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Päätoimittajan palsta

Otsikon kysymys 
lienee tuttu monelle 
pelastuslaitoksen 
työntekijälle. 
Muutoksia on viime 
vuosina tullut 
paljon monella eri 
työntekijätasolla. 
Muutosvastarinta on 
myös monelle tuttu 
käsite: aina kun jotain 
tuttua ja turvallista 
muutetaan, sitä 
vastustetaan, koska 
tulevan uudistuksen 
mukanaan tuomia 
haasteita vierastetaan, 
jopa pelätään.

Tässä lehdessä on juttu Tampereen 
aluepelastuslaitoksen suunnittelemista 
organisaatiomuutoksista. Tarkemmat 
tiedot suunnitelmista löytyvät kirjoituk-
sesta. Käsittelenkin tässä jutussa muu-
tamia asioita, joihin meidän jokaisen tu-
lisi ottaa huomioon, kun näinkin suuria 
muutoksia tehdään.



Ehkä tärkein asia, joka muutoksen myl-
lerryksessä kannattaa  muistaa, on työ-
hyvinvointi. Miten me jaksamme tehdä 
työtämme? Uudessa organisaatiossa 
on yhdeksi keskeiseksi kehittämiskoh-
teeksi haettu juuri tuo työssä jaksami-
sen. Siihen halutaan panostaa.



Mutta mistä tuo työhyvinvointi koostuu? 
Aamulehdessä oli taannoin toimittaja 
Jukka Jokisen kirjoitus, jossa hän pohti 
työssä jaksamisen ongelmaa. Kirjoituk-
sessaan hän totesi, että työelämältä 
vaaditaan jo liikaa. 

Nämä kaksi siteerausta ovat asioita, joita 
löytyy lähes kaikista työyhteisöistä. Uusi 
organisaatiomuutos tuo onnistuessaan 
paljon hyviä uudistuksia, mutta monen 
epäilijän mielestä metsään mennään. 
Nämä epäilijät löytyvät Tampereen seu-
dulta, sillä muutos koskettaa konkreet-
tisesti eniten heitä, koska nyt haetaan 
yhä pirkanmaalaisempaa mallia. Hyvin 
ymmärrettävää. Kun aluepelastuslaitos 
vuonna 2003 aloitti toimintansa, epäilijät 
olivat muualta Pirkanmaalta, sillä silloin 
muut muuttivat tapansa Tampereen 
malliin. Silloinkin muutosvastarinta oli 
ymmärrettävää. On hyväksyttävä se, 
että jokainen katsoo asioita omasta nä-
kövinkkelistään ja se on kovin erilainen 
meillä kaikilla.



Toivonkin, että uudessa organisaatios-
sa keskityttäisiin kehittämään Tampe-
reen aluepelastuslaitoksen työyhteisöä 
ja miettisimme, mihin ja miten voimme 

yhdessä asioihin vaikuttaa. Toivon 
myös, että miettisimme, mikä meitä oi-
keasti työssämme ahdistaa. Johtuuko 
se työyhteisöstä vai työn sisällöstä? 
Esimerkiksi palomiesten ja sairaankul-
jettajien työssään kohtaamat vaikeat 
asiat johtuvat työn sisällöstä, mutta oi-
kein kanavoituna niihin voidaan työyh-
teisössä vaikuttaa. Jokaisen on myös 
syytä miettiä, heijastuvatko omat työn 
ulkopuoliset ikävät asiat työyhteisöön ja 
näin aiheuttaisivat muissa työyhteisön 
jäsenissä pahoinvointia.



Toimittaja Jukka Jokisen kirjoituksessa 
oli myös hyvä muistutus, kun hän totesi 
”Miksi kukaan ei kerro työelämäntutki-
joille, että suomalaisilla työpaikoilla on 
välillä hillittömän hauskaa”.  Käsi sydä-
melle, eikö tämä pidä paikkaansa myös 
Tampereen aluepelastuslaitoksella. 

Päätoimittaja Veijo Kajan

Miten motivoitua 
muutokseen?

Työhön kuuluu aina myös väsymystä, tylsiä 
ja vaikeita asioita, kitkaa ihmisten välillä. 
Kaiken tuon jaksaa oikein hyvin, jos pitää 

omaa työtään tärkeänä. Henkilöstöjohtamisen- 
ja olemisen perussääntö on yksinkertainen. 

Ihmisten kanssa pitää olla ihmisiksi.

Työn pitäisi tuottaa elämykset, täyttää 
sosiaalisen elämän vaatimuksia; työyhteisöltä 

odotetaan välillä perheen roolia, mutta työn 
pitäisi mahdollistaa myös yksilölle laaja 

luovuus ja itsenäisyys.
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Matti Heino  
eläkkeelle
Luoteis-Pirkanmaan toimialueen pa-
lomestari Matti Heino jäi eläkkeelle 
1.9.2010.  Eläkekahvit juotiin ja puheet 
ja muistamiset tapahtuivat Hämeenky-
rön Nuuttilassa 31.8.2010. 



Matin viimeinen työpäivä alkoi hyvin var-
haisella herätyksellä, kun Ylöjärven ai-
kaiset vanhat kaverit kävivät hakemassa 
hänet kotoaan – yllättäen siis, ja suoraan 
suihkusta aamuseitsemältä puolustus-
voimien tutkimuskeskukseen Lakialaan. 
Mattia kierrätettiin tutkakentällä ja niissä 
pisteissä, joissa Matti aikoinaan oli työs-
kennellyt. Aamukahvit tarjoiltiin Kiltako-
lossa. Tutkimuskeskuksesta siirryttiin 
Haverin rantaan, missä Pisara-alus odot-
ti Mattia ja näin alkoi kuljetus Kyrösjärvel-
lä kohti Ikaalista, missä Matin viimeinen 
työpiste sijaitsi. Ikaalisista tultiin sitten 
työtovereiden kanssa punaisella autolla 
Hämeenkyröön.

Tampereen aluepelastuslaitoksen puolesta hyviä eläkevuosia ja 
”kolmatta elämää” Matille toivotti pelastuspäällikkö Esko Kautto. 
Samalla kun hän luovutti Matille Tampereen kaupungin klassisen 
kellolahjan, hän kertoi tutustuneensa Mattiin Lohjalla v. 1988 kun 
he yhdessä suorittivat väestönsuojelupäällikön kurssin. 

Kakkupöydälle oli leipuri tehnyt 
Matille toivotukset turvallisesta 
vapaasta kivassa muodossa.

Erikseen Mattia muistivat työ-
toverit Luoteis-Pirkanmaalta, 
Ikaalisten aluepaloaseman väki 
sekä palonehkäisyn porukka 
keskuspaloasemalta. 
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Peräti 41 vuoden tauon jälkeen Ky-
röskosken VPK innostui järjestämään 
aikoinaan paikkakunnalla hyvinkin suo-
situt ja perinteiset kesäjuhlat. Tilaisuus 
alkoi aamupäivällä paraatilla tehtaan 
parkkipaikalta Hammareninkadulle ja 
siitä Valtakadulle ja Tehtaantien kautta 
juhlapaikalle Koskilinnan alueelle.



Paraatin ottivat Valtakadulla vastaan 
Luoteis-Pirkanmaan toimialueen pa-
lopäällikkö Jari Veija ja Kyröskosken 
VPK:n kunniapuheenjohtaja Aimo Mä-
kilä. Paraatin ja ohimarssin jälkeen oli 
Koskilinnan urheilukentällä vuorossa 
juhlapuhe, jonka piti palopäällikkö Ja-
ri Veija. Juhlapuheessaan Veija kertoi 
palokunnan historiaa. Lopuksi Jari Veija 
totesi, että tällaisessa juhlassa tiivistyy 
se VPK:n syvin ajatus – yhteisöllisyys, 
yhdessä tekeminen ja toisesta välittä-
minen. Kun nämä asiat ovat kohdallaan 
on helppo ymmärtää miksi VPK-toimin-
nassa mukana olevat henkilöt jaksavat 
tehdä tätä arvokasta työtä.

Aamupäivän aikana järjestettiin vielä 
palokuntakilpailut, joihin oli ilmoittautu-
nut kuusi joukkuetta, mutta vain neljä 
joukkuetta kuitenkin kisaan ilmaantui: 
Kyröskosken VPK, Hämeenkyrön kir-
konkylän VPK, Ylöjärven VPK ja Viljak-
kalan VPK.  Voiton nappasi Ylöjärven 
VPK.



Iltapäivällä käynnistyivät yleisökilpailut, 
jotka koostuivat perinteisistä lajeista: ti-
kanheitto, renkaanheitto, voimavasara 

Aimo Mäkilä aloitti Kyröskos-
ken VPK:n  poikaosastossa jo 
14-vuotiaana, nyt kesäjuhlia tuli 
seurattua lähes 80-vuotiaana. 

Kyröskosken VPK:n kesäjuhlat

Kyröskosken VPK on perustettu vuonna 1881 ja ensimmäiset kesäjuhlat järjestettiin jo vuonna 1883. Vuodesta 
1887 niitä järjestettiin vuosittain, jolloin myös VPK sai viralliset säännöt. VPK:n nuoriso-osasto perustettiin vuonna 
1917 ja kymmenen vuotta myöhemmin aloitettiin elokuvien esittäminen Koskilinnassa kaksi kertaa viikossa aina 
vuoteen 2004 saakka. Naisosasto perustettiin vuonna 1959, vesisukellusosasto perustettiin vuonna 1999. Perintei-
tä ja aktiivista toimintaa on Kyröskosken VPK:lle kertynyt ensi vuonna siis 130 vuotta. Kyröskosken VPK:ssa toimii 
aktiivisti tällä hetkellä 46 henkilöä, joista hälytysosastossa on 26 henkilöä. Hälytyksiä on vuosittain noin 80.

ja ukonsuunheitto. Alueella oli lisäksi 
buffetti, arpamyyntiä, nostolavapaloau-
to, VPK:n kalustoa, sairasauto ja tuote-
esittelyjä. Myös Kyröskosken VPK:n tor-
visoittokunnalle oli järjestetty mitä mai-
nioin liikkuva soittokatos Kyröskosken 
Lavapaja Oy:n toimesta. Kyröskosken 
VPK:n torvisoittokunnallakin on pitkä 
perinne, se perutettiin jo vuonna 1883 
ja se oli vuoteen 1997 saakka VPK.n 
yksi osasto. Sittemmin torvisoittokunta 
perusti oman yhdistyksen.
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Jorma Aaltonen  
60 vuotta

Ylöjärven paloasemalla työskentelevä Jorma Aaltonen on ensim-
mäinen 60-vuotias palomies Tampereen aluepelastuslaitokses-
sa. Tämä työssä olevalle palomiehelle kunnioitettava ikä tuli täy-
teen elokuun lopussa. Koska ilmiö on uusi pelastuslaitoksissa, 
niin mitään virallista huomioimista ei pelastuslaitoksen puolesta 
pidetty. Oma työvuoro halusi kuitenkin Jormaa muistaa ja järjesti 
yllätysjuhlat työvuoron puitteissa.

