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POHJANMAAN PELASTUSALAN LIITTO RY
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Pohjanmaan maakuntien alueella
toimivien kuntien, palokuntien, yhteisöjen ja yritysten sekä pelastuslaitosten alueellisena järjestönä väestönsuojelun sekä pelastuspalvelun koulutuksessa ja kehittämisessä.
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry muodostuu hallituksesta ja viidestä toimikunnasta, joita ovat: palokuntanuorisotyötoimikunta, palokuntanaistyötoimikunta, varautumistoimikunta ja pelastustoimen alueellinen neuvottelukunta ja työvaliotoimikunta.
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry on kautta historian tehnyt tiivistä yhteistyötä pelastusalan viranomaisten kanssa. Liitto saa tästä yhteistyöstä
arvokasta tukea ja suuntaviivoja toiminnalleen ja useat alueella toteutettavat toiminnat tukevat myös viranomaisten työtä.
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry on tehnyt vuonna 2007 sopimuksen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEKin) kanssa siten, että alueella
tapahtuva toiminta toteutetaan osana SPEKin toimintaa. Siksi tulee huomioida, että toimintasuoritteet, jotka edempänä esitetään, on kirjattu yhtenä osana SPEKin kokonaistoimintaa. Esitämme Pohjanmaan Pelastusalan Liiton toiminta-alueen kattavat luvut tässä toimintakertomuksessa,
sillä alueen toimintaa on suunniteltu alueen pelastuslaitosten ja liiton toimikuntien kanssa ja on arvokasta tietää, mitä koulutuksia ja tapahtumia
Pohjanmaan Pelastusalan Liiton alueella on toteutettu.
Liitolla ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan alueella oleva henkilöstö toimii SPEKin hallinnon alla. SPEK tarjoaa myös muita hallinto- ja tukipalveluita pelastusliitolle. Liitolla on kuitenkin tärkeä rooli. Liiton toimikunnat suunnittelevat alueella tapahtuvan toiminnan ja myös käytännön toteutus tapahtuu suurelta osin liiton jäsenistön avulla.
Pohjanmaan Pelastusalan Liiton alue on aktiivinen, aikaansaava ja vahva.
Toiminta on monipuolista ja kehittyvää. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto
ry:n päätehtävä on tukea jäsenistöään onnistumaan tässä työssä ja se on
myös jatkossa tärkein tavoitteemme. Yrityksille, kunnille, palokunnille ja
muille yhdistyksille tarjoamme räätälöityjä palvelujamme niin nyt, kuin
jatkossakin.
On ollut suuri kunnia ja ilo toimia tämän aktiivisen pelastusliiton toiminnanjohtajana kuluneen vuoden.

Tanja Nyqvist
toiminnanjohtaja
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PUHEENJOHTAJALTA
Minulla on ollut kunnia toimia Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020 lähtien. Toimintaympäristö on
tänä aikana ollut aikamoisessa myllerryksessä vaikuttaen väistämättä
myös liiton toimintaan. Kuka olisi vuoden 2020 alussa tiennyt millaiset
vuodet meillä on edessä globaalin koronapandemian myötä? Mustaa
joutsenta oli ennusteltu, mutta silti pandemia pääsi laajoine vaikutuksineen yllättämään. Liittomme sopeutui tilanteeseen kuitenkin hienosti.
Suunnitelmia peruttiin, muutettiin joustavasti ja siirreltiin sujuvasti virtuaaliseksi. Itse toiminta on pysynyt aktiivisena ja osallistujamäärät kiitettävinä.
Toinen iso muutos oli ehkä hieman yllättäen sosiaali- ja terveys-, sekä
pelastustointa koskevan rakenneuudistuksen eteneminen vuosien valmistelun jälkeen maaliin. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry on uudistuksen eri vaiheessa pitänyt pelastusalan kysymyksiä framilla ja on parhaillaan uudistamassa visiota, missiota ja strategiaansa liittyen yhteistyöhön tiivistämiseen hyvinvointialueiden kanssa pelastustoimen tukena.
Kuluneen vuoden aikana on liiton toimintaa eri tavoin, niin hallinnon
kuin toimintaperiaatteiden osalta uudistettu. Toiminnassa on korostettu
entisestään vapaaehtoistoimijoiden merkitystä ja heidän näkemyksiensä
huomiointia.
Vuoden 2022 helmikuussa on toimintaympäristömme jälleen murroksessa. Pandemian hieman hellittäessä Euroopan rauha järkkyy. Valmiuden ja varautumisen merkitys on entistäkin tärkeämpää. Kolmannen sektorin merkitys viranomaisten tukena lähellä kansalaisia korostuu entisestään. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry tiivistääkin yhteistyötään muiden järjestöjen kanssa niin varautumisessa kuin eri tavoin apua tarvitsevien auttamisessa.

