
1

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

 LETKU & 

Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2009/syksy

LAASTARI



22

LE
TK

U
 &

 L
A

A
ST

A
R

I Tässä lehdessä :
Sivu 2 Sisällysluettelo 

Sivu 3  Päätoimittajan palsta

Sivu 4 Muutto Koskitaloon / Syksyn huomionosoituksia

Sivu 6 ”Kemikaaliviraston” avajaiset

Sivu 8 Arjen juhlaa pohjoisella toimialueella

Sivu 9 Kunta10-kyselyn tulokset 

Sivu 10 Palomiehet urheilevat

Sivu 12 Aivoinfarktin uudet hoitomuodot

Sivu 14 Vancouverin MM-kisat

Sivu 17 ”Nuori” uintilupaus / henkilökuvassa Sari Eivola

Sivu 18 Paloturvallisesti kotona 

Sivu 20 Asuntomessujen anti 

Sivu 22 Kuhmalahden VPK  

Sivu 23 Punkalaitumen VPK

Sivu 24 Harjoittelu voi alkaa

Sivu 25 Keksi valvomolle uusi nimi

Sivu 27 Yksi mies jäi Siilinjärvelle

Sivu 28  Villejä visioita

Letku & Laastari
• Tampereen aluepelastuslaitoksen rahoittama hen-
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Päätoimittajan 
palsta

Jälkiviisautta
Pääkirjoitusta 
miettiessäni tuli 
mediasta järkyttävä 
tieto Naantalin 
tuhoisasta tulipalosta. 
Se varmaan pysäyttää 
monen ihmisen 
ainakin hetkeksi 
miettimään elämän 
perusasioita. Moni 
myös saattaa miettiä, 
miten vastaavanlaiset 
onnettomuudet 
voisi estää. 
Mediakin aktivoituu 
ja haastattelee 
pelastusalan 
asiantuntijoita, 
analysoi 
onnettomuutta 
ja antaa ohjeita 
turvallisempaan 
huomiseen. 
Hetken aikaa 
pelastusviranomaisilla 
on mahdollisuus 
tuoda esille 
turvallisuusasioita 
tyrkyttämättä.

Kuluu muutamia viikkoja, korkeintaan 
kuukausi. Pelastusalan asiantuntija lä-
hestyy mediaa ja kysyy, voisiko media 
kirjoittaa jutun vaikkapa palovaroittimi-
en tarpeellisuudesta. Jos pelastusalan 
asiantuntija ei ole keksinyt, miten palo-

varoittimista voisi kirjoittaa mielenkiin-
toisesti tai tuoda jokin uusi näkökulma, 
ei mediaa kiinnosta. Uutisen täytyy olla 
uusi ja kiinnostava. Sen täytyy myös 
olla mahdollisimman useaa kosketta-
va. Olen kovasti ihmetellyt, miksi pe-
lastusalan asiantuntijan täytyisi keksiä 
mielenkiintoinen lähestymistapa, jolla 
lukija koukutetaan. Eikö se ole toimit-
tajan tehtävä? 

Medialle hyviä uutisia ovat onnetto-
muudet. Ne myyvät. Onnettomuuksien 
ehkäisy ei kiinnosta. Pelastustoimen 
onnettomuudet ovatkin ehtymätön uu-
tismylly medialle. Olemme joka päivä 
mediassa. Ihmisille muodostuu pelas-
tustoimesta kuva, että se on pelkkää 
kamppailua onnettomuuksien kanssa. 
Mutta se kuva saattaa muodostua myös 
pelastustoimessa työskenteleville: em-
me itsekään enää usko, että myös on-
nettomuuksien ennaltaehkäisy on tärke-
ää työtä, koska se ei kiinnosta mediaa 
eikä siis ihmisiäkään.

Media toimii mielestäni onnettomuusuu-
tisoinnissa kummallisesti; jälkiviisaas-
ti. Se reagoi, kun jotain on tapahtunut 
vaikka voisi joskus aktivoitua ja yrittää 
vaikuttaa asioihin jo ennalta. Eikö se 
ole median yksi tehtävä? Kun Pispalan 
paloasema suljettiin, tuli esille selvästi 
median jälkiviisaus. Sulkemisasia oli 
pitkään tiedossa. Kaupunginhallitus 
käsitteli asiaa. Ketään ei kiinnostanut. 
Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa. Ke-
tään ei kiinnostanut. Paloasema suljet-
tiin. Alkoi mediamylläkkä ja povattiin, 
että ihmisiä kuolee kuin talvisodassa. 
Olisiko pelastusalan asiantuntijan taas 
täytynyt mennä kertomaan toimittajal-
le, että kurkkaapa valtuuston asialistaa: 
Pispalan paloasema aiotaan sulkea, 

kiinnostaako? En halua olla pessimis-
ti, mutta olen joskus kuullut sanaliiton 
tutkiva journalismi. Pelastustoimea 
koskevissa kirjoituksissa en sitä ole 
havainnut.

Loman tarpeessa?

Lopuksi kärjistys, miten media joskus 
toimii. Taannoin poliisien ja palomiesten 
MM-kisoissa Vancouverissa sattui tapa-
us, jossa poliisit olivat vapaa-aikanaan 
taltuttaneet erään paikallisen häirikön. 
Se uutisoitiin koko Pirkanmaalla ilmes-
tyvässä lehdessä. Noissa kisoissa myös 
urheiltiin ja Tampereen aluepelastuslai-
toksen palomiehet saivat useampia kul-
tamitaleja. Ilmoitin koko Pirkanmaalla 
ilmestyvälle sanomalehdelle, että kiin-
nostaako sitä tehdä juttua mitalisteista. 
Vuorossa oleva uutispäällikkö sanoi, 
että he ovat jo yhden jutun tehneet ki-
soista. Kerroin, että kyseessä on nyt 
urheilutulokset ja kultaisia mitaleja on 
tullut. Kyseessä on myös palomiehet 
ja lehden häirikköuutisoinnissa ei mai-
nittu itse urheilukisoista yhtään mitään. 
Uutispäällikkö toisti, että he eivät kahta 
uutista samasta aiheesta tee. En alka-
nut inttää toimittajan kanssa, sillä se 
on sama kuin tekisi ammatillisen itse-
murhan. Puhelun jälkeen mietin, että 
olen varmaan loman tarpeessa, sillä 
kuvittelin, että olen lukenut samaisesta 
lehdestä enemmän kuin yhden uutisen 
vaalirahoituksesta. 

Tiedotuspäällikkö 
Veijo Kaján
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Muutto 
Koskitaloon
Elokuun alkupäivinä muutti Tampereen aluepelastuslaitoksen johtoryhmä 
ja osa hallintoa Kesksuspaloasemaa vastapäätä sijaitsevaan Koskitaloon. 
Kolmannessa kerroksessa olevassa toimistossa työskentelee 
johtoryhmä: Olli-Pekka Ojanen, pelastuspäälliköt Seppo Männikkö 
ja Esko Kautto, talouspäällikkö Miia Ojala sekä tiedotuspäällikkö 
Veijo Kaján. Hallinnosta muuttivat myös johtava palotarkastaja Pekka 
Mutikainen, valmiuspäällikkö Markku Lehtonen, operatiivinen päällikkö 
Martti Honkala sekä palkanlaskija Sirkku Pispala ja toimistosihteeri Sari 
Eivola.

Elokuun puolivälissä Hotelli Tammerissa 
ojennettiin Suomen Palopäällystöliiton 
kunnianosoitukset kahdelle eestiläiselle 
pelastusviranomaiselle. Kunnianosoi-
tuksiin vaikutti pitkään jatkunut hyvä 
yhteistyö Tarton ja Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen välillä. 

Tarton pelastuslaitoksen pelastus-
osaston johtajalle Elmar Mursille myön-
nettiin liiton ansioristi. Saman laitoksen 
vanhemmalle spetsialistille Leo Korot-
koville myönnettiin Liiton ansiomitali. 
Tunnustukset jakoi pelastusjohtaja Olli-
Pekka Ojanen. 

Tartolaisia pelastusviranomaisia huomioitiin
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Kuva: Petri Remsu

Tohtorijuhlat
Perjantaina 2.10.2009 aluepelastuslai-
toksen väkeä oli seuraamassa Tampe-
reen Yliopistossa lääketieteen lisensi-
aatti Antti Kämäräisen anestesiologian 
väitöstä. Väitöksen aiheena oli ”Sai-
raalan ulkopuolinen sydänpysähdys 
ja viilennyshoidon aloitus. Tutkimuksia 
epidemiologiasta ja hoidon toteutuk-
sesta”. Antti Kämäräisen väitöskirjan 

aineistoa kerättiin ja viilennyshoitoa 
testattiin lääkintäesimiehen (L4:n) ja 
Pispalan hoitoyksikön matkassa pari 
vuotta sitten. Vastaväittäjänä toimi pro-
fessori Sven Erik Gisvold Norjasta ja 
kustoksena professori Leena Lindgren. 
 
Väitöstilaisuudessa mukana olivat Antti 
Hemmilä, Marko Pieniaho, Kari Käyhkö, 

Olli Sutinen, Matti Välikoski, Harri Kai-
lajärvi, Tuomo Mäntyniemi, Elja-Pekka 
Erkkilä, Leevi Holopainen, Seppo Knuut-
tila, Mika Vana ja Sanna Kauppinen.  
 

Ensihoitaja Sanna Kauppinen



66

LE
TK

U
 &

 L
A

A
ST

A
R

I “Kemikaaliviraston”  
avajaiset  
Nokian 

aluepaloasemalla



7

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Kemikaalivalvonnan ja vaarallisten 
kemikaalien torjuntavalmiuden keskit-
täminen samalle asemalle on lyhyen 
yhdessäolon aikana jo osoittanut hy-

väksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Sailan ja 
Marjo-Riitan muuton myötä kahvipöytä-
keskusteluissa Nokian aluepaloasemaa 
on alettu kutsua ”kemikaalivirastoksi”. 
Saila ja Marjo-Riitta lupailivat leikkisästi 
työkavereille ja yhteistyöviranomaisille 
pitävänsä oikein kemikaaliviraston ava-
jaiset Nokialla. Ja kun oli luvattu, niin 
niistä myös muistutettiin. 

Pelastuspäällikkö Esko Kautto avasi 
tilaisuuden, jonka jälkeen pidettiin lyhyt 
esitys aseman nykyisestä toimintata-
vasta. Kakkukahvien jälkeen siirryttiin 
tutustumaan uuteen kalustoon ja erilai-
siin toimintaesityksiin. Ensimmäiseksi 
vieraat tutustuivat automaattisen sam-
mutusjärjestelmän toimintaan. Sprinkle-
rikontissa pystytään esittämään aidois-
sa olosuhteissa automaattisen sammu-
tusjärjestelmän nopeus ja tehokkuus.

Toisena esiteltiin Nokialla olevat 
vaarallisten aineiden simulaattorit, joilla 
voidaan harjoitella todellisimmissa olo-
suhteissa toimintaa vaarallisten ainei-
den onnettomuuksissa. Simulaattorit on 

rakennettu vaihtolavojen päälle, mikä 
mahdollistaa niiden siirtämisen tarpeen 
mukaan Pirkanmaalla. 

