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Juhlapuhe VPK:n kesäjuhlissa 23.7.2017 Kari Kaivola 

Arvoisa juhlayleisö, Hyvät Naiset ja Herrat 

Olin hyvin otettu siitä, kun Nikkarin Leena pyysi minut juhlapuhujaksi Kosken VPK:n kesäjuhlaan. 
Arvostukseni tätä tapahtumaa kohtaan on vuosien kuluessa pelkästään lisääntynyt. Joskus 
nuoruusvuosina tämä tilaisuus saattoi tuntua hieman jäänteenä menneiltä ajoilta. Ei tunnu enää 
eikä ole tuntunut pitkään aikaan. 

Tapahtuman tärkeyttä korostaa se, että ensimmäinen kesäjuhla vietettiin jo lähes välittömästi 
palokunnan perustamisen jälkeen eli 121 vuotta sitten. Muutamaa harvaa Suomen historian 
vaikeisiin hetkiin liittyvää poikkeusta lukuun ottamatta perinne on jatkunut.  

Kesäjuhlat on kaikkia hämeenkoskelaisia, entisiä ja nykyisiä, vakinaisia mutta myös kesäasukkaita 
yhdistävä tapahtuma. Se valtava työmäärä minkä VPK:n vapaaehtoiset ja osaltaan myös muut 
aktiiviset ihmiset näiden juhlien eteen tekevät ansaitsee kaikkien meidän arvostuksen. 

VPK:n kesäjuhlien teemana on turvallisesti yhdessä. Tämä tunnuslause kiteyttää hienosti koko 
Kosken VPK:n historian ja nykyhetken. Turvallisuutta on luotu palokunnan perustamisesta alkaen. 
Vaaratilanteiden ehkäiseminen on niiden torjunnan ohella ollut tärkeä osa toimintaa jo 
palokunnan perustamisesta lähtien. Tiheä kyläasutus pakotti varovaisuuteen ja valppauteen 
jokapäiväisessä toiminnassa taloja lämmitettäessä tai muuten tulta käsiteltäessä. Kosken silloiset 
teollisuuslaitokset verkatehdas ja pellavankäsittelylaitos olivat paikkoja, joissa tulipalojen 
ennaltaehkäisy ja niiden nopea torjunta olivat välttämättömyys. VPK syntyi aikanaan olosuhteiden 
vaatimuksesta. Sen aikaiset koskelaiset tiesivät mitä olivat tekemässä.  

Nopeassa tahdissa luotiin organisaatio ja hankittiin tarvittava kalusto. Samoin koulutettiin VPK:n 
jäsenet ja luotiin järjestön yhteishenki. VPK:n toiminta pidettiin myös vahvasti yhteiskuntaa 
ravistelevien poliittisten kiistojen ulkopuolella. Mikä oli kuitenkin tärkeintä, Kosken VPK sai 
perustamisestaan lähtien koko paikkakunnan väestön tuen ja kannatuksen toiminnalleen. 

Kosken VPK:lla on ollut mielestäni vuosien varrella hämmästyttävä kyky mukautua 
toimintaympäristössään tapahtuneisiin muutoksiin. Ei mennyt kuin noin 30 vuotta VPK:n 
perustamisesta, kun Kosken verkatehtaan toiminta 1920-luvun lopulla hiipui. Paikkakunnan 
väkiluku romahti nopeasti lähes neljänneksellä perustamista edeltävältä tasolta. Uusi väestön 
lisäys koettiin heti sodan jälkeen 1940- ja 1950-luvuilla karjalaisten muuton ja asutustilojen 
perustamisen yhteydessä. 1960-luvun lopulla väkiluku alkoi taas laskea. Paikkakunnalle 
muuttaneet ovat kuitenkin vahvistaneet VPK:n toimintaa ja heidät on otettu avosylin mukaan 
yhdistykseen. 

Myös VPK:n kesäjuhlien järjestäminen on vuosien varrella kyseenalaistettu. VPK:n 100-vuotis 
historiikista voi useassakin kohtaa aistia niitä voimattomuuden tunteita, joita silloiset järjestelyistä 
vastaavat ovat kokeneet, kun ovat huomanneet, että juhlat ovat edessä ja mikä valtava työmäärä 
on edessä. Aina on kuitenkin pystytty toteamaan, että kyllä me ne järjestämme. 



