksyn toimintaa antaa työ-
päiville riittävästi sisältöä täl-
le keväälle.

Mitä kevään koulutuksiin 
ilmoittautumisille tehdään? 
Lue koulutusuutiset.

Tulimeri 2020 -risteily oli jät-
timenestys. Hyväntuulinen 
risteilykansa seilasi Octo-
berfest -tunnelmassa tam-
mikuussa. 
Ensi vuoden risteily varattiin 
jo kuluneella risteilyllä täy-
teet. Jonotuslistalle kannat-
taa siis ilmoittautua Matka-
vekkaan. s. 7

Koronavirus ja sen tuomat 
rajoitustoimet iskevät kovaa 
myös liiton kevään toimin-
toihin. Tapahtumia ja koulu-
tuksia on jouduttu perumaan 
tai siirtämään syksyn toimin-
noiksi. Liiton toimiston hen-
kilöstö on siirtynyt etätöihn. 

Liitto on yhdistys siinä mis-
sä palokuntayhdistyksetkin. 
Toimintaa johtaa jäsenistön 
nimeämä hallitus. Hallitus 
taas nimeää liiton toiminto-
jen toteuttamiseksi valiokun-
tia, jotka yhdessä liiton toi-
mihenkilöiden kanssa vievät 
läpi toimintasuunnitelmaa.

s. 2
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s. 3-4

Mental Fire Fit
Liitto järjesti hyvin nopealla 
aikataululla, johtuen kysytyn 
luennoitsija Saku Sutelaisen 
aikatuluista, Mental Fire Fit 
-seminaarin tammikuussa 
Paimiossa. 
SPPL:n hanke pureutuu pe-
lastusalan henkilöstön hen-
kisiin voimavaroihin, jota ei 
tule vähätellä. s. 6
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Toiminnanjohtaja
Antti Ali-Raatikainen

050 587 3311
antti.ali-raatikainen@lspel.fi

Koulutuspäällikkö
Jussi Suutarinen

040 455 1300
jussi.suutarinen@lspel.fi

Järjestöpäällikkö
Anssi Lamminen
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anssi.lamminen@lspel.fi

Toimistosihteeri
Saija Kirstilä
044 541 0230
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Pääkirjoitus

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto ry:n
tiedotuslehti

Toimitus: Anssi Lamminen, 
avustavat toimittajat
Taitto:     Anssi Lamminen
Painomäärä: 2 500 kpl
Painatus: Suomen Uusio-
kuori Oy, Somero

Kannen iso kuva:
Merita Laine

Tiedotusvaliokunta 2020
Pauliina Puputti pj.
Marko Hurula, Merita Laine, 
Hanna Pihanperä, Jenniina 
Isotalo, Pertti Tenhunen,
Anssi Lamminen

Toiminnanjohtajan sivu

Ki inasta  a lkuvuonna 
leviämään lähtenyt ko-
r o n a p a n d e m i a  a l k o i 
Suomessa real isoitua 
helmi-maaliskuun vaih-
teessa. LSPeL:n hallitus 
piti tilinpäätöskokouk-
sensa 5.3., jolloin asia oli 
jo keskusteluissa, mutta 
sen vaikutuksia liiton toi-
mintaan ei vielä pohdittu. 
Tilanne kehittyi nopeasti.

Seuraava viikon maa-
nantaista, 9.3. eteen-
päin tuli ympäri Eu-

rooppaa yhä enemmän 
tietoa tilaisuuksien perumi-
sista ja kokoontumisen rajoi-
tuksista. Loppuviikosta 12. 
ja 13.3. alkoi myös Suomes-
sa tapahtua: hallitus päätti 
rajoittaa kokoontumiset 500 
henkilöön, maahantulijat ka-
ranteeniin, matkustamista 
tuli välttää ja etätöitä suosia 
niin kouluissa kuin töissäkin. 
Alkoi vessapaperin hamstra-
us.

Alkoi säteillä liiton toi-
mintoihin

Torstaina 12.3. alkoi myös 
LSPeL:n piirissä vakava kes-
kustelu koulutusten ja tilai-
suuksien siirtämisestä ja 
perumisesta. Soittokunta-
työryhmä kuitenkin vielä tuo-
na iltana kokoontui liiton toi-
mistolla.

Perjantaina 13.3. SPEK il-
moitti kevään tilaisuuksiensa 
siirtämisestä tuonnemmaksi 
ja pelastuslaitokset antoivat 
ohjeistuksia henkilöstölleen 
ja sopimuspalokunnille tilan-
teeseen liittyen. Palokunnis-
sa lähes kaikki muu kuin häly-
tystoiminta jäi tauolle. LSPeL 
tiedotti, että työvaliokun-
ta pitää ma 16.3. palaverin, 
jossa päätetään lähiaikojen 
koulutuksista ja tapahtumis-
ta.Kurssinjohtajat olivat jo 
peruneet kursseja, jotka ei-

Koronaepidemia ja LSPeL
Tapahtumatoiminnan (koulutukset, leirit, 
tilaisuudet) kohtalo

vät olleet vielä alkaneet, ja 
muutamia oli jo keskeytetty-
kin. Liiton toimisto siirtyi etä-
työskentelyyn.