Avajaisissa nähtiin myös, miten ke-
mikaalisukeltajan toimii vuototilantees-
sa. Vuodon haltuun ottamisen jälkeen 
esiteltiin näyttävästi peräkärryyn sijoi-
tettu kevytvaahdonkehitin, joka on si-
joitettu Ylöjärven aluepaloasemalle pal-
velemaan koko Pirkanmaata. Näytösten 
päätteeksi esiteltiin uusi vaarallisten ai-
neiden torjuntakontti, joka otetaan käyt-
töön heti kalustamisen jälkeen. 

”Kemikaaliviraston avajaisten” ta-
voitteena oli lisätä tietoisuutta aluepe-
lastuslaitoksella olevasta erikoiskalus-
tosta ja harjoitussimulaattoreista, joita 
hyödyntämällä harjoituksista saadaan 
vaativampia. Aurinkoinen päivä takasi 
myös sen, että pystyttiin järjestämään 
erilainen, arkiaskareista poikkeava lep-
poisa iltapäivä.

Palomestari Teemu Toivonen

Kun osa aluepelastuslaitoksen johdosta ja hallinnosta 
siirtyi Koskitaloon, tehtiin keskuspaloasemalla uusia 
huonejärjestelyjä. Kemikaalivalvontaa koordinoiva 
palotarkastusinsinööri Saila Salomäki ja palotarkastaja 
Marjo-Riitta Harjunpää muuttivat Nokian aluepaloasemalle, 
mihin vaarallisten kemikaalien torjuntavalmius (TOKEVA 3) 
keskitettiin aluepelastuslaitoksen aloittaessa toimintansa 
vuonna 2003.
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Vieraileva kouluttaja tohtori Pekka Tuttava esitteli 
uuden juotavan kohdekortin, jota Toijalan Näen-
näisyyden instituutti (Toijala´s Global Innovativ) on 
kehittänyt muutaman vuoden. Kiinteistön opera-
tiivinen kohdekortti liuotetaan alkoholiin, matkalla 
kohteeseen yksikönjohtaja juo kohdekortin ja kaikki 
olennainen tieto on käytettävissä. Tehtävän suoritta-
misen jälkeen tieto pyyhkiytyy automaattisesti pois ja 
”kessu” ei muista enää mitään. Sivuoireina voi ilmetä 
sekavuutta, päänsärkyä ja oksentelua. Tohtori Tutta-
va on koomikko Tom Lindholmin hahmo, jossa hän 
esiintyy yleisötilaisuuksissa. Tom Lindholm on tun-
nettu näyttelijä mm. TV- sarjoista ”Kyllä isä osaa”, ja 
”Kanttori Piiparinen Peräkamarin pojissa & Moosek-
sen perinnössä”. Yllätys oli melkoinen kun ”Tohtori” 
tuli lääkärintakissaan, tukka pystyssä, pullonpohja 
silmälaseissaan, paljain jaloin ja alkoi esitelmöidä 
kohdekortista, suhteellisen vakuuttavalla äänellä. 
Fläppitaulu sai elämänsä kyytiä.

Päivän päätteeksi porukka siirtyi Virtain VPK:n mö-
kille kisailemaan pareittain viisiottelussa, piipahti 
savusaunassa ja nauttimassa virvokkeita. Päivä 
oli erittäin onnistunut, ajankohtaisten asioiden läpi-
käyntiä ja päälle nauruhermojen testausta, henki-
sen hyvinvoinnin kannalta erittäin suositeltavaa ja 
reseptivapaata.

Harri Puttonen
Palomies

Arki ei ole yhtä juhlaa,  
se voi olla myös ruusuilla tanssimista

Pohjoisen toimialueen perinteinen henkilöstöpäivä pidettiin 21.8 Virroilla 
nuorisokeskus Marttisessa. Henkilöstöä ajankohtaisista asioista informoi 
palopäällikkö Mika Salmela ja muut alueen päällystöviranhaltijat. 
Pirkanmaan poliisilaitoksen toimintaa ja organisaatiota esitteli paikalla 
vieraillut partio.
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Työterveyslaitoksen tutkimusprofesso-
ri Jussi Vahteran mukaan esimiehiltä 
saatu tuki on lisääntynyt ja johtamisen 
oikeudenmukaisuus on parantunut kun-
nissa. Samanaikaisesti työntekijöiden 
terveysongelmat ovat vähentyneet. Yhä 
useampi työntekijä olisikin valmis suo-
sittelemaan kuntaa työnantajaksi ystä-
välleen. Esimerkiksi Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen henkilöstöstä lähes 62 
% prosenttia suosittelisi työnantajaan-
sa. Vuonna 2004 luku oli 56, 5 %

Tampereen aluepelastuslaitoksen 
tutkimustulokset ovat valtakunnan tu-
losten suuntaisia. Työpaineet ovat hel-
littäneet jonkin verran. Vuonna 2004 
keskiarvolla mitattu tulos oli 3,54. Viime 
vuoden kyselyssä arvo oli 3,41. Asteik-
ko on 1 - 5 ja mitä pienempi keskiarvo, 
sitä vähemmän työpaineita. Myös esi-
miesten tuen koettiin lisääntyneen se-
kä  työhön liittyvät epävarmuudet olivat 
vähentyneet.

Valtakunnallisesti koettiin, että työn-
tekijät tunsivat itsensä aikaisempaa ter-
veemmäksi. Myös aluepelastuslaitok-

sen vastauksista tämä kävi ilmi. Vuonna 
2008 terveytensä tunsi alentuneeksi 21, 
5 %, kun vastaava osuus vuonna 2004 
oli 24 %. Työkyky oli alentunut  29 %:lla 
vuonna 2008, kun vuonna 2004 32 % 
tunsi työkykynsä alentuneen. Myös 
psyykkisesti rasittuneiden osuudessa 
tapahtui laskua. Vuonna 2008 rasitusta 
tunsi19 %, kun vuonna 2004 sitä koki 
22 %.

Omassa työssä 
halutaan jaksaa
Jos työntekijälle annettaisiin mahdolli-
suus jatkaa työssä tai jäädä eläkkeelle, 
niin vuonna 2008 Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen henkilöstöstä 40 % olisi 
jäänyt eläkkeelle. Vuonna 2004 luku oli 
44 %. Vastaajista 53 % halusi jatkaa 
omassa työssään, kun vastaava luku 
2004 oli 50 %.

Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat 
työssä hieman vähentyneet. Henkinen 
väkivalta on vähentynyt. Vuonna 2008 
sitä koki 36 % työntekijöistä, kun vuon-

na 2004 kertoi 43 % vastaajista koke-
vansa henkistä väkivaltaa. Ruumiillisen 
väkivallan kokeminen oli kasvanut, sillä 
väkivaltaa (potkiminen, lyöminen) koki 
12 % vastaajista, kun taas vuonna 2004 
luku oli 9 %.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutki-
mus on valtakunnallisesti merkittävä 
kuntatyöntekijöiden, työolojen ja ter-
veydentilan seurantatutkimus. Siihen 
kuuluu Espoo, Vantaa, Tampere, Tur-
ku, Turku, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, 
Valkeakoski ja Virrat. Joka kyselyyn on 
osallistunut yli 32 000 kuntatyönteki-
jää. Vuoden 2008 kyselyyn vastasi 70 
% kyselyn saajista. Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen työntekijöistä vuonna 
2004 vastasi 40 %, kun vuonna 2008 
kyselyyn vastasi 52 % työntekijöistä. 

Kyselyn tuloksista kiinnostuneet voi-
vat ottaa yhteyttä palvelussuhdepäällik-
kö Jukka Lehtoseen, jukka.lehtonen@
tampere.fi

Jukka Lehtonen
Palvelussuhdepäällikkö

Kunta10-kyselyn

tulokset positiivisia

Työterveyslaitos on toteuttanut laajan Kunta 10 
-kyselyn vuosina 2000, 2004, 2006 ja 2008. Seu-

raava kysely tehdään vuonna 2010. Lieneekö hen-
kilöstössä kyselyihin kyllästymistä havaittavissa, 
sillä suuremmin ei kyselyn tulokset ole kiinnosta-
neet, vaikka tulosten mukaan kuntien henkilöstö 

kokee työolojensa kohentuneen.
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Ottelu pelattiin Keskustorille rakennetulla minifutiskentällä 
kaukalojalkapallosääntöjen mukaan. Aluepelastuslaitok-
sen joukkueessa pelasi muutamia vapaavuorolaisia, sil-
lä näin ennakoitiin mahdollisten hälytysten tuoma haitta 
mukavalle tapahtumalle. Pari kertaa yksikkö hälytyksessä 
kävikin, mutta se ei tahtia haitannut.

Lopputuloksesta ei ihan varmaa tietoa ollut, mutta 
saattaa olla että palomiehet ottelun muutamalla maalilla 
voittivat.

Haasteottelu
UEFA:n naisten EM-lopputurnaus 
järjestettiin Suomessa  elo-
syyskuun vaihteessa. Osa peleistä 
pelattiin Tampereella. Tuon 
tapahtuman oheistapahtumana oli 
haasteottelu, jossa Tampere Africans 
Sports (TAS) haastoi Tampereen 
aluepelastuslaitoksen joukkueen.

PIrkan kierros saatiin taas päätökseen, 
kun sunnuntaina lokakuun 4. päivä oli 
vuorossa Pirkan hölkkä. Hölkkä kulkee 
33 km:n matkan Valkeakoskelta Tam-
pereelle metsäpolkuja ja metsäauto-
teitä pitkin. Edellisen yön rankkasade 
teki tämänvuotisesta lenkistä hieman 
raskaamman, polut olivat pehmeitä ja 
liukkaita, vaikka itse juoksukeli olikin 
ihan mukava. 

Hölkkään osallistui lähes 2000 juok-
sijaa, mutta palokunnasta tuntuu osal-
listuvan vuodesta toiseen vain samat 
naamat tai ainakaan tuloslistasta ei 
löytynyt Tampereen palokunnan urhei-

Pirkan kierros lijoiden edustajia enempää.  Millähän 
onnistuisi haastamaan muita mukaan, 
sillä Pirkan osatapahtumat ovat hyvin 
järjestettyjä urheilutilaisuuksia ja mikä 
parasta, tulee pidettyä kunnosta huoli 
vuoden ympäri. Tänä vuonna Pirkan 
kierroksen (hiihto 90 km maaliskuussa, 
pyöräily 217km tai 134 km kesäkuussa, 
soutu 35 km heinäkuussa ja hölkkä 33 
km lokakuussa) saivat kierrettyä Timo 
Korpela, Jari Hukkanen, Seppo Knuut-
tila ja Sanna Kauppinen. Edellä mai-
nittujen lisäksi Pirkan hölkän juoksivat 
myös Seppo Männikkö, Esko Kulmala 
ja Petteri Timonen.

