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Suomalainen palokuntalainen pärjää Saksassa

Tulimeri avaa esiintyjäverhoa

Heijastinviikko 44 aiheuttaa riippuvuutta

Tiia Elonen otti rohkean askeleen elämässään ja muutti Saksaan. Palokuntalaisena oli selvää, mihin vapaa-aika tulee käyttää.

Sammutustyökursseilta ulos 145 palokunta-
laista tänä vuonna s. 3

Valtakunnallisestikin merk-
kittävästä LSPeL:n koulu-
tuskalenterista lohkaistiin 
sammutustyökurssin suorit-
taneet. Uusia sammutus-
miehiä valmistui lähes 150. 
LSPeL -lehti kokosi listan 
vuodesta 2018. 

Viikolla 44 Liiton alueel-
la palokuntien toimesta 
järjestetty heijastinkampaja 
laittoi tuhansia heijastimia 
roikkumaan uusiin hihoihin. 
Kampanja on noteerattu 
mm. Ylen radiokanavalla.

Maailman suurin palokunta-
risteily Tulimeri järjestetään 
22. kerran. Supersuosittu 
tapahtuma piti artisteja 
verhon takana tulevaa 
risteilyä ajatellen, mutta nyt 
julkaisee esiintyjät, ainakin 
osan...

Sammutuskypärät saavat 
uutta täytettä 57 palokun-
nassa. Kurssiputki lähtee 
käyntiin STK:sta, mikä on 
yleensä myös pullonkaula-
na muille kursseille. Avuksi 
on otettu muun muassa 16-
17 vuotiaille suunnattu STK.@Sonja Tuominen

Leiritiedote: Ensi kesänä 
järjestetään liiton palokun-
tanuorisoleiri Jämijärvellä. 
Leirityöryhmä päätti toi-
sessa kokouksessaan leirin 
nimen ja osallistumismaksut, 
ilmoittautumiskanavat yms. 
Ilmoittautuminen aukeaa 
helmikuussa 2019.

Palokuntaleiri 2019 JÄMILLÄ

s. 5
@Elina Rahkala
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Toimitus: Anssi Lamminen, 
avustavat toimittajat
Taitto:     Anssi Lamminen
Painomäärä: 2 500 kpl
Painatus: Suomen Uusiokuori 
Oy, Somero

Tiedotusvaliokunta 2018: 
Markku Heino (pj.), Pert-
ti Tenhunen, Marko Hurula, 
Merita Laine, Hanna Pihan-
perä, Pauliina Puputti, Anssi 
Lamminen.

Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja, 

LSPeL

2019 on ovella
Suunnittelun pääkohtia ensi vuodelle

Länsi -Suomen Pe las -
tusalan Liitto ry:n syys-
kokous hyväksy i  ko-

kouksessaan 17.11. l i iton 
toimintasuunnitelman vuo-
delle 2019. Dokumentti it-
sessään on pelkistetyn tiivis.  
Se pitää sisällään saman 
pääjaon kuin aiemmin, 
vaikka otsikkoja on jonkin 
verran muokattu. Toiminta-
suunnitelman yhteyteen on 
tehty erillinen selvitysosa, 
joka avaa itse suunnitelman 
taustoja.

Hallinto 

Ensimmäinen pääotsik-
ko ”Liiton kehittäminen” pa-
lautettiin aiempina vuosina 
käytetyksi termiksi ”Hallinto”, 
sillä kaikki otsikon alla oleva 
käsittelee LSPeL:n hallintoa.
Hallinnon työskentelyn suju-
vuutta kehitetään mahdol-
listamalla toimielinten koko-
uksiin osallistumisen jatkossa 
etänä (mm. Skype). Halli-
tuksella tätä sovelletaan jo 
2019 ja valiokunnilla 2020 
lähtien. 

Hallituksen ja valiokunti-
en yhteistyötä edistetään 
kaikkien valiokuntien ja halli-
tuksen edustajien yhteistilai-
suuksilla, joissa tutustutaan 
sekä henkilöihin että eri luot-
tamuselinten toimintaan.
LSPeL:n strategian päivittä-
minen uudelle aikajaksolle 
on oleellinen osa ensi vuo-
den toimintasuunnitelmaa.

Palokuntatoiminta 

”Vapaaehtoistoiminta” –
otsikko muutettiin ”Palokun-
tatoiminnaksi” paremmin 
nykytilanteeseen sopiva-
na. Aluetoiminnan edistä-
minen on viime vuosina ollut 
LSPeL:n toiminnassa paljon 
esillä. Siihen kuuluu myös lii-
ton näkyvyyden ja tunnet-
tuuden parantaminen toi-
minta-alueilla. 

Järjestötoiminnassa pa-
himmiksi pul lonkauloiksi 
koetaan tällä hetkellä pa-
lokuntien nuoriso-osastojen 
johtajien sekä yhdistyshallin-
non toimijoiden saatavuus. 
Nuorten johtaja- ja koulutta-
jakoulutuksen elvyttämises-
sä on kyse nuoriso-osastojen 
harjoitusten toimivuudesta, 
vetäjien löytymisestä leireille 
sekä viime kädessä mahdol-
lisuuksista rekrytoida uusia 
tulijoita nuoriso-osastoihin. 
Järjestökoulutus tulisi saa-
da sisällytettyä palokuntien 
nuoriso-osastojen oppitun-
neille.