Marja-Riitta Vest
Hallituksen puheenjohtaja
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Jäsenistö
Kunniapuheenjohtaja:
Simo Kakkuri, pelastusjohtaja evp.
Kunniajäsenet:
Antelo Raimo palopäällikkö evp.
Jousmäki Eino, palopäällikkö evp.
Varsinaiset jäsenet:
Kunnat 17
Yritykset 32
Palokunnat 14
Henkilöjäsenet 85
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Hallinto, henkilöstö ja hallitus
Liiton toimisto sijaitsee Vaasassa, osoitteessa Vöyrinkatu 13. Liiton toimintaa ohjaa Liiton hallitus.

Liiton hallituksen kokoonpano 2021
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Marja-Riitta Vest, puheenjohtaja
Harri Setälä, varapuheenjohtaja Jari Övermark
Jarkko Hallanoro
Antti Kätevä
Tobias Söderström
Terence Sam
Jussi Lång
Riku Nikula
Sirkku Alanko-Luopa
Päivi Potila
Anssi Ranta
Reijo Alanko-Luopa
Marko Saari
Harri Sorri
Ville Kytölä
Matias Linna
Miko Mäkelä
Petri Järvensivu
Jukka Äyrä
Antti Rentola
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:llä ei ole omaa palkattua henkilöstöä, vaan toiminnanjohtajapalvelut tuotetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)
toimesta. Toiminnanjohtajana on toiminut vuoden
2021 ajan Tanja Nyqvist. Tämä lisäksi Liittoa on palvellut SPEKin hallintosihteeri Karita Stenroos ja koulutusohjaaja Tom Lindell.
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Toimikuntien kokoonpanot 2021
Nuorisotyötoimikunta
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Tero Keskinen, puheenjohtaja
Juha Vehkamäki, varapuheenjohtaja
Balint Berki, sihteeri
Oona Englund
Reijo Alanko-Luopa,
Jukka Äyrä
koulutuspäällikkö
Oona Englund, kilpailupäällikkö
Tomi Mäki
Ville Kytölä, liiton edustaja
Marko Saari
Tanja Kattelus, naistoimikunnan edustaja
Alueohjaajat:
Etelä- Pohjanmaa
Juha Vehkamäki ja Mikko Korpela
Keski –Pohjanmaa
Jari Nygård ja Tapani Eskola
Pohjanmaa
Harri Sorri ja Marko Saari

Viivi Tuomisto
Jouko Taivassalo

Naistyötoimikunta
Varsinainen jäsen
Tanja Kattelus, puheenjohtaja
Anu Lohikoski
Tiina Sorri
Mari Rintala
Tuula Leppilahti
Minna Ala-Mutka
Kaisa Kytölä
Pirita Setälä

Varajäsen
Merja Yli-Korhonen
Åsa Tast
Sirpa Esko
Pirjo Koski
Maj-Britt Potila
Mari Mattila
Kirsi Koivisto
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Varautumistoimikunta
Pohjanmaan pelastuslaitos
Dan Gref
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Harri Setälä
Keski-Pohjanmaa ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Antti Kätevä

Pelastustoimen alueellinen neuvottelutoimikunta
Pohjanmaan pelastuslaitos
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaa ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Tero Mäki
Harri Setälä
Jaakko Pukkinen

Työvaliokunta
Marja-Riitta Vest
Harri Setälä
Anssi Ranta
Jarkko Hallanoro
Tanja Kattelus

Edustukset
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön valtuustossa Liittoa edusti puheenjohtaja
Marja-Riitta Vest ja varaedustajana toimi Liiton varapuheenjohtaja Harri Setälä.
Toiminnan tarkastajat
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Seija Rönnqvist ja varatoiminnantarkastajana
Veli-Pekka Nurmi.
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Toiminta 2021