 2

Kuten mainitsin, järjestettiin VPK:n ensimmäiset kesäjuhlat vain vajaa kolme kuukautta 
yhdistyksen perustamisen jälkeen. Kesäjuhlien järjestelyihin kutsuttiin pöytäkirjojen mukaan myös 
”ulkopuolella palokuntaa olevia henkilöitä”. Myös ulkopaikkakuntalaisia esiintyjiä tuli mukaan. 
Löysin esimerkiksi tiedon, että vuonna 1935 äitini serkku ylioppilas Arvo Konkonen Asikkalan 
Viitailan kylästä oli kutsuttu juhlapuhujaksi.  

Vuonna 1897 perustettu Hämeen Kosken nuorisoseura oli vahvasti mukana kesäjuhlien ja muiden 
VPK:n tapahtuminen järjestelyissä. Niin on tänäkin vuonna. Ei voi kuin ihailla tuon ajan ohjelman 
monipuolisuutta torvisoittokuntineen, orkestereineen, kuoroineen ja näytelmineen. Sama näyttää 
hieman muunneltuna jatkuvan. Erityisesti naisten panos on ollut ja on edelleen näkyvä ja 
ratkaiseva. 

VPK on pystynyt selviytymään reilusti yli sadan vuoden ajan monista sen toimintaa kohdanneista 
vaikeuksista. Ajan mukana muuttuneisiin uhkakuviin on pystytty vastaamaan ja toiminta 
sopeuttamaan sen mukaisesti. Myös nykyhetki asettaa uusia tehtäviä ratkaistavaksi. Pelastusalan 
hallinnossa tapahtuneet jatkuvat muutokset ja kuntaliitokseen sopeutuminen tuovat Kosken 
VPK:lle paljon uutta pohdittavaa.  VPK:n perustehtävän osalta ovat vaatimukset entisestään 
kasvaneet. Hälytystehtäviin osallistuvilta edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista. Kuten 
ennekin hyvä fyysinen kunto on perusedellytys tehtävien suorittamiseen.  

Useimmissa tapauksissa edellytetään sopivaa hälytyskokoonpanon rakennetta. Tarvitaan sekä 
nuoren iän mahdollistamaa suorituskykyä että iän mukanaan tuomaa kokemusta. Eräs suurista 
kysymyksistä on varmasti se, miten sovittaa yhteen nykyiset työelämän vaatimukset ja nopea 
lähtövalmius. Hämeenkoskella ne työpaikat, joista on mahdollisuus lähteä välittömästi vaativaan 
hälytystehtävään ovat yhä harvemmat. On syytä toivoa, että jokainen joka asiaan pystyy 
vaikuttamaan, tekee parhaansa tukeakseen VPK:laisten edellytyksiä osallistua myös 
hälytystehtäviin. 

VPK:n toiminta riskien ennaltaehkäisyssä tarjoaa edelleen mahdollisuuden meille kaikille osallistua 
VPK:n toimintaan ja hyödyntää sen tarjoamaa palvelua ja osaamista.  

Arvoisa juhlayleisö, 

Kosken VPK:ta tarvitaan edelleen ja tulevina vuosina ehkä taas nykyistä enemmän. Kesäjuhlat ovat 
tärkeä osa tuoda palokuntamme lähelle kaikkia hämeenkoskelaisia. Kesäjuhlat tarvitsevat 
uskolliset jäsenet ja vapaaehtoiset niiden järjestämiseksi. Yhdistyksenä VPK:ta paljon nuoremman 
Koski-seuran puolesta vetoan kaikkiin hämeenkoskelaisiin ja hämeenkoskelaisesti ajatteleviin, 
yhdistyksiin ja yksityisiin henkilöihin kaiken tuen tuen antamiseksi Kosken VPK:lle. Myös VPK:n 
kannattaa edelleen kutsua mukaan ”ulkopuolella palokuntaa olevia henkilöitä”. Kesäjuhlat 
tarvitsevat myös meidät, uskollisen yleisön. On olemassa sanonta, että juhlistaan VPK tunnetaan. 
Jatketaan samaan tapaan kaikki tukemme omalle palokunnalle antaen. Tavataan palokunnan 
juhlissa niin kuin koskelaisilla on tapana sanoa. 