Järjestötoiminnan jatku-
vuus riippuu myös palokun-
tayhdistysten hallintotyön 
tekijöiden riittävyydestä ja 
näiden osaamisesta. Hal-
lituksen ja valiokuntien yh-
teistilaisuudet palvelevat 
tätäkin tarvetta. Lisäksi 2019 
järjestetään palokuntayh-
distysten puheenjohtajien 
tapaaminen (presidents’ 
forum).

Palokuntakoulutus ei 
esiinny suunnitelmassa oma-
na kohtanaan, koska sitä on 
tarkoitus toteuttaa normaa-
liin tapaan, eikä siitä siten 
nouse painopisteitä toimin-
tasuunnitelmatasolle asti. 
Itse koulutus on parhaillaan 
isossa murroksessa, kun vas-
tuuta ja toimintoja ollaan 
vähitellen siirtämässä yhä 
enemmän Pelastusopistolle.

Tuotemyynnin kehittämi-
sellä palokuntatoiminta -ot-
sikon alla tarkoitetaan yh-
distyksille myytävien lahja-, 
koru- ym. tuotteiden myyn-
nin tehostamista. Aihepiiri 
liittyy palokuntatoimintaan, 
vaikka toiminta onkin talou-
dellisesti omarahoitteista.

Viestintä

Ots ikko lyhennett i in 
”Viestinnäksi”, sillä iso osa sii-
tä on tiedottamista liiton asi-
oista sekä jäsenkunnan sisäl-
lä että ulkoisille sidosryhmille. 
Aiempi ”Turvallisuusviestin-
tä” kuulostaa ennemmin 
valistukselta ja neuvonnal-
ta, joiden suoritteet syntyvät 
pääasiassa paikallisesti VPK-
yhdistysten toimesta.

Viestinnän näkyvyys sekä 
eri medioiden käyttö varmis-
tetaan lisäämällä kauttaal-
taan aktiviteettia eri medi-
oissa. Liiton some-viestintää 
pyritään tehostamaan kou-
luttamalla myös luottamus-
henkilöitä somen päivittä-

miseen, jolloin yhä useampi 
tapahtumiin osallistuva voi 
paikan päällä tehdä päivi-
tyksiä LSPeL:n some-kana-
viin. 

Kotisivujen uusimisen val-
mistelu on liiton tiedotusva-
liokunnan iso urakka ensi 
vuodelle. Sähköiset tiedot-
teet täydentävät v. 2019 
viestintää. 

Turvallisuuskoulutus

Otsikko pitää sisällään 
asumis- ja yritysturvallisuus-
koulutuksen, jotka LSPeL:n 
toiminnassa ovat sekä ulkoi-
sista kysyntäsyistä että liiton 
sisäisen kehityksen myötä 
taantuneet vähiin. Markki-
nointi pitää sisällään sekä 
koulutuksista tiedottamisen 
LSPeL:n eri viestintäkanavis-
sa sekä näiden aktiivisem-
man esiin tuomisen erilaisis-
sa tapahtumissa.  

Turvallisuusseminaarit si-
sältää sekä jäsenyhteisöil-
le keväällä 2018 suunnatun 
kaltaiset yleisseminaarit, 
että erilaiset asiantuntijati-
laisuudet.

Liiton aluetoiminnalla on 
suuri rooli koko orga-
nisaation toiminnassa. 

Muun muassa nuoriso- ja 
palokuntanaistyö ovat jär-
jestäytyneet alueellisesti. 
Alueel l i seen toimintaan 
kuuluu myös koulutustoi-
minta. Näin koulutusta ja 
tapahtumia voidaan suun-
ni te l la mahdol l i s imman 

Liiton toiminta-alueet ovat pohjoisesta 
katsottuna:

•	 Pohjois-Satakunnan t-a
•	 Porin t-a
•	 Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan t-a
•	 Rauman t-a
•	 Vakka-Suomen t-a
•	 Auranmaan t-a
•	 Turun t-a
•	 Salon t-a
•	 Turunmaa (FSB/ruotsin kielinen)

Kättä pidempää tapahtumiin 
alueille

lähelle palokuntaa ja palo-
kuntalaista.

Isoimpina alueellisina toi-
mintoina voidaan mainata 
nuorisotyön alueleirit ja yh-
teiset koulutus- ja harjoitusti-
laisuudet. 

LSPeL hankki joululahjak-
si kahdeksalle toiminta-alu-
eelleen tapahtumien somis-
teeksi banderollit ja winderit.
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Uudet vahvistukset Länsi-Suomen 
pelastuskentälle 2018
145 palokuntalaista suoritti Sammutustyökurssin Varsinais-Suomessa 
ja Satakunnassa tänä vuonna

