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Helsinkipäivänä järjestettiin perinteiseen tapaan helsinkiläisille sopimuspalokunnille Helsinkimaljakilpailu. 
Kilpailu muodostui tietokilpailu- ja kalustokilpailuosiosta. Lauttasaaren VPK sijoittui kisassa hienosti 
neljänneksi. Joukkueemme voitti kirkkaasti kalusto- ja taito-osuuden, mutta ei tällä kertaa onnistunut yhtä 
hyvin tietokilpailuosassa. Voittajaksi selviytyi Helsingin VPK, toinen oli Oulunkylän VPK ja kolmas 
Pakinkylän VPK. Lauttasaaren VPK onnittelee voittajia, sekä kaikkia osallistujia. 

 

Kilpailun johtaja paloesimies Petri korhosen sanojen mukaan kilpailu edusti hienoa palokuntahenkeä: ”Haluan 
vielä kerran kiittää järjestelyorganisaation puolesta kaikkia osallistujia hyvästä kilpailuhengestä ja kovasta yrittämisestä!” 

Kilpailun lopulliset ja vahvistetut tulokset: 

 

LVPK niukasti neljäs Hesamaljakilpailussa 
12.6.2013  
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Kesä on jo täällä 

ätä kirjoitettaessa on ainakin omalta osaltani viimeiset 
laskettelut laskettu tälle talvikaudelle. Ulkona hölkätessä tai 
kävellessä huomaa lumikasojen pienentyvän huimaa vauhtia ja 

jalkakäytäviltäkin alkaa olla hiekoitushiekat ja talven aikana kertynyt 
törky siivottu. Autoon on laitettu alle kesärenkaat ja suksiboksi joutaa taas 
kesäsäilöön. Uskottava se on, vaikka kevät on myöhässä tulee kesä 
kuitenkin vääjäämättä. 

 Kesän myötä tulee myös kesäjuhlat. Hallitus päätti 
huhtikuun kokouksessa että tänä vuonna järjestetään koko 
jäsenistölle ja heidän perheilleen palokunnan kesäjuhlat. Juhlapäivä 
on lauantai 15. kesäkuuta. Juha Melllin klubimestarin roolissaan 
tulee vielä täsmentämään juhlan aikataulua ja ohjelmaa. 
Tarkoituksena on että juhlimme tällä kerralla oman jäsenistön 
kesken ja ilman avoimien ovien päivää. Juhlista lisää tuonnempana 
lehdessä. 

 Puolet toimintavuodesta on takana ja on hyvä hieman 
tarkastella missä yhdistyksessä mennään ja kuinka hyvin olemme 
toimintasuunnitelmassa pysyneet. Alkuvuoden yksi suurimmista 

ponnis-tuksista on ollut yhdistyksen paperiarkiston kuntoon saattaminen. Upeaa työtä Marko Palokangas ja 
tietysti erityisesti Johanna Mela joka projektin käytännön työt teki. Nyt on ammattimaiselle historiikin-
kirjoittamiselle oiva mahdollisuus jos näin 100-vuotisjuhlaan mennessä päätetään tehdä. 

 Yksi toimintasuunnitelmassa mainittu hallinnollinen muutosasia on 
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. Tarkoituksena ei ole muuttaa sääntöjä 
mitenkään radikaalisti, ellei myöhemmin sellaiseen ilmene tarvetta. Yksi 
muutoskohta kuitenkin on sääntöjen 9 § kohta, kokouksista tiedottaminen. 
Nykyiset säännöt ovat vuodelta 1998 ja vielä silloin eivät sähköiset 
viestinnän välineet olleet nykyisellä tavalla laajassa käytössä. On kuitenkin 
turhaa vaivaa ja kustannuksienkin puolesta epäkäytännöllistä että 
kokouksista pitää jokaiselle jäsenelle tiedottaa kotiin lähetettävällä 
paperisella kutsulla. Kokousten ajoittamiset ovat jo vuosia noudattaneet 
saamaa peruskaavaa, kevät kokous maaliskuun viimeisenä maanantaina ja 
syyskokous marraskuun viimeisenä maanantaina. 

 Vielä muuten ehtii hyvin vauhtiin ennen kesälomia. Keskiviikkoisin 
kello 18:00 on talolla hälytysosaston harjoitukset. Mukaan voivat tulla myös 
hälytysosastoon kuulumattomat jäsenet, vaikka kuvaamaan ja muuten 
seuraamaan harjoituksia. Osallistujille vinkki, kannattaa olla talolla jo 17:45 
mennessä jotta ei tule kiire. 

Hyää ja rauhallista kesää kaikille! 

 

Teksti: Tero Mellin  

(LVPK:n hallituksen puheenjohtaja).

Kuvat: Ari Tilli ja Tero Mellin 

T 

 

“Vielä muuten ehtii hyvin 
vauhtiin ennen kesälomia.”  
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Palokuntaharrastuksen 
monipuolisuudesta ja -kasvoisuudesta 

äittäisin, että  palokuntatoiminta on kaikessa laaja-
alaisuudessaan yksi monipuolisimmista harrastuksista. 
Palokuntaharrastuksen vahva ettinen pohja eli “palava halu 
auttaa” motivoi erityisesti niitä ihmisiä, joille lähimmäisen 

hyvinvointi merkitsee enemmän tai vähintään yhtä paljon kuin oma 
hyvinvointi. Harrastuksen fyysiset ja psyykkiset kestävyysvaatimukset 
asettavat myös terveen tavoitteen pitää itsensä kunnossa, jottei toisten henki 
vaarantuisi. Palokuntaharrastus on siten mielestäni kaikessa vaativuudessaan 
ja vapaaehtoisuudessaan kenties mailman epäitsekkäin harrastusmuoto. 

