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Pelastustoimen arvoja kuvataan 
noilla kolmella sanalla. Arvot ovat 
valintoja, yleisiä päämääriä, va-
kaumuksia ja yhteinen tahtotila. 

Kuinka moni meistä alalla työskentelevistä 
on pohtinut uransa aikana, mihin nämä ar-
vot velvoittavat? Entä mitä ne pelastusalan 
työntekijälle antavat?

Inhimillisesti tarkoittaa sitä, että toimimme 
kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioitta-
vasti. ”Kaveria ei jätetä.” Olemme tasapuolisia 
toisiamme kohtaan, myös pelastustehtävis-
sä. Arvostamme moniarvoisuutta, erilaisia 
yksilöitä ja kulttuureita. Otamme vastuun 
ympäristöstä.

Ammatillisuus tarkoitta sitä, että meillä on 
kaikessa työssämme ammatillinen ote ja nou-
datamme korkeaa ammattimoraalia. ”Hom-
ma hoidetaan – ei sählätä.” Uudistamme ja 
päivitämme jatkuvasti sekä osaamistamme 
että teknistä välineistöämme. Osoitamme 
arvostusta omalle ja toisten osaamiselle. 
Käytämme resurssejamme tarkoituksenmu-
kaisesti ja tehokkaasti.

Luotettavuus sisältää, että meihin voi aina 
luottaa ihmisinä ja organisaationa. Täytämme 

luotettavasti

tehtävämme luotettavasti ja varmasti. ”Luot-
tamusta ei petetä.” Teemme yhteistyötä kes-
kenämme ja sidosryhmiemme kanssa. Sitou-
dumme vapaaehtoiseen kurinalaisuuteen.
Olemme jatkuvasti valmiit.

Palomiehiin luotetaan

Tämä pelastusalan arvoihin liittyvä asia 
nousi taas esille, kun Aamulehti uutisoi 5. 
heinäkuuta, että ammateista palomieheen 
luotetaan eniten: vastaajista 97 % luotti pa-
lomieheen. Toiseksi rankattiin lentäjät (96 %) 
ja kolmanneksi luotettavimpia olivat sairaan-
hoitajat (94 %).

Vähiten ihmiset luottavat poliitikkoihin (9 
%), sijoitusneuvojiin luotti 23 % vastaajista 
ja toimittajiin 24 %. Aamulehden sunnuntai-
liitteessä 7.7. toimittaja Sari Torvinen kirjoitti 
kolumnissaan, että ammatit, joissa pukeudu-
taan virkapukuun, saivat ykköspaikan. Hän 
siteerasi Jussi Lähteen blogia sanomalla: 
”koska virkapuku yhdistää arvostettuja am-
matteja, niin pitäisikö peränpitäjäammateille 
kehittää univormu”.

Kolumnissa tuotiin esille, että vaikka viime 
vuosina poliitikot ja toimittajat on pudotet-

tu jalustalta, niin silti molempien työ on yh-
teiskunnallisesti merkittävää. Tämä on aivan 
totta, vaikka ihmisten mielikuvissa heidän 
työnsä ei herätä luottamusta.

Mutta palomiehen julkisuuskuva on myön-
teinen ja tuntuu, että se vain vahvistuu. 
Virkapuku ja pelastustoimen arvot antavat 
yhden selityksen tähän suosioon. Toivot-
tavasti mahdollisimman moni työurallaan 
miettiikin, miksi kantaa virkapukua tai mitä 
nuo pelastustoimen arvot vaativat pelastus-
alan ammattilaiselta, sillä työn sisältö löytyy 
näistä perusperiaatteista. Kun puhutaan pal-
kasta, eläkeiästä, työajasta ja kaikesta muus-
ta arkeen liittyvästä käytännön asioista, niin 
niidenkin asioiden sietäminen ja hyväksymi-
nen on helpompaa, kun miettii, miksi valitse-
maansa työtä tekee. 

Ymmärrän toimittajan purkauksen, kun hän 
luki tutkimusta. Jokainen varmaan haluaisi 
tehdä työtä, jota arvostetaan ja jossa arvot 
ovat kohdallaan. Palomiehelle tämä on mah-
dollista.

Leppoisaa kesän jatkoa
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

inhimillisesti

ammatillisesti
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Toukokuun viimeisenä päivänä valmistui Pe-
lastusopistolta satapäinen joukko pelastusalan 
ammattilaisia. Yksi heistä on päällystökurssin 
suorittanut Mikko Kuoppala. Mikko, joka on 
meille monelle tuttu ja jonka valmistuminen 
tuolta kurssilta ei ollut itsestäänselvyys. Hel-
teisenä päivänä kotonaan tavattu hymyilevä 
mies on ulkoisesti lähes sama mies, mitä hän 

oli keväällä 2008, mutta sisäisesti hän on kul-
kenut pitkän tien kuntouttaakseen itsensä 
takaisin tavalliseen arkeen aloittamalla käy-
tännössä elämänsä aivan alusta. 

Mikko sai aikanaan palomiehen viran 
vuonna 1995 ja kouluttautui vuonna 2001 
paloesimieheksi. Mikko teki myös palomes-
tarin sijaisuuksia ja aloitti päällystöopinnot 

vuonna 2007. Samoihin aikoihin hän siirtyi 
myös päivätöihin, koska koki haluavansa 
tehdä myös suunnittelu- ja kehittämistyötä. 
”Yleensä arvostetaan fyysisiä työsuorituksia, 
mutta se ei ole ainoa työ, mitä pelastuslaitok-
sella tulisi tehdä. Ennaltaehkäisyn ja opera-
tiivisen henkilöstön yhteistyön pitäisi tehdä 
saumatonta yhteistyötä ja molemmin puolin 

Mikon Kuoppainen tie

Palotarkastusinsinööri Timo Kaunisto tuli Tam-
pereen palolaitokseen ensimmäisen kerran 
1.4.1983 apulaispalotarkastajan virkaan. Hän 
jäi eläkkeelle Pirkanmaan pelastuslaitokses-
ta 31.3.2013 palotarkastusinsinöörin virasta. 
Tässä välissä hän oli muutamia jaksoja poissa 
Tampereen kaupungin palveluksesta. 

Tampereen palotarkastuskohteet tulivat 
Timolle tutuiksi uran alkuaikoina, ja hän nä-
kikin urallaan palotarkastuksen muuttumi-
sen. Teknisestä palotarkastuksesta siirryttiin 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, jonka 

Eläkekahvit

Timo Kaunisto
yhtenä tärkeänä tavoitteena oli saada ihmi-
set itse huomaamaan ennakoivan toiminnan 
tärkeys. Viimeiset vuodet Timo Kaunisto työs-
kenteli onnettomuuksien ehkäisyn parissa 
Pirkanmaan pohjoisella pelastusalueella. 

Jukka Vigren
Vuonna 1976 humanististen tieteiden kandi-
daatiksi valmistunut Jukka Vigrenin työura alkoi 
opettajan sijaisuuksina Nokialla. Palomiehen 
ura alkoi Nokialla vuosilomasijaisena vuonna 
1978. Tampereen pelastuslaitoksen palveluk-
seen hän tuli vuonna 2001, kun Nokian palotoi-
mi liittyi Tampereen pelastuslaitokseen. Eläke-
päivät Jukka Vigrenillä alkavat 1.8.2013.

Jukka Vigren siirtyi palomiehen opera-
tiivisesta työstä päivätöihin vuonna 2007 ja 
hänen toimenkuvaansa kuului turvallisuus-
koulutus, jota hän tekikin menestyksellisesti 
uransa loppuun asti. Turvallisuuskouluttaja-
na hän vieraili usein kouluissa, joten voidaan 
sanoa, että hän palasi takaisin juurilleen.

Jukka Vigren oli myös aktiivinen ammat-
tiyhdistysihminen, joka otti asiat esille raken-
tavalla tavalla. Ammattiyhdistystoiminta alkoi 
KTV:n paikallisosastossa Nokialla vuonna 1983 
vuoteen 1995 ja jatkui Suomen Palomiesliitos-
sa vuodesta 1995 vuoteen 2001. Tampereen 
palohenkilöstön Spal osasto 16 ry:n puheen-
johtajana hän oli 2005 – 2010. Palomiesliiton 
hallituksen varapuheenjohtajana hän oli vuo-
det 2002 – 2012. Hän oli myös Pelastusalan 
ammattilainen -lehden päätoimittaja vuosina 
2004 – 2006.
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Toukokuun alkupäivinä pelastuslaitokselle tu-
li suruviesti: ylipalomies Jukka Seppä poistui 
keskuudestamme vasta 58-vuotiaana. Jukka 
Seppä tuli pelastuslaitoksen palvelukseen 
vuonna 1977. Hän oli peruspalomies, jolle 
kävi kaikki. Hänen kokemuksensa tulipalois-
ta, pelastus- ja sukellustehtävistä oli huikea. 
Mutta ”Juten” luonteeseen ei kuulunut näillä 
asioilla kerskua. Sairaankuljetuksen saralla 
Jukka Seppä kuului niihin henkilöihin, jotka 
Tampereella vuonna 1985 saivat ensimmäi-
sen defibrilaattorikoulutuksen.

Jukka Seppä oli aikanaan aktiivinen hiih-
täjä ja pyöräilijä, ja hän saavuttikin menetystä 
urheilun saralla. Viime vuosina hän oli inno-
kas vapaa-ajan kalastaja.

Ystävä on poissa

voitaisiin hyödyntää toisten osaamista ja tieto-
taitoa. Jokaisella työntekijällä pitäisi olla halu 
kehittää asioita ja mielestäni toimintojen se on 
kaikkien vastuulla.”

Täydellinen muutos Mikon elämään tuli 
vuoden 2008 toukokuussa, kun hän oli koulut-
tajana pelastuslaitoksen vesisukelluskurssilla 
Turun saaristossa. Mikko putosi veneestä ja 
potkuri osui hänen päähänsä vakavin seurauk-
sin. Tästä aiheutui vakava ja vaikea aivovamma 
eikä alkuvaiheessa toipumisennustetta ollut. 
”Kun neljä vuotta onnettomuuden jälkeen olin 
valmis lukemaan sairaskertomuksiani, teksti 
oli aika lohdutonta eikä toivoa toipumisesta 
tuolloin annettu. Käytännössä minut siirrettiin 
toivottomien pinoon.”