Ahlaisten VPK  Peltola Janna-Maria
Ahlaisten VPK  Peltola Roosa-Maria
Ahlaisten VPK  Santanen Kaisa
Ahlaisten VPK  Mäntylä Heikki
Auran VPK  Hirvensalo Arttu
Auran VPK  Salo Antti
Auran VPK  Toivonen Atte
Auran VPK  Vuorio Juha
Euran VPK  Elo Oskari
Euran VPK  Arvola Samu
Halikon VPK  Vänskä Roope
Halikon VPK  Kilpinen Janne
Halikon VPK  Hiitola Mari
Hinnerjoen VPK  Eskola Sami
Hinnerjoen VPK  Pajunen  Joni
Honkajoen VPK  Paide Kristie
Huhtamon VPK  Immonen Waltteri
Huittisten VPK  Lehtinen Mira
Huittisten VPK  Saastamoinen Linda
Jäkärlän VPK  Mäkimaa Miikka
Jäkärlän VPK  Paasikivi Matti
Jäkärlän VPK  Rämö Tuomas 
Jämijärven VPK  Niemi Benjamin 
Kaasmarkun Vpk    Imberg Viljami
Kaasmarkun Vpk    Jänismäki Elias
Kakskerran VPK  Ahosmäki Asta
Kalannin VPK  Leikko Matti
Kankaanpään VPK Kivikoski Eveliina 
Kankaanpään VPK Aho Susanna 
Kankaanpään VPK Kenola Oskari
Karvian VPK  Patokoski Tuomas 
Kiikalan VPK  Laakkio Rami
Kiikalan VPK  Ahola Tommi
Kiikalan VPK  Ekman Riina 
Kiskon VPK  Matti Nurminen
Kiukaisten VPK  Erkkilä Jaakko
Kiukaisten VPK  Erkkilä Juha
Kiukaisten VPK  Johansson Toni
Kiukaisten VPk  Jortikka Suvi
Kiukaisten VPK  Lähteenmäki Jari
Kiukaisten VPK  Malmi Rauli
Kiukaisten VPK  Mattila Timo
Kiukaisten VPK  Mäkelä Sara
Kiukaisten VPK  Ruski Ville
Kiukaisten VPK  Sainio Tommi
Kiukaisten VPK  Vainio Jasmin
Kokemäen VPK  Perttula Suvi
Kokemäen VPK  Ekberg Eveliina
Kokemäen VPK  Janhunen Tero

Kokemäen VPK  Siuro Jenna
Kokemäen VPK  Tähtinen Lotta
Kuivalahden VPK Reivonen Toni
Kullaan VPK  Norolahti Tuomas
Kullaan VPK  Eklund Mikael 
Kupariteollisuuspuiston TPK Vesa Juha
Kustavin VPK  Aapola Henriikka
Kuusiston VPK     Ranne Markus
Kuusiston VPK     Tatti Irina
Kuusjoen VPK  Vahlroos Jani
Köyliön Läntinen VPK  Prinkkala Sami
Köyliön Läntinen VPK  Viskari Samuli
Lapin VPK  Hyrynkangas Säde-Katariina
Lapin VPK  Viljanen Mikael
Lavian VPK  Järvenpää Joni 
Lavian VPK  Vuorijärvi Terhi 
Lavian VPK  Penttilä Pinja 
Lemun Vpk  LInkoranta Tuike
Lemun Vpk  Pihanperä Venla
Lemun VPK  Luoto Christa
Lemun VPK  Luoto Veeti 
Lemun VPK  Aaltonen Reijo 
Lemun VPK  Kankkunen Hannes
Liedon VPK  Heinonen Riku
Lokalahden VPK  Virtanen Veeti
Lokalahden VPK  Maula Markus
Länsi-Euran VPK  Laine Verneri
Länsi-Euran VPK  Vahtola  Antti
Maskun Vpk  Laine Alex
Maskun Vpk  Koponen Teemu
Maskun VPK  Laine Nico
Mietoisten VPK  Seespuro Sakari
Mietoisten VPK  Saaresranta Jani
Mietoisten VPK  Lehto Tommi
Mietoisten VPK  Paukku Antti
Mietoisten VPK  Tikka Lauri
Nakkilan VPK  Marjamäki Mikko
Nousiaisten VPK  Lehtola Ville
Oripään VPK  Leppämäki Miro
Oripään VPK  Torkki Otto
Oripään VPK  Vuolle Marcus
Oripään VPK  Kuismin Mika
Oripään VPK  Rimpinen Mikko
Oripään VPK  Isotalo Anssi
Panelian VPK  Kuusisto Tero
Panelian VPK  Välimaa Jari
Perniön VPK  Schamarin Arto
Perniön VPK  Töppönen Teemu
Perttelin VPK  Manelius Marko

STK:n 2018 Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton kautta suorittaneet