Se antaa, se ottaa 
 Kaikista kokemistani harrastuksista palokunta on antanut 
eniten. Toisaalta on myös tunnustettava, että se on myös ottanut 
eniten. Ihmisten keskinäinen toimeentuleminen on 
yhdistystoiminnassa hyvän hengen ja motivation tae, joten siitä 
näkökulmasta jaksan ihmetellä niitä, jotka kyseenalaistevat ja jaksavat 
kylvää eripuraa mitäänsanomattomista asioista. Palokunnassa jos 
missä, kyse on toisten tukemisesta ja kannustamisesta – ei 
alasampumisesta. Me kaikki tiedämme, että sydämellään palokuntaa 
harrastavan kaikki aika ja toiminta keskittyy helposti palokunnalle. Tätä seikkaa meidän ei tule unohtaa 
varsinkaan silloin kun elämme taloudellisesti tai toiminnan aktiivisuuden kannalta laskusuhdanteen aikaa. Juuri 
silloin pitäisi löytyä yhteistä tahtoa ja kannustavaa ilmapiiriä tukea niitä harvoja, jotka yhä jaksavat uskoa 
yhdistyksen parempaan tulevaisuuteen. 

 Miksi kirjoitan näin terävällä nuotilla? Siksi, etten koskaan haluaisi kenenkään saavan niin epäilevää ja 
ilkimielistä suhtautumista edes vähemmistöosalta jäsenistöstä, kuin itse sain päällikkyyteni alussa. Kaikki 
päällikön tekeminen tahi sanominen tuntui pienen mutta äänekkään jäsenlauman mielestä olleen “väärin 
sammutettua”. Näistä ikävistä kokemuksista huolimatta, olen palokunnan päällikkönä saanut aina 
varauksettoman tuen aktiiviselta ja ymmärtävältä jäsenistöltämme. Samaa esimerkillistä tapaa kannustan ja 
toivon kaikille palokuntalaisille suotavan. Siitä suuri kiitos, sillä toisinaan jaksaminen on ollut valinkauhassa. 
Näitä kokemuksia unohtamatta, se siitä eli yhdistystoiminnan – ah niin ihanista – lieveilmiöistä. 

En vaihtaisi päivääkään
 Päivääkään en vaihtaisi pois 25 vuoden harrastusajastani. Näin mahtavaa kokemusta, saati hyviä 
ystäviä tuskin olisin saanut yhdestäkään jalkapallo- tai salibandyseurasta. Se oppi, jonka palokuntaharrastus voi 
ihmiselle antaa, on yhteiskunnallisesti täysin korvaamatonta. Arjen ja kansalaisen perusturvallisuuden ja 
lähimmäisen auttamisen taidot ovat meillä palokuntalaisilla millä tahansa mittareilla huippuluokkaa. Näistä 
tiedoista ja taidoista miedän on myös osattava olla terveen ylpeitä. Palokuntaharrastuksen hienoin puoli piilee 
mielestäni kuitenkin juuri yhteisöllisyydessä – silloin kuin se toimii palokunta-aatteen mukaisesti. 
Vapaaehtoinen yhdessä uhrautuminen toisten avuksi ja turvaksi on jotakin niin ylevää, ettei sen arvoperustaa 
voi kukaan kyseenalaistaa. Nykyiset lait ja asetukset sekä suomalaisen yhteiskunnan raju muutos ovat 
asettaneet palokuntaharrastukselle paljon uusia vaatimuksia. Niihin voimme vastata vain panostamalla entistä 
enemmän yhteisölliseen ja kannustavaan harrastusilmapiiriin, jossa jokainen jäsenemme tuntee olevansa 
arvokas osa kohta satavuotiasta LVPK:aa. Yhdessä eteenpäin, juurikaan taakse katsomatta. Hyvää kesää! 

Teksti: Marko Palokangas  

(LVPK:n päällikkö). 

Kuvat Tero Tarkiainen 

V 
kasvoisuudesta

yhdistystoiminnassa hyvän hengen ja motivation tae, joten siitä 
san ihmetellä niitä, jotka kyseenalaistevat ja jaksavat 

”…kyse on toisten 
kannustamisesta ja 

tukemisesta...” 
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Tilinpäätöksestä ja vähän 
kauempaakin  

yhdistyksen kevätkokous vahvisti 25.3. kauden 2012 tilinpäätöksen 
toimintakertomuksineen sekä näihin sisältyvän korjausvelka-
rahaston kartuttamisen. Tilinpäätösmateriaali jaettiin kokouksessa 
ja on edelleen halukkaiden jäsenten saatavilla. Tilinpäätös on 

toimitettu myös Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle sopimuksemme 
mukaisesti, sekä siitä on laadittu veroilmoitus verovirastoon kaikkine liitteineen. 
Vuosi 2012 on täten pantu mappiin ja materiaalit uusittuun arkistoomme 
kerhotilan takahuoneeseen. Niinpä onkin hyvä hetki tarkastella tilannetta 
taaksepäin ja vähän pidemmältä jaksolta. 