”Normaaliin arkeen on tullut isoja muu-
toksia onnettomuuden seurauksena. Koen, 
että ulkonäkö ja kroppa ovat samoja, mutta 
persoona on muuttunut. Jossain vaiheessa 
oli tärkeää, että ulospäin minusta ei näkynyt, 
että olin saanut aivovamman, koska sain siitä 
tavallaan voimaa. Sain olla tuntemattomien 
ihmisten joukossa kuin kuka tahansa muu. 
Toipumisprosessi on ollut raskas omaisille ja 
lähipiirille. Heidän on ollut pakko sopeutua 
uuteen Mikkoon ja hyväksyä persoonani muu-
tokset. En ole esimerkiksi luonteeltani ylpeä tai 
itsekeskeinen, vaan ne ovat sairauden muka-
naan tuomia oireita. Aivovamma ei myöskään 

tee minusta tyhmää. ” 
Mikko ei ole katkeroitunut, mutta totta 

kai hän on toipumisprosessissaan käynyt läpi 
tunteita laidasta laitaan. ”Kun ajattelen, mitä 
olen menettänyt loukkaantumisen takia, se 
tuntuu pahalta, mutta on vain pakko alkaa 
arvostaa sitä, mitä minulla on nyt ja mitä 
olen saanut, muuten katkeroituisin. Minulle 
on sanottu, että elämä on ihmisen parasta 
aikaa ja sitä se todella on. Minulla oli pitkä 
ajanjakso toipumisen aikana, jolloin en naut-
tinut elämästäni.”   

”Viime vuonna olin valmis jatkamaan 
opintojani. Opiskeluoikeus oli umpeutunut 
ja ajattelin, ett anon kaksi vuotta lisäaikaa, 
jonka aikana suorittaisin jäljellä olevat kurs-
sit sekä tekisin opinnäytetyön. Sain lisäaikaa 
kahdeksan kuukautta. Olin jo valmis luovut-
tamaan, kunnes tein päätöksen, että keskityn 
pelkästään opiskeluun ja kaikki muu saa jäädä. 
Olin tuolloin Teiskon VPK:n päällikkönä ja jä-
tin VPK-harrastuksen koulun takia taka-alalle. 
Olen kuitenkin vielä miehistön jäsenenä. Koin, 
että olin kotikonstein tehnyt aivoille jumppaa 
niin paljon kuin pystyin ja tiesin, että opiskelu 
olisi hyvä tapa pistä aivot töihin. Koulun myötä 
olen saanut kuntoutettua itseni niin, että olen 
tyytyväinen elämääni.” 

Mikko teki opinnäytetyönsä pientalojen 
omavalvonnan sähköistämisen mahdollisuuk-

sista. ”Jo ennen onnettomuuttani olin ollut sitä 
mieltä, että pientalojen asukkaat voisivat teh-
dä oman kotinsa tarkastuksen itse ja palauttaa 
lomakkeensa sähköisesti”, muistelee Mikko. 

”Jossain määrin kaipaan palokuntamaail-
maa ja sitä, että oli lupa olla osa sitä maailmaa. 
Kun avain otetaan pois, joutuu ulkopuolelle. 
En ole paljon vieraillut paloasemilla, vaikka 
minulla on hyviä tuntemuksia ja muistoja. 
Ehkä kaipaan juuri jotain menetettyä osaa 
elämästäni. Sosiaalinen elämäni on pienen-
tynyt enkä koe olevani sosiaalisissa tilanteissa 
hyvä. Kanssakäyminen muiden ihmisten kans-
sa on raskasta. Aiemmin koin, että en tarvitse 
kenenkään apua ja itsetuntoni oli huipussaan. 
Onnettomuuden jälkeen opin käyttämään 
kaiken mahdollisen avun ja olen hyödyntänyt 
vertaistukea. En olisi uskonut, että kun antaa 
jotain itsestään, saa myös itse todella paljon. 
Ei ole niin kovaa miestä, joka ei joutuisi joskus 
nöyrtymään elämän edessä. Olen tänään eh-
kä viisaampi ja ymmärtäväisempi, koska olen 
joutunut opettelemaan kaiken alusta. Olen 
myös hyvä kuuntelija. En ole palaamassa työ-
elämään, mutta se ei ole poissuljettua. Nyt ha-
luan elää arkea ja ehkäpä aivot alkavat kaivata 
lisähaasteita jossain vaiheessa. Tällä hetkellä 
kuntoutusta jatketaan eri muodoissa. Arjessa-
ni suurin rajoittava tekijä on väsymys.” 
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Pientalojen ja vapaa-ajan asuinrakennus-
ten valvonnassa siirrytään viranomais-
ten tekemistä palotarkastuksista oma-

valvontapohjaiseen valvontaan. Pientaloilla tar-
koitetaan yhden tai kahden asunnon kiinteistö-
jä, jotka ovat vakituisessa asuinkäytössä. Vapaa-
ajan asuinrakennusten osalta omavalvonta on 
suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2014. 
Perinteinen palotarkastustapa ovelta ovelle 
on ollut tavoitettavuudeltaan heikko, koska 
tarkastuksia on tehty ehkä asiakkaan kannalta 
huonoon ajankohtaan arkipäivisin. Muilla pe-
lastuslaitoksilla omavalvonnasta on saatu hyviä 
tuloksia ja kokemukset ovat olleet positiivisia. 
Omavalvonnalla lisätään ihmisten tietoisuutta 
siitä, että he ovat viime kädessä itse vastuussa 
omasta kiinteistöstään ja sen turvallisuudesta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli pilottihan-
ke omavalvonnasta talvella 2012 - 2013, jolloin 
omavalvontaa kokeiltiin Kihniössä, Ylöjärven 
Viljakkalan alueella sekä osassa Pälkäneen 
kuntaa. Pientaloille lähetettiin pientalon oma-

Asuinrakennusten  
omavalvonta 
Pirkanmaalla

Nykyisen pelastuslain yksi tavoite on, että pelastusviranomaisen suorittamat 
tarkastukset ja muut turvallisuutta edistävät toimenpiteet kohdennetaan 
tehokkaammin riskikohteisiin. Pelastuslaitos laatii valvontasuunnitelman, jossa 
määritellään palotarkastusten lisäksi muut valvontatoimenpiteet sekä kuvataan miten 
valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan. Pelastuslaissa ei enää määritellä 
yksityiskohtaisesti palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee kohteet 
itse alueellaan esiintyvien riskien perusteella. 

valvontalomake, pientalon turvallisuusopas 
sekä palautuskuori valvontalomakkeelle. Tar-
koitus oli, että pientalojen asukkaat tekevät 
itse asuntonsa paloturvallisuustarkastuksen, 
kirjaavat huomionsa valvontalomakkeeseen 
sekä lähettävät täytetyn lomakkeen pelastus-
laitokselle. Palautusprosentti oli 70 ja palaute-
tuista lomakkeista kolmanneksessa oli merkit-
ty korjausta vaativia huomioita. Lomakkeen 
täyttö ohjaa korjaamaan osan havaituista 
puutteista heti, kuten toimimattoman palova-
roittimen. Osa korjausta vaativista huomioista 
oli pilottihankkeessa sellaisia, joiden korjaavat 
toimenpiteet oli suunniteltu tehtäväksi myö-
hemmin, esimerkiksi puuttuvat kattosillat oli 
suunniteltu asennettavaksi tulevan kattore-
montin yhteydessä.

Lomakkeen palauttamatta jättäneet ja korja-
usta vaativat kohteet listattiin ja näihin koh-
teisiin tehdään palotarkastus pelastuslaitok-
sen toimesta kesällä. Lomakkeella oli myös 
mahdollisuus toivoa palotarkastusta omaan 

Pelastuslaitos järjesti Hot Pois -bändin kanssa 
toukokuussa kuusi lastenkonserttia esikou-
luikäisille. Konsertit järjestettiin Monitoimi-
talossa Keskuspaloaseman vieressä ja Mo-
nitoimitalon nuorten työpajat huolehtivat 
ääni- ja valosäädöistä konserttien ajan sekä 
tallensivat konsertteja videolle. Konsertteihin 
oli ennakkoilmoittautuminen ja kaikki lap-
set saivat pikku palomies -diplomin konser-
tin jälkeen. Kaikkiaan kolmen päivän aikana 
konserteissa lauloi ja leikki yli 600 lasta ja 
esikouluopettajaa. 

Hot Pois -lastenkonsertit

kiinteistöön. Lomakkeet palauttamiseen oli 
aikaa 30 päivää. 

Heinäkuussa postitetaan valvontalomakkeet 20 
%:lle Pirkanmaan kuntien pientaloille. Tarkoituk-
sena on, että kunnan pientalot käydään läpi vii-
dessä vuodessa (100 %), mikä on sama aikaväli 
kuin aiemmin yleisillä palotarkastuksilla. 

Pelastuslaitos toivoo, että ihmiset tekisivät aktii-
visesti omat paloturvallisuustarkastuksensa ja 
palauttaisivat valvontalomakkeet määräajassa. 
Mikäli asukas haluaa perinteinen palotarkas-
tuksen kiinteistöönsä, se on mahdollista. Asu-
kas voi kirjoittaa toiveen palotarkastuksesta 
palautettavaan lomakkeeseen tai soittaa oman 
alueensa palotarkastajalle. Toistaiseksi lomaket-
ta ei mahdollista palauttaa sähköisesti. Mikäli 
lomakkeessa on korjausta vaativia huomioita 
tai lomaketta ei palauteta, tehdään näihin koh-
teisiin palotarkastus syksyllä. Tarkastukset ovat 
pientaloille maksuttomia.
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Pelastushenkilöstön jalkapallon SM-kisat

Saksipotku, tuo kenties tyylikkäin tapa 
tehdä maali jalkapallossa. Siinä pelaaja 
ponnistaa ilmaan, taivuttaa itsensä sel-

kä maahan päin ja ponnistavalla jalalla pot-
kaisee pallon päänsä yli tehden jaloilla saksia 
muistuttavan liikkeen. Muistan lapsuudesta-
ni, kuinka joskus velipojan kanssa treenailim-
me kyseistä potkua huonolla menestyksellä, 
mutta kuitenkin. Usein potkunsuorittaja oli 
kuvitteellisesti Pele. Pikkupoikanahan on ta-
pana haaveilla, heittäytyä jonkun tosielämän 
sankarin nappulakenkiin. 