Valt ioval lan päätös 
helpotti omaa päätök-
sentekoa

Maanantaina 16.3. Suo-
men hallitus teki lisää kriisi-
päätöksiä, mm. koulujen siir-
tymisestä etäopetukseen ja 
kokoontumisten rajoittami-
sesta enintään 10 henkeen. 
Vielä samana päivänä LS-
PeLn työvaliokunnan olikin 
valtiovallan ja pelastuslai-
tosten ohjeistuksiin viitaten 
helppo päättää, että liiton 
kaikki koulutukset ja tilaisuu-
det ovat tauolla toistaiseksi.

Siten myös 1.4. Tur-
vall isuusseminaari sekä 
18.-19.4.Kevättööttäys jää-
vät pitämättä. Valiokunnat 
voivat tarpeen ja mahdolli-
suuksien mukaan pitää etä-
kokouksia. Liiton kevätko-
kousta 25.4. siirrettiin ensi 
vaiheessa toukokuun lopulle. 

Entä sääntömääräiset 
kevätkokoukset?

Maan hallitus alkoi ottaa 
valmiuslain säädöksiä käyt-
töön ti 17.3. ja sen mukai-
sesti Suomen rajat suljettiin 
18.3. Koronaepidemian kes-
toa arvioidessa puhutaan 
tällä hetkellä useammas-
ta kuukaudesta, joten liiton 
kevätkokouksen pitäminen 
sääntöjen mukaisesti huh-
ti-toukokuun aikana tuskin 
onnistuu. Etäkokousta ei ole 
LSPeL:n säännöissä mainit-
tu, eikä yhdistyslaki mää-
rää aikarajaa tilinpäätöksen 
vahvistamiselle.

Siten on pienempi paha 
toimia yhdistyksen sääntöjä 
vastaan ja lykätä kokousta 
eteenpäin, kuin rikkoa yhdis-
tyslakia saatikka poikkeusti-

lasäädöksiä. Edellä kerrottu 
koskee myös esim. palokun-
tayhdistysten kokouksia.

Kesän leirien kohtalo?

Omassa suuruusluo-
kassaan tapahtumista on 
Koskelle(Tl) suunniteltu lii-
ton POLTE -leiri kesä-heinä-
kuun vaihteessa. Mikäli ko-
ronahuippu Suomessa osuu 
arvioiden mukaisesti touko-
kesäkuulle, näyttää tilanne 
leirinkin kannalta pahalta. 
Vaikka tautihuippu olisi tou-
kokuussakin, ei se pelasta 
leiriä, sillä paluu normaaliin 
kestänee saman aikaa kuin 
tilanteen kehittyminenkin, 
jolloin kesä-, jopa heinäkuu-
kin olisivat vielä selkeästi 
tautiaikaa.

Ihmeitä pitäisi tapahtua, 
että Koskella leireiltäisiin 
ensi kesänä. Alueleirien kan-
nalta tilanne näyttää  ajoi-
tuksen puolesta vieläkin hei-
kommalta. Pitkittyessään 
tilanne alkaa vaikuttaa myös 
liiton palkatun henkilöstön 
työn riittävyyteen.

Harvinaisia aikoja

On toki suuri sääli ja vahin-
ko, että tarpeelliset koulutuk-
set ja vaivalla valmistellut, 
odotetut tapahtumat jää-
vät toteutumatta. Olemme 
kuitenkin ennen kokematto-
massa tilanteessa, jossa ih-
misten terveyden ja hengen 
turvaaminen on etusijalla, jo-
ten tilanteessa ei ole vaihto-
ehtoja – myöskään juridiselta 
kannalta.

Kun tilanne joskus aset-
tuu, on aika paitsi käynnis-
tää pysähdyksissä ollut toi-
minta uudelleen, niin myös 
tarkemmin arvioida epide-
mian toiminnallisia ja talou-
dellisia vaikutuksia. Jo tässä 
vaiheessa voi kuitenkin aa-
vistella, että kaikki nyt pe-

ruuntuvat koulutukset eivät 
mahdu syksylle, jonne on pit-
kälti ohjelma jo ennestään 
olemassa. Kyse on kalente-
ritilan lisäksi myös koulut-
taja- ja muista resursseista. 
Sama todennäköisesti kos-
kee järjestötoimintaa ja tur-
vallisuusviestintää.

Näkyy myös liiton talo-
udessa

Siten tänä vuonna jää-
täneen jälkeen toimin-
nall ista tavoitteista, eli 
suoritemääristä koulutetta-
vapäivien sekä muiden toi-
mintojen osallistujamääri-
en suhteen. Liiton taloudelle 
suurimman yksittäisen – ja 
negatiivisen - vaikutuksen 
aiheuttaisi leirin peruuntu-
minen. Vaikka toiminnan vä-
heneminen pienentää myös 
kuluja, lienee epidemian vai-
kutus talouteen yleisesti kiel-
teinen. Suuri merkitys on sillä, 
miten yleisavustuksen myön-
täjä suhtautuu poikkeukselli-
sen tilanteen aiheuttamaan 
toiminnan notkahdukseen. 
Suoritteiden määrän lisäk-
si tilitettävään avustukseen 
vaikuttaa liiton työntekijöi-
den henkilötyöpäivien mää-
rä, joka pitäisi tarkoituksen-
mukaisesti osata sovittaa 
työn määrän, taloudellisen 
tilanteen sekä avustuksen 
kriteerien mukaan.  

Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja, LSPeL
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Hallitus 2020

Läsnäolo- ja puheoikeutetut:
 valiokuntien puheenjohtajat

puheenjohtaja:  Kai Vainio, Kiukaisten VPK 
1. varapuheenjohtaja:  Mervi Pihlajamäki, Jämijärven VPK
2. varapuheenjohtaja: Petri Haanpää, Turun VPK

Harri Friberg, Pyhämaan VPK
Esko Lehtonen, Karjalan VPK

Matti Lehtonen, Pihlavan VPK
Kimmo Salminen, Porin VPK

Arto Perttula, Kokemäen VPK
Mari Latvala, Huittisten VPK

Juha Jalo, Salon VPK
Hannes Aaltonen, Perniön VPK

Tom Forsman, Kimito FBK

Petri Haanpää, Turun VPK
Kalle Lehtonen, Rantakulman VPK
Ari Viili, Liedon VPK

Mervi Pihlajamäki, Jämijärven VPK

Pertti Tenhunen, Tarvasjoen VPK

Juho Ansio, Panelian VPK
Pasi Lammensalo, Kauttuan tehtaiden VPK

Esittelijä ja sihteeri: Antti Ali-Raatikainen, LSPeL toiminnanjohtaja
Teollisuus:  Markku Haikonen



 4 Valiokunnat 2020

Koulutusvaliokunta suunnittelee ja valvoo palokuntakoulutuksen toteu-
tumista liiton alueella. Valiokunnan jäsenet koostuvat sekä pelastuslai-
toksen edustajista että palokuntalaisista. Liiton koulutuspäällikkö Jussi 
Suutarinen työskentelee koulutusvaliokunnan suunnitelmien mukaan. V-S 
alpen VPK-yhdyshenkilöt voivat osallistua koulutusvaliokunnan kokouk-
siin täydentäen alue-edustusta.

Koulutusvaliokunta 2020

Puheenjohtaja    Markku Rintala, Satak. pelastuslaitos
Pohjois-Satakunnan t-a Peninna Laurén 
Porin t-a   Janne Kumpulainen
Rauman t-a   Harri Salonen 
Kaakkois-Satakunnan t-a Mika Henttonen  
Auranmaan t-a   Matti Schwartz  
Salon t-a   Mika Vuorela  
Turun t-a   Tero Niemi 
Turunmaan t-a   Camilla Rautanen
Vakka-Suomen t-a  Jarkko Aaltonen
V-S aluepelastuslaitos  Juha Karjalainen
Sihteeri    Jussi Suutarinen, LSPeL koulutuspäällikkö

Naistyövaliokunta koostuu toiminta-alueiden naistyönohjaajista. Naistyö-
valiokunnan tehtävä on edistää palokuntanaistyötä palokunnissa, järjestää 
palokuntanaisille koulutuksia, kilpailuita ja opintopäiviä. Naistyövaliokunta 
suunnittelee ja ideoi paljon myös erilaisia tempauksia ja turvallisuusvies-
tintätilaisuuksia. Naistyövaliokunta toimii aktiivisesti myös valtakunnallisen 
palokuntanaistyön suuntaan ja asettaa LSPeL edustajan mm. Naisten 
valmiusliittoon. Valiokunnan kokouksia on 4-5 kertaa vuodessa.

Naistyövaliokunta 2020

Naistyönjohtaja  Mervi Pihlajamäki, Jämijärven VPK
Pohjois-Satakunnan t-a Annika Vallila, Jämijärven VPK
Porin t-a   Tiina Lehtonen, Pihlavan VPK
Rauman t-a   Sirpa Reijonsaari. Lapin VPK
Kaak.-Satak. ja Sastamalan t-a Jaana Väkinen, Kiikan VPK
Salon t-a   Elina Rahkala-Saari, Kuusjoen VPK
Turun t-a   Päivi Rantanen, Naantalin VPK
Vakka-Suomen t-a  Tarja Ahtiainen, Vehmaan VPK
Auranmaan t-a   Anne Järvinen, Yläneen kk:n VPK
Naistyön kilpailuvastaava Minttu Uitto, Muurlan VPK
Koulutusohjaaja  Sari Paju, Maarian VPK
Hälytysmuonitusvastaava Marika Metsä-Tokila, Kalannin VPK
Sihteeri    Anssi Lamminen, LSPeL järjestöpäällikkö

Liiton veteraanivaliokunta ajaa palokuntaveteraanien asiaa. Veteraanit 
suunnittelevat yhteisiä tutustumiskäyntejä alueellisesti ja aktivoi palo-
kuntien veteraaneja järjestäytymään. Lisäksi veteraanivaliokunta koordi-
noi liiton vuotuisen veteraanipäivän yhteistyössä kulloisenkin isäntäpalo-
kunnan kanssa.

Tiedotusvaliokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa liiton viestintä- ja tur-
vallisuusviestintätoimintaa. Valiokunta kehittää liiton verkkosivuja ja sosi-
aalisen median alustoja ja miettii niiden sisältöjä. Verkkosivu-uudistus 2020 
on tiedotusvaliokunnan käsialaa . Valiokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuoden 
aikana.

Tiedotusvaliokunta 2020

Pauliina Puputti pj. Kiukaisten VPK
Marko Hurula, Vahdon VPK
Merita Laine, Kaarinan VPK
Jenniina Isotalo, Nousiaisten VPK
Hanna Pihanperä, Lemun VPK
Pertti Tenhunen, Tarvasjoen VPK
Anssi Lamminen, sihteeri,LSPeL järjestöpäällikkö 

Koulutusvaliokunta

Naistyövaliokunta

Veteraanivaliokunta

Tiedotusvaliokunta

Nuorisotyövaliokunnan jäsenistö koostuu toiminta-alueiden nuorisotyön-
ohjaajista. Nuorisotyövaliokunta suunnittelee liiton nuorisotyön tapahtu-
mat, kuten kilpailupäivät ja ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset. Lisäksi se 
käsittelee toiminta-alueilta tulevat kehitysideat sekä toimii hallituksen 
asiantuntijaelimenä nuorisotyön osalta. Nuorisotyövaliokunta tekee yh-
teistyötä valtakunnalliseen nuorisotyön kanssa (SPEK). Lisäksi nuoriso-
työvaliokunta nimeää LSPeL leirityöryhmän, mikä vastaa liiton ison leirin 
rakentamisesta vuosittain. Nuorisotyövaliokunta asettaa leirityöryhmälle 
omat tavoitteensa leiriin liittyen ja valvoo leirityöryhmän toimintaa. Ko-
kouksia 4-5 kertaa vuodessa.

Nuorisotyövaliokunta 2020

Nuorisotyönjohtaja   Esko Lehtonen, Karjalan VPK
Pohjois-Satakuntan t-a  Veli-Matti Laurén, Lavian VPK
Porin t-a   Antti Loimainen, Nakkilan VPK
Rauman t-a   Riina-Lotta Reiman, Köyliön VPK
Kaak.-Satak. ja Sastamalan t-a Santeri Latvala, Huittisten VPK
Salon t-a   Kirsi Peltonen, Salon VPK
Turun t-a   Irma Ilomäki, Liedon VPK
Vakka-Suomen t-a  Esko Lehtonen, Karjalan VPK
Nuorisotyön kilpailuvastaava  Oskari Hurula, Vahdon VPK
Sihteeri    Anssi Lamminen, järjestöpäällikkö

Järjestövaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää yleistä palokun-
tatoimintaa palokuntayhdistysten näkökulmasta. Valiokunta suunnittelee 
VPK –seminaareja ja yhdistyskoulutuksia. Tämän lisäksi valiokunta toimii 
ns. liiton yhteenkokoavana valiokuntana, missä on edustus liiton muista 
järjestötoiminnan valiokunnista. Järjestövaliokunta suunnittelee myös liiton 
vuotuista talvipäivää, ja sen alaisuudessa toimii mm. soittokuntatyöryhmä 
sekä Tulimeri -työryhmä.

Järjestövaliokunta 2020

Puheenjohtaja   Matti Lehtonen, Pihlavan VPK
VPK:t, Satakunta  Heikki Vähtäri, Porin VPK
VPK:t, Varsinais-Suomi  Ari Viili, Liedon VPK
Veteraanit   Tapio Ranta, Rautilan VPK
Soittokunnat   Teija Takala, Porin VPK
Naistyö   Mervi Pihlajamäki, Jämijärven VPK
Nuorisotyö   Esko Lehtonen, Karjalan VPK
Hallitus    Matti Lehtonen, Pihlavan VPK
Sihteeri    Antti Ali-Raatikainen, toiminnanjohtaja

Nuorisotyövaliokunta

Järjestövaliokunta

LSPeL valiokunnat 2020

Työvaliokunta
Työvaliokunta seuraa ja suunnittelee liiton toimintaa hallituksen antamien 
suuntalinjojen mukaan. Työvaliokuntaan kuuluu liiton puheenjohtajisto ja 
toiminnanjohtaja. Työvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tu-
levat asiat. Ohjaa toimintaa. 