 Vuodesta 2009 alkaen hallitus on linjannut ja noudattanut 
taloudenpidossa muutamaa perusperiaatetta. Sopimuspalokuntatoiminnan 
osalta tavoitteena on ollut mitoittaa kalusto- ja tarvitsemamme tila 
toimintamme ja sen taloudellisen kestokyvyn mukaiseen tasoon.  Tähän on 
pyritty siten, että sopimuskorvaukset ja oman toimintamme laskutus kattaisi 
tämän osan kulut. Paloaseman säilyttämisen osalta kiinteistön tulevia 
korjaustarpeita varten vuokraustoiminnasta hoitokulut ylittävä tulo on 
rahastoitu korjausvelkatilille tulevaa saneerausta varten. Seraavat käyrät 
kuvaavat tilannetta: 

Taulukosta ilmenee, kuinka 
"Tulo+avus" = sopimuskor-
vaukset ja oma toimintatulo 
yhteensä ovat pysyneet raha-
arvoltaan lähes samana 
kuluneen 10 vuotisjakson 
ajan. Vuodesta 2009 alkaa 
näkyä hallituksen linjauksen 
vaikutus. Tasapaino saavu-
tettiinkin vuosina 2010–
2011. Juuri vahvistetun 
tilinpäätöksen sekä budjetin 
2013 mukaan saattaisi jo olla 
mahdollista hiukan "palki-
takin" jäsenistöä pitkään 
niukkana kestetyn kauden 
jälkeen? Tähän lievä ylijää-
mäkin saattaisi antaa mah-
dollisuuden.  

 

Teksti: Juhani Airola  

(LVPK:n rahastonhoitaja ja isännöitsijä).  

Kuvat: Juhani Airola 

Y 

rahastoitu korjausvelkatilille tulevaa saneerausta varten. Seraavat käyrät 
”Vuosi 2012 on täten 

pantu mappiin...” 

Taulukko 1.  Sopimustoiminnan tuloskehitys vuosina 2001–2013B 
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 Rahoitusomaisuuden seuranta 
ei ole tasetiedoissa täysin 
vertailukelpoinen vuotta 2008 
aikaisemmilta vuosilta johtuen 
tilinpäätösten reaaliarvojen osittaisista 
puutteista. Toisaalta noin viiden 
vuoden tarkastelujakso kertoo 
hallituksen toimenpiteiden ja niiden 
seurausten vaikutukset varsin hyvin. 
Taulukosta ilmenee kuinka 
rahoitusomaisuutemme arvo kävi 
alimmillaan vuonna 2009. Nyt 
2013/3 rahavaramme on saatu 
tuplattua vuosien 2008–2011 tasosta.  

 Tulos perustuu osin 
onnistuneeseen sijoitustoimintaan, 
osin viivytettyihin investointeihin. 
Korjausia on kuitenkin myös tehty. 
Pääosin v 2008 suoritettu varikkomme 
remontti valmistui, uusi paloautokin 
oli saatu kunnostettua sekä 
Kindergarten ry:n putkistot ja tilat saneerattiin. 2010/11 Nuorisokerho jätti meidät, tiloja sekä ulkokatto 
korjattiin. Vuonna 2011 kerhotilamme audiovisuaalinen ja tietotekninen varustus saatettiin ajan tasalle ja 
vietettiin 95-vuotisjuhlia. Vuonna 2012 kiinnitettiin talkoilla lumiesteet ulkokatolle ja uusittiin Kindergarten 
ry:n keittiön sähköistys. Vuodelle 2013 on suunniteltu ulkokaton lumiesteiden lisäystä ja saunan ulkoportaikon 
kunnostusta. 

Vähän tulevasta 
 Rahastonhoitajan näkökulmasta toiminta näyttää yo tietojenkin valossa olevan linjakasta.  On 
noudatettu valittuja periaatteita ja se näkyy. Valmiita ei olla, eikä koskaan varmaan tullakaan, mutta tämä 
tarjoaa kantavaa pohjaa eteenpäin. Sopimustoiminnan osalta ns. rakennekustannukset eli kalustomme ja 
tilamme  ovat edelleen ylimitoitettuja toiminnan määrään nähden ja osin epätarkoituksenmukaisia, joten niiden 
"päivittämistä" pitää vielä tarmokkaasti jatkaa.  Paloasemamme jatkuvuuden turvaamiseksi joudumme edelleen 
etsimään vaihtoehtoja, mutta rahastointimme on kuitenkin tasolla, jonka varassa voimme uskottavasti rakentaa 
tulevaisuuttamme. 

 Pieni kevennys loppuun; Kirjoitettu on tosiaan ”rahastonhoitajan” tiukkaa näkemystä. Voit olla 
aiheesta ja esitetystä muutakin mieltä.  Kaikkia mielipiteitä tarvitaan, joten osallistu keskusteluun ja etenkin 
toimintaan. Rahastonhoitaja kiittää samalla aktiivisia jäseniä tarmokkaasta työstä niukkuuden aikana. 
Aikaansaannokset näkyvät yllä olevissa talulukoissa. 

Taulukko 2.  Rahoitusomaisuuden kehitys vuosina 2008–2013/3  
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uodenvaihde sekä alkanut vuosi ovat olleet hälytysten osalta hiljaista 
aikaa. Yksi oikea tulipalokin on tosin ollut.  

