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Karjalohjan VPK toivottaa turvallista       
Joulun aikaa! 

 

 
 
 
 
 
MILLOIN SOITTAA 112? KIIREELLISESSÄ HÄTÄTILANTEESSA eli 

• Kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti 
viranomaisapua paikalle. 

• Kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön 
olevan uhattuna tai vaarassa. 

Soita hätäpuhelu itse, mikäli se vain on mahdollista. 
Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa.                      

Katuosoite ja kunta ovat usein tärkein sijaintitieto. Mitä tarkemmin 
sijainti on tiedossa, sitä nopeammin apu saapuu paikalle.  

Erityisesti vapaa-ajanviettopaikan tarkat sijaintitiedot on hyvä 
selvittää etukäteen. 

Mieti miten paikalle saadaan tarvittaessa apua 
Hätänumeroon 112 soitettaessa tulee oma osoite ja sijainti kertoa 

mahdollisimman tarkasti. 
Lataa 112 Suomi -mobiilisovellus puhelimeesi, jonka kautta 

soitettaessa hätäkeskus näkee tarkan sijaintisi! 
Pidäthän huolen siitä, että kiinteistösi numero näkyy hyvin kadulle! 

 



Polta kynttilöitä turvallisesti! 
 
Kynttilöitä, tuikkuja ja lyhtyjä poltetaan vain lämpöä johtamattomalla ja 
palamattomalla alustalla. Niiden lähistöllä ei saa olla mitään helposti 
syttyvää, kuten verhoja tai koristeita. Kynttilöitä ei tule myöskään polttaa 
television päällä tai parvekkeella muovikalusteiden päällä. Tuikkukynttilät 
pitää sijoittaa noin viiden senttimetrin päähän toisistaan.  
LED kynttilät ovat turvallinen vaihtoehto perinteisille kynttilöille!  
Ulkotulet tulee myös sijoittaa palamattomalle alustalle sekä riittävän kauas 
rakennuksista. 
 

Tulisijojen lämmitys 

Lämmityskauden alettua tulee huolehtia, että nuohous on suoritettu. 
Pääsääntöisesti nuohous on tehtävä kerran vuodessa lukuun ottamatta 
yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon tulisijoja ja hormeja. 
Käytä tulisijoissa kuivia polttopuita, polta hyvällä vedolla jottei piippuun 
keräänny nokea tai pikeä joka voi aiheuttaa hormipalon.  
 

Sulje vetopelti vasta kun viimeinenkin kekäle on sammunut. 

Palovaroittimen toimintakunto 
 
Palovaroitin nopeuttaa tulipalon havaitsemista mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. 
Huoneiston haltija eli asukas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto 
varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka 
mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat 
asunnossa olevia. 
Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi 
palovaroitin. 
Palovaroittimen toiminta on testattava kerran kuukaudessa painamalla 
testinappia!  
Muista paristonvaihto kerran vuodessa - tavalliset paristot tulee 
vaihtaa kerran vuodessa. Hyvä paristonvaihtopäivä on 11.2. 
 

Vain toimiva palovaroitin voi pelastaa! 
 
 



Palokunnan puheenjohtajan terveiset 

Vuosi 2020 on ollut myös palokuntatoiminnassa hyvin poikkeuksellinen. 
Korona on vaikuttanut monella tavalla niin harjoitus- kuin 
hälytystoimintaankin. Harjoituksia on jouduttu perumaan ja hälytyksissä 
joudutaan noudattamaan monia varotoimenpiteitä. Niistäkin huolimatta 
palokuntatoiminnassa on tapahtunut myös altistumisia, joista on seurannut 
karanteenia. Puheenjohtajana olen hyvin kiitollinen siitä, että näistäkin 
haasteista huolimatta palokunnastamme löytyy sitoutuneita jäseniä 
pyörittämään palokuntatoimintaa näissäkin olosuhteissa. 
 
Koronan lisäksi viimeisen reilun vuoden aikana on tapahtunut myös muita 
palokuntatoimintaan merkittävästi vaikuttaneita muutoksia. Suurin näistä on 
uuden valtakunnallisen hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotto, joka on 
muuttanut hälytysvasteita merkittävästi, eikä aina järkevämpään suuntaan. 
Pahimmillaan tämä on saattanut tarkoittaa sitä, ettei lähintä palokuntaa 
hälytetä ollenkaan ja potilaan avunsaantiaika on noussut jopa yli 5 minuuttia. 
Oma palokuntamme kuuluu niihin, joilta muutos on vienyt paljon tehtäviä 
pois. Teemme kuitenkin jatkuvasti töitä, jotta järjestelmän ongelmat ja 
puutteet saadaan korjattua ja ihmisille oikeanlainen apu mahdollisimman 
nopeasti. 
 
Mikäli koet, että avunsaantiaika on pidentynyt, voit käydä antamassa 
palautetta osoitteessa www.lup.fi -> Anna palautetta. 
 
Haemme palokuntaamme jatkuvasti lisää aktiivisia jäseniä toiminnan 
jatkuvuuden takaamiseksi. 
Mikäli meidän toimintamme kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä meihin!  
Pyrimme myös jatkuvasti tekemään yhteistyötä paikallisten yhdistysten, 
yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa paikkakuntamme 
elinvoimaisuuden parantamiseksi. 
 
Jalankulkijat sekä pyöräilijät: Muistakaa käyttää heijastinta sekä 
asianmukaisia valoja, jotta näytte pimeässä autoilijoille! 
 
Daniel Salonen 
Hallituksen puheenjohtaja 
Karjalohjan VPK 



 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä: 
 
Karjalohjan Vapaaehtoinen Palokunta ry. 
Keskustie 10 
09120 Karjalohja 
 
Jyrki Lainio, Palokunnanpäällikkö,  
040 702 7086 
paallikko@karjalohjanvpk.fi 
 
Daniel Salonen, Hallituksen puheenjohtaja 
040 961 4125 
puheenjohtaja@karjalohjanvpk.fi 
 
Jari Nikander, Palokunnan varapäällikkö 
050 528 3330 
jarinikander01@gmail.com 
 
Tomi Vuorio, Koulutuspäällikkö 
040 705 9579 
koulutus@karjalohjanvpk.fi 
 

www.karjalohjanvpk.fi 



 
OHESSA TIEDOT VUODEN 2020  

JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUILLE. 
 

KIITOS TUESTANNE! 

 
 

Saajan IBAN BIC 
tilinumero LUSP FI29 4006 1940 0035 97 ITELFIHH 
  LUOP FI11 5112 0120 0010 98 OKOYFIHH 
Saaja Karjalohjan VPK ry Jäsenmaksu 2020 
  Keskustie 10   
  09120 KARJALOHJA   
Maksajan     
nimi ja 
osoite   Kannatusmaksu _____ € 
    Jäsenmaksu 15 € 
    Nuorisojäsenmaksu 10 € 
      
Allekirjoitus _________________________ Kiitos kannatuksesta! 
       Eräpvä _____/_____202_ 

Tililtä nro    