Liiton hallituksen kokoukset
Liiton hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana suunnitellusti yhteensä viisi kertaa:
13.1., 10.3., 8.9.,10.11. sekä vuosikokouksessa 15.5. Tapaamiset ovat kaikki järjestetty
etäyhteyksin, käyttämällä Microsoft Teamsia. Varsinaisen hallituksen lisäksi, osallistumaan on kutsuttu asiantuntijajäseninä nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja Tero
Keskinen ja naistoimikunnan puheenjohtaja Tanja Kattelus.
Aloituskokouksessa 13.1 käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 aloittavien toimikuntien kokoonpanot, käytiin läpi Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n ja SPEKn välinen
sopimus ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Kokouksessa 10.3. käsiteltiin muun muassa vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta
2020 ja hyväksyttiin näiden osalta vastuuvapaus. Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelman meno- ja tuloarviot ja valittiin myös vuoden 2021 toiminnantarkastaja
ja varatoiminnantarkastaja. Tässä kokouksessa toiminnanjohtaja esitti ja hallitus hyväksyi toimintapa muutoksen: hallitukselle luodaan sähköinen tiedonjakoalusta ja
siirrytään käyttämään kokouspöytäkirjojen allekirjoittamiseen sähköistä, varmennettua allekirjoittamista. Pohjanmaan Pelastusalan Liiton jäsenyydet käsiteltiin ja hyväksyttiin esitys tarjota opinnäytetyön tekijälle mahdollisuus uudistaa Liiton verkkosivut.
Myös uusien toimitilojen esittely käytiin läpi ja hyväksyttiin.
Kokouksessa 8.9. esitettiin muun muassa tulevan vuoden 2022 juhlavuoden toimintaa
ja juhlia suunnittelemaan perustettu juhlatoimikunnan esitys juhlista sekä budjetista.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin myös varsinaisen toiminnanjohtajan työvapaan pidennys 1.8.2022 saakka ja siihen saakka nykyisin toimintaa ohjaava toiminnanjohtaja Tanja Nyqvist jatkaa toiminnanjohtajana.
10.11. kokouksessa käsiteltiin Emergencyservicetoo- Instagram tilin esiintuomien häirintä- ja syrjimistilanteet ja siitä syntynyt tarve tarkastella myös alueemme toimintaa.
Hyväksyttiin julkaistavaksi Liiton tiedote aiheesta: Pohjanmaan Pelastusalan Liitto
ry:llä on nollatorenssi seksuaaliseen häirintään ja rasismiin.
Lisäksi tässä kokouksessa käsiteltiin Teuvan Palomieskerhon ansiomerkkihakemukset, sekä hyväksyttiin Liiton liittyminen Pohjanmaan Yhdistykset ry:n.
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Pelastustoimen alueellisen neuvottelukunta
Pelastustoimen alueellisen neuvottelukunnan keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen Pohjanmaan-, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan- ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitosten sekä Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n ja SPEKin Vaasan toimipisteen toimintaan liittyviä tehtäviä ja vaikuttaa siihen, että nämä tehtävät otetaan huomioon asianomaisten toimijoiden toiminnan suunnittelussa. Neuvottelukunnan tavoitteena on myös pysyä ajan tasalla niin edellä mainittujen laitosten, kuin järjestöjenkin toiminnasta.
Pelastustoimen alueelliseen neuvottelukunnan muodostivat pelastusjohtajat Tero
Mäki Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta, Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta,
sekä Liiton puheenjohtaja Marja-Riitta Vest. Neuvottelutoimikunnassa on ollut mukana kutsuttuna sekä sihteerinä Liiton toiminnanjohtaja Tanja Nyqvist. Kokouksia on
tarkoitus järjestää yksi aina vuoden alussa ja sen jälkeen tarvittaessa.
Pelastustoimen alueellinen neuvottelukunta kokoontui kuluneen vuoden aikana kerran.

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 toimii toimikunnan sihteerinä ja valmistelijana. Puheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan. Varautumistoimikunta kokoontui toimikautenaan
kerran, LSSAVIn valmiusharjoitukseen liittyen.