Keskiviikkona 27.2. klo 12:06 saimme hälytyksen 
varikkovalmiuteen. Saimme vahvuudeksi 1+4 ja muutaman tunnin 
odottelun jälkeen klo 15:23 meidät hälytettiin Helsingin Suutarilaan 
Lampputie 12:een, jossa ”katto palaa” hälytysviestin mukaan. Palanut oli 
katto ja aika paljon muutakin keskisuuresta usean yrityksen 
teollisuuskiinteistöstä. Vaihdoimme tehtäviä Vanhan Käpylän VPK:n HE 
431 (ent. HS112) yksikön kanssa ja jatkoimme jälkisammutusta kolmessa 
vierekkäisessä tilassa. Tiloissa kyti erilaista tavaraa kuten vaneripino, 
paperilavoja ja muuta miltei tunnistamattomaksi palanutta tavaraa 
vääntyneen metallin seassa. Betonielementtinen kiinteistö oli pystyssä, katto 
ylhäällä (vaikkakin osa betonisista kattotuoleista ja –elementeistä oli 
luokillaan) ja osa tiloista suht vahingoittumattomia. Tehtävässä kävi 
vuorollaan suurin osa Helsingin sopimuspalokunnista. Kalusto oli huollettuna ja pääsimme lähtemään talolta 
hieman ennen puolta yötä. Mukana tehtävässä: Juho Luukko P, Harri Lappi K, Samu Mäkelä 1, Juho 
Lehtonen 2 ja Jaakko Kivelä 3. 

 Lisäksi eläintehtäviä meille on joulukuun 2012 jälkeen tullut 
kolmella päivystysviikoillamme yhteensä 21 kappaletta. Tehtävät 
osuivat eläintehtäväpäivystyksiin osallistuneista lähes kaikille. Turhat 
eläintehtävät ovat kiitettävästi vähentyneet vaikka joitakin joukossa 
vielä on. Edelleen myös kaupunkilaisten tietämättömyys aiheuttaa 
turhaa työtä Kiitos kaikille tehtäviin osallistuneille. 

 Kuluvan kevään harjoitukset ovat pyörineet mukavasti. 
Harjoitukset ovat olleet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisia, hyvin 
suunniteltuja ja sähäköitä. Mukana on ollut niin lihaskuntotestin 
tekemistä, tiukkaa ajoharjoittelua kuin myös yhteisharjoitus Haagan 

VPK:n kanssa harjoitustalossamme. Muistakaahan osallistua ahkerasti,  harjoitukset ovat aina mielekkäämmät 
kun mukana on kouluttajan lisäksi vähintään täysi yksikkö. Kevään aikana kokeillaan tuntikirjapidon pidon 
pitoa sähköisesti verkossa paperisen lakanan sijaan. (Ok, vielä myös rinnalla). Voit käydä vilkuilemassa 
toteutuneita harjoituksia ja muita tapahtumia osoitteessa: http://haka.spek.fi. Kirjautumiseen tarvitset omat 
tunnukset joita voit pyytää allekirjoittaneelta. 

 Rohkaisuksi pieni muistutus ja rohkaisu hälytyksiin vastaamisesta. Hälytyksen tullessa on hyvin tärkeää, 
että päivystävälle yksikönjohtajalle vastataan mahdollisimman nopeasti. Joko pääsen tai en pääse. Huonoin 
vaihtoehto on olla vastaamatta mitään. On tietysti huono mikäli emme saa yksikköä kasaan, erityisesti virka-
ajan ulkopuolella. Mikäli pystymme 5-10 minuutin kuluessa ilmoittamaan häkeen ettemme saa yksikköä kasaan 
ei haitta hälytykselle välttämättä ole niin paha sillä häke pystyy samantien hälyttämään seuraavan VPK-
yksikön. Tällöin tilannetta johtavalle laitoksen P30 (ent. P3) ei tule välttämättä huomattavia viiveitä resurssiensa 
saatavuudessa. Vastatkaa siis rohkeasti hälytysviesteihin vuorokauden ajasta riippumatta vaikka ette 
hälytykseen pääsisikään niin helpotatte yksikönjohtajan työtä. Kiitos! 

 

Hälytysosaston kuulumisia 
Teksti: Juho Lehtonen   

(Hälytysosaston päällikkö)  

Kuvat: Juho Luukko ja Tero Mellin 

luokillaan) ja osa tiloista suht vahingoittumattomia. Tehtävässä kävi 

t: Juho Luukko ja Tero Mellin

V 

saatavuudessa. Vastatkaa siis rohkeasti hälytysviesteihin vuorokauden ajasta riippumatta vaikka ette 
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yvä palokuntalainen. Vanhat hyvät lakanat eli tuntilakanat löytyvät vielä hyvän aikaa tallien seinältä. Mutta. 
Kokeilemme kevään ajan kaikkien tapahtumien ja tuntien kirjaamista sähköiseen Haka-järjestelmään verkkoon. 

 Tavoitteena on siirtyä käyttämään (lähes) pelkästään 
sähköistä tuntikirjanpitoa. Mikäli sähköinen järjestelmä 
tuntuu hankalalta voit edelleen merkitä tunnit lakanaan. 
Lakanat säilyvät seinällä vielä niin kauan kuin tarvitaan. 
Siirrämme sitten tunnit  Hakaan vuoden lopussa. Voit myös 
käyttää molempia jos myöhemmin haluat kirjata tapahtuman 
Hakaan. 

 Tässä muutamia syitä sähköiseen tuntikirjapitoon 
siirtymiseen: Jotta harrastustuntien ja niistä eri 
toimintalukujen laskemiseen ei vuoden lopussa menisi 
tuntitolkulla aikaa. Jotta tapahtumat voisi merkitä vaikka kotoa, jos talolla unohtui. Jotta toteutuneet 
harjoitukset voi tarkastaa milloin vain vaikka kotoa. Tämä helpottaisi harjoitusten ja tulevien kausien 
suunnittelua. 