Työvaliokunta 2020

LSPeL Puheenjohtaja   Kai Vainio, Kiukaisten VPK
LSPeL 1. varapuheenjohtaja Mervi Pihlajamäki, Jämijärven VPK
LSPeL 2. varapuheenjohtaja Petri Haanpää, Turun VPK
Sihteeri   Antti Ali-Raatikainen, toiminnannjohtaja

Veteraanivaliokunta 2020

Puheenjohtaja   Tapio Ranta, Rautilan VPK
Pohjois-Satakunnan t-a Harri Viitasalo, Kankaanpään VPK
Porin t-a   Ari Lehtimäki, Porin VPK
Rauman t-a:   Raimo Koski, Panelian VPK
Kaak.-Satak. ja Sastamalan t-a Hannu Horila, Kiikan VPK
Salon t-a   Seppo Peltonen, Salon VPK
Turun t-a   Rauli Salmi, Turun VPK
Vakka-Suomen t-a  Tapio Ranta, Rautilan VPK
Auranmaan t-a   Ismo Eskola, Yläneen kk:n VPK
Turunmaan t-a   Per Holmberg, Kimito FBK
Sihteeri    Saija Kirstilä, LSPeL toimistosihteeri

Suunnitelmien toteuttamiseksi liiton hallitus on asettanut valiokuntia toteuttamaan toimintaa
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Liitto päätti laittaa kevään tapahtumatoiminnan 
tauolle. Tähän kuuluu myös koulutustoiminta. Koulu-
tusten suhteen pohditaan tarkkaan, milloin päästään 
taas oppia ammentamaan.

KOULUTUSUUTISIA
Koulutustoiminta tauolla, mitä nyt?

Tätä kirjoittaessa olen 
kotona karanteenissa pa-
lattuani ulkomaanmat-
kalta. Päivä sujuu paitsi 
t ö i d e n ,  m yö s  l a p s e n 
koulutöiden ohjauksessa. 
Jonkinlainen sirkus kai 
tämäkin.

Olen Jussi Suutarinen, 
LSPeL:n uusi koulu-
tuspäällikkö maa-

liskuun alusta 2020 alkaen. 
Ikää on kertynyt tähän asti 44 
vuotta ja lisäkseni taloudes-
sani asuu myös 11 -vuotias 
poikani. Asun Paimiossa ja 
rakennan pientä omakotita-
loa uudeksi kodiksi. Muutto 
on suunniteltu tapahtuvan 
toukokuun aikana. 

Vahva palokuntatausta

Mainitun karanteenin ai-
kana en voi osallistua palo-
kunnan tehtäviin. Toisin sa-
noen toimin Paimion VPK:ssa 
aktiivisesti silloin kun olosuh-
teet sen sallivat. Palokun-
nassa olen Paimiossa ollut 
nyt reilut 10 vuotta. Toimin 
palokunnassa tällä hetkellä 
yksikönjohtajana sekä toise-
na varapäällikkönä vastaten 
operatiivisesta toiminnasta. 
Vielä vuoden 2019 loppuun 
toimin koulutuspäällikkönä. 
Tältä osin harrastustausta 
tukee vahvasti uutta työtäni, 

Jussi Suutarinen
Liiton uusi koulutuspäällikkö esittäytyy

siitä olen kiitollinen. Monesti 
olen lukenut ihmisten kirjoi-
tuksia siitä, miten harrastuk-
sesta tuli työ. Nyt kävi oike-
astaan samalla tavalla myös 
itselleni.

Työura

Aiempi työura on ollut 
vahvasti kaupallinen. Vii-
meiset 21 vuotta on sujunut 
kolmessa isossa kansainvä-
lisessä korporaatiossa eri-
laisissa tehtävissä, pääosin 
myynnin parissa. Viimeisin 
tehtäväni oli kahden tuote-
ryhmän Business Manage-
rina jossa vastuu oli tuote-
hallinnan lisäksi myynnin 
koulutuksessa ja tukemises-
sa. Ja monta muuta erittele-
mätöntä asiaa.

Muita harrastuksia

Vapaa-ajalla edellä mai-
nitun lisäksi lähden mielelläni 
saaristoon veneellä. Nähtä-
vää riittää ja niihin maisemiin 
ei vain kyllästy. Golfin peluus-
ta on jo taukoa mutta eiköhän 
sekin saada taas sujumaan, 
jos vain aikaa riittää. Viimei-
sin ja uusin juttu on sukellus, 
OWD- lisenssi tuli juuri suori-
tettua. Hauskaa puuhaa!

Nähdään! Jussi

Aikataulu syksylle suun-
nitellaan uudestaan. 
Muutoksista ja uusis-

ta tiedoista uutisoidaan tar-

kemmin ja ajantasaisesti lii-
ton verkkosivuillasivuilla.

Ei tarvitse ilmoittautua 
uudelleen

Tämän kevään koulu-
tuksiin ilmoittautuneiden ei 
tarvitse ilmoittautua uudes-
taan rajoitustoimien vuoksi 
peruuntuneille kursseille, ja 
kesken jääneet kurssit jatke-
taan loppuun heti kun se on 
mahdollista.  

Tällä välin tulen olemaan 
yhteydessä kurssinjohtajiin 
ja muutenkin rakentamaan 
verkostoa, jotta työt suju-
vat paremmin ja helpommin. 
Myös minuun saa olla yhtey-
dessä palokunnista, kun ky-
syttävää tulee.