Jorma Aaltosen palomiesura alkoi vuonna 1980 Nokian paloasemalla. Eläkkeelle hän jää vuoden vaihteessa, joten kovin 
kauaa ei hänen enää kentällä tarvitse työskennellä. Loppuun asti Jorma Aaltonen on ollut mukana operatiivisessa toiminnassa 
savusukellus poislukien. Vuonna 2004 vakava sairaus meinasi lopettaa pitkän palomiesuran, mutta sinnikkäästi Aaltonen 
tuosta sairaudestaan otti selkävoiton ja kykeni jatkamaan tähän Tampereen aluepelastuslaitoksen historialliseen saavutukseen 
olla ensimmäinen kuusikymppinen palomies rivissä.

Hannu Tähtö 
eläkkeelle
Lounais-Pirkanmaan palopäällikkö 
Hannu Tähdön palokuntaura alkoi Vam-
malan puolivakinaisessa palokunnassa 
vuonna 1971. Kesämieheksi hän pääsi 
1975 ja virka Vammalan vakinaisessa 
palokunnassa alkoi vuoden 1976 alus-
sa. Hannu Tähtö kouluttautui urallaan 
sukeltajaksi, paloesimieheksi ja palo-
mestariksi. Vuonna 1991 hän oli Tam-
pereella palotarkastajana, josta siirtyi 
Vammalaan apulaispalopäälliköksi 
vuonna 1992 hoitaen käytännössä pa-
lopäällikön tehtäviä. Virallisesti hänet 
nimitettiin Vammalan palopäälliköksi 
vuonna 1995. 



Letku & Laastarin lukijat muistavat Han-
nu Tähdön ”Hannun palstan” pitäjänä. 
Vaikka eläke-elämä alkoi lokakuun alus-
sa, niin kohtuullisen varman tiedon mu-
kaan Hannu vierailee silloin tällöin leh-
dessä vieraskynän ominaisuudessa.



Hannu Tähdön viimeinen työpäivä al-
koi vauhdikkaasti. Työkaverit hankkivat 
hänelle palomiehen palveluspuvun ja 
teettivät päivän aikana palomiehen töi-
tä. Kuntokokeessa Hannu kävi myös ja 
pienten neuvottelujen jälkeen hänelle 
myönnettiin kypärään S-merkki. Päivä-
ohjelmaan kuului myös tutustuminen 
Vammaskosken virkistävään veteen ja 
päivän lopuksi Hannu saateltiin nosto-
lavalla kotiparvekkeelle.
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Pirkanmaalle on 
rakennettu tänä 
vuonna jo kolme 
paloasemaa ja ensi 
kevääseen mennessä 
valmistuu vielä 
kaksi lisää.  Näin 
kiivaseen tahtiin ei 
tulevaisuudessa 
paloasemia rakennetta, 
sillä kyseessä on 
ollut monen hyvän 
yhteensattuman 
summa.
Media kiinnostui kesällä kyselemään 
Tampereen aluepelastuslaitoksen pa-
loasemien rakentamistahdista; eniten 
mediaa tietysti kiinnosti rahan käyttö. Pa-
loasemien rakentaminen ja hankkeiden 
rahoitus koostuu monesta erilaisesta 
tekijästä eikä yhtä yhtenäistä konseptia 
tähän ole. Teknisen päällikön Esko Kul-
malan mukaan Pirkanmaalla loksahtivat 
monet palat kohdalleen ja näin saatiin 
monta pitkäänkin vireillä ollutta hanketta 
toteutettua lyhyen ajan sisällä.

Paloasemia 
Pirkanmaalle kuin 

sieniä sateella
Paloasemat voivat olla yksityisen yrittä-
jän tai kunnan omistamia. Myös monet 
VPK:t omistavat kiinteistöjä. Palosuo-
jelurahasto tukee kunnan ja VPK:oiden 
rahoittamia paloasemia enintään 350 
000:lla eurolla. Yksityisten rahoittamiin 
hankkeisiin ei tukea tule.

Paloasemilla monia 
omistajia
Sääksjärvelle valmistui paloasema ke-
väällä. Hanketta suunniteltiin aktiivises-
ti jo vuonna 2005, sillä tarvetta uudelle 
paloasemalle oli jo tuolloin. Vaihtoehtoja 
haettiin korjausrakentamisen puolelta-
kin, mutta lopulta päädyttiin uuteen pa-
loasemaan, sillä hanke voitiin toteuttaa 
yksityisen rahoituksen turvin.



Suodenniemen paloasema oli viime 
vuosina paloasemaksi täysin sopima-
ton. Kun kunta siirtyi osaksi Sastama-
lan kaupunkia, päätti kaupunki rakentaa 
uuden paloaseman. Paloasema otettiin 
käyttöön loppukesästä.



Kurisjärven VPK päätti itse rakentaa 
paloaseman, sillä Arolan kartanon kivi-

jalassa sijainnut asema ei ollut millään 
muotoa nykyvaatimukset täyttävä palo-
asemarakennus. Paloaseman vihkiäisiä 
vietettiin kesällä.



Joulukuussa 2010 avataan Pirkkalassa 
paloasema. Pelastuslaitos oli pitkään 
miettinyt uutta strategisesti parempaa 
paikkaa Pirkkalan paloasemalla. Myös 
Pirkkalan kunta halusi uuden paloaseman 
ja oli aloitteellinen uuden paloaseman 
hankkeessa. Paloasemalle saatiin yksi-
tyinen rahoittaja ja marraskuussa 2009 
aloitettu hanke lähti etenemään ripeästi. 



Oriveden paloasema ei enää täyttä-
nyt työsuojelullisia asioita ja tilat olivat 
epäkäytännölliset. Kunta päätti raken-
taa uuden paloaseman. Nyt tontilla on 
elementit pystyssä ja vesikatto päällä. 
Rakennus valmistunee keväällä 2011. 



Akaassa on paloasemahankkeen ra-
kennuslupa ja palosuojelurahaston 
anomus menossa käsittelyyn vuoden 
vaihteessa ja se valmistunee vuoden 
2012 alkupuolella. Kaupunki on palo-
aseman rahoittaja. 



Ylöjärven paloasemahanke on kaavoi-
tusvaiheessa.



Vuoden 2010 alussa Pirkanmaalla oli 64 
paloasemaa ja kaikkiaan 92 rakennusta 
(erilaisia varastoja). Kokonaiskerrospin-
ta-alaa oli noin 41 000 m2.



Vanhat paloasemat eivät välttämättä jää 
tyhjilleen. Esimerkiksi Pirkkalan paloase-
malle kaupunki on hankkinut jo uuden 
vuokralaisen. Sääksjärven vanha palo-
asema on nimetty kulttuuriympäristöoh-
jelmaan ja säilytetään muistona entisis-
tä ajoista. Oriveden paloasema jäänee 
kaupungin teknisen toimen käyttöön. 

Suodenniemen uusi paloasema
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Tampereen 
aluepelastuslaitos 
tekee muutoksia  
pelastustoiminnan 
johtamisjärjestelmässä 
sekä hallinnollisessa 
organisaatiossa. 
Muutosten tavoitteena 
on panostaa 
entistä enemmän 
onnettomuuksien 
ehkäisyyn, parantaa 
pelastuslaitoksen 
toiminnan laatua sekä 
lisätä työhyvinvointia. 
Muutokset pyritään 
tekemään siten, että 
uusi organisaatio on 
toiminnassa jo vuoden 
2011 alussa.
Joulukuussa 2009 pelastusjohtaja ni-
mesi työryhmän, jonka tehtäväksi tuli 
tehdä esitys uudesta pelastustoimin-
nan johtamisen valmiusjärjestelmästä 
(päivystysjärjestelmästä), joka ottaisi 
huomioon pelastustoimen sille asetta-
mat vaatimukset, nykyisen taloudelli-
sen tilanteen ja henkilöstön saatavuu-
den kyseisiin tehtäviin. Työryhmän 
raportti valmistui helmikuun lopussa 
2010.



Tarvetta muutokseen oli ja työryhmän 
raportin perusteella alettiin suunnitella 
käytännön järjestelyjä. Kun asiat alkoi-
vat konkretisoitua, niin huomattiin, että 
johtamisen valmiusjärjestelmä ei toimi 
ilman hallinnollisia muutoksia. Pelastus-
toiminnan johtamisen ja hallinnon orga-
nisaation muutos päätettiin yhdistää ja 
tavoitteeksi asetettiin, että muutokset 
tehdään samoihin aikoihin.

Tampereen aluepelastuslaitoksen 
organisaatiomuutos

Pelastustoiminnan 
johtaminen
Hankalasti ylläpidettävästä päivystävän 
palomestarin (P 3) varallaolojärjestel-
mästä siirrytään ns. kasarmoituun päi-
vystysjärjestelmään, jossa päivystävä 
palomestari tekee jatkuvaa työaikaa. 
Päivystysryhmät vähenevät kahdek-
sasta viiteen. Tällä järjestelmällä voi-
daan työn kuormittavuutta vähentää, 

koska työhön kuluva sidonnaisuusaika 
vähenee huomattavasti. Kasarmoitu 
järjestelmä koko Pirkanmaalla on myös 
houkuttelevampi vaihtoehto työntekijöi-
tä rekrytoitaessa.

 
Pelastustoiminnan johtamisvalmius jär-
jestetään Pirkanmaalla kolmella maan-
tieteellisellä alueella nykyisen kuuden 
sijasta. Päivystyspisteet ovat Ruovesi, 
Tampereen Hervanta ja Nokia. Vaikka 
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Tampereen aluepelastuslaitoksen 
organisaatiomuutos

päivystettävä maantieteellinen alue  
suurenee, niin uudessa järjestelmässä 
on koko Pirkanmaalla päällystöpäivys-
täjä välittömässä lähtövalmiudessa. 
Jokaisella päivystävällä palomestarilla 
on myös kuljettaja, joten P 3:lla on mah-
dollisuus johtaa tilannetta tehokkaasti jo 
matkalla kohteeseen. Lisäksi tämä lisää 
P 3:n työturvallisuutta.



Uusi johtamisjärjestelmä ei poista päi-

vystävän päällikön (P 2) ja varalla ole-
van palomestarin (P 30) varallaolojär-
jestelmää.

