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PANELIAN VPK TÄYTTÄÄ tänä vuonna 115-vuotta. Sen 

kunniaksi palokuntayhdistys julkaisi tämän juhlalehden 

Panelian kylän asukkaille.

Lehdessä oleva materiaali on tarkoitettu koko per-

heelle ja se sisältää arkpäivän turvallisuusvinkkejä sekä 

esittelee palokunnan moninaista toimintaa ja kalustoa. 

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökuppaneita ja 

yrityksiä, jotka ovat olleet mukana lehden teossa.

Hyviä lukuhetkiä julkaisumme parissa!
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Hakeurakointi Mikko Raitanen 

050 3223754 

 

Vuohenlihatuotteita 
Mikko Raitanen & Susanna Kujala 

050 3391834 / Susanna 
www.facebook.com/erilaistalihaa 

LÄMPIMÄT ONNITTELUT TULISELLE 115 VUOTIAALLE
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ELÄMÄNI MATKA tähän saakka on 
ollut täynnä palokuntatoimintaa. Isä-
ni ja äitini olivat syntyessäni palokun-
nan jäseniä ja eipä isosiskonikaan ole 
välttynyt palokuntaharrastukselta. 
Lapsena ennen virallista liittymistä-
ni palokuntaan olin jo isäni ja äitini 
kanssa asemalla mukana menossa. 
Olen siis kasvanut palokuntahar-
rastukseen kiinni ja kulkenut van-
hempieni jalanjäljissä harrastuksen 
perässä, joskus haparoivin askelin ja 
toisaalta myös harppoen ja kompu-
roiden.

KUN ELÄMÄSSÄNI tapahtui pysyvä 
muutos, niin sitä mietti uutta suuntaa 
elämälleen. Mutta ei suuntaa voi niin 
vain muuttaa, kun reitti on valittu, vai 
voiko? Isäni poismenon jälkeen mietin 
harrastukseni tilaa ja jatkoa. Päätin 
kuitenkin jatkaa harrastuksen paris-
sa, mitä muutakaan sitä harrastaisi. 
Huoli on kuitenkin, että osaako sitä 
olla oikea ihminen oikeaan hommaan. 
Ajan saatossa sitä on huomannut, 
että kaikilla asioilla on tapana ratke-
ta, kun sille on aika ja paikka. Myös 
sen on huomannut, että kaikkea ei 
tarvitse tehdä yksin, vaan ryhmässä 
on voimaa.

KOLIKOLLA ON kaksi puolta, harras-
tus vai perhe? Harrastuksen merkitys 
muuttuu, kun kuvaan astuu perhe 

ja jälkikasvu. Pieni elämän alku on 
avuton eikä pärjää yksin. Harrastus 
siirtyy taka-alalle ja perhe etusijalle. 
Sopivassa tilanteessa harrastus kui-
tenkin astuu perhe-elämän varpaille. 
Niin kävi minulle ensimmäisen lapsen 
syntymän jälkeen. Huonot yöunet 
ja normaali työpäivä, sitä luottaa 
siihen että kyllä sitä jaksaa ja pystyy 
hallitsemaan tunteensa tilanteessa 
kuin tilanteessa. Hetken sitä jaksaa, 
mutta ei pitkään, ja se aiheuttaa 
riitatilanteita. Riitaan vedetään myös 
harrastukset ja sitä miettii, paljonko 
harrastukselle uhraa aikaa ja paljonko 
perheelle. Kuitenkin keskustelemalla 
ja ajan kanssa perhe-elämä ja harras-
tus löytävät tasapainon.

SIIS MITÄ on olla vapaaehtoinen 
palokuntalainen? Joku kutsuu sitä 
harrastukseksi, minä elämäntavak-
si. Kaikella on tarkoituksensa. Kun 
harrastuksesta on tullut elämäntapa, 
siinä on omat riskinsä, kun kuvaan 
astuu uusi tuttavuus, tyttö- tai poi-
kaystävä ja perhe, niin harrastus jää... 
kunnes tilanne tasoittuu ja harrastus 
löytää sinut uudelleen. Jatkossa 
perhe seuraa sivusta ”harrastusta” ja 
ihmettelee, miten voit saada mie-
lettömän määrän aikaa kulumaan 
harrastuksen parissa ja vielä sopimat-
tomiin aikoihin yöllä, illalla, aamulla ja 
päivällä, kunnes joku perheenjäsenis-
tä päättää seurata sinun jalanjälkiäsi. 
Siispä on hätä mikä tahansa, päivästä 
ja ajasta riippumatta, paikalla ollaan 
ja myös perhe ymmärtää sen.

KUNNIOITUS JA KIITOS niille, joiden 
jäljissä me tietämme kuljemme ja 
uusia jälkiä luomme.

”Se mitä jätit jälkeesi ei välttämättä 
näy missään, kuitenkin muistot ovat 
ikuisia.”

päätoimittaja
Mikko Heine

Pääkirjoitus Mikko Heine

Se tavallinen 
palokuntalaisen tarina, 
tosi on

Pääkirjoitus



JOKAINEN MEISTÄ pystyy vaikut-
tamaan siihen miten turvallinen se 
meidän oma koti on. Turvallisuus ja 
turvallisuuden tuntu syntyvät arjen 
pienistä asioista. On siis hyvä pysähtyä 
hetkeksi ja kysyä: onko meillä kaikil-
la kotona seuraavat asiat kunnossa, 
kuten palovaroittimet, häkävaroitti-
met, sammuttimet, sammutuspeitteet 
ja ohjeet onnettomuuden sattuessa? 
Mikäli eivät ole, niin pienillä panostuk-
silla saattaa olla ihmishenkiä säästävä 
vaikutus. Kun puheessa oli se oma koti, 
niin usein kyseessä on rakas puoliso, 
lapsi tai lemmikki sen omaisuuden 
lisäksi.

MIKÄLI KAIKESTA varovaisuudesta 
huolimatta onnettomuus sattuu, niin 
sen varalle sinun kannattaa varautua 
tulostamalla toimintaohjeet onnet-
tomuuksien varalle. Jokainen meistä 
toimii hädän hetkellä erilaisesti ja jos 
avun tarvitsija on vielä jokin tuttava, 
niin opitut toimintatavat voivat unoh-
tua, ja silloin selkeät ohjeet helpotta-
vat toimimista näissä tilanteissa. Yksi 
hyvä tapa on ladata älypuhelimeen 
uudenlainen 112 Suomi –sovellus.

TURVALLINEN KOTI on siis monien 
asioiden summa. Näin ollen on myös 
hyvä harjoitella säännöllisin väliajoin 
kaikkien perheenjäsenten kesken 
kodin vaaratilanteita ja miten niistä 
selvitään. Voitte harjoitella eri tilan-
teita, esimerkiksi miten poistutaan 
rakennuksesta kun kaikki normaalit 
kulkureitit ovat esteelliset. Kertokaa ja 
käykää läpi mistä löytyy kodin ensiapu-
kaappi ja mitä kaikkia tarvikkeita sieltä 
löytyy. Voit hakea lisätietoa netistä 
esimerkiksi osoitteesta  
www.turvallisuusopas.fi/koti
Mikäli joudut kaikesta varautu-
misesta huolimatta turvautu-
maan ulkopuoliseen apuun 
ja soittamaan hätänume-
roon (112), niin silloin olem-
me tulossa auttamaan. 

PANELIAN VPK täyttää tänä 
vuonna 115 vuotta, jonka 
kunniaksi olemme 
myös julkaisseet 
tämän lehden. 
Kuten yleensä, 
pitää ensin tapah-
tua jotain pahaa, 
jotta voi syntyä 

jotakin hyvää. Näin kävi 115 vuotta 
sitten, kun tuli tuhosi osan Panelian 
”kaupungista”. Paljon on vettä ehtinyt 
virrata Eurajoessa ennen kun ollaan 
tähän päivään päästy. Kehitys on tänä 
aikana kulkenut pitkän harppauksen 
aina ”Panelian pruutasta” nykyaikaisiin 
moottoriruiskuihin ja vesihuoltoon 
erikoistuneisiin yksiköihin.

PELASTUSALAN KEHITYS ja arkinen 
turvallisuus tulee myös jatkossa ke-
hittymään. Kehittyvä tekniikka kuten 
älypuhelinsovellukset ja muut jokapäi-

väisessä arjessa mukana olevat 
turvallisuuslaitteet ovat niitä 
asioita, joiden kehitys tulee 
olemaan suurta lähitulevai-
suudessa. Tässä kehityksessä 

Panelian VPK on, ja haluaa olla 
mukana. Tällä tavalla takaamme 
Panelian kyläläisille turvallisen 
huomisen.

Turvallisin ajatuksin 
kohti turvallisempaa 
huomista! 

Hallituksen  
puheenjohtaja
Jussi Vartama

Turvallinen huominen



VAIN NELJÄ päivää kyseisen suuren 
tulipalon jälkeen 15.7.1901 ko-
koontuivat Panelian miehet torille 
perustamaan palokuntaa kylään. 
Tapahtumasta on nyt kulunut 115 
vuotta. Tästä nykyinen pelastustoimi 
sai alkunsa Paneliassa.

1933 PALOSÄÄNTÖ tuli kuntien 
hoidettavaksi ja alkoi sopimukselli-
nen aikakausi. Palokuntatoimintaan 
tuli lisää vaatimuksia ja säädöksiä. 
Toki lakisääteisyys toi palokuntiin pa-
loautoja, moottoriruiskuja ja muuta 
kalustoa. Kehitys palotoimessa alkoi. 

KUNNALLISTA PALOTOIMEA kesti 
70 vuotta, minkä jälkeen siirryttiin 
nykyiseen maakunnalliseen pelas-
tuslaitosmalliin. Pelastuslaitos toi 

Päällikön palsta

Päällikön 
palsta

”Sillo mnää näi ensmäsen gerra, ett kui valuvaaras ”järktavall” 

omaisuut pelasteta. Vanhan Gatila vindimbääl ol muu muas 

skruusfateij ja muit astjoij. Niit avulise ihmise paiskeliva alas 

vindin glaseist. Onni sendä oll fölis siinäkki asjas. Kukka ei saanu 

päähäs nii suurt fatti, ett olis siit kuoll. Ittestäs on glaari, ettei 

yhtä astja ehjäks jäänn.” 
 
– Veini Koskinen, Paloviesti 1943. Kun Banejaha saattiim balokund.

aluksi pelkoja, miten tällainen pieni 
palokunta tulee pärjäämään. Toki 
vaatimukset kasvoivat huimasti. 
Päätöksenteko on kauempana ja by-
rokraattisempaa, mutta se on tuonut 
myöskin mahdollisuuksia palokuntien 
erikoistumiseen normaalitoiminto-
jen lisäksi ja asioita, mitkä eivät olisi 
pienemmässä organisaatiossa ehkä 
mahdollisiakaan.

NYT TÄMÄ aikakausi on loppumas-
sa ja odotellaan valtion päätöksiä 
maakuntamallista ja siitä, miten 
pelastustoimi tullaan hoitamaan uu-
dessa sote-mallissa. Tässäkin asiassa 
pitää palokunnissa olla hereillä ja olla 
valmis vaikuttamaan siihen, että mei-
dänkin kylässä palokuntatoiminta on 
jatkossakin mahdollista – miksei olisi.

PALOKUNTATOIMINTA ON tänä 
päivänä erittäin monipuolista ja 
antaa paljon tekijälleen, joskin myös 
vaatii häneltä paljon. Nykyään pa-
lokuntatoiminta on erittäin moni-
puolinen harrastus, varsinkaan kun 
se ei ole enää pelkkää tulipalojen 
sammuttamista.

MUTTA VÄLILLÄ täytyy muistaa 
myös ottaa rennommin ja levätäkin.

Mukavaa ja turvallista loppukesää!

Palokunnan päällikkö
Juho Ansio

Kysy lisää: Tupuna 040-7077720
Eurajoentie 184 b, 27510 Eura

Ratsastustunnit, leirit, 
valmennukset.
Hevoset ja ponit kaiken 
tasoisilleja ikäisille 
ratsastajille.

TUPUNAN RATSUPIHA

Teemme tapetointi- ja 
sisämaalaustöitä

ja niihin liittyviä pohjatöitä
huolella ja ammattitaidolla.

Soita ja kysy lisää:
    050 590 7799

Työmme oikeuttaa 
kotitalousvähennykseen.
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hälytysosasto
Sopimuspalokunnan 
ydintehtävää hoitaa

Hälytysosasto 
harjoittelemassa 
laskeutumista 
narulla.
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Palokunnan hälytysosaston tehtävät 

koostuvat nykyisin paljon muusta kuin 

veden suihkuttelusta tulipalopaikalla. 

Tulipalot ovat vain osa palokunnan 

toimintaa. Erilaisia hälytystehtäviä 

palokunnalla on nykyään laidasta 

laitaan aina siitä perinteisestä kissan 

pelastamisesta pitkäkestoisiin 

maastopaloihin.  Tehtäväkentän 

laajuuden vuoksi palokuntalaista 

voidaankin kutsua moniosaajaksi 

(sekatyömies).

PANELIAN VPK:N HÄLYTYSOSASTOLLA oli vuonna 
2015 55 hälytystehtävää. Tehtävät koostuivat rakennuspa-
loista, maastopaloista, liikennevahingoista, automaattihä-
lytyksistä, erilaisista avunannoista ja vahingontorjuntateh-
tävistä.

– Hälytysosastossamme on tällä hetkellä noin 30 jäsen-
tä ja uusia innokkaita harrastajia mukaan mahtuu aina, 
sanoo palokunnan päällikkö Juho Ansio.

– Palokuntamme hälytysosaston suurimpiin vahvuuk-
siin kuuluu monen eri alan osaajan osallistuminen toi-
mintaan. Useita eri alojen ammattimiehiä tarvitaan, koska 
tehtävätkin ovat monimuotoisia.

Hälytysosaston koulutus tapahtuu pääsääntöisesti vii-
koittaisissa harjoituksissa, jotka on pidetty maanantaisin 
jo vuodesta 1901 alkaen. 

– Vuosien saatossa koulutus on monipuolistunut ja vaa-
timukset kasvaneet sitten alkuaikojen, kertoo Juho Ansio. 

– Palokuntaharrastus tarjoaa paljon erilaisia kursse-
ja, joissa pääsee kehittämään itseään erilaisiin tehtäviin. 
Kurssit antavat monesti tietotaitoa myös siviilielämään. 
Kurssiputki onkin aika kattava, toteaa Ansio.

Uusien jäsenten perehdyttäminen tapahtuu palokunnan 
omasta toimesta pääsääntöisesti viikkoharjoituksissa, jois-
sa opitaan palokunnan perusasioita ja toimintatapoja.

hälytysosasto

Palokunta harjoittelee säännöllisesti todenmukaisissa 
olosuhteissa, kuten palosimulaattorikontissa.

Pintapelastus on myös osa palokuntatoimintaa.
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ENSIMMÄINEN VARSINAINEN KURSSI on sammu-
tustyökurssi, jossa opiskellaan muun muassa erilaisten 
palojen sammutusmenetelmiä, yksikön toimintaa, veden 
siirtoa, viestiliikennettä, paineilmalaitteiden käyttöä ja 
paljon muita perusasioita.

SAVUSUKELLUSKURSSI SISÄLTÄÄ muun muassa savu-
sukelluksen ohjeistukset, työturvallisuusasioita, huoneis-
topalon sammutustekniikkaa, savusukellustekniikkaa ja 
lämpimät savusukellusharjoitukset.

PALOKUNTIEN ENSIAPUKURSSI sisältää pääasiassa 
SPR:n ensiapukurssit 1 ja 2 hieman höystettynä palo-
kuntaan liittyvillä asioilla, eli melkoisen kattavan paketin 
ensiapuun.

PELASTUSTYÖKURSSI SISÄLTÄÄ muun muassa työ-
turvallisuusasioita, tieliikennepelastamista, hydraulisten 
työkalujen käyttöä pelastamisessa sekä kolariajoneuvo-
jen käsittelyä erilaisissa tilanteissa.

ÖLJYNTORJUNTAKURSSILLA OPISKELLAAN erilaisia 
öljyntorjuntataktiikoita, torjuntavälineistöä, henkilö- 
suojautumista, syttymisvaaramittauksia, erilaisia vuototi-
lanteita, öljyn leviämistä maalla, vedessä, viemäreissä ja 
sen torjumista.