Ajatuksia tulevasta

Kokonaisuutena koulu-
tustoiminnan kehittäminen 
omasta mielestäni kohdis-

tuu alkuvaiheessa lähinnä ai-
kataulutuksiin ja tietyin osin 
käytettäviin työvälineisiin. 
Toivoakseni paremman ajan 
koittaessa saamme kurs-
sinjohtajat koolle sopimaan 
asioista ja tekemään yhdes-
sä kehitystyötä kurssitoimin-
nan eteen.

Kurssien sisältö ja oppi-
materiaali on tällä hetkellä 
hyvä, toki nytkin myös nii-
hin ollaan parannuksia teke-
mässä. Lisäksi suunnitteilla 
on web- kysely, jotta saisin 
mahdollisimman paljon pa-
lautetta kurssilaisilta. Tätä 
tietoa kaipaan eniten, jot-
ta toimintaa voidaan viedä 
eteenpäin.

Jussi Suutarinen
koulutuspäällikkö, LSPeL
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Muistatko koska viimek-
si tulit kuulluksi ja joku 
ymmärsi tarkalleen mitä 
tarkoitit? 

Vuoden 2019 palomies 
Saku Sutelainen kävi 
Liiton alueella puhu-

massa vetämästään pro-
jektista MentalFireFit, joka 
käytännössä ja suomeksi tar-
koittaa henkistä työsuojelua 
palo- ja pelastustoimessa ja 
muiden ensilinjan toimijoi-
den työssä.

Rahoituksen projekti saa 
palosuojelurahastolta ja pa-
lopäällystöliitolta.  Koko pro-
jektin taustalla on ajatus sii-
tä, että alalla on menty kauan 
fyysinen toimintakyky ja työ-
aika edellä ja vasta nyt on 
laajemmin herätty huomaa-
maan myös henkisen hyvin-
voinnin merkitys ja etenkin 
sen kumuloituva vaikutus 
ensilinjan auttajien työkyvyl-
le. Projektin tavoitteena on 
saada MentalFireFit malli jal-
kautettua pelastustoimeen 
ja tehdä myös työnohjausta 
alalle tutummaksi.

Mistä työkyky koostuu?

Työkyvyn perustana kai-
kissa töissä ovat riittävä lepo, 
ravitsemus ja yleinen tervey-
dentila. Voimavaroina toimi-
va arki, jossa on mielekästä 
tekemistä.  Henkisellä puolel-

la työkykyyn oleellisesti vai-
kuttaa unen määrä ja laatu, 
sekä esimerkiksi koti- ja ta-
loustilanne ja siihen liittyvä 
kuormitus. Hälytystehtävien 
aikana tulee kyetä omaksu-
maan ammatillinen auttajan 
asenne, sisäistää olevansa 
työroolissa ja kyetä ottaa-
maan  harjoitellut taidot käyt-
töön. Tässä auttaa jos omat 
tiedot ja taidot ovat tehtävien 
tasalla (minäpystyvyys).

Mikä meitä liikuttaa?

Kaikki keikat eivät mene 
ihon alle, mutta on enemmän 
kuin inhimillistä, että toisten 
kärsimyksen näkeminen ai-
heuttaa meissä reaktioita. 
Se on normaalia.  Jos toisen 
vakava tragedia ei tunnu mil-
tään, on syytä huolestua.

Jo käytössä olevia defu-
sing -purkuja käydään rutii-
ninomaisesti, kun kohdalle 
osuu lapsen/nuoren kuolema 
tai vakava loukkaantuminen, 
omaisen tai kollegan kuole-
ma tai loukkaantuminen, va-
kava vaara tai uhkatilanne, 
monipotilas- ja suuronnet-
tomuustilanteet ja tilanteet 
joissa on ollut epäselvyyttä 
tai mahdollinen hoitovirhe. 
Kuormitusta ja purkujen tar-
vetta sopimuspalokunnissa 
ja etenkin pienillä paikkakun-
nilla lisää suurempi todennä-
köisyys törmätä tuttuihin.

Tavoitteena näille puruil-
le on voimakkaan kokemuk-
sen normalisointi ja tilan-
netietoisuuden lisääminen.  
Keskustelut mahdollistavat 
yhtenäisen tilannekuvan 
muodostamisen, jolloin hu-
huille ja spekuloinnille ei jää 
tilaa. Keskustelu lisää myös 
me -henkeä: me pystyimme 
ja pystymme tähän. Keskus-
tellen on mahdollista avata 
myös tyypillisiä reaktioita ta-
pahtumiin ja tarjota terveitä 
selviytymiskeinoja. Tarvit-
taessa purkujen jälkeen on 
mahdollista ohjata vielä li-
säavun piiriin. Rutiinikeikko-
jen, joihin ei liity mitään trau-
maattista, jälkeenkin on hyvä 
toteuttaa aika ajoin teknisiä 
ja taktisia purkuja, joiden 
pohjalta toimintaa voi edel-
leen kehittää.

Milloin kuormaa on lii-
kaa?