Piikkiön VPK  Lahdenperä Johannes
Piikkiön VPK  Sainio Arttu
Piikkiön VPK  Rusanen Sami
Pyhämaan VPK  Viljanen Toni
Pöytyän VPK  Alakoski Elisa
Pöytyän VPK  Hiekkanen Joni
Pöytyän VPK  Kiviharju Ari
Pöytyän VPK  Mäkinen Jarno
Rauman VPK  Heirilä Mikko
Rauman VPK  Metsänvirta Joonatan
Rauman VPK  Varjonen Inka
Risten VPK  Lempinen Veli
Ruskon VPK  Heikkilä Tero
Ruskon VPK  Nyrhinen Markus
Salon VPK  Lehto Akseli
Salon VPK  Torkkeli Juho
Salon VPK  Manelius Sami
Sauvon VPK  Tahvanainen Taavi
Sauvon VPK  Liikkanen Lauri
Sauvon VPK  Virtanen Iida
Sauvon VPK  Heinonen Jonas
Siikasten VPK  Vettenranta Katja 
Siikasten VPK  Tervakangas Kati
Somerniemen VPK Pesonen Ilo
Somerniemen VPK Kesäniemi Anni
Somerniemen VPK Virtanen Pauliina
Somerniemen VPK Älli Elina
Someron Seudun Palomieskerho Mikkola Roosa
Someron Seudun Palomieskerho Luukkola Olli
Suomusjärven VPK Lintula Valtteri
Suomusjärven VPK Laaksonen Sonja
Taivassalon VPK  Partanen Ilkka
Tarvasjoen VPK  Kleimola  Juha
Tarvasjoen VPK    Anttio Matti
Turun VPK  Riski Miska
Turun VPK  Rantala Matias
Turun VPK  Visuri Asko
Turun VPK  Muurinen Nenna
Uudenkoiviston VPK Kauppi Tomi
Vahdon VPK  Harjula Arttu
Vahdon VPK  Salonen  Olli
Vampulan VPK  Oksa Ira
Vuorenmaan VPK Vahekoski Lassi
Yara Suomi Oy tehdaspalokunta Hannula Marko
Yara Suomi Oy tehdaspalokunta Valtonen Rami
Yläneen VPK  Auranen Arttu
Yläneen VPK  Kavander Roope

Ylh: Varusteet valmiina lähtöön
Vas: Syksyn 2018 sammutuskurssilaisia Varsinais-Suomesta.

@Sonja Tuominen
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Tiia Elonen Lemun VPK:sta 
asuu tällä hetkellä Sak-
sassa ja toimii siellä va-
paaehtoisen palokunnan 
hälytysosastossa. Hieno 
saavutus nuorelta, joka 
ei ollut opiskellut sanaa-
kaan saksaa ennen läh-
töään ulkomaille.

Tiia aloitti Lemun VPK:ssa 
noin 10 vuotta sitten 
perheen muuton myötä 

kuultuaan toiminnasta ystä-
vältään. Myöhemmin hän 
toimi myös nuoriso-osaston 
kouluttajana palokunnassa. 
Lemun VPK:ssa on vahvaa 
kansainvälistä toimintaa, 
mikä ilmenee muun muassa 
vuosittain järjestettävinä lei-
reinä saksalaisen ystävyys-
palokunnan kanssa.

Siitä se sitten lähti pikkuhil-
jaa kehittymään, ystävyys-
suhteet ja lopulta muutto 
ulkomaille, sekä liittyminen 
Enkenbachin palokuntaan 
saksassa. Tiia halusi pitää vä-
livuoden ulkomailla ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen. Maan 
valinta oli helppo tehdä har-
rastuksen kautta tulleiden 
kokemusten myötä.

Saksan kieli

Tällä hetkellä Tiia työs-
kentelee ja käy saksan kie-
likurssilla päivittäin neljä tun-
tia Saksassa. ”Kun Saksaa 
kuulee päivittäin, eikä kaik-
ki edes puhu englantia, niin 
sitä kieltä vaan oppii väkisin” 
–Elonen totea. Neljän kuu-
kauden maassaolon ja alun 
ujostelun jälkeen Tiia puhuu 
arjessaan lähes pelkästään 
saksaa, harvoin enää tu-
keutuen englannin kieleen. 
Ihmiset aina ihmettelevät 
miten nopeasti Tiia on sak-
san kielen oppinut ja on itse-
kin todella yllättynyt, koska 
ei sitä tosiaan koskaan ole 
koulussa opiskellut.

Tulevaisuus

Ensi vuoden alusta Tiial-
la alkaa neljän kuukauden 
opiskelua edeltävä työjakso 
päiväkodissa, jonka jälkeen 
elokuussa alkaa saksankie-
liset opinnot. Tiia opiskelee 
neljä vuotta ja valmistuu so-
sionomiksi. Kielikurssi loppuu 
tammikuussa, jolloin hän 
aloittaa myös työnsä sak-

san kielisessä päiväkodissa. 
Jatkossakin Tiia haluaa työs-
kennellä nimenomaan las-
ten parissa.

Palokunnassa

Suomessa Tiia on suorit-
tanut sammutustyökurssin ja 
nuoriso-osaston kouluttaja-
kurssin. Lisäksi hän on käynyt 
hälytyksissä. Saksan päässä 
on kuitenkin harvinaista, että 
suomalainen virallisesti liittyy 
palokunnan jäseneksi, jo-
ten piti käännättää suoma-

Henkilökuva

Suomen vahvistus 
Saksan pelastus-
toimeen

laisen sammutustyökurssin 
kurssiohjelma ja lähettää se 
saksan palokuntatoiminnan 
päättäjille, jotka arvioivat 
riittääkö koulutus osallistua 
hälytystoimintaan Saksas-
sa, riittihän se. Kurssiohjelma 
molemmissa maissa näytti 
samalta.

Tiia osallistuu joka viik-
ko palokunnan harjoituksiin 
normaalisti, hälytyksiin osal-
listumisesta lupa tuli, kun 
päätös STK:n hyväksiluetta-
vuudesta varmistui. Tiia on 
virallisesti hyväksytty Saksan 

miehistöön ja hälytysosas-
toon. Sinne pääsyyn vaadi-
taan lääkärintodistus sekä 
kokemusta palokuntatoi-
minnasta.