Ensihoitaja Sanna Kauppinen

Tuloksia.
H 21 6,9 km
1. Juha Niinimäki, Tampere
2. Heikki Hietalahti, Halsua
3. Antti Kinnunen, Tampere
H 45 5,3 km
1. Jukka Hänninen, Parainen
2. Jarmo Ranta, Tampere
3. Jyrki Paunila, Tampere
H 50 3,4 km
1. Teuvo Saarinen, Tampere
H 55 3,4 km
1. Håkan Knifsund, Kokkola
2. Alf Harju, Pietarsaari
3. Lauri Vilhunen, Hollola
4. Veli-Matti Hakala, Seinäjoki
5. Seppo Männikkö, Tampere

Palomestari Jyrki Paunila

Palohenkilöstön SM-suunnistus 
Kokkolassa 21.9.2009
Kokkolan suunnistuskisoissa oli ilahduttava todeta, että 
aluepelastuslaitoksen porukassa oli uusia kasvoja, joista Antti Kinnunen 
otti vielä mitalin. Suunnistuskilpailut sopisivat kaikille vesillä ja maastossa 
liikkuville syksyn välietapeiksi, miksei muillekin, sillä suunnistustaidot 
ovat hyväksi avuksi esimerkiksi metsäpaloissa. 
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Vaikka kilpailuun oli valmistauduttu huo-
lella, jäi Tuomon ja Ismon märkäpuku-
jen testaaminen vähiin. Tuomo sai pu-
kunsa perjantaina ja Ismolle puku löytyi 
vasta lauantai-iltana Sannan kontaktien 
avulla. Uinti suoritettiin n. 950 m radalla. 
Tuomo ja Ismo uivat 4 kierrosta, San-
na urakoidessa 2 kierrosta. Kaikki piti-
vät erinomaista vauhtia ja Ismo nousi 
vedestä ajassa 1:15:18 Tuomon seu-
ratessa puolentoista minuutin päästä. 
Sannan aika oli myös mainio 50:11.

Lähes tuuleton poutasää sopi pyöräi-
lyyn erinomaisesti. Matkana joukkueilla 
oli 180 km ja Sannalla 90 km. Lenkki 
ajettiin vaihtelevassa maastossa 45 
km:n kierroksina ja täysin sooloajona 
eli peesiapua ei ollut tiedossa.  Kaikki 
kolme polkivat vimmatusti ja tuhannet 
pyörän päällä vietetyt kilometrit näkyi-
vät erinomaisina loppuaikoina. Elja ru-

Kestävyysurheilun riemua Nokialla
Elokuun ensimmäinen sunnuntai valkeni aurinkoisena ja Nokialla 
Vihnusjärven rannassa oli kymmenittäin trimmattuja triatleeteja 
odottamassa lähtöä pitkälle taipalelle. Joukossa oli myös 
aluepelastuslaitoksen edustajia. Sanna Kauppinen oli starttaamassa 
elämänsä ensimmäiselle puolimatkalle ja III-ryhmän joukkue Ismo 
Saxman, Elja Kivikoski, Esa Nieminen aikoi haastaa IV-ryhmän vahvaksi 
tiedetyn joukkueen (Tuomo Mäntyniemi, Seppo Knuutila ja Tarmo 
Liimatainen) täysmatkojen joukkuekilpailussa.

tisti reissun aikaan 5:39:19 ollen itsekin 
positiivisesti yllättynyt ajastaan. Seppo 
piti yllä lähes yhtä hyvää vauhtia ajan 
ollessa 6:02:10 ja Sannakin polki erin-
omaisen ajan 3:20:38.

III-ryhmän ankkurina maratonille lähti 
Esa Nieminen, joka tiedettiin vahvaksi 
juoksijaksi. IV-ryhmä oli saanut juoksi-
jakseen lainamiehen kolmosesta, Tarmo 
Liimataisen Valkeakoskelta. Maraton oli 
Tarmolle uran ensimmäinen mutta mies 
tiedettiin kovakuntoiseksi. Sanna oli vei-
kannut että juoksu on hänelle vaikein 
osuus, mutta muiden tsempatessa mat-
ka lähti rullaamaan hyvin. Esa piti yllä 
tasaisen tappavaa tahtia ja saapui maa-
liin alittaen 4 tunnin rajan 38 sekunnilla. 
Tarmolla ei aikaa kulunut juurikaan pi-
tempään, loppuaika oli ensikertalaiselle 
hieno 4:04:22. Sannan sinnitteli maaliin 
pitkän päivätyön jälkeen ajassa 3:11:43 

kokonaisajan puolimatkalla ollessa 
7:22:32. Joukkuekilpailun voittajaksi 
selvisi III-ryhmä yhteisajalla 10:53:59, 
IV-ryhmän ollessa hienosti toinen reilun 
puoli tuntia jääneenä 11:24:22.

Tapahtuma oli erinomaisen hieno, kil-
pailijat kannustivat toisiaan ja yleisö oli 
upeasti hengessä mukana. Heitän tässä 
haasteen kaikille ryhmille ja toimialueil-
le jotta ensi vuonna Nokialla nähtäisiin 
aluepelastuslaitokselta mahdollisimman 
paljon kilpailijoita niin joukkue kuin yk-
silösarjoissa. Vaikka numerolaput rin-
nassa mennäänkin, niin tapahtuma ei 
ole mikään ryppyotsainen rääkki vaan 
mukava mittelö johon valmistautuminen 
tuo oman kunnon ylläpitämiseen ja ke-
hittämiseen haasteellisen tavoitteen.

Elja Kivikoski
Palomies

Tulokset
Joukkueet (Uinti 3,8 km, Pyöräily 180 km, Juoksu 42 km)
1.  III-Ryhmä  Uinti 01:15:18  Pyöräily 05:39:19  Juoksu 03:59:22  Loppu 10:53:59
2.  IV-Ryhmä   Uinti 01:17:50  Pyöräily 06:02:10  Juoksu 04:04:22  Loppu 11:24:22  Ero 00:30:23

Puolimatka (Uinti 1,9 km, Pyöräily 90 km, Juoksu 21 km)
6. Sanna Kauppinen  Uinti 00:50:11  Pyöräily 03:20:38  Juoksu 03:11:43  Loppu 07:22:32
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I Vampyyrin sylki Voi 
aVata tukkeutuneen 
aiVoVerisuonen

Aivoinfarkti heikentää elämänlaatua 
enemmän kuin yksikään toinen 
sairaus. Se on kolmanneksi 
tappavin taudeistamme. Kun 
aivoissa syntyy verisuonitukos, 
potilaan selviytymismahdollisuudet 
riippuvat siitä, kuinka nopeasti 
tukkeutunut aivoverisuoni 
aukeaa. Aivosolut eivät kestä 
hapenpuutetta. Aivoinfarktissa 
kuolee joka sekunti 32 000 
neuronia eli aivojen hermosolua, 
ja aivoinfarkti vanhentaa aivoja 
keskimäärin 36 vuotta. 
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Aivoinfarktin tehokkaimmaksi hoidoksi 
on osoittautunut liuotushoito. Siinä no-
peasti oireiden alettua tehdyn aivojen 
tietokonekuvauksen jälkeen annetaan 
laskimoon tai aivovaltimoon alteplaasi-
nimistä ihmiskehon omaa entsyymiä. 
Alteplaasi pilkkoo plasmassa olevan 
plasminogeenin plasmiiniksi. Plasmii-
ni puolestaan hajottaa verihyytymän 
säikeisen tukirangan muodostavaa 
fibriiniä. Tätä seuraa suotuisassa tapa-
uksessa verisuonitukoksen liukenemi-
nen, suonen virtauksen palautuminen 
ja potilaan vaikean vammautumisen 
tai kuoleman estyminen. Alteplaasin 
käyttöön liittyy verenvuotoriski. Lääke 
on annettava viimeistään 4,5 tuntia oi-
reiden alusta. Liian myöhään aloitettu 
hoito ja liian suuri annos voivat aiheut-
taa verenvuotoja, jotka vain heikentävät 
aivoinfarktipotilaan tilaa. 

Useimmat lääkkeet ovat lähtöisin 
luonnosta. Esimerkiksi yleisesti veren 
ohentamiseen käytetty hepariini on löy-
detty alun perin iilimadosta eli verijuotik-

Yhä uusia hoitomuotoja on kehitteillä ja 
jo käytössä olevat kehittyvät. Potilasta 
pystytään auttamaan vielä silloinkin, 
kun tauti näyttää edenneen vaikea-as-
teiseksi. Tästä esimerkkinä on entistä 
tehokkaampi ja osin spesifimpi lääke-
aine aivoinfarktin hoidossa. Jo aiemmin 
alteplaasinkin kohdalla aikaikkunaa 
voitiin venyttää 4,5 tuntiin oireen alus-
ta. Nyt tutkimukseen tulevalla desmo-
teplaasilla tuota aikaa voidaan venyttää 
aina 9 tuntiin asti. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että tästä syystä hoidon 

Hoitoketju avainasemassa 
aivoverenkiertohäiriöpotilaan 
selviytymisessä.

alkamista voitaisiin viivyttää. 
Edelleen pätee aivoverenkiertohäiri-

össä vanha totuus, aika on aivosoluja. 
Hätäkeskuksen tulee edelleen pyrkiä 
löytämään aivoverenkiertohäiriöpotilaat 
mahdollisimman nopeasti. Sairaankulje-
tus- ja ensihoitoyksiköiden on havaittava 
esitiedoista ja oireista mahdollinen aivo-
infarkti niin varhain kuin mahdollista. Tay-
sin neurologia konsultoidaan ja hän mää-
rittää lopullisen koodin. On muistettava, 
että useimmiten on mahdotonta pelkkien 
oireiden ja löydösten perusteella päätellä 

onko kyseessä verenvuoto vai verisuo-
nen tukkeutuma. Tämä vaatii pikaista 
sairaalatutkimusta. Kohteessa tehdään 
vain välttämättömin. Uusi lääkeaine an-
taa mahdollisesti vielä niillekin potilaille 
paremman paranemismahdollisuuden, 
jotka eivät syystä tai toisesta pääse alle 
4,5 tunnissa oireiden alusta hoitoon. 

Elja-Pekka Erkkilä
Ensihoidon vastuulääkäri
Tampereen kaupunki

kaasta. Vampyyrilepakko käyttää ravin-
nokseen nisäkkäiden, yleensä nautojen 
tai hevosten, verta, jota se imee uhrin 
ihoon puremastaan reiästä. Lepakon 
purema haava pysyy auki yli tunnin, 
koska lepakon syljen sisältämä entsyy-
mi estää eläimen verta hyytymästä. Ta-
vallisen vampyyrin (Desmodus rotund-
us) syljestä eristettiin liki 20 vuotta sitten 
desmoteplaasi-niminen entsyymi, joka 
muistuttaa alteplaasia toiminnaltaan; se 
pilkkoo plasminogeenia plasmiiniksi ja 
hajottaa verihyytymiä.

Desmoteplaasi hakeutuu voimak-
kaasti fibriinin läheisyyteen, muuttuu 
aktiiviseksi vasta fibriinin kohdattuaan ja 
on alteplaasia pitkävaikutteisempi. On 
mahdollista, että tätä lepakon syljestä 
eristettyä entsyymiä voidaan käyttää 
pidempään kuin alteplaasia ilman että 
vaarallisten verenvuotojen riski kas-
vaa.

PSHP osallistuu kansainväliseen 
monikeskustutkimukseen (Suomesta 
mukana ainakin Turku ja Helsinki), jos-

sa selvitetään desmoteplaasin tehoa ja 
turvallisuutta aivoinfarktin liuotushoidos-
sa. Valitsemme tutkimukseen potilaita, 
joiden oireiden alusta on kulunut jo niin 
kauan, että alteplaasia ei enää voida 
turvallisesti käyttää. Osaltamme tutki-
mus käynnistynee loka- tai viimeistään 
marraskuussa 2009.

