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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2017
Vuosi 2017 oli Pohjanmaan Pelastusalan Liitolle aktiivinen toiminnan ja
tulevaisuuteen valmistautumisen vuosi. Liitto ja sen toiminta ovat
hyvässä kunnossa. Onnistunut verkostomainen toimintatapa on
tuloksekas.
Se työ mitä liitossa tehdään viranomaistoiminnan tukemiseksi kuin myös
naisten, nuorison ja seniorien sekä varautumisen, yritysturvallisuuden ja
järjestötyön parissa on tavattoman tärkeää. Eikä sovi myöskään unohtaa
liiton omaa hallintoa. Homma ei pyöri kunnolla, jos siitä ei huolehdita
oikein ja säädösten mukaisesti. Tässä suhteessa ei ole toista
tärkeämpiä tehtäviä, vaan liitto on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.
Suomalaisen pelastusalan pohja putoaisi pois, jos meillä ei olisi vapaaehtoisia käytettävissä.
Pelastustoimessa vapaaehtoisten osallistuminen hälytystoimintaan nähdään eräänlaisena
itsestäänselvyytenä tai automaationa, mitä se ei tietenkään ole. Toiminta pyörii tasan niin kauan,
kun on motivoituneita, osaavia ja sitoutuneita tekijöitä, jotka haluavat vapaaehtoisesti antaa
panoksensa käyttöön.
Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Useinkaan ei huomata, esimerkiksi että
palokuntanuorisotyö on tärkeä kasvatusalusta tulevaisuuden pelastajille, mutta sen lisäksi se on
hyvin merkittävä osa suomalaista nuorisotyötä. Monesti palokuntatoiminnassa mukanaolo
kirjaimellisesti pitää poissa pahanteosta ja antaa eväitä kasvulle kunniallisiksi, vapaiksi veroja
maksaviksi kansalaisiksi. Palokuntanuorisotyö taas ei onnistu ilman motivoituneita ja osaavia
vetäjiä. Nostan suuresti hattua teille, jotka teette työtä palokuntanuorten parissa.
Vapaaehtoisuus on hyvin tärkeä vaalimisen arvoinen asia suomalaisessa pelastustoimessa.
Siinä Pohjanmaan Pelastusalan Liitto on yksi suunnannäyttäjistä Suomessa, mistä pohjalaiset
voivat olla ylpeitä. Hyvä yhteistyö pelastuslaitosten kanssa muodostaa tärkeän kulmakiven
tässä, ja siksi siihen kannattaa erityisesti panostaa. Kun tunnetaan toinen, on helpompi
ymmärtää toisen näkökulmaa. Vapaaehtoiset eivät syö vakinaisten pöydästä, vaan tuovat siihen
lisää. Hyvä yhteistoiminta päätoimisten ja vapaaehtoisten välillä tuottaa lopputulokseksi, että yksi
plus yksi on paljon enemmän kuin kaksi.
Marsalkka Mannerheim on todennut, että ”pienen kansan suurin voima on yksimielisyys”. Tämä
sama pätee myös palokuntakentällä. Yksimielisyys, yksituumaisuus ja yhteen hiileen
puhaltaminen ovat niitä asioita, joiden varassa menestymme. Vapaaehtoisen auttamishalun
varmistaminen ja sen kanavoiminen pelastusalalle on tärkeää.
Vanha tuttu sanonta kuuluu, että kukas sen kissan hännän nostaa, ellei kissa itse. Ei auta
surkuttelu, että meitä tai työtämme ei tunneta. Meidän pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen ja
ryhtyä suunnitelmallisesti kertomaan työstämme. Arvostus ei synny vaatimalla tai rähjäämällä,
vaan hyvän työn sekä rakentavan viestinnän ja kommunikoinnin tuloksena.
Pohjanmaan Pelastusalan liitto on hieno organisaatio. Erityisen hienoa siinä ovat vapaaehtoiset
toimijat. Teidän kanssanne on ollut ilo työskennellä. Tuntuu hyvältä, että olen saanut antaa liiton
puheenjohtajan nuijan juuri Kari Pastuhoville. Hänellä on kykyä johtaa liittoa muutosten vuosina.
Haluan lämpimästi kiittää teitä yhteistyöstä, erinomaisesta tekemisen hengestä ja
luottamuksesta. Liiton puheenjohtajana on sen johdosta ollut hienoa toimia. Arvostan suuresti
kaikkia teitä, jotka annatte omaa aikaanne, osaamistanne ja panostanne yhteisen hyvän eteen.
Se työnne on tärkeää ja tästä teille ei voi liikaa osoittaa kiitosta. Toivotan teille voimia, jaksamista
ja menestystä sekä pelastusalan parissa että muussa elämässänne.
Veli-Pekka Nurmi, Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry, Puheenjohtaja (-2017)
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TOIMINNALLINEN
JA TALOUDELLINEN KATSAUS
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry tilaa pelastusliiton toiminta- ja
taloussuunnitelman mukaiset alueellisen toimintansa ja tarvittavan
hallintonsa tukipalvelut Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEK:iltä. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n ja Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön välisen yhteistyösopimuksen kautta
SPEK Pohjanmaa-Österbotten toimipisteen toiminnot suoritteiden
osalta liittyvät tähän samaan kertomukseen. Talousluvut kulkevat
kuitenkin SPEKin vuosikertomuksessa tulityökoulutuksia ja liiton
hallituksen toiminnan kustannuksia lukuun ottamatta. Alueella tehdyn
työn suunnittelee edelleen pelastusliiton hallitus toimikuntineen ja alueella
tapahtuva toiminta on järjestelyssä pelastusliiton omaa toimintaa.
Pohjanmaan Pelastusalan Liiton strategiseen toiminnan linjaukseen on kuulunut painottunut
verkostomainen toiminta. Merkittävä viranomaistyötä tukeva ja verkostotoimintaan lukeutuva
toimintamme liittyi kesän jälkeen alkaneeseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. Sopimuksen sisältöön liittyi varautumiseen ja
valmiussuunnitelmiin liittyvän mallin rakentamista, jota toteutettiin ostopalveluna. Tuntuu
hienolta, että valvova viranomainen on löytänyt kolmannen sektorin mahdollisuudet ja resurssit
hyödyntämään viranomaistoimintaa. Tämän tyyppistä sopimuksellista toimintaa kolmannen
sektorin kanssa soisi olevan muidenkin viranomaisten kanssa. Pelastustoimen kanssa sitä on
tehty jo monia vuosia.
Palokuntanuorten toiminta alueella on ollut aiempaan tapaan vireää ja toiminnallista.
Alueellemme kesällä 2018 sijoittuvaa valtakunnallista palokuntanuorten leiriä harjoiteltiin
Lohtajalla pidetyllä, Lapin pelastusliiton järjestämällä Hiekka 2017 leirillä. Pientä säädettävää
löytyi, mutta pääosin hyvää palautetta saadulta leiriltä lähti monia tyytyväisi kasvoja
paluumatkalle odottamaan paluuta seuraavalle suurleirille. Talvileirikokemuksia kerättiin
Peräseinäjoella pidetyltä liiton omalta viikonloppuleiriltä.
Pirkka sammutusautoa on hyödynnetty alueen nuoriso-osastojen viikkoharjoituksissa sekä
heidän omissa erillisissä tapahtumissaan. Kotitallinaan Pirkka on saanut pitää Kurikan
paloasemaa, joka hyvä ja keskeinen paikka nuorisotyön aktiviteettien suhteen. Kiitos tästä EteläPohjanmaan pelastuslaitoksen suuntaan ja samalla kiitokset myös Jurvan paloasemalle, jotka
omalla ammattitaidollaan hoitavat tarvittaessa Pirkan takaisin tien päälle, jos sen tekniikka tekee
tenän.
Naistyön toiminnan kärki on ollut leiritoimintaan liittyvien tapahtumien osallistumisessa.
Toimikunta on kokoontunut aktiivisesti vuoden aikana ja osallistunut hyvin myös valtakunnallisiin
palokuntayhteisöjen tapaamisiin.
Kansainvälistä toimintaa jatkettiin osallistumalla Lapin pelastusliiton järjestämään vierailuun
Murmanskin pelastustoimessa. Paljon nähtävää ja uutta kokemusta jäi osallistujien matkaan
paikassa, jonne ei välttämättä ole pääsyä tavallisena matkailijana. Matkakertomus tämän
vuosikertomuksen liitteenä.
Palokuntakoulutuksen kurssinjohtajaosuuden siirtyminen Pelastusopiston toteuttamaksi on
synnyttänyt alueella paljonkin keskustelua uudelleen järjestelyn järkevyydestä. Tuleva vuosi
tulee näyttämään tarkemmin, miten kurssinjohtajakoulutus sammutustyön, yksikönjohtajan ja
savusukelluksen osalta tullaan järjestämään. Nykyisen mallin mukaista palokuntakoulutusta
toteutettiin yhteistyössä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitosten kanssa.
Omatoimisen varautumisen koulutussisällöissä on toiminnan uudelleen suuntaus asetettu
taajamien ulkopuolella Kyläturvallisuuskoulutuksiin ja kaupunkialueilla 72H-mallin mukaisiin
koulutuksiin. Kyläturvallisuuskoulutusten vastaanotto tiedetään jo tässä vaiheessa, toteutuneiden
koulutusten kautta onnistuneeksi toimintamalliksi ja 72H avautuu paremmin tulevan vuoden
aikana, kun sen toteuttamiseen koulutetut kurssinjohtajat pääsevät koulutuksia toteuttamaan.
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Suunta omatoimisen varautumisen koulutusten osalta näyttää joka tapauksessa edellisiin vuosiin
verrattuna nyt paremmalta.
Edellisvuoden tapahtumia lisäsi yrityskoulutusten osalta LähiTapiolan kanssa yhdessä toteutettu
”Sankarikoulutus”. Kertomusvuoden puolella ei tätä koulutusmuotoa enää pidetty, joka selittää
suoritteiden määrän alenemista. Muutoin yrityskoulutusta on toteutettu alueyksikön
toimipisteiden yhteisesti tuottamalla Rakenteellisen paloturvallisuuden opintopäivillä,
keskusjärjestön alueellisilla koulutuksilla sekä erikseen yrityskohtaisesti rakennetuilla
koulutuskokonaisuuksilla. Uhkatilannekoulutuksilla on edelleen ollut kysyntää ja niiden
toteuttamismallia ollaan valmisteltu jatkossa sisällytettäväksi myös SPEKin valtakunnalliseen
turvallisuuspäällikkökoulutukseen.
Hälytysjuoksu nimisen hyväntekeväisyyskampanjan toteuttamiseen Aktiasäätiöltä saatu rahoitus
on taseessa mukana ja se tullaan käyttämään vasta seuraavan tilikauden puolella. Tämä
huomioiden voidaan todeta, että lopullinen tulos vastaa suunnitelman mukaista arviota tälle
tilikaudelle. Tilikauden voitto 2692,46 € siirretään voitto-/tappio tilille, eikä voittoa yleishyödyllisen
yhdistyksen edellytysten mukaisesti jaeta.
Kiitän tässä kohtaa väistyvää puheenjohtajaa kuluneesta kolmesta vuodesta. Johdollasi on
toimintaa kuljetettu ammattitaidolla eteenpäin, katse kiinteästi tulevassa, mutta historiaa ja
pelastusalan toimijoita arvostaen. Kuten sanottu, tervetuloa kannatusjäsenenäkin vierailemaan
kaikkiin tapahtumiimme!
Toteutuneen kertomusvuoden tapahtumien toteutus ei onnistuisi ilman innostuneita ja
sitoutuneita palokuntaharrastusta omakseen ottaneita vapaaehtoistoimijoitamme. Te kaikki
toimitte takuumiehinä sille, että vuosi toisensa jälkeen saamme, paitsi hienoa kerrottavaa tähän
vuosikertomukseen niin nautimme myös ympärillämme olevien tahojen hienoista arvostusta
toiminnastamme.
Kiitos teille siitä!