Hallinnollisen 
organisaation muutos
Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän 
muutoksen toteutuminen edellyttää 
aluepelastuslaitoksen koko organisaa-
tion muuttamista ja tehtävien uudelleen-
järjestelyä. Muutokset koskevat pääl-
lystöä ja osin alipäällystöä samoin kuin 
joidenkin vakanssien työn vaativuuden 
määrittelyä.  



Toimialuerakenteeseen tulee muutos, 
jossa kuudesta toimialueesta siirrytään 
kolmeen toimialueeseen (pelastusalue). 
Alueen tehtäviin kuuluu erityisesti pe-
lastusvalmiuden ylläpito sekä osa tar-
kastus-, koulutus- ja valistustehtävistä. 
Päätoimenaan onnettomuuksien ennal-
taehkäisyn kanssa toimivat muodosta-
vat taas oman kokonaisuutensa.



Työvuoroihin on tarkoitus muodostaa 
osasta paloesimiehistä vastuuesimie-
hiä, joiden tehtävänä on mm. työnjoh-
don koordinointi ilta- ja viikonloppuai-
koina.



Pelastuspäälliköiden vastuualueita 
tarkistetaan siten, että toinen viranhal-
tijoista vastaa mm. onnettomuuksien 
ehkäisystä ja toinen vastaa pelastus-
toiminnasta, varautumisesta ja valmi-
ussuunnittelusta.

Työhyvinvointiin 
panostetaan entistä 
enemmän
Tampereen aluepelastuslaitoksen työ-
hyvinvointiohjelmassa  kehittämisen 
kohteiksi 2010 - 2013 asetettiin: 1) työ-
turvallisuusjohtamisen kehittäminen se-
kä riskienarvioinnin tekeminen 2) työssä 
pidempään jaksaminen 3) osaamisen 
kehittäminen 4) yhtenäisten käytäntö-

jen jalkauttaminen ja 5) innovaatioiden 
palkitseminen sekä tiedonkulun paran-
taminen.



Nyt suunnitelluilla organisaatiomuutok-
silla on selvä yhteys työhyvinvoinnin ke-
hittämiseen sekä työhyvinvointisuunni-
telman toteuttamiseen, sillä uudessa or-
ganisaatioluonnoksessa on nämä asiat 
nostettu omaksi kokonaisuudekseen ja 
sen osaksi on sisällytetty myös sisäisen 
koulutuksen kokonaisuus. Pyrkimykse-
nä on terävöittää johtamista sekä lisätä 
resursseja työhyvinvointityöhön, etenkin 
sisäiseen koulutukseen ja tätä kautta 
myös vaikuttaa henkilöstön osaamis-
tasoon ja motivaatioon sekä parantaa 
riskienhallintaa. 



P3-tehtävissä toimiville päällystöviran-
haltijoille tarjotaan mahdollisuus siir-
tyä päivystystehtävästä päivätyöhön 
palotarkastus-, turvallisuusviestintä- ja 
koulutustehtäviin. Näin on mahdollista 
pidentää henkilöiden työuria ja työ-
tyytyväisyyttä. Koulutuspalomestarien 
vakanssien myötä on mahdollista ke-
hittää henkilöstön osaamisen hallintaa, 
ja myös tältä osin parannetaan koko 
aluepelastuslaitoksen riskienhallintaa 
ja työhyvinvointia.

Muutos etenee ripeästi

Organisaatiomuutokseen liittyvä yt-me-
nettely  pidettiin pelastuslaitoksen pääl-
lystölle 22.9. Lapinniemessä. Asia esi-
teltiin pelastuslaitoksen neuvottelukun-
nalle 28.9. ja se on käsitelty eri tahojen 
luottamusmiesten kanssa. Tavoitteena 
on, että päätös uudesta organisaatiosta 
tehdään lokakuun aikana, jotta uuden 
organisaation käyttöönottosuunnitte-
luun jäisi riittävästi aikaa.  Käyttöönotto 
ollee vuodenvaihteen tietämissä.



Tavoitteena on, että tehtävät muutokset 
eivät vaikuta aluepelastuslaitoksen hen-
kilöstökustannuksia nostavasti, eivätkä 
siten lisää kuntien kustannuksia.
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Tampereen 
aluepelastuslaitos 
järjesti SuVi 2010 
viranomaissukeltajien 
suurharjoituksen 
Tampereella 29.9.2010. 
harjoitukseen 
osallistui 
vesisukeltajia 
Tampereen 
aluepelastuslaitoksen 
lisäksi Saaristomeren 
meripuolustusalueelta, 
Rajavartiolaitokselta, 
Keski-Suomen 
pelastuslaitokselta, 
Päijät-Hämeen 
pelastuslaitokselta, 
Satakunnan 
pelastuslaitokselta 
ja Varsinais-Suomen 
pelastuslaitokselta.

Tampereen aluepelastuslaitos käynnisti 
harjoituksen suunnittelun ja toteutuksen 
2009 vuoden loppupuolella Palopäällys-
töliiton esityksestä Sisäasiainministeri-
ön pelastusosaston ollessa koolle kut-
sujana. Tampereen aluepelastuslaitok-
sen isännöimään suunnitteluryhmään 
kutsuttiin edustajat Keski-Suomen pe-
lastuslaitokselta, Rajavartiolaitokselta ja 
Saaristomeren meripuolustusalueelta.



Suunnitteluryhmä asetti SuVi (sukelta-
vat viranomaiset) 2010 vesisukeltajien 
suurharjoitukselle kolme keskeistä ta-
voitetta: johtamisen ja yhteistoiminnan 
kehittäminen moniviranomaistilantees-
sa, useista eri organisaatioista tulevi-
en vesisukeltajien kokoaminen yhte-
näiseksi vesisukellusjoukkueiksi sekä 
Tampereen aluepelastuslaitoksen vies-
ti- ja johtokeskuksen toiminnan testaa-
misen. Lisäksi harjoitukselle asetettiin 
lukuisia vedenalaiseen pelastamiseen 
liittyviä osatavoitteita, kuten hydraulis-
ten pelastusvälineiden käyttö lukittuun 
kohteeseen murtautumisessa, ihmisen 
pelastaminen suljetusta tilasta ja sukel-
lusonnettomuuteen joutuneen vesisu-
keltajan pelastaminen. 



Harjoitus käynnistettiin hätäilmoituksel-
la, jossa kuvattiin matkustajamäärältään 
suuren risteilyaluksen ja ison moottorive-
neen yhteentörmäys sekä törmäyksen 
jälkeinen veneiden uppoaminen. Tampe-

reen aluepelastuslaitoksen hälyttämisen 
jälkeen pelastustoiminnanjohtaja SuViP3 
päätti pelastuslaitoksen vapaavuoros-
sa olevien sukeltajien hälyttämisestä 
ja virka-avunpyyntöjen lähettämisestä. 
Harjoituksessa päätettiin toteuttaa käy-
tännössä hälytys ja virka-avunpyyntöihin 
sekä vedenalaiseen pelastamiseen liit-
tyvät toiminnot. Kaikki muu tällaiseen 
onnettomuustyyppiin liittyvät pelastus ja 
tukitoiminnot huoltoa lukuun ottamatta 
toteutettiin kuvitteellisesti. 



Tampereelle saapuvat sukellusryhmät 
ilmoittautuivat viesti- ja johtokeskuk-
seen, joka ohjasi heidät toiminta-alueel-
le. Toiminta-alueella sukellusryhmistä 
muodostettiin neljä sukellusjoukkuetta. 
Sukellusjoukkueet muodostuivat jouk-
kueenjohtajasta, sukellusesimiehestä, 
kahdeksasta vesisukeltajasta ja yhdes-
tä veneenkuljettajasta. Sukellusjoukkue 
koostui kahden tai kolmen eri organisaa-
tion sukeltajista. Sukellusvastuualueen 
johtaja SuViP4 antoi joukkueen muo-
dostamisen jälkeen joukkueenjohtajille 
harjoituksen turvallisuusohjeen, tarvit-
tavat kartat, vene- ja pelastuskaluston 
sekä ensimmäisen sukellustehtävän, 
jonka jälkeen joukkue aloitti tehtävän 
suorittamisen. 



Harjoitusta varten oli järven pohjaan 
upotettu hieman alle 10 metrin syvyy-
teen neljä autoa, jotka kuvasivat upon-
neita aluksia. Ensimmäisenä tehtävä-
nä kaikilla oli kohteen etsintä rajatulta 
alueelta ja sen jälkeen murtautuminen 
pelastusvälineitä käyttäen autoon tar-
koituksena pelastaa autossa ollut ihmi-
nen. SuViP4 antoi joukkueille tehtävän 
suorittamisen jälkeen uusia tehtäviä. 
Viimeisenä tehtävänä kaikilla oli auton 
nosto pintaan hinaaminen ja nosto ran-
nalle. Jokaisella joukkueen johtajalle 
kesken tehtävän suorituksen ilmoitettiin, 
että sukeltaja on menettänyt pohjassa 
tajuntansa ja on käynnistettävä sukelta-
jan pelastustehtävä. 

Harjoituksen johtamisessa toteutettiin 
Tampereen aluepelastuslaitoksen suur-
onnettomuuden johtamisjärjestelmää 
siihen liittyvine viestiyhteyksineen. Saa-
ristomeren meripuolustusalueen ja raja-
vartiolaitoksen ryhmille annettiin käyttöön 
pelastuslaitoksen Virve-radiot ja pelastus-
laitoksien Virve-radioihin viesti- ja johto-
keskus lähetti käytettävät puheryhmät. 
Pelastustilanteen viestintä onnistuu aina, 
kun ei rakenneta liian monimutkaista vies-
tiliikennekaaviota eli turhat skannaukset 
pois. Näin tässäkin harjoituksessa pääs-
tiin hyvään tulokseen.



Harjoitukselle asetetut tavoitteet saavu-
tettiin, mikä vahvisti pelastustoiminnan 
johtamisen suunnittelun olevan oikean 
suuntaista. Vesisukeltajilta tuli palautet-
ta mielekkäistä vedenalaisista pelastus-
tehtävistä. Suurin osa sukeltajista käytti 
ensimmäistä kertaa hydraulikalustoa 
veden alla murtautuessaan autoon. 
Toivottavasti pelastuslaitokset ottavat 
tuleviin sukellusharjoitussuunnitelmiin-
sa entistä enemmän pelastusetsinnän 
rinnalle pelastuskaluston käytön har-
joittelua. Sillä esimerkiksi sillalta veteen 
suistunut, upotessaan katolleen käänty-
nyt auto, johon on jäänyt sisälle ihmisiä, 
on hyvin mahdollinen onnettomuus.