Tutkimuksen käynnistyttyä potilaat, 
joille liuotushoito voidaan antaa 4,5–9 
tuntia oireiden alusta tuodaan ensi-
apuun koodilla ”Lepakko”. Neurologian 
etupäivystäjä antaa koodin SAKUn suo-
rittaman puhelinkonsultaation jälkeen. 
Pieni osa lepakkokoodilla tulevista poti-
laista täyttää tutkimuksen melko vaativat 
aivojen ja verisuonten kuvantamiseen 
liittyvät kriteerit ja saa tutkimuslääkkee-
nä desmoteplaasia. Ilmoitamme lepak-
kokoodin käyttöönotosta erikseen

Yhä pimenevää syksyä odotellen 

el Jyrki Ollikainen, 
Stroke unit, Tays

Minuutit 
ratkaisevat. Käynti 

terveyskeskuksessa 
tai aluesairaalan 

päivystyksessä on 
turha. Lähetettä ei 

tarvita.

Muista:

Puhe puuromaista tai suupieli roikkuu tai toisen puolen ylä- tai 
alaraaja tai molempien heikkoutta, velttoutta. 

SAKU konsultoi kaikista akuuteista halvauspotilaista (706) neuron 
etupäivystäjää 03 3116 9000, joka tekee triagen seuraavasti:

A-706 akuutti halvaus, heikentyneet vitaalit (tehopäivystäjä ensi-
apuun). 
B-706 akuutti halvaus, liuotuskandidaatti (aikaikkuna 4.5h, tutki-
muspotilailla jopa pidempi).  
C-706 akuutti halvaus, ei liuotuskandidaatti
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Keilailussa kultamitalin otti palomestari 
Timo Korpela yli 50-vuotiaiden sarjassa. 
Suunnistuskultaa toi palomies Juha Nii-
nimäki yli 35-vuotiaitten sarjassa. Palo-
mies Petteri Meskanen paini kultamitalin 
kreikkalais-roomalaisessa painissa.

Kisojen vanhin osallistuja eläkkeellä 
oleva palomestari Mauri Lahti, 76, osal-
listui kuuteen lajiin, joissa kaikissa sai 
kultamitalin.

Tampereen palomiehet ovat osallis-
tuneet lähes kaikkiin poliisien ja palo-
miesten MM-kisoihin 1980-luvun lopulta 
alkaen. Menestystä on tullut ennekin 
lähes jokaisesta kisasta. Tampereen 
palomiesten lisäksi matkalla oli muka-
na  palomiehiä Jyväskylästä, Porista ja 
Vantaalta. Suurin porukka oli jääkiek-
koilijat; muita urheilulajeja aluepelastus-
laitoksen joukkueella olivat mm. yleis-
urheilu, voimailu, ammunta, purjehdus, 
sulkapallo, rantalentis ja golf.

Vancouverin MM-kisat

Kanadan Vancouverissa järjest-
ettiin 31.7. - 9.8.2009 poliisien ja 
palomiesten MM-kisat. Reilun viikon 
aikana järjestetiin 40 kilpailupaikalla 
yli 60 urheilutapahtumaa. Tamper-
een aluepelastuslaitoksen urheilijat 
(Tampereen palokunnan urheilu-
seura) menestyi hyvin: saaliina oli 9 
kultamitalia. Aluepelastuslaitoksen 
joukkueessa oli yli 50 kilpailijaa.
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Rajamuodollisuudet Kana-
dan rajalla olivatkin sitten 
hieman erilaiset, kun sinne 
bussilla Seattlesta matka-

simme. Siellä bussiimme tuli paikal-
linen rajamies ja kysyi, onko kellään 
aseita. No niitä ei sattunut meille mu-
kaan ja sitten vajavaisesti ja hätäisesti 
täytettyjen maahantulokorttien kera 
meidät leimattiin Kanadan puolelle. 
Vaikutti aika helpolta. Pitkän matkan 
jälkeen alkoi suurimmalla osalla meis-
tä olla jo aika kova hinku hotelliin ja 
nukkumaan. Myös nälkä muistutti ole-
massaolostaan, mikä saatiinkin hotel-
lin lähellä olevassa pikaruokapaikassa 

taltutettua. Annos oli Pohjoisamerikka-
laiseen tyyliin reilunkokoinen hampuri-
lainen joka huudeltiin alas paikalliseen 
tapaan Coca-Colalla tai ohrapirtelöllä. 
Palvelu oli erinomaista. 

Vancouver on Kanadan kolmannek-
si suurin kaupunki. Läntisen sijaintinsa 
takia se ei ole yhtä suosittu kuin idän 
kaupungit, mutta elämän laatuarvoissa 
sitä pidetään Pohjois-Amerikan par-
haimpana suurena kaupunkina. Suur-
Vancouverin alueella asuu hieman yli 
kaksi miljoonaa asukasta, joten meidän 
näkökulmastamme kyseessä oli suur-
kaupunki. Kanadassa Vancouverin 
edellä ovat vain Toronto, jossa met-

ropolin alueella asuu viisi miljoonaa 
asukasta ja Montreal, jonka metropolin 
alueella asuu karvan alle neljä miljoo-
naa asukasta.

Maan suurista kaupungeista Van-
couver on ainoa Halifaxin ohella, joka 
sijaitsee valtameren rannalla. Tyynen 
valtameren rannalla ilmasto poikkeaa 
muuhun maahan verrattuna. Kesät 
eivät ole kovin lämpöisiä, mutta talvet-
kaan eivät ole kovin kylmiä. Tässäkin 
poikkeus vahvistaa säännön: meidän 
vierailumme aikaan sattui erittäin läm-
min ajanjakso ja lämpötila kohosikin yli 
kolmenkymmenen ja oli noissa lukemis-
sa melkein koko ajan. 

Vancouverin MM-kisat

Vancouverin 
matkatunnelmia

Matka Poliisien ja Palomiesten maailmankisoihin heinäkuun 
lopussa  alkoi bussilla Helsinkiin ja sieltä lentämällä 

Kööpenhaminan kautta Yhdysvaltoihin Seattleen. Kuuluisat 
syyskuun iskut olivat tehneet amerikkalaisiin lähtemättömän 

vaikutuksen ja siksi meistäkin kaikista jäi sinne kuva ja 
sormenjäljet. Joutuipa eräs matkalaisistamme hieman 

tarkempaankin syyniin ehkä väsähtäneen habituksensa vuoksi. 
Selville ei kyllä jälkikäteen tullut, tehtiinkö tutkimus pohjia myöten 

oikein hanskojen kanssa vaikka sitä kovasti tingattiin. 

- yhden osallistujan näkemys matkasta-

Teksti: Lääkintäesimies Leevi Holopainen
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Olympialaisten 
kisapaikkoja 
katsastamassa

Tuohon aikaan alueella riehui laajoja 
metsäpaloja ja saimme mekin niihin 
tutustua, kun vierailimme tulevassa 
talviolympiakeskuksessa,  Whistleris-
sä. Siellä meidän eräs seurueemme 
ilman suurempaa dramatiikkaa evaku-
oitiin pois alkavan metsäpalon vuoksi. 
Onneksemme ehdimme kiertää kaikki 
nähtävyydet läpi, joten emme menettä-
neet metsäpalosta johtuvan evakuoin-
nin vuoksi mitään.

Olipa yksi porukka tutustuessaan 
Whistleriin meidän seurueesta nähnyt 
karhunkin tepastelevan rautatiellä vas-

taan. Karhuihin saattaa törmätä helpos-
tikin, sillä niiden määrä on kymmenissä 
tuhansissa.

Talvet ovat mietoja ja lunta kaupunki-
alueella sataa vain muutamana päivänä 
ja lumi on hyvin kosteaa ja painavaa. 
Hieman ylöspäin vuorille mentäessä 
lunta on sitten jo huomattavasti enem-
män. Paikallinen kertoikin olleensa vii-
me talvena pari päivää motissa lumen 
vuoksi. Whistlerissä  oli viime talvena 
vuorilla ollut lunta jonkun tiedon mukaan 
yli kaksitoista metriä!

Hotellimme, joka sijaitsi Vancou-
verin pohjoispuolella, oli sijainniltaan 
mitä mainioin. Hotelliamme oli meille 
suositellut ja etukäteen katsastanut 
Jyrki Lumme, joka oli meille muutenkin 
korvaamaton apu. Hän kertoi meille 
auliisti parhaat ruokapaikat ja yleensä 
kaikkea sellaista mistä voisi matkailijalle 
olla hyötyä. Lumme oli kaupungissa hy-
vin tunnettu mies, sillä NHL-kiekkoilijat 
tunnettiin hyvin.

Kisajärjestäjät olivat järjestäneet 
kisapassit, joilla sai pieniä alennuksia 
erilaisista turistikohteista ja mikä paras-
ta, paikallisliikenteen bussit ja ilmassa 
kulkeva juna, joka oli rakennettu joskus 
Maailmannäyttelyn vuoksi, olivat kisaa-
jien vapaassa käytössä ilmaiseksi.

Hotellimme lähellä oli kuuluisa Stan-
ley Park -puisto, joka oli isoine puineen 
aikamoinen nähtävyys. Paikalliset ih-
miset kävivät siellä ahkeraan lenkkei-
lemässä ja yleensä muutenkin rentou-
tumassa vastakohtana suurkaupungin 
humulle. Myös taustalla olevat isot Kal-

Rugen antama ”viimeinen voite-
lu” siivitti Petskun painin maail-
manmestaruuteen.

liovuoret olivat näkemisen arvoiset ja 
loivat upean kontrastin kaupunkiin.

Kilpailuissa 
menestystä
Itse kisojen avajaiset olivat iso tapahtu-
ma ja meidät suomalaiset otettiin innok-
kaasti vastaan kadulla, jota pitkin kisa-
joukkueiden kulkueet maittain kävelivät. 
Suomalaisia oli ehkä arvioni mukaan 
kokonaisuudessaan yli kaksisataa.

Avajaiset järjestettiin NHL-stadionilla 
ja varmasti kaikille niille, jotka ensim-
mäistä kertaa olivat mukana, kokemus 
oli mieleenpainuva. Suomen lippuahan 
kantoi Jouni Viitasaari, joka ehkä pa-
remmin tunnetaan Rugge-nimellä. 

Urheilutapahtumat menivät mallik-
kaasti, sillä mitalitkin olivat vain kultai-
sia. Niitä tuli painissa, suunnistuksessa, 
keilailussa ja yleisurheilussa, jossa evp. 
palomestari Lahti kahmi niitä roppa-
kaupalla. Hän oli myös kisojen vanhin 
osanottaja.

Vuokraamillamme autoilla teimme 
matkoja kisapaikoille ja tutustuimme 
kaupunkiin sekä lähialueisiin. Järjeste-
lyt olivat kisajärjestäjien puolesta hyvin 
toimivat ja meidän oman organisaation 
järjestäjien homma toimi myös hyvin 
mallikkaasti.

Piksua  
valtameren rannalla
Osallistuimme yhtenä iltana Skandi-
naaviseen illanviettoon, jossa saim-
me tutustua suomalaisiin, jotka asui-
vat Kanadassa. He olivat kovinkin 
innokkaita kyselemään kuulumisia 
Suomesta ja me saimme heitä paljon 
mielenkiintoista tietoa paikallisesta 
elämästä. Yhtenä iltana Tyynen val-
tameren rannalla tapahtui myös jotain 
historiallista. Siellä missä palomiehet 
kokoontuvat, on aina piksupelit käyn-
nissä ja niin oli täälläkin. Historian kir-
jat menivät uusiksi, kun nuoret taisivat 
voittaa vanhat.

Paljon saimme uusia ideoita tulevia 
retkiä varten, mitä ehkä kannattaa tehdä 
toisin ja mitä tuli nyt tehtyä, olivatkin hy-
viä ratkaisuja. Seuraavat kisat ovat New 
Yorkissa 2011 ja sinne menoa varmaan-
kin ollaan jo innolla odottamassa.