VAARALLISTEN AINEIDEN kurssi koostuu pääsään-
töisesti mittaustoiminnasta, suojautumisesta, vuotojen 
tukkimisesta ja talteenotosta ja kemikaalisukelluksesta.

PINTAPELASTUSKURSSILLA KÄYDÄÄN läpi muun 
muassa perusvälineuinti, pintapelastajan varusteet, avo-
vesiharjoitukset ja erilaiset pelastusmenetelmät.

PALOKUNTIEN ENSIVASTEKURSSILLA perehdytään 
ensiapukurssia enemmän sairauskohtauksiin,
tutkimiseen ja raportointiin, defibrillaattorin käyttöön, 
vammapotilaisiin ja erilaisiin myrkytyksiin.

PALOKUNTIEN TURVALLISUUSVIESTINTÄKURSSI on 
kurssi, jossa käydään läpi erilaisten valistustapahtumien 
järjestämistä, tiedottamista, opettamisen teoriaa ja 
opetustuokion valmistelua.

ALIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS

YKSIKÖNJOHTAJAKOULUTUS KOOSTUU kahdesta eri 
osa-alueesta. Toinen osa-alue käsittelee
kouluttamista ja toinen tilannejohtamista.

PÄÄLLYSTÖKOULUTUS

SOPIMUSPALOKUNNAN PÄÄLLIKKÖKURSSI sisältö 
on teoriapainotteinen kurssi, jossa opiskellaan mm. 
sidosryhmätyöskentelyä, pelastustoiminnan johtamista, 
toiminnan suunnittelua, henkilöstöjohtamista, sopimus-
asioita ja lainsäädäntöä.

Palokuntalaisen 
peruskurssit



YRITYKSEN TULEE huo-
lehtia, että työntekijöillä on 
turvalliset työolosuhteet 
sekä sitouttaa henkilökunta 
toimimaan turvallisen työ-
paikan puolesta. Työnanta-
jan tulee huolehtia, että yri-
tyksen henkilökunnalla on 
riittävät valmiudet onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyyn 
ja toimintaan onnettomuus-
tilanteessa. 

Pelastuslaki 15§  
pelastussuunnitelma 
Valtion asetus  
pelastustoimesta 
YRITYKSEN ON laadittava 
pelastussuunnitelma, jossa 
selvitetään etukäteen mah-
dolliset riskit, keinot niiden 
välttämiseen sekä toimin-
taohjeet erilaisiin onnetto-
muustilanteisiin.

Suurten yleisötilaisuuksien 
järjestäjän tulee laatia 

tapahtuman pelastussuun-
nitelma. Tilapäismajoitusta 
järjestävän on laadittava 
tilapäismajoituksen pelastus-
suunnitelma.

Palotarkastus 
PELASTUSLAITOS MÄÄ-
RITTELEE tarkastettavat 
kohteet alueellaan riski-
perusteisesti. Tätä varten 
pelastuslaitoksella on 
valvontasuunnitelma, jossa 
esitetään palotarkastuksen 
lisäksi muut valvontatoi-
menpiteet sekä kuvataan 
miten valvontasuunnitelman 
toteutumista arvioidaan. 
Tavoitteena on turvalli-
suustason parantaminen ja 
onnettomuuksien määrän 
vähentäminen. Pelastuslai-
tos ottaa yhteyttä kohtee-
seen ennen palotarkastuksen 
suorittamista. 

www.pelastustoimi.fi

Pelastus-
suunnitelmat

Nuoremmat hälytysosastolaiset lähdössä 
harjoittelemaan savusukellusta.



PALOKUNTA KULJETTAA henkilöstön, ”työkalut” ja 
sammutusaineet hälytyskohteeseen erikoisajoneu-
voilla, joita virallisesti kutsutaan pelastusajoneuvoiksi, 
mutta kansalaiset tuntevat ne paloautoina. Panelian 
VPK:lla on neljä autoa käytettävissa erilaisiin hälytys-
tehtäviin. Sammutusauto on palokunnan ”työkalu-
pakki”, säiliöauto kuljettaa sammutusveden, raivau-
sautolla hoidetaan erikoistehtäviä ja miehistöautolla 
ajetaan niin ensivastetehtäviä kuin erilaisia henkilö- ja 
tavarakuljetuksia.

RSA 651 Sammutusauto Scania

Sammutusauto on yleensä ajoneuvo, jolla palokun-
nasta lähdetään aina ensimmäisenä liikkeelle lähes 
kaikkiin hälytystehtäviin. Sammutusautossa on paikat 
kuudelle henkilölle. Heitä ovat konemies, yksikönjoh-
taja ja kaksi sammutusparia.

Kalusto on monipuolinen, koska kyseisellä autolla 
pitää pärjätä monenlaisissa pelastustehtävissä. Kalus-
tona muun muassa paineilmalaitteita, letkua, liittimiä 
ja suihkuputkia, raivausvälineitä, hydrauliset pelastus-
välineet ja nostotyynyt.

RSA 653 Säiliöauto Scania

Säiliöauto on nimensä mukaisesti tarkoitettu veden 
siirtoon. Autossa on 8000 litraa vettä, letkua ja erilai-
sia liittimiä.

RSA 6597 Raivausauto  

Unimog ”Mokki”

Mokki on niin sanottu erikoisajoneuvo. Se on tarkoi-
tettu pääsääntöisesti rakennusten purkuun ja isojen 
vesimäärien siirtoon. Vahvuutena on myöskin maas-
tokelpoisuus. Varustuksena on muun muassa henki-
lönostokori, raivauskoura ja kaksi suurtehopumppua 
veden siirtoon.

RSA657 Miehistöauto

Miehistöauto on tarkoitettu lisämiehistön kuljettami-
seen. Miehistöautoa käytetään myös ensivastehäly-
tyksiin, ruokahuollon kuljetuksiin, kursseilla käyntiin 
ja muihin palokunnan tarpeisiin.

Neljä hälytys- 
ajoneuvoa ja 
museo- 
Ford

haavo oy
OY HAAVO AB 2014

Uusihaka 1        
27420  PANELIA AS

HAKALAN METALLI OY

Puh. 02-8648 016    
Fax. 02-8648 123

 

 

 

 

Rehunvalmistus 

Desinfiointikaasutukset 

Kiinteistöjen tuholaistorjunta 

 

 

www.ap-mylly.fi 

 

 

 



Neljä hälytys- 
ajoneuvoa ja 
museo- 
Ford

www.raikka.fi

RÄJÄHTÄVÄÄ 
KONEISTUSTA

JO 

70
VUOTTA

T:mi Juho Ansio 
 
   Sammuttimien 

 myynti 
 huolto 
 tarkastukset 

 
                        p. 0400 748 088 
 

 

 

 

 

 

0451345726 www.hiushuoneiida.fi
iida.heine@gmail.com
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PALOKUNNALLA ON kolmikantasopimus pelastuslai-
toksen ja sairaanhoitopiirin kanssa. Ensivaste hälytetään 
A-kiireellisyysluokan hälytyksiin, eli tilanteisiin, joihin en-
siapu on saatava mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa 
ensivaste liitetään myös B- kiireellisyysluokan hälytyksiin 
tilanteen niin vaatiessa. 

Ensivasteella monipuolinen  
tehtäväkenttä

Ensivasteyksikön henkilösto tekee ensiarvion potilaan 
tilasta ja antaa hätäensiapua. Se on muun muassa koulu-

vuodesta 2001
Ensivastetta
Ensivaseella tarkoitetaan 

hätätilapotilaan luokse lähetettävää 

lähintä mahdollista pelastustoimen 

yksikköä, joka kykenee aloittamaan 

välittömät toimenpiteet potilaan 

peruselintoimintojen turvaamiseksi, 

antamaan tehostettua ensiapua, 

arvioimaan potilaan tilan ja 

raportoimaan tilanteesta eteenpäin. 

Panelian VPK:n ensivasteosasto aloitti 

toimintansa vuonna 2001.

tettu ja varustettu kammiovärinän hoitamiseen defibril-
loimalla. Yksikkö raportoi havainnoistaan kohteeseen 
matkalla olevalle ensihoitoyksikölle (ambulanssi), ensihoi-
don kenttäjohtajalle tai ensihoitolääkärille. 

Ensivasteyksikköä ei koskaan hälytetä kohteeseen ai-
noana yksikkönä. Ensivasteyksikkö voidaan myös hälyttää 
kohteeseen avustamaan pelastus- ja ensihoitotehtävissä tai 
vaikka opastamaan kauempaa tulevia yksiköitä. 

Sairaanhoitopiiri määrittelee ensivasteyksiköt, toimin-
tavaltuudet ja hälytysperusteet. Ensivasteyksikössä voi 
toimia sellainen henkilö, joka on käynyt ensiapukurssit 
SPR1 ja 2 tai palokuntien ensiapukurssin sekä palokuntien 
ensivastekurssin. 

Kymmenen koulutettua

Tällä hetkellä Panelian VPK:n ensivasteosastossa toimii 10 
koulutettua henkilöä. Hälytykset tulevat heidän hakulait-
teisiinsa sekä matkapuhelimiin tekstiviestinä. Tavoitevah-
vuus on  yksiköllä on 1+2 ja minimivahvuus 1+1. 

Ensivastehälytysten määrä on viime vuonna ollut las-
keva johtuen kiireellisyysluokkien tarkennuksista. Vuonna 
2015 Panelian ensivasteelle tuli 14 ensivastehälytystä. 

Ensivaste vaatii jatkuvaa harjoittelua

Hälytysten vähäisen määrän vuoksi on tärkeää ylläpitää 
ensivastetaitoja säännöllisellä harjoittelulla. Panelian en-
sivasteosastolla on omat harjoitukset kerran kuussa. Vuo-
rollaan joku yksikön jäsenistä pitää harjoitukset etukäteen 
sovitusta aiheesta. Tämän lisäksi ensivasteharjoittelua on 
hälytysosaston normaalien viikkoharjoitusten yhteydessä. 
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Ensivastetta

Ensivaste harjoittelee 
säännöllisesti 
tositilanteisiin.



A (”AARNE”) -KIIREELLISYYSLUOKKA
Riskinarvion perusteella potilaalla on
• välitön hengenvaara
• peruselintoimintojen  
(hengitys, verenkierto, tajunta) 
vakava häiriö tai ilmeinen uhka sellaisesta

B (”BERTTA”) -KIIREELLISYYSLUOKKA
Riskinarvion perusteella potilaalla on
• viitteitä peruselintoimintojen häiriöstä tai 
uhasta

C (”CELSIUS”) -KIIREELLISYYSLUOKKA
Riskinarvion perusteella potilaalla on
• peruselintoimintojen vähäinen tai lievä häiriö 
tai oire, jossa riskioire tai sen kehittyminen on 
suljettu pois

D (”DAAVID”) -KIIREELLISYYSLUOKKA
Riskinarvion perusteella potilaalla
• ei viitteitä peruselintoimintojen häiriöstä 
(suljettu varmuudella pois)

Kiireellisyysluokat A ja B ovat siis käytännössä 
sellaisia, joihin ensihoito- ja sairaankuljetusyksi-
köt menevät hälytysajona.

Ensivasteen 
kiireellisyysluokat:

www.purkaamo.net

KÄYTETYT VARAOSAT 
HENKILÖ- JA 

PAKETTIAUTOIHIN 
vm. 2000 – 2015

Verkkokaupassa yli 60.000 varaosaa

AUTOPURKAAMO

Maakunnantie 9, Panelia, puh. 02-864 7264

KÄYTETYT 
VARAOSAT

HENKILÖ- JA 
PAKETTIAUTOIHIN

vm. 2000 - 2016

Verkkokaupassa 
yli 70.000 varaosaa

- block- ja metallimallit
- yksittäis- ja piensarjojen koneistus
- 3d-mallennus

www.mallivarustekoski.fi

MALLIVARUSTE KOSKI OY

Maakunnantie 2, 27430 PANELIA 
Puhelin / fax 02-864 7465

Mäkiläntie 1, 27430 Panelia p. 02 864 7571

Avoinna ma–pe klo 6–15
Lounas noutopöydästä klo 11–13
Iltaisin ja viikonloppuisin järjestämme  
  tiloissamme juhlat, muistotilaisuudet,
  kokoukset yms.
Tilauksesta kokkaamme ja leivomme
  myös kotiin vietäväksi

Lounaskahvila Myllynsilta

Elvytysharjoitus 
käynnissä.
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Seitsemän 24h-asemaa

Pelastuslaitoksella on minuutin lähtö-
valmiudessa noin 35 ammattihenkilöä 
seitsemällä vakinaisella paloasemalla. 
Ympärivuorokautisesti miehitet-
tyjä paloasemia ovat Kanta-Porin, 
Rauman, Meri-Porin, Kankaanpään, 
Huittisten, Harjavallan ja Ulvilan 
paloasemat. 

49 sopimuspalokuntaa

Miehitettyjen paloasemien lisäksi 
pelastustoiminnasta huolehtivat 
sopimuspalokunnat pelastuslaitok-
sen kanssa tekemänsä sopimuksen 
mukaisesti. Satakunnassa on 49 
sopimuksen tehnyttä sopimuspalo-

kuntaa, Panelian VPK on yksi niistä. 
Sopimuspalokuntien hälytysosastois-
sa on kaikkiaan noin 870 henkilöä. 
Lisäksi pelastuslaitoksella on yhteis-
työsopimukset alueen merkittävien 
teollisuuslaitosten, puolustusvoimien 
sotilaspalokuntien (Huovinrinne ja 
Niinisalo) ja kahden järvipelastus-
yhdistyksen (Pyhäjärvi ja Isojärvi) 
kanssa. 

Kolme päivystysaluetta

Pelastustoiminnan johtaminen 
Satakunnassa on jaettu kolmeen 
eri päivystysalueeseen. Päivystävä 
palomestari päivystää Kanta-Porissa, 
Eurassa ja Kankaanpäässä. Päivit-
täistä johtamistoimintaa tukemaan 

Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta 

sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja 

väestönsuojelusta Satakunnan alueella paikalliset ja 

maakunnan tarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen. 

Pelastuslaitosta ohjaa johtokunnan hyväksymä 

Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös, joka 

on voimassa aina neljä vuotta kerrallaan. 

Satakuntaan on muodostettu myös 
ympärivuorokautinen tilannekeskus 
Kanta-Porin paloasemalle, joka pal-
velee koko Satakunnan maakuntaa ja 
muun muassa tukee pelastustoimin-
nan tiedottamista ja mediaseurantaa.

Viisi ambulanssiasemaa 

Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjo-
ta Satakunnan maakunnan kunnille 
pelastuslaissa ja yhteistoiminta-
sopimuksessa mainitut palvelut. 
Pelastuslaitos voi tuottaa sopimus-
pohjaisesti myös muita toimialaan 
soveltuvia palveluita. Pelastuslaitos 
on solminut ensihoidon yhteistoimin-
tasopimuksen Satakunnan sairaan-
hoitopiirin kanssa. Pelastuslaitoksen 
ambulanssit ovat hajasijoitettuna 
Kanta-Porin, Meri-Porin, Ulvilan, 
Rauman ja Noormarkun paloase-
mille. Ensihoitopalvelua toteutetaan 
seitsemän ensihoitoyksikön voimin. 
Ensivastetoimintaa tuotetaan jokai-
selta miehitetyltä paloasemalta sekä 
kumppanuussopimuksella sopimus-
palokuntien kanssa 36 paloasemalta. 
Näistä Panelian VPK on yksi. 

Satakunnan pelastuslaitos-
ta johtaa pelastusjohtaja Pekka 
Tähtinen. Panelian VPK kuuluu 
aluepalopäällikkö Juha Suonpään 
vastuualueeseen.

Panelian 
paloasema.

TEKSTI Mirva Torvinen, valistusmestari, satakunnan pelastuslaitos
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Oletko jäsenenä tällä hetkellä jossain VPK:ssa?

– Olen nykyisellä asuinpaikkakunnallani Turussa toimivan 
Kaarinan VPK:n jäsen. Mukana sen toiminnassa olen niin 
paljon kuin liikkuva ja epäsäännöllinen työni antaa myö-
den. Lisäksi olen mm. vapaaehtoissektorin koulutuksesta 
huolehtivan Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n puheen-
johtaja ja sitä kautta jatkuvasti tekemisissä pelastustoi-
men vapaaehtoisten kanssa.

Minkälainen historia sinulla on Panelian VPK:n riveis-
sä?