Saksipotkun kehittäjää ei varmuudella tun-
neta. Monien mielestä kuitenkin juuri Pele 
kehitti kyseisen tekniikan potkaista palloa ja 
kenties siksi se niin vahvasti lapsuuden piha-
peleihimme vaikutti. Lapsuuden ja nuoruu-
den jalkapallo-ottelut ovat kuitenkin taakse 
jäänyttä elämää, niin on toki Pele ja saksi-
potkutkin. Kerran vuodessa pitää kuitenkin 
jalkapalloa palokunnan puolesta pelata. 

Pirkanmaalle hopeamitali

Tänä vuonna kisat järjestettiin Raumalla, 
tuossa idyllisessä 40 000 asukkaan meren-
rantakaupungissa. Alkulohkossa vastaamme 

asettui Espoo, Kuopio ja Jyväskylä. Rehelli-
sesti sanottuna itselläni ei suuria odotuksia 
kisoista ollut. Ei siksi, ettei joukkueemme 
olisi ollut pelillisesti vertailukelpoinen, vaan 
siksi, että ilman ennakko-odotuksia kaikki 
mitä tulee kotiinpäin, on plussaa. Pessimisti 
ei pety. Viimevuosina Pirkanmaan joukkue 
on pärjännyt kisoissa hyvin. Viimeisen neljän 
vuoden aikana on kisoista tuotu kotiin yksi 
kulta ja kaksi hopeaa. 

Alkulohkossa voitimme Espoon 4 - 1 ja Kuopi-
on 3 - 0. Jyväskylä oli edelleen edellisvuosien 
tapaan kova joukkue; pelaajat nuoria, taita-
via, nopeita ja vahvoja. Jyväskylälle hävisim-
me alkulohkossa 2 - 1. 

Mitä tulee alun tarinaan saksipotkusta ja 
Pelestä, niin Espoota vastaan ensimmäisel-
lä puoliajalla syntyi kiistatta kisojen hienoin 
maali. Saimme kulmapotkun joskus ensim-
mäisen puoliajan loppupuolella ja sen antoi 
Pietro Lämsä. Pietron täydellinen ulospäin 
kiertävä kulmapotku tavoitti Kähkösen 
Samin, joka eleettömällä itsevarmuudella 
taituroi pallon tyylipuhtaalla saksipotkulla 
Espoon verkkoon. Lapsuuden pihapelien 
Pele oli läsnä. 

Sijoituimme lohkossamme sijalle kaksi ja 
saimme välierässä vastaamme Stadin brank-
karit. Stadin pojilla oli jälleen kerran koossa 
taitava joukkue ja tiesimme, että jos mieli-
simme voittaa, on puolustuksen kautta pelat-
tava. Taktiikkamme osoittautui toimivaksi ja 
ensimmäisen puoliajan jälkeen peli oli meille 
3 - 0. Toinen puoliaika ja koko ottelu päättyi 
4 - 1 voittoon. Etenimme loppuotteluun. 

Loppuottelussa saimme vastaamme Jyväs-
kylän, jolle olimme kärsineet turnauksen 
ainoan tappion alkulohkossa. Jyväskylä oli 
mielestäni kisojen kovin joukkue. Loppuot-
telu päättyi Jyväskylän voittoon 1 - 0. Hopea 
tuli siis Pirkanmaan pojille. Pronssin voitti 
Helsinki.

Kisoista mieleen jäivät Kähkösen Samin sak-
sipotku ja vanhat kurssikaverit ympäri Suo-
men. Erityismaininta Niskasen Tuomakselle, 
joka pelasi loistavat kisat ja upotti Stadin. 
Haluan kiittää myös Petteri Meskasta koko 
joukkueen puolesta siitä vaivannäöstä, mitä 
reissun järjestelyt vaativat. 

Jukka Pöllänen, vs palomies
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Autossa on integroituna kaksi eri 
järjestelmää. Hytistä järjestelmä-
avainta kääntämällä voidaan siirtyä 

pelastuskäytöstä suojelukäyttöön. Pohjana 
on kuitenkin ihan tavallinen pelastusyksikkö 
(hööki). Auto on ADR-katsastettu säiliöajo-
neuvo ja ohjaamossa on mm. säteilymittari, 
kaasuilmaisin ja järjestelmätietokone sekä 
navigointilaitteisto. Ajoneuvon ohjaamossa 
olevalla tietokoneella on TOKEVA-ohjeistus, 
TIPA (Puolustusvoimien taisteluaineiden 
suojeluohjeistus) ja johtamisjärjestelmänä 
Virve-puhelimet. Kaappijärjestys on lähes 
sama kuin muissakin pelastusyksiköissä, 
mutta pumppu on sivukaapissa. Autossa on 
matala- ja korkeapainepumput sekä hytistä 
ohjattava vesi/vaahtotykki. Isoon säiliöön 
mahtuu 4 300 litraa vettä/puhdistusainet-
ta, ja pienempi 500 litran vesisäiliö voidaan 
lämmittää +28*C asteiseksi huuhteluvedeksi 
tai säiliö voidaan täyttää kalvovaahdolla. Ajo-
neuvon suurena etuna on sen hyvä maasto-
liikkuvuus 6 x 6 vedon, isojen renkaiden ja 
korkean maavaran ansiosta.

Yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa teh-
dään harjoitusten ja hälytysten myötä. Il-
mavoimien materiaalilaitoksen oma pelas-
tusyksikkö hälytetään vain automaattisen 
paloilmoittimen kautta tulleisiin hälytyksiin, 

Ilmavoimien 
materiaalilaitoksenuusi auto ja 
pelastusryhmä

Ilmavoimien materiaalilaitoksen Tampereen toimipisteelle 
on maaliskuussa saatu uusi puhdistusajoneuvo (PUJO). 
Auto on Scania vuosimallia 2011 ja se on ollut aiemmin 
Kauhavalla. Vähäisen käytön vuoksi auto uudelleen 
kohdennettiin Ilmavoimien materiaalilaitoksen Tampereen 
toimipisteeseen. Käytännössä auto on täysin käyttämätön 
ja se tuli kokonaisena pakettina varusteineen. Vanha 
pelastusajoneuvo siirrettiin Niinisalon Räjähdelaitokselle. 
Yleisesti Puolustusvoimien pelastuskalusto on hyvää ja 
modernia. Tampereelle sijoitetun auton kaltaisia autoja 
on Puolustusvoimilla parisenkymmentä ja Pirkanmaan 
alueella kaksi autoa.

mutta työn alla on, että pelastusryhmä sai-
si hälytyksen myös muihin omalla alueella 
tapahtuviin onnettomuuksiin. Vuoreksen 
sotilasalueelta tapahtuvat automaattihäly-
tykset ovat lähes aina oikeita eli erheellisiä 
hälytyksiä ei juuri tule. Paloilmoitinlaitteiden 
kunnossapito tapahtuu Puolustushallinnon 
Rakennuslaitoksen toimesta hyvin. Tulevai-
suuden suunnitelmissa on, että päivystävä 
palomestari voisi hälyttää Ilmavoimien mate-
riaalilaitoksen pelastusryhmän alueensa ulko-
puolella tapahtuviin onnettomuuksiin, kuten 
esimerkiksi kemikaalionnettomuuksissa puh-
distuspaikan perustamiseen tai maastopaloi-
hin. Ilmavoimien Materiaalilaitoksen tiloissa 
on myös mahdollisuus järjestää yhteisiä har-
joituksia. Tiloissa voidaan muun muassa järjes-
tää vaativia savusukellusharjoituksia. Ahkeraa 
yhteistyötä tehdään myös Kangasalan ja Tam-
pereen vapaapalokuntien kanssa, esimerkiksi 
yhteisten harjoitusten puitteissa. 

Miehistö

Pelastusryhmän johtaja toimii huoltojaoksen 
varajohtaja Janne Lehtisaari, joka toimii oman 
toimen ohessa myös pelastusupseerina. Hän 
on mukana myös Ilmavoimien materiaalilai-
toksen Tampereen alueen palotarkastuksis-
sa. Suojelusta Lehtisaarella on kokemusta 15 

vuotta ja hän kuuluu Suojelun erikoisosaston 
puhdistusryhmään. Lehtisaari on myös Kanga-
salan VPK:ssa yksikönjohtajana. Uuden auton 
käyttö on tuttua Jannelle, koska hän kävi kah-
den viikon puhdistusajoneuvo järjestelmä-
kurssin Pioneerirykmentissä Keuruulla vuonna 
2010. Maaliskuusta 2013 hän on kouluttanut 
auton käyttöä omalle pelastusryhmälle. 

Pelastusryhmässä on Lehtisaaren lisäksi 12 
miestä kaikista henkilöstöryhmistä ja vuo-
desta 2011 alkaen pelastusryhmään liittymi-
nen on ollut vapaaehtoista ja sitä tehdään 
oman toimen ohella. Pelastusryhmä har-
joittelee kahdesti kuukaudessa neljä tuntia 
kerrallaan. Miehistöllä on hyvä motivaatio 
harjoitteluun ja niiden suunnittelusta vastaa 
Lehtisaari. Osalla sotilaspalokunnan miehis-
tä on myös taustalla VPK-harrastus. Sammu-
tustyönkurssi järjestettiin pelastuslaitoksen 
toimesta vuonna 2011. Talvella 2013 kolme 
palosotilasta kävi Keuruulla Pioneerirykmen-
tissä savusukelluskurssin. Pelastustyönkurssi 
järjestetään koko miehistölle syksyllä. Kerran 
vuodessa järjestetään koko laitoksen henki-
löstölle poistumis- ja alkusammutusharjoitus. 
Nämä harjoitukset suunnittelee Lehtisaari ja 
koko pelastusryhmä on mukana niiden to-
teuttamisessa. 

Inforuutu

Pituus 10,05 m
Leveys 2,35 m
Korkeus 3,55 m
Kokonaispaino 24 000 kg
Vesi-/Vaahtotykki 1 500 L/min 10 bar
Vesipumpun tuotto 2 000 L/min 10 bar
Vesi/emulsiosäiliön tilavuus 4 300 L
Vaahtonestesäiliön tilavuus 500 L
Korkeapainepumppu 120 ja 30 bar
Vinssi 5 400 kg
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Ilmavoimien 
materiaalilaitoksenuusi auto ja 
pelastusryhmä

Ensihoidon opinnäyte
kittiin, kokevatko ensihoitajat työskentele-
vänsä esimiesasemassa, millaiset valmiudet 
ensihoitajilla on esimiehenä toimimiseen, 
onko ensihoitajan tehtäväkuva ohjeistettu 
selkeästi, sekä vaatiiko ensihoitajien mielestä 
johtaminen panostusta koulutusresurssiin. 