Kiitokset vielä omasta puolestani kai-
kille, jotka mahdollistivat tämän matkan 
toteutumisen. Kiitokset myös sponso-
reille ja aluepelastuslaitokselle kaikesta 
tuesta ja avusta.
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Palohenkilöstön SM-uinneissa Porissa lokakuun 7. päivä Teemu 
Toivonen kahmi mitaleita. Teemu osallistui kuuteen uintiin, 
joissa hän otti 5 kultamitalia ja yhden hopean. Teemun mukaan 
siis parannettavaa ensi vuotta varten vielä jäi.
 

SM-uinnit Porissa

Sari Eivola tuli Tampereen aluepelas-
tuslaitoksen palvelukseen huhtikuussa 
vuonna 2008. Tuolloin Sarin taloushal-

”…hakemukset sähköisesti: sari.eivola@tampere.fi…”

linnon tradenomiopinnot olivat vielä 
kesken. Sari Valmistui keväällä 2009, 
ja toimistosihteerin toimeen hänet valit-

tiin syyskuussa 2009. Toimistosihteerin 
työtehtävien lisäksi Sarin toimenkuvaan 
kuuluu mm. pelastusjohtajan sihteerin 
tehtäviä. Hänen toimipisteensä on Kos-
kitalossa.

Pelastuslaitos työpaikkana – myös 
toimiston näkökulmasta – on hieman 
erityinen työpaikka. Sari muistelee, että 
alkuaikoina häntä kummastutti erään-
lainen armeijamaisuus töiden järjeste-
lyssä. Lieneekö nopeaa oppimista vai 
tottumista, mutta nyt tuo tyyli tuntuu jo 
positiiviselta.

Naantalista kotoisin oleva Sari Eivola 
muutti Tampereelle vasta neljä vuotta 
sitten opintojen perässä. Nyt hän asuu 
Uudessakylässä poikaystävänsä kans-
sa. Sarin rauhallisen ja tyynen pinnan 
alta löytyy myös toisenlainen ihminen: 
hän harrastaa thainyrkkeilyä. Lajista 
tietämättömille kerrottakoon, että se on 
kehittynyt muinaisesta thaimaalaises-
ta sotataidosta kamppailulajiksi, johon 
kuuluu erilaisia lyöntejä ja potkuja.  Laji 
on toistaiseksi pysynyt vain harrastuk-
sena ja kuntoilumuotona, sillä kilpailui-
hin Sari ei aio osallistua.

Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilökunta saa 
usein postia Sari Eivolalta. Myös monet lähettävät 
postia Sari Eivolalle. Nimi on käynyt monelle tutuksi, 
mutta muuta tästä syyskuun alussa Tampereen 
aluepelastuslaitoksen toimistosihteeriksi valitusta 
nuoresta naisesta ei tiedetäkään.
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Kun Tulikettu kohdistuu lapsiin 
ja nuorisoon ja toteutetaan 
päiväaikaan, niin asukastur-
vallisuus kohdentuu kerros-

talojen, rivitalojen sekä omakotitalojen 
asukkaisiin ja se toteutetaan ilta-aikaan. 
Turvallisuusvalistus, joka jalkautetaan 
kotiympäristöön, koskettaa läheisesti jo-
kaista ja saa ihmiset ajattelemaan, että 
palokunta kantaa huolta kodin, minun ja 
meidän turvallisuudesta. 

Asukasturvallisuuden tavoitteena 
on paloturvallinen koti, jonka asukkaat 
osaavat toimia oikein, jos kotiympäris-
tössä eli ”meillä kotona” tapahtuu on-
nettomuus tai se on onnettomuuden 
vaikutusalueen piirissä. Asukastur-
vallisuusvalistus on suunniteltu edellä 
mainituille kolmelle asumisen kohderyh-
mälle; kerrostalo, rivitalo ja omakotitalo, 
joille jokaiselle on räätälöity oma valis-
tussisältö, jossa huomioidaan ennakolta 
kohteen olosuhteet ja, johon liittyen on 
etukäteen pyydetty asukkaiden mieltä 
askarruttavia turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä. 

Tilaisuus ei vaadi luentosalia eikä 
luokkatilaa vaan voidaan toteuttaa lä-
hes missä tahansa. Asukasvalistustilai-
suutta voidaan markkinoida pidettäväk-
si esimerkiksi taloyhtiön tai omakotiyh-
distyksen vuosikokouksen yhteydessä 
teemalla ”Miten meidän talossa ja meillä 
kotona tulee huomioida paloturvallinen 
asuminen”.

Kokemusta 
arvostetaan
Kokeilussa kouluttajina ovat olleet koke-
neet ylipalomiehet, jotka ovat suunnitel-
lun mukaisesti kouluttaneet asukkaita. 
Vaikkakin valistustapahtuma on etu-
käteen suunniteltu, niin se toteutetaan 
vapaamuotoisesti kertoen, keskustellen, 
kysymysten ja vastausten avulla. Asu-
kasturvallisuusvalistuksen läpivientiin 
tarvitaan ainoastaan mies, ääni ja pa-
lokuntakokemus. Tietenkin joskus saat-
taa vastaan tulla kysymyksiä, joihin ei 
valistaja osaa heti vastata, niin silloin 
pyydetään kysyjältä yhteystiedot, mihin 
vastaus myöhemmin lähetetään.

Pidettyjen asukasturvallisuustilai-
suuksien viimeisenä osiona on toteutet-
tu talon piha-alueella alkusammutushar-
joitus. Muutama pidetty asukasturvalli-
suuskokeilu on osoittanut, että tällainen 
vankkaan kokemukseen perustuva kes-
kustelunomainen turvallisuusvalistuk-
sen lähestymistapa tavoittaa asumisen 
kohderyhmän parhaiten ja antaa aina 
positiivisen palautteen tekijälleen ja on 
mitä parhainta pr-toimintaa palomiehen 
moniosaamisen puolesta.

Otetaanko haaste 
vastaan?
Hanska on heitetty sinulle pelastusalan 
ammattilainen: Tämänmuotoinen valis-

Paloturvallisesti kotona 
monitaitoisen  
palomiehen  
opastaessa
Tampereen toimialueella on 1. -jaoksessa koulutustoimiston tu-
ella kehitelty ja kokeiltu turvallisuusvalistuksen laajentamista 
asukasturvallisuuden sektorille. Kokeilun ajatuksena on tuoda 
”Tuliketun” rinnalle toinen turvallisuusvalistuksen kohderyh-
mä: ihmiset kotosalla. Jo ensimmäisten kokeilujen palautteen 
perusteella  voidaan sanoa, että kohderyhmän valinta ja valis-
tusmenetelmä on onnistunut.

tustehtävä sopii palomiehelle, joka ha-
luaa tehdä töitä ihmisten parissa. Oletko 
sinä monitaitoinen palomies, joka pe-
lastaa, sammuttaa ja uskaltaa laittaa 
kokemuksensa peliin turvallisuusvalis-
tuksen sektorilla ja, joka saa palautetta 
hyvin tehdystä työstä työnantajaltaan, 
kuntalaisilta? Jos olet, niin astu esiin ja 
ota haaste valistamisesta vastaan ja tee 
työtä jolla on tarkoitus.
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Paloturvallisesti kotona 
monitaitoisen  
palomiehen  
opastaessa

Asukkaiden kokemuksia 
asukasturvallisuusilloista
Paloturvallisuutta voi edistää monin tavoin. Yksi tapa on mennä kertomaan asioista 
tarpeeksi lähelle, esimerkiksi asuntoyhtiöihin. Tästä hyviä kokemuksia saatiin aina-
kin meidän taloyhtiössämme.

Palomieskouluttaja oli puhumassa ja opastamassa paloturvallisuudesta asunto-
osakeyhtiön yhtiökokouksessa 28.4.2009. Palomies oli käynyt läpi yhtiön tilanteen, 
muun muassa roskalaatikoiden sijainnin ja ajoväylät. Yhtiökokouksen päätteeksi hän 
kertoi savu- ja häkähälyttimistä sekä niiden tarpeellisuudesta, tulipalojen etenemisestä 
ja pelastusteiden vapaana pitämisestä. Tämän jälkeen pihamaalla pidetyssä palohar-
joituksessa opeteltiin jauhesammuttimen ja sammutuspeiton käyttöä käytännössä.

Vierailua pidettiin yhtiössä erittäin tarpeellisena ja hyödyllisenä. Kun asiat tuo-
daan tarpeeksi lähelle, niin niistä saatu hyöty on huomattavasti suurempi kuin vain 
esimerkiksi lukemalla. Näin myös  voitiin keskustella konkreettisesti juuri oman 
yhtiön tilanteesta ja  vaaran paikoista. Uusia asioita tuli esille ja mahdollisuutta 
kyselyyn itseään askarruttavista asioista pidettiin tarpeellisena. 

Vielä asioista puhumistakin tärkeämmäksi koettiin opastus jauhesammuttimen ja 
sammutuspeiton käyttöön. Itse kukin oli varmasti miettinyt, osaisinko käyttää sam-
mutinta, jos tulipalo sattuisi omalle kohdalle ja miten menettelisin sammutuspeiton 
kanssa. Kaikki varmaan tiesivät, että sammuttimessa on sokka, mutta entä sitten? 
Nyt sai jokainen vuorollaan kokeilla, miten alkutilanteessa pitää toimia, jotta tulen 
voiman saa talttumaan. kokeilu käytännössä oli varmasti parasta, mitä tilaisuus 
antoi. Varmasti jäi myös uskallusta tarttua sammuttimeen tai peittoon, jos tositilanne 
kohdalle sattuu.

Riitta-Liisa Ojala, Asunto-Osakeyhtiö Pohtolan Juhani

Asukasturvallisuusilta oli erittäin positiivinen kokemus. Käytännön esimerkkien avulla 
asukkaat saivat konkreettisen kuvan, millainen tulipalo ihan oikeasti on. Moni heräsi 
ajattelemaan, osaisiko todella toimia rauhallisesti ja järkevästi tositilanteessa. 

Asukkaita kiinnosti kovasti omaan asuinympäristöön liittyvät turvallisuusasiat. Nyt 
vasta monelle asukkaalle selvisi, miten myrkyllisiä savukaasut ovat ja sen takia ei 
porraskäytävässä saa säilyttää mitään ylimääräistä. Myös monet muut turvallisuus-
asiat konkretisoituivat. Esimerkiksi se, miten suuri paloauto on omassa pihassa ja 
sen takia täytyy huomioida pelastusteiden esteettömyys.

Käytännön harjoitus mahdollisti harjoitella sammuttimen käyttöä ja kynnys se 
käyttämiseen madaltui.

As. Oy Satosulevin, Satoramin ja Hervannan Satokielen asukkaat.

Kouluttajien kokemuksia 
asukasturvallisuusilloista
Ylipalomies Markku Savilahti piti turvallisuusvalistusta rentona ja mukavana koke-
muksena. Savilahden mukaan käytännön esimerkkejä kertomalla ihmiset tuntuivat 
ymmärtävän, että turvamääräykset on tehty asukkaiden turvallisuuden takia, ei 
pelkästään viranomaisten ilkeyden takia. Tilaisuuden lopun käytännön harjoitus ja 
ulkoalueiden tarkastus antavat hyvän pohjan ihmisten omatoimiseen turvallisuus-
tietouden hankkimiseen.

