
1

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

LETKU & LAASTARI
Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2014



2 3

Letku & Laastari

• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: Elina 
Haapala, Elja Kivikoski, Harri Puttonen, Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä • Kuvamateriaalit: Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: ”Joulupukki tulisilla hiilillä” • Paino: Juvenes print • Painomäärä: n. 1 200 kpl • 
Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Kuulin taannoin kommentin henkilöstö-
lehdestämme. Kommentoija sanoi, että 
lukemalla henkilöstölehteä, saa jonkin-
laisen kokonaiskuvan, mitä kaikkea Pir-
kanmaan pelastuslaitoksella tehdään. 
Nyt minä puolestani kommentoin, että 
lukemalla tässä lehdessä olevan pelas-
tusjohtajan jutun, saamme hyvän koko-
naiskuvan, missä kaikessa Pirkanmaan 
pelastuslaitos on ollut tänäkin vuonna 
mukana. Ymmärrämme ehkä parem-
min, miten haasteellinen, monipuolinen 
ja hyvä työyhteisö pelastuslaitoksemme 
on. Ehkä ymmärrämme myös paremmin, 
että me jokainen omalta osaltamme ra-
kennamme turvallista Pirkanmaata.

Tässä lehdessä on myös perinteinen 
joulujuttu, joka johdattelee ajatuksia 
kohti joulun syvempää sanomaa. Tämä 

Joulumielen 
julistus
juttu on lehdessämme silläkin uhalla, 
että nykyisin niin monella taholla halu-
taan korostaa vapaata ajattelua ja olla 
tasapuolisia monille eri uskonnollisille 
suuntauksille. En usko, että lehtemme 
joulujuttu ketään loukkaa. Päinvastoin. 
Perinteitä kunnioittavalle se vahvistaa 
joulun viettoon liittyviä mielikuvia, ja 
niille, jotka eivät perinteiseen joulun sa-
nomaan usko, se voi herättää silti joitain 
ajatuksia elämän perusasioista. 

Minuun joulussa vetoaa voima, joka saa 
ihmiset edes hetkeksi pysähtymään ja 
huomaamaan, että emme elä tyhjiössä. 
Elämisen mielekkääksi kokemiseen tarvi-
taan aina muita ihmisiä. Sukulaiset, ystä-
vät, työtoverit, puolitutut ja kaikki muut 
satunnaisestikin elämään liittyvät ihmiset 
tuovat meidän elämäämme tunteita, jot-

ka tekevät elämästä elämisen arvoisen. 

Vähättelemme usein työssä tapahtuvia 
asioita sanomalla: ”Ne ovat vain työasi-
oita. Ei niitä kannata kotiin kantaa. Elä-
mässä on muutakin”. Kuinka moni silti 
uskaltaa myöntää, että luvattoman usein 
”työasiat” tulevat kotiin, koska henkilöke-
mia työpaikalla ei toimi. Puolustaudum-
me ajattelemalla, että eiväthän ne ole 
työasioita. Se on tulkintakysymys.

Joulun voimasta vahvistuneena esitän 
toiveen lukijoille. Kulunutta sanontaa 
”asiat riitelevät, eivät henkilöt” kannat-
taa työyhteisössä levittää.

Joulun voimaa kaikille lukijoille

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Jo perinteiseksi muodostunutta 
Päivä Paloasemalla -tapahtumaa 
vietettiin marraskuun 22. päivä. 

Suomessa avoinna oli yli 360 paloase-
malla, Pirkanmaalla 25. Päivä Paloase-
malla -tapahtumat olivat osa Paloturval-
lisuusviikkoa, jonka tärkeänä teemana 
tänä vuonna oli ikäihmisten paloturval-
lisuus.
 
Virroilla päivä sai hyvän vastaanoton, 
sillä vierailijoita paloasemalla oli noin 
170 henkeä. Vaikka kävijät olivat valta-
osin lapsiperheitä vanhempineen, olivat 

Päivä paloasemalla
aikuisetkin löytäneet tapahtuman ihan 
mukavasti.

Virroilla järjestäjinä toimivat Pirkanmaan 
pelastuslaitos, Virtain VPK ja Tredun tur-
vallisuusalan opiskelijat. LähiTapiola oli 
paikalla jakamassa tietoa omalla osas-
tollaan ja yhtenä sponsorina palovaroit-
timien vaihtoparistojen lahjoittajana 
toimi GPBM NORDIC Oy.

Palomiehenä ja Virtain VPK:n päällikkönä 
toimiva Petri Sihvonen oli päivän antiin 
varsin tyytyväinen. Kävijämäärä osoittaa 

tarvetta jatkossakin turvallisuusasioiden 
jakamiselle. Sihvosen mukaan turvalli-
suusviestintä on erittäin tärkeä osa pe-
lastuslaitosten tehtäväkenttää. Pirkan-
maalla ja myös koko Suomessa on valis-
tustyötä tehty ponnekkaasti jo vuosien 
ajan. Päivä Paloasemalla on myös hyvä 
keino herättää kävijöiden kiinnostus-
ta lähteä mukaan vapaaehtoistyöhön 
pelastustoimen saralle, koska auttajia 
mahtuu mukaan VPK:n toimintaan.

Kuvat: Juha Hörkkö
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
tekninen päällikkö Esko Kul-
mala jää eläkkeelle vuoden 
lopussa. Juhlat kuitenkin vie-

tettiin jo marraskuun 14. päivä keskus-
paloaseman kalustohallissa, jonne oli 
saapunut reilut sata juhlijaa.

Kun hälytys saapuu paloasemalle, ei 
viivy montaakaan sekuntia, kun en-
simmäinen miesryhmä on valmiina 
lähtemään. Joukko ilmestyy kalusto-
huoneeseen kuin tyhjästä noiduttuna ja 
saa päivystäjältä tai johtavalta päälli-
költä määräyksensä Mutta asiaan kuu-
luu, että miesten, paitsi itsensä nopeata 
siirtämistä palopaikalle, on varattava 
mukaansa kaikenlaisia kapistuksia: let-
kuja, ruiskuja, tikkaita ym. Ja kaikki on 
kiidätettävä perille. 

Kuljetuskysymys ratkaistiin aluksi maa-
ilman ehkä tunnetuimman kuljetusme-

Esko Kulmalan 
mittava ura

netelmän, hevoskyydin pohjalla. Myös-
kin niiden piti aina olla hälytysvalmiina 
ja siksi valjastettiin palokuntalaisten 
hevoset käytännöllisemmin kuin taval-
lisen kuorma-ajurin ajokit. Ne liittyivät 
ja liittyvät edelleenkin välittömänä ren-
kaana palokuntalaisketjuun. 

Uusi aika teki kuitenkin tuloaan ja ylei-
seen käyttöön nopeasti leviävä auto oli 
jo muualla maailmassa syrjäyttänyt 
hevoset palolaitoksen palveluksesta. 
Auton etuna on suurempi nopeus, miltei 
rajaton voimankehitys esim. kuormaus-
ta silmälläpitäen, hyvin hoidettuna se 
ei koskaan sairastu influenssaan, ei syö 
eikä muutenkaan kuluta mitään, silloin 
kun sitä ei tarvita. Ja kuitenkin ovat sen 
sisässä uinuvat hevosvoimat joka hetki 
valmiina ryhtymään työhön.

Näillä pelastuslaitoksen historiikista 
lainatulla sanoilla aloitti tekninen pääl-

likkö Esko Kulmala läksiäispuheensa. 
Siteeraus oli osuva, sillä Kulmalan uraa 
voisi kuvata kaluston ja rakennusten 
kautta muutoksen vuosiksi.

Palomies, ylipalomies, paloinsinööri ja 
tekninen päällikkö olivat Esko Kulmalan 
virkanimikkeet pelastuslaitoksen lähes 
35 vuotta kestäneellä merkittävällä vir-
kauralla. Hänen aikanaan rakennettiin 
Pirkanmaalle 14 uutta paloasemaa sekä 
tehtiin mittavat saneeraukset keskuspa-
loasemalle ja Pispalan paloasemalle. 

Keskuspaloaseman saneeraus jäi Kul-
malalle muistiin haastavana ja onnis-
tuneena työnä. Kun Kulmala oli valittu 
palomieheksi, niin silloinen palopääl-
likkö Sakari Lehtinen valitsi hänet heti 
keskuspaloaseman saneeraustyöhön 
mukaan. Yhteistyö sujui hyvin arkkitehti 
Stig Lindholmin kanssa. Kulmala muis-
taa ”Stigun” äärettömän tarkkana ja tyy-
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litietoisena. Kaikkien rakennuksen osien 
piti sopia toisiinsa. Esimerkiksi kattova-
laisimissa on hänen suunnittelemansa 
kuvut, mitkä hehkulampulla muodosti-
vat hienon kuvion kattoon. Nyt lamput 
ovat energialamppuja ja kuvio näkyy 
hyvin epäselvänä. 