Opinnäytetyön aihe kumpusi muuttuvas-
ta terveydenhuoltolaista, siinä ensihoidon 
johtamiseen kiinnitetään merkittävästi huo-
miota. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli 
Tampereen aluepelastuslaitos. Opinnäytetyö 
toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyloma-
ke lähetettiin pelastuslaitoksella henkilöille, 
jotka toimivat ensihoitajan tehtävissä (N=49). 
Kyselyyn vastasi 27 ensihoitajaa. Kysely to-
teutettiin E-lomakeohjelmalla, mitä apuna 
käyttäen suoritettiin myös tulosten analy-
sointi. 

Teoreettinen viitekehys rajoittui ensihoitoon 
käsitteenä, ensihoitotoiminnan johtamiseen, 
pelastuslaitos ensihoidon palveluntuottaja-

Hoitotason ensihoitajien näkemys asemas-
taan ensihoitotoiminnan johtamisjärjes-
telmässä: Kyselytutkimus Tampereen alue-
pelastuslaitoksen hoitotason ensihoitajien 
johtamiskäsityksistä

Pirkanmaan pelastuslaitoksella hoitotason 
ensihoitajana työskentelevä Janne Välimaa 
opiskeli Hämeen ammattikorkeakoulussa 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehit-
tämisen koulutusohjelmassa. Opinnäyte-
työnään hän tutki hoitotason ensihoitajien 
näkemyksiä heidän asemastaan ensihoito-
toiminnan johtamisjärjestelmässä. Tutkimus 
tehtiin kyselytutkimuksena.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, 
miten Tampereen aluepelastuslaitoksen 
(nykyisin Pirkanmaan pelastuslaitos) hoito-
tason ensihoitajat kokevat oman asemansa 
esimiehenä ja millaiset esimiesvalmiudet 
heillä mielestään on. Opinnäytetyössä tut-

na, sekä ensihoidon toimintaympäristöön 
läheisesti liittyviin johtamisteorioihin. 

Opinnäytetyö osoitti, että ensihoitajat koke-
vat työstään suurimman osan olevan johta-
mista, mutta silti mielipiteet esimiesasemasta 
jakautuvat vahvasti. Ensihoitajat kokivat pää-
asiassa omat johtamistaitonsa ja valmiuten-
sa hyviksi pienissä ryhmätilanteissa ja yhden 
potilaan tehtävillä. Suuronnettomuuksien 
johtamisessa omaan osaamiseen ei luotettu 
yhtä vahvasti. Tehtäväkuvan selkiyttämistä 
ja tarkentamista kaivattiin, sekä merkittävää 
panostusta huomioimiseen johtamistoimin-
ta koulutuksessa. 

Opinnäytetyön perusteella ensihoitajan ase-
ma on esimiesasema. Tämä tulisi tunnustaa 
selkeämmin organisaatiotasolla, minkä pe-
rusteella koulutus, toimintasuunnitelmat ja 
-ohjeet laadittaisiin siten, että asema huomi-
oitaisiin kaikessa toiminnassa. 
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Palokuvaajat Unkarissa
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Unkari:  
Unkari on sisämaavaltio, jonka pinta-ala on 93 028 neliökilometriä.  

Maan rajojen pituus on yhteensä 2 258 kilometriä.  
Sen naapurimaita ovat lännessä Itävalta ja Slovenia, etelässä Serbia ja 

Kroatia, pohjoisessa, Slovakia, koillisessa Ukraina ja kaakossa Romania.  
Asukkaita on noin 10 miljoonaa.

Palokuvaajat Unkarissa

Kuva: Petri Remsu



12 13

Matkaan lähdettiin Helsingistä kohti Buda-
pestiä, jossa yövyttiin lentokenttähotelli Fe-
rihegyssä. Seuraavana päivänä ryhmä siirtyi 
kohti etelää Balaton-järven etelänpuoleista 
maisemareittiä pitkin. Vaikka turkoosinväri-
nen ja kutsuvannäköinen Balaton houkutteli 
uimaan, niin silti uimassa kannattaa käydä 
vain merkityillä paikoilla. Balaton on Unkarin 
ja Keski-Euroopan suurin järvi (pinta-ala 598 
km²). Järven suurin pituus on 77 ja leveys 14 
kilometriä. Balatonin eteläranta on tasaista 
ja matalaa, toisin kuin pohjoisranta, joka on 
vuorista. Veden lämpötila voi nousta kesällä 
enimmillään 30 asteeseen. Järvi on Unkarin 
suosituimpia ja vanhimpia matkailu- ja loma-
kohteita. Järven keskisyvyys on vain 3,25 m ja 
syvin kohtakin on vain 11 metriä.

Pécs

Iltapäivällä ryhmä saapui Szigetsvarin kau-
punkiin, jossa majoituttiin hotelli Kumilaan. 
Kaupunkiin tutustuminen jäi seuraaviin päi-
viin, sillä ryhmälle oli tilattu bussikuljetus 
noin tunnin matkan päässä olevaan Pécsin 
kaupunkiin, joka on Unkarin viidenneksi suu-
rin kaupunki. Vuonna 2010 se oli yksi kolmes-
ta Euroopan kulttuuripääkaupungista. Pécs 
on Unkarin eteläisimmän läänin Baranyan 
keskus, ja siellä asuu noin 160 000 ihmistä. 

Roomalaiset perustivat kelttiheimojen asut-
tamalle alueelle 100-luvun alussa Sopianae-
nimisen kaupungin. Siitä kehittyi 300-luvulle 
mennessä sekä maakunnallinen että tärkeä 
varhaiskristillinen keskus. Tältä ajalta peräi-
sin olevat varhaiskristilliset hautakammiot 
ovat kuuluneet UNESCOn maailmanperin-
töluetteloon joulukuusta 2000. Kaupunkiin 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Palokuvaajat tekivät 
tutustumismatkan Unkariin kesäkuun puolivälissä. Vajaa 
kymmenen hengen ryhmä vietti samalla yhden perustajajäsenen, 
paloesimies Matti Syrjän, syntymäpäiviä.

Palokuvaajat Unkarissa

Unkarilainen seppä Pècsin torilla Kuva: Petri Remsu
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perustettiin piispanistuin vuonna 1009 ja 
Unkarin ensimmäinen yliopisto 1367 (nykyi-
nen yliopisto on maan suurin, opiskelijoita 
on noin 33 000.)

Keskiajalla Pécs kehittyi huomattavaksi 
kulttuuri- ja taidekaupungiksi piispa Janus 
Pannoniuksen ansiosta, joka oli unkarilaisen 
humanismin merkittävä edustaja ja maan 
tärkein latinankielinen runoilija.

Pécsissä on aina asunut useita eri kansalli-
suuksia rinta rinnan, ja kulttuurit ovat ker-
rostuneet aikaa myöten. Eri kansanryhmien 
perinteet ja arvot ovat läsnä kaksituhatvuoti-
sen kaupungin historiassa. Unkarilaiset, kro-
atialaiset ja saksalaiset elävät nykyäänkin 
rauhanomaisesti rinnakkain. Niinpä ei ollut 
yllätys, että Pécsistä tuli Euroopan kulttuu-
ripääkaupunki vuonna 2010. Vuonna 1998 
UNESCO myönsi Pécsille ’’Kaupungit rauhan 
puolesta’’ -palkinnon tunnustuksena vähem-
mistökulttuurien vaalimisesta ja Balkanin-so-
dan pakolaisten vastaanottamisesta.

Szigetvár

Palokuvaajien yöpymiskaupunki Szigetvár on 
pieni kaupunki Pécsistä länteen. Kaupungin 
historiaan kuuluvat veriset taistelut Unkarin 
ja Turkin välillä 1566. Unkarin hallitsija Zrínyi 
Miklós pysäytti tällöin Turkin Sultan Sulei-
manin etenemisen kohti Eurooppaa. Ajan 
historiasta kerrotaan Szigetvárin linnassa, 
joka sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. 
Szigetvártissa on vuoden 2000-luvun puo-
livälissä valmistunut terveyskylpylä, jonka 
mineraalipitoisissa altaissa oli mukava ren-
touttaa jäseniään. Lämpöisin allas oli +38 
asteista, ja liian kauan altaassa viihtyminen 
saattoi aiheuttaa lievää huimausta. Szigetvá-
rissa on myös useita pieniä kyliä, joista yksi 
on Zsipót. Zsipótissa on useita satoja pieniä 
viinitarhoja. Näistä tarhoista suuri osa on ul-
komaalaisten hallinnassa. 

Viinitilat, joihin Palokuvaajat tutustuivat, 
kuuluivat suomalaisomistukseen. Tarhojen 
yhteinen pinta-ala oli noin kaksi hehtaaria 
ja ne sisälsivät neljä pientä asuintuotanto-
rakennusta ja saunan. Tarhoilla kasvatetaan 
valko- ja punaviinirypäleitä. Lajikkeet ovat 
pääsääntöisesti unkarilaisia, mutta ne tuot-
tavat miellyttävän hapokasta ja hedelmällis-
tä viiniä. Unkarilaisia viinejä arvostellaankin 
usein maanläheisiksi, koska niissä maistuu 
myös se maaperän tuottama kasvillisuus, 
mitä alueella esiintyy (omenat, aprikoosit, 

persikat, kirsikat, päärynät ym.). Maaperä 
on otollista myös muiden kasvien viljelyyn. 
Tiloilla kasvatetut tuliset paprikat ovat hyvä 
esimerkki tästä.

Syntymäpäivät

Palokuvaajien perustajajäsen syntymäpäivät 
vietettiin viinitilalla. Tarjolla oli perinteistä 
unkarilasta ruokaa, ja unkarilaiseen tapaan, 
paljon. Myös viinitilan tapaan oman tilan 
tuotantoa oli tarjolla. 

Illan aikana nähtiin myös erikoislaatuinen 
tanssiesitys, jossa paikallisen suomalais-
unkarilaisen Èvan vetämänä olivat mukana 
paikalla olleet entiset ja nykyiset palomiehet. 
Yhteinen tekijä näille palomiehille oli se, että 
he kaikki ovat olleet tai ovat edelleen Tam-
pereen palokunnan ja nykyisen Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen palveluksessa. 