Tiia aikoo jatkaa palo-
kuntatoiminnassa lopun elä-
määnsä. Siitä on tullut niin 
iso osa elämää, ettei maan 
vaihto sitä pois pyyhi. Paras-
ta palokunnassa on ihmis-
ten auttaminen. Tiia on aina 
halunnut auttaa ihmisiä ja 
vapaaehtoispalokuntalai-
set tekevät sitä tärkeällä ta-
valla aidosti ilman rahallista 

Palokuntanaisten lan-
seeraama Heijastin-
viikko 44 toteutettiin 

palokuntien voimalla. Yhtei-
siä paloautoheijastimia lähti 
jakoon yli 7 000 kappaletta, 
joiden lisäksi lukuisat yhteis-
työkumppanit auttoivat 
ihmisiä näkymään tuhansilla 
heijastimillaan. 

Osa palokunnista ol i 
hankkinut myös omia hei-
jastimia jaettavaksi. Palo-
kunnat jakoivat heijastimia 
omalla toiminta-alueellaan 
eri tilanteissa: kauppojen 
edessä, omissa tilaisuuksis-
sa, toritapahtumissa sekä 
pysäyttivät pimeitä ihmisiä 
kaduilla, ojentaen heille hei-
jastimia. 

Hei, et näy kunnolla 
pimeässä!

Heijastinviikko 44 Kiitos kaikille osallistuneil-
le palokunnille ja yhteistyö-
kumppaneille massiivisesta 
turvallisuustempauksesta.

Yhteistilauksista hyötyä

Kootuista yhteistilauksis-
ta saadaan huomattava 
taloudellinen hyöty, jota voi-
daan hyödyntää myös muis-
sa hankinnoissa. Esimerkiksi 
viime kesänä kuumille kivil-
le  Asuntomessuilla ja Suomi 
Areenassa Porissa menneet 
kompostoitavat tiskirätit voi-
sivat olla yksi yhteistilaustuo-
te. Palokvaroitinohjeella 
varustetun tiskirätin kappa-
lehinnaksi tulee huomatta-
vasti pienempi, jos tilataan 
15 000 yksikköä 100 asemes-
ta.

On puhujia ja on teki-
jöitä.Tiia Elonen Lemun 
VPK:sta on tekijä. Palo-

kuntalainen otti, pakkasi 
ja lähti Saksaan. Palo-

kuntaharrastus ei jäänyt 
kotimaahan, vaan Tiia 
liittyi oitis Enkenbachin 
palokuntaan Lounais-

Saksassa. Alueen väkilu-
ku on vaatimattomasti

seitsemän miljoonaa
(Enkenbach-Alsenborn).

@Tero Keskinen@Perttelin VPK
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Merita Laine,
Kaarinan VPK

korvausta. Se tekee siitä pa-
rasta.

Saksan ja Suomen vä-
liset erot

Suomessa hälytyksi in 
osallistuessa ikäraja on 18 
vuotta, saksassa hälytyksiin 
saa osallistua jo 16 vuotiaa-
na. Suomessa hälytysajo-
neuvon miehistö koostuu 
kuudesta jäsenestä kun taas 
saksassa yhdeksästä jäse-
nestä. Saksassa hälytyksissä 
työskennellään aina pareit-

tain, kun taas suomessa jo-
kaisella henkilöllä oma teh-
tävänsä.  Suomessa meillä 
on joka vuosi kesällä nuori-
son koulutusleiri kurssikokei-
neen kun taas Saksassa ei 
järjestetä koulutusleirejä, 
vaan niissä vietetään aikaa 
yhdessä.

Enkenbachin palokun-
nalla on enemmän hälytyk-
siä kuin Lemun VPK:lla, koska 
lähikylät ovat yhden palo-
kunnan varassa ja toimin-
ta-alue on laajempi. Sak-
salaisella palokunnalla on 

kolminkertaisesti hälytysajo-
neuvoja tallissa suomalai-
seen palokuntaan nähden, 
myös erikoisajoneuvoja ku-
ten vahingontorjunta-au-
to. Saksalaisen palokunnan 
hälytys tapahtuu piipparin 
avulla. 

Mediamyllytystä

On totta, että moni leh-
ti, jopa radiot sekä Saksassa 
että Suomessa on kuullut Tii-
an tapauksesta ja halunnut 
tehdä siitä haastattelun. Tiia 

yllättyi, koska ei koe itseään 
millään tavalla erityiseksi. 
Hän on normaali suomalai-
nen, joka päätti lähteä Sak-
saan ja liittyä osaksi palokun-
tatoimintaa. 

”Olen kuitenkin ymmär-
tänyt olla ylpeä itsestäni, 
koska kun jälkeenpäin mie-
tin asiaa, olihan se rohkeaa 
lähteä täysin tuntematto-
maan. Hyväksytys Saksan 
hälytysostoon on jotain mitä 
ei ihan jokainen minun ikäi-
seni koe. Tuntuuhan se todel-
la hienolta saavutukselta.” – 
kertaa Tiia ajatuksiaan.

