Harrastustyöryhmä
Torbjörn Lindström (Puheenjohtaja) Finlands Svenska Brand-och Räddningsförbund
Olen 50-vuotias perheenisä Paraisilta, joka tekee töitä kehittämispäällikkönä Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksella. Olen yhdeksänvuotiaana liittynyt palokunnan nuoriso-osastoon Karjaalla vuonna
1980, jonka jälkeen vuosien saatossa kävin kaikki kurssit yksikönjohtajaksi asti. Nuorena osallistuin
aktiivisesti sekä leiri- että kilpailutoimintaan.
Vuonna 2000 aloitin palopäällikkönä Paraisten kaupungin palolaitoksella ja 2004 siirryin
aluepalopäällikön virkaan, kun uusi aluepelastuslaitos perustettiin. Erilaisten organisaatiouudistusten
kautta toimin tällä hetkellä kehittämispäällikkönä. Koko virkaurani aikana olen aktiivisesti omalta
paikaltani pyrkinyt tukemaan ja kehittämään sopimuspalokuntatoimintaa sekä paikallisesti,
kansallisesti että myös kansainvälisesti. Olen vuodesta 2011 istunut FSB:n hallituksessa ja vuodesta
2008 edustanut Suomea CTIF:n nuorisokomissiossa.
Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
No, kyllä se oli ne kaverit, kun saivat houkuteltua mukaan. Mutta kyllä se palokuntatouhu oli muutenkin
kiinnostanut jonkin aikaa. Oikein pienenä poikana olin nimittäin päivähoidossa perheessä, joka myös
hoiti paloaseman talonmiestehtäviä. Oli kyllä mahtavaa, kun sai olla mukana ihmettelemässä niitä
paloautoja ja muuta kalustoa.
Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Haluaisin että harrastustyöryhmä toimisi valtakunnallisena koordinaattorina, joka kokonaisvaltaisesti ja
tasapuolisesti kehittäisi palokuntien yhdistys- ja harrastustoimintaa yhdessä kentän kanssa. Lisäksi
haluaisin, että työryhmä omalta osaltaan saisi kentän toivomukset ja kehittämisideat vietyä eteenpäin,
mutta myös valtakunnallisten strategioiden ja toimintasuunnitelmien jalkauttamien kentän suuntaan.

Harrastustyöryhmä
Matti Lehtonen (Varapuheenjohtaja) Pihlavan VPK
Olen 57v ja läheisteni kanssa muodostamme ”oikean” palokuntaperheen. Vaimoni Tiina on monille
Valtakunnallisen naistyön parissa toimineelle tuttu ja lapsemme Anne-Mari ja Eino-Juhani perheineen
ovat kaikki aktiivisia palokuntalaisia, lastenlapsemme ovat jo neljännen polven palokuntalaisia.
Omasta palokunta taustastani, liityin Pihlavan VPK:n poikaosastoon 10-vuotiaana v.1973 minkä
jäsenenä ja eri tehtävissä olen yhtäjaksoisesti toiminut. Tällä hetkellä toimin tukiosaston
osastonjohtajana sekä nuoriso-osaston varajohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi olen
toiminut palokuntamme hälytysosastossa sekä vuosia palokunnan rahastonhoitajana.
Muut luottamustoimeni ovat LSPeL.n Porin toiminta-alueen puheenjohtaja, liiton hallituksen jäsen sekä
järjestövaliokunnan puheenjohtaja. Lisäksi olen Porin Vapaapalokuntien Yhdistyksen
varapuheenjohtaja.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?

Palokuntatyö ja liittyminen Pihlavan VPK:n toimintaan on varmaan tullut verenperintönä. Sukuani on
kuulunut palokuntaamme sen perustamispäivästä alkaen jo vuodesta 1902. Minä pyörein vanhempieni
jaloissa paloasemalla, pienestä pitäen. Isän kanssa olin hälytysosaston harjoituksissa ja äidin kanssa
naisosaston kerhoilloissa.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Odotan, että saamme ryhmän kanssa luotua tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintamallin
valtakunnalliseen palokuntatyöhön.

