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Lauttasaaren VPK 
—   

Palava halu auttaa 

Operatiivi-
sen 
toiminnan 
viikkohar-
joitukset 
keväällä 
2013  

Kaikki mukaan 
hälytysosaston 
viikkoharjoituksiin joka 
keskiviikko kello 18:00 
alkaen! Luvassa 
toimintaa ja mukavaa 
yhdessäoloa. 
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Vesiposti Nro 1/2013

Lauttasaaren VPK:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään palokunnan tukikohdassa maanantaina 25.3.2013 
kello 18:30 alkaen. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat (katso alla oleva ote 
LVPK:n säännöistä).  

Kokoukset

9 § 

Palokunnan varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoonkutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous 
maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

Kevätkokouksessa 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, 

2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 

3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa, 

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

5. käsitellään hallituksen laatima edellisen 
kalenterivuoden toimintakertomus, 

6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja 
tilintarkastajien lausunto, 

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä ja 
tarvittaessa muusta toimenpiteestä, johon 
toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien 
lausunto antaa aihetta, 

9. päätetään kannatusjäsenmaksun ja jäsenmaksun 
suuruus, sekä 

10. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 

Muistutuksena; kevätkokouksessa tarkastelemme ensisijaisesti mennyttä kalenterivuotta. Kokouksen jälkeen 
seuraa alustettu keskustelu palokunnan lyhyen- ja keskipitkäntähtäimen suunnitelmien perusteella. 
Palokuntakiinteistön tulevat asiat, palokunnan operatiivisen toiminnan tulevat asiat. 

Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan. Kokouksessa äänioikeus kaikilla yli 18-vuotiailla palokunnan 
jäsenillä jotka ovat olleet mukana toiminnassa yli vuoden. Kannatusjäsenillä puheoikeus. Tervetuloa! 

- Palokunnan hallitus - 

KEVÄTKOKOUSKUTSU 

LVPK:n varsinaiseen kokoukseen 25.3.2013  
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Vesiposti Nro 1/2013  

Katse eteen… päin! 

i, kyse ei ole äksiisikouluksesta, mutta ehkä kuitenkin 
marssijärjestyksestä ja ”sulkeisista”. Ai niin, hyvää Uutta Vuotta. 
Näin vuodenvaihteessa on tapana toivottaa hyvää tulevaa aikaa 

ja miksei. Mieluummin sitä toivoo että tuleva on mennyttä parempaa, sitä 
kun on tapana kutsua kehitykseksi. Jussi (Airola) tosin taannoin muisteli 
erään henkilön tokaisua ”Uuta ja uutta. Aina vaan uutta, miksei koskaan 
parempaa?”. Tämä kysymys toimii oli kyseessä sitten tuote, prosessi tai 
vaikka ajattelutapa. Kun tänään, vuoden ensimmäisenä päivänä, katsoo 
ulos ikkunasta, niin eipä tuolla sen uudemmalta näytä kuin eilenkään. 
Mutta uskotaan että pian jo näyttää taas vähän paremmalta. 

 Tuosta marssijärjestyksestä vielä. Syyskokouksessa 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma tälle vuodelle, vahvistettiin 
talousarvio ja valittiin vastuuhenkilöt toteuttamaan nämä. 
Pääpiirteittäin jatkamme entiseen tapaan. ”Jos se toimii, älä korjaa 
sitä” on ohje jolla muistutellaan IT-alalla toimivia siitä että aina ei 
tarvitse olla ”uudistamassa” järjestelmiä, ehkä siksi että aina 
”uudistamalla” ei synny ”parempaa”. Mutta emme me toki 
tuudittaudu ajattelemaan että palokuntayhdistyksemme saavuttaa 
tavoitteen olla Helsingin toiminnallisin sopimuspalokunta vuonna 
2015 vain sillä että katselemme vierestä kun elämä tapahtuu. Se 

vaatii meiltä jokaiselta jäseneltä aktiivista panostusta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ei ole ensimmäinen 
kerta kun totean että meidän jokaisen kannattaa miettiä mitkä toimenpiteet vievät yhdistystä eteenpäin ja 
mitkä eivät. Aina se oma välitön etu itselle ei ole kokonaisuuden kannalta paras. Emme tarvitse uhriutumista, 
mutta ehkä uhrautumista. Ei tarvitse olla aina samaa mieltä, mutta ehkä samanmielinen. 

 Hallituksen jäsenille tämä nyt 
alkanut vuosi tulee olemaan yhdellä 
tavalla erilainen kuin aikaisemmat. 
Kiinteistön kunto on arvioitu ja nyt on 
aika tehdä sen perusteella 
kauaskantoisia päätöksiä. Mutta ei tätä 
asiaa yksin hallitus ratkaise, päätökset 
ovat niin isoja että niitä tekemään 
tarvitaan koko jäsenistöä. Eli 
varautukaa siihen että kevään mittaan 
saattaa hyvinkin tulla kutsu 
ylimääräiseen kokoukseen.  

Teksti: Tero Mellin  

(LVPK:n hallituksen puheenjohtaja).

Kuvat: Marko Palokangas ja Juho Luukko 

E 

“Ei tarvitse olla aina samaa 
mieltä, mutta ehkä 
samanmielinen.”  
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Vesiposti Nro 1/2013

 Hallituksen lisäksi asiaa pohtimaan tarvitaan osaavaa ja vahvaa operatiivista johtoa. Pitää olla 
realismia, mutta myös visiointikykyä siihen että osaamme katsoa tulevaisuuteen jopa vuosikymmenien päähän, 
jotta tiedämme minkälaisessa toimintaympäristössä palokuntayhdistys tulevai-suudessa toimii. Minkälainen on 
operatiivinen toimintakykymme ja mihin suuntaan tulemme erikoistumaan, kun tiedämme että 
sopimuspalokuntatoimintaan kohdistuu jatkuvasti uusia, ei aina parempia, ulkoisia haasteita. Tähän keitokseen 
lisätään vielä mausteeksi taloustilanne, sen tavoitteet, mahdollisuudet ja riskit. 