 
Tätä kirjoitettaessa harjoituksesta saatu 
palaute ja kehitysehdotukset ovat vielä 
käsittelemättä. Osallistujien toivotaan 
lähettävän vielä lisää palautetta harjoi-
tuksesta. Harjoituksen vesisukelluksen 
osa-aluetta tullaan käsittelemään tar-
kemmin Palopäällystöliiton järjestämäs-
sä syksyn vesisukellusseminaarissa.



Harjoituksen johtajana haluan lausua 
lämpimät kiitokset kaikille harjoituksen 
järjestelyihin sekä itse harjoitukseen 
osallistuneille henkilöille. 

Palomestari  Petri Vuorio
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Lähiopetuspäivät toteutettiin kol-
mipäiväisinä noin kerran kuu-
kaudessa. Jokaiseen lähiopetus-

jaksoon liittyi kirjallisuutta ja laajahko 
soveltava välitehtävä. Merkittävä osa 
MBA-tutkintoa oli lopputyö. 



Moduulikohtaisten tehtävien ja lop-
putyön tarkoituksena oli hyödyntää 
opiskelijan kehitystarpeita omassa 
työpaikassaan. Tämän lisäksi ohjel-
maan kuuluivat henkilökohtaiseen 
opintosuunnitelmaan hyväksytyt tur-
vallisuusalaan liittyvät opinnot. Olin ai-
emmin suorittanut Tampereen yliopis-
ton täydennyskoulutuskeskuksessa 
media-assistentin tutkintoon johtavan 
koulutuksen, TAMK:ssa motivoivan 
johtamisen sekä turvallisuus ja turval-
lisuustekniikan erikoistumisopinnot. 



Security MBA on koulutusohjelma, joka 
on suunniteltu alalla toimivalle ylimmäl-
le johdolle turvallisuusalan hallinnon ja 
turvallisuuteen liittyvien asioiden kehit-
täminen voimakkaasti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä. 

SecurityMBA
Tulin valituksi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Tallinnan 
teknillisen yliopiston järjestämään Security MBA-tutkintoon. Koulutus 
alkoi tammikuussa 2009. Koulutusohjelman laajuus oli 90 opintopistettä 
ja opiskelun suorittaminen kesti noin puolitoista vuotta työn ohella. 
Yhteisiin opintoihin sisältyi 18 lähiopetuspäivää sekä viiden päivän 
mittainen ulkomaille tehtävä opintomatka sekä lähiopetusjakso Tallinnan 
teknillisellä yliopistolla. 

Opintomatka

Teimme opintomatkan Brysseliin, jossa 
tutustuimme EU:n käyttämään Common 
Law-järjestelmään, joka on peräisin eng-
lantilaisesta oikeuskäytännöstä. Tutus-
tuimme Euroopan parlamenttiin, Euroo-
pan komissioon, Euroopan neuvostoon 
sekä Suomen pysyvään edustajistoon 
Euroopan Unionissa. Tutustumisten yh-
teydessä tapasin entisen tamperelaisen 
poliisin ja Tampereen VPK:sta tutun Ki-
vikosken Villen (Eljan serkku), joka toimii 
henkilökohtaisena turvamiehenä Barro-
solle. Suomalaisen mepin tapaaminen 
jäi toteutumatta, sillä tuolloin oli vaalit 
tulossa ja ehdokkaat olivat lobbaamassa 
itseään kotisuomessa. 

NATO Headquaters

Pääsimme käymään myös Naton pääma-
jassa. Kuulimme useita mielenkiintoisia 
turvallisuuspolitiikkaan ja yleensäkin NA-
TOn turvallisuusrakenteisiin kuuluvia asi-
oita. New Yorkin 911-tapahtumien jälkeen 
turvallisuuspolitiikka muuttui huomattavasti 
kireämmäksi, tuolloin terrorismiin alettiin 
kiinnittämään aivan erityistä huomiota. Esi-

merkiksi Tanskassa aukesivat rahahanat 
myös pelastustoimelle. NATOssa työsken-
telee useita suomalaisia Pelastusalaa siel-
lä edusti tuolloin Kriisinhallintakeskuksen 
Esa Ahlberg. Tapasin siellä myös toisen 
tutun, eversti Kangasmäen. Kun kävin luo-
vuttamassa laitoksemme kaksi paloautoa 
Kosovo Poljen kuntaan, oli Kosovon Camp 
Villen komentajana eversti Kangasmäki. 
Aloite paloautojen luovuttamisesta tuli 
Mikko Kuoppalalta, joka palveli silloin Ko-
sovossa armeijan palomiehenä.

Lopputyö 
Konginkankaasta
Vuonna 2004 olin mukana Konginkan-
kaan onnettomuuden tutkintaryhmässä. 
Vastuualueenani oli pelastustoiminta. 
Opiskelujen lopputyöni oli ”Onnettomuus-
tutkintojen suositusten yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden eroavaisuudet”. Työssäni 
pohdin, miksi Maaningan onnettomuus-
tutkinnan suositukset toteutuivat huomat-
tavasti paremmin kuin Konginkankaan lii-
kenneonnettomuuden suositukset. Asia 
oli siksikin läheinen, että esimieheni Sep-
po Männikkö tutki Maaningan tulipaloa ja 
siitä tehdyt suositukset ovat toteutuneet 
ainakin täällä Pirkanmaalla paremmin 
kuin Konginkankaan onnettomuudesta 
annetut suositukset. On valitettavaa, et-
tä turvallisuusasiat jäävät aina muiden 
hankkeiden alle, vaikka kyse ei olisikaan 
pelkästään rahasta.



Haluan kiittää talon johtoa siitä, että 
sain mahdollisuuden suorittaa opinnot. 
Erityiset kiitokset kuuluvat esimiehelleni 
Seppo Männikölle ja Tapio Stenille, joi-
den palonehkäisyn tuntemusta käytin 
hyväkseni. Kiitokset kuuluu myös osoit-
taa onnettomuustutkinta-keskuksen 
johtavalle tutkijalle Kai Valoselle.

Palopäällikkö Ari Vakkilainen

Konginkankaan linja-auto on-
nettomuuden tutkintaa
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– Hoitourakoitsija on hyvä kutsua paikalle ajoissa, jos tien 
rakenne tai päällyste on vaurioitunut liikenneonnettomuu-
dessa, tie on liukas, tai tiealueelle on jäänyt rojua turman 
jäljiltä. Parhaiten se sujuu ottamalla yhteys tieliikennekes-
kukseen VIRVE-radion kautta, tai soittamalla viranomais-
linjalle, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen kunnossapito-
päällikkö Heikki Ikonen.  



Soitto tieliikennekeskukseen nopeuttaa onnettomuuden 
jälkiselvittelyä, Heikki jatkaa. Kun auto jää tien poskeen 
ratsian tai onnettomuuden yhteydessä, tieto omistajasta tai 
onnettomuuden aiheuttajasta on tienpitäjälle tärkeä tieto, 
sillä viime kädessä ELY-keskus vastaa särkyneen ajoneu-
von poistamisesta tiealueelta, jos omistajaa ei tavoiteta. 

Mikä ihmeen ELY-keskus?

Tiepiiriä sen paremmin kuin Tiehallintoakaan ei enää ole 
olemassa. Tämän vuoden alusta Liikennevirasto omistaa 
Suomen tiestön varusteineen ja laitteineen, mutta paikal-
liset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat 
tienpitoviranomaisina omilla alueillaan. Pirkanmaan ELY-

Tienpitäjän takissa lukee 

ELY
Lyhyt ja ytimekäs sana ELY erottuu selvästi keltaisen 
huomiotakin selkäpuolella miehen astuessa autoonsa. 
Kunnossapitopäällikkö Heikki Ikonen on lähdössä 
tien päälle ottamaan selvää rekkaturman aiheuttaman 
tievaurion laajuudesta. 

keskus huolehtii Pirkanmaan teistä, Kanta- ja Päijät-Hämeen 
osuudesta taas Uudenmaan ELY-keskus. Pirkanmaan liiken-
nevastuualueen toimitilat sijaitsevat Tampereella Attilan kiin-
teistössä. 

Tielle ei ole asiaa  
ilman varoitusvaatetusta 
Aluevastaavia tapaa maanteillä tekemässä pistokoetarkas-
tuksia ja laadunvalvontatehtäviä. Onnettomuustilanteessa 
ELY-keskuksen edustaja saapuu paikalle tutkijalautakunnan 
jäsenenä tarkastamaan tien kunnon tapahtumahetkellä.



Tiellä liikkuvan tiealan ammattilaisen tunnistaa keltaisen huo-
mioliivin tai -takin selkämykseen painetusta sanasta ELY.

                                                          
– Niin poliisin, pelastuslaitoksen kuin tieviranomaisenkin tulee 
aina tiellä liikkuessaan käyttää varoitusvaatetutusta, muis-
tuttaa Heikki Ikonen työturvallisuuden huomioon ottamisesta 
lähtiessään Attilasta taas kerran tien päälle. 

Teksti ja kuvat: Päivi Korpela 

1.1.2010 valtion aluehallinnon uudistuksessa perustettuihin 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin on koottu 

entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, 
tiepiirien sekä lääninhallitusten liikenne- ja 

sivistysosastojen tehtävät. 
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60-vuotias 
TaPu

Tampereen Palokunnan Urheilijat ry täytti 60 vuotta 
5.2.1950. Urheiluseuraa juhlittiin upeasti elokuun lopulla 
Pirkkalassa Haikan lavalla. Säiden haltija oli parinsadan 

juhlijan puolella, ja juhlijat viettivät leppoisan  illan 
musiikin ja mukavan ohjelman parissa.
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TaPun:n puheenjohtaja Petteri 
Meskanen aloitti juhlaillan toivot-
tamalla runsaslukuisen yleisön 

tervetulleeksi juhlaan. Erityisen ilahdut-
tavana Meskanen piti sitä, että joukossa 
oli paljon paloveteraaneja ja juuri sellai-
sia, jotka ovat aikanaan urheiluseuran 
toiminnassa  aktiivisesti olleet mukana.

Palomiesurheilun merkitys Meskasen 
mukaan ei ole ainoastaan fyysisen kun-
non ylläpito vaan siihen liittyy vahva so-
siaalinen lataus. Muiden virkaveljien yh-
teisissä tapaamisissa voidaan ajatuksia 
vaihtaa vapaamuotoisesti ja näin voidaan 
päivittää omia ammatillisiakin  tietoja.  

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojasen 
puhe sisälsi yllätyksen. Lyhyen avauk-
sen jälkeen Hot Pois –yhtye  alkoi soittaa 
kappaletta ”Vielä on kesää jäljellä”, jonka 

Ojanen sujuvasti lauloi loppuun ja sai ylei-
sön viritettyä mukavasti juhlamielelle. 