Reijo Malkamäki, toiminnanjohtaja

JÄSENISTÖ
Kunniapuheenjohtaja
Matti Sinisalo, aluepalopäällikkö evp
Simo Kakkuri, pelastusjohtaja evp
Kunniajäsenet:
Antelo Raimo palopäällikkö evp
Jousmäki Eino, palopäällikkö evp
Keto Reijo, palopäällikkö evp
Kurikka Jaakko, palopäällikkö evp
Lehtola Risto toimitusjohtaja evp
Varsinaiset jäsenet:
Kunnat 18, yritykset 34, palokunnat 12.
Henkilöjäsenet: 69
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HALLINTO
Liiton kokoukset
Vuosikokous
Liiton vuosikokous pidettiin lauantaina
13.5.2017, Alahärmässä, huvipuisto
Power Parkissa. Osanottajia oli 38.
Kokouksen puheenjohtajana toimi
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen
pelastusjohtaja Harri Setälä.
Kokousesitelmänä kuultiin Powerparkin
toimitusjohtaja Mikko Kiviluoman esitys
huvipuiston turvallisuudesta ja miten
turvallisuuspoikkeamiin on varauduttu.
Kuva: Karita Stenroos

LIITON HALLITUS
Liiton hallituksen kokoonpano v.2017
Jäsen

Varajäsen

Veli-Pekka Nurmi, pj
Miko Mäkelä
Ville Kytölä
Jukka Äyrä
Reijo Alanko-Luopa
Harri Sorri
Christina Aro
Keijo Kangastie
Jukka Toikkanen
Jari Nygård
Terence Sam

Petri Järvensivu
Heikki Talvitie
Mikko Harju
Anssi Ranta
Marko Saari
Päivi Potila
Jari Övermark
Reino Herlevi
Sanna Syrjälä
Tobias Söderström

