Palokunta Suomessa 175 vuotta
Juhlavuoden viestintäsuunnitelma
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1 Johdanto
Palokunta Suomessa 175 vuotta -juhlavuoden viestintäsuunnitelman tarkoituksena on esitellä
palokuntatoiminnan juhlavuosi ja siihen liittyvät viestinnälliset elementit. Viestintäsuunnitelma
tarjoaa työkaluja pelastuslaitoksille ja pelastusliitoille, jotta he voivat tuoda juhlavuotta esille
omissa tapahtumissaan. Viestintäsuunnitelma kattaa juhlavuoden ulkoisen viestinnän.
Viestintäsuunnitelma rakentuu kahdesta osiosta: viestinnän elementeistä sekä viestinnän
aikataulusta ja välineistä. Viestinnän elementeissä tarkastellaan niitä taustatietoja, viestejä ja
keinoja, joita juhlavuodesta viestimiseen on käytössä. Viestinnän aikataulu ja kanavat -osiossa
esitellään juhlavuoden medialle viestimisen aikataulu ja käytettävät välineet. Lisäksi tarkastellaan
erikseen sosiaalisen median toimenpiteitä. Molemmissa osiossa muutokset ovat mahdollisia,
ajantasaisimman tiedon saa internetistä osoitteesta www.palokuntaan.fi/175.

2 Viestinnän elementit
2.1

Palokuntatoiminnan historiaa
Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi Suomessa 175 vuotta sitten, kun maamme
ensimmäinen vapaaehtoinen palokunta perustettiin Turkuun vuonna 1838. Ensimmäinen
vakinainen palokunta perustettiin vasta yli 20 vuotta myöhemmin.
Ensimmäisen vapaaehtoisen palokunnan perustamiseen johtivat Turun kaupungin lukuisat
tulipalot. Pahin palo sattui 1827, jolloin kaupungin rakennuksista tuhoutui kolme
neljännestä ja ihmishenkiä menetettiin 17–27 . Suomen toinen palokunta ja samalla
ensimmäinen vakinainen palokunta perustettiin vuonna 1861 Helsinkiin.

2.2

Juhlavuoden tavoitteet
Vuosi 2013 on 175-vuotiaalle suomalaiselle palokuntatoiminnalle yhteinen juhlavuosi, jonka
tavoitteina on mm. tehdä palokuntatoimintaa ja sen historiaa tunnetuksi, lisätä sisäistä
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa pelastustoimen verkostoitumista sekä Suomessa
että kansainvälisesti.

2.3

Juhlavuoden suojelija
Juhlavuoden suojelijana on tasavallan presidentti Sauli
Niinistö. Tasavallan presidentin suostuminen suojelijaksi
voidaan hyvää tapaa noudattaen julkistaa ja siitä kertoa
tapahtumien yhteydessä. Suojelumaininnan yhteydessä
voidaan painotuotteessa julkaista tasavallan presidentin
valokuva.
Yhteyshenkilönä toimii SPEKin palokuntajohtaja Petri
Jaatinen, joka valmistelee kanslian kanssa yksityiskohdat.

2.4

Juhlavuoden tapahtumat
Juhlavuosi on pitkälti viestinnällinen teemavuosi. Juhlavuosi starttasi tammikuussa Suomen
Suurimman Palokunnan avajaisilla vuoden suurimmassa palokuntalaistapahtumassa
Tulimerellä.

Varsinaista juhlavuoteen liittyvää ohjelmaa järjestetään vain Turussa elokuussa, jolloin
juhlavuosi huipentuu erilaisin juhlallisuuksin. Turun ohjelmasta vastaavat Turun VPK ja
SPEK.
Pelastuslaitokset ja pelastusliitot voivat hyödyntää tätä viestintäsuunnitelmaa ja ottaa siitä
elementtejä tuomaan juhlavuotta esille omissa tapahtumissaan.
2.4.1 Turun juhlallisuuksien ohjelma
KESKIVIIKKO 28.8.2013
10.00 Pelastusjohtajien kokous
TORSTAI 29.8.2013
10.00 - 18.00