Illan hämärän laskeuduttua Haikan 
lavalle, pidettiin tansseissa pieni tauko 
ja pelastuslaitoksen entinen työntekijä, 
palomies Jouni Kivimäki, esitteli tulen-
käsittelytaitojaan. Sorin sirkuksessa 
nykyisin työskentelevä ja stuntmanina 
monista elokuvista tunnettu Kivimäki sy-
tytteli itseään palamaan ja nieli liekkejä 
siihen malliin, että suuri osa palomiehis-
tä haeskeli jo vesiämpäreitä lähemmäk-
si esityspaikkaa.

Ilta oli ikimuistettava ja osoitus siitä, 
että henkilöstön yhteiset illanvietot – jo-
pa aveckina – ovat mahdollisia ja jopa 
toivottavia.
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Ennen Tampereen Palokunnan Urhei-
lijoiden rekisteröitymistä toki urheiltiin. 
Silloin urheiluasioista huolehti ammat-
tiosaston urheilujaos. Ensimmäinen vi-
rallinen maininta palomiesten urheilusta 
on ”Tampereen kaupungin Palolaitoksen 
toimintakertomuksessa” vuodelta 1946. 
Jo silloin lentopallo oli erityisen suosittu 
urheilulaji palomiesten keskuudessa.

Koordinoitua toimintaa urheilun sa-
ralle tarvittiin, sillä sotien jälkeen palo-
kuntaurheilu haki muotoaan. Lajeja oli 
mm. yleisurheilu, hiihto, sisähypyt, uinti, 
pesäpallo, jalkapallo, koripallo, suun-
nistus, retkeilykilpailut, pöytätennis ja 
lentopallo.

Helmikuun 5. päivä vuonna 1950 
allekirjoitettiinkin sopimuskirja, jossa 
päätettiin perustaa Tampereen Palo-
kunnan Urheilijat ry –niminen yhdistys. 
Perustajajäsenet olivat palomiehet Unto 
Sahramäki ja Karl-Gustav Lundin sekä 
palokersantti Vilho Lahti. Seuran ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Unto 
Sahramäki.

Urheiluseuralle perustettiin eri alaja-
ostoja: yleisurheilujaosto, palloilujaosto, 
hiihtojaosto (kesällä uintijaosto), voi-
mistelujaosto, voimailujaosto, ajanvie-
tejaosto, retkeilyjaosto, nuorisojaosto, 
huvitoimikunta ja naisjaosto.

Vuonna 1950 järjestettiin ensim-
mäiset vakinaisten palomiesten Poh-
joismaiset kisat. Tampereelta Martti 
Manninen oli 4:s sadalla metrillä (11,4) 
ja 400:lla metrillä (52,8) tuli pronssia. 
Pituushypyssä Jaakko Syrjä oli toinen 
tuloksella 629. Karl Lundin oli seitsemäs 
tuloksella 567. Korkeushypyssä Lundin 
oli neljäs (160). Kuulassa Jaakko Hah-
ne oli neljäs (13.04) ja kiekossa kolmas 
(38,25). Maaotteluviestissä Tampereen 
edustajat ottivat pronssia ajalla 2,13,8. 
Kaupunkien välisessä epävirallisessa 
pistekilpailussa Tampere oli toinen heti 
Helsingin jälkeen. 

TaPU:n puheenjohtajia 1950-luvulla 
olivat Unto Sahramäki, Reino Koskela 
ja Vilho Lahti.

1960-luku

Vuoden 1960 toimintakertomuksen mu-
kaan toiminta kymmenvuotisjuhlavuon-
na oli vilkasta. Tuona vuonna kilpailtiin 
28:sta palomiesten Suomenmestaruu-
desta ja niistä Tampereelle tuli seitse-
män. Lisäksi tuli kolme hopea- ja neljä 
pronssimitalia. 

Vaikka Tampereella oltiin pidetty 
vauhdittomien hyppyjen kilpailuja palo-
miesten ja poliisien välillä jo vuosia, niin 
ensimmäiset vakinaisten palomiesten 
vauhdittomat hyppykisat järjestettiin 
2.3.1960 Tampereella. Tunnettu urhei-
lija, keihäänheittäjä-lentopalloilija, Olavi 
Kauhanen osoittautui parhaaksi. Hän 
voitti pituushypyn ja kolmiloikan tuloksin 
313 – 895 sekä korkeudessa 148. Mauri 
Lahti otti hopeasijan.

Lentopallossa harrastajia edelleen 
riitti. Lentopallon SM-kisoissa Tampe-
reen Eteläpuistossa ll-joukkue otti mes-
taruuden ja l-joukkue hopeaa. Poikke-
uksellista l-joukkueessa oli se, että sii-
nä pelasi neljä veljestä: Lasse, Seppo, 
Pertti ja Jaakko Syrjä. Myös ikämiehet 
ja yli 45.-vuotiaat voittivat kultaa omas-
sa sarjassaan. 

Vuoden 1960 toimintakertomuksen 
lopussa todetaan, että vaikka saavutuk-
set toimintavuonna olivat hyviä, niin yh-
distyksen edustusurheilu on jokseenkin 
samojen jäsenten harteilla. Oli havait-
tavissa, että uudet ajanvietteet, kuten 
televisio ja biljardi, olivat saavuttaneet 
suosiota palomiesten keskuudessa. Jos 
urheilussa haluttiin menestyä yhtä hyvin 
kuin alun kymmenen vuotta osoittivat, 
niin urheiluharrastuksen levittämisen 
eteen on tehtävä työtä.

Huhtikuun 5. päivä vuonna 1964 
Tampereen palokunta antoi haasteen 
Turun virkaveljille . Kyseessä oli kä-
vellen kuntoa -tempaus. Heinäkuussa 
tulokset olivat selvillä. Tampere voitti 

suoritukset luvuin 625 – 539. Henki-
löstön kävelykerrat keskimäärin olivat 
Tampereella 4,8 ja Turussa 4,57. Hen-
kilökunnasta Turussa käveli 94 % ja 
Tampereella 85 %.

Vuosikymmenen viimeisessä toi-
mintakertomuksessa ollaan tyytyväisiä 
kuntourheilun harrastuksen noususta. 
Voimistelusaliin saatiin hankittua lisää 
kuntoiluvälineitä ja Ratinan kuntosalia ei 
enää tarvinnut vuokrata. Kuntourheilun 
noususta kertoi myös se, että Kintulam-
melle tehtiin ryhmien välinen hiihtoretki.

1960-luvun loppuun mennessä yhdis-
tyksessä oli ollut monta hyvää urheilijaa. 

Tampereen Palokunnan Urheilijat 60 vuotta

Aimo Jokinen osallistui Helsingin 
olympiakisoihin vuonna 1952

Jääkiekkolegenda Heino Pulli. 
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Kiistattomasti tunnetuin oli Olavi Kauha-
nen, jolla oli monia palomiesten mesta-
ruuksia ja ennätyksiä. Muita tunnetuja 
nimiä olivat Syrjän veljekset Jaakko ja 
Seppo, Raimo Lehto, Matti Lahtinen, 
Jaakko Hahne, ja Martti Nieminen. Voi-
mailun piirissä tunnettu nimi oli Vilho 
Lahti, Noak Kaikumaa, Mauri Lahti ja 
Paavo Maanoja. Hiihdossa Gunnar ja 
Tauno Paunila, Jaakko Alanen, Reipas 
Lehtisaari ja Pentti Keskinen. Kansalli-
sesti tunnettuja olivat jääkiekkoilija Heino 
Pulli, pyöräilijä Aimo Jokinen ja jääkiek-
koilijat Pekka Kuusisto ja Pekka Leimu.

1960-luvulla yhdistyksen puheenjohta-
jina olivat Unto Sahramäki, Martti Manni-
nen, Olavi Kauhanen ja Tauno Paunila.

1970-luku

Vuosi 1971 oli vilkas toiminnan vuosi. 
TUKI:n kilpailuissa tuli Kansan lehden 
katujuoksussa kolmas peräkkäinen voit-
to. Jalkapallossa A-lohkon palokunnan 
urheilijat olivat neljänsiä ja lentopallo 
A-lohkossa tuli pronssia.

Vuonna 1972 Tampere voitti jalka-
pallon SM-kisat Helsingissä. Loppuotte-
lussa Helsinki kukistui 1 – 0. Lehdistö 
kirjoitti, että jääkiekkoilijat toivat Tampe-
reelle jalkapallomestaruuden. Pelasihan 
voittajajoukkueessa Lasse Oksanen, 
Pekka Leimu, Pekka Kuusisto, Heino 
Pulli, Jukka Alkula, Jorma Wilen ja Pekka 
Marjamäki. Mukana olivat myös Veikko 
Savolainen ja Jorma Latosaari.

Vuonna 1974 painonnostossa me-
nestyttiin. Lasse laine oli kolmas 67,5 
kg:n sarjassa. Pentti Lehtola voitti sar-
jansa 82,5 kg. Myös Jouni Kailajärvi oli 
sarjassa 90 kg paras. Ikämiehissä Heik-
ki Jokela otti kultaa 82,5 kg:n sarjassa 
ja Mauri Lahti kultaa 90 kg:n sarjassa. 
Joukkuetuloksissa Tampere oli paras.

Puheenjohtajia 1970-luvulla olivat 
Jorma Virtanen, Heikki Jokela ja Jor-
ma Wilen.

1980-luvulta 
nykypäivään

Vuoden 1986 toimintakertomuksessa 
syveni huoli palomiesurheilun harrastaji-
en vähyydestä.  Enää ei laitoksen omiin 
kisoihin riittänyt osallistujia samoin kuin 
SM-kisoihin. Huoli osallistujien vähyy-
destä ei ollut pelkästään tamperelainen 
ilmiö. KTV:n neuvottelukunnan urheilu-
jaosto pohti asiaa vuonna 1987. Urhei-
lujaoston mukaan osanottajamäärät 
SM-kilpailuihin ovat jyrkässä laskussa 
ja kilpailujen SM-arvo on menettänyt ur-
heilijoiden keskuudessa sille kuuluvan 
arvostuksen.

Tampereen Palokunnan urheilijoiden 
puheenjohtajina 1980-luvulla olivat Jor-
ma Wilen ja Kari Lehtisaari. 1990-luvulla 
puheenjohtajana oli Teuvo Saarinen. 

Vuodesta 2002 on seuran puheen-

johtajan ollut Petteri Meskanen ja toi-
minta on ollut taas vilkasta. Vuoden 
2007 iloinen tapahtuma oli jalkapal-
lojoukkueen kultamitali. Kautta aikain 
toinen kultamitali jalkapallossa tuli vielä 
omissa kisoissa. 