 Ryhdytään siis aktiivisesti toimeen tämän yhteisen arvostetun harrastuksemme eteen, ei tehdä siitä vain 
uutta, tehdään siitä parempaa. Harjoitukset muuten ovat jo alkaneet, joten nyt ei jäädä kotiin näppäilemään 
vaan kokoonnutaan talolla keskiviikkoisin kello 18:00 ja jos et harjoituksiin ehdi, niin sitten saunaan noin kello 
20:00. Saunaparlamentti on muuten ehdottomasti paras paikka jutella kaikenlaisista asioista. Lauteilla olemme 
kaikki samanarvoisia, niin junnut kuin huru-ukotkin. Parempaa Uutta Vuotta!  
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Vesiposti Nro 1/2013  

Välillä kauas ja sitten taas lähelle 

oisinaan ihmisen on matkustettava kauas nähdäkseen lähelle. Näin 
kertoo vanha sanonta, jonka paikkansapitävyys on ainakin minun 
helppo vahvistaa. Olen siviiliammatissani aina pitänyt suurena 
vahvuutena sitä että tehtävät ja maisema vaihtuvat muutaman 

vuoden välein. Voin taata että vaihtelussa on sekä hyvät että huonot puolensa. 
Erityinen hyvyys piilee monipuolisuudessa ja näkemyksen avartumisessa.  

 Kun noin kaksi vuotta sitten sain uuden tehtävänmääräyksen ja 
siirtoesityksen Lappenrantaan, otin tehtävän mieluusti vastaan 
haastena. Tiesin hyvin että se merkitsee luopumista monista rakkaista 
asioista kuten harrastuksista, kodin mukavuudesta sekä sosiaalisesta 
ympäristöstä. Samalla koin että tämä on tilaisuus kehittää itseään ja 
saada toisinaan tervetullutta etäisyyttä jokapäiväiseen elämään ja 
eräällä tavalla itsestäänselvyyksiin. Samassa yhteydessä tein 
välttämättömän päätöksen luopua palokunnan päällikkyydestä. Näin 
jälkikäteen arvioituna päätös oli aivan oikea ja välttämätön, sillä 
paluun myötä uudelleen palokunnan päälliköksi tuntui tällä kertaa 
paljon mukavammalta kuin edellinen aloitus – monestakin syystä. 

Kotimaassa ja ulkomailla – korkealla 
ja ruohonjuuressa 
 Menneen puolentoistavuoden aikana ehdin pohtia syntyjä syviä, etenkin palokuntamme nykytilasta ja 
tulevaisuudesta. Lähes jokainen pohdinta päätyi johtopäätökseen siitä, että viimeaikaiset ratkaisut ovat olleet 
varmasti jäsenistölle vaikeita, mutta toisaalta niiden välttämättömyys on avaintekijä palokunnan valoisampaan 
tulevaisuuteen. Toinen vahva johtopäätökseni oli, että mikäli katsoo asioita liian lähetä ja liian kauan, sokeutuu 
helposti. Siksi voin suositella kaikille lämpimästi esimerkiksi uusiin haasteisiin tarttumista ja etenkin 
matkustamista pois hetkeksi jokapäiväisistä rutiineista. Oli kyse sitten työstä, kodista tai harrastuksista. 
Palokuntaharrastuksen perusedellytys on jäsenistön sitoutuneisuus ja aktiivisuus, mutta ei yhden henkilön 
väliaikainen poissaolo vaikuta juuri mihinkään. Semminkin kun sen tekee harkiten ja sunnitellun paluun 
näkökulmasta. 

 Sain Lappeenrannassa ollessani etuoikeutetun 
tilaisuuden osallistua tutkimus- sekä 
kehittämistoimintaan suomalaisen yhteiskunnan ja 
kansallisen turvallisuuden laajassa kentässä. 
Jokapäiväinen työ avasi lukuisia uusia näkökulmia ja 
ovia yhteiskunnallisen turvallisuuden toimijoihin. 
Samalla käsitykseni kansallisen ja kansainvälisen 
verkottumisen merkitys sai ajatuksissani lopullisen 
vahvistuksen. Palokunnan nykytilan ja tulevaisuuden 
osalta sain myös vahvan näkemyksen siitä missä ja miten 
LVPK löytää paikkansa lähivuosien ja vuosikymmenten 
suomalaisessa turvallisuustoiminnassa. 

Teksti: Marko Palokangas  

(LVPK:n päällikkö).   

Kuvat: Tero Tarkiainen ja Marko Palokangas 

T 
t: Tero Tarkiainen ja Marko Palokangas

”Toisinaan ihmisen on 
matkustettava kauas 
nähdäkseen lähelle.” 

löytää paikkansa lähivuosien ja vuosikymmenten 
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Vesiposti Nro 1/2013

 

 Vaikka puolitoistavuotta työstäni painottui 
pääosin kotimaahan, syntyi asetelmasta palava halu 
kehittää omaa osaamista myös harrastusten parissa. 
Palokuntatoiminta ei suinkaan jäänyt kokonaan pois 
kuvioista, mutta nyt jos koskaan oli oiva tilaisuus 
myös matkustella ja hankkia kokemuksia ulkomailta. 
Eräs työkaverini viranomaisyhteistyön saralta ehdotti 
keväällä 2012 matkaa kauas ja korkealle, joten 
pakkohan siihen oli suostua. Niin vaikealta ja 
haastavalta asetettu haste tuntui. Reilun viikon 
kiipeilymatka Yhdysvaltojen korkeimman ja 
mailman vaarallisimman tulivuoren – Mount 
Rainierin – huipulle. Ajettelin, josko tästä selviän, ei 
mikään enää tunnu ylitsepääsemättömän vaikealta. 
Ei edes palokunnan päällikkyys vaikeassa tilanteessa. 