 Merkitse siis tästä eteenpäin pitämäsi harjoitukset, käymäsi kurssit ja muut tapahtumat verkossa, 
osoitteessa: https://haka.spek.fi. Kirjaudu omilla haka-tunnuksillasi tai tuntikirjaukseen varatulla tunnuksella, 
jonka löydät talolta. Kirjausta varten talolla on pukuhuoneen (ent. letkuhuone) pöydällä tietokone, joka aukeaa 
suoraan oikealle verkkosivulle. Jos sinulla ei vielä ole haka-tunnuksia tai olet unohtanut ne, voit ottaa yhteyttä 
minuun. 

 Harjoituksen kirjaaminen Hakaan: Hakassa kun olet kirjautunut, valitse vasemmasta reunasta 
'Tapahtumat', ja oikeasta reunasta 'Lisää' niin pääset uuden tapahtuman kirjaamiseen. 
 1. Tietojen kirjaus: Tapahtumalajiksi valitse sopiva, normaalit keskiviikkoharjoitukset ovat 
'Harjoituksia' vaikka harjoituksena olisi oppitunti. Osasto on harjoituksissa aina 'Miehistö'. Jos harjoituksissa 
ollut puuttuu miehistölistasta, lisätään hänet ensin listaan. Hälytyksissä ja eläintehtävissä osasto on 
'Hälytysosasto'. Jos mukana ollut puuttuu, lisätään listaan. Kesto merkitään esim. 02:30, puolen tunnin 
tarkkuudella. Merkitse kerralla oikein. Jos kestoa pitää muuttaa pitää tapahtuma poistaa ja luoda alusta. Voit 
merkitä lyhyempiä osallistumisaikoja osallistujille. Johtaja merkitään esim. 'Juho Lehtonen, Jaakko Lehtonen'. 
Eli koko nimet ja pilkut väliin. Johtaja on aina merkittävä, pelkkä ruksaus 'Osallistujat' -välilehdellä ei riitä. 
Tehtäväkuvaukseen harjoituksen aihe ytimekkäästi. Esim. 'Savusukellusharjoitus, kylmä, tilan etsintä' 
Selosteeseen kuvataan harjoitus tarkemmin. Mieluummin liikaa kuin liian vähän. Esim. 'Opettava harjoitus, 
sisäänmeno, oik/vas. käden sääntö. Kerrattiin pukeminen ja laitehuolto.' tai 'Kertaava harjoitus, etsintä, 
kommunikointi, radioliikenne, savusukellusvalvonta.' tai 'Soveltava harjoitus harjoitustalossa, moottoriruiskun 
kanssa.' Osoitteeksi oikea katuosoite. Esim. 'Vattuniemenkatu 12' ennemmin kuin 'harjoitustalo'. Tallenna 
tiedot 'Päivitä sivun tiedot' -napista. 
 2. Osallistujien kirjaus: 'Osallistujat' -välilehdellä ruksaa mukana olleet, merkitse lyhyemmät 
osallistumisajat (kesto- ja harrastussarke), tarkat savusukellusminuutit ja ruksaa 'lämmin', jos osallistujan 
savusukellus oli lämmin. Kilometrit, yksikönjohtaja ('Joht') ja yksikkö merkitään hälytyksissä. Harjoituksissa ei 
tarvitse. Tallenna tiedot 'Päivitä osallistujalista' -napista. Voit muokata tapahtumaa tapahtumalistasta 
myöhemmin. (Paitsi kestoa). Näillä ohjeilla aloitetaan. Voit katsoa mallia tämän kevään tapahtumista. Otan 
mielelläni vastaan kysymyksiä ja kommentteja. Harjoituskirjaukset kopioidaan Hakasta säännöllisesti 
palokunnan omalle koneelle talteen. 

Lakanoista Hakaan 

H 

Teksti: Juho Lehtonen   

(Hälytysosaston päällikkö)  

Kuva: Tero Mellin 
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sittelyvuorossa ovat tilojemme käyttäjät. Ensimmäisenä sarjassamme Kindergarten ry:n päiväkoti.  
Saksankielisellä päiväkodilla on Helsingissä pitkät perinteet, alkaen jo vuodesta 1893. Vuodesta 1922  
perustettiin kouluyhdistys ylläpitämään päiväkotia. Kindergarten ry aloitti toimintansa vuonna 1975 ja teki 
1995 Saksalaisen koulun (DSH) kanssa sopimuksen sen esikouluopetuksen huolehtimisesta. Lauttasaaren 

VPK:n tiloissa Kindergarten on toiminut aloituksestaan asti. Ensin tiloina oli sisääntuloaulasta erotettu luokka sekä 2. 
kerroksen lämpiö keittiöineen. Pitkään lämpiötiloja käytettiin yhdessä, lastentarha päivisin, palokunta iltaisin ja 
viikonloppuisin. Vuoden 2011 alusta toiminta laajeni entiseen ns. hallituksen huoneeseeen. Tiloja Kindergarten ry:n 
käytössä on tänään 171 m2. Meillä onkin vaalittavana pitkä yhteinen taival.   