Toimikausi
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019

Varapuheenjohtajana toimi Keijo Kangastie Lappajärveltä. Työvaliokunnan muodostivat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Harri Sorri Vaasasta, Christina Aro Laihialta ja Jukka
Toikkanen Kannuksesta.
SPEKin aluejohtaja Sirpa Suomalaisella on hallituksen päätöksen mukainen läsnäolo- ja puheoikeus
liiton hallituksen kokouksissa. Hallituksen ja työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä on toiminut
toiminnanjohtaja Reijo Malkamäki.
Hallituksen kokoukset:
16.01.2017 Seinäjoki
26.04.2017 Sähköpostikokous
23.10.2017 Vaasa

27.02.2017 Vaasa
15.08.2017 Seinäjoki
05.12.2017 Sähköpostikokous

Työvaliokunta ei toimintavuoden aikana kokoontunut. Toiminnanjohtaja toimitti useita tiedotteita
hallitukselle koskien SPEK-ryhmän asioita sekä Liiton omia asioita.
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PELASTUSTOIMEN ALUEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA

Liiton toiminta-alueen pelastusjohtajista nimetty Pelastustoimen alueellinen neuvottelukunta piti
vuoden aikana yhden kokouksen.

PALOKUNTASENIORITOIMINTA
Palokuntasenioreiden toiminta on
painottunut yhteisiin tapaamisiin ja
virkistystapahtumiin. Kesäretki
suunniteltiin tapahtuvaksi merellisenä
matkana Vaasasta – Uumajaan, mutta
osallistujien vähyyden vuoksi matkaa
ei voitu toteuttaa.
Perinteinen joululounastapaaminen
tapahtui 18.12.2017 Seinäjoen uudella
paloasemalla. Pelastusjohtaja Setälä
piti ansiokkaan esityksen laitoksensa
toiminnasta, jonka katse oli kiinteästi
tulevassa.
Veteraanitoimintaa ovat suunnitelleet ja johtaneet
Erkki Aaltonen
Markku Mäkinen
Heikki Talvitie

Kurikka
Vaasa
Ilmajoki

VARAUTUMISTOIMIKUNTA
Varautumistoimikunta toimii Pohjanmaan Pelastusalan
Liitto ry:n alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunnan
tarkoituksena on edistää väestönsuojelua ja
varautumista liiton toiminta-alueella yhteistyössä
pelastuslaitosten ja liiton toimiston kanssa. Liiton
toiminnanjohtaja on toimikunnan sihteeri ja
valmistelija. Puheenjohtajan toimikunta valitsee
keskuudestaan.
Varautumistoimikunta kokoontui toimikautenaan yhden
kerran. Toiminnanjohtaja hoiti toimikunnan
yhteydenpitoa lisäksi sähköisesti ja puhelimen
välityksellä.
Varautumistoimikunnan muodostivat
Juha Turkulainen, pj
Kari Paavola
Jaana Pullola

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos

EDUSTUKSET
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön valtuustossa Liittoa edusti varapuheenjohtaja Keijo
Kangastie. Varaedustajana toimi liiton puheenjohtaja Veli-Pekka Nurmi.
6

SPEK:in palokuntakoulutustoimikunnassa oli alueellista näkemystä edustamassa Noora Viinamäki
Vaasasta, varaedustajina Jukka Äyrä Evijärveltä ja Keijo Kangastie Lappajärveltä.

LIITON TOIMINNANTARKASTAJAT
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Seija Rönnqvist Vaasasta ja varalla Mika Tiainen
Mustasaaresta.
LIITON TOIMISTO
Liiton toimisto sijaitsee osoitteessa, Opistokatu 15, Vaasa.
LIITON HENKILÖKUNTA
Toiminnanjohtajana on toiminut Reijo Malkamäki. Lisäksi liittoa palvelee SPEK Pohjanmaan
toimipisteen henkilökunta: toimistosihteeri Karita Stenroos ja koulutusohjaaja Tom Lindell.
TOIMINNAN TOTEUTUMINEN
Liiton tehtäviä hoitaa SPEK Alueyksikön Pohjanmaan toimipiste. Toimipisteen keskeisin toiminta
on toteuttaa Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n toimintasuunnitelmaa ja tukea SPEK:in
valtakunnallista toimintaa hoitamalla SPEK:in tulosalueiden tavoitteita omalla alueellaan, omien
resurssiensa mukaan. Tavoitteet ovat samat kuin koko SPEK-ryhmällä. Tärkeimpänä tehtävänä
on suunnata toimet niin, että tuetaan elinvoimaisen vapaaehtoistoiminnan toteutumista sekä
asumisen ja arjen turvallisuutta.
SPEK Pohjanmaan toimipisteellä on yhteistoimintasopimukset Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen
ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Toimipiste on pyrkinyt toteuttamaan parhaalla
mahdollisella tavalla yhteistoimintasopimuksen sisältöä sekä samalla palvelemaan pelastusliiton
muitakin jäseniä.

1. Palokuntatoiminnan kehittäminen
Palokuntatoiminnan painopiste on vapaaehtoispalokunnissa (VPK ja puolivakinaiset sekä teollisuusja laitospalokunnat). Liitto pyrkii omalla toiminnallaan osaltaan edistämään alueensa kaikkien
palokuntamuotojen yhteistyötä ja toimintakykyä. Tavoitteena on ollut edistää ja ylläpitää
vapaaehtoispalokuntakulttuuria: aatteellista toimintaa, nuoriso-, nais- ja järjestötoimintaa,
palokuntien kilpailutoimintaa, kansainvälistä toimintaa, perinne- ja senioritoimintaa.
Tavoitteet
Tavoitteena on myös ollut edistää ja huolehtia osaltaan vapaaehtoispalokuntien toimintakyvystä ja
henkilöstöresurssien riittävyydestä yhdessä pelastuslaitosten ja SPEK-ryhmän kanssa.
Pelastuslaitoksia ja vapaaehtoisia on tuettu tarpeen mukaan näiden omissa rekrytointitilaisuuksissa.
Erilaisilla tiedotteilla ja erilaisissa tapahtumissa on esitelty palokuntaharrastusta, toimitettu jaettavaa
materiaalia.
Yhtenä tavoitteena on edelleen ollut Palokuntarekisteri Hakan käyttöönotto koko alueella.
Toteutuminen
Vapaaehtoispalokuntatoiminnan edistämistä on toteutettu yhteistyössä alueen pelastustoimen ja
koulutuksen osalta pelastuslaitosten ja Pelastusopiston kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat
myös muut pelastusalan järjestöt sekä eri asiantuntijatahot. Vuoden aikana
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yhteistoimintasopimuksen kautta alueen nimetyt kurssinjohtajat ovat käyttäneet hyväkseen
maksutonta kurssinjohtajakoulutusta sekä maksutonta koulutusmateriaalia.
Tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitelmien mukaan. Toimintavuoden aikana painopisteet ovat
eläneet, joka onkin yksi osoitus alueyksiön toiminnan joustavuudesta vastaamaan asiakkaiden
tarpeisiin.