 Niin sitä treenattiin koko kesä ja syksyn alkaessa pakkasimme varusteemme, tietomme ja taitomme 
suunnaten kohti asetettua päämäärää. Kiipeäminen monikansallisessa retkikunnassa äärimmäisen vaikeissa 
olosuhteissa oli fyysisesti ja henkisesti eras elämäni vaativimmista kokemuksista. Mutta voi pojat, oli se sen 
arvoistakin. Huippu tuli saavutettua ennen kaikkea turvallisesti. Jälleen kerran paluu koti-Suomeen tuntui yhtä 
hyvältä kuin kylmä olut heinäkuisena iltana saunan päätteeksi. On sitä ihmislapsi vähään tyytyväinen. 

Oppia ikä kaikki 
  Mitä tämä kaikki läheltä poissaolo opetti? 
Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että vaikeudet on 
voitettavissa vain ihmisten yhteistyöllä ja 
heittäytymällä haasteellisiin tilanteisiin. 
Poissaollessa tulee pohdittua paljon niitä asioita 
joita rutiininomaisessa arkikiireessä ei lähellä 
ollessa ehdi kunnolla ajatella. Ruohonjuuritasolla 
ja maailmankatolla on olemassa selvä yhteys 
toisiinsa. Kaikki asiat liittyvät toisiinsa ja niin 
edelleen. Lista oppimistani asioista on lähes 
loputon… 

 Kun palokunnan jäsenistö valitsi minut 
toistamiseen palokunnan päälliköksi syysko-

kouksessa 2012, otin jäsenistön luottamuksen nöyrin mutta päättäväisin mielin vastaan. Erityiskiitokset kaikille 
niille, jotka antoivat luottamuksensa ja samalla kiitos niille jotka edelleen jaksavat epäillä. Tietty epäluuloisuus 
kannustaa tekemään entistä enemmän töitä palokuntamme ja etenkin sen operatiivisen toiminnan eteen nyt ja 
tulevaisuutta silmällä pitäen. Inhorealistisena ihmistyyppinä tunnustan, että edessämme on monia haasteita ja 
kivikkoja, mutta kuten totesin kaikki asiat on ratkaistavissa yhteisvoimin. Yksin sellaisiin haasteisiin ei kukaan 
voi vastata. Siksi uskallan katsoa tulevaisuuteemme luottavaisin mielin. 

 Näillä kokemuksellisilla ja varsin syvilläkin ajatuksilla haluan toivottaa kaikille palokuntamme jäsenille 
ja suhdetoimintakumppaneille hyvää alkanutta toimintavuotta 2013. Tehkäämme siitä yhdessä erinomainen. 
Samalla heitän kaikille aktiivisuushaasteen: sitoudun itse osallistumaan joka viikko palokunnan toimintaan niin 
operatiivisessa- kuin yhdistystoiminnassa. Palokunta kaipaa meidän jokaisen aktiivista panosta ja osallistumista 
erilaisiin toimintoihin. Voin vakuuttaa että palokunnasta löytyy edelleen kaikille jäsenillemme paljon tekemistä, 
mutta totuuden nimissä se on meistä jokaisesta itsestämme kiinni. Olkaahan aktiivisia – palokunnalla tavataan!  
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Vesiposti Nro 1/2013

Pelastetaan paloasema – 
projektin taustaa ja tulevaisuutta  

erättelevä nimi tälle projektille annettiin huomion keskittämiseksi 
ydintarpeeseemme paloasemaan; kiinteistön ylläpidon sijaan.  
Kiinteistön tilaahan on käsitelty jo vuosien ajan.  Vaarana olikin, 
että kiinteistön ikääntymisen mukanaan tuomat krempat 

muodostuvat vähän eurokriisimäisiksi ikuisuuskituutteluiksi. Keskittykäämme siis 
paloasemaan.  Tuskin meistä kukaan kykenee näkemään tulevaisuuttamme ilman 
sitä? Olisi paloasemmamme sitten missä tai minkäkokoinen tahansa. Kunhan se 
täyttää ydintoimintamme vaatimukset ja toisaalta on tuloihimme mitoitettuna 
mahdollinen ylläpitää. 

”Pelastetaan paloasemarakennus” -
projektin eteneminen 
 Potkua hanke sai myös asunto-osakeyhtiölain muutoksesta, jossa 
asuntokiinteistöjä velvoitettiin laatimaan vähintään viiden vuoden 
korjaussuunnitelma, lähinnä vastikkeiden tason ennakoimiseksi. Otimme 
yhdistyksessämme tämän myös oman toimintamme ja budjetointimme 
pohjaksi ja sen seurauksena tehtiin kiinteistöstämme ensimmäinen 

kartoitus vuonna 2009 (Kiinteistön 
kehityssuunnitelma/A&PM-

Business Oy). Tuolloin 
inventoimme kiinteistön iän aikana 
tehdyt korjaukset ja parannukset ja 
määrittelimme näiden pohjalta kor-
jausvelka-asteemme. Vahvistimme 
myös korjaus- ja parannus-
toimenpiteiden käynnistysperiaat-
teet, joita on noudatettu näihin 
päiviin asti. Vahvistimme myös, 
että vuosittain mahdollisesti 
ylijäävä varallisuus siirretään 
kokonaisuudessaan paloaseman 
korjausrahastoon kattamaan synty-
nyttä korjausvelkaa. Vuonna 2011 
laadittiin ensimmäinen kiinteistön 
rakennusteknisten ominaisuuksien 
ja teknisten laitteiden elinkaariin 
perustuva laskelma, jossa myös 

hinnoiteltiin uusimis- ja parannuskustannukset (A&PM-Business Oy). Tämän pohjalta todettiin 
välttämättömäksi tilata rakennusalan asiantuntijoilta täysmittainen kuntoarviointi- ja PTS kustannusarvioineen 
(Suomen Talokeskus Oy). Raportti valmistui syyskokoukseen 2012. 