– Aktiivinen toimintani Panelian VPK:ssa rajoittuu poi-
kaosastoon 1970-luvulla. Muutin opiskelujeni takia pois 
Paneliasta heti lukion jälkeen. Matkan varrella minulla 
on koko ajan ollut elävä kontakti Panelian VPK:aan siellä 
toimivien ystävieni kautta. 

Miten / miksi aikoinaan liityit palokuntaan?

– Liittymiseni palokuntaan tapahtui ilman yleviä päämää-
riä. Kavereiden mukana menin. Paneliassa oli silloin tapa-
na kuulua palokuntaan ja pelata Raikkaassa jääkiekkoa. 
Mainioita asioita kumpikin. Mieleeni ovat myönteisellä 
tavalla jääneet oppitunnit paloaseman yläkerran luokassa 
ja käytännön kalustoharjoitukset. Toiminta oli sopivan 
reipashenkistä ja kurinalaista sekä siinä oppi ihan uusia 
taitoja. 

Oletko päässyt tutustumaan Panelian VPK:n toimin-
taan paikkakunnalta pois muuton jälkeen tai törmän-
nyt porukkaan muualla?

– Kun pyörii pelastustoimen porukoissa, niin panelialaisiin 
palokuntalaisiin ei voi olla törmäämättä. Paneliasta ollaan 
aktiivisesti mukana monissa kuvioissa, kuten vaikkapa 
opintopäivillä ja nuorisoleireillä sekä palokuntien SM-ki-
soissa. Olen saanut joitain kertoja isännöidä panelialaisia 
heidän opintomatkallaan. Erityisen mieliinpainuvaa oli, 
kun miehistöautollinen panelialaisia VPK:laisia oli palo-
kuntapuvuissaan väitöstilaisuudessani Tampereella vuon-
na 2001. Väitökseni aihe ”Sähköpalojen riskienhallinta” 
liittyi kovasti paloturvallisuuteen ja sen kehittämiseen.

Onko vuosien takaa mitään muistoja Panelian 
VPK-ajoilta?

– Niitä on paljonkin. Aivan ensimmäisistä harjoituksista 
on jäänyt mieleen kouluttajan harmistus, kun hyvästä 
opastuksesta huolimatta ei letkukelan käsittely oikein 
tahtonut onnistua.

Veli-Pekka Nurmi

Energian ja turvallisuuden 
asiantuntija Paneliasta

Missä työtehtävissä muun muassa olet urasi aikana 
ollut? 

– Olen koko työurani tehnyt oikeastaan kahta asiaa. Olen 
työskennellyt energiakysymysten ja turvallisuusasioiden 
parissa. Energia-alalla olen toiminut erilaisissa tehtävissä 
lapion varresta ylimpään johtoon asti. Paneliankosken 
Voiman lisäksi olen työskennellyt Imatran Voima Oy:ssä, 
Oy Rosenlew AB:n Porin Voimassa, Suomen Sähkölaitos-
yhdistyksessä ja Porin energialaitoksella sekä viimeksi 
Tampereen Sähkölaitoksen konsernijohtajana ja emoyh-
tiön toimitusjohtajana. Turvallisuusasioissa taas olen ollut 
osastopäällikkönä Sähkötarkastuskeskuksessa, johtajana 
TUKESissa, lääninvalmiusjohtajana Länsi-Suomen läänin-
hallituksessa sekä nyt viimeiset kuusi vuotta Onnetto-
muustutkintakeskuksen johdossa. Lisäksi olen vuodesta 
2006 lähtien ollut turvallisuusjohtamisen dosenttina 
Tampereen teknillisessä yliopistossa ja vuodesta 2013 
Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenenä.

Mikä on tämänhetkinen työpaikkasi ja toimenkuvasi?

– Onnettomuustutkintakeskuksessa tehtäväni on vastata 
viraston johtamisesta ja kehittämisestä. Onnettomuus-
tutkintakeskus on oikeusministeriön yhteydessä toimiva 
itsenäinen ja riippumaton tutkintaviranomainen, jonka 
tehtävänä on tutkia turvallisuuden parantamiseksi kaikki 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tapahtuvat Suomea ja 
suomalaisia koskevat vakavat onnettomuudet ja niiden 
vaaratilanteet. Virasto on ollut voimakkaan kehittämisen 
kohteena koko 2010-luvun. Se on tehnyt työstäni erittäin 
mielenkiintoista. Joskaan työtunteja ei näissä hommissa 
kannata ruveta laskemaan.

Paneliassa oli silloin 
tapana kuulua  
palokuntaan ja  
pelata Raikkaassa  
jääkiekkoa. 

”

Onnettomuustutkintakeskus
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Työsi liittyy aika läheisesti myös palokunta-alaan.  
Miten VPK-toiminta näyttäytyy sinun työtehtäviisi?

– Laki määrittää, että Onnettomuustutkintakeskuksen 
on aina tutkiessaan tapausta arvioitava myös tehdyt 
pelastustoimet. Koska vapaaehtoisilla palokunnilla on 
keskeinen rooli suomalaisessa pelastustoimessa, ovat 
ne viraston tutkintatyössä jatkuvasti mukana tutkinnan 

kohteina. Nykyisessä työssäni kuin myös 
lääninvalmiusjohtajana olen nähnyt, että 
vapaaehtoinen palokuntatyö on todella 
erilaista eri puolilla Suomea. Erot voisi 

karkeasti ottaen tiivistää siihen, että länti-
sessä Suomessa vallitseva palokuntamuoto 
on VPK, missä sen toimintaan osallistuville 
ei makseta palkkaa. Pelastuslaitos maksaa 
korvaukset VPK-yhdistykselle. Muualla Suo-
messa tekijöiden henkilökohtainen palkka 
on käytännössä edellytys 
sopimuspalokuntatoi-
minnalle. 

Onko VPK taustallasi voinut olla mitään vaikutusta 
työpaikkojesi valintaan?

– Kyllä sillä varmasti on ollut. Turvallisuusasiat ovat aina 
kiinnostaneet ja palokuntatoiminta on muodostanut 
sopivan peruspohjan osaamisen syventämiselle. Lisäksi 
oma palokuntatausta on ollut omiaan helpottamaan 
vapaaehtoisen palokuntatoiminnan ymmärtämistä osana 
suomalaista pelastustoimen järjestelmää.

Haastattelua varten sinut tavoitettiin Unkarista työ-
matkalta, ja yllättäen, matka liittyi palokuntatoimin-
taan. Kerro hieman matkasta.

– Unkarin matkani oli työmatkanomainen vapaa-ajan mat-
ka. Olimme Pohjanmaan Pelastusalan liiton järjestämällä 
reissulla. Otimme lomaa helatorstain jälkeisen perjantain 
ja käytimme pitkän viikonlopun Unkarissa tutustuen 
sikäläiseen pelastustoimeen ja alan koulutukseen. Vapaa-
ehtoisilla on tärkeä rooli myös siellä. Pääsimme perehty-
mään myös unkarilaiseen Heroksen paloautotehtaaseen. 
Kauhajoen VPK:ssa toimii yksikönjohtajana äidinkielenään 
unkaria puhuva nuori mies. Hänen avullaan kommunikoin-
timme sujui mainiosti. Oli todella mielenkiintoista havaita 
selviä yhtäläisyyksiä Suomen ja Unkarin välillä, mutta 
myös todeta olosuhteiden ja järjestelyjen olevan siellä 
monessa asiassa erilaiset kuin meillä. Tässä suhteessa 
pätee vanha sanonta, että ”matkailu avartaa”. Lisäksi oli 
hienoa havaita unkarilaisten olevan todella ystävällisiä, 
avoimia ja vieraanvaraisia.

Kerro jokin tarina tai ihmetys maailmalta palokuntiin 
liittyen?

– Oikeastaan keskeinen ihmetyksen aihe maa-
ilmalla on suomalaisten vapaaehtoisten 

korkea osaamistaso. Vapaaehtoisten 
koulutusjärjestelmämme yhdistettynä 
hyvään motivaatioon ja määrätie-
toiseen harjoitteluun palokunnissa, 
tuottaa vertailun kestäviä osaajia.

Suositteletko harrastusta ja jos 
niin miksi?

– Ilman muuta VPK-toiminta on suo-
siteltava harrastus ikään tai suku-
puoleen katsomatta. Suomalainen 
pelastustoimi olisi pulassa ilman 
vapaaehtoisia. Lisäksi palokunta-
harrastus antaa hyödyllisiä tietoja 
ja taitoja sekä kirjaimellisesti ”pitää 
poissa pahanteosta”. 

Mitä vielä haluat kertoa tähän 
haastatteluun?

– VPK on todella tärkeä osa panelia-
laista turvallisuuden hallintaa. Hyvällä 

yhteistyöllä pelastuslaitoksen ja muiden 
palokuntien kanssa rakennetaan arjen 

turvallisuutta. Toivon voimia ja jaksamista 
kaikille mukana oleville.
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Haastattelu

Kaikki lähti 
kavereiden 
kannustuksesta
Antti Peurakoski

Minkälainen historia sinulla on Panelian VPK:n 
riveissä? Miten ja miksi aikoinaan liityit palo-
kuntaan? Onko vuosien takaa mitään muistoja 
Panelian VPK:ajoilta?
– Liityin Panelian VPK:aan noin 10-vuotiaana. 
Muutama kaveri oli liittynyt hieman aikaisemmin 
ja kuultuani heiltä paljon positiivista palautetta, 
inspiroiduin sitten itsekin lähtemään mukaan 
toimintaan. Siitä lähtien olin aktiivisena nuori-
so-osaston toiminnassa, alussa palokuntanuorena 
ja myöhemmin koulut-
tajana. Tuon aikakauden 
parhaimmat muistot ovat 
leirielämä alueen ja liiton 
leireillä. Paljon uusia tuttu-
ja, paljon muistiinjääneitä 
tapahtumia ja paikkoja. 
Joskus sitä heräsi aamu-
yöllä puolijoukkueteltasta 
pää vesilammikossa rankan 
sateen jälkeen. Tilanne ei 
silloin välttämättä ollut niin 
hauska, mutta jälkeenpäin 
on naurattanut.

Hälytysosaston har-
joituksiin pääsi noin 
16–17-vuotiaana ja myö-
hemmin sai osallistua 
myös hälytyksiin. Parhaita 
muistoja ehdottamasti 
vuosittaiset Palokuntien 
SM-kilpailut, joissa tuli käy-
tyä vaihtelevalla menestyk-
sellä. Tosin kohokohta taisi 
olla aina itse reissu kisatu-
loksesta riippumatta.

Asut tällä hetkellä 
Espoossa, jossa toimii 
vakinaisen palokunnan 
lisäksi monta VPK:ta. 
Tiedätkö mikä on lähin VPK:si ja oletko käynyt 
tutustumassa paikkakuntasi palokuntiin? Mikä 

tämänhetkinen työpaikkasi ja toimenkuvasi? Oletko 
jäsenenä tällä hetkellä jossain VPK:ssa?
– 2008 tuli töiden perässä muutettua pääkaupunki-
seudulle Espooseen, jolloin en enää ehtinyt osallistua 
Panelian VPK:n toimintaan. Ammatiltani olen tietotek-
niikan insinööri ja nykyisin suunnittelen matkapuhelin-
verkkoja Ericssonilla Kirkkonummella. 

Tänne muuttaessani tuli aktiivisesti etsittyä tietoa 
lähiseudun VPK:ista. Harmikseni toiminta oli hyvin pie-
nimuotoista ja palokuntien rooli todella pieni vakinais-

ten palokuntien hoitaessa kaikki 
hälytykset. Tämä oli varmaan 
suurin syy sille, etten liittynyt 
mukaan mihinkään paikalliseen 
palokuntaan.

Voisitko kuvitella liittyväsi 
palokuntaan joskus uudelleen 
(jos et tällä hetkellä ole jossain 
jäsenenä) tai oletko jollain 
tavalla kytköksessä alaan?
– En ole kytköksissä alaan, mutta 
ehdottomasti voisin liittyä takai-
sin jos asuinpaikkakunta muut-
tuu tulevaisuudessa.

Kerro jokin tarina tai ihmetys 
vuosien varrelta palokuntiin 
liittyen?
– Nimeltä mainitsematon kaveri 
taisi joskus liiton leirillä Sauvos-
sa, hiljaisuuden jälkeen, pudota 
vaatteineen päivineen läheisen 
temppuradan köysisillalta mudan 
joukkoon. Muistan että haju oli 
teltassa sinä yönä sanoinkuvaa-
maton.

Suositteletko harrastusta ja jos 
niin miksi?
– Suosittelen ehdottomasti har-

rastuksena! Monesta opista on hyötyä jälkeenpäin ja 
monet ovat tästä ammatinkin ottaneet.
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Paloautoissa viranomaistunnus on 
R (=Rescue=pelastustoimi).

Pelastuslaitos- 
tunnukset
• SA = Satakunta
Jokaisella pelastuslaitoksen asemalla 
on oma numerotunnuksensa (10-99). 
Asematunnusta seuraavat numerot 
muodostavat tehtävätunnuksen. 
Panelian asematunnus on 65 ja Kiu-
kaisten 64.

Tehtävätunnukset
Alla on lueteltuna kolmasien nume-
roiden merkitys. Sulkujen sisällä on 
kyseisen tunnuksen perässä olevan 
mahdollisen neljännen numeron 
merkitys (kalustotunnus/ järjestysnu-

mero).
1 = sammutusauto
(2–4 = järjestysnumero,  
2.–4. auto)
(5–9 = kevyt sammutusauto,  
1.–5. auto)
2 = säiliösammutusauto
(2–9 = järjestysnumero,  
2.–9. auto)
3 = säiliöauto
(2–9 = järjestysnumero,  
2.–9. auto)
4 = vaahto- tai jauheauto
(1–4 = vaahtoauto, 1.–4. auto)
(5–9 = jauheauto, 1.–5. auto)
5 = raivausauto
(2–4 = järjestysnumero, 
2.–4. auto)
(5 = pelastussukellusauto)
(8 = kemikaalitorjunta-auto)

6 = nostolava-, puomitikas-  
tai tikasauto
(2–9 = järjestysnumero, 
2.–9. auto)
7 = miehistönkuljetusauto
(2–9 = järjestysnumero, 2.–9. alus)
8 = vene tai alus
(2–9 = järjestysnumero, 
2.–9. auto)
9 = muu pelastustoimen  
ajoneuvo
(2–3 = järjestysnumero, 
2.–3. auto)
(4 = vaihtolava-auto)
(5 = eläintenpelastusauto)
(6 = jälkivahinkojentorjunta-auto 
(JVT-auto))
(7 = letkuauto)
(8–9 = maastoajoneuvo 
(mönkijä, moottorikelkka tms.))
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PANELIAN VPK:SSA aloitettiin ”Ruiskukunto-projekti” 
vuonna 2014. Ruiskukunto on Satakunnan ammattikor-
keakoulun Palvelukeskus Soteekin toteuttama tervey-
denedistämis-projekti, joka toteutetaan opiskelijatyönä 
opettajien ohjauksessa. Projekti on suunnattu Satakunnan 
alueen palokuntalaisille. 

Myös ”Kesäkuntoon”-haasteet aloitettiin kesällä 2014. 
Haasteeseen on sisältynyt muun muassa pyöräilyä, juok-
sua, kävelyä, penkkipunnerrusta ja leuanvetoja. 

Palokuntalaisilla on mahdollisuus yhteen ilmaiseen 
uintikertaan viikossa Euran ja Harjavallan uimahalleissa. 
Finlandia-hiihtosta on erillinen artikkeli sivulla 42.

Ensimmäiset ”viralliset” kestävyyskunnon mittauk-
set (polkupyörä ergo) Panelian VPK on tehnyt 2010 ja 
2012 Paavo Nurmi keskuksessa. Mittaajana Rintamaan 
Sami. Vuodesta 2012 on pelastuslaitos testannut savusu-
keltajiaan. 

Palokunta 
liikkeessä

Palokuntalaisilta – ja heistä 

erityisesti hälytystoimintaan 

osallistuvilta – edellytetään 

vähintään kohtalaisen hyvää 

kuntoa. Palokuntayhdistys 

pyrkiikin monin tavoin 

edistamään palokuntalaisten 

kunnon ylläpitämistä ja 

kehittämistä.