Kilpailutoiminta
Lappajärven golfkentällä
8.7.2017 pidetty Popeli-golf
open keräsi 57 osallistujaa
kilvoittelemaan
paremmuudesta. Avoimena
kilpailumuotona jo muutaman
vuoden ajan toteutettu
golfkilpailu on mainio tapa
näyttää palokuntalaisten
taitavuutta tässäkin lajissa sekä
samalla tuoda esille, että vaikka
palokuntalaisuus on vahvasti
tiimiytynyttä toimintaa, niin peliin mahtuu aina hyviä kumppaneita
”aidan toiseltakin puolelta”.
Salibandyturnaus pidettiin 22.4.2017 Lohtajalla, johon osallistui 60
kilpailijaa 10 joukkueen kokoonpanolla.
Sarjojen voittajat.
Kuva: Keijo Kangastie.

Kansainvälinen toiminta
Vierailu Murmanskiin
Liiton kansainvälinen toiminta haki uutta suuntaa osallistumalla Lapin pelastusliiton järjestämään
matkaan Murmaskiin 17.-20.8.2017. Matkaan lähti viisi henkilöä, joiden kaikkien matkatuomisena oli
innokkuus kehua hyvää ja hyvin järjestettyä matkaa mahdollisille uusille lähtijöille.

Muu toiminta
SPEKin 23.9.2017 järjestämään Palokuntalaispäivään Tampereella osallistui viisi henkilöä,
palokuntakoulutuksen kehittämisseminaariin Helsinki-Tukholma kolme henkilöä, kahteen
Padasjoella pidettyyn verkostotapahtumaan yhteensä neljä henkilöä.

Toiminta lukuina
Muu palokuntatoiminta
Kurssien/tapahtumien lkm
Kurssilaisten määrä
Koulutettavapäiviä

toteutuma 2014
9
138
105
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2015 2016
16
7
383
170
202 189

2017
7
174
142

1.1.

Palokuntanaistoiminta

Naistyötoimikunnan kokoonpano v.2017
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Sirkku Alanko-Luopa, puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaa
Anu Lohikoski, Jalasjärvi
Tanja Kattelus, Lapua
Päivi Potila, Alavus
Tuula Leppilahti, Ilmajoki

Merja Yli-Korhonen, Kauhajoki
Tiina Uurinmäki, Lapua
Maj-Britt Potila, Alavus
Pirjo Koski, Ilmajoki

Pohjanmaa
Tiina Sorri, Vaasa, sihteeri
Mari Rintala Laihia

Åsa Tast, Vaasa
Sirpa Esko, Laihia

Keski-Pohjanmaa
Sanna Syrjälä, Veteli

Tuija Herlevi, Kokkola

Nuorisotyötoimikunnan edustaja
Valmiusliiton edustaja

Tanja Kattelus
Mari Rintala

Tavoitteet
Alueellisen palokuntanaistyön yleisenä tavoitteena on edistää
myönteistä suhtautumista turvallisuuteen. Palokuntanaisia
kannustetaan valistamaan etenkin arki- ja
asumisturvallisuudesta. Alueellisen naistyön tavoitteena on
tukea ja aktivoida pelastusliittojen paikallisten naisosastojen
toimintaa ja tarjota erilaista toimintaa mm. kurssien kautta.
Tavoitteena on mm. nostaa naisten koulutuksellista tasoa ja
pitää yllä palokuntanaistyön perinteitä. Tavoitteena on myös
soveltaa käytäntöön SPEKin naistyön tulostavoitteita omalta
osaltaan. Naistyötä alueella suunnittelee ja toteuttaa
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n naistoimikunta.

Toteutuminen
Naistyötoimikunta kokoontui
• 26.01.2017 Peräseinäjoki
• 10.04.2017 Lapua
• 13.05.2017 Ylihärmä
• 05.10.2017 Laihia

Hiekka2017 leirin muonitus onnistuu ammattitaidolla ja
vakuuttavalla kokemuksella. Kuva Harri Sorri
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Toiminta lukuina
Palokuntanaistoiminta
Kurssien/tapahtumien lkm
Kurssilaisten määrä
Koulutettavapäiviä

toteutuma 2014
8
87
82

2015
14
165
167

2016
12
151
229

2017
11
85
82

Naisosastojen määrä
Alue
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa

Osastoja
5
3
21

Naisia
46
41
252

Naistyötoimikunnan osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin
Valtakunnalliseen verkostotapahtumaan 25.-26.3. ja 28.-29.10.2017 Padasjoella osallistui yhteensä
neljä henkilöä. SPEKin järjestämään Palokuntalaispäivään Tampereella 23.9.2017 osallistui yksi
naistyön edustaja. Turvallisuuskahvila keskustelutilaisuuteen 12.6.2017 Seinäjoella osallistui yksi
henkilö.
Edustukset
SPEKin naistoimikunnassa Keski-Suomen -, Hämeen - ja Pohjanmaan Pelastusalan Liiton
kokousedustajana on ollut Sirkku Alanko-Luopa.
Valmiusliiton kokouksissa Liiton naisia edusti Mari Rintala Laihialta.
Leiritoiminta
TLPK2017 talvileiriin 17.-19.3.17 Peräseinäjoella osallistui 6 henkilöä muonitustehtäviin.
Palokuntanuorten Hiekka 2017 leiri pidettiin Lohtajalla 2.- 8.7.2017. Lapin pelastusliiton järjestämän
leirin muonitustehtäviin osallistui 3 henkilöä. Suurleiri Lohtaja2018 leiriseminaariin osallistui yksi
henkilö.
Koulutus
”Elinvoimainen palokunta” koulutuspäivä 18.11.2017 Vaasassa osallistui 18 henkilöä.
Kilpailut
Naistyön järjestämässä vuoden 2017 toimintakilpailussa toimintaraha myönnettiin Vaasan
Vapaapalokunnan naisosastolle.
Virkistystoiminta
Naistyön virkistystapahtumaa ei kuluvan vuoden aikana järjestetty.
Muu toiminta
Isojoen palomiehet ry:n 40-v ja Isojoen naisosasto Kipinäsiskojen 10-vuotisjuhlaan vietiin tervehdys
liiton naistyötoimikunna ja liiton puolesta.
Lapualla jo vuosien pituiseen perinteeseen on kuulunut Lapuan palokuntanaisten järjestämä
vapputapahtuma, joka toteutui tänäkin vuonna. Osallistujia tapahtumiin kirjattiin 500 henkilöä.
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1.2.