Ylipalomies Harri Frimanin kokemukset ovat saman suuntaisia. Myös Friman on 
huomannut, kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat nimenomaan oman kotinsa ja asuin-
alueensa turvallisuudesta. Friman piti hyvänä sitä, että ihmisillä oli mahdollisuus 
etukäteen miettiä heitä askarruttavia kysymyksiä. Kysymyksiä oli mm. palovaroitti-
mien sijoittelusta, miten toimia lemmikkieläinten kanssa tulipalossa, kodinkoneiden 
paloherkkyys, miten toimia, jos naapurissa hälyttää palovaroitin jne.

Frimanin mielestä palomiehillä ei ole mitään syytä pelätä, että ei osaisi vastata 
kysymyksiin, sillä aina voi pyytää apua palotarkastajilta. Näin voidaan hyödyntää 
pelastuslaitoksen organisaation tietämystä koko sen laajuudessa.

Hanska on heitetty Pirkanmaan pe-
lastustoimelle: Jatketaanko asukastur-
vallisuusvalistusta koko Pirkanmaan 
alueella edellä esitettyä lähtökohtaa 
kehittäen ja markkinoiden sekä panos-
tamalla siihen resursseja ja ottamalla se 
yhdeksi keskeiseksi ennaltaehkäisevän 
valistuksen osa-alueeksi vai …?

Palomestari Petri Vuorio
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Tampereen aluepelastuslaitos osallistui 
Valkeakosken asuntomessuihin yhteis-
työssä monen toimijan kanssa LÄHI-
turvatalossa. Talossa oli mm. Uponorin 
toimittama automaattinen sammutus-
laitteisto, Fidepron älypalovaroitinjär-
jestelmä sekä Innohomen  liesituulet-
timeen kiinnitettävä hellahälytin, joka 
varoittaa tyhjänä päällä olevasta levystä 
ja sähkönsyöttöön asennettu hellavahti 
katkaisee virran vaaran uhatessa.

Asuntomessutalossa oli ajateltu elä-
män koko kaarta huomioiden myös ne 
ikääntyvät ihmiset, jotka haluavat asua 

Asuntomessujen anti
Valkeakosken asuntomessut olivat aluepelastuslaitokselle 
merkittävä tapahtuma turvallisuusvalistuksen näkökulmasta. 
Messut onnistuivat hyvin, sillä kaikki messutyöskentelyyn 
osallistuneet henkilöt ottivat asian omakseen. Tämä näkyi 
saavutetuissa tuloksissa.

mahdollisimman pitkään kotona. Talon 
kalusteiden kulmat olivat pääosin pyö-
reitä, lattiamateriaalit olivat pinnaltaan 
liukastelun estämistä ajatellen karhei-
ta, lieden molemmin puolin oli reilusti 
laskutilaa ja talon valaisussa käytettiin 
paljon paloturvallisia led-valoja.

Aluepelastuslaitoksen 
sprinklerikontti 
kiinnosti
Tampereen aluepelastuslaitoksen osas-
to muodostui LÄHI-turvatalon pihaan 

tuodusta sprinklerikontista, jossa oli 
esillä ja jaossa turvallisuustietoutta. Pai-
kalla oli koko messujen ajan yhtä aikaa 
vähintään kaksi pelastusviranomaista. 
Vaikka messuihin oltiin varauduttu hy-
vin, yllätti kävijämäärä. Kaikkiaan mes-
suosastolla kävi yli 10 000 ihmistä ja tur-
vallisuusaiheisen kysymyslomakkeen 
täytti yli 6 000 ihmistä. Nämä määrät 
ovat esittelijöiden lukumäärään nähden 
maksimimääriä. 

Sprinklerikontin näytöksessä liedel-
le unohtunut ruokakattila sytytti takana 
olevan verhon palamaan, jonka sitten 
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sprinkleri sammutti. Alun muutamis-
ta esityskerroista jouduttiin näytöksiä 
lisäämään ja loppujen lopuksi koko 
messujen aikana pidettiin 110 näytöstä, 
joihin osallistui yli 2 800 katsojaa. 

Sprinkleriesityksillä saatiin ainakin 
muutamia sitkeitä myyttejä torjuttua. 
Sprinklerit eivät reagoi savuun eivätkä 
ne laukea itsestään. Kustannusten al-
haisuus yllätti monet kysyjät (35 – 40 
euroa/neliö) sekä se, että sprinklerin 
voi myös asentaa jälkeenpäin. Yleisin 
kysymys oli kuitenkin vesivahinkoihin 
liittyvä: laukeavatko kaikki suuttimet 
kerralla. Näinhän ei tietysti ole. Näille 
vesivahinkoja tivaaville kysyjille voidaan 
asettaa vastakysymys: jos sprinkleriä ei 
olisi ollut, millaiset vahingot olisivat sil-
loin olleet. 

Turvallisen  
asumisen seminaari
Valkeakosken asuntomessujen yhtey-
dessä 5. elokuuta järjestettiin Turvalli-
sen asumisen seminaari, jonka käytän-
nön toteutuksesta vastasi Tampereen 
aluepelastuslaitos. Seminaariin oli 
kutsuttu pelastusviranomaisten lisäksi 
kuntien rakennusvalvontaviranomai-
sia sekä rakennusalan ammattilaisia. 
Seminaarille oli kysyntää, sillä hotelli 
Waltikkaan saapui lähes 130 asumisen 
turvallisuudesta kiinnostunutta kuulijaa. 
Ilahduttavaa oli se, että virkapukuisten 
pelastusviranomaisten lisäksi paikalla 
oli runsaasti kuntien rakennustoimin-

taan osallistuvia virranhaltijoita sekä 
rakennusalan asiantuntijoita.

Messut  
onnistuivat hyvin
Asuntomessut työllistivät kevään ja ke-
sän aikana useita henkilöitä. Esittelijät 
olivat Tampereen toimialueelta sekä 
Valkeakosken aluepaloasemalta. Jou-

kossa oli palomiehiä, paloesimiehiä, 
palomestareita ja palotarkastajia. Nämä 
messut ainakin osoittivat, että yhteistyö 
eri osastojen ja toimialueiden välillä voi 
olla saumatonta, kun asia koetaan yh-
teiseksi. 

Tuntuma ennen messuja oli, että ne 
onnistuvat. Pieni pelko messuväsymyk-
sestä kävi jossain vaiheessa mielessä, 
sillä lähes viiden viikon tapahtuma par-
haimpaan loma-aikaan on raskas.

Messut alkoivat odotusten mukai-
sesti, eikä mitään isoja unohduksia ollut 
sattunut. Sprinklerikontti tosin siirrettiin 
lähemmäksi tietä alun sijoituspaikasta, 
sillä ihmiset eivät erikseen tulleet tutus-
tumaan konttiin, joka oli noin 30 metrin 
päästä tiestä.

Messuväsymyspelko oli turha, sillä 
mitä pidemmäksi messut etenivät, sitä 
paremmaksi ne muuttuivat. Aluepelas-
tuslaitoksen henkilöstö teki töitä sellai-
sella asiantuntemuksella ja innokkuu-
della, että se välittyi messuvieraisiin. 
Kun esittelijät huomasivat, että ihmisiä 
ihan oikeasti turvallisuusasiat kiinnos-
tavat, motivoi se varmasti aina parem-
paan suoritukseen. 

Oma  johtopäätökseni messujen on-
nistumisesta on aivan selvä: meillä on 
organisaatio, joka toimii, koska meiltä 
löytyy riittävästi ammattinsa oikeasti 
mieltävää henkilökuntaa.

Teksti: Veijo Kajan

130 kuulijaa oli kuuntelemassa 
messujen yhteydessä pidettävää 
turvallisen asumisen seminaaria

Srinklerit sammuttivat simulaat-
torissa syttyneen palon. Asuk-
kaan selviämismahdollisuudet 
näin paranivat
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Juhlapuhujina juhlassa olivat Kuhma-
lahden VPK:n puheenjohtaja Oiva Vie-
rikka, Tampereen aluepelastuslaitoksen 
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen ja 
Kuhmalahden VPK:n historiikin kirjoit-
tanut Raine Raitio. Kaikki kolme juhla-
puhujaa korostivat VPK:n merkitystä 
yhteisöllisyyden tuojana. Yhtä tärkeänä 
pidettiin myös sitä, että VPK:n riveihin 
saataisiin uusia aktiiveja ja miten pitää 
vanhat aktiivit motivoituneina. 

Oiva Vierikka muistutti juhlapuhees-
saan meitä kaikkia siitä, miten vapaapa-
lokuntatoiminta on kautta aikojen edus-
tanut esimerkillisesti paikallista omaeh-
toista toimintaa ja yhteisöllisyyttä, jota 
nyt EU-aikanakin pidetään pienempien 
paikkakuntien ja yhteisöjen yhtenä tär-
keimmistä keinoista selviytyä. Hän näki 
myös tärkeänä nuoriso-osaston toimin-
nan, josta kasvaa uusia VPK:laisia.

Tampereen aluepelastuslaitoksen 
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen 
puolestaan toi puheessaan esiin pelas-
tustyön ongelmakohtia, työntekijöiden 
mm. ikääntymisen ja pohti vuoden 2003 
pelastuslain vaikutuksia. Tärkeimpänä 
Ojanen puheessaan näki pelastustoi-
men kehittymisen ja ajan mukana kul-
kemisen. Ojanen muistutti, että tärkein 
tehtävä nyt ja aina on avun välittämi-
nen sitä tarvitsevalle, vaikka jatkuvasti 
muutoksen tuulet yhteiskunnassa ja 
nykyinen vallitseva taantuma vaativat 
pysyttelemään mukanaan.

Kuhmalahden VPK:n historiikin ”Äm-
päriketjuista savusukeltajiin” kirjoittanut 
Raine Raitio puolestaan toi esiin monia 
historiaan liittyviä asioita ja tapahtumia. 
Humoristisia tilanteita ja lausahduksia, 

joille yleisö hersyvästi nauroi. Hän myös 
oli sitä mieltä, että veepeekoolaisuus on 
hyvä tapa juurtua kotikuntaan.

Juhlissa palkittiin Hämeen Pelastusliit-
to ry:n ansiomitaleilla useita vuosia aktii-
visesti toiminnassa mukana olleita. Mitalit 
hälytysosastolaisista saivat Antti Seppi 
(VPK:ssa mukana v 1978 lähtien), Olavi 
Toivio (1978), Heikki Valkama (1984), 
Jouni Vierikka (1980), Kari Uusimaa 
(1986), naisosaston jäsenistä mitalin 
saivat Saila Haaparanta (naisosastossa 
mukana v 1994 lähtien), Tarja Hänninen 
(1996), Kirsti Lahti (1990), Päivi Porras-
salami (1997), Anu Valkama (1994).  

Julien virallisuutta kevennettiin 60-
vuotiaalle VPK:lle sanoitetulla laululla. 
Laulun oli sanoittanut entinen VPK:n 
naisosaston jäsen Brita Ahonen. Lau-
lu kertoi mukavin sanankääntein niin 
entisistä kuin nykyäänkin toimivista 
jäsenistä. Mukaan mahtui myös haus-
koja kommelluksia vuosien varrelta. Il-
ta jatkui kaikille kuntalaisille avoimella 
tilaisuudella tanssien merkeissä. Kuh-
malahden VPK kiittää tilaisuudessa 
mukana olleita mukavasta ja mieleen 
painuvasta juhlasta. Tästä on hyvä yh-
dessä jatkaa eteenpäin!