Teksti: Juhani Airola  

(LVPK:n rahastonhoitaja ja isännöitsijä).  

Kuvat: Pekka Koskikari ja Julle Tuuliainen 

H 

”Keskittykäämme siis 
paloasemaan.” 
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Vesiposti Nro 1/2013

Yhteinen päätös tarvitaan tämän vuoden kuluessa 
 Yhteisenä johtopäätöksenä näistä on 
selvinnyt, että paloasemakiinteistössämme on 
seuraavan vuosikymmenen kuluessa edessä 
arvioiden noin miljoonan euron saneeraustarve. 
Tästä liki puolet muodostaa putkistojen ja 
viemärien osuus, joka on myös välittömin riski. 
Muita tarpeita on mm ikkunoiden 
huoltomaalaaminen ja sadevesikourujen 
uusinta. 10-vuotisen tarkastelukauden puoli-
väliin asettuvat ulkoseinien rappauskorjaukset 
sekä lämmönjakokeskuksen uusiminen. Sähkön 
liittymäjohdot sekä eri kerroksissa sijaitsevat 
jakokeskukset ovat myös uusimistarpeessa. 
Harkinnanvaraisia ovat lisälämmöneristykset 
yläpohjaan yhtäaikaisesti mahdollisen ulkokaton 
uusimisen kanssa, ikkunoiden uusiminen 
kolmiruutuisiksi, ilmanvaihtokoneiden vaihtaminen ja lämmöntalteenottolaitteiston hankinta. 

Kustannusten hallintaa 
ja suunnittelua 
 On toki selvää, että näiden 
hankkeiden lopulliset kustannukset 
varmistuvat vasta täsmällisempien 
korjaussuunnitelmien ja urakkatarjous-
kierrosten jälkeen. Kuitenkin summat ovat 
sitä suuruusluokkaa, että ennen hankkeiden 
syvenpään suunnitteluun ryhtymistä on 
ensin selvitettävä mahdollisuudet hallita 
kustannukset. Toimintansa aloittavalla 
hallituksella onkin edessään vaativa 
tehtävä,  projektin nimen mukaisesti – 
pelastaa paloasema myös seuraavalle 
sukupolvelle.   

  

pelastaa paloasema myös seuraavalle 
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Vesiposti Nro 1/2013 

Rokaten ja rollaten – Musacorner 
vol. II 
 

iime numerossa tutustuimme palo ja pelastushenkiseen 
australialaisyhtyeeseen. Tällä kertaa vuorossa on Californialainen 
iskelmäyhtye Metallica joka on myös osoittanut brankkarihenkeä 
monissa viisuissaan. Seuraavassa esimerkkejä. Kappale (albumi, 

julkaisuvuosi). 

 Jump In The Fire (Kill 'Em All, 1983), liity mukaan toimintaan! Fight 
Fire With Fire (Ride the Lightning, 1984), tässä varsinkin metsä- ja 
maastopaloissa käytetyssä sammutustaktiikassa tehdään polttamalla 
rajavyöhyke johon palorintama tyrehtyy palavan aineen puuttuessa. Enter 
Sandman (Metallica, 1991), nukkumatti saattaa tulla yöllä pysyvästi kylään 
jos palovaroittimet eivät ole kunnossa (kunto, sijainti, lukumäärä). 
Tarkista! Battery (Master of Puppets, 1986), pelkkä palovaroitin ei riitä vaan 
siinä täytyy olla myös paristo jossa on potkua. Tarkista säännöllisesti!  

 Wherever I May Roam (Metallica, 1991), mitä tahansa keikkaa 
pukkaakin niin homma tulee kyetä hoitamaan. Tähän tähdätään 
viikkoharjoituksilla. Be there! (Anesthesia) Pulling Teeth (Kill 'Em All, 
1983), tämmösiä ikäviä asioita ei LVPK:n keikoilla tai harjoituksissa tehdä 
ollenkaan. Muista kuitenkin ylläpitää ja parantaa myös henkilökohtaista 
toimintakykyäsi. 

 Fuel (ReLoad, 1997), palo tarvitsee 
syötävää, palomies tarvitsee juotavaa, 
paloauto tarvitsee dieseliä. Kaikkiin näihin 
voi ja pitää vaikuttaa jo ennen kuin hälytys 
tulee. Palotarkastuksia kohteille ja 
yksikkötarkastuksia kalustolle. For Whom the 
Bell Tolls (Ride the Lightning, 1984), kun 
hälytystekstiviesti kilahtaa niin brankkari 
asemalle vilahtaa. The Thing That Should Not 
Be (Master of Puppets, 1986), osa 
onnettomuuksista on vältettävissä, tarkastus-, 
valistus- ja koulutustyötäkin tarvitaan. The 
Day That Never Comes (Death Magnetic, 
2008), ja kun valistus toimii niin osaa 
hälytyksistä ei koskaan tule. Great, rock on! 

 

V 

Teksti:  Jukka Jyränen  

(LVPK:n jäsen).   

Kuvat: Juho Luukko ja Marko Palokangas 

”...kun valistus toimii 
niin osaa hälytyksistä ei 

koskaan tule.” 
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SSPL:n selvitys: Yhteistyö ammattilaisten 
kanssa kangertelee 
  Sopimuspalokuntien työilmapiiri kertoo 
vahvasta motivaatiosta. Työilmapiiri on suomalaisissa 
sopimuspalokunnissa pohjoismaista, eri toimialoilta 
koottua vertailuaineistoa (QPSNordic) hieman 
parempi, ilmenee Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 
(SSPL) teettämästä selvityksestä. Kehittämistä on 
esimerkiksi suhteissa pelastuslaitoksiin ja 
ammattipalohenkilöstöön. Palosuojelurahaston rahoit-
tamaan, Hyvinvoiva sopimuspalokuntahankkeeseen 
liittyvään kyselyyn vastasi 1599 sopimuspalo-
kuntalaista. Avoimissa vastauksissa nousi erityisesti 
esiin pelastuslaitosten toiminta, joka sai kritiikkiä 
melkein kaikilla pelastusalueilla. Vastaajat moittivat 
heikkoa tai puuttuvaa yhteistyötä, pelastustoimen 
resurssien jakoa sekä byrokratia-, vaatimustaso- ja 
arvostusasioita. Myös sopimuspalokunnan sisäisiä 
ristiriitoja ja kuppikuntaisuutta sekä kouluttautumiseen 
liittyviä ongelmakohtia kommentoitiin runsaasti. 
Kiusaaminen on palokunnissa selvityksen mukaan 
yleisempää kuin työpaikoilla yleensä. 