Vuoden 2009 suurin ponnistus ur-
heiluseuralle oli Vancouverin poliisien 
ja palomiesten MM-kisat. Tulostakin 
tuli. Keilailussa kultaa toi Timo Korpe-
la. Suunnistuskultaa toi Juha Niinimäki 
ja painikultaa sai Petteri Meskanen. 
Suurimman potin korjasi eläkeläinen 
Mauri Lahti, jolla kisatuliaisina oli kuusi 
kultamitalia. 

Vuoden 2010 suurin menestys on 
ollut jalkapallon SM-kulta, joka haettiin 
Kuopiosta.

Pekka Leimu. Edusti Suomea 
olympialaisissa, Grenoblessa 
vuonna 1968

Vasemmalla Jaakko Kailajärvi, 
joka osallistui urheilijana olym-
pialaisiin neljä kertaa ja oikealla 
hänen veljensä Jouni Kailajarvi, 
joka edusti Suomea olympialai-
sissa kolmesti
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Tampereen palokunnalla ja nykyisellä Tampereen aluepelastuslaitoksella on 
ollut palveluksessa useita olympiaedustajia. Kaksi olympiaedustajaa on edel-
leen. Kaikkiaan olympialaisiin osallistujia on ollut 12.

Aimo Jokinen
Palomiehenä vuosina 1960 - 1974.
Pyöräilijä. Seurat Tampereen Yritys, Tampereen Kilpa-Veljet.
Osallistui Helsingin olympiakisoihin vuonna 1952. Karsiutui  alkuerissä (15:s) 400 
m:n joukkuetakaa-ajossa.
Lasse Laine
Palomiehenä vuosina 1974 - 1987.
Voimistelija. Seurat Tamperen Sisu, Tampereen Kilpa-Veljet.
Varamiehenä Mexicossa vuonna 1968.
Heino Pulli
Palomiehenä vuosina 1963 - 1987.
Jääkiekkoilija. Seura KooVee (aikaisemmin Tampereen Kilpa-Veljet).
7:s Squaw Valleyssa 1960 ja Innsbruckissa vuonna 1964 6:s.
Lasse Oksanen
Palomiehenä vuosina 1972 - 1975.
Jääkiekkoilija. Seurat Tampereen Ilves, Tampereen palloilijat, Tampereen Mootto-
rikerho, Val Gardena, Asiago, Italia.
6:s Innsbruckissa vuonna 1964. 5:s Grenoblessa 1968 ja Sapporossa 1972.
Pekka Leimu
Palomiehenä vuosina 1969 - 2004
Jääkiekkoilija. Seurat Tampereen Ilves, Hämeenlinnan Pallokerho, Koivistonkylän 
Kunto, Tampereen Palloveikot, Rantaperkiön Isku, Nuhjut.
5:s Grenoblessa vuonna 1968.
Pekka Kuusisto
Palomiehenä vuosina 1967 - 2001.
Jääkiekkoilija. Seurat Tampereen Ilves, Weltkirch, Saksa, Hämeenlinnan Pallokerho, 
KooVee, Rosenlewin Urheilijat –38, Tampereen Pallo-Veikot, Tahmelan Vesa.
5:s Grenoblessa vuonna 1968.
Pekka Marjamäki
Palomiehenä vuosina 1970 - 2005.
Jääkiekkoilija. Seurat Tampereen Tappara, Tampereen Kisatoverit, HV-71, Jönkö-
ping, Ruotsi.
5:s Sapporon kisoissa vuonna 1972 ja 4:s Innsbruckissa 1976.
Jouni Kailajärvi
Palomiehenä vuosina 1971 - 1993.
Painonnostaja. 5:s 82,5 kg:n sarjassa Roomassa 1960. 7:s 90 kg:n sarjassa To-
kiossa 1964. 7:s 82,5 kg:n sarjassa Mexicossa 1968.
Jaakko Kailajärvi
Palomiehenä vuosina 1975 - 1996.
Painonnostaja. Seurat Tampereen Pyrintö, Tampereen Kisaveikot.
9:s 82,5 kg:n sarjassa Tokiossa1964. 5:s 90 kg:n sarjassa Mexicossa 1968. 8:s 
Munchenissä 1972 ja keskeytti Montrealissa 1976.
Jarmo Hakala
Palomiehenä vuodesta 1986
Meloja. Seurat Tampereen Vihuri, Pirkka-Melojat.
Karsiutui C-2:n 500 ja 1000 m:n välierissä Moskovassa 1980.
Jukka-Pekka Tanner
Nuohooja vuodesta 2003, nykyisin laitehuoltaja.
Painija. Seura Tampereen Painiseura.
Loukkaantui 1. ottelussa kreikkalais-roomalaisen painin 48 kg:n sarjassa Los An-
gelesissa 1984.
Jukka-Pekka Metsola
Palomiehenä vuosina 1992 - 2009.
Judoka. Seura Tampereen Fusegi.
7:s 78 kg:n sarjassa Soulissa 1988.

Kuvasta löytvät olympiadustajat Lasse Laine (alarivissä vasemmalla) ja 
PekkaKuusisto (alarivissä oikealla)

Jukka-Pekka Metsola
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Kuvasta löytvät olympiadustajat Lasse Laine (alarivissä vasemmalla) ja 
PekkaKuusisto (alarivissä oikealla)

Jarmo Hakala

Jukka-Pekka Tanner

Pekka Marjamäki

Jukka-Pekka Metsola

Lasse Oksanen
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Mittausten jälkeen pidettiin 
keskuspaloasemalla  palau-
tetilaisuus, jossa käytiin läpi 

keskeisiä mittaustuloksia. Hyvinvoin-
tikartoituksen tavoitteena oli antaa 
kartoitukseen osallistujalle realistinen 
kuva omasta hyvinvoinnin tilasta, sekä 
toimia motivointikeinona itselle sopiviin 
elämäntapamuutoksiin, sillä tutkitusti 
jo pienilläkin elämäntapamuutoksilla 
on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja 
työssä jaksamiseen. Positiivisiin vaiku-
tuksiin kuuluvat mm. vireystilan kasvu 
ja työtehon lisäys, töistä poissaolojen 
vähentyminen, sekä ennen aikaisen 
eläköitymisen ehkäisy.

Mittausten jälkeen tehtiin sykedata 
ja analysoitiin se. Raportteja tehtiin eri 
osa-alueista, joita olivat: stressi ja voi-
mavarat, unen palauttava vaikutus, työn 
fyysinen kuormitus, liikunta ja kuntoilu, 
energian kulutus ja painonhallinta sekä 
elämäntapojen terveysvaikutukset.

Stressi on osa elämää

Mittauksella saatiin selville mm. stressin 
vaikutus elimistöön. On kuitenkin muis-
tettava, että stressi on luonnollinen osa 
elämää. Sen avulla keho pyrkii vastaa-
maan ympäristön asettamiin vaatimuk-

siin. Lyhytkestoinen stressi on hyödyl-
listä, sillä se  saa elimistön toimimaan 
tehokkaasti. Pitkään jatkunut stressi 
puolestaan kuormittaa kehoa kuluttaen 
elimistön voimavaroja ja se voi johtaa 
uupumukseen tai fyysisiin sairauksiin. 

Ihmisen elämästä ei ole tarkoitus 
tehdä stressitöntä. Elimistön kuormittu-
misen kannalta oleellisinta on seurata, 
pystyykö ihminen palautumaan silloin, 
kun se on olosuhteiden puolesta mah-
dollista.

Miten nukut yösi?

Normaalisti ihmisen elimistö palautuu 
normaaliin lepotilaan nukkuessa; lepos-
yke on matalampi kuin valveilla ollessa. 
Esimerkiksi kahdeksan alkoholiannok-
sen jälkeen yösyke nousee sen verran, 
että elimistö ei lepää yöllä. Jos viikot 
ovat kiireisiä ja ihmisellä on mielikuva, 
että ottaa alkoholia rentoutuakseen, niin 
alkoholiannosten määrään on kiinnitet-
tävä huomiota, muuten ollaan hetken 
päästä noidankehässä.

Samantapainen vaikutus on tieto-
koneella. Esimerkin mukaan chattailu 
tietokoneella klo 20.30 – 22.15 aiheutti 
sen, että seitsemän tunnin unesta vain 
kolme  ja puoli tuntia oli palauttavaa.

Työhyvinvointikartoitus

Tampereen aluepelastuslaitokselta osallistui syyskuussa 11 henkilöä 
työhyvinvointikartoitukseen. Testihenkilöt pitivät kolme vuorokautta 
ekg-elektodeja kehossaan ja mittaukset taltioitiin. Mittausjaksossa oli 
mukana työ- ja vapaapäiviä. Mittaamalla selvitettiin kehon reagoimista 
stressiin, liikuntaan ja lepoon.

Palautuminen 
avainsana 

Liikunnan ja terveellisten ruokailutottu-
musten vaikutus ihmisen hyvinvointiin 
korostui näissäkin mittauksissa. Yhtei-
senä hyvinvoinnin tekijänä on kuitenkin 
sana: palautuminen. Palautetilaisuu-
dessa kiteytettiin muutamia keinoja pa-
lautumisen lisäämiseksi:

- Pidä kiinni tauoista työaikana (esi-
merkikis kahvi töiden ääressä vai 
ilman töitä).

- Lepo- tai rentoutushetki vapaa-ai-
kaan, sillä yhtenäisen stressin kat-
kaiseminen on tärkeää, jolloin stres-
sihormonien erittyminen katkeaa.

- Rauhoittuminen ennen nukkumaan-
menoa nopeuttaa palautumisen alka-
mista.

- Alkoholin vaikutus palautumiseen 
on hyvä tiedostaa.

- Olennaista stressinhallinnassa on, 
että kiireisinä ajanjaksoina on tärke-
ää pitää kiinni riittävistä yöunista ja 
vähentää muita kuormitustekijöitä.
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Olin normaalisti 
tulossa pyörällä töihin, 
kun matkani varrelle 
osui noin puolenvälin 
paikkeilla kahden 
auton yhteentörmäys. 
Tilanne näytti jo 
alkuun pahalta. Päätin 
jäädä auttamaan 
uhreja silläkin uhalla, 
että myöhästyn töistä. 

Havaitsin heti, että ilman työkaluja aut-
taminen olisi aika pienimuotoista. Uh-
reista toinen oli kiinni ja tajuton, toinen 
verissään, mutta vielä jollakin tapaa 
tajuissaan. Valitsin uhreista heikom-
min hengittävän ja laitoin käteni pienen 
vedon saattelemana hänen päänsä ja  
niskanseudulle hengitystä tukemaan: 
hengitys helpottui. Kehotin häntä jatka-
maan hengitystä, mutta hän ei reagoi-
nut juurikaan puheeseen. Vieressä ollut 
potilas oli saanut kaksi naista avukseen. 
Tukemani uhri oli niin puristuksissa, et-
tä ilman hydraulisia välineitä häntä ei 
saanut irti.