Kuhmalahden VPK 
edelleen aktiivinen 
toimija
Kuhmalahden VPK koostuu 4 osastos-
ta: hälytysosasto, naisosasto, nuoriso-
osasto sekä henkisen ensiavun ryhmä.  

Näkyvin Kuhmalahden VPK:n tempauk-
sista on tietysti 112 päivä, jota vietetään 
helmikuussa. Hälytysosaston miehistö-
vahvuus on tällä hetkellä 18. 

Kuhmalahden VPK:n naisosasto 
hoitaa hälytysmuonituksen, tekee va-
listustyötä, on mukana kylän tapahtu-
missa. Toimintaan toivotaan mukaan 
myös uusia kasvoja. Mietinnässä on, 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mil-
laisia haasteita se asettaa naisosastol-
le. Naisosasto on toiminut jo 26 vuotta 
ja mukana varsinaisessa toiminnassa 
on 11 jäsentä. Lisäksi hälytysmuoni-
tukseen osallistuu tarvittaessa 7 entistä 
naisosaston jäsentä.

Nuoriso-osasto toimii innolla ja heil-
le on omat harjoituksensa joka toinen 
viikko. Nuoriso-osaston toiminnassa on 
aktiivisia nuoria, joista toivotaan jatka-
jia palokuntamme toiminnalle. Osasto 
täyttää 10 vuotta, jota juhlistetaan en-
sivuonna. Jäsenmäärä elää 10 - 15 jä-
senen välillä.

Henkisen ensitavun ryhmä toimii 
hälytysten mukaan. Jäsenet päivittävät 
osaamistaan osallistumalla erilaisille 
kursseille. Tähän mennessä jäsenet 
ovat kyenneet vastaamaan kaikkiin 
hälytyksiin. Ryhmän jäsenmäärä on 
pieni ja jäsenet toivovatkin asiasta kiin-
nostuneita liittymään rohkeasti ryhmän 
toimintaan. Myös naapuripalokuntien 
jäseniä voi liittyä toimintaan mukaan.

VPK:n naisjaoston puheenjoh-
taja Anu Valkama

Kuhmalahden  
VPK 60 vuotta
Kuhmalahdella juhlittiin VPK:n 
60-vuotista taivalta 15.8.2009 
Kuhmalahden Suojan talolla. Olisi 
voitu juhlia 120-vuotiasta VPK:ta, sillä 
jo vuonna 1889 on perustettu yhdistys 
ensimmäisen kerran. Uudemman 
kerran Kuhmalahden VPK perustettiin 
17.8.1949 Kuhmalahden Suojan talolla. 
Nyt, kuusikymmentä vuotta myöhemmin 
VPK:laiset juhlivat juhlavin menoin 
päiväänsä samassa paikassa. 

Kuvassa vas. Kuhmalahden VPK:n puheenjohtaja Oiva Vierikka, VPK:n 
päällikkö Pertti  Isoaho ja naisosaston puheenjohtaja Anu Valkama
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Juhlakansan toivotti tervetulleeksi Sas-
tamalan torviseitsikko. Ruokapöydän 
antimien jälkeen piti tervehdyspuheen 
VPK:n puheenjohtaja Jyri Mahnala. Hän 
kertasi lyhyesti palokunnan historiaa. 
Paikallinen lauluyhtye Korsupojat esitti 
lauluja ja välipuheita myös palokunta-
tyyliin. Juhlapuhuja oli Lounais-Pirkan-
maan toimialueen palopäällikkö Hannu 
Tähtö. Hän puhui vapaaehtoisten palo-
kuntien merkityksestä ja vastuusta ny-
kypäivän pelastustoimen kentässä.  

VPK kutsui kaksi veteraania kunnia-
jäseniksi ja heidän lisäksi jaettiin pöy-

täviirit  pitkäaikaisille puheenjohtajalle 
Antti Reunaselle ja entiselle päällikölle 
Seppo Sepposelle. Pelastusalan liiton 
ansiomitaleja jaettiin. Kultainen ansio-
mitalin sai VPK:n nykyinen päällikkö 
Kari Nieminen. Hopeisen saivat Teppo 
Lehtinen, Jyri Mahnala, Pekka Peurala 
ja Heikki Tähtinen. Pronssimitali luovu-
tettiin Petri Korhoselle, Pertti Tuomiselle 
ja Simo Takkulle. Spekin ansiomitalin 
saivat Ismo Okkeri, Hannu Karunen ja 
Heikki Saarinen.

Huumoria esitti Salme Törmä, pai-
kallinen emäntä, joka tarjosi vanhoja 

Punkalaitumen 
VPK 80 vuotta
Punkalaitumella vietettiin  perinteiseen tyyliin palokuntajuhlat syyskuun 
9. pnä, jolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta palokunnan perustamisesta. 
Aloitteen VPK:n perustamisesta oli tehnyt taloustirehtööri Juho Lähti. Hän 
oli paloapuyhdistyksen toiminnanjohtaja, eikä myöhemmin osallistunut 
vapaapalokunnan toimintaan. Heti ensimmäisen palolain nojalla VPK 
aloitti sopimuksella kunnan palontorjunta työn. Palopäällikkö oli poliisi 
Iivari Varpula ja ensimmäinen paloauto oli takavarikoitu ”pirtuauto”.  
Kalustoa säilytettiin vuokratussa kirkkotallissa.

hyviä aikoja kuvaavia tilanteita Pun-
kalaitumen murteella: ”Kustaa ilmotti 
Varpulan keinusa että perskutti mää 
otan eroni palokunnasta. Kuis sää ny 
noin äkkiä kyllästyt?”, kysyi Varpula. 
”No kun mun mielestä tars alvariansa 
ryähätä.” Juhlan seremoniamestarina 
toimi palomestari Jouni Hällfors, Pun-
kalaitumen VPK:n palopoika vuonna 
1961. Lopuksi soittokunnan tahdissa 
juotiin päätöskahvit.

palomestari Jouko Hällfors
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Jotta kurssi saatiin järjestettyä, joudut-
tiin näissä vaatimuksissa antamaan pe-
riksi. Kurssin hyväksytysti suorittamisen 
edellytyksenä oli, että vaatimukset täyt-
tyvät. Tästä johtuen 12:sta kurssille ote-
tusta kuusi on saanut lehden painoon 
mennessä todistuksen.

Oppilaita oli kolmelta toimialueelta, 
kahdeksasta palokunnasta ikähaitarin 
ollessa 19 - 35 vuotta. Kurssinjohta-
na toimi palomestari Ilpo Kuokkanen 
ja kouluttajina palomiehet Jukka Nie-
menmaa ja Harri Puttonen. Kurssima-
teriaalina käytettiin palomestari Juha 
Saarion valmistelemaa uutta SPEK:in 
koulutuspakettia. Uusi materiaali onkin 
jo tervetullut, ajantasaiset tiedot ovat 
etu niin kouluttajille kuin kurssilaisil-
le. Teoriaosuudet vedettiin Ruoveden 
aluepaloasemalla ja käytännön harjoi-
tuksissa kontattiin Ruovedellä, Virroilla 
ja Ylöjärven Viljakkalassa.

Perustiedot saatu, 
harjoittelu voi alkaa!
Pohjois-Pirkanmaan toimialue järjesti 
toukokuussa savusukelluskurssin. Kurssille 
hakeutuvan tuli kurssin alkaessa täyttää 
pelastussukellusohjeen mukainen SM:n 
kuntoluokkavaatimus ja maksimaalinen 
hapenottokyky tuli olla vähintään 36 ml/kg/min 
ja 3 l/min osoitettuna UKK-instituutin suoralla 
polkupyöräergometritestillä.

Hyväksytysti suoritettu kurssi antaa 
perustiedot ja valmiudet toimia tavan-
omaisissa savusukellustehtävissä ko-
keneemman savusukeltajan parina. 

Harjoittelu omassa palokunnassa voi 
alkaa!

Palomies Harri Puttonen 
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Valvomossa muun muassa kerätään ja 
ylläpidetään tilannekuvaa, jota tarvitaan 
päätöksien tekemiseen pelastustoimin-
nassa vision mukaisen turvallisen Pir-
kanmaan alueella.  Valvomo on lisäksi  

Keksi  
valvomolle  

uusi nimi
Tampereen aluepelastuslaitoksen valvomo on pirkanmaalainen keskus, 
joka palvelee toiminnallaan kaikkia Pirkanmaan alueen ihmisiä ja on osa 
aluepelastuslaitoksen ”Turvallinen Pirkanmaa” -visiota. 

Nykyinen ”Valvomo” ei enää kerro, mistä 
sen toiminnassa on kysymys. Mieti, 

mikä olisi hyvä nimi Valvomolle. Lähetä 
ehdotuksesi osoitteeseen: 

tarja.h.nieminen@tampere.fi

Jos korvaava nimi löytyy, palkitaan nimen 
keksijä.

aluepelastuslaitoksen viestikeskus, joka 
toimii myös muiden viranomaistahojen 
tukena ja avustaa Pirkanmaan kuntien 
valmiustoiminnan käynnistymistä.

Valvomon toiminta-ajatuksena on 

tuottaa koko Pirkanmaalla luotettavia 
ympärivuorokautisia valvonta- ja päi-
vystyspalveluja sekä tukea pelastustoi-
mintaa ja sen johtamista.

Viestipäällikkö Tarja Nieminen
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Tullinkulman työterveyshuolto oli esittä-
nyt Kansaneläkelaitoksen päätettäväksi 
osallistujat tähän kuntoutukseen. Valin-
ta kriteereinä oli mm. kuntoutujien ikä, 
nykyinen terveydentila sekä motivaatio 
osallistua kyseiseen kuntoutusjaksoon. 
Yhtenä kuntoutujana voi kertoa, että va-
linnassa työterveyshuolto oli onnistunut 
erittäin hyvin. Mm. oikeata motivaatiota 
osoittaa se, että yksi joukosta jäi Siilin-
järvelle. Virkoja ei toki vapautunut, vaan 
kuntoutujat (10 henk.) pudottivat kun-
toutuksen aikana painoaan yhteensä 70 
- 80 kiloa, joka vastaa keskimääräisen 
suomalaisen miehen kehon painoa.

Kuntoutukseen osallistuville oli 
asetettu sekä yhteisiä tavoitteita että 
jokainen kuntoutuja asetti lisäksi omia 
tavoitteitaan. Yhteisiä tavoitteita olivat 
mm. fyysisten ja psyykkisten toiminta-
edellytysten parantaminen ja ylläpitä-
minen sekä tähän liittyen ammatillisen 
työkyvyn ylläpito, motivointi omatoimi-

sen fyysisen yleiskunnon ylläpitoon, tu-
tustuminen oikeaan ravintotietouteen, 
oikeaan ergonomiaan työssämme sekä 
savusukelluskelpoisuuskriteerien säilyt-
tämiseen eläkeikään asti.  