Kulmalan virkauran alussa pelastus-
laitoksella oli 11 raskasta pelastusajo-
neuvoa, nyt niitä on noin 130 kpl, ke-
vyempiä autoja oli 20 kpl, nyt niitä on 
reilut sata. Autojen tehot ovat nousseet: 
Kulmalan tullessa töihin päästiin tuskin 
tehoihin 10 kW/tonni, nyt lukemat ovat 
15 kW/tonni.

Ennen pelastuslaitosta Esko ehti olla 
omien sanojensa mukaan ”oikeissakin 

töissä”. Hänen ensimmäinen työpaik-
kansa oli Sotainvalidien kesäkodin ta-
lonmiehen työ, ja se alkoi kesäkuussa 
1967. Linja-asentajana eri yrityksissä 
hän oli useampia vuosia, ja puoli vuot-
ta vuonna 1971 hän työskenteli Volvon 
tehtailla Ruotsissa. Vuonna 1980 hän 
siirtyi pelastuslaitoksen töihin.

Eläkepäivät Eskolla kuluvat paljon liikun-
nan merkeissä. Pian eläkejuhlien jälkeen 
lähtikin Esko vaimonsa Merjan kanssa 
kohti Kittilää hiihtokelien toivossa.

Alaistensa lahjoittaman ”Paavon pajalla” tehdyn polkupyörän ohjastaminen vaatii muutakin kuin mielenkiintoa. 
Vasemmalla kalustosuunnittelija Heikki Seppälä, pyörän tekijä kalustonhoitaja Paavo Sihvonen ja Esko Kulmala.
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Tämä pelastusjohtajan joulukatsaus on 
pakostakin varsin monimuotoinen. On 
isoa asiaa ja pientä asiaa, mutta vies-
tinäni on, että myös pieni asia voi olla 
merkityksellinen, kun se kohdistuu oi-
kein ja takana on positiivinen ja hyvä 
asenne. Huolimatta siitä, että laitoksem-
me organisaatiota on kehittämismieles-
sä muutettu useastikin, on henkilöstön 
osallistuminen kehittämisasioihin ollut 
nousujohteista. Kehittäminen alkaa yk-
sittäisestä innovaatiosta, aloitteesta joka 
johtaa jonkun toiminnan parantamiseen. 
Kehittäminen voi olla pitkäjänteistä orga-
nisaation veivaamista, joka johtaa isom-
man toimintakokonaisuuden paremmin 
järjestämiseen. Yhtä kaikki pääasia on, et-
tä innokkuutta riittää ja muutokset mitä 
tehdään, koetaan mielekkäiksi.

Alkuvuodesta käynnistettiin päivystys-
toimintojen uudelleen järjestäminen ja 
valvomotoimintojen siirto Kauppiin uu-
teen viesti- ja johtokeskukseen. Kyse oli 
paitsi muutosta uusiin toimitiloihin myös 
teknisestä uudistuksesta ja toimintata-
pojen muutoksesta. Tähän hankkeeseen 
liittyi myöhemmin syksyllä toteutettu 
päällystöä koskeva töiden uudelleen jär-
jestely, jonka tavoitteena toteutui palo-
mestarivetoinen johtokeskustyöskente-
ly. Tällä koko hankkeella on tavoitteena 
muodostaa toimintakokonaisuus, jolla 
nyt ja etenkin tulevaisuudessa saadaan 
koko Pirkanmaata, ja kenties laajemmin-
kin, koskeva tilannekuva eri tapahtumis-
ta ja toiminnoista muodostettua yhteen 
tilanne- ja johtokeskukseen. Tällä taas 
on tarkoituksena selkeästi parantaa 
kentällä tapahtuvaa pelastus- ja ensi-

Hyvä pelastuslaitoksen väki
hoitotyötä, oli kyse sitten yhden yksikön 
toiminnasta tai laajemmasta tilantees-
ta. Tieliikennekeskuksen mukaantulo 
aloitti konkreettisesti tavoitteistamme 
sen osan, joka tulevaisuudessa tähtää 
useamman viranomaisen yhteisen tilan-
nekeskuksen kehittämiseen.

Käytännön pelastustoiminta on yksi 
keskeisistä tehtävistämme kentällä en-
sihoitotoimintojen lisäksi. Olemme vas-
tuussa siitä, että Pirkanmaalla jokainen 
apua tarvitseva saa sitä säädetyssä ajassa 
mahdollisimman nopeasti ja apu on laa-
dullisesti korkeatasoista. Tätä tarkoitus-
ta varten käynnistimme vuoden aikana 
toimintavalmiuteen keskeisesti liittyvän 
yksiköiden lähtöajan tarkastelun. Totta 
on ollut, että yksiköiden lähtöajoissa on 
kovasti vaihtelua ja toiminta ei kaikin osin 
ole ollut tasalaatuista. Lähtöaika-hank-
keella on ollut tarkoituksena selvittää 
toiminnan tämän osan sisältöä ja myös 
kehittää sitä parempaan suuntaan. 

Mitä toimintamme sisäiseen laatuun tu-
lee, on kuluneen vuoden aikana edel-
leen kehitetty ja toteutettu päivittäistä 
sisäistä koulutusta sekä koulutusmate-
riaalin parantamisen että koulutuksen 
toteutuksen voimin. Koulutuksen sisältö 
on meillä tietysti hyvinkin monimuo-
toista, mutta eräänä johtolankana on 
toimintatehokkuuden ohessa ollut työ-
turvallisuus. Tässä mielessä mm. uhka- 
ja väkivaltatilanteisiin sekä pelastustoi-
messa että ensihoidossa varautuminen 
on edelleen keskeistä. Loppuvuodesta 
aloitettu hälytysajokoulutus on niin 
ikään aiheistoa, joka liittyy toimintam-

me turvallisuuteen. Tämä viime mainittu 
aihe osoittaa mielestäni hyvin sen tosi-
seikan, että valtakunnallinen koulutus ei 
kata sitä tarvetta, joka meillä pelastus-
laitoksissa on. Tähän samaan ryhmään 
kuuluu esimies- ja päällystökoulutuk-
sessa oleva arjen työnjohdon koulutus. 
Tällaisia ongelma-alueita katamme 
omassa kehitystyössämme järjestämällä 
itse tarvittavaa koulutusta.

Ensihoitotoiminnan osalta päättyy en-
simmäinen nykymuotoinen palveluta-
sopäätöskausi. Se on ollut varsin haas-
teellinen varsinkin toimintojen käynnis-
tymisen aikoihin. Huomionarvoista on, 
että ensihoitomme toiminnan laatu ja 
ylipäätään koko toimintakokonaisuus 
on selviytynyt uudesta toimintaympä-
ristöstä erinomaisen hyvin. Toiminta uu-
den yhteistyökumppanin, Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin, kanssa on vakiin-
nutettu ja saatettu kehittyvälle uralle. 
Positiivista palautetta on saatu sekä 
potilailta että yhteistyökumppanilta. 
Edessä ovat uusi palvelutasopäätös ja 
sen toteuttaminen sekä kauempana 
oleva sote-uudistus mahdollisine muu-
toksineen. Varmaa kuitenkin on, että Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen ensihoidon 
laatutasolla ja toimintaan osallistuvien 
henkilöiden sitoutuneisuudella olemme 
keskeinen ensihoidon toimija ja kehittä-
jä pitkälle tulevaisuuteen.

Edellä mainitsin palomestareiden muut-
tuneista rooleista pelastustoiminnan 
johtamisen kehittyessä. Toinen ja ken-
ties keskeisemmin arjen työhön vaikut-
tava muutos on ollut aluepalomestarei-
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Hyvä pelastuslaitoksen väki
den tehtäväkokonaisuuden muodosta-
minen. Tämän tarkoituksena on ollut 
ja on parantaa esimiestyötä jatkona jo 
aiemmin tehtyyn paloesimiesten roo-
lin selkiyttämiseen. Aluepalomestarit 
vastaavat omien paloasemiensa henki-
löstön toiminnasta, paloasemista ja yli-
päätään kaikenpuolisesta toiminnan ke-
hittämisestä vastuualueellaan. On syytä 
odottaa heidän toimintansa myötä sel-
keyttä ja läpinäkyvyyttä esimiestyöhön 
ja siihen, että viestitys eri asioista kulkee 
aiempaa paremmin.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on 
toimintamme toinen kivijalka. Tätä 
teemme koko aika laajenevan toimin-
tarepertuaarin avulla. Turvallisuusvies-
tintä on yhä selkeämmin merkittävä osa 
kanssakäymistä kansalaisten kanssa. 
Turvallisuusviestinnän keinot kasvavat 
ennen kaikkea sosiaalisen median maa-
ilmassa. Tässä mielessä olemme uudista-
neet vuoden alusta internetsivustomme 
ja tiedostaen nimenomaan some-maail-
man mahdollisuudet uudistimme aivan 
loppuvuodesta turvallisuusviestinnän 
toimintatapaa. Facebook, Twitter, Insta-
gram tällä hetkellä ja kuka tietää mitä 
tulevaisuudessa, ovat turvallisuusvies-
tien perille viemisen mahdollisuuksia. 
Valvontatoiminta yhdistettynä edellä 
mainittuun sekä höystettynä innovatii-
visella mielialalla mahdollistavat entistä 
paremmin turvallisuuskulttuurin paran-
tamista. Huomion arvoista myös on, että 
Pirkanmaan perusopetuksen koulujen 
turvallisuuskansio on saanut vuoden 
2014 opetusalan turvallisuuspalkin-
non samoin kuin Palosuojelurahas-

ton innovaatiopalkinto on myönnetty 
asuntokohtaisista sprinklereistä. Näissä 
molemmissa olemme olleet erittäin kes-
keisiä ja aloitteellisia toimijoita.