Koska olin laittanut käteni tukemaan po-
tilaan hengitystä, en voinut niitä enää ir-
rottaa.  Vieressä olevat naiset kyselivät 
hieman hädissään, mitä heidän pitäisi 
tehdä, koska heidän potilaansa alkoi 

Liikenneonnettomuus 
ennen pelastajien tuloa

krampata. Neuvoin toista tukemaan 
niskan asentoa ja toista estämään po-
tilaan loukkaamasta itseään kramppien 
johdosta. Kerroin, että muuta emme voi 
nyt tehdä kuin odottaa rauhallisina. Var-
mistin tilannepaikalla olleelta mieheltä, 
että 112:teen on soitettu.



Istuin auton takapenkillä ja odotin. Aut-
tamisen mahdollisuudet tuntuivat aika 
pieniltä, vaikka potilaat saivatkin sen 
hoidon, mitä ilman ”työkaluja” voimme 
tehdä. Useita kertoja kehotin toisia aut-
tajia olemaan rauhallisina, muuta emme 
voineet tehdä. Odottelimme ja lähenevi-
en paloautojen ja ambulanssien ujellus 
hieman rauhoitti. Kun paloauto saapui 
kohteeseen, avustavat naiset alkoivat 
valtavan huudon, että ”niskatuki tänne, 
niskatuki tänne”. Käskin heitä olemaan 
hiljaa, sillä tarkoituksenani oli opas-
taa auttajat ensimmäiseksi pahimmin 
loukkaantuneen luokse. Suunnitelmani 
ei toiminut, sillä naiset huusivat panii-
kinomaisesti ja auttajat menivät ensin 
kovimmin huutavien luokse.



Päätin odottaa hetken ja yritin saada 
johonkin ammattilaiseen katsekontak-
tin, jonka jälkeen voisin viestiä häiriöt-
tömästi. Auton takapenkillä istuessani 
tuli mieleeni, että luulevatkohan auttajat 
minunkin olleen onnettomuudessa mu-
kana. Kohta jo kuitenkin anova katseeni 
tunnistettiin, ja sain kerrottua ensitiedot. 

Pian levittimet ja leikkurit alkoivat irrot-
taa auton sivua. Ensihoitaja saapui tilal-
leni ja pääsin ulos autosta. Kerroin vielä 
oman näkemykseni, kumpi uhreista oli 
sillä hetkellä heikommassa kunnossa 
ja siirryin tilanteesta syrjään. Poistin 
lasinsirut kengistäni ja suunnittelin työ-
matkani jatkamista. 



Polkupyöräni, jonka jätin pyörätielle ja-
lakselle, oli heitetty ojaan ambulanssien 
tieltä. Se vaati hieman oikomista vaih-
teensiirtäjälle, mutta sain siitä jälleen 
ajokelpoisen. Katselin vielä avustajia, 
jotka olivat olleet toisen uhrin tukena. 
He olivat adrenaliiniryöpyn vallassa 
toimineet auttajina onnettomuudessa, 
mutta tilanteen lauettua tunteet pyrkivät 
pintaan ja karu todellisuus paljastui heil-
lekin: uhrit eivät ehkä selviä hengissä.



Omat tuntemukseni kolarista olivat, että 
piti hyväksyä se avuttomuuden tunne, 
mikä tilanteessa mieleni valtasi. Tärkein 
tehtävä oli tukea ja odottaa. Minulle ei 
jäänyt, eikä minulla ollut mitään adrena-
liiniryöppyjä. Koin, että nyt tehtäväni oli 
täyttää vain sen yhden lenkin yhtä osaa. 
En voinut muuta, joten en yrittänyt muu-
ta. Olihan se avuton tunne, mutta kun 
sen hyväksyin, niin sen kanssa pärjäsi. 
Oli hieno tunne, kun apu sitten vihdoin 
oli perillä. 

Risto Salonen

Muistutus
Tiukka tupakkalaki

Lokakuun 1. päivä tuli voimaan 
uusi tupakkalaki, jonka tavoit-
teena on tupakkatuotteiden 
käytön lopettaminen Suomes-

sa. Tällä uudella lailla pyritään vaikut-
tamaan nuorten tupakointikäyttäyty-
miseen. Lisäksi tupakointikieltoja laa-

jennetaan koskemaan tilanteita, joissa 
tupakansavu voi vaarantaa sivullisten 
terveyttä.

Tampereen kaupungin henkilöstöyk-
sikkö valmistelee tällä hetkellä valtuus-
toaloitteeseen, joka koskee Tampereen 
julistautumista savuttomaksi kunnaksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi mm. toi-
menpiteitä, joilla kaupungin henkilös-
tön työaikana tapahtuvaa tupakointia 
rajoitettaisiin tai tupakointi kiellettäisiin 
työaikana kokonaan.

Nämä ovat asioita, jotka aina puhut-
tavat työyhteisössä. Tämän kirjoituksen 
tarkoitus on muistuttaa, että tupakointia 
julkisissa tiloissa säätelee laki, jota ei 
edes työnantaja pysty erillissopimuksel-
la muuttamaan. Kyse on myös toisten 
huomioimisesta: kyky ajatella asiaa tu-
pakoimattoman ihmisen kannalta. Aina 
silloin tällöin kantautuu korviin huhuja, 
että joillakin paloasemilla tupakoitaisiin 
kalustohallissa. Onneksi ne lienevät 
vain huhuja.
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Pirkan 
Hölkkä.
Pirkan hölkkä Valkeakoskelta Tampe-
reelle juostiin su 3.10. jo 41:sen kerran. 
Matkalle kertyi pituutta 33 km, joka on 
suurimmaksi osaksi maastojuoksua. 
Tämä tekeekin matkanteosta rasituk-
seltaan vaativan, mutta maisemallisesti 
miellyttävän, jos sitä matkanteolta ehtii 
ihailla. Keli lähdöstä maaliin oli aivan 
loistava ja huolto pelasi moitteetto-
masti koko matkan ajan. Tänä vuonna 
juoksijoita oli kaikkiaan 1 800 ja meiltä 
pelastuslaitokseltakin mukana oli 10 
henkilöä. Jotkut  ensimmäistä kertaa, 
mutta konkareitakin oli matkassa mu-
kana. Seppo Knuuttila taivalsi matkan 
jo 25:nnen kerran ja Timo Korpela on 
juossut matkan jo viidesti Pirkan kier-
roksensa (samana vuonna kaikki neljä 
Pirkan tapahtumaa) ja saavutti samalla  
Pirkan-ukko arvonimen. Ensikertalaisis-
ta ja koko porukan kovimmasta teosta 
vastasi Ari Laine, joka juoksi matkan ai-
kaan 2,35,44 ollen yleisen sarjan 47:s. 
Menossa mukana olivat myös: Jarmo 
Ahtiainen, Jari Hukkanen, Kari Mäki-
pää, Tapio Sten, Ville Suomela, Harri 
Tamminen ja Petteri Timonen.

Pirkan soutu
Taas pitkästä aikaa saatiin palokunnan 
oma porukka kerättyä samaan kirkkove-
neeseen. Knuutilan Sepon hommattua 
alus käyttöömme alkoi kova rekrytoimi-
nen sen täyttämiseen innokkaista sou-
tajista. Kelpoisuusvaatimukseksi riitti, 
kun osasi vastata kyllä! Ymmärtämättä 
mihin ryhtyy. Aikaisempaa soutukoke-
musta ei vaadittu ja niin veneessä oli-
kin moni, joka ensimmäistä kertaa istui 
kirkkoveneen aironvarressa. Miehistö 
koostui pääasiassa IV-vuoron henki-
löstöstä ja mikä hienointa, mukaan oli 
saatu houkuteltua kaksi kovakuntoista 
naissoutajaakin. 



Itse soutu suoritettiin varsinaisen Pirkan 
soudun jälkeen järjestettävällä retkisou-
dulla, joka myös lasketaan Pirkan kier-
roksen osatapahtumaksi. Aamulla sou-
tustadionille tulikin varsin hyväntuulinen 
joukko, koska ilma oli mitä mainioin täl-

laiselle retkisoudulle. Ilma varsinaisena 
kilpapäivänä oli ollut todella paha ja kisa 
oli jouduttu typistämään turvallisuuden 
vuoksi. 



Onneksi veneen mukana tuli perämies, 
joka vuosien kokemuksella neuvoi mei-
dän hyvinkin heterogeenisen joukon 
oikeille paikoille, jotta vene halkoisi 
sulavasti Pyhäjärven tyyntä pintaa. 
Kun alus oli pakattu oikein ja perämies 
ohjeistanut joukon oikeanlaisiin suori-
tuksiin tahdin ja matkankulun suhteen, 
käänsimme nokan kohti Rajasalmen sil-
taa ja sieltä Luodon saareen. Matka al-
koikin hyväntuulisen puheen vallitessa 
aina Rajasalmen sillalle saakka, jonka 
jälkeen alkoikin matkan tuottama rasitus 
tuntua melkein jokaisen istumalihaksis-

sa ja niin matkaa jatkettiin hieman hiljai-
semmassa ilmapiirissä. Edenin puolella 
Pyhäjärveä olikin vastassa aikamoinen 
levälautta, moni jo epäili, että mah-
taakohan vene edes kulkea moisessa 
tervassa. Ainoan tauon pidimme Luo-
don saaren kärjen tuntumassa olevalla 
Viinikanniemen leirintäalueen laiturilla, 
jossa sai hieman venyteltyä reisiä ja pa-
karoita auki ja nauttia eväistään. Maaliin 
35 km:n matkalta päästiin reilun kolmen 
tunnin urakan jälkeen hyvissä voimis-
sa ja muutamaa rakkoa rikkaampana. 
Kiitos kaikille mukana olleille ja olisihan 
se hienoa jos joku vuosi olisi useampia 

Urheiluruutu

Pelastuslaitoksen venekunta 
lähtövalmisteluissa
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venekuntia Pelastuslaitokselta. Eikä tie-
tenkään mitenkään kisailumielellä….



Mukana olleet: Tommi Ahvenainen, Jari 
Hukkanen, Lauri Hurme, Lassi Karinko, 
Ville-Pekka Huttunen, Jarmo Innanen, 
Mari Kivistö, Seppo Knuutila, Seppo 
Lamminen, Aki Martikainen, Marika 
Niskala, Jani Palo, Juho Penttinen ja 
Pasi Taatila.