Niin kuin todettu, trau-
maattisten tapahtumien 
kuuluu tuntua. Toisinaan jos-
kus, kun voimavarat ovat vä-
hissä tai kokemuksia kertyy 
enemmän kuin jaksaa kul-
loinkin kantaa, on hyvä herä-
tä hakemaan apua.

Oireita avuntarpeesta 
ovat muun muassa tapahtu-
man jatkuva järkeistäminen 
ja ”mitä jos”-ajatusten pyöri-
minen pitkänkin ajan jälkeen. 
Tunteiden peittely, joka usein 
purkautuu ärtymyksenä ja ly-
hyenä pinnana. Yli- tai alivi-
rittyneisyys, joka voi näkyä 
keskittymisvaikeuksina tai 
tyhjyyden tunteena. Myös 
”flashbackit” tapahtunees-
ta tiettyjen ärsykkeiden (valo, 
ääni, haju -trikkerit) jälkeen 
kielivät mielen kuormittumi-
sesta.

Pahimmillaan ensilinjan 
auttaja voi kärsiä PTSD:stä 
(post-traumatic-stress-
disorder) ja mielen kuormit-
tuminen voi oireilla vaikka 
selittämättöminä kiputiloi-
na. Mutta näihin on onneksi 
saatavilla apua. 

Pohdintoja

Tarkoituksena koko Men-
talFireFit -projektilla on tar-
jota matalan kynnyksen 
psyykkistä tukea, poistaa 
kuormittumiseen liittyvää 
stigmaa ja lisätä keskustelu-
kulttuuria.

Palataan kysymykseen 
jutun alussa: Miltä tuntui vii-

meksi kun tulit kuulluksi ja 
ymmärretyksi? Kuka sinua 
ymmärsi ja miksi? Mietitään 
tilannetta ”kovan keikan” jäl-
keen: kenelle puhuisit ja kuka 
voisi ymmärtää? Todennä-
köinen vastaus on vaitiolon 
ja ymmärryksen puitteissa 
on se samalla keikalla ollut 
toveri. Tästä vertaispuruissa 
on pohjimmiltaan kyse: Kes-
kustelusta ja kaverin kuule-
misesta ilman vähättelyä ja 
”miestä väkevämpää”.

Suomalaiseen perintee-
seen on tähän asti kuulunut 
ylisukupolvinen vaikenemi-

sen kulttuuri vaikeista aiheis-
ta ja tunteiden tukahdutta-
minen päihteisiin tai työhön. 
Olisiko jo aika toimia toisin?

Nyt siis vain odotellaan 
koska vertaispurku-koulu-
tukset rantautuvat sopimus-
palokuntien saataville, ja 
pidetään muuten itsestä ja 
kaverista huoli siihen asti.

Teksti: Katri Aro
Kuvat: Merita Laine
Kaarinan VPK

MentalFireFit
”Kun palo sammuu, voi mieli jäädä kytemään”

Saku Sutelainen
Vuoden palomies 2019
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Viisi henkeä vajaa, jotta 
oltaisi vuoden 2020 ris-
teilty 2020 hengellä. Yli 
2 000 hengen yksittäinen 
palokuntatapahtuma ha-
kee vertaansa Suomessa. 

Soittokuntien super-
kokoonpano toi Tuli-
mereen Octoberfest 

-tunnelmaa. Yli 2 000 hen-
gen Tulimeri -risteily seilat-
tiin tammikuun loppupuolel-
la. Octoberfest -teema näkyi 
vahvasti osallistujien vaate-
tuksessa, kilpailuissa ja mu-
siikissa. Mukana tunnelmaa 
oli luomassa myös saksalai-
sia palokuntavahvistuksia 
näyttämässä mallia, miten 
perinteisiä juomalauluja lau-
letaan. 

Tulimerellä ennenäke-
mätön kokoonpano

Länsi-Suomen alueen pa-
lokuntien soittokunnat koko-
sivat voimansa ja tööttäsivät 
risteilyn käyntiin pääravinto-
lassa, josta ne siirtyivät pop 
up -esiintymisiin laivan eri 
kolkkiin. Säätöähän siinä vä-
hän oli, mutta kaikki selvisi-
vät kuivin nahkahousuin ta-
kaisin Turkuun. Suuri kiitos 
soittokunnille palokuntahen-
gen nostattamisesta.

Bilekone Pasi & Anssi 
toimitti illan pääesiintyjä-
nä kuuman keskiyön keikan 
täydelle pääravintolalle. Tätä 
ennen Slaavilaisia rytmejä 
esitti persoonallinen Jaak-
ko Laitinen & Väärä Raha. 

Tanssikansan lakerikengän 
kulutuksesta vastasi Johan-
na Pakonen Omenapuu or-
kesterinsa  kanssa.

Suomen ehkä kovin Suo-
mirock -bilebändi Remix! 
viimeisteli fiiliksen. Putous       
-ohjelmastakin tuttu Taika-
Pasi esiintyi lauantaina ris-
teilyn loppuhulinoissa.