 Kyselen vähän tämän päivän kuulumisia lastentarhan johtaja 
Elisabeth Westerlingiltä: lapsista, tarhavuoroista ja henkilökunnasta? 
“Lapsia on tällä lukukaudella 32. Ryhmiä on kolme: 4-vuotiaat, 5-
vuotiaat ja 6-vuotiaat. Kussakin ryhmässä on paikkoja 10–13 lapselle. 
Lisäksi on iltapäiväkerho, joka koostuu eri-ikäisistä ryhmien jäsenistä, 
yhteensä 24 lasta. Opettajia on viisi. Lisäksi saksalaisen koulun 
esikouluopetusryhmän opetuksesta vastaavat saksalaisen koulun 
opettajat 4 tuntia päivässä viikoittain. Useimmat päiväkodin lapsista 
aloittavat koulunkäyntisä tarhan jälkeen Helsingin Saksalaisessa 
koulussa. Ilmoittautumisohjeet löytyvät Kindergarten ry:n www.kiga.fi 
sivuilta. Viimeksi voitiin ottaa uusia oppilaita vain n. puolet 
halukkaista, eli 12. Opettajien äidinkieli on saksa. Lapset nauttivatkin 
kaikkina tarhapäivinään opettajien puolelta aidosta kielitaidosta.”   

 Sitten päivän ohjelmista? “Tavoitteena on ylläpitää ja edistää 
lasten saksankielentaitoa monipuolisen ja kehittävän opetusohjelman puitteissa leikin ja yhteisöllisyyden 
ilmapiirissä. Koulu toimii arkipäivisin klo 7:30–16:30. 
Kuukausilla on erilaiset teemaohjelmat painottaen lapsille  
mielenkiintoisia aiheita. Esimerkkinä tuleva toukokuu:  
"liikenne – matkailu – maailmankartta – historia – 
merenkulkijat – merirosvot – viikingit – roomalaiset – 
pyramidit – ritarit – intiaanit (huh! – tuntuu aika tuhdilta). 
Lähestyminen on leikin, askartelun ja kuvaelmien kautta. 
Päivittäin on myös musiikillinen pienomuusikkituokio 
laulatuksineen. Päivärytmiin sisältyy myös liikuntatunti 
voimistelusalissa, ruokailutauko sekä ulkoliikuntakäynti 
läheisessä Lahnalahden puistossa tai Lauttasaaren 
rannoilla sään salliessa.” 

 Miten saatte taloutenne pyörimään? “Tulojen perustan 
muodostavat lasten lukukausimaksut. Kela täydentää niitä kunnallisen päivähoitomaksun verran/lapsi. Lisäksi 
Saksalaisen koulun esikoulutoiminnan pohjalta heiltäkin saadaan osuus. Tuloilla pitää kattamaan opettajien 
palkat, ruokailu- yms toimintakustannukset ja tietysti palokunnan tilavuokra. Ajoittain myös vuokratilojen 
parannukset, joista aina erikseen sovitaan palokunnan kanssa.”  

   

 

E 

Teksti ja haastattelu:  Juhani Airola 

Kuvat: Juhani Airola ja Marko 
Palokangas 

Kindergarten ry:n kuulumisia 
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  Miten hallinto toimii? “Yhdistyksen jäseneksi liittyät yleensä oppilaiden vanhemmat. Yhdistyksen 
päättävä elin on jäsenistön vuosikokous, joka valitsee hallituksen hoitamaan yhdistyksen asioita. Hallituksen 
jäsenet ja puheenjohtaja valitaan yhdistyksen kokouksessa aina kahden vuoden jaksolle. Nykyisessä 
hallituksessa on nykyisten ja entisten oppilaiden vanhempia. Hallitus valitsee ja tekee myös 
toimihenkilösopimukset. Päivittäistä päiväkotitoimintaa johtaa päiväkodin johtaja toimien myös opettajien 
esimiehenä. Itse olen toiminut opettajana yhteensä 20 vuotta, josta viimeiset 8 vuotta päiväkodin johtajana.”  

 Mitä erityistä odotatte tulevaisuudesta? 
“Opettajat tarvitsevat jatkuvasti lisää kehittävää 
valmennusta ja koulutusta. Nykyiset tilat ovat meille 
sopivia tämän hetken toimintaan. Mikäli tiloja 
lisättäisiin, tarvittaisiin myös lisää opettajia. Pihalle 
kaivattaisiin omaa leikkipaikka, koska retki Lahnalahden 
puistoon on vähän hankala. Päivittäinen ulkoilu on 
lapsille erityisen tärkeää, koska siellä he saavat vapaasti 
käyttää itselleen helpompaa kieltä. Koko päivä 
saksankielisessä ympäristössä, vaikka se olisi toinen 
kotikieli, on lapsille väsyttävää. Lapset myös haluaisivat 
päästä paloautohin, niistä kysytään usein.” 

 Haluatko painottaa palokuntalaisille erityisesti jotain seikkaa? “Olemme olleet yhteistyöhön 
tyytyväisiä koko toimintamme ajan. Vaikka henkilöitä on vaihtunut, hyvä keskusteluyhteys on koko ajan 
säilynyt ja tilojakin on saatu yhdessä kehitettyä. Päiväkoti sijaitsee myös liikenteellisesti hyvällä paikalla. 
Jatkamme mielellämme toimintaa täällä”  