Jos tarkastelee mennyttä vuotta valta-
kunnallisesti ja hieman hallinnonkin nä-
kökulmasta, oli merkittävää tietysti ra-
kennepoliittisten hankkeiden yltäminen 
myös pelastustoimeen. Kaikki muistavat 
aikomuksen yhdistää Pirkanmaan ja 
Keski-Suomen pelastuslaitokset osana 
hanketta, jossa tavoitteena oli poliisilai-
tosten aluejaon mukaisesti tehdä maa-
han 11 pelastuslaitosta. Hanke keskeytyi 
monestakin syystä, mutta lähestulkoon 
varmaa on, että aiheeseen palataan 
vuoden 2015 aikana. Tällä hetkellä ol-
laan käynnistämässä sisäministeriön toi-
mesta pelastustoimen strategiatyötä ja 
kuten hyvin tiedämme ensi keväänä on 
edessä eduskuntavaalit ja sen jälkeen 
hallituksen muodostaminen. Nämä asi-
at linkittyvät toisiinsa hallitusohjelmas-
sa, jossa tulevan hallituksen toiminnan 
sisältöä kuvataan. Voi hyvin olettaa, että 
myös pelastustoimi ja sitä kautta tietys-
ti pelastuslaitokset ovat kiinnostuksen 
kohteena. Tilanne poikkeaa viimetalvi-
sesta siinä, että menneen syksyn aikana 
on päätetty sosiaali- ja terveystoimen 
hallintorakenteesta muodostamalla niin 
sanotut sote-alueet. Ja oletettavaa on, 
että nuo alueet tulevat jatkossa raamit-
tamaan kaikkea hallinnon kehitystyö-
tä niin muodoin myös pelastustointa. 
Omasta mielestäni tästä lähtökohdasta 
voidaan aiempaa paremmin suunnitel-
la pelastuslaitosten yhteistoimintaa ja 
yhteistoimintaa ennen kaikkea sosiaa-

li- ja terveystoimen kanssa. Ensihoito-
toiminnan kehittäminen yhteistyössä 
ao. vastuutahojen kanssa on selvästi 
helpompaa, mikäli toimitaan samoilla 
toiminta-alueilla.

Tiedän hyvin, että toimintaympäristön 
muuttuminen ja sitä myötä toiminta-
organisaatioiden muuttuminen voi 
vaikuttaa jaksamiseemme eri työteh-
tävissä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että 
toimimalla yhdessä yhteisten päämää-
rien eteen avoimesti luomme työsken-
telyilmapiirin, jossa on helppo luottaa 
tulevaisuuteen. Olen useassa puheessa-
ni henkilökunnan joulujuhlassa toden-
nut, että laitoksessamme työskentelevät 
voivat katsoa hyvillä mielin eteenpäin, 
perustaa perheitä ja luottaa siihen, että 
maailma näyttää hyvältä. Näin totean 
nytkin ja perustan tämän siihen, että 
olemme tällä hetkellä ja varmasti myös 
tulevaisuudessa keskeinen toimija kan-
salaisten turvallisuustunteen tekijänä 
ja tätä myötä keskeinen osa vakaata 
yhteiskuntaa.

Koko henkilöstölle sekä vakinaiselle että 
toimenpidepalkkaiselle väelle, sopimus-
palokuntalaisille ja talossa eri hankkeissa 
työskenteleville haluan lausua parhaat 
kiitokset vuodesta 2014. Tuleva vuosi 
2015 on tehtyjen muutosten vakiinnut-
tamisen vuosi ja sen myötä haemme 
rauhallisempaa työrupeamaa.

Hyvää joulua ja antoisaa uutta vuotta 
kaikille teille ja läheisillenne!

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Istun järven rannalla, tai pitäisikö oike-
astaan kutsua mereksi, kuten paikalliset 
sitä kutsuvat. Auringon kultainen kehrä 
painuu mailleen selkämme taakse. Se 
kultaa viimeisillä säteillään vastapäiset 
kukkulat kauniin ruskean ja oranssin vä-
risävyihin. Pikku hiljaa kukkulan laelle ja 
rinteisiin syttyvät asumusten valot, jot-
ka luovat omaa mystistä tunnelmaansa 
valon siivilöityessä tuikkeeksi päivän 
paahteen lämmittämän ilman lävitse. 
Ilta tummuu jo vauhdilla. Tiberiaan valot 
välkkyvät syvenevää pimeyttä valaisten. 
Oikealla puolella yhden alueen ensim-
mäisistä kibbutseita valot yrittävät ker-
toa, että täällä me olemme. Tulimme jo 
vuosisadan alussa, raivasimme suosta 
pellot ja hedelmätarhat ja voitimme 
malarian. Traktori palaa hiljalleen puk-
suttaen hedelmätarhoilta. Kuormassa 
on kullan keltaisen ja oranssin värisiä 
appelsiineja vaimeiden katuvalojen an-
taessa niille hohdettansa. 

Annan lämpimien hiljaisten laineiden 
huuhdella väsyneitä jalkojani. Istumme 
kaksin. Kuuman päivän jälkeinen illan 

Matkalla Jouluun
maitomaisen lämmin hento tuulen vire 
hyväilee kasvoja. Kuuntelemme hiljai-
suutta. Hyvin kaukaa kuuluu silloin täl-
löin vaimea auton tai moottoripyörän 
ääni häipyen kukkuloiden taakse. Emme 
tarvitse sanoja. Raukeus, syvä rauha ja 
kiitollisuus valtaavat mielen. On hyvä 
olla. 

Yritän kuvitella, miltähän täällä näytti 
kaksi tuhatta vuotta sitten. Arkinen aher-
rus toki täytti päivät. Paimenet kaitsivat 
laumaansa. Pienet viljelmät, oliivipuut, 
viikunapuut ja muut ajalle tyypilliset 
maan antimet loivat puitteet ja elämän 
käyttövoiman. Elämä oli yksinkertaista, 
mutta ehkäpä selkeämpää kuin tänä 
päivänä. Toisaalta vieraan vallan sotilaat 
ja hallitsijat hallinnoivat aluetta. Vallan 
tavoittelu oli tuolloinkin joka päiväistä. 
Rauhatonta oli silloinkin. 

Lähdemme nousemaan ylös Jerusale-
miin. Kaupunki sijaitsee kukkuloilla. Kier-
telemme vanhan kaupungin kaduilla ja 
kujilla. Laskeva aurinko kultaa muurit 
ja kirkkojen sekä moskeijoiden kupolit. 

Kujien hyörinä on hiljenemässä. Turistit 
palailevat majapaikkoihinsa. Paikalliset 
sulkevat liikkeitänsä. Mielessä pyörivät 
vielä ajatukset käynnistä Vainojen mu-
seossa. Mykistävyydessään todellinen 
hiljentymisen paikka. Muistojen hallissa 
palaa ikuinen tuli, joka valaisee lattiaan 
kirjaimin ikuistettuja keskitysleirien ni-
miä. Museon kuvamateriaali pysäyttää. 

Ilta-auringon viime säteiden kullatessa 
Öljymäen nousemme katsomaan niin 
monen uskontokunnan pyhän kaupun-
gin ylle laskeutuvaa illan ja yön hämyä. 
Edessämme on muurista erottuva, nyt 
suljettu Kultainen portti. Olemme jäl-
leen kaksin. Häly on kaikonnut. Kuunte-
lemme hiljaisuutta. Maisema rauhoittaa 
vaikka maiseman sisällä ajoittain kuo-
huukin.