Harrastustyöryhmä
Juho-Jussi Heinäaho Kuivaniemen PVPK
Olen 29 v. sopimuspalomies Kuivaniemen PVPK:sta. Toimin Kuivaniemellä nuoriso-osaston johtajana
sekä ryhmänjohtajana ja olen Pohjois-Suomen nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja. Palokuntaurani
on alkanut palokuntanuorena Kuivaniemellä v. 2000, jonka jälkeen olen siirtynyt hälytysosastoon 2007.
Olen lisäksi ollut Taivalkosken VPK:ssa sekä Kemin VPK:ssa muutaman vuoden, joten erilaisista
lähtökohdista on jonkinlaista näkemystä.
Näen nuorissa paljon tulevaisuutta palokuntapuolella ja olenkin jo pitkään vaikuttanut nuorisopuolella
asioihin valtakunnallista tasoa myöten. Olen kiertänyt v. 2002 Turun suurleiristä lähtien nuorten leireillä
ja olen myös ollut erilaisissa vastuutehtävissä leiritoimialoilla. Olen avoin ja halukas oppimaan uutta,
joten harrastustyöryhmä tuo haasteineen mukavaa tekemistä arkeen.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
Kuivaniemi oli jo v. 2000 pieni muutaman tuhannen ihmisen kylä, joten harrastusmahdollisuuksia
omalla kylällä oli todella rajoitetusti. Muutama ystävä oli jonkin aikaa jo harrastanut palokuntanuorissa
ja lähdin heidän kannustamana koittamaan ja sille tielle on jääty. Palokunnan yhteishenki vei mukana.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Monipuolista osaamista ja avointa keskustelua eri alojen toimista. Itse yritän tuoda mahdollisuuksien
mukaan nuorisopuolen ääntä esille asioissa.

Harrastustyöryhmä
Irja Viinikainen Simon VPK
Olen v.1962 syntynyt Korpilahtelainen. Perheeseen kuuluu 3 aikuista lasta ja 2 lastenlasta. Ammatiltani olen
ravintola-alan ammattilainen. Nykyään työskentelen Jyväskylän kaupunginteatterissa.
Palokuntaan olen liittynyt 1992 Korpilahden palokuntanaiset ry. Kouluttajakoulutuksen olen käynyt 1996 ja
kouluttajamestariksi 2008. Keski-Suomen pelastusalanliitossa olin koulutusohjaajana 1996-2008.
Valtakunnallisessa naistyötoimikunnassa olen ollut monet kaudet ja puheenjohtajana 2009-2015. Erosin
Korpilahden palokuntatoiminnasta 2017 ja siihen loppui myös n. 22 vuoden palokuntanuorten kouluttaminen.
Liityin Simon VPK:n 2017 syksyllä ja siitä Lapin palokuntanaistyötoimikunnan sihteeriksi ja 2020 helmikuussa
puheenjohtajaksi. Palokuntanaisia olen kouluttanut eri pelastusliitoissa (Keski-Suomi, Lappi, Pohjois-Suomi,
Etelä-Savo ym.) yli 25 vuotta. Palokuntanuorten leirejä v. 1994-2007 Keski-Suomen pel, 2008- Lapin pel ja
valtakunnalliset leirit 6 kpl siihen väleihin eri tehtävissä.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
25 vuotisen lentopallo urani jälkeen piti löytää jotain mielekästä tekemistä ja vapaaehtoistyö oli mielenkiintoinen
ja haasteellinen asia. Olin seurannut kahta nuorempaa veljeäni jotka olivat Korpilahden VPK toiminnassa
mukana ollut jo vuosia. Siitä se kipinä sitten lähti ja alettiin keräämään porukkaa ja heräteltiin Korpilahden
palokuntanaiset ry. Uudestaan henkiin muutaman vuoden tauon jälkeen. Silloinen palopäällikkö oli tyytyväinen ja
innokas palokuntanaisten uudelleen järjestäytymisestä. Ja samaan syssyyn syttyi yksi yö keskustassa suuri
työväentalon palo jossa olin sitten letkukasseja kantamassa Päijänteen rantaan, että vettä saatiin
sammutustöihin, kun asuin perheeni kanssa ihan siinä vieressä. Siitä sitten hyvällä naisporukalla jatkettiin
harrastusta eteenpäin kouluttautumalla pikkuhiljaa eri asioihin. Minut myös pyydettiin jatkamaan
palokuntanuorten kouluttamista, koska muuten se olisi loppunut kokonaan

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Mukavaa yhdessä ja erikseen työskentelyä hyvässä porukassa, toisia ja itseään kuunnellen, tietoa etsien ja
käyttäen monenlaisissa tehtävissä. Hyvää ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyttä.

Harrastustyöryhmä
Tapio Tuohiniemi Nakkilan VPK
Olen Tapio, 31-vuotias perheenisä Nakkilasta. Ammatiltani olen prosessipuhdistaja. Työnkuvaani
kuuluu vaativat puhdistustyöt teollisuuden parissa. Palokuntaharrastukseni aloitin heti kun mahdollista
ja harrastus on nyt jatkunut 25 vuotta. Nakkilan VPK:ssa toimin vanhempana sammutusmiehenä sekä
nuoriso-osaston johtajana ja hallituksen jäsenenä. Parasta palokuntatoiminnassa on yhteisöllisyys ja
ihmisten auttaminen.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
Varhaisnuoriso-osastoon liityin 7-vuotiaana vanhempieni kannustuksesta. Oma enoni toimi myös
aktiivisesti VPK:ssa, joten palokuntatoiminta oli valmiiksi tuttua ja mielenkiintoista.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Toivon, että harrastustyöryhmässä pääsen vaikuttamaan ja kehittämään valtakunnallisesti
palokuntaharrastusta.