Pelastustoimen ajankohtaispäivät

PERJANTAI 30.8.2013
09.00 - 15.00
Pelastustoimen ajankohtaispäivät (kansainvälinen teema)
19.00 - 22.00
Saaristoristeily kutsuvieraille
19.00 - 23.00
Turun VPK jäsenillallinen
LAUANTAI 31.8.2013
09.00 - 12.00
CTIF, CFPAe, FEU puheenjohtajiston kokous
12.00
Palokuntaparaati, paraatikatselmus
Kenttähartaus
14.00 Kenttälounas
Yleisötapahtuma
15.00 - 17.00
Palokunta Suomessa 175-vuotisjuhlaseminaari
19.00 - 21.00
Cocktail-tilaisuus
SUNNUNTAI 1.9.2013
09.00 - 12.00
Onnitteluiden vastaanotto
12.15 - 13.30
Kutsuvieraslounas
14.00 - 16.00
Turun VPK:n 175-vuotisjuhla
16.00 - 18.00
Juhlakahvit

2.5

Tutkimus vapaaehtoisen palokuntatoiminnan tunnettuudesta
Juhlavuoteen liittyen toteutettiin tutkimus VPK-toiminnan tunnettuudesta suomalaisten
keskuudessa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön toimeksiannosta. Tutkimusta varten on haastateltiin 1001 iältään 15–79 vuotiasta suomalaista kahdella Telebus-kierroksella.
Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin



tietävätkö he mitä eri toimintaa VPK:t eli vapaaehtoiset palokunnat tarjoavat
kansalaisille
voisivatko he kuvitella itse harrastavansa nuorisotoimintaa, naistoimintaa tai
hälytystoimintaa VPK:ssa.

Suomalaisista 49 % mainitsee tuntevansa VPK-toiminnasta hälytystoiminnan eli esimerkiksi
tulipalojen sammuttamisen. Hälytystoiminnan tietävät parhaiten 50–64 -vuotiaat ja
heikoimmin alle 25-vuotiaat. Yli kolmannes, 35 %, vastaajista ei tiedä, mitä toimintaa
VPK:lla on.
Kysyttäessä kiinnostusta VPK-toimintaa kohtaan, yli kolmannes vastaajista kertoo voivansa
itse harkita osallistuvansa VPK-toimintaan. Naiset ovat hieman kiinnostuneempia
osallistumaan VPK:iden toimintaan kuin miehet. Ikäryhmistä eniten kiinnostusta osoittavat
alle 35-vuotiaat ja vähiten yli 65-vuotiaat. Taloudet, joissa on lapsia, ovat hieman muita
kiinnostuneimpia VPK- toiminnasta. Alueellisesti suurinta kiinnostus on
pääkaupunkiseudulla.

2.6

Juhlavuoden mitalit
Juhlavuoden kunniaksi on mahdollista hakea juhlavuosimitalia pelastusalalla ansioituneille
henkilöille. Juhlamitali voidaan myöntää sellaisille henkilöille tai ryhmän jäsenille, jotka ovat
aloittaneet jonkin uuden toiminnan: Perustaneet uuden osaston, aloittaneet uuden
toiminnan tai käynnistäneet projektin tai hankkeen, joka on jäänyt elämään pelastusalalla.
Lisäksi palokunnilla on mahdollisuus hakea erillistä mitalilla varustettua kunniataulua
itselleen.
Esitykset juhlamitalien myöntämiseksi tehdään 30.4.2013 mennessä pelastusliiton kautta
SPEKille, jonka hallitus päättää 20.5.2013 mitalien myöntämisestä.
Juhlamitalia kannetaan muiden ansiomerkkien mukaisesti. Juhlamitalia kannetaan
mitalirivissä, ennen suur- tai mestariluokan harrastustuntimerkkiä.

Palokunta Suomessa 175 vuotta -juhlavuoden mitalit.

2.7

Juhlavuoden logo
Kaksikielinen juhlavuoden logo on johdettu mitalista. Sitä on suositeltavaa käyttää kaikissa
yhteyksissä, esimerkiksi www-sivuilla, tiedotteissa, kutsuissa ja asiakirjoissa. Logon voi
ladata osoitteesta www.palokuntaan.fi/175.

Palokunta Suomessa 175 vuotta -juhlavuoden logo.

2.8

Juhlavuosi-esitys
Juhlavuotta varten on tehty PowerPoint-esitys, jossa juhlavuosi esitellään lyhyesti. Esitystä
voi käyttää vapaasti erilaisissa tilaisuuksissa ja sen voi ladata itselleen osoitteesta
www.palokuntaan.fi/175.