Tapaamme lähettyvillä olevan talon 
edestä liekaan kytketyn aasin. Sympaat-
tisen työjuhdan, joka eri yhteyksissä on 
tullut tutuksi monilla alueelle suuntau-
tuneilla matkoillamme. Omistaja on 
ehkä käymässä jossakin. Sen suuret 
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Tiellä ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa
Maahan on laskettu vaatteita, lehtiä, oksia

Muurari rabbi nyt on matkalle lähtenyt
Noussut on satulaan ratsunsa, kuitenkin kuningas

Kruunua, valtikkaa et lainkaan sä nähdä saa
Mahtavat ovat muualla, suurissa saleissa

Ihmisen Pojan tie nyt kaupunkiin suureen vie
Suosio satojen ihmisten vaihtuu jo syytökseen

Nöyryys ja hiljaisuus on valtasi salaisuus
Voimalla, väkivallalla et tahdo hallita

Uskomme vahvista, luo tiellemme valoa
Johdata elämään rikkaaseen, rauhaan ja hyvyyteen

Jeesus, sä Herramme, sua seurata tahdomme
Kanssamme kulje eteenpäin, yhdessä, yksittäin

Hoosianna, hoosianna, hoosianna
Saavu jo, kuningas, luoksemme täyttämään toivomme

Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosianna
Saavu jo, kuningas, luoksemme täyttämään toivomme

   

Sävel Josef Hadar
Suomalaiset sanat Juhana Forsberg

lämpimän kosteat silmät katsovat mei-
tä. Mieli tekee hyväillä tuota joskus vä-
hän itsepäistäkin olentoa. Mielessä käy 
ajatuksen virta, josta ilman suurempaa 
ponnistusta usvaisena kuvajaisena piir-
tyy väkijoukko, aasi ja sillä ratsastava 
mies. Tekee mieli sanoa tuolle ystävälle; 
pari tuhatta vuotta sitten teit tärkeän 
matkan. Kannettavaksesi nousi Hän, jo-
ka muutti maailmaa ja jonka vaikutus on 
keskellämme tänäkin päivänä. Hänen 
ajatuksensa olivat kovinkin radikaaleja 
tuon ajan ihmisille, oppineille ja hallitsi-
joille. Tunteet olivat silloinkin pinnassa.  
Mielenosoituksia oli niin kuin on nytkin. 
Oltiin puolesta ja vastaan. Kuitenkin jo-
takin suurta ja pitkälle kantavaa Hän 
jätti meille elämään.  Mieleen hiipii jo 
vuosia sitten ensimmäisen kerran kuul-
tu lasten esittämä laulu, joka sittemmin 
on päässyt nykyiseen virsikirjaammekin. 
Laulu johdattaa meidät joulun perim-
mäisille lähteille.

Elja-Pekka Erkkilä
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Kulunut vuosi on ollut nykyisen 
palvelutasopäätöksen toteutta-
misen toinen ja viimeinen. Uu-

si palvelutasopäätös astuu voimaan 
1.1.2015.

 Muutoksia tapahtuu lähinnä keskuspa-
loaseman ensihoitoyksiköiden osalta. 
Lukuisia esityksiä on tehty työkuorman 
tasoittamiseksi. Uusien yksiköiden saa-
minen nykyisessä taloustilanteessa on 
erittäin vaikeata. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, etteikö tehtäisi kaikkia niitä 
toimenpiteitä, mitkä voidaan sisäisillä ja 
muilla järjestelyillä tehdä. Nämä muu-
tokset, ruuhka-ajan lisäyksiköt, päästä-
jäjärjestelmä, asemavaihdot jne. pyrki-
vät osaltaan tähän. Lääkintäesimiehen 
toimenkuva tulee oleellisesti muuttu-
maan.  Heille mahdollistetaan operatii-
visen henkilöstön tukeminen eri tavoin 
lähiesimiehenä ympäri vuorokauden. 
Uusikin palvelutasopäätös on voimassa 
vain kaksi vuotta. Tämä johtuu suurelta 
osin sosiaali- ja terveydenhuollon koko-
naisuudistuksesta. Uudistus vaikuttaa 
oleellisesti myös palveluntuotantoon. 
Samoin rahoitus ja sen kanavointi ovat 
edelleen auki ja vasta uusi eduskunta 
päättää siitä. Kuntien talous on ja tulee 
jatkossakin olemaan vielä vuosia erittäin 
kireää vaikka suhdanteissa tapahtuisikin 
käännettä parempaan. 

Ensihoidon kustannukset kaluston, hoi-
totarvikkeiden, lääkkeiden, henkilöstön, 
mukaan lukien laskutus ja hallinto ja ti-
lavuokrat, tietohallinto jne. ovat kaikki 
niitä ensihoidon kustannuksia, mitkä 
laskutetaan sairaanhoitoiiriltä ja viime 
kädessä kunnilta. Henkilöstökuluihin on 
laskettu myös pelastajien tekemän työn 
osuus ensihoidossa. 

Olemme ammatillisestikin kehittyneet 
valtavasti viime vuosina. Olemme yh-
tenäinen ”kova porukka”. Voimme olla 

Ensihoidon 
kuulumisia
ylpeitä tekemisestämme ennen kaikkea 
potilaidemme parhaaksi silloinkin kun 
se vaatii niin fyysistä kuin henkistä it-
sensä ylittämistä. Meillä on todella suuri, 
pyyteettömästi oman kuntansa asukkai-
ta, mutta tarpeen niin vaatiessa myös 
naapuriapua antava ja auttava VPK-väki, 
jonka panos ensihoidonkin tehtävissä 
on erittäin tärkeä. 
 
Tärkeintä on toistemme ymmärtäminen 
ja tukeminen. Olemme edelleen se yksi 
ja sama Pelastuslaitos ja sen edustajat, 
missä ja minkälaisissa tehtävissä sitten 
kulloinkin olemmekin. Näyttää siltä, että 
vain muutos on pysyvää. Talous sanelee 
monet asiat. Moniin muutoksiin voimme 

vaikuttaa, mutta emme kaikkiin. Tärkeätä 
on säilyttää yhteisen reippaan tekemisen 
henki toinen toistamme tukien. 

Kiitos kaikille eri sektoreilla ensihoito-
palvelua vuoden aikana auttaneille ja 
omalla merkittävällä panoksellaan tuke-
neille.  Ennen kaikkea suuri kiitos koko 
ensihoidon operatiiviselle henkilöstölle 
niin ensivaste-, perus- kuin hoitotason 
henkilöstölle hyvästä työstänne tässä 
jatkuvien muutosten paineessa.  

Toivomme Rauhaisaa Joulun aikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta

Matti Isotalo ja Elja-Pekka Erkkilä  
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Fire-paitojen tuotto 
hyvään tarkoitukseen

Perjantaina 14.11. luovutimme 
PSHP:n nuorisopsykiatrian poli-
klinikalle 1015 euroa. Kyseinen 

summa saatiin kerättyä perinteisestä 
Tampereen päivän paitamyynnistä. 
Paitoja on nyt myyty kolmena vuotena 
peräkkäin ja jatkossakin tulemme myy-
mään paitoja lapsille aina Tampereen 
päivänä, keskuspaloasemalla, kalusto-
hallissa.

Vuosien varrella paitoja on myyty yh-
teensä noin 1400 kpl ja rahaa lahjoitet-
tu yhteensä noin 7000 e. Lahjoituksen 
kohde tulee aina jatkossakin olemaan 
nuorten mielenterveystyö. Jokainen 
kenttätyötä tekevä ja viimevuosien uu-
tisointia seurannut voi varmasti yhtyä 
mielipiteeseen siitä, että lahjoituksilla 
kyseiseen toimintaan on iso tarve. Nuor-
ten mielenterveystyö tai mielenterveys-
työ yleisesti ei ole kenties se mediasek-
sikkäin  lahjoittamisen kohde, mihin 
esimerkiksi lasten teho-osasto mieles-

tämme lukeutuu. Nuorisopsykiatria on 
kenties enemmän sellaista ”varjoissa” 
tapahtuvaa, pitkäjänteistä työtä, minkä 
tuloksia voi olla vaikeaa mitata millään 
mittarilla. Kenties juuri siksi nuorisop-
sykiatriaan lahjoitetaan vähemmän 
varoja, mitä muuhun toimintaan. Me 
haluamme kuitenkin jatkossakin tukea 
PSHP:n nuorisopsykiatrian poliklinikkaa 
ja sitä kautta omalta osaltamme muistaa 
ja auttaa oman kylän nuorisoa.

Lahjoituksiemme varat on käytetty 
erilaisiin nuorten viihtyvyyttä lisääviin 
”kalustohankintoihin” ja erilaisiin vir-
kistystapahtumiin mm. Särkänniemen 
elämyspuistossa.

Lahjoituksen vastaanotti poliklinikan 
puolesta Riitta Oksa.

Lahjoitusterveisin

Jukka Pöllänen ja Petteri Meskanen
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Lokakuun alussa pelastuslaitoksella muutettiin organisaatiota. Edellisessä Letku 
& Laastarissa kerrottiin keskeisimmät muutokset. lupasimme joululehdessä 
kertoa tarkemmin palomestareiden työtehtävistä. Työtehtävien kuvaukset ovat 

suuntaa-antavia, sillä jokaista yksityiskohtaa ei ole tarkoituksenmukaista kuvata.