Kuntouttamisohjelma oli räätälöi-
ty palohenkilöstölle, josta toiminnasta 
Kunnonpaikan henkilöstöllä on pitkäai-
kainen kokemus. Kokemus näkyi myös 
ohjelman toteuttamisessa. Kuntoutusta 
veti työryhmä, johon kuului fysiotera-
peutti, liikunnanohjaaja, psykologi, työ-
hyvinvointikouluttaja, lääkäri, sosiaali-
työntekijä ja ravintoterapeutti. Jokaisen 
jakson aikana suoritettiin testejä ja nii-
den tuloksia verrattiin aiempiin tuloksiin. 
Näin tarkkailtiin, onko jaksojen väliaika-
na kotona  tehty suunniteltuja ja sovittu-
ja toimintoja. Väliaikoihin sisältyi myös 
kirjallisia tehtäviä, jotka purettiin yhtei-
sesti ryhmän kesken. Voin kertoa, että 
muutamaa yksittäistä tapausta lukuun 
ottamatta edistystä tapahtui jokaisella 

Yksi mies jäi Siilinjärvelle
ASLAK 23447 Palomiehet Tampereen aluepelastuslaitos on 
nyt ohi. Edellä mainittu merkintä tarkoittaa suomeksi, että 
Tampereen aluepelastuslaitoksen palohenkilöstölle tarkoitettu 
Kansaneläkelaitoksen kustantama ammatillisesti syvennetty 
lääketieteellinen kuntoutus on nyt ohi. Kuntoutus sisälsi neljä viikon 
(5 tai 6 arkipäivää/vko) jaksoa Kuntoutumiskeskus Kunnonpaikassa 
Siilinjärvellä syksyn 2008 ja syksyn 2009 välisenä aikana.

enemmän tai vähemmän 
joka jakson välillä. Sehän 
oli jokaiselle jo kunniakysy-
myskin. Kuntoutumisesta 
Kunnonpaikka tekee kun-
toutusselosteen ja toimittaa 
sen Kansaneläkelaitokselle, 
Tullinkulman työterveys-
huoltoon sekä tietenkin itse 
kuntoutujalle. Meidän ryh-
mämme ei tarvitse hävetä 
tuloksia, joista suurimmat 
parannukset olivat noin 30 
prosenttia vuoden takaista 
tuloksista.

Kaikki kuntoutujat olivat 
varmasti tietoisia ennen kun-
toutusta mm. liikunnasta ja 
sen merkityksestä ihmisen 
terveydelle ja hyvinvoinnille, 
mutta muut tiedot, taidot ja 
esim. venyttelyohjeet ovat 
tervetulleita, jotta jaksam-
me ja pystymme eläkeikään 

asti tekemään meille kuuluvia töitä vä-
hintäänkin tyydyttävästi. Nyt meille on 
tietoa ja ohjeita. On vain itsestä kiinni, 
miten niitä noudatetaan ja toteutetaan 
käytännössä.  

Kuntoutus sisälsi paljon hedelmällisiä 
ryhmäkeskusteluja työelämän aiheista. 
Niiden yhteydessä totesimme yksimie-
lisesti, että olisi erittäin toivottavaa, 
jos koko palohenkilöstölle annettaisiin 
mahdollisuus osallistua tällaiseen kun-
toutukseen, kun hän saavuttaa esim. 
40 vuoden iän. Siihen emme ehkä kos-
kaan pääse, mutta aina voi toivoa sen 
toteutuvan. Aslak-kuntoutujana totean, 
että jos työterveyshuolto on harkinnut 
ja esittää sinulle osallistumista vastaa-
vaan kuntoutukseen, niin osallistukaa 
ihmeessä siihen. Minulla on vain po-
sitiivista kerrottavaa siitä. Lisää koke-
muksista voit kysellä muilta ryhmämme 
henkilöiltä.

Jukka Lehtonen, Aslak-kuntoutuja      
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Pyöräilin töihin alkavassa syyssäässä. 
Mieleeni tuli ajatus, että onneksi syksyt 
ovat, kaikesta muutoksesta huolimatta, 
pysyneet vielä syksyinä. Ruska tulee ai-
na jonkinmoisena ja syyssateet yhtä kos-
teina kuin ennenkin. Vilkkaassa aamu-
liikenteessä ajatukseni siirtyivät yhteis-
kuntamme kireään taloudelliseen tilaan. 
Ihmettelin melkein ääneen, miten voi olla 
mahdollista, että ei ole varaa maksaa 
paloaseman vuokraa tai kun miehistö-
vajetta ei voida paikata, niin paloasema 
suljetaan. Kummastuttava asia on myös, 
että kuntien huono taloudellinen tilanne 
voi vaikuttaa niin paljon myös ihmisten 
perusturvan saatavuuteen. 

Suomessa on aina pidetty tärkeänä 
poliisin ja pelastustoimen olemassa-
oloa. Perusturvan hädässä olijoille pi-
täisi olla viimeinen asia, johon heikko 
taloudellinen tilanne iskee. Nyt pelas-

tustoimen säästöt tuntuvat olevan kär-
kipäässä, kuin näkyviä säästötalkoita 
tehdään. Miten taloudellinen turva ja 
henkilöstöresurssit voitaisiin jatkossa 
turvata pelastustoimessa?

Ajattelin poliisia sekä puolustusvoimia 
ja uskoin, että valtiolla, ainakin lehtien 
mukaan menee paremmin perusturvaa 
tuotavissa organisaatioissa. Avonaiset 
virat täytetään ja poliisin vahvuuksia li-
sätään. Keikalla tiedustelin poliisin työl-
lisyystilannetta. Poliisi kertoi, että lehdet 
kirjoittavat paljon ja kirjoituksilla rauhoi-
tellaan kansan mieltä. Todellisuus on 
kuitenkin toinen. Esimerkiksi jos poliisi 
lähtee vaikka YK-joukkoihin, niin tilalle 
ei oteta toista miestä. Miehistöpula on 
sielläkin jatkuvaa säästöjen takia. Soti-
laita ei keikalla näkynyt, vielä.

Tulevaisuuden 
uhkakuvat
Tulevaisuuden uhkakuvista puhutta-
essa tuodaan esiin erilaiset luonnon-
onnettomuudet, ekokatastrofit, laajat 
maahanmuutot, maailmantalouden krii-
sin kehitys, arvojen, uskontojen ja ter-
rorismin tuomat muutokset, kaikki isoja 
asioita. Edellä luetellut asiat aiheuttavat 
todennäköisesti lisää pelastustoimen 
tehtäviä. Lähempänä toimintaamme 

on tulevaisuudessa maaseutujen ”aa-
vikoituminen” ja toisaalta maaseudun 
tavoittaminen jatkossa pelastustoimen 
näkökulmista. Miehistö vähenee ja 
vähät miehistövarat vanhenee. Onko 
jatkossa mitään mahdollisuutta toimia 
pienenä toimijana yksin isoja uhkaku-
via vastaan? Viimeaikoina on paljon 
puhuttu yhteistyöstä eri sektoreiden 
(poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, puolus-
tusvoimat) välillä. Mielestäni yhteistyö 
vaatii vielä tehostusta pelastustoimes-
sa. Pelastustoimessa on tehty paljon 
kehitystyötä suunnittelun parissa, jal-
kauttamiseen pitäisi panostaa vieläkin 
enemmän. Kriittiset menestystekijät 
tulisi olla myös miehistöllä selvillä, vie-
lä niin, että kentän ääntä olisi kuultu. 
Tulevaisuudessa pitäisi  vielä saada 
yhteistyö muihin sektoreihin toimivaksi. 
Yhteistyön onnistumiseksi homma me-

nee iltatöiksi ja illat venynevät pitkiksi. 
Kaikki vaatii motivoituneen henkilöstön 
ja motivoitunut henkilöstö vaatii hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa. Euroopan taso on 
mahdollista savuttaa.

Tulevaisuudessa uhkakuvat huomi-
oiva toiminta tarvitsee onnistuakseen 
oppivan organisaation, jonka tunnus-
merkkejä ovat motivoitunut ja päämää-
riä tavoitteleva ja toteuttava henkilöstö. 
Motivoituneen henkilöstön kulmakivinä 
voidaan pitää hyvää ja huomioivaa hen-
kilöstöpolitiikkaa. Kun jatkossa poliisi, 
sosiaali- ja terveystoimi ja pelastustoi-
mikin kilpailee osaajista, on iso haaste 
saada vähät ja ylikuormitetut toimijat yh-
teistoiminnan vaatimien lisähaasteiden 
pariin onnistuneesti. Kuka ehtii oman 
työn ohessa tekemään vielä lisätyötä yh-
teistyön muodossa toisen organisaation 
kanssa? Haastetta riittää. Painopisteet 
ja kriittiset menestystekijät antavat suun-
nan. Tutkimuksen mukaan vain noin 5 % 
organisaatioissa tietää strategian merki-
tyksen. Tiedon jalkautettavaa riittää.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta 
siihen voi vaikuttaa. Olisiko kohta oikea 
aika yhdistää puolustusvoimat, poliisi ja 
pelastustoimi yhdeksi kokonaisuudek-
si. Isoja uhkakuvia vastaan tarvitaan 
iso organisaatio. Autollisella miehiä, 
eikä kahdellakaan voida taistella laajo-

ja myrskytuhoja, tulvia tai terrorin tuo-
mia ilmiöitä vastaan. Iso organisaatio 
huomioidaan valtion budjetissa, pienen 
ääntä ei kuunnella. Yhteistyössä ison 
organisaation henkilöstöä voitaisiin 
kouluttaa uusia uhkakuvia huomioiden 
laaja-alaisesti. Samoin tietoa voitaisiin 
levittää avoimemmin, myös pelastus-
opisto olisi hyödynnettävissä paremmin. 
Mahdollisuus on toki tavoitella Euroo-
pan toiseksi parhaan titteliä, olisiko ho-
pea silloin edes häpeä?

Palosotilaat  
toimintaan  mukaan
Nuoret alokkaat olisivat uransa alku-
taipaleella opissa eri koulutusjaksoilla 
(-sektoreilla) ja tulevaisuuden ammatti 
voisi löytyä helposti valtion pitkästä ja tur-
vallisesta toiminnasta armeijan jälkeen.  

Ammatin todellisuus olisi jo aukaissut 
sotilaan silmät ja oikea, kiinnostava 
urapolku olisi hyvässä nousukiidossa 
tulevaisuuden ammattiin. Isossa yhtei-
sössä turvallisuustyötä tekevien toimen-
kuvia voitaisiin tehostaa ja oikea mies 
löytyisi selkeämmin oikeaan paikkaan. 
Tehtävän jakoa voitaisiin suunnitella 
uudestaan ja yhteistyö olisi kaikkiaan 
turvattua resursseineen kaikkineen. Vii-
meinen sijoituspaikka eläköityvälle voisi 
olla vaikka: kouluttaja, suunnittelija, oh-
jaaja, kalustotestaaja, -huoltaja. Malli siis 
vaatisi ehdottomasti sen, että puolustus-
voimissa olisi jatkossakin alokkaita ja 
armeija olisi pakollinen kaikille (lyhyt tai 
pitkä oppimäärä perusturvallisuuteen)… 
ainakin nuorille miehille. Muuten voimme 
tulevaisuudessa olla valtakunnassamme 
tilanteessa, jossa pelkät puheet hyvästä 
motivaatiosta eivät enää auta ikääntyvää 
ja vähenevää henkilöstöä suoriutumaan 
ylivoimaista uhkaa vastaan. Siksikin isot 
ja radikaalit muutokset olisi suunniteltava 
jo tänään. 

Haluan tällä kirjoituksella herätellä yhteis-
kuntamme turvallisuustyön suunnittelua 
tulevaisuudessa. Aihe on laaja ja uhkaku-
vat mahdollisia, aion tutkia asiaa lisää.

Paloesimies Risto Salonen

Villejä visioita vai

tulevia totuuksia?