Harrastustyöryhmä
Anni Niva Onkkaalan VPK
Erään kollegani kuvauksen mukaan olen pesunkestävä erityispedagoginen yhteisöhumanisti. Olen
ennakkoluuloton ja kehityshenkinen, enkä kavahda haastaviakaan tilanteita.
Työskentelen opinto- ohjaajana ja erityisopettajana aikuisopiskelijoiden parissa. Olen myös mukana työpaikkani
työsuojelutoimikunnassa ja hyvinvointiryhmässä sekä vedän opiskelijakuntatoimintaamme. Vapaa- ajalla
harrastan kuntoliikuntaa, järjestötoimintaa, vapaaehtoistöitä ja penkkiurheilua. Juuriltani olen itäsuomalainen
mutta olen viihtynyt Pirkanmaalla 20 vuoden kokemuksella oikein hyvin.
Liityin Onkkaalan VPK:hon viitisen vuotta sitten ja tällä hetkellä olen toista vuotta naisosaston johtajana. Meillä
on mahtava porukka ja useita virityksiä toiminnan kehittämiseksi ja uusien jäsenten rekrytoimiseksi.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
OVPK:n porukka vaikutti mukavalta ja aikaansaavalta. Menin töihin kesäjuhlien kahvitushommiin ja yhteishenki
sekä reipas meininki vei mennessään. Arvostan suuresti palokuntatyön pitkää historiaa ja perinteitä sekä sitä
tärkeää työtä, jota VPK:laiset tekevät hädän hetkellä meidän muiden turvallisuuden eteen.
Lisäksi, palokunnissa tehtävä nuorisotyö on äärimmäisen tärkeää. Lapset ja nuoret oppivat yleishyödyllisiä
taitoja mutta myös ryhmässä toimimista ja vuorovaikutustaitoja.
Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Alun perin jätin hakemuksen työryhmään, sillä halusin olla mukana kehittämässä palokuntien toimintaa
kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti, perinteitä unohtamatta. Tämä sama perustelu innostaa minua edelleen.
Olen valmis hyödyntämään niin järjestökokemustani kuin pedagogista ja ohjausosaamistanikin
harrastustyöryhmässä esiin tulevien asioiden edistämiseen. Odotan myös innolla oppivani uusia asioita ja
pääseväni tekemään inspiroivaa yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa.

Harrastustyöryhmä
Laura Pessa Selänpään VPK
Olen 18-vuotias nuori Selänpään VPK:sta, jonka palokuntaura on saanut alkunsa 2009 Selänpäästä.
Palokuntatoiminnassa olen ollut aktiivisena jäsenenä jo 12 vuoden ajan. Kokemusta löytyy nuorisoosastosta nuorena ja kouluttajana, sekä nais- ja harrasteosastosta. Palokuntanuorten leireillä olen
käynyt vuodesta 2010 lähtien, ja palokuntanuorten kisoissa olen kisannut vuodesta 2011 lähtien.
Harrastustyöryhmän lisäksi olen mukana Kaspelin nuorisotyötoimikunnassa nuorten varaedustajana.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
Oman isosiskon ja isoveljen mukana liityin palokuntaan.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Harrastustyöryhmässä työskentelyltä odotan mahdollisuutta tuoda nuorten ääntä kuuluviin
valtakunnallisella tasolla.

Harrastustyöryhmä
Joonas Nieminen Taivassalon VPK
Kuulun Taivassalon Vapaaehtoiseen Palokuntaa, jossa olen ollut jo jäsenenä 25 vuotta. Tällä hetkellä
toimin sammutusmiehenä, nuoriso-osaston varajohtajana, sekä hallituksen varajäsenenä.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
Isovanhempien ja isän jalanjäljissä liittynyt Taivassalon Vapaaehtoiseen Palokuntaan 7-vuotiaana.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Odotan harrastustyöryhmältä uusia toimintatapoja ja näkemyksiä siihen, että tulevaisuudessa olisi
vahva, tunnettu ja näkyvä sopimuspalokunta -kenttä. Ja että jatkossakin VPK olisi mukava ja
monipuolinen harrastus kaiken ikäisille ja osastoihin katsomatta