Testi Heikko  Tyydyt-
tävä 

Hyvä Erin-
omai-
nen

Makuulta  
istumaan  
(krt/60 s)

< 20 21-28 29-40 41

Penkki- 
punnerrus, 45 kg 
(krt/60 s)

<9 10-17 18-29 30

Jalkakyykky,  
45 kg 
(krt/60 s)

<9 10-17 18-26 27

Käsinkohonta <2 3-4 5-9 10
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SATAKUNNASSA PELTOJEN ja metsänhoidollisten 
kulotusten suorittamiseen sekä suurempien erien ri-
sunpoltosta tulee ottaa yhteys pelastuslaitoksen tilan-
nekeskukseen puh. 02 621 1500. Tilannekeskus antaa 
tarvittaessa ohjeita lupa- ja turvajärjestelyjä varten.

Pienistä risujenpoltoista ei tarvitse ilmoittaa pelas-
tusviranomaiselle. 

Poltto-ohjeet
• Oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen 

avopoltto on sallittua haja-asutusalueella. 
• Polttaminen on tapahduttava pienissä erissä valoisan 

aikana. 
• Poltosta ei saa aiheutua savuhaittoja tai palonvaaraa. 
• Avopoltto taaja-asutusalueella (asemakaava-alueella) 

ei yleensä ole sallittua. 
• Savuhaittojen ja palonvaaran takia ei yleensä anneta 

lupia polttamiseen. 
• Polttamisen sijasta suositellaan oksien ja risujen sekä 

muun niihin verrattavan jätteen kompostointia. 
• Kuntien jätehuoltomääräyksissä on yksityiskohtaisia 

määräyksiä oksien ja risujen sekä muun niihin verrat-
tavan jätteen poltosta. 

• Polttopaikalle on aina varattava riittävästi alkusam-
mutuskalustoa ja järjestettävä vartiointia. 

• Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa. 
• Tulen sytyttäjä vastaa poltosta aiheutuvista mahdolli-

sista vahingoista. 
• Metsäpalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa
• Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olo-

suhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn vuoksi ovat 
sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun 
tulipalon vaara on ilmeinen.

Risujen  
poltto-ohjeet 

Kuntoilu

PALOKUNNASSA TOIMIMINEN edellyttää että henki-
löstö on hyvässä kunnossa. Normaali kunto riittää ihan 
kuten mitä tahansa muuta fyysistä työtä tekevällä. Kaik-
kien etu tietenkin on mitä paremmassa kunnossa ollaan 
ja esimerkiksi savusukelluskelpoisuuteen pelastuslaitos 
on vaatinut vuodesta 2012 nykymuotoisen kuntotestin 
läpäisyn vuosittain. Kuntotestissä pitää saavuttaa hyvän 
rajat alla olevassa listassa mainituissa suoritteissa. 
Lisäksi savusukeltajan maksimaalisen hapenkulutuksen 
tulee polkupyöräergometriatestissä olla vähintään 3,0 
litraa minuutissa ja 36,0 ml/min/kg suoralla mittausme-
netelmällä mitattuna.

Muun harjoittelun ohella Panelian VPK:ssa syttyi 
kuntoilukipinä vuoden 2014 keväällä, eikä sitä onneksi 
ole saatu sammumaan vielä tähän päivään mennessä. 
Toki liikuttu oli jo aikaisemminkin, mutta ei näin suurel-
la innolla.

Panelia lähti mukaan Satakunnan ammattikorkea-
koulun Palvelukeskus Soteekin toteuttamaan terveyden 
edistämisprojektiin, joka sai nimen RuiskuKunto. Ruis-
kuKunnossa SAMK:n opiskelijat pitivät palokuntalaisille 
erilaisia ohjattuja liikuntaharjoituksia kuten kuntopiiriä, 
allaskuntoilua ja pallopelejä. Liikunnallinen toiminta 
omassa tutussa porukassa sai väkeä niin mukavasti 
liikkelle, ettei RuiskuKunnon järjestäminen jäänyt vain 
yhdelle keväälle.

RuiskuKunnosta innostuneena ja osittain myös savu-
sukellustestit mielessä palokunnassa on nyt järjestetty 
myös useampi itse laadittu kuntohaaste. Tavoitteena on 
ollut suorittaa yksin tai porukassa erilaisia kuntoliikkeitä 
/-harrasteita, joista on saanut pisteitä. Määritetyt rajat 
ylittäneille on ollut hyvän kunnon lisäksi palkintona mm. 
yhteisiä reissuja esimerkiksi jääkiekko-otteluun ja off-
road safarille. Terve kilpailuhenki itseä ja muita vastaan 
on varmasti tuottanut VPK:lle useamman kilon tiukkaa 
lihasmassaa pelastustehtäviä varten.

Säännöllisen kuntoilun lisäksi Paneliasta on nyt 
jo kolmena vuonna ollut Lahden Finlandia-hiihdossa 
edustamassa kovakuntoinen ja ennen kaikkea reippaalla 
mielellä varustettu hiihtotiimi. Muitakin haasteita ja 
tempauksia on väläytelty ja varmasti jotain taas keksi-
täänkin.

Paloasemalla on jäsenistön käytössä oma pieni kuntosali, jos-
ta löytyy kuntoiluvälineet yleiskunnon ja savusukelluskunnon 
ylläpitämiseen. Innokkaat kuntoilijat ovat saaneet käyttöönsä 
uutta ja laadukasta välineistöä, jotka motivoivat entisestään 
pitämään kuntoa yllä. Lisäksi kuntoilla voi paloaseman ulko-
puolellakin. VPK:n mökillä on kaksi uutta kajakkia joilla voi 
lähteä melomaan. Jäsenistöllä on myös mahdollisuun käydä 
kerran viikossa uimassa joko Euran tai Harjavallan uimahal-
lissa. Toisinaan kuntoilun ohelle voi kehittää vielä muutakin 
yhteistä kivaa, kuten vaikka vähän rennompi polkupyöräreis-
su jollekin terassille ja siitä jatkomatka ties minne.

Palokunta ei ole kuntokoulu, mutta pelastustoiminta 
kiittää hyväkuntoista väkeä, joka jaksaa suoriutua hyvällä 
sykkeellä hätätilan aiheuttamassa haastavassa ympäristössä. 
Panelian VPK:sta onneksi löytyy motivaatiota, tukea ja seuraa 
monenlaisen kuntoilun harrastamiseen.
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Jesse Mäkitasku

Missä osastossa olet tällä hetkellä aktiivisena?
– Nuoriso-osastossa.

Miten pitkään olet ollut mukana palokunnassa?
– Liityin vuonna 2011.

Miten / miksi aikoinaan olet liittynyt palokun-
taan?
– Kaverit harrastivat jo palokuntaa.

Suositteletko harrastusta ja jos niin miksi?
– Suosittelen, koska palokunnassa on monen moista 
toimintaa.

Mikä on mieleenpainuvin hetki? 
– Leirit ovat jääneet mieleen.

Haaveiletko palomiehen 
ammatista?
– Voisin kuvitella itseni palo-
miehen ammatissa. Se ei ole 
kuitenkaan ykkösvaihtoehtoni.

Aiotko jatkaa harrastusta 
Panelian VPK:ssa myös 
aikuisena?
– Aion jatkaa harrastusta 
myös aikuisena.

Matti Aalto

Missä osastossa olet tällä hetkellä aktiivisena?
– Veteraaniosastossa.

Miten pitkään olet ollut mukana palokunnassa?
– Poikaosastoon 1952.

Miten / miksi aikoinaan olet liittynyt palokun-
taan?
– Ei ollut muutakaan tekemistä.

Missä tehtävissä olet urasi aikana ollut?
– Nuoriso-osaston vetäjänä, Palokunnan hallituk-
sessa ja kunnan palolautakunnassa.

Suositteletko harrastusta ja jos niin miksi?
– Ehdottomasti. Parempaa harrastusta ei voisi olla. 
Antaa eväitä elämään yleensä.

Aallon Masa on aina muistettu tarinan kertojana. 
Mikä on mieleenpainuvin hetki palokunnasta?
– Köyliön varavankilan palo 1.7.1959. Tulipalo on 
jäänyt mieleen suuren uhrilukunsa vuoksi.

Olet Panelian VPK:n 9. kunniajäsen. Mitä se mer-
kitsee sinulle?
–Kyllä se merkitsee aika paljon.

Haastattelu

Kunniajäsen ja  
nuori aktiivi

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO (AVI) 
hallinnoi ja ohjaa metsäpalojen lentotähystystä.

Metsäpalojen syntymistä seurataan koko maassa 
yhteensä 26 lentoreitillä, joilla tähystyslentoja suoritta-
vat Pohjois-Suomen AVIn kanssa sopimuksen solmineet 
lentokerhot ja yritykset. Lennot suoritetaan tähystys-
lento-ohjeen mukaisesti touko-elokuun välisenä aikana. 

Lentojen kilpailutuksesta huolehtii Poh-
jois-Suomen AVI.

Tähystyslentokoneet ovat käytet-
tävissä myös maastopalojen sammutuksen 
johtamisen tukemiseen, onnettomuuksien tai niiden 
uhkien tiedustelulentoihin sekä poliisin apuna etsintä-
tehtäviin.

Metsäpalot



www.matka-salonen.com                      puh. 0286 50505

 

Meiltä ilmanvaihtoon
• puhdistukset

• mittaukset ja säädöt
Työn osuudesta kTT otitalousvähennys

www.nokipojatlehtimaki.fiww

Me tutkimme 
savukokein ja 
mittalaittein

…myös pyöräkuormaajaurakointi
0400-576 1092
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Pelastussuunnitelma omaan kotiin
Jokaiseen kotiin kannattaisi laatia pelastussuunnitelma. 
Pelastussuunnitelma on yhteenveto rakennuksen turval-
lisuusjärjestelyistä, vaaranpaikoista ja niihin varautumi-
sesta. Se sisältää toimintaohjeet tulipalojen ja muiden 
onnettomuuksien varalta. Siihen on mietitty esimerkiksi 
miten yläkerran makuuhuoneista poistutaan, jos por-
taita pitkin ei enää pääse poistumaan. Tämän kautta 
saatetaan huomata, että päädyn tikkaat ovat huonossa 
kunnossa ja että ne olisi syytä kunnostaa. Pelastus-
suunnitelmaan kannattaa kirjata myös muiden tietojen 
lisäksi tärkeimmät puhelinnumerot, kuten esimerkiksi 
Myrkytystietokeskuksen ja oman 
sähköyhtiön päivystävä 
puhelinnumero. 
Kun pelastus-
suunnitelma 
on laadittu, 
niin omia 
taitoja 
kan-
nattaa 
har-
joi-
tel-
la. 

Harjoittele lasten kanssa, että miten asunnosta poistu-
taan eri reittejä pitkin. Leikin varjolla voidaan harjoitella 
soittamista hätäkeskukseen ja isompien lasten kanssa 
voidaan jopa harjoitella ensiapu- ja sammutustaitoja. 
Tätä kautta ehkä lapset innostuvat liittymään paikalli-
seen vapaaehtoispalokuntaan! 

Palovaroitin pelastaa oikeassa paikassa
Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä 
kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Mitä tämä 
tarkoittaa käytännössä? Omistat kaksikerroksisen oma-
kotitalon. Alakerran pinta-ala on 70 neliötä ja yläkerran 

pinta-ala on 55 neliötä. Kuinka monta palavaroitinta 
asennat? Alakertaan tulee kaksi palovaroitinta ja 

yläkertaan yksi palovaroitin. Jokaisessa kerrok-
sessa pitää olla palovaroitin ja jokaista alkavaa 

60 neliötä kohden tulee olla vähintään yksi 
palovaroitin. Suositeltavaa on, että näiden 
lisäksi palovaroitin asennetaan myös makuu-
huoneisiin. Seinälle kiinnitetyn paristokote-
lon avulla palovaroittimen paristo voidaan 
vaihtaa tikkaille nousematta. Palovaroitti-
met testataan säännöllisesti valmistajan 
ohjeiden mukaan. Häkävaroitin kannattaa 
asentaa jos asunnossa on tulisija. 

Ennaltaehkäisy on tärkeä asia 
Turvajakkara on joka kodin apuväline. Sitä 
tarvitaan kattolamppujen vaihdossa tai 
verhojen laitossa. Monesti turvajakkarat 

ovat muuntautumiskykyisiä. Nojallisesta 
keittiöjakkarasta tulee pienellä selkänojan 

nostolla turvajakkara joka helpottaa kii-
peämistä. Kodin kemikaaleja tulee säilyttää 

alkuperäisissä pakkauksissa. Kemikaalien lisäk-
si tulentekovälineet ja lääkekaappi sijoitetaan 

korkealle, lasten ulottumattomiin ja pois näky-
vistä. Ensiapukaappi taas tulee sijoittaa näkyvälle 

paikalle. 
Kodinkoneita ei jätetä päälle ilman valvontaa. Lapsi-

Turvallisuuden tunne 

lähtee kodista
Miten voin itse vaikuttaa kotini turvallisuuteen? Onko jotain keinoja ja turvalaitteita, 

joilla voin lisätä perheeni turvallisuutta kodissamme? Vastaus on, että kyllä voit 

vaikuttaa monin keinoin. 

TEKSTI Mirva Torvinen, valistusmestari, satakunnan pelastuslaitos
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perheissä pistorasiat kannattaa turvasuojata. Samoin 
keittiön kaappeihin voi hankkia turvasulkimet ja huone-
kalujen terävät kulmat suojata.  Mattojen alle laitetaan 
liukuesteet ja kodin lattialaatat valitaan niin, etteivät 
ne ole märkänä liukkaita. Mitä jos kuitenkin tapahtuu 
vahinko ja syttyy tulipalo? Alkusammutuksella on rat-
kaiseva merkitys palon etenemiseen. Sammutuspeite 
ja käsisammutin ovat hyviä välineitä tähän tarkoituk-
seen. Alkusammutuskoulutuksessa käydään läpi eri 
sammutusvälineet ja niiden käyttö. Kurssin kautta saat 
varmuutta toimia hätätilanteessa. 

Lisää turvalaitteilla kotisi turvallisuutta
Kodin turvallisuutta voidaan myös parantaa asenta-
malla erilaisia turvalaitteita palovaroittimen lisäksi. 
Liesivahti hälyttää ja katkaisee tarvittaessa lieden 
sähköt vaaratilanteessa. Lisävarusteena siihen saa 
muun muassa sammuttimen. Lieden tahatonta käyttöä 
voidaan estää lapsilukolla. Erilaiset kodinkoneet voi-
daan varustaa vuoto- ja palovahdilla. Kahvinkeittimen 
virta voidaan katkaista automaattiajastimella, jos laite 
unohtuu päälle. 

Ikäihmisten turvallisuus
Ikäihmisen turvallisuutta voidaan parantaa pienin 
keinoin. Eteisen kynnysmaton alle voidaan laittaa 
lattiatunnistin, joka valvoo ovea ja lähettää hälytyksen 
ennalta määritettyihin puhelinnumeroihin kun siihen 
astutaan. Korotettu sänky ja patjan alle laitettava 
vuodehälytin tuovat myös lisäturvaa kotona asumiseen. 
Turvapuhelimen avulla saadaan apu paikalle nopeasti 
kun kotona sattuu jotain tai olo on heikentynyt. Turva-
puhelimeen voidaan kytkeä erilaisia lisälaitteita, kuten 
ovi-, palo-, liesi- ja kaatumishälyttimiä tai lääkeannos-
telija. Turvallisuutta voidaan parantaa kiinnittämällä 
WC- ja suihkutilojen seiniin tukikahvat ja suihkutilaan 
asennetaan suihkuistuin. Kiukaan ympärillä olevasta 
turvakaiteesta hyötyvät kaikki perheenjäsenet. 
Pihan turvallisuus kuntoon

Ulkoturvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. 
Liukkailla keleillä pihan kävelyreitit hiekoitetaan hyvin. 
Ulkovaloihin voidaan asentaa hämärä- ja liiketunnisti-
met helpottamaan pihalla liikkumista. Talon numero-
kyltti on valaistu ja hyvin näkyvillä. Jäteastia sijoitetaan 
kahdeksan metrin päähän rakennuksesta. Ulkoillessa 
käytetään tarpeen vaatiessa heijastinliivejä, kenkien 
liukuesteitä ja heijastavaa sateenvarjoa. 