 Positiivisimmat tulokset liittyvät ystävien ja 
perheiden tukeen sekä tukeen ja apuun 
palokuntatovereilta. Työmäärää ei koettu yhtä usein 
liialliseksi kuin varsinaisessa palkkatyössä (QPSNordic-
vertailuaineisto). Mahdollisuus vaikuttaa oman työn 
kannalta tärkeisiin päätöksiin ja tiedon saanti suoritetun 
työn laadusta toimi paremmin kuin vertailumateriaalin 
työpaikoilla. Ilmapiiri näyttäytyi kiusaamishavainnoista 
ja -kokemuksista huolimatta leppoisampana ja mukavampana kuin varsinaisilla työpaikoilla. Myös palokuntien 
johdon koettiin olevan melko paljon kiinnostunutta henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista. 
“Sopimuspalokuntien keskeinen haaste on vastaajien huoli palokuntayhdistysten toiminnan tulevaisuudesta”, 
sanoo selvityksen analyysin ja toimenpidesuositukset laatinut työterveyspsykologi Anne Mallius. “Jopa hiukan 
yli puolet vastuutehtävissä toimivista ilmaisi olevansa huolissaan muun muassa uuden, tehtäviin koulutetun ja 
sitoutuvan henkilöstön saamisesta mukaan toimintaan, yhteistyöstä pelastuslaitoksen kanssa, 
resurssikysymyksistä sekä mahdollisuuksista kouluttautua.” Selvitys toimenpidesuosituksineen on saatavilla 
osoitteessa www.sspl.fi. 

 Palokunnat Suomessa: Suomessa on 504 yhdistysmuotoista palokuntaa (vpk) ja noin 200 sivutoimisen 
henkilöstön voimin toimivaa paloasemaa. Näissä toimii 14500 hälytyskelpoista palokuntalaista. 
Sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustoiminnasta alueella, joka on yli 90 prosenttia Suomen pinta-alasta. 
Sopimuspalokunnat osallistuvat noin 60 prosenttiin vuosittaisista pelastustoimen hälytystehtävistä. Päätoimista 
pelastustoimen ammattihenkilökuntaa Suomessa on noin 4000. Vuorokauden ympäri toimivia 
ammattipaloasemia on 102.  
 
Lisätiedot: www.sspl.fi 
 

Teksti:  SSPL  

(Suomen Sopimuspalokuntien Liitto – 
lehdistötiedote).   

Kuvat: SSPL  

kokemuksista huolimatta leppoisampana ja mukavampana kuin varsinaisilla työpaikoilla. Myös palokuntien 
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Jäsenesittely – Miika Mellin 
palokuntalainen jo toisessa 
sukupolvessa 

esiposti uudistuu siinä missä palokuntammekin. Tässä numerossa aloitetaan uusi palsta, jossa on tarkoituksena 
esitellä palokuntamme laajaa jäsenistöä nuorukaisista vaareihin. Ensimmäisessä teemapalstassa 
palokunnallamme on ilo ja kunnia esitellä lauttasaarelainen ja palokuntalainen jo toisessa sukupolvessa – Miika 
Mellin. Miika on hälytysosastomme aktiivisimpia jäseniä. Seuraavassa Miika vastaa haastattelukysymyksiin. 

 Nimi: Miika Mellin. Syntymäaika ja -paikka: 11. 
Kesäkuuta 1991, Helsinki. Asuinpaikka: Helsinki, Lauttasaari. 
Ammatti tai työtehtävä: IT Support. Asema palokunnassa: 
hälytysosaston harjoittelija. Harrastukset: Tietotekniikka, 
Katupyöräily ja VPK. Lempielokuva: Master and Commander 
- The far side of the world. Mielimusiikki ja/tai -artisti: 
Kaikkiruokainen, mutta erityisesti Rock tai sen alatyylit. Motto: 
Jos jotakin tahtoo elämältä, pitää mennä ja tehdä.  

 Koska / milloin liityit palokuntaan? Alkuvuodesta 
2012, olisiko ollut maalis-helmikuun aikana. Miksi juuri 
Lauttasaaren VPK? Olen asunut lauttasaaressa jo jonkin aikaa 
ja koska täällä on kuitenkin aktiivinen VPK ja ajatus VPK:aan 
liittymisestä kiinnosti minua, niin valinta oli minulle varsin 
helppo. Kotijoukkuetta ei jätetä. Mitä palokunta sinulle 
tarkoittaa? Palokunta tarkoittaa minulle toiminnallista osastoa 
jolla on paljon merkitystä kaupungin tai lähialueen hyvinvointiin 
sekä ennalta ehkäisevään toimintaan. Mikä sai sinut 
innostumaan palokuntaharrastuksesta? Innostuin ajatuksesta 
varsinaisesti intin jälkeen, minulle esiteltiin millainen LVPK on 
lyhyesti ja lopulta kerrottiin harjoitusajat, mitkä on keskiviikkoisin 
kello 18. Saavuin harjoituksiin paikalle, minulle annettiin 
sammutusasu välittömästi ja pääsin seuraamaan ja jopa 
osallistumaan harjoitukseen. Ensimmäinen harjoitukseni oli kiinnostava ja paikalla olevien asenne niin positiivinen, että 
tuon yhden harjoituksen jälkeen ei ole montaa harjoituspäivää jäänytkään välistä. 