Tunnuslukuja ja alueella tapahtunutta toimintaa
Alla eriteltynä Liiton toiminta-alueella tapahtuneet, SPEKn toteuttamat koulutukset vuonna
2021 (suluissa luvut vuodelta 2020).
•
•
•
•
•

Palokuntakoulutus 399 (265)
Palokuntatoiminnan kehittäminen 464 (437)
Valistus ja neuvonta 70 (300)
Varautuminen 110 (29)
Yrityskoulutus 256 (274)

Palokuntakoulutus tarkoittaa sopimuspalokuntalaisille suunnattuja kursseja, kuten: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, ensiapukurssi,
vaarallisten aineiden kurssi, pintapelastuskurssi, laskeutumisen ja kattotyöskentelyn
kurssi sekä yksikönjohtaja-kurssi.
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Sopimuspalokuntatoiminnan kehittäminen sisältää verkkokoulutuksia (hälytysmuonituskurssi, palokuntanaisten peruskurssi, kriisin kohtaaminen, HAKA tilastointi koulutus) toimikuntien kokouksia, leirejä, vaelluksen, virkistyspäivän sekä kehittämispäivät.
Valistus ja neuvonta tarkoittaa toimintaa, jonka tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt
osaavat ympäristöissään ja toiminnoissaan ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Tällaisia tapahtumia oli vuonna 2021 Vaasan ammattikorkeakoulussa ja maanpuolustuskurssilla. Tähän lukuun ei ole laskettu viestintää, joka tapahtuu puhelimitse ja
verkon kautta. Luku sisältää vain todelliset kohtaamiset kasvokkain.
Varautuminen käsittää luvut 72tuntia koulutuksista Vaasa opistossa ja Kaskisissa, sekä
72tuntia varautumisen tiedon jakamisen tilaisuuksissa.
Yrityskoulutus nimensä mukaisesti käsittää yrityksille ja yhteisöille suunnattuja koulutuksia, kuten alkusammutus (AS1) koulutuksen, sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssin, paloilmoittimen hoitajakurssin sekä väestönsuojan hoitajien koulutuksen.
Toiminta vuonna 2021 koettiin Liitossa erittäin onnistuneeksi, sillä pystyimme parantamaan toiminnan tuotosta verrattain vuoteen 2020, jolloin COVID-19 epidemia pakotti muuttamaan toimintaan enemmän sähköisen toiminnan muotoon. COVID-19
epidemian vaikutukset näkyvät lähinnä valistuksen ja neuvonnan luvuissa, sillä kasvokkaiset tapaamiset eivät olleet mahdollisia.
Järjestötyön puolella saimme järjestettyä muutamia tapahtumia, kuten:
6.–8.8. järjestetty, palokuntanuorille suunnattu MiniEldis Koskenkorvalla. Osallistujia
oli yhteensä 35 henkilöä. Osallistujamäärä käsittää niin nuoret, kouluttajat kun myös
muonittajatkin.

Kuva: MiniEldis 2021 Koskenkorvalla
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Nuorten vaellus 24.–25.7. Kannuksessa. Osallistujamäärä yhteensä 15 henkilöä.

Kuva: Senioreiden virkistyspäivä Vaasassa
25.11. Osallistujia 30.
Kuva: Vuoden 2021 palokuntanuori: Jaakko Klemola, Vaasan VPK.

Kuva: Naisten virkistyspäivä Seinäjoella 20.11.
Osallistujia 33.

Kuva: PoPeLi Golf 11.7.
Lappajärvellä. Osallistujia 34.

Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 4 033,47 €. Liitolla oli vuonna 2021 vain pienimuotoista omaa toimintaa ja tämä koostui lähinnä liiton hallituksen kustannuksista, sekä
jäsenten muistamisista.
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Toiminnan kehittäminen
Vuonna 2020 laadittiin ja toteutettiin sidosryhmä kysely. Kysely toi esiin myös toivottuja kehittämiskohteita. Nämä kohteet olivat: Liiton näkyvyyden parantaminen
sekä viestinnän parantaminen (läpinäkyvyys ja toiminnoista viestiminen).
Kyselystä saatujen tulosten pohjalta, lähdimme toteuttamaan kumpaakin parannusehdotusta. Näkyvyyttä pyrimme lisäämään mm. visuaalisesti teettämällä suuret ikkunateippaukset uusiin toimistotiloin (kuva alla), suunnittelemalla toimintaa aiempaa näkyvämmäksi mm. osallistumalla Vaasan ammattikorkeakoulun turvallisuuspäivään) ja kiinnittämällä huomiota muutenkin visuaalisuuteen (tarve verkkosivujen
uusimiselle).
Liiton toimisto muutti 1.4. alkaen uusiin toimitiloihin ja sijaitsee nykyisin vilkasliikenteisen kadun varrella. Suuret ikkunat tarjosivat oivan pohjan tulla paremmin
esiin ja lisää täten myös tunnettavuutta.

Kuva: Pohjanmaan Pelastusalan Liiton uudet toimitilat Vaasassa, osoitteessa Vöyrinkatu 13.

Toisena kehittämiskohteena nousi esiin viestinnän parantamisen tarve.
Tätä lähdettiin kehittämään siirtämällä toimintoja sähköisiksi, sekä siirtämään muun
muassa hallitukselle kuuluvat asiakirjat sähköiselle alustalle, luoden jokaiselle hallituksen jäsenelle alustaan lukuoikeudet. Tämä toteutettiin huomioimalla myös tietoturva, eli salassa pidettävää tietoa ei näihin kansioihin tallennetta.
Sähköisen alustan avulla tiedonkulku hallituksen jäsenten kesken muuttuu avoimemmaksi ja läpinäkyväksi ja tieto on aina saatavilla, paikasta ja ajasta riippumatta. Käytännössä tallensimme vuoden 2020 alusta alkaen kaikki hallituksen pöytäkirjat liitteineen uudelle Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n sähköiselle alustalle.
Tämän lisäksi otimme käyttöön myös sähköisen allekirjoittamisen. Aiemmin pöytäkirjat ovat lähteneet perinteisellä postilla pöytäkirjan tarkastajille sekä puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi. Tämä prosessi on ollut pitkäkestoinen, suhteellisen työläs ja
aikaa vievä. Otimme käyttömme Netvisorin, jonka avulla allekirjoitukset voidaan kirjata sähköisenä, käyttäen omia pankkitunnuksiaan.
Myös täytettäviä lomakkeita on muunnettu sähköisesti täytettävään muotoon.
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Kehittämispäivät Härmässä 29.-30.10.
Kehittämispäivillä löydettiin yhteinen tahtotila siitä, millainen tulevaisuuden PoPeLi
voisi olla ja tunnistettiin myös toiminnan haasteita. Aloitimme toiminnan kehittämisen hahmottamalla painopisteitä liittyen palokuntien toiminnan tukemiseen ja tulevien hyvinvointialueiden toimintaan. Syvennyttiin sen jälkeen toimikuntien toimintoihin ja tehtiin esityksiä ihan käytännön konkreettisista toimintasuunnista.
Alla listattuna toimikuntien ajatuksia tulevaisuuden PoPeLin toiminnasta. Sovittiin
että järjestetään tähän hyvin alkaneeseen työhön jatkumo ja pidetään kehittämisseminaari heti keväällä. Pohjanmaan Pelastusliitto ry:n hallitus sekä Pohjanmaan pelastusalan neuvottelukunta vievät päivillä syventynyttä strategisen suunnan työtä eteenpäin. Tavoitteena on olla keskeinen kansalaistaitojen edistäjä, kouluttaja ja kehittäjä.
Tulevaisuuden PoPeLi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paljon toimintaa eri ryhmille
Läsnä kansalaisten keskuudessa
o Helpompi liittyä mukaan toimintaan
Saumatonta yhteistyötä verkostokumppaneiden kanssa
Avointa ja luotettavaa toimintaa
Uskallus epäonnistua
o Kuullaan jäsenistöä
Tasa-arvoista toimintaa
o vuorovaikutustaidot, huomioidaan yksilöt
Toiminnalla selkeä rooli
o Hyvä maaperä toiminnalle
Jatkuvuus
o Tieto jakaantuu tasaisesti

Kehittämispäivän tuotoksena syntyi myös Pohjanmaan Pelastusalan Liiton Strategiakuva
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