Tanssiin eivät kaikki palomiehet ehtineet, mut-
ta juhlissa Syrjän suvusta mukana olivat palo-
miestaustaiset Pertti, Lasse, Hannu, Juha ja Mat-
ti Syrjä. Muita pelastusalan juhlijoita olivat Esko 
Kulmala, Petri Remsu, Harri Tamminen, Veijo Ka-

ján, Sirkku Pispala, Aune Järvinen, Paavo Tiitta, 
Jorma Wilen, Taisto Ahokas sekä seuraavana 
päivänä joukkoon liittynyt Ari Vakkilainen.

Paluumatka

Palokuvaajat lähtivät paluumatkalle Sziget-
várista tiistaina 18.6. Paluumatkalla koukat-
tiin Kroatian rajan kautta, jossa käytiin rajajo-
keen tutustumassa. Tämä tutustuminen tosin 
tapahtui poliisin opastamana ja kuvaaminen 
raja-alueella oli kielletty.

Matkalla pikkukylien läpi todettiin, että haika-
rat ovat Unkarissa haluttuja asukkaita. Niiden 
pesiä näkyikin sähköpylväiden päällä, koska 
niihin oli tehty pyöreät aihiot metallista, joi-
den päälle oli hyvä tehdä oksista pesä. 

Palokuvaajien tarkoitus oli vielä tutustua 
pustaan, mutta aikataulu ja matkaväsymys 
muuttivat matkasuunnitelmaa, ja lähtöpäi-
vä rauhoitettiin Budapestiin tutustumiseen. 
Tuon vajaan päivän aikana tuli todettua, että 
tutustuminen Budapestiin vaatii vähintään pi-
dennetyn viikonlopun, jotta kaupungin näh-
tävyyksistä saisi edes jonkinlaisen käsityksen.

Palokuvaajien kahvitauko kuuluisassa 
New York Caféssa, jota mainostetaan 
maailman kauneimmaksi kahvilaksi.

Kuva: Petri Remsu

Kuva: Petri Remsu
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Killinkosken vapaaehtoinen palo-
kunta perustettiin 4. toukokuuta 
1923. Ensimmäinen kokous pidet-
tiin Vuolteella ja kokoonkutsujana 

oli poliisikonstaapeli Oskari Hiippala, joka 
valittiin myös ensimmäiseksi palopäällikök-
si. Perustavassa kokouksessa olivat Hiip-
palan lisäksi mukana rakennusmestari Yrjö 
Salo, mylläri Kalle Postinen, konttoripäällikkö 
Frans Lamperi, värimestari Viljo Nieminen, 
kutomomestari Edvard Lilius, korjausmesta-
ri Onni Kujala, metsäteknikko Valto Oksanen, 
työnjohtaja Arvid Korpijärvi, autonkuljettaja 
Viljo Ahonen, punomomestari Toimi Lilius, 
sahanasentaja Janne Saarinen. Palokunnan 
nimi muutettiin vastuksista huolimatta vuon-
na 1938 ja siitä tuli Killinkosken tehtaitten pa-
lokunta. Nimi muutettiin takaisin Killinkosken 
vapaaehtoiseksi palokunnaksi vuonna 1993 
70-vuotisjuhlien yhteydessä järjestetyn juh-
lakokouksen yhteydessä.

Palokunnan jäsenmäärä oli alkuvuosikym-
meninä noin 30 - 40 miestä.  Palokunnan 
jäseneksi ei tultu vaan päästiin, kun sammu-
tus- tai pelastusosaston päällikkö suositteli 
uutta tulokasta päällikölle, jonka sääntöjen 
mukaan piti olla puhdasmaineinen. Palo-
kunta käytti alkuvuosina tehtaan kalustoa, 

Palokuntatoimintaa  
Killinkoskella  
90 vuotta

mutta varojen lisäännyttyä alettiin hankkia 
palokunnalle myös omaa kalustoa. Alku-
vuosina miehistö ja kalusto vietiin paikalle 
hevosilla ja pidempiin matkoihin käytettiin 
massatehtaan ketjuvetoisia kuorma-autoja. 
Ensimmäisen auton palokunta sai vuonna 
1946 P.G Holmilta, mutta se oli käytössä vain 
viisi vuotta, koska se oli niin huonokuntoi-
nen. Uusi auto saatiin vuonna 1953 ja siihen 
tehtiin lavalle 1 000 litran vesisäiliö Engvistin 
tehtaalla. Sen jälkeen autoja ja kalustoa on 
uusittu varojen ja tarpeiden mukaan. Alku-
aikoina Killinkoskella ei ollut varsinaista pa-
loasemaa vaan palokunta toimi väliaikaisissa 
tiloissa. Palokunnalle oli tarkoitus rakentaa 
vuonna 1926 oma kalustorakennus, mutta 
urakoitsija ei ehtinyt aloittaa töitä muilta kii-
reiltä, niin hanke raukesi. Palokalusto on si-
jainnut toimintansa aikana ainakin kuudessa 
eri paikassa. Nykyisin paloasema 89 sijaitsee 
Killinkosken vanhalla nauhatehtaalla. Vuonna 
1997 paloasemalle rakennettiin neuvottelu- 
ja saunatilat talkoovoimin.

Killinkosken palokunnalla ei ollut soittokun-
taa, mutta sen sijaan oma orkesteri Ukulele. 
Ukulele perustettiin vuonna 1931 ja siinä 
soittivat seuraavat henkilöt: viulu Antero Soi-
ni, harmonikka Heikki Helin, sousafoni Hannu 

Helin, pasuuna Elo Harjumäki, rummut Tauno 
Ala-Lahti, saxofoni Pauli Ala-Lahti, ksylofoni 
Jalo Ala-Lahti, harmonikka Reino Seppälä 
Tämä Etelä-Pohjanmaan Dallapeenakin tun-
nettu orkesteri oli hyvin suosittu ja sillä riitti 
runsaasti keikkoja. 

90-vuotisjuhlat

Vuoden 2012 lopulla joku VPK:n henkilös-
töstä huomasi, että vuonna 2013 tulee taas 
pyöreitä vuosia täyteen palokunnalle. Aika 
tuntui menneen todella nopeasti, koska 80-
vuotisjuhlat olivat vain vähän aikaa sitten. 
Noista aikaisemmista juhlista oli jo vierähtä-
nyt melkein kymmenen vuotta, joten päätet-
tiin porukan kesken alkaa miettiä seuraavien 
järjestämistä. Hyvin monenlaisia ideoita ja 
ehdotuksia juhlien ajankohdasta, paikasta ja 
ohjelmasta tuli, mutta lopputulos on tässä.

Killinkosken vapaaehtoinen palokunta juhli 
pienimuotoisesti 90-vuotista taivaltaan 8. 
kesäkuuta 2013 Killinkosken työväentalol-
la. Juhlaan kutsuttiin entiset palokunnan 
jäsenet, Pirkanmaan pelastuslaitoksen hen-
kilöstöä, seurakunta, Virtain kaupunki, naa-
puripalokunnat, yhdistyksiä sekä yhteistyö-
kumppaneita eri aloilta. 

VPK järjestäytynyt paraatiin vuonna 1933.
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Juhlan avasi puheellaan VPK:n päällikkö 
Jarmo Myllykoski, joka puheessaan toivotti 
tervetulleeksi juhlayleisön ja kertoi omakoh-
taisia kokemuksia palokunnan tapaamisesta 
ennen kuin hän itse liittyi mukaan palokun-
nan toimintaan. Puheen jälkeen VPK:n halli-
tuksen puheenjohtaja Timo Sikiö esitti palo-
kunnan historiaa, joka oli kerätty arkistoista 
ja vanhoilta jäseniltä löytyneistä valokuvista. 
Juhlapuheen piti Pirkanmaan pelastuslaitos 
pelastuspäällikkö Esko Kautto. Kautto otti 
puheessaan esille pelastusalan nykytilan ja 
tulevat muutokset esimerkiksi HÄKE-uudis-

tuksen. Vapaan sanan osiossa Kirkkoherra 
Hannu Haukkala esitti Seurakunnan onnit-
telut juhlivalle palokunnalle.

Juhlassa esiintyi uudelleen koottu palokun-
nan orkesteri Ukulele, kun alkuperäisiä jäse-
niä ei enää ollut mahdollista saada kokoon-
panoon. Ukulele soitti samoja kappaleita, 
mitä orkesterin alkuaikoinakin oli soitettu. 
Nykyisessä kokoonpanossa soitti Matti Walt-
teri Lehtinen saksofonia, Tero Korvenaho har-
monikkaa, Harri Nieminen trumpettia, Rauno 
Ilvespakka banjoa, Pertti Keskinen akustinen 
bassoa ja Ismo Mäntysalmi rumpuja. Ismo 
Mäntysalmen isoisä soitti alkuperäisessä 
Ukulelessa niin ikään rumpuja.

Juhlan päätteeksi oli kahvitarjoilu voileipä- 
ja täytekakkuineen sekä muine herkkuineen. 
Loistavan kahvituksen järjesti KorvenKievarin 
omistaja Tuula Korvenaho.

Muistamiset pyydettiin kohdentamaan VPK:n 
nuoriso-osaston toiminnan tukemiseen. Juh-
lassa ei jaettu ansiomerkkejä tai -mitaleita, 
koska näistäkin säästyneet varat kohdenne-
taan nuoriso-osaston toimintaan.

Palokuntatoiminta  
nyt ja tulevaisuudessa

Nykyään VPK:n hälytysosastoon kuuluu 
kymmenen henkilöä. Nykyaikana ongelma-
na on ollut saada mukaan aktiivisia jäseniä 
ja varsinkin jäseniä, jotka työskentelevät 
paikkakunnalla, koska päivän aikana tullei-
siin hälytyksiin ei ole aina pystytty vastaa-
maan sopimuksen mukaisella vahvuudella. 
Hälytysosasto harjoittelee kerran viikossa 
läpi vuoden paitsi kesäaikana, jolloin pi-
detään reilun kuukauden mittainen tauko. 
Hälytyksiä hoidetaan vuodessa noin 50 - 70. 
Palokunta osallistuu erilaisiin valistus- ja 
tiedotustapahtumiin. Esimerkiksi vuosittain 
Killinkosken toripäivillä pidetään kalustoesit-
tely ja valistetaan kansalaisia turvallisuusalan 
ajankohtaisista asioista.