 Kiitos Elisabethille haastattelusta. Palokuntalaisten puolesta voinen “artikkelin toimittajana” myös lausua 
kiitokset hyvästä yhteistyöstä pitkältä ajalta. Tiloissa vieraillessa näkyy lasten kädenjälki – paljon piirroksia, 
askarteltuja esineitä, leluja ja kirjoja, sekä niitä pieniä huonekaluja. Juuri niinkuin viihtyisässä lasten tilassa kuuluu 
ollakin. Mekin toivomme, että lastentarha viihtyy ja yhteistyö jatkuu ja kehittyy edelleen. 
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arraskuun yönä 1944 ammuttiin Lauttasaaressa venäläinen 
kapteeni Ivan Belov. Välikohtaus kiristi suomalais-
neuvostoliittolaisia suhteita, jotka olivat välirauhan jälkeen 
muutenkin tulehtuneet. Kriisitunnelmissa hallitus käynnisti 

kaikkien aikojen laajimmat yksittäistä murhaa koskevat rikostutkimukset. 
Lauttasaaren tapauksen kimpussa ahersi yli 70 rikospoliisin tutkijaa, ja 
valtiollinen poliisi etsi poliittisia kytkentöjä. Tutkimusten aikana kuulusteltiin 
yli 2000 henkilöä, mutta syyllistä ei koskaan löydetty. Outo tapaus jäi 
kysymysmerkiksi Suomen lähihistorian sivuille. Risto Niku valottaa tätä 
tapausta kirjassaan ”Kuka ampui Kapteeni Ivan Belovin?”. 

 Mitenkä tämä tapaus liittyy palokuntaamme vai liittyikö se 
ollenkaan? Ajatus on vain omien johto-päätelmien ja arvailujeni varassa, 
sillä tutkimusten aikana koko Lauttasaari käännettiin ympäri edellä 
mainitun tapauksen johdosta. Jatkosodan aikana palokuntamme oli alistettu ilmatorjuntalohkon 193/Is 
komppanian sammutusjoukkueeseen, ja näin ollen palokuntamme oli myös käsiaseistettu silloisen 
desanttivaaran johdosta. Palokuntamme arkistosta löytyy viaton kuva kolmesta yksikönjohtajastamme, otettuna 
palokunnan pihalla ja taustalla on Otavantie 3 asuintalo. Tämä valokuva ei kerro kuvasta koko totuutta, sillä 
Lauttasaaren Säätiön kokoelmista löytyy kiistatta sama kuva sillä erotuksella, että kuvan oikeassa reunassa 
näkyy palokuntalainen kivääri olalla palokunnanportilla. Palokunnan arkistossa olevasta kuvasta on leikattu 

tämä kyseinen aseistettu vartiomies pois, 
johtuneenko juuri tästä ampumis-
tapauksesta ja sen tutkimuksista? Mikäli 
tällainen kuva olisi palokunnan tiloista 
kulkeutunut viranomaisten käsiin, olisi 
syy ollut arvaamattomia ja palokunnan 
olemassaolo kyseenalaista puhumatta-
kaan jäsenistöön kohdistuvista seurauk-
sista. Tekikö joku jäsenistämme 
arvokkaan teon pelon valtaaman ilma-
piirin vallitessa, leikkaamalla aseistetun 
vartiossa olevan palokuntalaisen kuvasta 
pois – oli miten oli, kuva on palannut 
arkistoomme tosin sähköisessä muo-
dossa. 

M 

Valokuvan kertomaa kiristyneessä 
ilmapiirissä 

Teksti: Eino Huikko  

(LVPK:n kunniapäällikkö).  

Kuva: Lauttasaaren Säätiö 

Palokunnan joukkueenjohtajat vuonna 1941. Kuvassa vas. V.Mäkelä, B Liljeberg ja V Hoffrén.  
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evään palokuntakurssien osalta on ollut mukavan vilkasta. Kaksi hälytysosastomme harjoittelijaa Miika Mellin 
ja Henrik Linna suorittivat parhaillaan sammutustyönkurssin, joka päättyi 20.5. Näin saimme kesän alkuun 
kaksi uutta miestä hälytysosastomme riveihin mukaan. Sammutustyönkurssin kolmetoista arkipäivän iltaa ja 

yksi viikonloppu on tiukka puristus seitsemän viikon kurssille. Onnittelut kurssilaisille joilla on toivottavasti tuliaisina 
viimeisimmät niksit ja ohjeet sammutustyön perusteista meille kaikille.  

 Iloksemme voimme myös todeta että sammutustyönkurssin jälkeen heti järjestettävälle 
savusukelluskurssille on myös hakenut kaksi palokuntamme jäsentä ja pidetään peukkuja että jo kurssille valitut 
henkilöt saavat ilman sairasteluja tai muita esteitä suoritettua kurssin mallikkaasti läpi. Edellä mainittujen 
lisäksi Henrik Linna on suorittanut eläinpelastuskurssin ja näin olemme saaneet yhden uuden osaajan 
joukkoomme. Kevään kurssitarjonnan viimeisenä kurssina on järjestetään 27.5.-30.5.2013 kahden illan 
mittainen ensiavun täydennyskurssi, kurssi on tarkoitettu jo palokunnan ensiapukurssin suorittaneille 
kertaukseksi.  

 Tulevat hälytysosaskurssit löydät näppärästi tämän linkin avulla suoraan HAKA:sta  
(ei vaadi kirjautumista) http://goo.gl/UroP8  tai lukemalla matkapuhelimellasi oheisen 
QR-koodin (sovelluksen oheisen koodin lukemiseen löydät matkapuhelimesi 
sovelluskaupasta hakemassa sanoilla QR code reader).  