Aluepalomestarit, joita on siis seitsemän, vastaavat paloasemiensa toiminnasta ja nii-
den johtamisesta alaisenaan asemien työvuorojen esimiehet tai vuoron vanhimmat. 
Eteläisen alueen palomestareiden esimies on apulaispalopäällikkö Teemu-Taavetti 
Toivonen, ja pohjoisen alueen palomestareiden esimies on palopäällikkö Mika Salmela. 
Aluepalomestareiden työpanosta tarvitaan erityisesti arjen työn sujuvuuden takia.

Aluepalomestarit

Aluepalomestareiden työntehtäviä lyhyesti listattuna on huolehtia:
- paloasemien henkilöstön perehdytyksestä
- valistus-, neuvonta- ja valvontatehtävien (palotarkastus) toteutumisesta ja rapor-
toida niistä kuukausittain
- paloasemien henkilöstön työvuorojen ylläpitokoulutuksen toteutumisesta ja ra-
portoida niistä kuukausittain, osallistuu osaltaan työvuorojen ylläpitokoulutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen
- vuosikellon ja päiväpalvelusohjelman noudattamisesta paloasemilla
- paloasemakiinteistöistä ja paloasemien käyttöön luovutetusta kalustosta 
- paloaseman päivittäisten tarvikkeiden hankinnasta
- yhteydenpidosta sopimuspalokuntiin
- vuosittain sovittavien kohteiden palotarkastuksista
- erityisvastuualueistaan (palomestareiden erityisvastuualueet)
- muista esimiehen antamista tehtävistä
- kehityskeskustelujen toteutumisesta
- sekä osallistuu määrättäessä P20- tai P30-päällystöpäivystykseen. Ohjeistuksen 
mukaan voi lähteä ”keikalle” ja toimia onnettomuuspaikalla tilannepaikan johtajana 
vaikka ei olisi päivystysvuoroa.

”Kenttä P3, Tike P3 ja P30”

Päivätyötä tekevien aluepalomestareiden lisäksi pelastuslaitoksella on edelleen vuo-
rotyötä tekeviä päivystäviä palomestareita (Kenttä P3) sekä Tilanne- ja johtokeskuk-
sessa työskenteleviä palomestareita (Tike P3). Heidän esimiehensä on pelastustoi-
men johtamisen yksikön palopäällikkö Ari Vakkilainen. Tilanne- ja johtokeskusta ja 
sen henkilöstöä arjen rutiineissa johtaa viestipäällikkö Tarja Pesonen

Palomestareiden työn kuvaaminen ei ole aivan yksinkertainen tehtävä. Tehtäväkenttä 
on laaja ja lokakuun alun jälkeen on toki päästy ohjeistukseen, mutta joka luonnol-
lisesti muuttuu, jos toiminnassa havaitaan korjattavaa. Luettelomaisesti esitämme 
palomestareiden toimenkuvan. 

Palomestareiden toimenkuva
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Palomestareiden toimenkuva
Kenttä P3:

- Johtaa joukkuelähdön pelastustoimintaa.
- Vastaa onnettomuusselosteen täyttämisestä (omalta osaltaan myös komppania- ja 
yhtymälähtöjen osalta).
- Osallistuu päivittäisiin joukkueharjoituksiin suunnitteluun pitämiseen ja valvontaan 
mahdollisuuksien mukaan.
- Osallistuu pelastustoimintaan liittyviin suunnittelutehtäviin (myös koulutuksen 
suunnittelu- ja koulutustehtävät).
- Osallistuu palotarkastuksiin (yleisötilaisuudet, ylimääräiset, pyrotekniset, ravintolat 
ja erityiskohteet).
- Antaa asiantuntijalausuntoja ja tiedottaa medialle onnettomuuksista johtamistaan 
tilanteista.

Tike P3

- Vastaa valmiuden ylläpidosta virka-ajan ulkopuolella (huolehtii henkilöstön saata-
vuudesta operatiivisiin tehtäviin).
- Johtaa komppania- ja pelastusyhtymälähdön pelastustoimintaa, kunnes P20 tai 
P10 ottaa johtovastuun.
- Huolehtii tarvittaessa virka-avun pyytämisestä. pelastuspalveluorganisaation hä-
lyttämisestä ja päättää pyydettäessä virka-avun antamisesta.
- Vastaa joukkuelähdön pelastustoiminnan käynnistämisestä Kenttä P3:n ollessa 
kiinni muissa tehtävissä.
- Toimii pelastustoiminnan johtajana tilanteissa, joihin osallistuu vain sopimuspalokuntien 
tai puolivakinaisten palokunnan yksiköitä (määrää tarvittaessa tilannepaikan johtajan).
- Vastaa omalta osaltaan onnettomuusselosteiden täyttämisestä sekä työvuoronsa 
aikaisten selosteiden laadusta.
- Seuraa yksikkö- ja ryhmälähtöjen tehtäviä.
- Antaa paloturvallisuuden puhelinneuvontaa ja asiantuntijalausuntoja sekä tiedotteita 
medialle päivittäisistä tilanteista yleisellä tasolla ja kuntakohtaisesti (paikallislehdet).
- Toimii virka-ajan ulkopuolella vuoroesimiehen esimiehenä.
- Vastaa ei-kiireellisistä tehtävien suorittamisesta.
- Ottaa vastaan ”yhden ilmoituksen periaatteella” ilmoitukset ja pelastussuunnitelmat 
yleisötapahtumista ja jakaa ne vastuuhenkilöille.

P30

P30:n rooli poikkeaa päivystävien palomestareiden roolista lähinnä siksi, että hän on 
vapaamuotoisessa varallaolossa.  Hän toimii Kenttä P3:n johtamistukena toiminta-
alueella tai tilannekeskuksessa ruuhkatilanteissa ja komppania- ja yhtymälähdöissä. 
Hän voi toimia myös itsenäisesti Kenttä P3:n varahenkilönä joukkuetason lähdöissä. 
Komppania- ja yhtymälähdöissä P30 toimii P20:n johtamistukena tai pelastustoimin-
nan johtamiskeskuksessa esikunnassa hänelle määrätyssä tehtävässä.



14 15

Harjoitusalueprojekti etenee

Osaamisen hallinnan kehittäminen on 
yläkäsite monille sekä toteutetuille että 
suunnittelussa oleville toimenpiteille. 
Kokonaisuuteen kuuluu mm.

− Työvuorojen ja paloasemien ylläpito-
koulutuksen kokonaisorganisointi (vas-
tuutus, suunnittelu, toteutus, seuranta 
ja raportointi).
− Moodle-oppimisalustan käyttöönotto 
ja hallinnointi. 
− Henkilöstökoulutusta ja omaehtoisen 

Osana osaamisen hallinnan 
kehittämistä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella olemme jo 
useamman vuoden suunnitelleet 
uuden harjoitusalueen rakentamista. 
Kun Tampereen Sulkavuoren vanha 
harjoitusalue laitettiin kaupungin 
toimesta käyttökieltoon vuonna 2012, 
tilanne harjoitusolosuhteiden osalta 
ei ole ollut kehuttava; laitoksemme 
tarvitsee jo kokonsa puolesta 
paremmat harjoittelufasiliteetit. Tarve 
kehittämistyöhön on siis tunnistettu.

Länsi-Suomen pelastusharjoitus-
alueen palotalo. Menossa kylmä 
savusukellusharjoitus; sammutus-
hyökkäys rappukäytävän kautta 
kerrokseen.

Palotalossa on rappukäytävä 3. 
kerrokseen.

opiskelun tukemista koskeva linja-asia-
kirja (valmistelussa).
− LYNC-pikaviesti- ja videoneuvottelu-
järjestelmän käyttö koulutuksen tukena 
(koulutuskierros 2014).
− Harjoitussimulaattoreiden sekä har-
joituspisteiden- ja alueiden jatkuva ke-
hittäminen.

Työtä on siis asian hyväksi jo tehty, mutta 
osaamisen hallinnan kokonaisuus vaatii 
jatkuvaa kehittämistyötä ja koko hen-

kilöstön sitouttamista. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on kehittää laitokseemme 
osaamisen laatujärjestelmä, jossa teke-
määmme työtä ja sen vaikuttavuutta ja 
laatua arvioidaan ja osaamista kehitetään 
kaikilla vastuualueilla systemaattisesti.

Harjoitusalueen 
suunnittelu osa 1: 
Benchmarking
Nyt kehittämistyössä katseet on kohdis-
tettu Tampereen Tarastejärven alueelle. 
Alueelle on syksyllä 2014 valmistumassa 
kaavaehdotus, jossa on varaus myös pe-
lastuslaitokselle harjoitusalueen raken-
tamista varten. Kaava saanee siunauk-
sen ensi vuonna, jolloin pääsemme taas 
askeleen lähemmäksi toteutusta. 