 Minkälainen harrastusmuoto sinulle on LVPK:ssa sopivin? En osaa sanoa. Perheesi (isä ja sedät) ovat 
kuuluneet palokuntaan jo vuosikymmeniä. Voiko palokuntalaisuus mielestäsi periytyä perheen harrastusten 
kautta? mielestäni voi periytyä siinä missä mikä tahansa muukin harrastus tai ammatti, jos vain löytyy kiinnostusta siihen 
mitä toinen tekee. Mikä Lauttasaaren VPK:ssa on parasta? Jaetulle kärkisijalle menee kaksi asiaa: Ensinnäkin se, että 
paikalla olevien lähtötasosta huolimatta on yleensä kouluttaja saanut harjoituksista hyvän koko porukalle ja siitä jää kaikille 
positiivinen mieli jälkeenpäin. Toisekseen harjoituksen jälkeen sauna treenikaverien kanssa LVPK:n omissa tiloissa. Mitkä 
ovat odotukset palokuntaharrastuksellesi nyt ja lähitulevaisuudessa? Odotukset ja oikeastaan pääpainoni 
harrastukselle on ottaa kaikki irti jokaisesta harjoituksesta. Lähitulevaisuudessa minun pitäisi käydä sammutustyökurssi, 
jolloin pääsisin sammutusmieheksi LVPK:n hälytysosastoon. 

Haastattelu: Marko Palokangas 

Kuva: Miika Mellin, FB-sivut   

V 

 
astukselle on ottaa kaikki irti jokaisesta harjoituksesta. Lähitulevaisuudessa minun pitäisi käydä sammutustyökurssi, 

kkoisin 
Miikan motto: ”Jos jotakin tahtoo 
elämältä, pitää mennä ja tehdä.” 
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ulevan vuoden koulutuksen suunnittelu alkoi keskiviikkona 2.1.2013 harjoituksien yhteydessä jossa jokaisella 
paikalla olleella oli mahdollisuus vaikuttaa tulevan kevään harjoitussuunnitelmaan ja sen sisältöön. 

Tulevana vuonna tärkein painopiste on saada hälytysosaston riveihin 2-3 uutta savusukelluskurssin 
käynyttä henkilöä, 1-2 uutta sammutustyönkurssin käynyttä, 1 konemiespätevyyden omaava ja yksi 
yksikönjohtajakurssin suorittanut (mikäli 2013 kurssi järjestetään), sekä 1-2 sopimuspalokunnan 
päällikkökurssin suorittanutta henkilöä. Edellä mainittujen lisäksi erilaisia erikoistumiskursseja kuten 
vauriopuukurssi, viestiliikenteeseen liittyviä perus- ja jatkokursseja jne. Tullaan hyödyntämään tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. Tuossa edellä mainitussa listassa on asetettu paljon tavoitteita vuodelle 2013, mutta 
toteutuessaan se luo hyvän kivijalan tuleville vuosille. Tuo tavoite on täysin saavutettavissa, mutta se vaatii 
meiltä jokaiselta hieman ponnisteluja ja ehkä muutaman illan tai viikonlopun uhraamisen 
palokuntaharrastukselle.  

Viikkoharjoitukset ovat tärkein tapa ylläpitää omaa 
osaamista 

 Hälytysosaston operatiivisen henkilöstön 
peruskoulutus tapahtuu palokuntakoulutus-
järjestelmän kursseilla (sammutustyönkurssi, 
savusukelluskurssi jne.) jotka luovat yhtenäisen 
perustason jokaiselle palokunnan operatiiviselle 
jäsenelle. Käytännön harjoittelu kuitenkin 
tapahtuu palokunnan viikoittaisissa harjoituksissa 
joissa jo kursseilla opittuja asioita ylläpidetään ja 
kehitetään tai tarpeen niin vaatiessa syvennetään. 
Viikoittaiset harjoitukset ovat tällä hetkellä 
operatiivisen henkilöstön tärkein yksittäinen tapa 
ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan, sekä 
kykyä toimia ryhmän jäsenenä. Kuka meistä 
toivoisi parikseen esim. Myrskykeikalle puuta 
raivatessa sellaista henkilöä jonka käytännön 
harjoittelu tällä osa-alueella on viime 

vuosikymmeneltä tai ei muuten ole tullut tutuksi muiden hälytysosastomme jäsenien keskuudessa viikoittaisissa 
harjoituksissa? En minä ainakaan. 

 Ei ainoastaan osaaminen vaan oman parin tai ryhmän tuntemus on sellainen tärkeä taito joka kehittyy 
hiljalleen viikoittaisten harjoituksien yhteydessä. Mitä enemmän toistoja saman tiiviin ryhmän keskellä sitä 
paremmin sen jäsenet kykenevät tukemaan myös toinen toisiaan. Hyvän pohjan omalle ajantasaiselle 
osaamiselle saat osallistumalla aktiivisesti viikoittaisiin harjoituksiin keskiviikko iltaisin talollamme klo 18:00. 

 

  

Lauttasaaren VPK:n 
koulutustavoitteita vuodelle 2013 

Teksti: Juho Luukko  

(LVPK:n koulutuspäällikkö ja 2. 
Varapäällikkö)  

Kuvat: Julle Tuuliainen 

T 
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Kuinka paljon pitäisi harjoitella? 
 Lauttasaaren VPK:n hälytysosaston johtosäännössä (11/2009 kohta 11.2) on mainittuna muutama 
kirjattu velvollisuus hälytysosastomme jäsenille nimenomaisesti liittyen viikkoharjoituksien lukumääriin.  
”Harjoituksiin osallistumisen voidaan katsoa olevan säännöllistä, mikäli hälytysosaston jäsen on osallistunut vähintään 20 
viikkoharjoitukseen vuotuisen koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta.” 