Palokuntanuorisotoiminta

Nuorisotyötoimikunnan kokoonpano 2017
Nuorisotyön puheenjohtajana jatkoi kaksivuotiskauttaan Tero Keskinen ja varalla Juha Vehkamäki.
Samoin koulutuspäällikkönä jatkoi Harri Sorri ja varalla Sampo Mäki-Haapoja.
Koulutusalueiden nuorisotyöohjaajat:
Etelä-Pohjanmaa:
Pohjanmaa:
Keski-Pohjanmaa:

Emma Haapasalo, Juha Vehkamäki ja varalla Balint Berki
Harri Sorri ja Marko Saari, ei varahenkilöä
Jari Nygård, Tapani Eskola ja varalla Jouko Taivassalo

Nuorisotyötoimikunnan kilpailupäällikön tehtävää hoiti Tomi Mäki ja varalla hänelle oli Tapani
Eskola.
Nuorisotyötoimikunnan sihteeri oli Terence Sam ja varalla hänelle oli Emma Haapasalo.
Hallituksen edustaja toimikunnassa oli Reijo Alanko-Luopa ja varalla Harri Sorri.
Palokuntanaisten edustaja toimikunnassa oli Tanja Kattelus.

Tavoitteena
Alueellisena tavoitteena palokuntanuorisotyössä, on tukea
palokuntien toimintaa. Sillä turvataan palokuntatyön jatkuvuus ja
saadaan aikaan myönteinen suhtautuminen palokuntatoimintaan.
Palokuntanuorisotoiminnan aloittamisikää pyrittiin alentamaan.
Nuoriso-osastojen aktiivisuutta pyrittiin myös lisäämään.
Toteutuminen
Kilpailutoiminta ei ole edellisen vuoden tapaan löytänyt liiton
alueelta osallistujia. Muu nuorisotoiminta ja järjestetyt tapahtumat
keräsivät osallistujia kuten aiempinakin vuosina.
Nuorisotyö toimikunta on kokoontunut vuoden aikana
• 07.01.2017
Peräseinäjoki
• 13.05.2017
Alahärmä
• 05.07.2017
Lohtaja
• 23.08.2017
Kauhava
• 18.11.2017
Vaasa
Survival tapahtumaan 4.11.2017 osallistui 40 henkilöä.
Jalasjärven paloasemalla 1.-2.12.2017 pidettyyn ”Yli yön
harkoissa” tapahtumaan osallistui 14 nuorta.
Liiton vuosikokoukseen ja sen yhteydessä järjestettyihin opintopäiviin osallistuttiin.

Nuorisotyön osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin
Tampereella pidettyyn Palokuntalaispäivään 23.9.2017 osallistuttiin kahden henkilön vahvuudella.
SPEKin Verkostopäiviin 25.-26.3.2017 ja 28.-29.10.2017 osallistuttiin yhteensä 3 henkilön
vahvuudella.
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Vuoden palokuntanuori
Vuoden 2017 palokuntanuoren arvonimi annettiin Roope
Kristian Salinille Vaasan VPK:sta. Vuoden Palokuntanuori
2017 nimitys julkistettiin Seinäjoella 18.12.2017 pidetyssä
liiton Palokuntasenioreiden joululounastapaamisessa.
Roope on ollut mukana palokuntatoiminnassa jo 10vuotiaasta saakka. Välillä tuli tauko, koska nuorisoosaston toimintakin oli katkolla. Vaasan VPK:n
nuorisotoiminta käynnistyi kuitenkin uudelleen, jolloin
Roope oli heti mukana jatkamassa harrastustaan.
Roopella ei ole muita harrastuksia, ja siksi hän on
omistautunut täysin palokuntatoiminnalle.
Roopen palokuntatoimintaan liittyvä innostuneisuus on
tarttunut myös muihin nuoriso-osaston jäseniin. Tätä hän
edesauttaa omalla auttavaisuudellaan muita nuoria
kohtaan viikkoharjoituksissa.
Vaasan VPK on todennut, että Roope soveltuu hyvin
jatkamaan palokuntatoimintaa miehistön harjoituksissa,
joka kertoo hienosti hyvin toimivasta nuorten
koulutusjärjestelmän toteutumisesta.
Vuoden Palokuntanuoren nimitys tuo sekin tullessaan
vastuuta, sillä kunnianimi velvoittaa saajaan paitsi
noudattamaan kaikkia pelastustoimessa hyväksyttyjä
arvoja niin nimitys oikeuttaa toimimaan tasavertaisena
jäsenenä liiton nuorisotyötoimikunnassa yhden kauden ajan.

Leiritoiminta
Leiritoiminta on näkyvin osa liiton nuorisotoimintaa.
Kuluneen toimintavuoden aikana liiton leireihin on
osallistunut yhteensä yhteensä 152 henkilöä.
Liiton palokuntanuorten talvileiri, TLPK2017,
pidettiin 17.-19.3.2017 Peräseinäjoella. Leirille
osallistui yhteensä 62 henkilöä.
Palokuntanuorten Hiekka2017 leiri pidettiin
Lohtajalla 2.-8.7.2017. Lapin pelastusliitto toimi
leirin päävastuullisena järjestäjänä. Leiri toimi neljän
SPEKin alueyksikkötoiminnassa mukana olevien
pelastusliittojen yhteis- ja valmisteluleirinä tulevan vuoden valtakunnallisen Lohtaja2018 leirin
suhteen. Oman liittomme alueelta leiriin osallistui yhteensä 88 henkilöä.
Hiekka2017 leiriä suunniteltiin Lohtajalla pidetyssä leiriseminaarissa 8.-10.9.2017 ja valtakunnallista
Lohtaja2018 leiriä 11.-12.3.2017.
Kuortaneen urheiluopiston kanssa aloitettuTervis-leiri yhteistyö synnytti uudenlaisen
yhteistyömuodon, jossa palokuntanuoret pääsivät esittämään taitojaan ja opettamaan Tervis-leirin
nuorille alkusammutuksen taitoja. Yhteistoiminta viritti hyvää keskustelua myös tulevien vuosien
toimintaan, jossa huomio kohdentuu nimenomaan leireihin kohdistuvaan yhteistyöhön.
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Koulutukset
Nuoriso-osaston kouluttajakurssi toteutettiin yhdeksälle henkilölle Peräseinäjoella 17.-19.3.2017.
YliHyväJuttu hankkeen koulutustilaisuuteen 4.2.2017 Vaasassa osallistui 21 henkilöä.
Nuorten ohjaajien ajankohtaispäiviin 17.-19.2.2017, Syötteellä osallistui kaksi henkilöä.