Turvallisuuden tunnetta kaikille
Suosittelen jokaista miettimään oman kodin vaaran-
paikkoja ja tunnistamaan niitä. Lapsiperheissä huo-
mio varmasti kiinnittyy eri paikkoihin kuin ikäihmisen 
kotona. Monesti on niin, etteivät kaikki edes tiedä 
erilaisten turvatuotteiden ja apuvälineiden olemassa-
oloa. Onneksi tietoa löytyy ja sitä jaetaan eri tavoin. Tee 
tänään jo omassa kodissasi kierros. Katsele paikkoja ja 
mieti miten itse voisit vaikuttaa kotisi turvallisuuteen. 
Nyt tiedät millä keinoilla ja turvalaitteilla voit lisätä 
kotisi turvallisuutta. 

Näin testaat 
palovaroittimen
Paina palovaroittimen kannessa olevaa testinappia 
noin 5 sekunnin ajan ja toimiva palovaroitin antaa 
hälytysäänen. Hälytysääni loppuu, kun testinappi 
vapautetaan.
• Testaa palovaroitin viikoittain.
• Testaa palovaroittimet aina palattuasi lomalta tai 

muina aikoina, jolloin asunto on ollut tyhjillään 
useita päiviä.

Jos palovaroitin ei toimi edellä mainituissa testa-
uksissa, tarkista että palovaroitin saa verkkovirtaa. 
Mikäli näin on, vaihda varmennusparisto ohjeen 
mukaisesti.
 

Palovaroittimen ylläpito 
Yleisesti ottaen palovaroittimet ovat melko huolto-
vapaita. Alla listattuna muutamia helppoja toimen-
piteitä, jotka olisi hyvä tehdä viikoittaisen toiminta-
testauksen lisäksi:
• Imuroi palovaroitin päältä kevyesti n.6 kk välein 

käyttäen imurissa pehmeää harjaa
• Testaa palovaroitin puhdistuksen jälkeen
• Jos palovaroitin ei toimi kunnolla ja olet tarkista-

nut pariston ja sen kiinnityksen, pitää palovaroitin 
vaihtaa välittömästi.

 

Häkävaroittimet 
Häkävaroittimet varoittavat häkäkaasusta huo-
neilmassa. Se ei varoita muista savuista tai muista 
kaasuista. Hanki siksi myös palovaroitin ja tarvit-
taessa kaasuvaroitin.

Käsisammuttimen 
tarkastaa ammattilainen
Vie käsisammutin tarkastettavaksi kahden vuoden 
välein, jos sitä säilytetään tasalämpöisessä normaa-
lissa sisätilassa. Jos sammutin on alttiina kosteudel-
le, tärinälle, pakkaselle tai lämpötilan vaihteluille, 
se pitää tarkastaa vuoden välein. Ajoneuvoissa, 
kuten matkailuvaunuissa ja- autoissa sekä veneissä 
olevat käsisammuttimet ovat myös tarkistettava 
vuoden välein. Käsisammuttimen tarkastaa ja huol-
taa käsisammutinliike
 

Sammutuspeitteet
Sammutuspeitteet sopivat palonalkujen ja pieneh-
köjen palojen sammuttamiseen. Sammutuspeite on 
palamattomasta materiaalista valmistettu peite, 
jolla palo peitetään ja tukahdutetaan. Sen käyttöä 
on syytä opetella etukäteen. Suositeltavaa on ope-
tella käytännön harjoituksessa sammutuspeitteen 
käyttöä.



HÖYLÄÄMÖ
A.NUOTIO

0500-878 700

“MUKANA ARJESSA 
JA JUHLASSA”

Taksi Pirjo Saarinen 
puh. 0400 320 474

Panelian 
MetallivaliMo oy 

Rauno Kivelä 
02-8647580

Panelian 
Rakennustyö ky 

Rauno Haavisto 
0400 850 444

RS-YMPÄRISTÖHUOLTO OY
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Älä huku  
- käytä  
pelastusliivejä! 
PELASTUSLIIVIEN TÄRKEYDESTÄ puhu-
taan paljon, eikä suotta – valtaosa vesiliiken-
teessä hukkuneista olisi selvinnyt hengissä 
pelastusliivien avulla. Pelastusliivit ovat 
veneilijälle pakollinen varuste.

Hätäraketit, soihdut 
ja savut 
VAIKKA HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET 
eivät ole vesiliikenneasetuksessa eriteltyjä 
pakollisia varusteita, tulisi niiden kuulua 
jokaisen veneilijän perusvarustukseen Jotta 
hätämerkinantovälineet toimisivat juuri 
hädän hetkellä, tulee niitä osata käyttää 
oikein, ne tulee säilyttää oikealla tavalla ja 
niiden voimassaolosta on pidettävä huolta.
Hätämerkin antaminen muutoin kuin hädäs-
sä ollessa on rangaistavaa. 

Hätämerkin- 
antovälineiden 
käyttö 
 
HÄTÄMERKKIEN KÄYTÖSSÄ on syytä 
noudattaa periaatetta, joka mahdollistaa 
suurimman todennäköisyyden merkkien 
havaitsemiselle: Laukaise aluksi yksi 
hätäraketti ja odota n. 3–5 minuuttia, ennen 
kuin laukaiset seuraavan. Kaikkia raketteja 
ei kannata ampua taivaalle liukuhihnalta.
 

112 Suomi-sovellus 
ÄLYPUHELIMILLE ON saatavilla ilmainen 
112 Suomi -sovellus, joka on erinomainen 
työkalu hätätilanteissa. Sen avulla voi 
soittaa yleiseen hätänumeroon 112 sekä 
esimerkiksi Myrkytystietokeskukseen. 
Sovelluksen kautta soitettaessa paikkakoor-
dinaattisi välittyvät suoraan hälytyskeskuk-
seen. Jos soitat toisesta puhelimesta, voit 
tarkistaa koordinaatit 112 Suomi –sovel-
luksesta. Koordinaatit näkyvät selkeästi 
sovelluksen pääruudulla.

Lataa 112 Suomi -sovellus puhelimeesi: 
www.digia.com/112suomi

Mitä sinulle tulee mieleen kun kuule sanan Panelian 
VPK?
– Ehkä ensimmäisenä tulee mieleen perinteiset maanan-
tai-illan paloharjoitukset. Toiseksi tulee mieleen Heinen 
Jouni, jonka menemistä polkupyörällä hälytykseen 
seurasin lapsena Jokihovin ikkunasta. Sitten tietysti 
letkuhumpat.

Oletko ollut mukana palokuntatoiminnassa?
– Itse asiassa en ole koskaan ollut itse mukana.

Tunnet useita VPK:laisia. Mikä tekijä yhdistää näitä 
kavereita vai yhdistääkö mikään?
– Useimpia ainakin yhdistää se, että VPK:laisuus on kulke-
nut suvussa jo pitkään. Tuntemani VPK:laiset ovat olleet 
toiminnassa mukana lapsesta asti ja VPK-aatteesta on 
tullut erottamaton osa heidän elämäänsä.

Mitä haluaisit tietää palokunnasta ja Panelian VPK:s-
ta?
– Olisi mielenkiintoista saada kokea se tunnelma, mikä 
autossa on, kun mennään hälytykseen. Lisäksi olisi muka-
va tietää Panelian VPK:n vaiheet paremmin.

Asut tällä hetkellä Turussa! Turun alueellakin toimii 
vakinaisen palokunnan lisäksi monta VPK:ta. Tiedätkö 
mikä on lähin VPK:si?
– En tiedä, mutta Maarian VPK lienee ainakin yksi lähim-
mistä.

Voisitko kuvitella joskus liittyväsi palokuntaan?
– VPK-touhu on erittäin hieno juttu, mutta se ei ole minua 
varten.

Suositteletko harrastusta ja jos niin miksi?
– Suosittelen ehdottomasti harras-
tuksena! Monesta opista on hyötyä 
jälkeenpäin ja monet ovat tästä amma-
tinkin ottaneet.

Vapaasana.
– VPK on erittäin hieno harrastus. 
Lapsille ja nuorille on varmasti vas-
tuullisuuteen kasvattava harrastus, 
jonka parissa oppii hyödyllisiä taitoja. 
Toivottavasti nuoriso-osasto toimii 
aktiivisena myös jatkossa.

Sami Rintamaa

Palokunta 
ulkopuolisen 
silmin

Haastattelu
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PANELIAN VPK:N NUORISO-OSAS-
TO koostuu 10-17 -vuotiaista nuorista 
tytöistä ja pojista. Palokunta tarjoaa 
nuorille kaikki harrastustoimintaan 
kuuluvat varusteet. Harrastustoimin-
nan kustannuksista vastaa pääsääntöi-
sesti palokunta. Harrastukseen sisältyy 
palokuntatoiminnan lisäksi myös 
paljon muutakin toimintaa, kuten 
elokuvailtaa, liikuntaa, kesäretkiä, 
tutustumiskäyntejä, mökkeilyä ynnä 
muuta yhdessäoloa.

Harjoitukset

Nuoriso-osasto kokoontuu harjoituk-
siin maanantaisin klo 17.00. Harjoi-

Tervetuloa mukaan toimintaan!

VPK:lla aktiivinen 
nuoriso-osasto

Palokunnan  
nuorisotoiminnan  
tavoitteet
• Kasvattaa nuorista
 • turvallisuustietoisia vastuunkantajia.
 • yhteiskunnalliseen toimintaan ja kanssa- 
 ihmisiin myönteisesti suhtautuvia ja kansain- 
 välisesti valveutuneita nuoria kansalaisia.
• Kouluttaa nuoret toimimaan erilaisissa vaaratilan-
teissa oikein ja turvallisesti. Etenkin, kun on kyse 
ihmishenkien pelastamisesta.
• Antaa nuorille mahdollisuus osallistua palo- ja väes-
tönsuojelun sekä muuhun pelastusalaan liittyvään 
ennaltaehkäisevään toimintaan.

tuksissa opitaan paitsi palomiestai-
toja, myös monia yleishyödyllisiä 
kansalaistaitoja, kuten avun hälyttä-
mistä, ensiapua ja alkusammutusta. 
Harjoitukset koostuvat oppitunneista 
ja toiminnallisista harjoituksista, joi-
den kesto on tunnista puoleentoista. 

Leirit

Leirejä järjestetään Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liiton (LSPeL) ja 
Rauman alueen toimesta kahdesta 
kolmeen kertaan vuodessa. Lii-
ton leiri on ns. koulutusleiri, joka 
kestää viikon ja jossa nuori suorittaa 
koulutussuunnitelman mukaisen 

kurssin. Rauman alueen leiri on 
viikonloppuleiri, jossa on enemmän 
vapaamuotoisempaa palokunta- ym. 
asiaa. Liiton leireillä opetellaan 
kurssimuotoisesti palomiestaitoja, 
ensiapua ja palokuntatoimintaa 
yleisesti. Jopa rippikoulun voi käydä 
leirillä. Tietenkin on paljon kan-
salaistaitoja yleisesti kasvattavaa 
toimintaa, jota tarvitaan arkipäi-
vän elämässä. Leiriin kuuluu myös 
vapaa-aikaa, yhdessäoloa, leikki-
mielisiä kilpailuja ja hauskanpitoa. 
Neljän vuoden välein Suomessa jär-
jestetään valtakunnallinen suurleiri, 
johon osallistuu palokuntalaisia 
useista eri maista. 

Lännenkiulu -kilpailu 
alueleirillä. 
Kuva: pauliina puputti
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Tervetuloa mukaan toimintaan!

Pyöräilykypärä
PYÖRÄILYKYPÄRÄ SUOJAA pyöräilijän päätä. Päävam-
maan ei tarvita kolaria vaan se voi syntyä jo pyöräilijän 
kaatuessa. Sopivan kokoinen ja päähän hyvin istuva kypä-
rä suojaa parhaiten. Kannattaa valita koko ja muoto, joka 
tuntuu päässä sopivalta ja mukavalta.
Kypärä suojaa päävammalta

Pyörällä kaadutaan ja kolaroidaan paljon useammin 
kuin tilastot kertovat. Ja vaikka seuraukset eivät ole koh-
talokkaita, päänvammat voivat silti olla vakavia, kivuliaita 
ja hitaita paranemaan. 

Valtaosa pyöräilyonnettomuuksista on yksittäisiä 
kaatumisia, joista selvitään terveyskeskuskäynnillä. 
Vakavampia on joka kymmenes onnettomuus. Aikuisilla 
päävammat syntyvät useimmiten tiehen iskeytymisestä, 
lapsilla taas autoon iskeytymisestä. Päätäkin yleisemmin 
vammautuvat raajat, mutta päävammat ovat usein laadul-
taan vakavimpia.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 
2012–2014 tutkimissa kuolemaan johtaneissa pyöräilyon-
nettomuuksissa kuolleista 55 pyöräilijää ei käyttänyt ky-
pärää. Kypärää käyttämällä heistä 40 prosenttia (22) olisi 
eri todennäköisyyksillä voinut pelastua. Lue lisää VALT:n 
vuosiraportista. Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta ar-
vioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon 
eivät tule mukaan ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet 
kypärän käytön ansiosta.

Turvavyö
TURVAVYÖ PELASTAA riippumatta siitä matkustaako 
etu- vai takapenkillä, taksissa vai linja-autossa. Kiinnitä 
siis turvavyö aina.
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioi-
neet, että vuosina 2012-2014 tapahtuneissa kuolemaan 
johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä 
käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut. VALT:n 
vuosiraportit (link is external) kertovat myös, että turva-
vyön käyttö olisi estänyt tai lieventänyt vammoja neljällä 
viidestä.

Turvavyöttömän takamatkustajan henkilövahinkoriski 
voi olla taajamanopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 
kolminkertainen turvavyötä käyttävän vammariskiin 
verrattuna. Ilman turvavyötä takapenkillä matkustava 
voi aiheuttaa viisinkertaisen kuolemanriskin turvavyötä 
käyttävälle etumatkustajalle.

Lapsi autossa - turvaistuin
TAAPEROLLE ON turvallisinta matkustaa takapenkillä 
selkä menosuuntaan ainakin kolmivuotiaaksi asti. 

Lapselle turvallisin paikka autossa on takapenkillä 
oleva turvaistuin. Ainakin kolmivuotiaaksi asti lapset 
matkustavat turvallisimmin selkä menosuuntaan kiinni-
tetyssä turvaistuimessa tai -kaukalossa. Liikenneturva 
suosittelee Plus-testin läpäisseitä turvaistuimia.

Alle 135 cm pitkien lasten on käytettävä autossa 
painon mukaan määräytyvää turvalaitetta. Liikenneturva 
suosittelee, etteivät alle 140 cm pitkät lapset matkusta 
etupenkillä, jos auto on varustettu turvatyynyin.

Lapsi tarvitsee omaa turvalaitetta kunnes hän on vä-
hintään 135 cm pitkä eli noin kymmenenvuotiaaksi saak-
ka. Tarpeeksi pitkä lapsi voi käyttää turvavyötä aikuisten 
tapaan. Vanhempien esimerkki on tärkeä turvayön 
käytössä: lapsi käyttää, jos vanhemmat käyttävät.

AKTIIVISUUS, REHELLISYYS, vastuunkanto 
ja käytännön taidot kuuluvat hyvän palokunta-
laisen ominaisuuksiin. Mikäli sinulla on tällaisia 
ominaisuuksia ja halu kehittää itseäsi, voit saada 
harrastuksestasi ammatin tai ainakin elinikäisen 
harrastuksen vapaaehtoisessapalokunnassa.

VPK arvostaa nuorisotoimintaa ja tarjoaa 
ainutlaatuiset puitteet harrastaa ja oppia taitoja, 
joita jokainen tarvitsee elämässään. Paneliassa 
on asiantunteva ja kokenut kouluttajakaarti. Jo 
vuodesta 1952. 

Palokuntalaiseksi?
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NAISET HOITIVAT kuukausittaisten kokoontumisiensa 
lisäksi VPK:n tilaisuuksien tarjoilut, hälytysmuonituksia 
ja varustehuoltoa. He järjestivät myös erilaisia kursseja, 
kuten rottinki- ja posliinimaalauskurssin. 

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Liisa Maula. 
Vuonna 1961 naistoimikunta lahjoitti VPK:lle tekemänsä 
lipun. Lipun naulaustilaisuus järjestettiin VPK:n 60-vuoti-
sjuhlan yhteydessä. 

Tärkeänä toimintana on ollut huvilan toiminnan 
ylläpitäminen. Huvilalla koko perheen yhteiset uinti-illat 
saunomisineen ja tarjoiluineen ovat olleet naisten vastuul-
la. Huvilalla on kokoonnuttu avantouintiin pääsiäisenä ja 
lettukesteille syysillan hämärtyessä.