Nykyään palokunnan kalustoon kuuluu 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen omistamat 
sammutusauto Sisu SK242 (PI 891) ja säiliö-
auto Scania 112H (PI 893). Lisäksi kalustoon 
kuuluu VPK:n omistamat miehistöauto VW 
Transporter (PI 897), mönkijä Yamaha Grizz-
ly 700, joka on varustettu ympärivuotiseen 
käyttöön soveltuvilla teloilla sekä vene Silver 
Fox R. Tällä hetkellä kalusto on hyvä vastaa-
maan tämän päivän hälytystehtäviin.

Palokunnalla toimii nuoriso-osasto, jossa on 
tällä hetkellä noin 15 jäsentä, joista aktiivisia 
harjoituksissa kävijöitä on noin kymmenen. 
Nuoriso-osasto on osallistunut alueellisille nuo-
risoleireille. Suurena haasteena on saada nuoret 
jatkamaan hälytysosaston toiminnassa, koska 
monikin muuttaa paikkakunnalta opiskelujen 
tai töiden ohella muille paikkakunnille.

Killinkosken VPK kiittää Pirkanmaan Pelastus-
laitosta hyvin sujuneesta yhteistyöstä sekä 
osallistumisesta 90-vuotisjuhliin sekä pelas-
tusalueen muita palokuntia muistamisesta 
merkkipäivänämme.

VPK:n hallituksen pj Timo Sikiö

 

VPK:n hälytysosasto nykyään

Ukulele soittamassa 90-vuotisjuhlissa

VPK:n nuoriso-osaston jäseniä

Palokuntatoimintaa  
Killinkoskella  
90 vuotta
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Palokuntanuorten 24h-harjoitus
Pirkkalan VPK:n paloasemalla järjestettiin 11.5.2013 
palokuntanuorille vuorokauden mittainen harjoitus, jossa 
nuorilla oli mahdollisuus tutustua palomiehen työhön. Idean isä 
oli Pirkkalan VPK:n nuoriso-osaston johtaja Tomi Salonen
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Idea harjoituksesta alkoi itää Tomi Salosen 
ajatuksissa, kun armeijassa tutuksi tullut 
kaveri oli linkittänyt Facebookissa, kuin-
ka Porissa oli järjestetty nuorille mahdol-

lisuus tutustua palomiehen työhön. Harjoitus 
päätettiin tehdä yhdessä Tampereen VPK:n 
nuoriso-osaston kanssa, sillä yhteistyö hei-
dän kanssaan on ollut positiivista.

Lauantaina 11.5.2013 harjoitus alkoi vara-au-
ton haulla Sääksjärven varastolta ja klo 11 oli-
kin jo käskynjako. Ensimmäisen harjoituksen 
aiheena oli Pirkkalan vaahtoauto-yksikkö (PI 
5341), johon nuoret pääsivät tutustumaan. 
Ensimmäinen hälytys tuli klo 11.45 PI 161:lle 
(Tampereen VPK:n nuorille). Kohteena oli 

Nokian rengastehdas. Lähtötietona oli, että 
kellarissa on savunhajua. Kellarista löytyikin 
liekillä palava alkusammutusastia, joka piti 
sammuttaa. Tästä tehtävästä Tampereen 
nuoret selvisivät hyvin.
 
Seuraava hälytys tuli jo klo 12  PI 5312:lle (Pirk-
kalan nuorille). Nyt kyseessä oli ensivaste teh-
tävä: mies lyönyt kirveellä jalkaan. Tapaturma 
sattui Pirkkalan Turrin rannassa. Kun tehtävästä 
oli suoriuduttu, harjoituksen oma ”Hätäkeskus” 
eli Pirkkalan VPK:n paloaseman toimistossa 
toimivan Nicon HÄKE/WIVI yhdistelmä antoi 
lennosta uuden hälytyksen Pirkkalan nuorille 
samaan paikkaan tamperelaisten kanssa. Pai-
kalla tilannearvion jälkeen nuoret tekivät pe-

russelvityksen, jonka jälkeen hyökkäys sisään 
tehtiin yllättäen sammutuspeitteellä. 

Ruokailun jälkeen PI 161 kävi yhdellä auto-
maatilla, joka peruttiin jo matkalla. Klo 15 
vierailimme Satakunnan lennostossa, jossa 
pääsimme tutustumaan lennoston omaan 
palokuntaan. Palokunnan jälkeen kaikki nuo-
ret pääsivät tutustumaan Hornet-hävittäjään, 
jonka ohjaamoon kaikki pääsivät istumaan. 
Järjestelyt tutustumiseen ja esittelyyn hoiti 
hienosti Pirkkalan VPK:n miehistön kaksi jä-
sentä, jotka työskentelevät lennostossa.

Paluu harjoituksiin tuli PI 5312:lle hälytyk-
sessä Pirkankatu 8:aan, jossa oli paloilmoi-

Palokuntanuorten 24h-harjoitus
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tinlaitteen hälytys. Matkalla tehtävä muuttui 
keskisuureksi rakennuspaloksi. Tehtävään 
liittyi silloin luonnollisesti PI 161 sekä PI 
531,PI 5341, jonka Pirkkalan VPK:n miehistö 
otti täydellä vahvuudella liikkeelle. Mukana 
hälytyksessä piti olla PI 32 mutta päivystävä 
palomestari olikin jo ihan oikealla keikalla. 
Kohteeseen päästyään käskynä oli perussel-
vitys viidenteen kerrokseen. PI 5312:n ollessa 
ensimmäisenä kohteessa, tehtiin ”savusukel-
lushyökkäys” Pirkankatu 8:n ullakolle. Hetken 
ajan jälkeen vaihdettiin PI 161:n väki ”sukelta-
maan”, joilla tarmoa ja virtaa riittikin loppuun 
asti. Sillä välin PI 5341 selvitti lisäveden ja PI 
531 valmistautui ”potilaita” varten ja suoritti 
lopuksi savutuuletuksen. 

Hetken huilaus

Paluu asemalle oli noin iltaseitsemältä,  jol-
loin nuorille kerrottiin että kymmeneen asti 
ei ainakaan tule hälytyksiä. Aikaa oli reilut 
pari tuntia, jonka aikana jotkut nuoret kävi-
vät aseman naapurissa olevan bensa-aseman 
jäätelökioskilla tai huoltamossa karamellios-
toksilla. Koko rauhoittumisen ajan oli tuhti 
ja runsas iltapala ja saunassakin käytiin po-
rukalla juoruamassa, kuinka on päivä men-
nyt. Osa porukasta pelasi jalkapalloa VPK:n 
nurmikolla. Iltakymmeneltä nuoret laitettiin 
yöpuulle, mutta eihän siitä innokkaasta po-
rukasta kukaan nukkumaan alkanut.

Seuraava hälytys tuli Lempäälän puolelle 
Säijään asti. Sinne lähti PI 5312 sammutta-
maan erään asukkaan hallinnasta lähtenyttä 
risujenpolttoa. Kohteeseen saavuttuaan nuo-
ret saivat työjohdon avulla risut sammumaan 
ja raivauksen jälkeen nuoret opastivat jo 
oma-aloitteisesti asukasta, kuinka risuja voi 
turvallisesti polttaa.

Klo 23.30 tuli joukkuelähtö Kurikantielle, jossa 
oli iso risukasa liekeissä. Sammutustehtävän 
suoritti PI 161 nopeasti ja tehokkaasti. Raiva-
uksen jälkeen koko porukka ajoi asemalle ja 
pääsimme vihdoin oikeasti nukkumaan.

Aamulla viideltä tuli jo seuraava hälytys PI 
5312:lle. Kyse oli ensivastetehtävästä. Pirk-
kalan Keskisentielle päästyämme autoimme 
potilaan pois saunasta ja aloitimme hoitotoi-
menpiteet. Pitkän ajan jälkeen nuoret saivat 
lopulta selville, että kyseessä oli ”häkämyr-
kytys”. Paikalle tuli kuvitteellinen sairasauto 
ja luovutimme tehtävän heille.  Palasimme 
asemalle kuuden aikaan. 
 
Hälytysvalot syttyivät jälleen noin puoli yh-
deksältä ja PI 161 lähti pieneen tieliikenne-
onnettomuuteen. Kohteessa auto oli ajanut 

Pirkkalan Bauhausin vieressä jalankulkijan 
päälle.  Kohteeseen päästyään PI 161 selvisi 
tehtävästä mallikkaasti ja sai miehen auton 
alta pois. Nuoret tekivät auton oikeaoppisesti 
virrattomaksi.

Seuraava tehtävä oli Pirkkalan Kärppäkallion-
tien ja Pariladonkujan risteyksessä. Tehtävään 
lähti PI 5312 ripeästi. Perillä nuori nainen oli 
ajanut jalankulkijan päälle. Tehtäväksi nuoril-
le annettiin pelastus- ja irrotustoimenpiteet. 
Nuoret päätyivät itse ratkaisuun nostaa auto 
levittimillä stabiloinnin jälkeen takaosasta il-
maan. Potilas saatiin auton alta pois, ja häntä 
jouduttiin elvyttämään.

Noin kymmenen aikaan olimme kaikki jo 
asemapaikalla Pirkkalassa ja tehtävät olivat 
ohitse. Tarvittavien huoltojen jälkeen kävi jo 
keskustelu ”työvuoron” kulusta. Harjoitus oli 
ohi kello 11 sunnuntaina.

Harjoituksen anti

Harjoituksessa siis käytettiin Pirkkalan VPK:n 
ja Tampereen VPK:n miehistöjen jäseniä hä-

lytyksien järjestämisessä ja jokainen ”hälytys” 
oli tekaistu. Pirkankadun keikalla oli tarkoitus 
saada nuorille mahdollisimman todenperäi-
nen näky, minkä kokoinen on joukkuelähtö. 
Koko harjoituksen ajan asemalla oli harjoitus-
ta varten perustettu oma WIVI/HÄKE. Muka-
na harjoituksessa oli Wivistä lainaan saadut 
5 virve-puhelinta sekä Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen vara-auto. Nuoret olivat koko 
vuorokauden ajan valvonnassa sekä erityi-
sesti hälytyksillä. Autoissa oli aina kuljettaja 
ja yksikönjohtaja oman palokuntansa mie-
histön jäseniä. Tampereen autossa yksikön 
johtajana oli Joni Salin ja Pirkkalan autossa 
Tomi Salonen. Harjoituksen yhteenvedossa 
kysyttiin nuorilta, oliko hälytyksiä sopivasti. 
Vastaus oli, että liian vähän.