Sammutusauto Pirkka
Pirkka paloauto on vuoden aikana osallistunut
nuoriosaston harjoituksiin ja tapahtumiin koko
liiton alueella. Kilometrejä Pirkan mittariin kertyi
vuoden aikana 2858km. Ajopäiväkirjan mukaiset
tapahtumat on sisällytty liiton nuorisotyötä
koskeviin raportointilaskelmiin.
Erinomaista apua Pirkasta on ollut myös leirien
yhteydessä toteutetuissa koulutustilanteissa.
Varsinainen palokuntanuorten kaluston
kokoontumisajo nähtiin kun Hämeen
pelastusliiton alueella liikkuvat Junnu ja Jannu oli
parkkeerattu Pirkan kanssa vierekkäin 11.13.8.2017 Alahärmän Powerparkissa, Power
truck show tapahtumassa, jossa autoja
ihailemassa ja turvallisuusvalistusta kävi
viikonlopun aikana kuulemassa 1339 henkilöä.
Pirkka valmiina hääparin (Anssi & Jatta) kuljetustehtävään.
Kuva: Marko Saari

Muu toiminta

Nuorisotyötoimikunta piti oman syyskokouksen 18.11.2017 Vaasassa.
Toiminta lukuina
Palokuntanuorisotyö
Tapahtumien lkm
Osallistujien määrä
Koulutettavapäiviä

toteutuma 2014
16
400
653

2015
19
432
696

2016
11
236
532

2017
37
2478
2255

Nuoriso-osastojen määrä
Alue
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa

Osastoja
5
2
27

Poikia
Tyttöjä
Ohjaajia

451
123
85

2. Palokuntakoulutus
Pelastushenkilöstön koulutus jakaantuu ammattipelastajien sekä palokuntien vapaaehtoisen ja
sivutoimisen henkilöstön koulutukseen. Liitto vastaa vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön
koulutuksesta. Koulutettavapäivät sovitaan vuosittain yhteistoimintasopimuksilla liiton / alueyksikön
toimipisteen ja laitosten kanssa. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa asiat etenivät molemmin
puolisen tyytyväisyyden vallitessa entiseen tapaan.
13

Sen lisäksi, että SPEK toimii kouluttajien työnantajana ja kantaa vastuun kurssien sisällöstä,
laadusta, valvonnasta, kurssirekisteristä, kouluttajien koulutuksesta, opetusmateriaalin tuottamisesta
ja kurssinjohtajien täydennyskoulutuksesta, alueyksikön toimipiste ylläpitää ja päivittää ns.
kouluttajapankkia, jonka avulla pyritään pitämään kurssinjohtajien ja kouluttajien määrä alueella
tasaisena. Uusien rekrytoiminen kouluttamiseen on haaste tänään ja huomenna.
Koulutusten hallinnointi ja ilmoittautuminen tapahtui Haka rekisterin kautta.

Palokuntakoulutusuudistus synnytti vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia, joihin osallistuttiin.
Lausunnoillaan hallitus otti kantaa vuoden aikana Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen
henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittämisestä.
Tavoitteet
Tavoitteena ovat olleet laadukkaat kurssit, jotka antavat osallistujille samanlaiset tiedot ja taidot
riippumatta kouluttajasta henkilönä. Tätä tukevat myös ajantasaiset ja päivitetyt koulutusmateriaalit.
Kurssien laatua mitataan jatkuvasti kurssipalautteiden muodossa ja niiden perusteella kursseja
arvostettiin.
Toteutuminen
Koulutuksen määrälliseen tavoitteet saavutettiin ja Pohjanmaan
alueella määrä ylittyi reippaalla määrällä.
Palokuntakoulutustoiminnassa tapahtui merkittävä uudistus, kun
kurssinjohtajaoikeudet myönnettiin Kokkolan satama-alueella
toimivalle KIP-Service yhtiölle. KIP-Service vastaa kaiken
turvallisuustoiminnan ohella satama-alueen tehdaspalokunnan
toiminnasta ja toimii sieltä käsin jatkossa myös alueemme
palokuntakoulutuksen kurssinjohtajaresurssina.

Toteuma lukuina

Palokuntakoulutus
Kurssien lkm
Kurssilaisten määrä
Koulutettavapäiviä

toteuma 2014
31
490
2249

2015
29
398
1582

2016
30
401
1491

2017
27
356
1877

3. Valistus ja neuvonta, viestintä
Alueyksikön yksi tärkeimmistä tehtävistä on oma avoin viestintä ja palokuntien neuvonta ja
kansalaisiin kohdistuvan valistustyön tukeminen.

Tavoitteet
Tavoitteena oli toteuttaa valtakunnallisia SPEK-ryhmän tavoitteita aluetasolla sekä levittää SPEKin
valtakunnallisia tiedotteita omalle toiminta-alueelle, laatia omia tilastoja ja tiedotteita siitä, miten
turvallisuusasiat omalla toiminta-alueella toteutuu.
Tavoitteena oli oman tiedotustoiminnan lisääminen sosiaalisen median avulla sekä kansalaisille
että pelastustoimen vakinaisille ja vapaaehtoisille sekä oman liiton jäsenistölle.
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Toteutuminen
Sosiaalisen median kautta toteutetulla, alati lisääntyvällä tiedon
levittämisellä ja tässä hetkessä tapahtuvalla uutisoinnilla on ollut
iso merkitys alueemme tiedotus ja valistustoiminnalle. Perinteisen
sähköpostin välityksellä lähetetyt uutiskirjeet ovat saaneet
rinnalleen erityisesti facebook sivustojen kautta tapahtuman
viestimisen. Kasvotusten tapahtuvalla valistamistapahtumalla tuli
kuitenkin palkitsevia tilanteita, paloturvallisuusviikon ja muiden
tapahtumien yhteydessä.

a) Nuku Rauhassa, Suomi 100 vuotta
Koko vuoden kestänyt kokonaisturvallisuuden
juhlahanke toi ensimmäistä kertaa
yhteen kaikki keskeiset alan toimijat:
viranomaiset, järjestöt, yritykset ja
kansalaiset. Hanke koostui
kattavasti eri puolilla Suomea
toteutettavasta tapahtuma- ja
seminaarisarjasta sekä
osallistavasta mediakampanjasta
Nuku rauhassa -teemalla.
Vaasassa toteutettiin yksi hankkeen
päätapahtumista, johon
osallistuttiin.
Erityisesti lapsille ja nuorille
suunnattu hanke lisää
kansalaisten tietämystä
kokonaisturvallisuudesta ja motivoi
osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Veteraanien
perinnön välittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen olivat hankkeen keskiössä. Tapahtuma palveli
myös 3. sektorin verkostotoimintaa ja paransi varmasti myös tietämystä tapahtumaan
osallistuneiden toimintasisällöstä tässä asiakokonaisuudessa.
b) Power truck show, Alahärmässä
Alahärmän Powerparkissa
järjestettävä Power truck
show on vakiinnuttanut
paikkansa yhtenä
maamme tärkeimmistä
kansainvälisistä
kuljetusalan
autonäyttelytapahtumista.
Tapahtuma järjestettiin
kolmattatoista kertaa, ja se
kokoaa perinteisesti
suuren joukon alan
Kuva: Saku Rouvali
harrastajia, jopa 30.000
henkilöä. Myös pelastusala
ja erityisesti palokuntanuorten
harrastustoiminta oli näkyvillä tapahtumassa näyttävästi, kun liiton Pirkka sammutusauton lisäksi
näyttelyalueella komeili yhdessä Pirkan ”pikkuveljet” Junnu ja Jannu Hämeen pelastusliiton
alueelta.
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c) 112-päivä ja muut turvallisuustapahtumat
Liitto osallistui ja kannusti alueensa paloasemia järjestämään
112-päivä tapahtumia. Alueyksikkö myös kustansi jonkun verran
jaettavaa materiaalia tapahtumiin. Vaasassa pidettyyn 112päivä tapahtumaan osallistuttiin yhdessä Pohjamaan
pelastuslaitoksen kanssa 11.2.2017. Paikalla tässäkin
tapahtumassa oli soppatykkimme ja palokuntanuorten käytössä
oleva Pirkka sammutusauto.