Harjoitustalo 
 Käytössämme on talven ja kevään 
ajan ollut Nahkahousuntien ja 
Vattuniemenkadun kulmassa sijainnut 
harjoitustalo jossa olemme saaneet viettää 
erinomaisen hyviä harjoituksia kuluneiden 
kuukausien aikana. Harjoitustaloa on 
meidän lisäksemme hyödyntänyt mm. 
Haagan, Puistolan ja Helsingin VPK. 
Harjoitustalo on tarjonnut oivalliset 
olosuhteet niin sammutustyön perusteiden 
ja selvityksien hallintaa kuin myös 
savusukelluksen harjoitteluun. Talossa on 
järjestetty kevään aikana myös 
yhteisharjoitus Haagan VPK:n kanssa. 
Valitettavasti huhtikuun lopussa kantautui 
viesti että talon varsinainen purkaminen 

on aloitettu ja joudumme pohtimaan mistä löydämme seuraavaksi yhtä mainiot harjoittelupuitteet. 
Onneksemme uusi kohde löytyi jo toukokuun aikana Wavulinintieltä, entisen Budocenterin talosta. Isot 
kiitokset hälytysosastomme päällikölle Judelle joka on ansiokkaasti ”metsästänyt” ja neuvotellut harjoitustaloja 
viime vuosien aikana käyttöömme. 

 

Koulutusrintamalla tapahtuu Teksti: Juho Luukko  

(LVPK:n koulutuspäällikkö ja 2. Varapäällikkö)  

Kuvat: Juho Luukko 

K 
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Tekstariuutiset 
– 160 merkkiä napakkaa asiaa 

Teksti: LVPK:n jäsenistö 

Kuvat: Apple Word-iMac leikekirja 

 
! LVPK sijoittui neljänneksi Hesamaljakilpailussa 

12.6.2013. 
 

! Seppo Palletvuori vietti 70-vuotismerkkipäiväänsä 
25.5.2013. LVPK onnittelee pitkäaikaista jäsentään 
Seppoa! 

 
! Tasavallan presidentti palkitsi palokunnan päällikön 

4.6.2013 Suomen leijonan 1. luokan ritarimerkillä. 
LVPK onnittelee Markoa! 

 
! Pystyputkiskaba on herätetty henkiin. Tule testaamaan 

taitosi leikkimielisessä kisassa palokunnan kesäjuhliin 
15.6.2013. 

 
! LVPK:lla on keväällä ollut jo 10 valistussuoritetta. Kiitos 

kaikille osallistujille. Syksylle kaivataan tekijöitä, 
ilmoittaudu mukaan. 

 
! Keskustelu sopimuspalokuntatoiminnan 

kustannustehokkuudesta velloo kiivaana. Lue lisää 
www.sspl.fi 

 
! Puluaika on kuumimmillaan. 

Eläinpelastustoimintaan 
tarvitaan lisää tekijöitä. 

 
! Miika ja Hege suorittivat 

sammutustyönkurssin sekä 
Ilmu ja Hege 
savusukelluskurssin. Great! 

 
! LVPK toivottaa kaikille 

hyvää kesää! 
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erkittävä osa suomalaista sotahistoriaa avautui reilu kuukausi sitten kaikille internetissä. Puolustuvoimien 
kuvakeskus julkaisi ennen näkemättömiä kuvia sotavuosilta uudessa verkkopalvelussa.  

 Puolustusvoimien Kuvakeskus avasi 24. 
huhtikuuta 2013 internetsivuston, jolla se 
julkaisi sodanaikaisia valokuvia. Sivustolle on 
digitoitu 160 000 korkearesoluutioista SA-kuvaa 
(Suomen armeijan kuvaa) vuosien 1939–1945 
sota-ajoilta. Skannattuihin kuviin on liitetty 
myös kuvaajien kirjoittamat selosteet. 

Verkkopalvelussa on hyvät hakutoiminnot. 
Hakuun voi kirjoittaa minkä tahansa sanan 
perusmuodossa kuten “palokunta” tai 
paikkakunta tai nimi. Hakuja voi tehdä myös 
päivämäärän mukaan. Etulinjasta kotirintamalle 
1939–1945 -kokoelma löytyy verkosta 
osoitteesta www.sa-kuva.fi. Kuvien 
skannaaminen ja tallentaminen digitaaliseen 
muotoon oli Kuvakeskukselle suururakka, johon 
kului aikaa 3,5 vuotta.  

 Kyseessä on varsinainen kulttuuriteko, sillä monet kuvapalvelut velottavat julkaistusta kuvista 
päätähuimaavia julkaisupalkkioita. SA-kuvapalvelun kuvat ovat julkaisijoille ilmaisia, kunhan kuvan lähteeksi 
mainitaan SA-kuva. Ohessa pari palokunta-aiheista poimintoa palvelusta hakusanalla “palokunta”. 

Vuoden kulttuuriteko – 
kuvahistoriaa verkossa 

Teksti: Marko Palokangas 

Kuvat: SA-kuva 

M 

Palokunta sammutustöissä ilmapommituksen jälkeen. Palokunnan uusia laitteita Helsingissä. Helsinki 28.10.1939. 

kuvapalvelun kuvat ovat julkaisijoille ilmaisia, kunhan kuvan lähteeksi 
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Seuraavassa Vesipostissa: 
 

Kuulumisia kesältä ja muita 
ajankohtaisia asioita… 

 
Kutsu syyskokoukseen…

 
…ja paljon muuta 
mielenkiintoista. 

 
Ole aktiivinen, kirjoita ja ota 

kantaa. 

TAKAKANNEN KEVENNYS 

”Sä tunsit mut aiemmin Judena, sitä poikaa ei enää olekaan..” 

 

Hehän ovat kuin 
kaksi marjaa 

J. Karjalainen – muusikko J. Lehtonen – opiskelija 