 Miten olisi jos ajattelisit asian henkilökohtaisesti siten että pyritkin osallistumaan mahdollisuuksien 
mukaan jokaiseen viikkoharjoitukseen vuoden aikana? Ennenkuulumatonta? Ei suinkaan. Mahdotonta? On 
toki selvää että välillä on ylitsepääsemättömiä esteitä, mutta vuoden lopussa 35 harjoituskertaa on varma 
tosiasia. 

 Vuoden 2012 aikana joukostamme ja vielä hälytysosastomme ulkopuolelta löytyy ainakin yksi henkilö 
joka on tuntunut noudattavan tätä periaatetta mahdollisimman tinkimättömästi. Ihailtavaa sitoutumista. 
Pohdithan myös omalta osaltasi miten sinä haluat panostaa viikoittaisiin harjoituksiin ja oman 
palokuntaosaamisen kehittämiseen vuonna 2013. 

Tulevia kursseja: 

15.-
15.01.2013 

Viestiliikenteen 
täydennyskurssi 

HELPE Hakuaika päättyy 6.1.2013 
(viestiliikenne kurssin 
suorittaneille) 

09.-
09.02.2013 

Hälytysajon jatkokurssi Hyvinkään lentokentän 
harjoittelurata 

(Moduli 1. Suorittaneille) 

26.2.2013 Viestiliikenne 
suuronnettomuuksissa 

HELPE  

19.-
23.03.2013 

Vauriopuukurssi HELPE, Lääkärinkatu (Kaikille häl. Os. jäsenille.)

 

Aika: ti 15.1.2013 klo 17:00-21:00 
 
Koulutuksessa kerrataan viestiliikenteen yleiset käytännöt ja harjoitellaan näppäintekniikkaa. Lisäksi 
perehdytään puheryhmäuudistuksen perusasioihin. Kurssille voivat hakea Viestiliikennekurssin käyneet 
hälytysosastojen jäsenet. Hakuaika päättyy HAKA:ssa 6.1.2013. 

HÄLYTYSAJON JATKOKURSSI (2. moduli) eli harjoittelupainotteinen kurssipäivä, kurssille voivat hakea 
Hälytysajokurssin 1. modulin eli peruskoulutuksen suorittaneet. Aika ja paikka: la 9.2.2013 klo 8.30-20.30 
Hyvinkään lentokentän harjoittelurata. Hakuaika päättyy 8.1.2013. 

 

 peruskoulutuksen suorittaneet. Aika ja paikka: la 9.2.2013 klo 8.30 20.30 
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Tekstariuutiset 
– 160 merkkiä napakkaa asiaa 

Teksti: LVPK:n jäsenistö 

Kuvat: Apple Word-iMac leikekirja 

 
! Palokuntamme jäsen ja talonmies Harri Lappi täyttää 

pyöreitä vuosia 24.1.2013. LVPK onnittelee 50-
vuotiasta Haraa! 

 
! Syyskoukous valitsi uusia vastuuhenkilöitä. Tero Mellin 

jatkaa puheenjohtajana, Marko Palokangas palasi 
päälliköksi ja hallitukseen nimettiin uusia jäseniä. 

 
! Tilaustöihin ja valistustoimintaan kaivataan tekijöitä. 

Ilmoittaudu mukaan palokunnan päällikölle. 
  

! Operatiivinen kyky kuntoon. Hälytysosaston 
kuntotreenit ja -testaukset alkavat. Kroppa kuntoon ja 
hälytyskelpoisuus kunniaan. 

 
! Kevään 2013 hälytysosaston harjoitussuunnitelma on 

julkaistu. Lue harjoituksista lisää LVPK:n nettisivuilta 
www.lvpk.org 

 
! SSPL selvittää ja raportoi. Luen SSPL:n 

valtakunnallisista selvityksistä lisää www.sspl.fi 
 

! LVPK:n paperiarkiston 
järjestämisprojekti alkaa 
helmikuussa. Arkisto-alan 
ammattilainen FM Johanna 
Mela työskentelee 
hallituksen huoneessa 
järjestäen vanhaa 
paperiarkistoamme. 

 
! Mikäli hallussanne on 

palokunnan vanhoja 
asiakirjoja, kuvia tai muuta 
arkistomateriaalia, ottakaa 
yhteys päällikköön niin 
saamme arkistomme 
iskuun.  

 
! Palokunnalla tavataan! 
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ikea valmistautuminen toimintakykytesteihin on 
oleellista luotettavan testaustuloksen saamiseksi. 
Testeihin ei saa tulla nälkäisenä, mutta raskasta 
ateriaa tulee välttää vähintään 4 tuntia ennen 

kuormitusta. Nautintoaineista annettuja ohjeita on syytä 
noudattaa tarkasti, sillä aineet saattavat kiihdyttää sydämen 
sykintätaajuutta tarpeettomasti. Säännöt ovat yksinkertaiset: 

• ei alkoholia edeltävän vuorokauden aikana 
• tupakointia vältetään 2 tuntia ennen rasitusta 
• kahvia, teetä, kolajuomia tai ns. energiajuomia ei 

nautita 4 tuntiin ennen rasitusta. 

Testauksen vasta-aiheet 
Toimintakykytestejä ei saa suorittaa sairaana. Testausta ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa: 

• akuutti infektiosairaus 
• infektiosta kulunut alle 4 vk 
• huonovointisuus 
• akuutti iskiaskipu 
• akuutti tendiniitti (olka-kyynärpää)
• muut vaikeat niveloireet (selkä, polvet, olkapää) 
• muu akuutti, voimakas kipu joka estää toimintakykytestin läpiviennin turvallisesti ja teknisesti oikein  
• nivelen liikerajoitus, joka estää testin läpiviennin oikein (liikerata, tekniikka)
• korkea verenpaine (levossa mitattuna yli 220/110 mmHg). 