Tunnus 5312 oli tekaistu harjoitusta varten, 
mutta muut tunnukset ovat oikeita. Radiolii-
kenne puhuttiin niin kuin oikeissakin tilan-
teissa, jotta tilanne olisi ollut mahdollisim-
man todentuntuinen.

Tomi Salonen
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Joka kymmenennellä vastaajalla on omakoh-
taisia kokemuksia tulipalosta ja heistä puolet 
uskoo, että tulipalo olisi ollut ehkäistävissä. 
Vapaamuotoisessa palautteessa käy ilmi, että 
merkittävin keino tulipalon ehkäisemiseksi 
olisi ollut huolellisuus ja varovaisuus tulen 
käsittelyssä. Tulipalon kokeneista vastaajista 
9 prosenttia elää silti edelleen asunnossa, jos-
sa ei ole tai ei tiedä onko toimivaa ja oikein-
sijoitettua palovaroitinta. Suurimmalla osalla 
(79 %) vastaajista on kuitenkin toimintakykyi-
nen ja oikeinsijoitettu palovaroitin asuntonsa 
jokaisessa asuinkerroksessa.

Vastaajista yhteensä 85 prosenttia arvioi 
oman tietoutensa paloturvallisuusasioista 
vähintään melko hyväksi. Valtaosa vastaajis-
ta tiesikin, että yöllä palovaroittimen ääneen 
herätessään pelastautumisaikaa on vain 
muutama minuutti.
 

Kuva 1: Jos heräät yöllä palovaroittimen 
ääneen, paljonko sinulla on aikaa pelastaa 
perheesi ja itsesi?

Yleisimmät käytössä olevat turvalaitteet ja 
-välineet palovaroittimen rinnalla ovat sam-
mutuspeite ja käsisammutin (kuva 2). Erityi-
sen positiivisena nähdään häkävaroittimien 
määrän lisääntyminen. 
 

Kuva 2: Mitä turvallisuuteen liittyviä turva-
laitteita ja -välineitä sinulla on käytössä?

Paloturval l isuustutkimus

Pirkanmaan pelastuslaitos teetti huhti - toukokuussa 2013 
paloturvallisuustutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta 
vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli kartoittaa vastaajien tyytyväisyyttä pelastuslaitoksen 
toimintaan sekä paikantaa vaativia kohteita. Internet-kyselynä 
ja puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 
1136 pirkanmaalaista. 

Pirkanmaalaisten 
passivoituminen 
huolestuttaa

Edelliseen tutkimuskertaan verrattaessa on 
tuloksissa huomattavissa pirkanmaalaisten 
passivoitumista paloturvallisuusasioihin. Tä-
mä on todennettavissa muun muassa siitä, 
että palovaroittimien määrä ei ole kasvanut 
ja palovaroittimien toimivuuden tarkistami-
nen sekä paristojen vaihtaminen ovat har-
ventuneet. Tällä hetkellä vain 11 prosenttia 
vastaajista tarkistaa palovaroittimien toimi-
vuuden vähintään kerran kuukaudessa ja 38 
prosenttia vaihtaa pariston riittävän usein. 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 
arvion mukaan palovaroittimen elinkaari 
on 5 - 10 vuotta, joten toimintavarmuuden 
takaamiseksi palovaroittimien toiminta on 
tarkastettava kuukausittain ja tavallinen pa-
risto on vaihdettava vuosittain. 

Tutkimuksesta selviää, että vain 35 prosent-
tia vastaajista on saanut tietoa Pirkanmaan 
pelastuslaitoksesta. Tulokset myös osoittavat 
pirkanmaalaisten kiinnostuksen paloturval-
lisuusasioita kohtaan vähentyneen. Positii-
visena asiana voidaan kuitenkin todeta, että 
alle 40 vuotiaista puolet (50 %) on halukkaita 
saamaan lisätietoa paloturvallisuusasioista.

Vierailut paloasemilla

Neljäsosa vastaajasta on vieraillut asuinpaik-
kansa paloasemalla ja lähes jokainen vierail-
leista kokee olevansa tyytyväinen paloase-
man palveluun. Kaksi kolmesta on saanut 
vierailunsa aikana turvallisuuskoulutusta 
kyseisellä paloasemalla. Paloasemavierailut 
ovatkin erinomainen tapa kasvattaa tietoi-

suutta paloturvallisuudesta ja pelastuslai-
toksen toiminnasta yleensä. Tyytyväisyys 
vierailun kohteena olleen paloaseman pal-
veluun oli erittäin hyvällä tasolla jo edellisen 
tutkimuksen aikaan, mutta silti tulos on en-
tisestään parantunut (kuva 3).
 

Kuva 3: Oletteko tyytyväinen sen paloase-
man palveluun, jossa vierailitte?

Pirkanmaan 
pelastuslaitokselle 
kiitosta 
pelastustoiminnasta

Tyytyväisyys pelastuslaitoksen toimintaan 
on kehittynyt tasaisesti vuosittain. Vastaajat 
kokevat pelastuslaitoksen onnistuneen erin-
omaisesti tärkeiksi koetuissa tekijöissä. Par-
haimmat onnistumisarvosanat pelastuslaitos 
saa pelastustoiminnasta sekä henkilökunnan 
palveluasenteesta (kuva 4). Vapaamuotoises-
ti annetussa palautteessa vastaajat antavat 
kiitosta myös muun muassa kouluilla järjes-
tettävistä koulutuksista.
 

Kuva 4: Toiminnan tekijät (1-7)

Toiminnan kehittäminen

Vaikka Pirkanmaan pelastuslaitoksen saama 
palaute on pääsääntöisesti erittäin myönteis-
tä, halutaan toiminnan kehittämiseen edel-
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Paloturval l isuustutkimus
leen panostaa. Vastaajien mukaan huomiota 
tulisi kiinnittää erityisesti tiedotustoiminaan. 
Omien sanojensa mukaan vastaajat toivovat 
enemmän näkyvyyttä pelastuslaitoksen pal-
veluille ja toiminnalle. Myös erilaisia opetus-
tilaisuuksia toivotaan järjestettävän muun 
muassa päiväkodeissa.

Omakotiasujien 
kokemukset 
nuohouspalveluista
Paloturvallisuustutkimuksen yhteydessä 
omakotitaloissa asuvia vastaajia pyydettiin 
arvioimaan kokemuksiaan nuohouspalveluis-
ta. Vastaajista 70 prosenttia ilmoittaa olevan-
sa tyytyväisiä pelastuslaitoksen valitsemaan 
piirinuohoojaan. Suurin osa vastaajista (64 %) 
arvioi nuohouspalvelun pysyneen ennallaan 
viimeisen kahden vuoden aikana. Vastaavasti 
7 prosenttia kokee palvelun muuttuneen pa-
rempaan suuntaan ja toiset 7 prosenttia huo-
nompaan. Kokonaisuudessaan nuohouspal-
veluun ollaan tyytyväisiä ja se näkyy muun 
muassa siinä, että kaikki esitetyt toiminnan 
tekijät saivat kokonaisarvosanakseen 5,7 tai 
enemmän asteikolla 1=epäonnistunut … 
7=onnistunut erinomaisesti (kuva 5).

 Kuva 5: Toiminnan tekijät (1-7)

Kokonaisarvosanaksi nykyinen nuohouspalvelu 
saa 6,1. Kuvassa 6 esitetään vastaajien antamien 
arvosanojen keskiarvot eri tutkimuskerroilla.
 

Kuva 6: Yleisarvosana nykyiselle nuohous-
palvelulle (1-7)

Tampereen 
VPK  

140 vuotta

Perustavan kokouksen ilmoitus kuului 
seuraavasti;

”Täten kutsutaan kaikki vapaaehtoiseen palosammutusseuraan 
kuuluvat varsinaiset jäsenet välittömästi kokoontumaan raatihuo-
neen pihaan ensi sunnuntaina 4 päivänä tulevaa toukokuuta kello 

seitsemän (7) edellä puolenpäivän valitsemaan päällikköä, vara-
päällikköä ja ruotumestaria. 

Tampereella 28 p:nä huhtikuuta 1873. 

Toimituskunta 

Huomatkaa! Ne jotka tahtovat tulla varsinaisiksi jäseniksi, kehvite-
tään yllämainitulla paikalla ja ajalla tulemaan saapuville.” 

Toiminnassa tämä 140-vuotinen historia näkyy osin samanlaisena kun toimintaa aloit-
taessa, lähinnä sillä että nykyäänkään ei tahdota aina saada jäseniä antautumaan joh-
tokunnan tehtäviin. Toki varsiluudista ja tikkaista on päästy ajanmukaiseen kalustoon 
niin ajoneuvojen kuin muunkin teknisen pelastuslaitteiston osalta.

Palokunnanpäällikkö Hannu Kylkilahti

Tampereen VPK juhli 140-vuotisjuhlia huhtikuun 13. päivänä. Palokunta koostuu rekis-
teröidystä yhdistyksestä, jonka alaosastoina toimivat hälytys-, nuoriso-, veteraani- ja 
naisosasto. Lisäksi palokunnassa on huvitoimikunta ja puhallinorkesteri.

Tänään Tampereen vapaaehtoinen palokunta toimii tekemänsä sammutussopimuk-
sen mukaan osana Pirkanmaan pelastuslaitosta, yhtenä asemana Pirkanmaan 65:n 
paloaseman joukossa. Alun noin 13 000 asukkaan kaupungista on toiminta-alue 
käsittää nykyisin Pirkanmaalla noin 488 000 asukasta.

Palokunnan jäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli 131 jäsentä jakautuen seuraa-
vasti:

Hälytysosasto 41
Nuoriso-osasto (ilman ohjaajia) 25
Naisosasto 17
Veteraaniosasto 21
Puhallinorkesteri 27

Tampereen Vapaaehtoinen Palokunta r.y katsoo reippaasti tulevaisuuteen ja kiittää 
kutsuvieraita jotka juhlaan osallistumalla tekivät tilaisuudesta arvokkaan juhlallisen. 
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Heinäkuun alussa pidettiin Nokian seu-
dun ampujat ry:n ampumaradalla pe-
lastushenkilöstön SM-ampumakilpai-

lut. Lajeina olivat metsästyshirvi, metsästystrap, 
metsästysluodikko ja metsästyshaulikko.