Ikävä

Suomesta Tiia kaipaa 
saunaa todella paljon, kos-
ka Saksassa saunat ovat har-
vassa ja usein maksullisia. 
Ystäviä ja perhettä on myös 
välillä kova ikävä, mutta vie-
railut molempiin suuntiin hel-
pottavat ikäväntunnetta. 
Tiia on myös saanut paljon 
uusia kavereita ja poikays-
tävän. Ja onhan vanhat lei-
reiltä tutut VPK -kaverit, niin 

Saksa on alkanut tuntua jo 
kodilta. 

”Olen saanut täältä to-
della paljon uusia ystäviä 
ja ihmisiä elämääni, myös 
palokunnan ulkopuolelta. 
Muutin juuri omaan kotiin! 
Joululomalla olisi tarkoitus 
lentää Suomeen perheeni 
luokse joulun viettoon. Täl-
lä hetkellä olen erittäin on-
nellinen. Olen onnellinen, 
että uskalsin lähteä tänne!” 
-kommentoi Tiia iloiseen ta-
paansa

Erityiskiitokset Tiia haluaa 
osoittaa omalle palokunnal-
leen (Lemun VPK) Suomes-
sa. Ensi vuonna he viettävät 
Lemun ja Enkenbachin 10 
vuoden palokuntaystävyy-
den kunniaksi juhlaleiriä Sak-
sassa yhdessä suomalaisten 
kanssa.

Heijastinviikolla 44
tukensa antaneet tahot:

Kiitos!

Ilmianna palokunnastasi mielenkiintoinen tyyppi. 
Hänellä voi olla jokin erityistaito, tai hän on teh-
nyt tai on tekemässä jotain, mistä tulisi kirjoittaa. 
Hän voi olla hyväntekijä, huippu-urheilija, raken-

tamisen ammattilainen, taikuri... mitä tahansa. 
Laita	viestiä	anssi@lspel.fi,	niin	tehdään	hänestä										

palokuntalainen -henkilökuva. 

Liikenneturva

Liikennevirasto

L-S Poliisilaitos

PAM

Pidä Saaristo Siistinä ry

Turun Seudun           
Osuuspankki

Vallac
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Anssi Lamminen
järjestöpäällikkö, 

LSPeL

Lokakuussa järjestetty 
seminaariristeily keräsi n. 
140 liiton jäsenpalokun-
tien hallinnon ja päällys-
tön edustajaa Itämerelle. 
Varaus isosta seminaa-
ritilasta tehtiin ajoissa jo 
syksyllä 2017, jotta kaikki 
mahtuisivat mukaan.

Järjestelyistä vastaavat 
puuhamiehet liiton va-
rapuheenjohtaja Kalle 

Lehtonen, Rantakulman 
VPK:sta ja liiton toiminnan-
johtaja Antti Ali-Raatikainen 
olivat tyytyväisiä tapahtu-
man suosioon. ”Se antaa 
viestiä siitä, että palokunti-
en päällystö arvostaa asiaa 
ja laadukkaita aiheita. Näi-
tä toiveita tässä on pyritty 
kovasti kunnioittamaan” 
–Ali-Raatikainen toteaa. 

Aamulähtönä toteutettu 
risteily näyttäisi olevan paras 
tapa tuottaa tämän kaltai-

nen tapahtuma, sillä asiaa 
ja luennoitsijoita on paljon. 
Lisäksi palokuntien verkos-
toituminen, alustusten jäl-
keinen keskustelu ja koke-
musten vaihto on yksi osa 
seminaareja, jolloin siihen 
kiinnitetään tulevina vuosi-
na lisää huomiota.

Aiheita laidasta laitaan

Palomestari Arto Latva-
la alusti pelastustoiminnan 
ensitoimenpiteisiin kuuluvi-
en selvitysten uusia tuulia. 
Uudet paremmat vaahto-
sammuttimet ovat jo tovin 
ottaneet sijaa pätevinä al-
kusammutustyökaluina. 
Jauhesammutin on mones-
sa tilassa hyvin tahraava, 
mikä haittaa tilanteen jälki-
siivousta.

Jari Muukkonen vuoros-
taan esitteli Etelä-Karjalan 
pelastuslaitoksen viestintä-

toimintaa. Alueella on tehty 
hyvää yhteistyötä sopimus-
palokuntien kanssa pelas-
tustoimen monipuolisen 
viestinnän kehittämisessä.  
Jaakko Linko SSPL:stä pu-
reutui palokuntalaisen jak-
samiseen, mikä on tärkeä 
huomio nykypäivän muut-
tuvassa yhteiskunnassa. Sille 
ei voi  palokuntalainenkaan 
viitata sammutuskintaalla.

Yleisen turvallisuustilan-
teen katsauksen esitti Mika 
Gröndahl Pelastusopistol-
ta. Alustus käsitteli Suomen 
ja Euroopan yleistä turvalli-
suustilannetta, sosiaalisen 
median kuplia ja trollitoimin-
taa, jolla pyritään vaikutta-
maan kansalaisiin.