2.9

Suomen Suurin Palokunta
Suomen Suurin Palokunta on kunnianosoitus 175-vuotiaalle palokuntatoiminnalle. Se on
Facebookissa kasvava virtuaalinen palokunta, jonka tavoitteena on lisätä
palokuntatoiminnan tunnettuutta. Kuka tahansa voi perustaa oman aseman Suomen
Suurimpaan Palokuntaan tai liittyä toisen perustamalle asemalle. Helmi-heinäkuussa
jokaisen kuukauden aikana eniten jäseniä keränneen paloaseman perustaja palkitaan Silja
Linen risteilylahjakortilla. Koko aikana eniten jäseniä keränneen paloaseman perustaja
palkitaan Turussa juhlavuoden seminaarissa nimikoidulla Gallet-palokypärällä. Sovellus
löytyy Pelastustoimi-sivulta Facebookista:
https://www.facebook.com/pelastustoimi/app_309076672527460

Suomen Suurimman Palokunnan tilanne 18.2.2013.

2.10 Historiikkivideo ja traileri
Juhlavuotta varten on teetetty historiikkivideo palokukuntatoiminnasta. Historiikki kertoo,
miten palokuntatoiminnan syntymästä 175 vuotta sitten on tultu tämän päivän moderniin
pelastustoimeen. Historiikin kesto on 10 minuuttia 17 sekuntia.
Videon voi näyttää missä tahansa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Video löytyy YouTubesta
pelastustoimen kanavalta: http://www.youtube.com/watch?v=9sCd0tMJoq0 ja osoitteesta
www.palokuntaan.fi/175.
Videosta on tehty myös lyhyempi traileri, jonka voi näyttää videon sijaan, jos esimerkiksi
tilaisuudessa ei ole riittävästi aikaa koko historiikin näyttämiseen. Tällöin kannattaa kertoa,
missä osoitteessa koko video on katsottavissa. Trailerin kesto on 2 minuuttia 30 sekuntia.
Traileri löytyy myös YouTubesta pelastustoimen kanavalta:
http://www.youtube.com/watch?v=eEEkh7OYuhc ja osoitteesta www.palokuntaan.fi/175.
Videon voi linkittää esimerkiksi pelastuslaitoksen tai pelastusliiton Facebook-sivulle, tai
upottaa www-sivuille. Ohjeet YouTube-videon upottamiseen www-sivulle tai blogiin
löytyvät täältä: http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=fi&answer=171780.

3 Viestinnän aikataulu ja kanavat
3.1

Tiedotteet ja tiedotustilaisuudet
Juhlavuoden tiedotteet lähetetään valtakunnallisesti medialle alla olevan aikataulun
mukaisesti. Tiedotteet löytyvät osoitteesta www.palokuntaan.fi/175. Lisäksi järjestetään
kaksi tiedotustilaisuutta. Aikataulua täydennetään ja päivitetään tarvittaessa.
Pvm
14.1.2013
28.1.2013
28.2.2013
6.3.2013
21.3.2013
04-05/2013

08/2013

3.2

Tiedote
Palokuntatoiminta alkoi 175 vuotta sitten
Suomen Suurin Palokunta kasvaa Facebookissa
Kutsu medialle tiedotustilaisuuteen Turkuun (Turun VPK:lta)
Tiedotustilaisuus Turussa
Tiedote: Yli kolmannes suomalaisista ei tunne VPK:iden toimintaa
Suomalainen palokuntatoiminta (tilinpäätöskirjan julkistamistilaisuus)
Tiedote tämän päivän pelastustoimesta. Mistä pelastustoimi koostuu?
Avataan terminologiaa (sopimuspalokunnat, VPK etc). Jatkoa Turun
tiedotustilaisuudelle.
Tiedote Turun juhlallisuuksista

Sosiaalinen media
Juhlavuosi näkyy sosiaalisessa mediassa ennen kaikkea Facebookissa Suomen Suurimman
Palokunnan myötä. Lisäksi juhlavuotta tuodaan esille tiheästi myös Palokuntaan-Facebooksivulla ja SPEKin Facebook-sivulla sekä ajoittain myös Pelastustoimen Facebook-sivulla.
Juhlavuoden tiedottamisen pääkanava sosiaalisessa mediassa on Palokuntaan-sivu
Facebookissa (www.facebook.com/Palokuntaan).