Sellaista tonttia, mihin harjoitustoimin-
tamme soveltuisi, ei ole ollut helppo 
löytää. Keskeinen asia harjoitusalueen 
sijoittamisessa ja rakentamisessa ovat 



14 15

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Harjoitusalueprojekti etenee
ympäristökysymykset. Alueen sijainnis-
sa tulee myös huomioida muut lähialu-
eella toimivat tai asuvat, sekä oman toi-
mintamme osalta pelastuslaitoksen hä-
lytysvalmiuteen liittyvät kysymykset.

Lokakuussa ryhmä suunnittelutyöhön 
osallistuvia henkilöitä teki tutustumis-
matkan Satakuntaan; kävimme tutustu-
massa sekä Länsi-Suomen pelastushar-
joitusalueeseen Porissa että Säkylässä 
Porin Prikaatin suojelu- ja pelastusjouk-
kojen harjoitusolosuhteisiin. 
Porin lentokentän vieressä sijaitseva 

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue 
on suunniteltu ja toteutettu ensisijai-
sesti pelastustoimen, turvallisuusalan 
ja kriisinhallinnan taitojen harjoitteluun. 
Harjoitusalue on jaettu hallinnollisesti 
kahteen osaan. Osaa aluetta hallinnoi 
säätiö, joka tekee liiketoimintaperiaat-
teella alueen vuokrausta. Osa alueesta 

on suoraan Satakunnan pelastuslaitok-
sen hallinnassa, joka käyttää aluetta 
omien harjoitustarpeittensa mukaan. 
Palomestari Ari Uimonen toimii alueen 
vastuuhenkilönä pelastuslaitoksella, ja 
hän ystävällisesti esitteli meille aluetta 
ja simulaattoreita.

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen harjoitushalli. Toteutettu telttarat-
kaisuna; mahdollistaa harjoitusten toteuttamisen säältä suojassa (esim. 
kalusto- ja selvitysharjoitukset, tieliikennepelastamisen harjoitukset).

Porin prikaati on yksi kolmesta Maavoi-
mien valmiusyhtymästä. Prikaati sijait-
see Huovinrinteen varuskunta-alueella 
Säkylässä. Keuruun Pioneerirykmentin 
lakkautuksen jälkeen Porin Prikaati vas-
taa osaltaan Puolustusvoimien suojelu- 
ja pelastusjoukkojen kouluttamisesta. 
Prikaatin pelastusupseeri, kapteeni Arto 
Rajala kierrätti meitä harjoitusalueella, 
ja kertoi Puolustusvoimien näkökulman 
pelastustoiminnan harjoitustoimintaan.

Matka oli avartava. Oli hyvä nähdä ja kuul-
la käytännön kokemuksia uusista simu-
laattoriratkaisuista, isoista harjoitusalueis-
ta sekä niiden hallinnoinnista, ja saimme 
paljon ideoita oman tulevan alueemme 
toteuttamiseen ja suunnittelutyöhön. 
Kuvakavalkadi kertoo hieman siitä mitä 
kaikkea näimme ja pohdimme.

Suunnittelutyö jatkuu!

Kehitysinsinööri Jari Nieminen

Helikopterin tulipalon voi mallintaa näinkin…

Huovinrinteen varuskunnan pelastusharjoitusalue. Etualalla vasemmalla 
simulaattoreita, joihin on haettu malli Pirkanmaalta; vaarallisen aineen vuo-
tosimulaattorikontti sekä säiliön vuodonpaikkaussimulaattori.
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Pelastajilla on työn fyysisyyden vuoksi 
suuri riski alaselkävaivoille. Alaselkä-
vaivojen tiedetään olevan yhteydessä 
keskivartalon lihasten toimintaan, joten 
Pirkanmaan pelastuslaitoksille opinnäy-
tetyönä suunniteltu toiminnallisen kes-
kivartaloharjoittelun ohjelma tuleekin 
tarpeeseen. 

Alaselkävaivat ovat hyvin yleisiä pelas-
tajilla, niin Pirkanmaalla kuin laajemmin 
maailmallakin. Yhdysvaltojen tilastojen 
mukaan ne ovat yleisin ennenaikaiselle 
eläkkeelle jäämisen syy ja hollantilaisen 
tutkimuksen mukaan jopa 47 % pelasta-
jista raportoi kärsineensä alaselkävaivois-
ta viimeisen puolen vuoden aikana. Suo-
malaisilla pelastajilla alaselkävaivat ovat 
lisääntyneet etenkin 34 - 43-vuotiailla, 
ja vuosien 1994 - 2004 tilastoissa yleisin 
työkyvyttömyyseläkediagnoosi oli väli-
levyrappeuma. Alaselkävaivat lisäävät 
myös huomattavasti kustannuksia, sillä 
eläköitymisen lisäksi ne vaikuttavat työ-
kykyyn ja työpoissaolojen määrään. 

Pelastajien eläkeiän nosto 65 ikävuo-
teen aiheuttaa lisää haastetta työkyvyn 
ylläpitoon. Työkyky koostuu fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintaky-
vystä, joiden kaikkien tulee vastata työn 
vaatimuksia, jotta pelastajan työkyky 
säilyy hyvänä eläkeikään asti. Riittävä 
fyysinen toimintakyky on myös edelly-
tys turvalliselle ja tehokkaalle työsken-
telylle. Pitemmän työuran näkökulmasta 
on tärkeä keskittyä työkyvyn ylläpitoon 
uran alusta asti, jotta vältytään mahdol-
lisilta työkykyä haittaavilta tekijöiltä, ku-
ten alaselkäkivuilta. 

Työperäiset riskit 
alaselkävaivoille

Pelastajan työ sisältää monia työtehtä-
viä, jotka lisäävät riskiä alaselkävaivoille. 
Varsinaisten pelastustehtävien lisäksi 
työaikainen fyysinen harjoittelu voi lisätä 

Alaselkävaivat kuriin  
toiminnallisen harjoittelun ohjelmalla

riskiä, ja suurin osa selkään kohdistuvista 
venähdyksistä ja revähdyksistä onkin to-
dettu sattuvan tuolloin. Riskimekanismit 
voidaan jakaa kolmeen. Ensimmäisessä 
nosto tai muu yksittäisen raskaan taakan 
käsittely tehdään ns. selkä pyöreänä. Täl-
löin lanneranka ei ole sen neutraaliasen-
nossa, eli sen luonnollisessa kaaressa. 
Tällöin sen tukiominaisuudet eivät myös-
kään ole optimaaliset ja kuormituspiikki 
voi aiheuttaa kudosvaurion, eli vaurion 
jossain kipua aistivassa kudoksessa, ku-
ten lihaksessa, nivelsiteessä tai välilevys-
sä. Näin voi käydä esimerkiksi potilasta 
nostettaessa. 

Toisessa mekanismissa kevyen taakan 
nosto selkä pyöristyneenä toistuu useita 
kertoja. Tämä saa aikaan alaselän kudos-
ten kuormituksen sietokykyrajan laskun, 
jolloin selkä pyöreänä työskentelyn tois-
tuminen voi herkemmin johtaa kudos-
vaurioon. Esimerkiksi toistuva painojen 
maasta nostaminen ja takaisin laittami-
nen kuntosalilla voivat lisätä riskiä tällä 
mekanismilla. 

Kolmannessa riskitekijässä pysytään 
pitkiä aikoja selkä pyöreänä, kumarassa 
asennossa. Tämä saa aikaan kudosten 
kuormituksen sietokykyrajan laskun ja 
kudosvaurioin riskin kasvamisen. Näin 
voi käydä esim. pitkään jatkuvissa, ahtais-
sa paikoissa tehtävissä pelastustöissä. 

Keskivartalon hallinnan 
harjoittelu toiminnallisesti

Keskivartalo koostuu muun muassa 
kymmenistä eri lihaksista. Sen lihak-
sistoa rajaavat pallea ylhäältä, vatsali-
hakset edestä ja sivuilta, pakaralihak-
set sekä syvät selkälihakset takaa sekä 
lantiopohjan ja -korin lihakset alhaalta. 
Keskivartalon hallinnalla tarkoitetaan li-
hasten kykyä kontrolloida lannerangan 
neutraaliasentoa kaikessa liikkumises-
sa. Hallinnan aikaansaamiseksi tarvitaan 

näiden lihasten saumatonta yhteistyötä, 
mikä tarkoittaa, että keskivartalon lihak-
set aktivoituvat joka puolelta yhtä- ja 
oikea-aikaisesti. Koska keskivartalon 
hallintaa tarvitaan monipuolisesti niin 
arjessa kuin työssäkin, tulee sitä har-
joittaa kyseisiä tilanteita vastaavasti. 
Tällöin keskivartalon lihaksilta vaadi-
taan samanlaista yhteistoimintaa kuin 
päivittäisissä tilanteissa, jolloin opittu 
keskivartalon hallinta siirtyy kaikkeen 
toimintaan. 