d) Nou Hätä
Nou Hätä kampanjaan osallistuminen ja siihen voimavarojen
suuntaaminen kuului liiton toimintakalenteriin aiempien vuosien
tapaan.
Liitto järjesti kolmen pelastusalueen yhteisen Nou Hätä aluekisan
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella, huvipuisto
Powerparkissa, Alahärmässä. Kisa oli alueella perinteeksi
muodostunut “drive in” – kisa johon kolmen aluepelastuslaitoksen
alueen kisajoukkueet saapuivat. 28 koulun 84 koululaista kilpailivat
paloturvallisuutta ja ensiapua käsittelevillä tehtävärasteilla kolmen
henkilön joukkueissa.
Voittajiksi kilpailussa selviytyivät ja jatkoivat Pelastusopistossa
pidettyyn finaaliin:
Alahärmän yläkoulusta Petra Kärkkäinen, Anu Latvala ja Elina
Pietikäinen Toholammin yläasteelta Siiri Ahokas, Emma Hietala ja
Helmi Kulju Isonkyrön yläkoulusta Erika Laine, Tiina Niemi, Anni
Laurila

e) Tiedottaminen
Alueyksikkö tiedottaa toiminnastaan avoimesti ja pyrkii mahdollisimman läpinäkyvään toimintaan.
Sähköisiä tiedotteita tuotettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Tiedotetta levitettiin varsin laajalla
jakelulla ja naistoimikunta tuottaa lisäksi oman naisosastoille suunnatun tiedotteen. Lisäksi
välitettiin SPEKin tiedotteita oman alueen tiedotusvälineille ja jäsenistölle. Liiton facebook-sivuja
päivitettiin ahkerasti. Liiton kotisivut sen sijaan menivät pois käytöstä kesän aikana. Loppuvuoden
aikana on valmisteltu kotisivuihin uutta ilmettä ja sisältöä.

Toteuma lukuina
Valistus ja neuvonta
toteuma 2014
2015
2016
Tilaisuuksien määrä
69
13
15
Osallistujien määrä
2836
1531
2022
Mediatoiminnan kautta tavoitettu
250 000 100 000 100 000

2017
13
1037
80 000

Mediahuomiot on kerätty suoritteisiin erikseen ja ne sisältävät tiedotus- ja julkaisutoimintaan
kohdistuvia huomioita tiedotusvälineissä.
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4. Varautuminen
Omatoiminen varautuminen tarkoittaa vaaratilanteiden syntymisen ennaltaehkäisemistä sekä
varautumista henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen kaikenlaisissa vaaratilanteissa.
Varautuminen on siis toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, huomioidaan
normaaliolojen häiriötilanteet sekä valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:llä on varautumistoimikunta, joka koostuu kolmen
pelastuslaitoksen varautumisvastaavista ja liiton toiminnanjohtajasta. Alueen varautumiskoulutusta
toteutetaan aina pelastuslaitosten ohjauksessa.

Tavoite
Tavoitteena on lisätä ihmisten ja yritysten tietoa omatoimisesta varautumisesta.
Varautumisella siis pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, huomioidaan normaaliolojen
häiriötilanteet sekä valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.
Alueellisena tavoitteena on pyrkiä edistämään tietämystä varautumisen merkityksestä sekä
edistämään kansalaisten valmiuksia omatoimiseen varautumiseen. Omatoimisen varautumisen ja
väestönsuojelun keinoja kehittämällä tuetaan esimerkiksi väestön suojautumista tarvittaessa asuinja muihin sisätiloihin.

Toteutuminen
Omatoimisen varautumisen koulutussisällöissä on toiminnan uudelleen suuntaus asetettu
taajamien ulkopuolella Kyläturvallisuuskoulutuksiin ja kaupunkialueilla 72H-mallin mukaisiin
koulutuksiin. Kyläturvallisuuskoulutusten vastaanotto tiedetään jo tässä vaiheessa, toteutuneiden
koulutusten kautta onnistuneeksi toimintamalliksi ja 72H avautuu paremmin tulevan vuoden
aikana, kun sen toteuttamiseen koulutetut kurssinjohtajat pääsevät koulutuksia toteuttamaan.
Aiemman koulutusmallin mukaiset, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstöön suunnatut
koulutukset eivät ole muutamaan vuoteen herättäneet riittävää kiinnostusta. Tilanne on todettu
olevan koko valtakuntaa koskeva. Nyt tehdyn koulutussisällön linjauksen jälkeen suunta
omatoimisen varautumisen koulutusten osalta näyttää edellisiin vuosiin verrattuna paremmalta.
Kyläturvallisuuskoulutusten sisällön koulutusmateriaalia hyödynnettiin Keski-Pohjanmaan alueella
toteutetuissa viiden paikkakunnan yläkoulujen turvallisuuspäivien yhteydessä. Nämä koulutukset
toteutettiin yhteistyössä Pirityiset ry:n hallinnoiman hankkeen kanssa.
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Varautumistoimikunnan
kokouksia pidettiin
toimintavuoden aikana yhden
kerran.
Aluehallintoviraston
perustaminen eri työryhmien
kokouksiin osallistuttiin
aktiivisesti, Alueellisen
maanpuolustuskurssin
tilaisuuksiin ja kuntien
varautumista käsittelevään
koulutustoimintaan osallistuttiin. Iso
työpanos annettiin Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirastolle kunnille
ja kaupungeille suunnatun Pirkka17
valmiusharjoituksen toteuttamiseen
liittyvässä työssä sekä viime vuosiin
liittyvän valmiusharjoitusmallin
konseptin tuottamisessa.
Toteuma lukuina

Omatoiminen varautuminen
koulutuksien lkm
Kurssilaisten määrä

Toteutuma 2014 2015 2016
16
3
7
199
15
67

2017
9
656

Yritysturvallisuus
Yrityksiin ja yhteisöihin
suuntautuvan
turvallisuuskoulutuksen määrä on
vuosien mittaan ottanut
näkyvämpää osaa liiton
toiminnassa. Kumppanuuden
tarjoaminen elinkeinoelämälle on
todettukin liiton hallituksen
kannanottona jo aiemmin tärkeäksi
osaksi talous- ja
toimintasuunnitelmaamme.
Liitolla on yhteistyötä
Vaasanseudun elinkeinoelämän
kanssa, joka tapaamisissaan keskittyy
erityisesti yritysturvallisuuden kenttään. Lisäksi olemme 3. sektorin edustajina Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston alla toimivassa yritysturvallisuuden teemaryhmässä.