Sopimuspalokuntalaisen 
työturvallisuus oli Asema-
mestari Janne Ason aihee-
na, josta koulutuspäällikkö 
Terhi Kivijärvi jatkoi sopimus-
palokuntien koulutusuudis-

tuksen tilannekatsauksel-
la. Seminaari-iltapäivään 
kuuluivat myös Auranmaan 
aktivointihankkeen esittely 
sekä toiminnanjohtaja Ari 
Keijosen Palopäällystöliiton 
Arvon mekin ansaitsemme 
-alustus.

Pitkä seminaaripäivä 
päättyi päivälliseen ja va-
paaseen ohjelmaan. Aikai-
sin aamulla laiva palasi Tur-
kuun. Allekirjoittanut ehti 
ottaa aamulenkin parkki-
paikalta takaisin laivaan, 
kun huomasin, että puhe-
lin oli unohtunut hytin yö-
pöydälle. Sain pelastettua.

Tulevien opintopäivien 
ideoita kerätyn palaut-
teen pohjalta

Ideoita uusista aihees-
ta saatiin kerätyn palaut-
teen mukana hienosti, jo-
ten niistä voidaan lähteä 

Päällystö arvostaa asiaa
Palokuntien päällystön ja hallinnon opintopäivä 2018

rakentamaan 5.10.2019 jär-
jestettävää opintopäivää. 
Muutamia ideanostoja on 
muun muassa tilanteen jäl-
kipuinti (debriefing), onnet-
tomuuksista oppiminen, 
tieliikennepelastaminen, 
hälytysosastojen jäsenhan-
kinta, palokuntanuorisotyön 
haasteet, HAKA –koulutus, 
uusien jäsenten sitoutta-
minen ja haastavien tilan-
teiden käsittely… Näistä ja 
muista tulleista ideoista voi-
daan hienosti rakentaa uu-
sia opintopäiviä.

Liiton viestintätoiminnan 
suunnittelusta vastaa 
liiton hallituksen nimeä-

mä Tiedotusvaliokunta. Sillä 
on tehtävänään ensi vuon-
na vetää LSPeL –verkkosivu-
uudistus yhdessä toimiston 
kanssa siihen pisteeseen, 
että uudet sivut voidaan 
lanseerata 2020 vuoden 
alussa. Lisäksi valiokunta 
suunnittelee Liiton lehden 
sisäl löt ja kehittää l i i ton 
sosiaalisen median alusto-
ja ja viestintäkoulutuksia. 
Myös liiton myyntituotteet 
on tiedotusvaliokunnan toi-
minnan alla. Tiedotusvalio-
kunta käy kerran vuodessa 

Viestintä elää jatkuvasti
tutustumassa eri toimijoiden 
viestintätoimintaan. Tänä 
vuonna vierailu suuntautui 
Suomen Paralympiakomi-
tean ja Judoliiton tiloihin 
Sporttitalolle Helsinkiin.

Uusi idea ensi vuodelle

Viestintä kulkee joka 
suuntaan, joten eri toimijoi-
den kanssa käydyt keskus-
telut tuovat uusia ideoita 
parantaa oman toiminnan 
laatua. Viime vierailun aika-
na virisi ajatus muun muas-
sa siitä, että liitto voisi ottaa 
käyttöönsä oman uutispos-
tijärjestelmän, minkä kuka 

tahansa voi tilata sähkö-
postiinsa. Näin vältyttäisiin 
esimerkiksi viestinnän pul-
lonkauloilta, jotka jossain ti-
lanteissa on palo-
kunnan virall inen 
sähköposti.

LSPeL lehti tulee, 
mutta 1. vaihtaa 
muotoaan

Ensi vuodelle on 
suunniteltu myös 
neljä kertaa julkais-
tava tiedotuslehti. 
Ensimmäinen lehti 
on ollut perinteises-
ti vuosikertomuksen 

Ensi vuoden pääajatukset

muodossa. 2019 ensimmäi-
nen lehti on eri mallinen ja 
sisältää tiedot liiton kaikista 
luottamuselimistä ja luotta-

mushenkilöistä. Lisäksi ke-
vään tapahtumat lisätään 
laajasti tiedotteeseen.  

Ylh: Esiintyjät huomioitiin 
tilaisuuden päätteeksi.
Vas: Ensimmäinen alustus 
alkamassa. 
Alh: tapahtuman juontaja 
Kalle Lehtonen seuraa päi-
vän kulkua.
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LOIMU 2019 järjestetään 30.6.-5.7.2019 Jämillä, Jämijär-
vellä. Ilmailustaan tunnettu Jämi tarjoaa mielenkiintoi-
set maisemat leirille. Leirialueen läheisyydessä oleva 

toinen kiitorata on leirin aikana auki kevyelle ilmailulle, 
joten leiriläiset saavat todennäköisesti nauttia koko viikon 
laskuvarjotaitureiden esityksistä.

Leirityöryhmä 2019 kokoontui toiseen kokoukseensa sun-
nuntaina 9.12. Jämijärven VPK:n Kipinäkellarissa. Samana 
viikonloppuna leirin kurssinjohtajat olivat koolla leirin koulu-
tuspäällikön johdolla koko viikonlopun Jämijärvellä. Leirityö-
ryhmä käsitteli kokouksessaan muun muassa leirin nimen ja 
logon, leirin talousarvion ja päätti leirimaksuista sekä leiri-
ilmoittautumisten aikatauluista.