Toiminnalliset harjoitteet 
tehokkaita selkävaivojen 
ennaltaehkäisyssä 
Toiminnallisen harjoittelun on todet-
tu toimivan tehokkaasti selkävaivojen 
ennaltaehkäisyssä. Yhdysvaltalaisille 
pelastajille tehdyssä tutkimuksessa kuu-
kauden kestävä toiminnallisen harjoitte-
lun ohjelma vähensi selkävammoja 44 
prosenttia ja selkävaivoista aiheutuvia 
työpoissaoloja jopa 62 prosenttia. Oh-
jelman lisäksi pelastajat saivat vuoden 
ajan neuvontaa ja käytännön ohjausta 
ergonomiaan sekä selän kuormittami-
seen liittyen. Itse ohjelma sisälsi muun 
muassa selinmakuulla, jalat jumppapal-
lon päällä, tehtävän lantionnoston. Har-
joitteiden haastavuus kasvoi osallistujan 
kehittymisen mukaan. 

Suomalaisessa tutkimuksessa tutkittiin 
toiminnallisen harjoittelun vaikutusta 
selkäkipuisilla miehillä. Osallistujien sel-
käkipu ei saanut kuitenkaan haitata toi-
mintakykyä. Harjoitteina oli muun mu-
assa sivulankku ja ristikkäisten raajojen 
nosto nelinkontin. Toiminnallisen har-
joittelun ohjelmaa tehtiin kaksi kertaa 
viikossa vuoden ajan. Tuloksena selkäki-
vut ja niistä aiheutuvat työkyvyn haitat 
vähenivät merkittävästi. Tutkimuksen 
johtopäätöksenä toiminnallinen har-
joittelu todettiin tehokkaaksi tavaksi 
ennaltaehkäistä toistuvia alaselkäkipuja 
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ja niistä aiheutuvia toiminnanhaittoja.
Harjoituspatteristo Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksille

Harjoitusohjelma perustuu tuoreeseen 
tutkimustietoon ja toiminnallisen kes-
kivartaloharjoittelun periaatteisiin: 
siirtovaikutukseen, nousujohteisuu-
teen ja vammojen ennaltaehkäisyyn. 

Ohjelmassa edetään harjoittelijan ke-
hittymisen mukaan niin, että edellinen 
harjoitus pystytään tekemään puh-
taasti. Harjoitusohjelma alkaa alaselän 
neutraaliasennon harjoittelulla, mistä 
edetään lähtötasoon, siitä keskitasoon 
ja lopulta jatkotasoon. Haastavimmissa 
harjoitteissa hyödynnetään toiminnalli-
sen harjoittelun välinettä, CrossCorea®. 

Opinnäytetyö löytyy Theseus-tietokan-
nasta (www.theseus.fi) nimellä ”Toi-
minnallisen keskivartaloharjoittelun 
ohjelma pelastajille”. Lisätietoja voi tie-
dustella opinnäytetyön tekijöiltä sähkö-
postitse. 

karin.sallmen@gmail.com 
sanna.maria@live.fi 

NEUTRAALIASENNON LÖYTÄMINEN

Alkuasento: Seiso hartioiden 
levyisessä haara-asennossa, polvet 
kevyesti koukussa. Aseta etu- ja kes-
kisormet lantioluiden yläpuolelle 
vatsanpuolelle ja peukalot samalle 
tasolle selän puolelle.

Suoritus: Lähde pyöristämään 
lanneselkää, jolloin etu- ja keskisor-
met nousevat ja peukalot laskevat. 
Seuraavaksi notkista lanneselkää, 
jolloin etu- ja keskisormet laskevat 
ja peukalot nousevat. Toista pyöris-
tys-notkistus liikettä kolme kertaa. 
Tämän jälkeen hae liikeradan keski-
kohta eli pyöristys-notkistusliikkeen 
puoliväli, jolloin lanneselkä on 
neutraaliasennossa. 

Huomioitavaa: Keskity, että ylävar-
talo ja polvet pysyvät liikkumatto-
mina liikkeen ajan. 

”Toiminnallisen 
keskivartaloharjoittelun 
ohjelma pelastajille”
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LÄHTÖTASO

1. Syvien vatsalihasten aktivointi selinmakuulla

Alkuasento: Asetu koukkuselinmakuulle, jossa lonkat ja polvet ovat koukussa ja 
jalkapohjat alustalla. Aseta kädet alavatsalle tunnustelemaan syvien vatsalihas-
ten aktivoitumista.

Suoritus: Aktivoi syvät vatsalihakset, ikään kuin vetäisit tiukkoja farkkuja jal-
kaan. Tunnet aktivaation sormien alla. 

Huomioitavaa: Tarkkaile, että lanneselän neutraaliasento pysyy muuttumattoma-
na. Riittävä aktivoinnin taso on kevyt.

2. Syvien vatsalihasten aktivaatio nelinkontin

Alkuasento: Asetu konttausasentoon, jossa kädet ovat suoraan olkapäiden alla ja polvet suoraan lantion alla. Katse 
on käsien väliin ja niska on suorassa. Paina käsiä kevyesti lattiaan, jolloin yläselän lihakset aktivoituvat. 

Suoritus: Aktivoi syvät vatsalihakset.
Huomioitavaa: Tarkkaile, että lanneselän neutraaliasento pysyy muuttumattomana ja rintakehä sekä lantio paikoillaan. 

Toistot: 3 x 5 x 5 sek. eli ylläpidä aktivaa-
tiota 5 sekuntia, minkä jälkeen pidä 2–3 
sek. tauko. Toista tämä 5 kertaa ja tee 3 
sarjaa. Pidä sarjojen välillä lyhyet tauot.

Toistot: 3 x 5 x 5 sek. Pidä aktivaatioiden 
välillä 2–3 sek. tauko ja sarjojen välillä 
lyhyet tauot.

3. Syvien vatsalihasten aktivointi seisten

Alkuasento: Seiso hartioiden levyisessä haara-asennossa, polvet kevyesti 
koukussa. Aseta kädet alavatsalle tunnustelemaan syvien vatsalihasten 
aktivoitumista.  

Suoritus: Aktivoi syvät vatsalihakset. Tunnet aktivaation sormien alla.

Huomioitavaa: Tarkkaile, että lanneselän neutraaliasento pysyy muuttumat-
tomana.

Toistot: 3 x 5 x 5 sek. Pidä aktivaatioiden välillä 2–3 sek. tauko ja sarjojen 
välillä lyhyet tauot. 
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KESKITASO

1. Vuorojalkojen ojennukset silta-asen-
nossa

Alkuasento: Asetu koukkuselinmakuul-
le, jossa lonkat ja polvet ovat koukussa 
sekä jalkapohjat alustalla. Kädet ovat 
vartalon vieressä rentoina. Aktivoi syvät 
vatsalihakset. 

Suoritus: Nosta lantio ylös alustalta 
hallitusti siihen korkeuteen, että harti-
oista polviin kulkee suora linja. Ojenna 
vuorotellen polvia. Pidä ojennus 5 se-
kunnin ajan ja vaihda jalka. Laske lantio 
hallitusti takaisin alustaan. 

Huomioitavaa: Tarkkaile, että lantio py-
syy koko ajan vaakatasossa eikä lähde 
kiertymään harjoitteen aikana. 

Toistot: 3 x 8 x 5 sek. Pidä sarjojen välillä 
15–60 sek. tauot.

2. Ristikkäisten raajojen nosto nelinkontin

Alkuasento: Mene konttaus-asentoon, jos-
sa kädet ovat suoraan hartioiden alapuo-
lella ja polvet lantion alla. Aktivoi syvät 
vatsalihakset. Aktivoi myös yläselän lihak-
set painamalla käsiä kevyesti lattiaan. 

Suoritus: Nosta vastakkaista kättä ja 
jalkaa kohti vaakatasoa. Pidä raajoja 
ylhäällä 5 sekuntia ja laske ne hallitusti 
takaisin alustaan. Vaihda nostettavaa 
kättä ja jalkaa. 

Huomioitavaa: Nosta raajoja kuitenkin 
vain sen verran alustalta, että lantio pysyy 
paikallaan. 

Toistot: 2–3 x 8 x 5 sek. Pidä sarjojen välis-
sä 15–60 sek. tauot. 
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3. Kiertoliike CrossCore-välineellä

Kiinnitä CrossCoren toiseen kahvaan paino.

Alkuasento: Ota molemmilla käsillä kahvasta kiinni. Asetu hartioiden levyiseen haara-asen-
toon, kylki kohti CrossCorea. Polvet ovat hieman koukussa. Aktivoi syvät vatsalihakset. 

Suoritus: Vedä kahvaa kohti vastakkaista alanurkkaa. Palauta kahva hallitusti takaisin. 