Myös asiaa

Lauantaiaamupäivällä 
järjestetty Tulimeri -semi-
naari keräsi satapäisen ylei-
sön. Alustajina toimivat Jari 
Lepistö (SM), Mika Gröndahl 
(PeO tuolloin), Jarkko Jääs-
keläinen (V-S alpe). Lisäksi 
SSPL:n uudet toimihenkilöt 
Jaakko Linko ja Aleksi Peu-
rala esittäytyivät. Myös Lauri 

Ein Prosit!!

Tulimeri 2020
Turtola Länsi-Suomen Pelas-
tusharjoitusalueelta esitteli 
palokuntien täydennyskou-
lutusmahdollisuuksia.

Konsepti alkaa olla ka-
sassa

Risteilyn ohjelmarunko 
on hioutunut optimaaliseksi 
vuosien saatossa. Aikataulu-
tusta rytmittää kaikkein eni-
ten ruokailut, joiden väleihin 
tapahtumatoimintaa tuote-
taan. Lauantain seminaa-
rikin on löytänyt paikkansa 
pääravintolasta aamupäi-
västä, jolloin mahdollisim-
man moni ehtii asiaohjel-
maan. Aina jää joltakin jotain 
näkemättä, mutta sellaisia 
risteilyt ovat.

Vuosi 2021

Uskotaan ja luotetaan sii-
hen, että koronakaranteenit 
on selätetty jo hyvissä ajoin 
ennen ensi vuotta, sillä ensi 
vuoden risteily on jo täyteen 
varattu.  Tämän vuoden ris-
teilyn paluumatkalla avat-
tu varauspiste laivan konfe-
renssitiloissa kuhisi ihmisiä 
paljon ennen varaustoimin-
nan aloitusta. Varaajat olivat 
rakentaneet jono -kyltit odo-
tellessaan varauspisteen 
avautumista. Todennäköis-
tä on, että Tulimeri 2021 ris-
teillään myös hyvin täydellä 
laivalla. 
Terv. Anssi Lamminen, 
peräsinmies, Tulimeri
järjestöpäällikkö, LSPeL

Tauolle joutunut harras-
tustoiminta antaa mah-
dollisuuden hoitaa rästiin 
tai arjessa jalkoihin jää-
neitä asioita. 

Nyt jos koskaan on pa-
lokuntaosastojen 
vastuuhenkilöillä ai-

kaa pistää osaston hallinnol-
liset asiat jiiriin.

Onko kausisuunnitelmat 
tehty? Miten syksyn rekry-
tointi ja vuosi 2021 toteute-
taan. Pitäisikö osaston nuo-
rille ja heidän vanhemmilleen 
verkkokysely siitä, miten 
osastossa on viime vuosi-
na mennyt? Entä onko Kipi-
nätyökalu otettu osastossa 
käyttöön? Nyt olisi aikaa tu-
tustua tähän uuteen hallin-
totyökaluun. Oman alueen 
nuorisotyönohjaajasi antaa 
lisäinfoa.

Nämä kaikki hallinnolliset 
tehtävät on hyvä laittaa kun-
toon, jotta sitten kun harjoi-
tusten aika jälleen koittaa, 
osastolla on hallinnolliset 
asiat järjestyksessä ja selkeä 
suunnitelma vuodeksi-kah-
deksi eteenpäin siitä, miten 
osastoa viedään eteenpäin.

- POLTE 2020 –
leirin kohtalo

Leirin suunnittelu jatkuu 
toistaiseksi, vaikka järjesty-
minen on vaakalaudalla.

Vaikuttavan epidemiati-
lanteen vuoksi liiton tapah-
tumatoiminta (koulutukset, 
kokoukset, tilaisuudet tms.) 
on tauolla. Toistaiseksi leiri-
työryhmä suunnittelee kesän 

Polte 2020 -palokuntaleiriä, 
vaikka leirin järjestyminen 
ei ole täysin varmaa. Leiri-
työryhmä on siirtänyt leiri-
ilmoittautumisen eräpäivää 
maaliskuun lopusta touko-
kuun alkuun, ja seuraa sa-
malla koronatilanteen kehit-
tymistä. Ilmoittautuminen 
kannattaa hoitaa leirille joka 
tapauksessa. Mikäli leiri jou-
dutaan perumaan, niin leiri-
maksuja ei luonnollisesti pe-
ritä. Päätös peruuntumisesta 
tehdään lähempänä kesää. 
Seurataan muiden epidemi-
ahuipun, tapahtumatoimi-
joiden ja valtiovallan suosi-
tuksia tämän asian kanssa. 
Leiri-info päivittyy LSPeL –
palokuntanuorisoleirin face-
book –sivuille sekä liiton verk-
kosivuille www.lspel.fi.

Palokuntanuorisotyötä tauon aikana
ja POLTE 2020 -leirin kohtalo
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Mitä tapahtuu?

Kevään toiminnoissa ei tapahdu juuri mitään, mutta syksyllä jo toivottavasti en-
tistä vahvempana. Pysytään lujina ja terveinä. Pidetään itsestä ja toisistamme 
huolta.