PoPeLi mukaan leirille

Pohjanmaan Pelastusliiton nuoriso-osastot osallistuvat 
myös ensi kesänä LOIMU 2019 leirille. Leirityöryhmään on ni-
metty myös PoPeLin edustajat.

LOIMU 2019 
Tulee
LSPeL palokuntanuorisoleiri sai nimekseen Jämijär-
ven VPK:n nuoriso-osastolaisen Veetin idean mukaan 
LOIMU 2019. Myös Veetin ideoima logo sai leirityöryh-
män sympatiat. 

30.6.-5.7.2019

Tässä seuraavia tärkeitä poimintoja ja
päivämääriä leirityöryhmän muistiosta
•	 Leirikirje 1 postitetaan ja julkaistaan 15.1.2019. Se si-

sältää ohjeet ilmoittautumisesta, tehtävähauista sekä 
lisätietoa leirimaksuista ym. tärkeää infoa.

•	 Ilmoittautuminen leirille HAKAn kautta. Ilmoittautumi-
nen aukeaa 1.2.2019 ja kestää 31.3.2019 asti. Nyt on 
hyvä kohta laittaa Hakan henkilötiedot kuntoon ja 
tarkistaa ovatko esimerkiksi sähköpostit oikein.

•	 Jälki-ilmoittautuminen avataan HAKAan omana ta-
pahtumanaan 31.3. jälkeen.

•	 Leirimaksu koko leirin osalta on  95 euroa ennen 31.3. 
ilmoittautuneilta.

•	 Leirimaksu lähetetään palokuntiin jo kesäkuun  alussa. 
Henkilövaihdokset leiriläisistä palokunnan sisällä eivät 
vaikuta leirimaksuun tai peruutuksiin. Muutoslaskutus 
tapahtuu, jos osallistuvan palokunnan kokonaisvah-
vuus muuttuu. 

Black out -teemalla toteutettava Tulimeri 2019 -risteily on 
jälleen täynnä. Teeman periaatteena on, että Tulimeren oh-

jelma ja artistit pidetään verhon takana lähtöpäiviin asti. 
Black out -teema ei siis liity vaatetukseen. Joulukuun alussa 

julkaistiin ensimmäinen artisti verhon takaa. Suurta somehuo-
miota saanut Portion Boys –yhtye tulee villitsemään Tulimeren 

yleisöä perjantaiyössä. Lisäksi tanssikansaa ei ole tulevalla 
risteilyllä unohdettu.

Ja raotetaan lisää: mentalisti Pete Poskiparta tulee taivutta-
maan risteilijöiden harmaat aivosolut solmuun uskomattomil-
la ajatustenlukutaidoillaan. Pete antaa maistiaiset showstaan 
perjantaina risteilyn avajaisissa ja varsinainen show on pa-

luumatkalla. 

Asiapainotteinen Tulimeri -seminaari tapahtuu paluumatkal-
la, jolloin aiheena muun muassa palonsyyntutkinta pelastus-
toimen näkökulmasta ja miten vapaaehtoispalokuntatoimin-
ta voi Saksassa. Lisäksi risteilyllä ratkaistaan jälleen kuka on 

palokuntalaisten karaoken Suomen mestari.

Paluupäivän yhtenä ohjelmana tulee olemaan myös Napa10 
–Tulimeriversiona, missä ”Janne/Kari” ja ”Kaitsu/Lenni-Kalle” 

vetävät tutun parisuhdekilpailun palokuntalaisten tapaan.

Pääesiintyjäksi on kiinnitetty artisti nimeltä___________=)

Nähdään Tulimerellä!

Raotetaan vähän
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LSPeL Kypärä -tuotteet myynnissä

Lisää tuotteita: www.lspel.fi
Tilaukset: myynti@lspel.fi

Nahkavyö, musta
Sopii vaikka

asemapalvelusasun kanssa
30 €

Palohaka,
kivilaatalla (lahjaesine)

109 €

LSPeL tuubihuivi
kampapuuvillaa

30  €

2019 päivämääriä ja poimintoja

Kaikki koulutukset, tapahtumat ja toiminnat löydät Liiton internetsivulta
www.lspel.fi		ja facebookista. Näin pysyt ajan tasalla tulevasta.

15.1.  Naistyön koulutus: Liikenneturvallisuus, talviolosuhteen
18.-19.1. TULIMERI 2019 -risteily
2.2.  Varhaisnuorten kouluttajakoulutus
3.2.  Talvipäivä 2019, Nakkila
16.3.  LSPeL hallinnon ja valiokuntien seminaari
11.4.  Turvallisuusseminaari, Säkylä
17.-19.4. Nuoriso-osaston johtajakurssi, Eurajoki
28.4.  LSPEL-soittokunnan konsertti, Porin Lyseo
26.5.  LSPEL-soittokunnan konsertti, Turun Varvintorilla
30.6.-5.7. LOIMU 2019 -palokuntanuorisoleiri, JÄMI
elokuu LSPeL veteraanipäivä
5.-6.10.  Palokuntien hallinnon ja päällystön seminaari, Itämeri

LSPeL uutuustuote: 

Miesten siisti 
silkkisolmio. 
Sopii juhlaviin 
tilaisuuksiin
24,90 €

Kätevä heijastinremmi 
ulkovaatteen päälle

20 €