Toiminta on vakiintunut vuosikymmenten saatossa, 
mutta 2000-luvun palokuntanainen panostaa hyvinvoin-
tiin valistaen ja kartuttaen lähimmäisenauttamistaitojaan. 

Naisosasto tänään

VPK:n naisosastolla on ohjelmassa turvallisuustaitoja 
kehittävää yhdessäoloa. Aiheina ovat mm. hyvinvointi, 
ensiapu, liikunta ja turvallisuus. Kouluttajat ovat pääosin 
omasta palokunnasta ja mutta toisinaan myös vierailijoita. 

Iltojemme aluksi kahvitamme myös hälytysosaston. 
Kahvitusvastuut tapahtuvat vuorotteluperiaatteella. Jär-
jestämme myös muita osastoja tukevaa toimintaa, kuten 
kokouskahvituksia, pitkäkestoisilla hälytyksillä hälytys-
muonituksia ja koko perheen huvilailtoja kesätorstaisin.

Osallistumme Rauman alueen naisten toimintaan; kou-
lutuksiin (mm. tekstiilien paloturvallisuus, hälytysmuoni-
tus, alkusammutus), retkiin ja tempauksiin. Voimme olla 
mukana myös nuorten leireillä (alue-/liiton leirit) erilaisis-
sa tehtävissä.

Panelian 
VPK:n 
naisosasto 
60 vuotta
Panelian VPK:n naisosasto perustettiin 

vuonna 1956. Merkityksellistä 

toiminnan alkutaipaleella oli silloisen 

naistoimikunnan yhteishengen 

luominen ja koko perheen tuominen 

palokuntalaistoimintaan. Tänään 

osastossa toimii 13 naista.

Pelastuspartio 
PelleKaijaPum 

aloittaa seikkailunsa 
naisosaston 

järjestämässä eskarin 
valistustilaisuudessa.



Toimintaamme kuuluu myös valistus. Osallis-
tumme palokunnan järjestämiin valistustapahtu-
miin. Lisäksi opastamme esikoululaisille turval-
lisuustaitoja PelleKaija Pumin materiaalin avulla 
(kodin turvallisuus, hätänumeroon soittaminen, 
tajuttoman ensiapu ja turvallisuus mökillä).

Kokoontuminen joka toinen maanantai palo-
asemalla klo 18.30.

 

 

Naiset 
harjoittelevat 
maalikko- 
elvytystä.

Paloaseman 
letunpaistopisteellä 

riitti säpinää 
ensimmäisenä 

paneliapäivänä.
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PANELIAN VPK:STA puuttui sopiva toiminta varttuneemmille 
jäsenille hälytysosastotoiminnan lisäksi. Siksi veteraaneille 
perustettiin oma osasto vuonna 2005. Sitä olivat perustamassa 
pitkään palokunnassa aktiivisesti vaikuttaneet Martti Stenberg, 
Matti Aalto, Urpo Reunanen, Juhani Pinomäki, Erkki Vartama 
ja Raimo Koski. 

Veteraaniosaston toiminnan tarkoituksena on ylläpitää sosi-
aalista kanssakäymistä oman ja muiden palokuntien kesken.

Nyt kun osaston perustamisesta on kulunut jo yksitoista 
vuotta, on veteraanien lukumäärä kasvanut jo viiteentoista ak-
tiivijäseneen. Toimintamme tarkoitus on tarvittaessa olla VPK:n 
tukena ja ennen kaikkea järjestää veteraaneillemme virkistävää 
yhdessäoloa pienten talkoiden, sauna/grilli-iltojen merkeissä 
sekä tutustua toisten palokuntien veteraaniosastoihin. Retkeilyt 
ja erilaiset muut aktiviteetit, kuten esimerkiksi tehdasvierailut 
ovat vahvasti mukana toiminnassamme. Osallistumme myös 
aina runsain joukoin Länsi-Suomen pelastusalan liiton ja Rau-
man alueen veteraanipäiville.

Veteraanit ovat kunnostaneet ja pitävät huolta myös VPK:n 
museosta, eli ”Pruuttahuoneesta”, joka siirrettiin Kaskiston-
tien risteyksestä Tollukkaantielle vuonna 1991. Palokuntamme 
vanha Ford-sammutusauto on kunnostettu ja myös se on vete-
raanien huolenpidon alla. Ja puuhaa riittää, sillä perinteiden 
vaaliminen on tärkeä asia.

Panelian VPK:n 
veteraaniosasto

Veteraaniosaston 
jäseniä kokoontuneena 
paloasemalle.

Vanhan 
pruuttahuoneen 
maalaustalkoot.



HaastatteluPalokuntalainen  
Mikael Anttila on myös 
palolentäjä 

RUOHOMÄENKULMANTIE 27
27430, PANELIA

PUH: 02 864 7058 
FAX: 02 866 9325

Palvelemme asiakkaitamme tuottamalla 
heidän tarpeidensa mukaiset kokonaisuudet 
nopeasti ja joustavasti.

Tuotamme teollisuudelle myös kunnossapito-
palveluita asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

WWW.PANELIANKONE.FI

– LIITYIN PANELIAN VPK:N 
hälytysosastoon lokakuussa 
2013. Olin jo pidemmän aikaa 
miettinyt palokuntaan liittymistä 
sen jälkeen kun asuin taas opin-
tojen jälkeen Paneliassa. Tunsin 
useamman palokuntalaisen ja 
kaipasin mielekästä tekemistä ja 
uusia haasteita. Palokunta lähet-
ti useammalle paikkakuntalaisel-
le kutsukirjeet kuin tilauksesta ja 
liittyminen viiden muun kanssa 
oli enemmän kuin varma juttu.

Asepalveluksen suoritin Lapin 

lennostossa Hornet-apumekaanik-
kona. 2011 valmistuin konetekniikan 
insinööriksi Tampereen ammatti-
korkeakoulusta jonka jälkeen tein 3 
vuotta suunnitteluinsinöörin töitä. 
Nyt minulla on liikennelentäjän 
opinnot loppusuoralla Suomen 
ilmailuopistossa Porissa ja jos kaikki 
menee putkeen, niin työpaikka voisi 
löytyä vaikka Finnairilta. Ilmailen 
myös harrastusmielessä ja lennän 
myös lentopelastusseuran paloval-
vontalentoja Kauttuan ilmailukerhon 
koneella, mutta ne suuntautuvat Var-

sinais-Suomen 
alueelle.

Palokunta 
on ehdotto-
man hyvä har-
rastus kaikille 
miehille ja 
naisille, jotka 
haluavat op-
pia monipuo-
lisia taitoja. 
Palokunnassa 
kaivataan 

tervejärkisiä ja normaalikuntoisia 
tekijöitä joilla on reipas asenne 
ja auttamishalua. Palokunnassa 
kaikki tekevät mitä osaavat ja 
mihin pystyvät. Ryhmähenki on 
Paneliassa tosi hyvä ja palokun-
nassa oppii ja pääsee tekemään 
monipuolisesti asioita joita ei 
muualla pääse tekemään.

Ne ovat mieleenpainuvia het-
kiä kun hälytys tulee ja muutaman 
minuutin kuluttua kiirehditään 
vilkut päällä jonnekkin auttamaan 
ihmisiä hädässä. Se on erittäin 
palkitsevaa, vaikkei tästä mitään 
taloudellista korvausta saakkaan. 
Palokuntaharrastus on kaiken-
kaikkiaan ollut erittäin mielekäs 
ja muodostunut lentämisen 
ohella ykkösharrastukseksi. Tässä 
hommassa viehättää toisten aut-
taminen ja haastavien tilanteiden 
ratkominen. Lisäksi on mielekästä 
pitää itseään hyvässä kunnos-
sa sen varalta että voi jossain 
tilanteessa jopa pelastaa toisen 
hengen. 
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ALKUPÄÄOMAKSI SAATIIN kunnan 
viinaverorahoista 300 mk ja järjes-
tetyistä arpajaisista 1200 mk eli yh-
teensä 1500 silloista markkaa. Uuden 
yhdistyksen suurimpia kilpailuvaltte-
ja olivat paikallisten olojen tuntemus 
ja vakuutusten räätälöinti olojen 
tarpeisiin. Yhtiön kantava ajatus on 
pysynyt samana näihin päiviin saakka. 
Perustajat olivat erittäin edistykselli-
siä ja kaukonäköisiä.

KORVAAMISEN OHELLA on aina 
haluttu ehkäistä vahinkoja: paran-
taa alueen paloturvallisuutta ja 
asukkaiden vastuuntuntoa. Tähän 
toimintaan on kuulunut aikoinaan 
mm. palotarkastusten tekemistä, 
nuohoamisen hoitamista ja mootto-
riruiskujen hankintaa.  1930-luvulla 
yhtiö omisti jopa kymmenen paloau-
toa.  Vuosien varrella on tehty hyvää 
yhteistyötä niin Panelian VPK:n kuin 
muidenkin alueen vapaaehtoisten 
palokuntien kanssa.

LÄHITAPIOLA LÄNNESSÄ on 
tapahtunut useita fuusioita matkan 
varrella ja se toimii nykyään Etelä- ja 
Keski-Satakunnassa sekä Vakka-Suo-
messa 13 kunnan alueella. Yhtiö on 
toimialueellaan johtava ja vakava-
rainen täyden palvelun vakuuttaja. 
LähiTapiola Lännen on reilun 60 000 
asiakkaansa omistama itsenäinen 
yhtiö ja se työllistää n. sata henkilöä. 
Yhtiö on myös merkittävä sijoittaja n. 
80 miljoonan euron sijoitusomaisuu-
della. Teemme päätökset paikallises-
ti myös korvausasioissa ja käytämme 
niiden hoitamisessa mahdollisimman 
paljon paikallisia toimijoita. Maksam-
me vuosittain korvauksia yli 20 000 
vahingosta, joita asiakkaillemme on 
sattunut.

PAIKALLISTEN YHTEISÖJEN tuke-
minen ja Satakunnan ja Vakka-Suo-
men säilyminen elinvoimaisena on 
meille ensiarvoisen tärkeää. Paikal-
lisena yhtiönä sitoudumme alueen 
kehittämiseen ja olemme aidosti osa 
paikallista elinkeinoelämää, emme 
vain valtakunnallisen yhtiön myynti-
konttori. Vaikuttavuutemme alueella 
on palkkoina, ostopalveluina, kor-
vauksina ja veroina vuositasolla 25 
miljoonan euron luokkaa. Tuemme 
paikallisesti kulttuuria, yleishyödyl-
lisiä yhdistyksiä ja urheiluseuroja 
erityisesti lasten ja nuorten osalta.

PAIKALLISET VAPAAEHTOISET pa-
lokunnat, kuten juhliva Panelian VPK, 
ja niiden aktiiviset toimijat ovat aina 
olleet ja ovat tänäkin päivänä mer-
kittävässä roolissa Lännen alueen 
turvallisuus- ja pelastustyössä. Ne 
tekevät erittäin arvokasta ja pyytee-
töntä työtä asiakkaidemme hengen 
ja omaisuuden turvaamisessa sekä 
pelastamisessa vahinkojen satuttua. 

LÄHITAPIOLA LÄNNESSÄ mietittiin 
eri vaihtoehtoja viime vuonna viete-
tyn 130-vuotisjuhlavuotemme juh-
listamiseksi. Halusimme tehdä myös 
konkreettista hyvää toimialueemme 
turvallisuustyön edistämiseksi. 
Nopeasti kohteeksi valikoituivat pai-
kalliset vapaaehtoiset palokunnat. 
Palokuntien tilanteet ovat erilai-
sia, mutta kaikissa tarvitaan yhtä 
palomiehen tärkeää suojavälinettä 
eli palokypärää.  Siksi toimialueen 
kaikille vapaaehtoisille palokunnille 
lahjoitettiin kolme modernia paloky-
pärää.

TÄNÄ VUONNA koko LähiTapio-
la-ryhmän tärkeimpänä turvallisuus-

tekona on maksuttoman alkusam-
mutuskoulutuksen järjestäminen 
100 000 suomalaiselle. Koulutusta 
järjestetään eri puolilla Suomea 
siten, että se täyttää Suomen Pe-
lastusalan Keskusjärjestön SPEKin 
AS1-koulutuksen vaatimukset. 
LähiTapiolan alkusammutuskoulun 
käyneet saavat AS1-kortin, joka on 
voimassa viisi vuotta. Koko vuoden 
kestävä kampanja on nimetty San-
karikoulutukseksi. Nimellä halutaan 
korostaa sitä, että sammutustaidois-
sa on kyse arjen sankaruudesta, jolla 
voidaan säästyä mittavilta aineel-
lisilta vahingoilta ja sillä voidaan 
pelastaa jopa ihmishenkiä. Tulipalon 
kokeminen on valtava järkytys, joka 
voi aiheuttaa myös vakavia henki-
siä ja fyysisiä vammoja aineellisten 
vahinkojen lisäksi. Sammutustaidoilla 
tilanteeseen voi vaikuttaa ratkaise-
vasti.

LÄHITAPIOLA LÄNNEN onnittelee 
Panelian VPK:ta ja kiittää erittäin 
hyvästä yhteistyöstä kuluneiden 115 
vuoden aikana.  Toivotamme onnea 
ja menestystä myös tuleville vuosille!

Jussi Seppälä
toimitusjohtaja
LähiTapiola Lännen

Rinnakkaiseloa  
115 vuotta



Rinnakkaiseloa  
115 vuotta
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PANELIAN VPK ALOITTI opinto- ja tutustumismatkat jo 
70-luvulla. Silloin kohteena oli Fahrengrugin kylä Poh-
jois-Saksassa ja Fahrengrugin ystävyyspalokunta vieraili 
myös useasti Paneliassa. Vierailujen myötä on solmittu 
elämän mittaisia ystävyyssuhteita.

2000-luvun alussa heräsi mielenkiinto suorittaa opinto-
matkoja ulkomaille. Kohteena ovat olleet useat Euroopan 
maat ja niistä viimeisimpänä Islanti.

maailmalla
Halu oppia ympäroivästä maailmasta uusia asioita ja muilta palokunnilta uusia palo- 

ja pelastusalan tietoja on siivittänyt Panelian VPK:n matkustamaan ja tutustumaan 

muiden maiden palokuntien toimintaan  jo vuosikymmenten ajan.

Panelian VPK

2009 kävimme tutustumassa Itävallan palokuntatoimin-
taan Sankt Pöltenissä.

Matkareitti oli Wien-St Pölten-Ramsau-Berchtesga-
den-München. 

St. Pöltenin palokunnassa tutustuimme ajoneuvoihin, 
hälytyskeskukseen ja huolto-, kuntoilu- sekä harjoitusalu-
eisiin. Mieleenpainuva maantieajoneuvo muuntui tarvit-
taessa kiskoillakin kulkevaksi. Heidän viirikokoelmastaan 

Slovakia, Bratislava, 
Nový most -silta 
tonavan yllä.
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maailmalla

löytyy tästedes Panelian VPK:n viiri.
Alpeilla oli mahdollisuus patikointiin ja kesäiseen laskette-

luun Dachsteinissa. Saksan puolella eläydyimme hyvän oppaan 
johdolla hetkeksi Hitlerin aikakauteen Kotkanpesässä. 
München tarjosi vielä tutustumisen palomuseoon ja palokun-
nan kalustoesittelyn.

VUONNA 2011 vuorossa oli Slovakian ja Unkarin kiertue. 
Matka alkoi jälleen Wienistä, josta jatkoimme Bratislavaan 
tutustuen heidän palo- ja pelastustoimeensa. Bratislavasta 
jatkettiin Komarnon kautta Unkarin pääkaupunkiin Budapes-
tiin. Kaupunkiin tutustuttiin kattavalla kiertoajelulla. Vapaa-
ehtoiset ohjelmat johdattivat matkalaiset Tonava-risteilylle, 
sirkukseen, metroseikkailulle, ostoksille tai kylpylään.

     

VUONNA 2013 matka kohdistui Suomenlahden eteläpuo-
lella oleviin maihin, eli kohteena olivat Viro-Latvia-Liettua. 
Matkareitti oli seuraava: Tallinna-Riga-Kaunas-Valga-Tallinna. 
Bussimatka kulki läpi Viron ja Latvian peltoaukeiden ja lukuis-
ten haikaran pesien ohi kohti Kaunasin kaupunkia Liettuassa. 
Kaunasissa tutustuimme kaupungin lisäksi vanhaan ja uuteen 
paloasemaan kalustoineen. Paluumatkalla saimme vielä elä-
myksiä Viron Valgassa Taagepera Loss linnahotellissa.