Valmistelut kisoihin aloitettiin jo pari vuotta 
sitten pääorganisaattori Petri Vanneksen toi-
mesta, ja lopputuloksena oli kolmen päivän 
urheilutapahtuma, mikä latasi osallistujil-
leen lähes kaiken sen tunteenkirjon, minkä 
palokuntaurheilu parhaimmillaan tarjoaa: 
jälleennäkemisen ilon ja yhteenkuuluvuuden 
tunteen, jännityksen, onnistumisen riemun ja 
pettymyksen karvaan kalkin sekä orastavan 
poltteen päästä parantamaan tuloksia seu-
raavan vuoden kisoihin Mäntsälään. 

Kisat sujuivat kokonaisuudessaan mallik-
kaasti ja toimitsijaneitsyyden menettäneet 
kollegat toimivat, kautta linjan, yli kaikkien 
odotusten uhraten joutenolon ja sosiaalis-
tumisen lähinnä asioiden järjestelyille, tuo-
maroinnille tai tulosten laskennalle. 

Tulosten valossa pelastuslaitoksemme hallitsi 
lähes suvereenisti metsästyssarjaa voittaen 
kaikki lajit sekä saaden useita muita mitali- ja 
pistesijoja. Jussi Lahti voitti metsästysluodi-
kon ja metsästystrapin, Riku Autio dominoi 
Hirviammuntasarjassa ja Olli Pelkoselle sat-
tui onnenkantamoinen metsästyshaulikossa. 
Edellä mainittujen lajien voittajat lunastivat 
paikkansa kilpasarjaan seuraavan vuoden 
kisoihin piinkovien ammattilaisten seuraan. 
Kisoissa mukana Pirkanmaalta olivat myös 
Antti Remahl, Marko Peltoniemi sekä vete-
raaneista Matti Paavola ja Veikko Suvanto

Minulle henkilökohtaisesti kisat olivat oppia, 
kuinka tällainen tapahtuma rakennetaan. 
Kilpa-ammuntaan otin osaa ensimmäistä 
kertaa elämässäni. Halusin tietää, kuinka 
pärjään paineen alla tässä niin kovin her-
kässä lajissa ja oli ilo huomata, että pääsen 
omalle tasolleni myös numerolappu seläs-
sä. Kaiken kaikkiaan, kaikesta järjestelyjen 
tuomasta raskaudestaan huolimatta, kisat 

Pelastushenkilöstön SM-ampumakilpailut
olivat minulle tämän kesän tähtihetki. Kiitos 
heimoveljet ja kollegat, ruokahuollon ladyt, 
Nokian ampujat ja ennen kaikkea Petri Van-
nes, jota ilman näitä kisoja ei olisi koskaan 
saatu aikaiseksi.

Metsästystrap

Kilpailussa rataan kuuluu viisi rinnakkaista am-
pumapaikkaa, joista kunkin etupuolella on kie-
konheitin. Kultakin ampumapaikalta kilpailija 
ampuu aina viisi kiekkoa, eli yhteensä 25 kap-
paletta. Kiekot heitetään ampujan pyynnöstä. 
Kiekot lähtevät ampujasta poispäin vaihdellen 
enintään 60 asteen levyisellä sektorilla. Kutakin 
kiekkoa saa ampua vain kerran.

Metsästyshaulikko

Metsästyshaulikkoammuntaa suoritetaan 
skeetradalla, jossa on kaksi heitinkoppia 
(korkea ja matala) ja kahdeksan ampuma-
paikkaa. Rikottavia kiekkoja on kaikkiaan 25 
kappaletta, ja ne ammutaan yksi kerrallaan. 
Ampumamatka vaihtelee tavallista metsäs-
tystilannetta mukaillen siten, että lähimmil-
lään kiekon voi rikkoa noin viiden metrin 
päästä ja kauimmillaankin ampumamatka 
on enintään noin 36 metriä.
Jokainen kiekko lähtee heittimestä vasta am-
pujan pyynnöstä. Heittimessä on ajastin, jon-
ka vaihteluraja on nollasta kolmeen sekun-
tiin, eli kiekko lähtee heti, tai vasta enintään 
kolmen sekunnin kuluttua pyynnöstä.

Metsästyshirvi

Metsästyshirviammunnassa ammutaan suu-
rikokoiseen hirvitauluun, joka on kiinnitetty 
liikkuvaan rataan. Taulun hirvikuva on kaksi-
päinen, eli hirvi voi ”juosta” molempiin suun-
tiin. Taulun tähtäysrenkaissa kympin halkai-
sija on 11 cm ja ykkösen 65 cm. Hirvitaulua 
liikutetaan eli juoksutetaan radalla, jossa 
ampuma-aukon leveys on noin 23 metriä ja 

juoksuaika noin 4,4 sekuntia. Ampumamatka 
on 100 metriä.

Hirviammunnassa kaksi kilpailijaa ampuu 
samanaikaisesti. Ampuma-asento on pysty-
asento ilman tukea. Ensin ammutaan neljä 
laukausta seisovaan hirveen ja sitten kuusi 
laukausta juoksevaan hirveen. Seisovaan 
hirveen ammuttaessa hirvitaulu on ampu-
ma-aukon keskellä ja neljän laukauksen am-
pumiseen on aikaa 60 sekuntia. Juoksevan 
hirven ammunta suoritetaan kertalaukauk-
sina, kolme juoksua oikealta vasemmalle ja 
kolme vasemmalta oikealle. Jos ohjelmassa 
on loppukilpailu, siinä ammutaan kymme-
nen laukausta juoksevaan hirveen. Sijoituk-
sen ratkaisee seisovan ja juoksevan hirven 
yhteenlaskettu pistemäärä.

Metsästysluodikko

Metsästysluodikkoammunnan taulussa on viisi 
metsokuviota ja kohdistustäplä. Kilpailusuori-
tus ammutaan useamman kilpailijan erissä, ja 
ennen kilpasarjoja sallitaan kaksi koelaukaus-
ta kohdistustäplään mistä asennosta tahansa. 
Kilpailu käsittää kaksi viiden laukauksen sarjaa. 
Ampuma-aika sarjaa kohti on kaksi minuuttia. 
Ensimmäinen sarja ammutaan makuulta ja toi-
nen sarja pystyasennosta. Molemmissa asen-
noissa ainoastaan hihnatuen käyttö on sallittu. 
Ampumamatka on 100 metriä.

Jos ohjelmassa on loppukilpailu, siinä ammu-
taan kaksi viiden laukauksen sarjaa pystyasen-
nosta. Ensimmäisen sarjan ampumiseen on ai-
kaa kaksi minuuttia. Toinen loppukilpailusarja 
ammutaan laukaus kerrallaan, ja laukauksen 
ampumiseen on aikaa 30 sekuntia. Sijoituksen 
ratkaisee sarjojen yhteenlaskettu pistemäärä.

SM-kisojen tulokset ovat nähtävillä Tampe-
reen Palokunnan Urheilijat ry:n uusilla koti-
sivuilla: www.tapu.fi

Olli Pelkonen
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Hämeen liikunta ja urheilu ry (HLU) 
järjesti jo 36. kerran Pirkan pyöräi-
lyn. Tänä vuonna reittivaihtoehtoja 

oli varsinaisena ajopäivänä neljä erimittaista 
matkaa ja viikko myöhemmin oli vielä 134 
km:n mittainen yöpyöräily.

Ihan ennätyslukemiin ei Pirkan 
pyöräilyssä päästy osallistujamää-
rässä, vaikka lähes 3 000 pyöräilijää 
olikin liikkeellä. Hienoa oli, että Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen väellä 
tehtiin uusi osallistujaennätys tänä 
vuonna: meitä oli kaikkiaan 21 fil-
laroimassa. Sunnuntai 9.6. oli ihan 
kelpo pyöräilypäivä, tuuli vähän 
kiusasi osan matkaa, mutta kun 
ajeli toisten leveiden hartioiden 
takana suojassa, ei vastatuulikaan 
haitannut.

Pisimmälle 217 km:n matkalle uskaltautuivat 
Raivion Miikka, Silanderin Timo ja Kivikosken 
Elja. Klassikkolenkki 134 km oli pelastuslaitok-

Pirkan pyöräily
sen väen keskuudessa suosituin matka. Ensim-
mäistä kertaa Pirkan pyöräilyssä mukana oli-
vat Huittusen Perttu, Mattasen Joel, Sahin Olli, 
Tammisen Heikki ja Kallioisen Kimmo.  Saman 
matkan fillaroivat myös aiempina vuosina 
osallistuneet Drugen Marko, Timosen Petteri, 
Knuuttilan Seppo, Korpelan Timo, Lehtisen 

Jani, Olkkosen Tomi-Pekka, Tammisen Petri, 
Kivistön Petri ja allekirjoittanut. Pirkan Pyhän 
40 km:n lenkin ajoi Veijan Jari. 4 kilometrin 
lilliputti-lenkin tuloslistalta en onnistunut 

poimimaan yhtään tuttua nimeä tai pelastus-
laitoksen edustusta.

Kesäyön tunnelmasta viikkoa myöhemmin 
samalla 134 km:n lenkillä kävivät nauttimassa 
Niemenmaan Jukka, Kuokkasen Ilpo, Lehto-
sen Jukka ja jo pitkän matkan urakoineet Ki-

vikosken Elja ja Silanderin Timo.

Jos polkupyöräily ei tunnu omalta 
lajilta, mutta hyvin järjestetty urhei-
lutapahtuma kuitenkin kiinnostaisi, 
niin tervetuloa mukaan ensivuonna 
rullilla tai kickbikella. Näitäkin hurjia 
reitillä näkyi.

Kilometrikisa jatkuu syyskuun 22. 
päivään asti, joten muistattehan 
merkkailla ajetut fillarikilometrit 
sinne ylös. Pirkanmaan poliisit ovat 

karanneet jo melkoisen kauas, mutta jos Pir-
kanmaan kakkostilasta pidettäisi kiinni.

Ensihoitaja Sanna Kauppinen

Pelastushenkilöstön SM-ampumakilpailut
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