Toteuma lukuina
Yritysturvallisuuskoulutus

Tulityö, Sprinkleri, API, AS1,
Paloturvallisuus, Uhkatilanne

Koulutuksia
2015
2016

2017

Kurssilaisia
2015
2016

2017

22

23

456

795

24
18

1612

Huomionosoitukset
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Ansiomitali
Haapasalo Pirjo
Ristiharju Juha
Ruotsalainen Jiri
Syväjärvi Marko
Uuro Patrik
Kaksonen Jarmo
Itäluoma Vesa
Auressalmi Niko
Myllyniemi Juha
Lyly Hannu
Mäki-Haapoja Sampo

Isojoki
Isojoki
Isojoki
Isojoki
Karijoki
Karijoki
Karijoki
Karijoki
Karijoki
Karijoki
Ylihärmä

Lahtinen Raine
Ristiharju Juho
Savioja Tuomo
Syväjärvi Tomi
Virtanen Perttu
Uusitalo Arto
Virtanen Petri
Uusitalo Kristian
Mikkola Jarkko
Lahdensuo Tatu
Linko Jaakko

Isojoki
Isojoki
Isojoki
Isojoki
Karijoki
Karijoki
Karijoki
Karijoki
Karijoki
Ylihärmä
Ylihärmä

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n palokuntanuorten viiri
Murmansk pelastustoimi
Vuoden hallituksen jäsen 2017
Ville Kytölä
Vuoden palokuntanuori 2017
Roope Salin, Vaasan VPK
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Palokuntamatka Murmanskiin 17-20.8.2017
Viime elokuussa saimme olla mukana Lapin Pelastusliiton järjestämällä retkellä Murmanskiin. Matkalla
oli mukana yhteensä 26 palokuntalaista Lapin, Oulun, Kymenlaakson ja Pohjanmaan alueilta. PoPeLin
alueelta oli mukana 5 henkeä.
Matkamme alkoi yöjunalla Seinäjoelta Rovaniemelle, josta jatkoimme Kittilän VPK:n linja-autolla kohti
Sodankylää, Ivaloa ja Rajajoosepin rajanylityspaikkaa Venäjän puolelle. Rajanylitysmuodollisuudet
Venäjän puolelle olivat yllättävän tiukat. Oli erilaisia lippuja ja lappuja täytettäväksi ja myös linjaautomme ja matkatavaramme syynättiin tarkasti ja esim. reseptilääkkeistä piti löytyä reseptit!
Matka jatkui venäjän puolella yllättävän hyviä teitä pitkin kohti Murmanskia välillä pysähtyen
”puskapissalle”, sillä automme WC oli epäkunnossa!?
Saavuimme Suomen mittapuulla suhteellisen vaatimattomaan hotelliimme illansuussa ja nautimme
myöhäisen illallisen ennen nukkumaanmenoa.
Seuraavana päivänä, aamupalan nautittuamme, seuraamme saapui paikallinen paloalan opiskelija
Alexander oppaaksemme, jonka kanssa lähdimme tutustumaan palomuseoon ja sen vieressä olevaan
paikalliseen paloasemaan. Palomuseossa oli erilaista vanhaa, meillekin tuttua paloalan esineistöä.
Erityisesti pisti silmään seinillä esillä olleet valokuvat erilaisista tulipaloista, joissa näkyi selvästi myös
ihmisten palaneita ruumiita.
Paloaseman henkilöstö esitteli meille vanhaa paloasemaansa ja tyypillistä Venäläistä kalustoaan.
Kierroksen lopuksi vaihdoimme tervehdyksiä ja hihamerkkejä. Samassa yhteydessä luovutimme myös
Pohjanmaan Pelastusalan Liiton toimistolta saadun Nuorisotyön pöytästandardin palomuseolle.
Seuraavana tutustumiskohteenamme oli maailman ensimmäinen ydinkäyttöinen alus, jäänmurtaja
Lenin. Alus otettiin käyttöön v. 1959. Jäänmurtaja Leninin pääasiallinen tehtävä oli merenkulun
avustaminen Murmanskin ja Vladivostokin välisellä, 17600 km pitkällä väylällä. Alus poistettiin käytöstä
v. 1989 ja se valmistui museolaivaksi v. 2005.
Seuraavan päivän aloitimme kiertoajelulla pitkin poikin Murmanskia. Tiedoksi lukijoille, että Murmansk
on Venäjän pohjoisin kaupunki ja maailman suurin pohjoisen napapiirin pohjoispuolella sijaitseva
kaupunki. Asukkaita siellä on reilut 300000.
Kiertoajelun aikana kävimme tutustumassa mm. Venäjän toiseksi suurimpaan, 35 metriä korkeaan
Aljosha patsaaseen, joka on rakennettu sodassa kaatuneiden sotilaiden muistoksi. Veistoksen
rakentaminen kesti 5 vuotta ja rakentamiseen käytettiin yhteensä 5000 tonnia betonia.
Kävimme myös ydinsukellusvene Kurskin muistomerkillä. Kurski upposi 12.7.2000 Barentsinmerellä
torpedo-osastojen räjähdyksen seurauksena. Kurskin kaikki 118 miehistön jäsentä menehtyivät
onnettomuudessa. Kyseessä on Venäjän laivaston historian pahin sukellusveneonnettomuus.
Matkan ehkä tunteikkain hetki koettiin, kun kävimme sodassa kaatuneiden palomiesten muistomerkillä.
Osoitimme kunnioitusta kaatuneille palomiehille laskemalla jokainen henkilökohtaisesti kukan
muistomerkille.
Päivän lopuksi jäi vielä aikaa käydä ostoksilla paikallisessa ostoskeskuksessa. Tuliaisiksi toimme mm.
kaviaaria ja tietysti Venäläistä kuohuviiniä ja Stolichnaya vodkaa.
Viimeisenä päivänä lähdimme heti aamupalan jälkeen kohti Rajajooseppia ja Suomea. Passia
vilauttamalla pääsimme nopeasti Suomen puolelle ja siitä tuttua reittiä pitkin kohti Rovaniemeä ja illalla
lähtevällä yöjunalla kohti Seinäjokea.
Matkan hintatasoa kuvaa ehkä hyvin se, että junamatkat Seinäjoelta Rovaniemelle ja takaisin
maksoivat enemmän kuin koko muu matka (poislukien tuliaiset), joten mikäli vastaavanlaiselle matkalle
on mahdollisuus vielä lähteä, niin suosittelemme sitä lämpimästi. Itselle kylläkin riitti ehkä tämä yksi
matka Murmanskiin, sillä matka-aika kesti n. 20 tuntia suuntaansa, vaikkakin linja-auto kyyti meni
rattoisasti hyvässä matkaseurassa ja sujuvasti hyvien kuskien ansiosta.
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Erityiskiitokset pitää vielä antaa matkanjohtajallemme Pertille, hienosti sujuneesta reissusta. Huomasi,
että hän on käynyt Venäjän puolella kymmeniä kertoja ja osasi suhtautua maan tapoihin turhia
”hötkyilemättä”, vai onko se sitten sitä lappalaista rauhallisuutta!
PoPeLin matkalaisten puolesta Sirkku & Reijo
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