Heidän 
viirikokoel-
mastaan 
löytyy 
tästedes 
Panelian 
VPK:n viiri.

Paloauto 
St Pölten, 

Itävalta.

Hitlerin 
kotkan pesä, 

Berchtesgaden, 
Saksa.

St Pölten paloaseman oma pubi.Unkarin parlamenttitalo Budapestissä.
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VUONNA 2014 nuoriso-osaston jäsenet Saara Ansio ja 
Matias Aerikkala osallistuivat kansainväliselle palo-
kuntanuorten leirille Saksan Köningsdorfissa. Leirillä 
tutustuttiin saksalaiseen palokuntaharrastukseen. Suo-
malaiset leiriläiset järjestivät Suomi-illan. Leirin ohella he 
vierailivat mm. kiipeilypuistossa ja nähtävyyksillä. 

VUONNA 2015 tutustuttiin Islantiin ja heidän varautumi-
seensa kriisitilanteisiin. Kylmä ja karu maa tulivuorineen 
ja geysireineen asettaa omat haasteensa pelastustoimin-
nalle. Matkalaiset saivat kokea geysiren yllättävän pur-
kauksen, valaiden uinnin tyynellä merellä ja ihoa hellivät 
kuumat kylvyt.

Valtakunnallisen palokuntatyön luottamustoimien 
myötä jäsenemme ovat päässeet edustamaan Suomea 
toimihenkilönä palokuntaolympialaisissa Ruotsissa ja 
Tsekissä. Myös valtakunnallisen seminaarityön myötä 
on tullut tutuksi palokuntatoiminta USA:ssa, Puolassa, 
Saksassa, Itävallassa, Irlannissa ja Englannissa.

Uutta oppien ja seuraavaa matkaa jo suunnitellen! 
Panelian VPK

Liettua kaunas Palokuntavierailun yhteiskuva.
Islantilainen geysir.

Islantilainen kaupunkipaloauto.

Ryhmäkuva kotkanpesältä.



Ryhmäkuva kotkanpesältä.

Paneliantie 31 A 050-368605

SATAKUNNAN 
PELASTUSLAITOS

 

POLTTOPUUT KOTIINKULJETETUNA, KAIKENKOKOISET RUOHONLEIKKUUT, MUUT TALONMIESPALVELUT

Satoturpeentie 92 
27130 EURAJOKI

+358 20 7904 800

www.kekkila.fi



Perustaminen

LEINO-MEIJERIN JA UUDEN 
KATILAN taloryhmän palo 
11.7.1901 sai panelialaiset perus-
tamaan oman Kiukaisten kappelin 
Panelian kylän vapaaehtoisen 
palosammutuskunnan kyläko-
kouksessa 15.7.1901. Jäseniä oli 
kaikkiaan 95 henkeä ja kalustona 
hevosvetoinen Panelian pruutta 
ja kiinteistönä Kaskiston riste-
yksessä sijainnut pruuttahuone. 

Kokoukset pidettiin myllyma-
kasiinissa. Keskikylän osaston 
lisäksi osastoja muodostui 
kyläkunnittain. Oman toiminnan 
lisäksi kalustohankinnoissa avusti 
Kiukaisten ym. kuntain Paloa-
puyhdistys, jonka perustaminen 
jo vuonna 1885 osoittaa alueen 
väen valveutuneisuutta ja aktiivi-
suutta paloasioita kohtaan.

Paloilta säästyttäessä ja varo-
jen puutteessa toiminta ajoittain 
hiljeni ”herätyskokouksista” 
huolimatta. 

Panelian kylää kohdanneet suuremmat tulipalot näyttävät esiintyneen 70 

– 80 vuoden välein. Vanhin tieto on vuodelta 1565. Panelian ydintaajama 

”Ylijoenmäki” oli 1800-luvun lopulla tunnetusti taajaan rakennettu. 

1960-luku

60-VUOTISJUHLIIN VALMISTUI naistoi-
mikunnan toimesta uusi Panelian VPK:n 
lippu ja Velj. Kulmala Oy:n varustama ve-
sisäiliöllinen Ford F 600 saatiin käyttöön 
runsaiden ruohikko- ja kuivuripalojen 
työllistämälle palokunnalle.

Palo- ja pelastustoimien tehtävien 
monipuolistuminen ja sammutusvälinei-
den kehitys asetti uudet vaatimukset 
koulutukselle. Erikoiskurssina Panelian 
Jaakko-Tehtailla pidettiin kuivurien sam-
mutukseen liittyvää koulutusta Panelian 
VPK:n tukemana.

Palokuntalaisten virkistykseksi ja koko 
perheen viihtymiseksi hankittiin Kuivalah-
delta huvilakiinteistö v.1966.

1950-luku

POIKAOSASTON TOIMINTA KÄYN-
NISTETTIIN v.1952 ja uusi paloasema 
valmistui v.1954. Palokunta sai samalla 
käyttöönsä kokous- ja koulutustilat. 
Buickin korvannut Ford Thames ja v.1956 
hankittu Land-Rover saivat asian mukai-
set tilat. Naisosasto ja VPK:n torvisoitto-
kunta perustettiin v.1956. 

Panelian VPK:n historian suurin Pane-
lian alueella sattunut tulipalo kirjattiin 
aikakirjoihin 24.1.1958, kun Satavehnä 
Oy:n myllyrakennus tuhoutui. 

1930-luku

PALOKUNTA REKISTERÖITIIN v. 
1928 ja vuoden 1933 palolaki määräsi 
pakollisen palotoimen kunnan hoi-
dettavaksi sammutussopimuksin pai-
kallisten sammutuskuntien kanssa. 
Sopimus allekirjoitettiin Kiukaisten 
kunnan kanssa 20.1.1934. 

Panelian sammutuskunta sai en-
simmäisen Buick-merkkisen paloau-
ton ja moottoriruisku Jehun v. 1936.

Vuonna 1937 sammutuskunnan 
nimi muutettiin Panelian vapaaehtoi-
seksi palokunnaksi.
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1910 1930 19501900 1920 1940

Paloasema 
Kaskistontien 
risteyksessä.

Moottoriruiskuharjoitus 80-luvun lopulla.



1950

2000-luku

PANELIAN VPK:N ENSI-
VASTE ALOITTI toimintansa 
vuonna 2001 seitsemän 
koulutetun palokuntalaisen 
voimin.

VPK:n veteraaniosasto 
perustettiin vuonna 2005.

Satakunnan Pelastuslaitos 
perustettiin v. 2003. Panelian 
VPK on pelastuslaitoksen 
sopimuspalokunta ja toimii 
asemalta numero 65.  

1990-luku

AJOKALUSTON LISÄÄNTY-
ESSÄ ja suurentuessa palo-
asema kävi ahtaaksi ja talkoilla 
tehty laajennusosa valmistui-
kin v.1990.

Aikakirjoissa 80-luku oli 
vahvan koulutuksen aikaa 
ja 90-luvulla koulutuksen 
rinnalla mainitaan monipuo-
linen kilpailutoiminta. Luku 
sinänsä kilpailujen joukossa on 
Paneliassa järjestetty valta-
kunnallinen Jehu-malja kilpailu 
vuonna 1995. Panelian VPK:n 
osuutena oli kalustokilpailura-
dan järjestäminen. 

1980-luku

VUONNA 1980 uusittiin kun-
nan ja Panelian VPK:n välinen 
sammutussopimus ja miehistö-
autoksi vaihtui VW-Transporter.

Panelian VPK on osallistunut 
aktiivisesti lähiseudun VPK:ien 
ja TPK:ien kilpailutoimintaan. 

Runsaat 20 vuotta palvellut 
Ford sai väistyä uuden Sca-
nia-sammutusauton tullessa 
käyttöön 3.6.1982 ja säiliöauto 
vaihtui Scaniaan v. 1987.

1970-luku

70-LUVULLA KIINNITETTIIN 
huomiota mieskohtaisiin va-
rusteisiin. Yhteisharjoitukset 
ja – toiminta naapuripalokun-
tien, SPR:n ja poliisitoimen 
kanssa korostuivat. Huomio 
kiinnitettiin lisääntyvään 
vaarallisten aineitten kul-
jetuksiin. Ajokaluston ajan 
tasalla pitämiseksi hankittiin 
Ford 750 säiliöauto v. 1972 ja 
miehistöauto v.1974.

Vuoden 1976 voimaan 
tullut laki palo- ja pelastustoi-
mesta vaikutti taloudellisten 
toimintaedellytysten kohen-
tumiseen.

Ystävyystoiminta saksa-
laisen Fahrenkrugin kanssa 
aloitettiin v. 1975.

Poikaosasto muuttui 
nuoriso-osastoksi tyttöjen 
tullessa harrastukseen mu-
kaan v. 1978. 
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1970 1990 20001960 1980

Kunniapuheenjohtaja 
Jaakko Heiska metsäpalon 

sammutuksessa.

Moottoriruiskuharjoitus 80-luvun lopulla.



44     Panelian VPK 

KUN LOPPUVUODESTA 2013 alettiin 
lähettämään ilmoittautumista tapah-
tumaan, joutuivat nekin, jotka eivät 
ehkä olleet ottaneet tosissaan haasteen 
toteutumista, toteamaan, että nyt on 
huutoon vastattava. Joku lähti mukaan 
jopa muiden yllytyksestä tai siksi, ettei 
kehdannut jäädä pois kun muutkin 
lähtivät.

Finlandia-hiihdossa palokuntalaisista 
ovat olleet mukana Juho Ansio, Jussi 
Vartama, Petri Rantala, Mikko Hei-
ne, Mikael Anttila, Markus Härkö-
nen ja Timo Lehtimäki. Hiihtojouk-
kueen huoltajana on toiminut kaikkina 
kolmena vuotena Ari Pinomäki, joka 
on merkillisesti ehtinyt huoltoautolla 
matkan varrella oleville huoltopisteille 
ja järjestänyt tarvittavan lisähuollon 
järjestäjien tarjoilujen lisäksi.

Parasta Finlandiahiihdon suoritta-
misessa on ollut joukkueen mielestä 
maalivaatteen näkeminen raskaan 
suorituksen päätteeksi. Ikävintä on ollut, 

kun ladun varressa ollut kannustaja 
huusi, että ”neljä kilometriä maaliin” ja 
kilometri tämän jälkeen ladun varressa 
olikin kyltti ”5 km maaliin”. 

Kaikkina kolmena kertana mukana 
olleet ovat lähdössä ensi vuonnakin 
matkaan. Joku senkin takia, että tulisi 
hiihdettyä ainakin se 50 km joka vuosi. 
Toivottavasti kuitenkin ensi talvena 
olisi parempi lumitilanne, jotta ehtisi 
hiihtää ennen Finlandiahiihtoa muu-
taman kunnon lenkin. Nythän on ollut 
kaikkina kolmena kertana niin huonosti 
lunta täällä päin, etteivät jotkut ehtineet 
hiihtää yhtään lenkkiä ennen Finlandiaa. 

Finlandia hiihdetään Lahden ympä-
ristössä. Hiihtomatkan pitäisi olla 50 
km, mutta vähäisen lumen takia vuonna 
2014 hiihdettiin vain 30 km ja tänä 
vuonna 42 km.

Finlandia-hiihdon ansiosta palo-
kuntalaisten keskuudessa on virinnyt 
into harrastaa myös muita lajeja, kuten 
pyöräily, kuntosali ja triathlon.

Panelian VPK jo kolmesti 

Finlandia-
hiihdossa
Keväällä 2013 pieni porukka panelialaisia 

palokuntalaisia sopi, että lähdetään Finlandia-hiihtoon. 

Ajatus osallistumisesta tuli palokunnan päälliköltä, 

Juho Ansiolta. Idea kuulosti niin hullulta, että muun 

porukan oli pakko osallistua idean toteutukseen. Nyt 

takana on jo kolme hiihtoa.

PANELIASTA ON lähdet-
ty Finlandia-hiihtoon jo 
paljon ennen palokunta-
laisten porukkaa. Saaren-
maalla asuva 88-vuotias 
Vilho Kuusisto on hiihtä-
nyt Finlandian 25 kertaa 
vuosina 1977-92. Kerran 
hiihto jäi häneltä väliin, 
kun viikkoa aikaisemmin 
hän oli hiihtänyt Pirkan 
hiihdon.  

Ajatus Finlandia-hiih-
toon lähtemisestä 
syntyi, kun Arvo Mattila 
Kiukaisista esitti Vilholle 
asiaa ja niinpä kaverukset 
päättivät lähteä matkaan. 
Seuraavina vuosina Vilhon 
porukassa oli mukana 5-6 
miestä Paneliasta. Tuol-
loin Finlandia hiihdettiin 
Hämeenlinnasta Lahteen 
(75 km), jos lumitilanne 
vain sen salli.

Vilho asetti itselleen 
tavoitteeksi hiihtää Fin-
landian 25 kertaa ja kun 
se tuli täyteen, oli tehtävä 
suoritettu ja homma lop-
pui siihen.

– Haastavinta oli ennen 
Finlandiaa päästä hiihtä-
mään Paneliassa latuja 
pitkin. Ilman harjoittelua 
ei olisi kannattanut lähteä 
matkaan, oli se sen verran 
kova taival, muistelee 
Vilho hiihtouraansa. 

– Usein lumen puute 
aiheutti hankaluuksia 
myös järjestäjille. Vuonna 
1989 hiihdettiin vain 27 
km. Hiihtoon lähdettiin 
Lahdessa järven jäältä ja 
jäällä sitten sivakoitiin 
koko matka, maaliin tultiin 
kylläkin urheilukeskuk-
seen.

Vilhon kotialbumissa 
on runsaasti valokuvia 
vuosien varrella suorite-
tuista urheilutempauk-
sista. Niitä selatessaan 
Vilhon silmä kirkastui 
entisestään, sen verran 
hienoja muistoja niitä 
syntyi.

Vilho hiihti 
Finlandian  
25 kertaa

Hiihtoporukka  hymyssäsuin 2016 hiihdon jälkeen.



KUN SAIN pyynnön kirjoittaa palokuntamuiston tähän 
lehteen, olin otettu, mutta epäileväinen. Jo yli viikon 
vanhoja asioita muistaakseen joutuu pinnistelemään. 
Muistaisinko edes mitään kirjoittamisen arvoista? Liityin 
Panelian VPK:n nuoriso-osastoon 11-vuotiaana vuonna 
2001, satavuotisjuhlahumun kynnyksellä. Vajaa kymme-
nen vuotta kului enemmän tai vähemmän palokuntahar-
rastuksen parissa. Tajusin, että lähes kaikki muistoni tuon 
ajanjakson ensimmäisiltä vuosilta 
liittyvät joillakin tavoin palokun-
taan.

Muistan palokuntarippikoulun, 
ensimmäisen avantouintini VPK:n 
mökillä, ensimmäisen suoritetun 
kurssin ja ensimmäisen leiripaitani 
värin.  Muistan, millainen sää oli 
ensimmäisellä liitonleirillä Kar-
viassa: järkyttävän kuuma. Muis-
tan myös, millainen sää oli toisella 
liitonleirillä Turussa: järkyttävän 
sateinen. Jälkikäteen olen kuullut 
itseäni vanhempien, silloin jo 
aikuisten, olleen huolissaan leirin 
kohtalosta rankkasateen takia. 
Itse olin huolissani lähinnä siitä, 
miten kamalaa olisi joutua lähte-
mään kotiin. Mistään muustakaan 
tapahtumasta en mielelläni ollut 
pois, koskaan. 

Palokuntanuorisotoiminnassa 
aktiivisten nuorten harrastustun-

Rankkasateita 
ja uravalintoja

timäärät ovat todella korkeat. Missään muussa harrastuk-
sessa en olisi todennäköisesti saavuttanut sellaisia tunti-
määriä. Tiedän nykyisten nuoriso-osastolaisten jatkavan 
samaa linjaa, mikä on valtavan hienoa. 

Pienempänä olin ajatellut, että totta kai voin olla 
tulevaisuudessa ammatiltani palomies, jos vain haluan. Ja 
kovasti kyllä halusin. 2000-luvun puolivälissä tajusin, että 
Pelastusopistosta valmistuneet naispalomiehet ovat las-

kettavissa yhden käden sormilla. 
Esimerkiksi 45 kilon nostaminen 
penkistä 25 kertaa minuutissa oli-
si yksinkertaisesti liian paha rasti. 

