
Naisosaston tarina
KALAJOEN PVPK



Mikä?
▪ Kalajoen PVPK:n huolto- ja 

tukiosasto

▪ Perustettu lokakuussa 2018

▪ Jäseniä 18, joista 4 kuuluu 

myös hälytysosastoon. 

Miehiä jäsenenä 2. 

Aktiivisia n. puolet.

▪ Jäsenten keski-ikä 27,2 

vuotta. Nuorin on 19-vuotias 

ja vanhin 35-vuotias.

▪ Mukana eri alojen taitajia, 

kuten esim. hoitajia, myyjiä, 

kokki, nosturikuljettaja, eri 

alojen opiskelijoita, yrittäjä, 

vartija jne.



Miksi?

▪ Oli jo aiemminkin yritetty perustaa osasto vastaamaan mm. ruokahuollosta, mutta 

rekrytointi oli huonosti toteutettu.

▪ Aiemmin ruokahuolto järjestetty käytännössä yhden-kahden ihmisen voimin. 

Meidän asemalta monesti muonitettiin naapuriasemienkin väkeä melko laajasti.

▪ Lähipalokunnista tuolloin vain Ylivieskassa, Sievissä ja Pyhäjoella oli toimivat 

naisosastot, joista Pyhäjoki oli vasta aloittanut toiminnan. 

▪ Kysyntä tuli myös osaston ulkopuolelta, aiemmin muulla paikkakunnalla 

palokunnassa toimineelta henkilöltä.

▪ Tarve myös nuoriso-osaston tyttöjen palokuntaharrastuksen jatkamisen 

näkökulmasta



Rekrytointi

▪ Mainostettiin Facebookin paikallisessa 

Puskaradio-ryhmässä infoillasta.

▪ Infoillassa kerrottiin naisosastojen roolista 

osana palokuntaa ja pelastuslaitosta, 

naisosastojen toiminnasta ja valtakunnallisesta 

naistyöstä.

▪ Palopäällikkö kävi kertomassa 

pelastuslaitoksen toiminnasta

▪ Paikalla oli myös SPEK:n edustaja

▪ Osallistujia 14

▪ Osastoon jatkoi 13 infoiltaan osallistunutta

”Vau! Mä luulin, ettei tänne tuu ku ehkä pari 

vanhempaa naista meidän lisäksi!” - Aikku



Toiminta
▪ Toimintaa ohjaa yhdessä laadittu toimintaohje ja 

hälytysmuonitussuunnitelma

▪ Harjoitukset joka toinen tiistai

▪ Huolto

▪ Ensiapu

▪ Turvallisuusviestintä

▪ Hälytysmuonitus

▪ Radioliikenne

▪ Ajo-opettelu

▪ Alkusammutus

▪ Kodin turvallisuus

▪ Kouluttamassa käy hälytysosaston väki, 

ensihoito, osastonjohtaja itse ja pelastuslaitoksen 

viranhaltijat

▪ Lapset saa olla mukana harjoituksissa



Toiminta
▪ Tilatut muonitukset ja kahvitukset

▪ Hälytystehtävät

▪ Henkisen tuen ja ensihuollon tehtävät

▪ Turvallisuusviestintä

▪ Leirit



Toiminta

▪ Hälyttämiseen ja tiedottamiseen käytössä Whatsapp

▪ Hankintoja varten tilit kahdessa eri kaupassa, joista 

toisen kanssa tehty yöajalle hankintasopimus 

laskutusperiaatteella.

▪ Varainhankintaa tehty mm. myymällä Kakkutukun ja 

Pippa M. tuotteita sekä osallistumalla myyjäisiin

▪ Kouluttaudutaan mahdollisuuksien mukaan SPEK:n ja 

pelastuslaitoksen kursseilla ja tilaisuuksissa. 

▪ Naisosastomme toimii myös VAPEPA:n hälytysryhmänä 

ja osallistuu mm. etsintätehtäviin.



Kalusto

▪ Pelastuslaitoksen ja paloyhdistyksen hankkimaa

▪ Huolto ja ylläpito hälytysmuonitusvastaavan ja 

osastonjohtajan vastuulla

▪ Astioita, kattiloita, patoja ja pannuja, kauhoja yms.

▪ 90 kupin Pergolaattori + 2 kpl Moccamastereita

▪ Lämpösäilytysastioita ja termareita

▪ Vesi- ja mehukanistereita

▪ Työhousut

▪ Heijastinliivit



Ajoharjoittelua



Huolto pelaa!



Koulutusta ja kouluttautumista



Kysymyksiä teille:

1. Mikä on teidän naisosaston rooli teidän palokunnassa?

2. Onko osastolla hälytysmuonitussopimus?

3. Minkälaisia ajatuksia herättää mies naisosaston jäsenenä?

4. Parasta naisosaston toiminnassa?

Kysymyksiä minulle?



Kiitos!

▪ Kuvat: Jokilaaksojen pelastuslaitos, naisosaston jäsenet

▪ Kalajoen PVPK somessa

▪ https://www.facebook.com/kalajoenpvpk

▪ Instagram: @kalajoenpvpk

https://www.facebook.com/kalajoenpvpk