Harrastustyöryhmä
Erkki Lehtonen Virkkalan VPK
Länsi-Uudeltamaalta Virkkalan VPK on kotipalokuntani. Poikaosastosta aikanaan aloittanut, tällä
hetkellä varhaisnuoriso-osaston johtajana. Edelleen vielä hälytysosaston puolella, jossa ”ura” alkoi
1973 ja tarkoitus tähän vuoteen päättää. Luottamustoimia tämän harrastustyöryhmän lisäksi on
Uudenmaan Pelastusliiton hallituksen jäsen.
Palokuntanuorten leirit ja erilaiset kilpailut ollut lähellä sydäntä, molemmista löytynyt tehtäviä ja
ajankulua vaikka ohimoilta jo alkaa harmaantumaan.
Monessa saanut olla mukana, mieleen painuvimmat ovat CTIF Kuopio ja siellä Rempparyhmä, sekä
Lapin ja Pohjois-Suomen leirit joissa muutaman kerkesin olemaan mukana.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
Naapurin poikien mukana menin ja aina löytynyt jotain tekemistä.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Saan osaltani olla mukana kehittämässä palokuntien harrastustoimintaa.
Kun pitkään on saanut olla mukana, niin toivon, että pystyn välittämään verkostoni terveiset
työryhmälle.

Harrastustyöryhmä
Kirsi Peltonen Salon VPK
Minulla on yli 25 vuoden kokemus palokuntaharrastuksesta Salon VPK:ssa, Varsinais-Suomessa.
Sydäntä lähellä on palokuntanuorisotyö ja sen parissa olen toiminut aktiivisesti koko palokuntaurani
ajan, lähes koko nuoristyön kentästä on kertynyt kokemusta vuosien varrelta. Tämän vuoden alusta
olen aloittanut Länsi-Suomen Pelastusalan Liitossa nuorisotyön johtajana. Ammatiltani olen sosionomi
ja työskentelen lastensuojelun kentällä. Vapaa-aika, mikä työltä ja palokuntatoiminnalta jää, kuluu
urheillen, pääasiassa juosten. Palokuntatoiminnassa mun mielestä parasta on palokuntanuorten leirit!

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
Palokuntaan lähdin mukaan siskoni kaverin kautta. Hän pyysi siskoani mukaan toimintaan, mutta
siskoa ei toiminta silloin kiinnostanut. Sisko sitten sanoi kaverilleen, että hän ei lähde mukaan, mutta
Kirsihän lähtee. Sillä tiellä olen edelleen.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?
Harrastustyöryhmässä työskentelyltä toivon koko maan kattavaa ja kenttää kuuntelevaa yhteistyötä.
Ensisijaisesti koen palokuntanuorten äänen esiin tuomisen, mutta koko palokunnan harrastustoiminta
on minulle tärkeä. Haluan olla mukana kehittämässä toimintaa, mutta osaltani myös vaalimassa
perinteitä.

Harrastustyöryhmä (Esittelijä)
Niko Ara Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Toimin SPEKissä palokuntien harrastusoiminnan kehittämispäällikkönä. Palokunta taustaa minulla on
yli 20 vuotta, pääasiassa Padasjoen VPK:ssa. Toimin Padasjoen VPK:n hallituksen puheenjohtajana,
ryhmänjohtajana ja nuoriso-osaston johtajana. Luottamistehtäviä on lisäksi SSPL Päijät-Hämeen
työvaliokunnan varapuheenjohtajuus sekä Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien
kehittämistyöryhmän jäsenyys. Opiskeluaikoina, kun asuin Lahdessa, olin Lahden VPK:n
hälytysosaston jäsen. Palokunnallamme on myös ystävyyspalokunta Saksassa, Freiwillige Feuehrwehr
Ohe.
Nykyään asun perheeni kanssa Hämeenlinnassa.

Mikä sai sinut liittymään mukaan palokuntaan?
Palokuntaan lähdin mukaan kaverin houkuttelemana varusmiespalveluksen jälkeen. Toki kiinnostusta
oli jo aikaisemminkin, sillä kävin Padasjoella aikaisemmin ”Rescue- Lukion”, jossa järvipelastus oli
vahvassa roolissa. Palokunnassa on aina ollut kavereita ja sinne on ollut mukava mennä. Auttamisen
halu on edelleen vahvasti läsnä, mutta samalla myös palokuntatoiminnan kehittäminen, jotta
esimerkiksi Padasjoen VPK voi pärjätä jatkossakin eri ilmiöiden parissa.

Mitä odotat työskentelyltä harrastustyöryhmässä?

Kentän ääni tulee kuulua työryhmässä ja näkyä kädenjäljessä. On hienoa, että työryhmän jäseneksi on
valikoitunut kokeneita, pitkän linjan palokuntalaisia, mutta myös nuoria jotka osaavat tuoda nuorten
näkemyksiä palokuntien harrastustoiminnan kehittämiseen.