Nuoriso-osaston kouluttajana 
toimimisesta innostuneena opis-
kelin ensin nuoriso-ohjaajaksi. Sen 
jälkeen muutaman mutkan kautta 
päädyin hätäkeskuspäivystäjä-
kurssille. Ihmisten pelastaminen 
siistissä sisätyössä osoittautui 
myös oikein kelvolliseksi vaih-
toehdoksi, mutta ilman nuori-
so-osastotaustaa tuskin olisin 
alalle päätynyt. Palokunnasta 
moni löytää elinikäisen harras-
tuksen lisäksi elinikäisiä ystäviä, 
puolison tai urapolun. Tai miksei 
myös nämä kaikki, tunnenhan 
niitäkin. 

Sallamaari Mäkitasku

www.paneliankoskenvoima.fi www.sun-aurinkosahko.fi
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Harrastamisen voi aloittaa 
jo nuorena

VOIKO MIKÄÄN hyödyllinen olla 
hauskaa? Kyllä, ja varsinkin palokun-
nan nuoriso-osastossa. Tapaat ikäisiä-
si nuoria monipuolisen ja kehittävän 
toiminnan parissa.

Pääset mukaan harjoituksiin, 
joissa tutustut sammutuskaluston 
toimintaan, ensiavun antamiseen ja 
palovaaran ennalta ehkäisemiseen.

Hyvää yhteishenkeä kehittävät 
myös erilaiset kilpailut, retket ja 
leirit.

Palokunnassa opit taitoja, joista 
on apua myös itsellesi ja muille, nyt ja 
tulevaisuudessa.

Voit liittyä joukkoomme jo kymme-
nen ikävuoden tietämissä ja 18 vuot-
ta täytettyäsi olet valmis siirtymään 
aikuisten hälytys- tai naisosastoon. 
Vuosien varrelle mahtuu monta iki-
muistoista kokemusta todella hyvän 
harrastuksen parissa.

Harrastuksen voi aloittaa 
myös aikuisiällä

TULLESSASI MUKAAN palokuntaan, 
sinut perehdytetään ja saat moni-
puolisen koulutuksen sammutus- ja 
pelastustehtäviin. Naisosastossa 
pääset osallistumaan mm. muonitus- 
ja valistustehtäviin. 

Palokunnassa on erilaisia ajoneu-
voja, työvälineitä ja laitteita riittää! 

Saat niiden käyttöön koulutuksen, 
joka voi myös hyödyntää sinua siviili-
elämässäsi. Luonnollisesti saat kaikki 
henkilökohtaiset suoja- ja sammutus-
varusteet käyttöösi, talon puolesta ja 
ilmaiseksi!

Kohtuullisen kunnon ylläpitoa 
tuetaan palokunnissa monipuolisilla 
kuntoilutapahtumilla ja -välineillä, 
ohjatulla liikunnalla ja säännöllisillä 
kuntotarkastuksilla.

Useimmilla sopimuspalokuntalai-
silla hälytyksen tullessa kaikki muu 
keskeytyy ja tie vie paloasemalle. 
Muista kuitenkin sopia asiasta 
työnantajasi, koulutuspaikkasi tai 
vastaavan tahon kanssa. Palokunta ei 

voi määrätä tässä asiassa esimerkiksi 
työnantajaa päästämään henkilöä 
hälytystehtäviin.

PANELIAN VPK:N HÄLYTYSOSAS-
TO harjoittelee ylläpitääkseen 
hälytyskelpoisuutta noin 50 kertaa 
vuodessa. Turvallisuusviestinnällä on 
palokunnan toiminnassa tärkeä osa 
hälytystoiminnan lisäksi. Koulutam-
me ja valistamme yrityksiä, kouluja 
ja muita yhteisöjä. Palokunnan eri 
tapahtumissa mm. Päivä Paloasemal-
la-tapahtumassa, Panelia-päivänä 
ja muissa vastaavissa tapahtumissa 
on palokunnalla usein mukana sekä 
valistus- että koulutusosio, jotka 
koostuvat mm. ensiapu- ja alkusam-
mutuskoulutuksesta sekä turvallisen 
arjen luomisesta kotiin, kouluun ja 
työpaikalle. 

VAPAA-AIKANA Panelian palokunta-
laiset tekevät yhdessä myös erilaisia 
retkiä kotimaassa sekä ulkomailla 
lähes vuosittain. Retkiin on yleensä 
sisällytetty tutustuminen paikalliseen 
pelastustoimeen, on retken kohde 
sitten Tampere tai Bratislava. Siten 
avarramme omaa tietämystämme, 
miten muualla nämä hommat hoide-
taan. Tottakai paikalliset nähtävyydet 
kuuluvat myös retkien ohjelmaan.

VOIT OSALLISTUA tasa-arvoisena 
jäsenenä palokuntasi yhdistystoimin-
taan ja osallistua myös yhteiskunnal-
liseen vaikuttamiseen turvallisuuden 
lisäämiseksi.

Jos haluat auttaa, etkä pelkää sitoutumista uuteen haasteeseen, tule mukaan 

palokuntatoimintaan! Palokunnassa toimii viisi osastoa, joista voit valita sinua 

eniten kiinnostavan: hälytys-, ensivaste-, nuoriso-, nais- ja veteraaniosasto. 

Harjoitukset ovat 
totista toimintaa, 
mutta aina ei har-
joitella. On retkiä, 
kilpailuja, leirejä ja 
juhlia – niin kivaa, 
etten voi olla ker-
taakaan poissa!

Sinustakin 
sopimuspalokuntalainen 

Paneliaan?



Pähkinänkuoressa  
sopimuspalokunnista:

• Olet mies tai nainen, ammatissa, yrittäjä, 
opiskelija tai työtön!
• Sopimuspalokuntalaisena saat enemmän 
mutta ilmaiseksi:
 • uutta osaamista
 • uusi yhteisö
 • samanhenkisiä ihmisiä
 • arvostusta
 • kanava auttamishaluillesi
 • merkitystä elämällesi

Sopimuspalokuntia on  
kahta päätyyppiä:

VPK ELI VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA  
(491 kpl Suomessa, 49 Satakunnassa)
• pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehnees-
sä vpk:ssa olet yhdistyksen jäsen ja sitä kautta 
sopimuspalokuntalainen
• hälytystilanteessa olet osa pelastuslaitoksen 
hälytysmuodostelmaa

TOIMENPIDEPALKKAINEN  
SOPIMUSPALOKUNTA (200 kpl Suomessa)
• olet henkilökohtaisessa sopimussuhteessa 
alueesi pelastuslaitoksen kanssa. Olet siis 
osa-aikainen työntekijä. Osallistut hälytystoi-
mintaan kun se sinulle sopii.

Sitten meillä on ensiapu-
koulutusta, ruiskutellaan 
metsissä ja tehdään kaik-
kea kivaa. Harjoitukset 
ovat todella vaihtelevia.

Mutta kaiken kaikkiaan myös hälytysosastolaiselle 
käy samoin, niin kuin nuoriso-osastolaisellekin tuolla 
aiemmin, ei malta jättää yhtään maanantaiharjoitus-
ta väliin! Niin paljon tämä harrastus koukuttaa.

SOPIMUSPALOKUNNAT OVAT pelastusalan suurin 
toimijaryhmä Suomessa.

Ne toimivat 709 paloasemalla ja niissä on 13 400 
erilaisiin pelastustoiminnan hälytystehtäviin kelpois-
ta henkilöä.

Lisäksi palokunnissa toimii noin 20 000 nuorta, 
naista ja miestä mitä erilaisimmissa hälytystoimintaa 
tukevissa tehtävissä.

 

Maanrakennustyöt, pohjatyöt
murskeet, hiekat, multaa

pienpuhdistamot + imeytyskentät
 

PANELIA  
puh. 0500-880 303

PITOPALVELUA 
JA LEIVONNAISIA

T:mi Tuulikki Järvinen
Ruohomäenkulmantie 97 
27430 Panelia
Puh. 040-7418  020

KAURUU OY
044 526 1837

ANTTI.SOINI@KAURUU.FI
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KUNNALLISESTA PELASTUSTOIMESTA siirryttiin Satakunnan Pelastuslaitok-
sen alaisuuteen vuonna 2003. Panelian VPK:lla on ollut siitä asti voimassaoleva 
sammutussopimus Satakunnan Pelastuslaitoksen kanssa. Isompi ja laajempi 
organisaatio on luonut haasteita ja mahdollisuuksia kehittää pelastustoimintaa 
isompana kokonaisuutena.

Pelastuslaitoksen isommassa organisaatiossa myös pienemmän paikkakunnan 
palokunnalla, kuten Panelian VPK:lla on mahdollisuus päästä rakentamaan isompia 
projekteja, jotka ovat hyödynnettävissä myös laajemmalla kuin pelkästään oman 
kylän alueella. 

SOTE vaikuttaa pelastustoiminnan tulevaisuuteen

Hallitus on linjannut maakunnille siirrettävät tehtävät ja pelastustoimi on yksi niistä. 
Tuleva SOTE uudistus siis tulee muuttamaan jossakin määrin myös palokuntien toi-
mintaa. Alkuvaiheessa uudistukset näkyvät varmasti enemmän hallinnollisella puolella 
ja vähemmän päivittäisessä pelastustoiminnassa. Näemme asian niin että paloautot 
lähtevät tallista niin kuin ennenkin ja avun tarvitsija saa tarvitsemansa avun.

Kaupungistuminen ei voi olla näkymättä myös Panelian kylässä vaikka olemme vireä 
ja toimiva kylä. Tämä luo myös uudenlaisia haasteita palokunnalle. Opiskelu vie jo mo-
nia nuoria kaupunkeihin. Työssäkäynti alueet ovat kasvaneet ja väki käy yhä laajemmalla 
alueella töissä. Toistaiseksi Paneliassa on innostus palokuntatoimintaan ollut kiitettävää 
vaikkakin ”vinkkinä” tyhjiä haalaripaikkojakin on.

Palokuntatoiminta taistelee monien muiden harrastusten tavoin ihmisten vapaa-ajan 
käytöstä. Meillä Panelian VPK:ssa on myös sen totisemman työnteon lisäksi osattu aina 
pitää myös sopivasti rennompaa ajanviettoa. Panelian VPK:ssa on myös muuta järjestötoi-
mintaa, joka huolehtii jäsenistön niin henkisestä kuin fyysisestä hyvinvoinnista.

Näemme palokunnassa, että Panelian vahvuutena muuttuvassa yhteiskunnassa, olisi 
kylän yhdistysten ja yritysten yhteistyön kehittäminen entisestään. Kannamme kaikki 
vastuuta siitä ettemme ole muuttotappio kylä, vaan elinvoimainen ja kehittyvä kyläyhteisö. 
Panelian kylä on viihtyisä paikka asua ja elää, mutta mikään ei ole itsestäänselvyys ja jokai-
sen meistä pitää kantaa huolta ja vastuuta elinvoimaisen kylän tulevaisuudesta.

Tarjoamme nyt ja tulevaisuudessa entistä vahvempaa toimintaa kaikenikäisille sukupuo-
leen katsomatta. Toimintamme tulee olemaan jatkossa entistä monipuolisempaa ja laaduk-
kaampaa, joten kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. 

Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on nyt ja tulevaisuudessa edullinen tapa turvata harvaan 
asutun Suomen tasapuolinen ja tehokas pelastustoiminta kaikille.

Turvallisemman huomisen puolesta
Panelian VPK:n hallitus

Palokunnan 
tulevaisuus



Ari Pinomäki
jäsen

Riku Juhola
jäsen

Juho Ansio
jäsen

Jussi Vartama
puheenjohtaja

Petri Rantala
jäsen

Veli-Antti Ruotsalainen
jäsen

Mikko Heine
jäsen

Raimo Koski 
varapuheenjohtaja

Palokunnan  
päällikkö
Juho Ansio

Nuoriso-osaston 
johtaja, Olli Peura-
koski

1-varapäällikkö, Ari 
Pinomäki

Naisosaston johta-
ja, Marjaana Ansio

2-varapäällikkö, 
Veli-Antti Ruotsa-
lainen

Veteraaniosaston 
johtaja, Raimo 
Koski

Koulutuspäällikkö, 
Petri Rantala

Matti Heiska
sihteeri

Mika Aerikkala
rahastonhoitaja

Ensivasteosaston 
johtaja, Minna 
Sjögren

HALLITUS

PÄÄLLYSTÖ
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RAKENNUS JA RAIVAUS 
HAAPIO OY                              

▪ RAKENNUSTYÖT
▪ VESAKONRAIVAUKSET
▪ PUUNKAADOT

PANELIANTIE 187, 27430 PANELIA
PUH.0400 222 659

KUNNIAJÄSENET

PANELIAN VPK KUNNIAJÄSENET
1. 1.3.1956  Kalle Pinomäki
2.  1.3.1956  Kalle Koskinen
3.  22.11.1965 Toivo Niemi
4.  1.1.1973  Eino Mäkelä
5.  10.2.1977 Olavi Saario
6.  27.7.1991 Esko Ansio
7.  27.7.1991 Eerik Isoviita
8. 4.4.1997  Jaakko Heiska  Kunniapuheenjohtaja
9. 31.3.2006 Matti Aalto
10. 15.7.2011 Juhani Pinomäki
11. 15.7.2011 Martti Stenberg
12. 7.11.2014 Erkki Vartama

”Panelian Pruutta” voidaan myöntää Panelian VPK:n kunniajäsenelle tai muulle
henkilölle tai yhteisölle, joka on huomattavasti tukenut ja edesauttanut Panelian 
VPK:n toimintaa. ”Panelian Pruuttan” myöntää VPK:n hallitus toimivan jäsenen
ehdotuksesta.

Panelian Pruutan saaneet henkilöt
00 Raimo Koski  1991
01 Eerik Isoviita  1991
02 Esko Ansio  1991
03 Pekka Myllyniemi 1991
04 Jaakko Heiska  1997
05 Bo Telenius  2005
06 Martti Stenberg  2006
07 Juhani Pinomäki  2006



Ruosteenojantie 55, EURA

02–865 5050, 0440 509 500
sales@isla.fi

Turvallisuutta takapenkille
                      - lastenistuimilla.

Young sport hero         Privia  
269 €   199 €

VÄLTÄ VESILIIRTO
RIITTÄVILLÄ URASYVYYKSILLÄ

195/65R15
300 € / SARJA

195/65R15
380 € / SARJA

Kauneuskulma Kauneuskulma 

Terhi Salonen 
045-120 5395

VARASTOMYYNTI
KAUTTUALLA PANELIASSA
Satarantie 8
perjantaisin 12-17

Ruohomäenkulmantie 23
lauantaisin 12-15

▪ maustekurkut
▪ punajuuri- ja 
  kurpitsasäilykkeet
▪ hyvä valikoima mausteita

Puh.  (02) 865 0565
 0500 799109

Parturi-Kampaamo

HIUSTUPA
Marjo Päiviö, 27430 Panelia

Vähäsaarenmaantie 239

p. 02 868 1404

Tutustu toimintaamme  
netissä:

www.panelianvpk.fi



LATAA KÄNNYKKÄÄN HYÖDYLLINEN SOVELLUS:

PANELIAN VPK:N HARJOITUSALUEELLA 
ENTISELLÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA

- klo 12-15 VALISTUSTA JA MUUTA MUKAVAA
mm.
vaaka benji-rata 
jättikengät
toimintanäytöksiä
lapsille ”sammutustehtävä” sankoruiskulla
tule opettelemaan peruselvytystä nuken avulla
turvallisuusinfoa

PANELIAN VPK:N OHJELMAA KELLO 12-15. TERVETULOA!

PANELIA-PÄIVÄN JATKOT TAAS PERINTEISET

LETKUHUMPAT

TANSSIA  PEKKA RINNE & PLEIBOIS  YHTYEEN  TAHTIIN
VIRVOKKEITA, OLUTTA, MAKKARAA  JA  KAFFETTA

TERVETULOA  JOUKOLLA  VIETTÄMÄÄN  
HAUSKAA  LAUANTAI-ILTAA! 

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄÄ PANELIAN VPK  115 VUOTTA 

Ensiapuohjeet, tietoa verenluovutuksesta ym.  

Hätäilmoituksen teko, hätäkeskus näkee sijaintisi

PANELIAN  PALOASEMALLA 
LAUANTAINA  6.8.2016

KLO  20 – 01

K-18

12

Liput 10 €