Testin keskeyttäminen 
Testi keskeytetään seuraavista syistä: 

• huonovointisuus 
• rintakipu 
• voimistuvat lihas-, jänne- tai nivelkivut selässä, lonkissa tai ala- tai yläraajoissa 
• epätavallinen tai voimakas väsymyksen tunne 
• jos suoritus käy epävarmaksi ja koordinoimattomaksi 
• tutkittavan oma toivomus keskeyttää koe 
• osatehtävään varattu suoritusaika ylittyy 
• subjektiivinen koettu kuormittuneisuus (RPE-arvo) 19-20 
• sydämen sykintätaajuus saavuttaa tai ylittää tutkittavan maksimisykintätaajuuden ja pysyy 

maksimisykintätaajuuden tasolla 30-60 sekunnin (soveltaen) 

Jos testi joudutaan keskeyttämään testi uusitaan vasta kun keskeyttämisen syy on selvitetty, ei kuitenkaan 
saman päivän aikana. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon. 

Valmistautuminen hälytysosaston 
toimintakykytesteihin ja muita 
turvallisuusnäkökohtia 

Teksti: Marko Palokangas 
Lähde:  www.fimnet.fi/patrix  

Kuva: Tero Mellin 

O 

Jos testi joudutaan keskeyttämään testi uusitaan vasta kun keskeyttämisen syy on selvitetty, ei kuitenkaan 



 

 
17 

Vesiposti Nro 1/2013

Savusukellustestirata – ns. Oulunmallin testi 
 Savusukellusta jäljittelevä testirata (ns. Oulunmalli) on suunniteltu siten, että sen suorittaminen ei vaadi 
maksimaalista fyysistä ponnistelua, jos pelastajan yleiskestävyys on vähintään keskinkertainen ja pelastaja on 
muuten työkykyinen ja ammattitaitoinen. Savusukellusta jäljittelevä testirata koostu viidestä työnomaisesta 
tehtävästä, joista kuhunkin on käytettävissä vakioitu aika (suoritusohjeet alla). Testin kokonaisaika on 14,5 min. 
Jos testattava suorittaa tehtävän tai tehtävät vakioitua aikaa nopeammin, niin säästynyt aika käytetään 
elpymiseen seisten kunkin tehtävän lopussa. Testillä pyritään arvioimaan testattavan kuormittuneisuuden tasoa. 
Testi tehdään omalla, normaalilla työsuoritusnopeudella, ei kilpaillen. 

Suoritusohjeet 
 Testi tehdään aina täydellisessä savusukellusvarustuksessa (teräspullot, paino 15 kg). Testiin 
käytettävissä oleva aika on kokonaisuudessaan 14,5 minuuttia. Testi tehdään tasaisella betonialustalla. 

Käveleminen ilman letkurullia ja niitä kantaen
• Käytettävissä oleva aika 4 min. 
• Varustus: kaksi 25 m:n letkurullaa. Yhden letkun halkaisija on 76 mm ja paino 16,6 kg. 
• Ensin kävellään 100 m ilman letkurullia. 
• Tämän jälkeen kävellään 100 m kahta letkurullaa käsillä kantaen. 

Portaissa liikkuminen ilman kantamuksia 
• Käytettävissä oleva aika 3,5 min 
• Varustus: portaat, joissa yhden portaan korkeus on 18-22 cm. 
• Portaita noustaan ja laskeudutaan niin, että nousua tulee yhteensä 20 m. 
• Jokaisella nousukerralla kierretään viimeisen portaan jälkeen yhden metrin päässä tasanteella oleva 

merkki ja laskeudutaan takaisin lähtöpaikalle, joka on yhden metrin päässä portaiden alapäästä. 

Kuorma-auton renkaan moukarointi 
• Käytettävissä oleva aika 2 min. 
• Varustus: moukari, jonka varren pituus 90 cm ja halkaisija 32 mm. Moukarin pään paino on 6 kg. 

Vanteeton kuorma-auton rengas, jonka kokonaishalkaisija noin 103 cm, rengasosan leveys noin 25 cm ja 
paino noin 47 kg. 

• Betonilattialla makaavaa rengasta siirretään moukaroimalla 3 m. 

Esteiden alitus ja ylitys 
• Käytettävissä oleva aika 3 min. 
• Varustus: yhteensä 8 m pitkä rata, jolla on kolme aitaa kahden metrin välein. Aitojen korkeus on 60 cm. 

Aitojen tulee olla niin kiinteät, etteivät ne siirry paikoiltaan alituksen tai ylityksen aikana. 
• Ensimmäinen aita alitetaan, toinen ylitetään ja kolmas alitetaan, jonka jälkeen kierretään radan päässä 

oleva merkki ja palataan samalla tavalla lähtöpaikalla. 
• Rata kierretään yhteensä kolme kertaa.

Letkun rullaus 
• Käytettävissä oleva aika 2 min. 
• Varustus: 25 m pitkä letku, jonka halkaisija on 39 mm. 
• Letku rullataan niin, että toinen liitin pysyy koko ajan paikallaan, muuten rullaustapa on vapaa. 

Palautus 
• Aika 5 min. 
• Riisutaan paineilmasäiliölaite, riisutaan ylävartalon vaatteet ja annetaan sykintätaajuuden palautua 

istumalla paikallaan.  
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Seuraavassa Vesipostissa: 
 

Kuulumisia kevättalvelta ja 
muita ajankohtaisia asioita… 

 
Kevätkokouksen päätöksiä ja 

satoa… 
 

…ja paljon muuta 
mielenkiintoista. 

 
Ole aktiivinen, kirjoita ja ota 

kantaa. 

TAKAKANNEN KEVENNYS 

Rivit suoriksi ja ruodut 
ojennukseen… 

Kaikkihan me tiedämme että 
palokuntaharrastus on järjestäy-
tynyttä yhdistystoimintaa. Jos 
nelivuotias pikkupoika osaa 
ojentaa LEGO-ukot riviin, niin 
luulisi ojentautumisen onnis-
tuvan myös aikuisilta ihmisiltä. 

 Yksikkömuotoon – mars! 