Palomies Jari Hukkanen

Nokia 
triathlon 
Sunnuntaiaamuna seitsemän aikaan 
Vihnusjärven rannassa Nokialla kävi 
melkoinen kuhina. Rantaan oli aset-
tautunut kymmenittäin triathlonisteja 
märkäpuvuissaan odottamassa lähtö-
laukausta koko päivän mittaisen koitok-
sen uintiosuudelle.



Pelastuslaitoksen väestä lähtölaukasta 
odottelivat Jarmo Ahtiainen (Ahi), jolla 
oli taivallettavanaan täysimittainen iron-
man-kisa  kokonaan yksin sekä Tuomo 
Mäntyniemi, joka oli pelastuslaitoksen  
joukkueessa uintiosuuden polskijana.  
Molemmat suoriutuivat 3.8 km:n uin-
nista varsin mallikkaasti, Ahi  aikaan 
1.18.13 ja Tuomo aikaan 1.17.36.



Uinnin jälkeen Ahi jatkoi taivaltaan fil-
larilla kohti Pirkkalaa. Edessä oli neljä 
kierrosta, yhteensä siis 180 km pyörän 
selässä. Joukkuekisassa pyöräilyosuu-
den hoiti hienosti  Ari Laine, joka oli 
ensimmäistä kertaa kisassa mukana. 
Arilla meni matkaan aikaa 6.09.44 ja 
Ahilla 6.11.43 eli todella hienoa vauhtia 
pitivät molemmat.



Viimeisenä osuutena oli sitten maraton 
eli 42.2 km Nokian keskustan vaihte-
levassa maastossa. Joukkuekisassa 
juoksuosuuden hoiti hienosti Marika 
Niskala juosten elämänsä ensimmäisen 
maratonin aikaan 5.24.02. Ahi pinkoi 
maratonin aikaan 4.08.07.



Kokonaisaika Ahilla oli 11.38.02; hatun 
noston arvoinen suoritus. Joukkueen 
kokonaisaika oli 12.51.22 ja se oikeutti 
kipuamaan pronssijakkaralle palkintojen 
jaossa. Onnittelut vielä kaikille hienoista 
suorituksista.

Ensihoitaja Sanna Kauppinen

FIRE-MX    
Palomies-
päristelyä 
kahdella 
pyörällä
Heinäkuun puolivälissä, kesän kuumim-
paan aikaan ajettiin Kiteen maastos-
sa palomiesten motocross-kisa, joka 
oli kunnianosoitus maaliskuussa edes-
menneelle joensuulaiselle palomiehelle, 
Pekka Kurjelle. Tämän pitkän linjan cros-
saajan nimeä kantavaan muistoajoon otti 
osaa yli 30 kuljettajaa ympäri Suomen ja 
kisan tuotto kokonaisuudessaan lahjoi-
tettiin Pekka Kurjen lapsille. Näin ollen 
palkintoja ei jaettu vaan jokainen osallis-
tuja sai hyvän mielen tietäen tukevansa 
edesmenneen virkaveljemme perhettä.



Kilpailu käytiin kolmessa luokassa: Pa-
lomiehet, WBFF (wanna be firefighter) 

sekä Juniorit. Kukin luokka ajoi vuo-
rollaan kaksi kertaa 15 minuutin erää 
Kiteen pehmeääkin pehmeämmällä 
motocross-radalla. Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen ykkösvuoron edustajina 
ajoivat Palomies-luokassa Sami Ahola, 
Kari Isoviita ja Janne Mäkinen. Ahola 
taisteli molemmissa lähdöissä voitosta, 
mutta yleisön hauskuuttaminen kostau-
tui muutamalla näyttävällä ajovirheellä 
ja loppusijoitus oli hopeinen. Isoviidan 
takarengas antautui ensimmäisen erän 
aikana ja siitä suivaantuneena taistelu 
keskivaiheen sijoituksista jatkui toises-
sakin startissa. Mäkinen puolestaan 
kiusasi häntäpäätä omintakeisella ajo-
tyylillään puuhastellen itsensä ”ei kui-
tenkaan viimeiseksi”.



Ja tietysti kisaviikonloppuun kuuluu 
olennaisena osana saunominen ja il-
lanvietto kollegoiden parissa. Samalla 
lailla sitä kyytiä ajetaan näemmä poh-
joisessa, ihan niin kuin etelässäkin ja 
tulipalotkin sammuu samalla vedellä. 
Kokonaisuudessaan varsin hyvä reissu 
ilman isompia haavereita. Miehet ja ka-
lusto palasivat ehjinä mutta kaikkensa 
antaneina takaisin taas yhtä kokemusta 
rikkaampana...



Lisätietoja palomiesten omasta päri-
näkerho FireMX:stä löytyy osoitteesta 
www.palomiesmoottorit.com. Tervetu-
loa mukaan toimintaan!

Palomies Janne Mäkinen 

Palkintoja noutamassa Tuomo 
Mäntyniemi ja Marika Niskala, 
joka juoksi kilpailuissa elämän-
sä ensimmäisen maratonin.
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Lukkopainissa päämääränä on hallita 
vastustajaa pystyssä tai matossa ilman 
lyöntejä erilaisten käsi- ja jalkalukkojen 
sekä kuristusten avulla. Laji on hyvin 
samankaltainen brasilialaisen ju-jutsun 
kanssa. Merkittävämpänä erona se, 
ettei lukkopainissa käytetä ju-jutsu- tai 
judopukua. Lukkopainissa varustukse-
na on t-paita ja shortsit. Alasuojat sekä 
hammassuojat ovat vapaaehtoiset.



Tärkeä elementti lukkopainissa on ns. 
sparraaminen muiden harjoittelijoiden 
kanssa. Tämä mahdollistaa liikkeiden 
hiomisen vastustelevaa vastustajaa 
vastaan. Otteluja voisi usein kuvata 
mattoshakiksi, jossa yhdistyvät henkiset 
ja fyysiset voimavarat sekä monipuoli-
set tekniikat. Kilpailuissa käytettävä pis-
telaskentajärjestelmä palkitsee todelli-
sessa itsepuolustustilanteessa toimivia 
asemia ja tekniikoita. Varsinainen tavoi-

te on kuitenkin saada vastustaja luovut-
tamaan kuristuksella tai lukotuksella.



Muutama vuosi sitten IV-jaokseen ”ka-
saantui” pari lukkopainin ja brasilialai-
sen ju-jutsun harrastajaa. Aloimme käy-
dä vapaapäivinä vääntämässä toveril-
lisesti toisiamme solmuun Nääshallilla 
ja Nokian uimahallin painisalilla. Hyvin 
nopeasti harjoittelupaikaksi vakiintui 
Nokian uimahallin painisali. Uimahallin 
sali on tilava ja viihtyisä treenipaikka 
ja siellä on mahdollista myös pulah-
taa altaaseen treenien päälle. Teimme 
sopimuksen uimahallin kanssa, että 
pidämme kerran vuodessa uimahallin 
henkilökunnalle turvallisuuskoulutuksen 
ja siitä palkkioksi saamme salivuoroja 
uimahallilta ja uimalippuja. 



Treeneissä kävi viime vuonna vaihte-
leva määrä porukkaa, 3 -10 henkilöä. 

Ensisijaisesti salivuorolla treenataan 
lukkopainia, mutta myös muuta kamp-
pailua on ollut mahdollista harjoitella. 
Thainyrkkeilyä, nyrkkeilyä ja pientä va-
paaottelukokeilua on ollut mukana. On-
pa salilla pistäytynyt myös nokialaisia 
judon ja painin huippunimiä ihan olym-
piatasolta asti. Heiltä olemme saaneet 
hyviä tekniikoita etenkin pystypainiin. 
Harjoittelu on pidetty hyväntuulisena ja 
rentona. Kamppailuissa on noudatettu 
herrasmiessääntöjä ja kukaan ei ole 
loukkaantunut. Turha uhoaminen ja pul-
listelu on jätetty kokonaan harjoituksista 
pois.  Reipas palomiesmäinen herjan-
heitto ja huumori on kuitenkin mukana. 

Yllätä itsesi ja 
tule mukaan 
kamppailemaan
Varsinaista vetäjää harjoituksilla ei ole. 

Lukkopainia pelastuslaitoksen henkilökunnalle!

Lukkopaini on painilaji, jossa ovat 
mukana alasviennit, positiopaini sekä 
erilaiset nivellukot ja kuristukset. 
Lukkopainissa ottelija voi otella 
myös selältään eli hartiat eivät kastu 
kuten perinteisissä painilajeissa. 
Lukkopainissa yhdistellään muun 
muassa brasilialaisen ju-jutsun, 
vapaapainin, judon ja sambon 
tekniikoita.
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Olemme toimineet ns. nyyttikestipe-
riaatteella eli jokainen tuo omaa tek-
niikkaansa harjoituksiin ja opettaa niitä 
muille. Salille on ollut sallittua raahata 
myös mukulat mukaan. Lapset ovat kii-
peilleet, hyppineet patjalle ja leikkineet 
salin reunalla. Sillä välin isi on vääntänyt 
setiä solmuun matolla. Ainakin itselläni 
kolmivuotias tytär odottaa innolla pai-
nipäiviä. 



Nyt haluaisimme uutta verta lukkopaini-
porukkaan. Pohjavaatimuksena on ollut 
lukkopainin tai Brasilian ju-jutsun perus-
kurssin suorittaminen tai aikaisempaa 
kokemusta judosta tai painista. Näistä 
vaatimuksista olemme kyllä jo hieman 
joustaneet eli muutkin kamppailulajien 
harrastajat ovat olleet tervetulleita. 



Salivuoro alkaa aina klo 9.30, mutta 
mitään vakituista päivää emme ole 

Lukkopainia pelastuslaitoksen henkilökunnalle!
ottaneet vaan vuorot noudattelevat IV-
jaoksen vapaita. Uimahalliin tullessa 
ilmoita kassalla tulevasi pelastuslaitok-
sen painivuorolle. Pääset sisään sivu-
ovesta ja tämän jälkeen seuraat paini-
salin opasteita alakertaan. Painisalilla 
on oma pukuhuone, jossa voit vaihtaa 
varusteet. Vuoro on ilmainen ja jos 
kamppailu hirvittää niin voi salille tulla 
aluksi vain katselemaan touhua. Terve-
tuloa mukaan, lisätietoja saat osoittees-
ta teemu.mantyniemi@tampere.fi

Teemu Mäntyniemi

Syksyn 2010 lukkopainivuorot ovat:
 
3.11, 5.11, 10.11, 15.11, 19.11, 23.11, 16.11,  
1.12, 3.12, 9.12, 13.12, 17.12, 21.12
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Leppoisia eläkepäiviä Hannulle toivottaa toimituksen väki