Huomioitavaa: Valitse sellainen paino, että pystyt pitämään lantion ja jalat suoraan 
eteenpäin koko harjoitteen ajan. 

Toistot: 15–20 x 3 (7–10 per puoli) Pidä sarjojen välissä enintään minuutin mittainen tauko. 

JATKOTASO

1. Lantion nosto CrossCore-välineellä

Tee lenkit CrossCoren kahvoihin. Pujota 
jalat lenkkeihin istuen tai selinmakuulla.

Alkuasento: Asetu koukkuselinmakuul-
le. Aktivoi syvät vatsalihakset.

Suoritus: Nosta lantio hallitusti ylös 
alustalta. Pidä lantio yläasennossa 5 
sekuntia. Laske lantio takaisin alustaan.

Huomioitavaa: Tarkista, että lanneselän 
neutraaliasento pysyy muuttumattoma-
na koko harjoitteen ajan. 

Toistot: 2–3 x 8 x 5 sek. Pidä sarjojen 
välissä 15–60 sekunnin mittaiset tauot.
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2. Lonkan loitonnus CrossCore-välineellä

Tee lenkit CrossCoren kahvoihin. Istuudu 
maahan, pujota jalat lenkkeihin ja käänny 
vatsamakuulle.

Alkuasento: Aktivoi syvät vatsalihakset. 
Nosta vartalo ylös alustalta niin, että 
kyynärpäät ovat suoraan olkapäiden alla 
ja aktivoi yläselän lihakset. 

Suoritus: Pysy yläasennossa 15 sekuntia 
tehden jalkojen loitonnusta sekä lähen-
nystä jatkuvana liikkeenä, hallitusti. Laske 
vartalo takaisin alustaan. 

Huomioitavaa: Tarkista, että lanneselän 
neutraaliasento pysyy muuttumattomana 
koko liikkeen ajan. 

Toistot: 3 x 15 sek. Pidä sarjojen välissä 
15–60 sekunnin mittaiset tauot. 

3. Vartalon kierto CrossCore-välineellä

Ota molemmilla käsillä kahvoista kiinni.

Alkuasento: Ota hartioiden levyinen haara-asento ja asetu sopivassa kulmas-
sa takanojaan, jossa varpaat ovat irti lattiasta. Aktivoi syvät vatsalihakset.

Suoritus: Työnnä käsiä toiselle puolelle niin, että vartalo ja varpaat käänty-
vät samassa suhteessa, ikään kuin blokkina. Palauta liike hallitusti takaisin 
keskiasentoon ja tee liike toiselle puolelle.

Huomioitavaa: Katso, että vartalo ei lähde kiertymään ja nauhat pysyvät 
kireinä. Pidä kädet suorina koko harjoitteen ajan.  

Toistot: 3 x 8 Pidä 15–60 sek. tauot sarjojen välissä
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Tuki- ja liikuntaelinvammojen ehkäisyä ja 
kuntoutusta Amerikan malliin

Marraskuisena isänpäivänä suuntasin kohti Varalaa kuuntelemaan 
Yhdysvaltalaisen kuntoutuksen ja fysiikkavalmennuksen gurua Bill 
Knowlesia. Monet huippu-urheilijat - Tiger Woods, Manchester United, 
USA Ski Team – ovat olleet yhteistyössä Bill Knowlesin kanssa. 

Koulutuksessa perehdyttiin 
tuki- ja liikuntaelinvammojen 
ehkäisyyn ja kuntoutukseen 
kilpaurheilun näkövinkkelistä. 

Pöytä oli katettu fysiikkavalmennuspe-
rusteisella katsontakannalla keskittyen 
potilaan suorituskyvyn ylläpitoon ja 
nostoon kuntoutumisvaiheen aikana. 
Tämä poikkeaa perinteisestä kudoksen 
paranemista seuraavasta kuntoutuk-
sen ohjelmoinnista.  Motivoituneelle 
kuntoutujalle tämä tarjoaa käytännös-
sä nopeampaa ja työntäytteisempää 
kuntoutusjaksoa. Knowlesin mukaan 
kuntoutuksessa helposti unohdetaan, 
että urheilija voi harjoitella ja kehittää 
tiettyjä asioita suorituksessaan myös 
tervehtymisensä aikana. 

Pelastusalalla näkemystä voidaan so-
veltaa vaikkapa polvivammojen yhte-
ydessä. Tällöin keskivartalon voima-
harjoittelua tulee tehostaa, ja yleistä 
kestävyystasoa parantaa vesijuoksulla 
ja pyöräilyllä. Luvattoman usein tuki- ja 
liikuntaelinvammojen operaation jälkei-
nen kuntoutuminen jää näpertelyksi ja 
sohvalla makoilemiseksi. Maailmalla on 
esimerkkejä, kuinka loukkaantumisen 
jälkeen paluu kentille tapahtuu entistä 
kovemmalla fysiikalla.

Liikuntavammojen 
ehkäisemisestä

Alaraajojen ei-kontakti -peräisiin vam-
moihin liittyy usein jarruttavan lihas-

työn vaihe, eksentrinen työ, kuten 
suunnan muutos juoksussa (pallopelit, 
liukastuminen), laskeutuminen hypystä 
(lentopallo, juoksu) ja reiden ojennuk-
sen voimakas aktivaatio (pikajuoksu), 
missä takareisi kontrolloi liikettä. Para-
doksaalisesti harjoittelu niin voima-, no-
peus- kuin kestävyyslajeissakin keskittyy 
kiihdyttävän voiman tuottamiseen. 

Käytännössä voiman tuoton jarruttami-
sen hallitseminen on vaikeampaa ja vaa-
tii enemmän kontrollia. Bill puhui paljon 
vartalon stiffnessistä, joka vapaasti voi-
daan suomentaa kykyyn pitää vartalo 
”jäykkänä” suunnan muutoksen aikana. 
Hypyissä ja suunnan muutoksissa tämä 
tarkoittaa polven, lonkan, lantion ja 
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torson eli koko kuormitusketjun hallit-
semista ilman voiman ”valumista ulos”. 
Tyypillisemmin huonoissa suoritus-
tekniikoissa juoksun yhteydessä lantio 
liukuu alta pois pakaroiden pettäessä 
ja lanneselän antaessa periksi hallitun 

jäykkyyden puuttuessa.  Voimantuo-
tollisesti suunnanmuutoslajeissa (pal-
lopelit) kääntyminen ja kiertyminen 
sekä liikkeellelähtö pysähtymisen jäl-
keen ovat hitaampia a) pysähtymisen 
ollessa hidasta (puuttuu stiffness) ja b) 
kiihtymisen tehotonta, koska stiffnessiä 
ei saavuteta eikä voimaa tuoteta maksi-
maalisesti. 

Miksi tämä on tärkeää? Oppimalla 
hallitsemaan vartaloa vähennetään 
loukkaantumisriskiä korkeaenergisissä 
suorituksissa sekä usein toistettavissa 
liikesarjoissa kuten juoksu. Pallopeleis-
sä ja alppihiihdossa suunnanmuutok-
set, voimailussa polven ja keskivartalon 
linja ja pelastustoiminnassa tekijät, joi-
hin liittyy yhden jalan varassa tehtävä 
työskentely eli käytännössä liikkumi-
nen taakan kanssa. Tuki- ja liikuntaeli-
mistön kuormitusta ajatellen potilaan 
siirtäminen portaissa kantotuolia käyt-
täen ja työkykyä ylläpitävä harjoittelu 
ovat niitä raskaimpia. Vammautumis-
riskiä lisäävät olennaisesti käytettyjen 
harjoitustuntien määrä sekä käytetyt 
lajit. Tieteelliseltä näkökannalta tar-
kasteltuna vaikuttavia tuki- ja liikunta-
elinvammoja ennalta ehkäiseviä toimia 
ovat asentotuntoa kehittävät harjoit-
teet sekä erityisesti voimaharjoittelu. 

Venyttely ei ole laajoissa systemaatti-
sissa katsauksissa osoittautunut toimi-
vaksi muodoksi. 

Käytännössä liikuntavammojen ehkäi-
semisessä suorituksenomaisuus kitey-

tyy lajinomaisiin ratkaisuihin ja hyviin 
suoritustekniikoihin.  Palomiehellä tä-
mä tarkoittaa asennon hallintaa kuor-
man ollessa alhaalla (potilaan siirto; as-
kelkyykyt, rappukävelyt) sekä kuorman 
ollessa ylhäällä (tavaroiden ottaminen 
ylhäältä; pystypunnerrukset, tempaus). 
Työskentelyyn liittyy usein askelten ot-
taminen tai asennon staattinen ylläpi-
to. Tämä vaatii kontrollia niin polven 
ja lantion linjaan kuin keskivartalon 
hallintaan. 

Kuntoutumisen 
tavoitteena 
suorituskeskeisyys
Knowlesin toimintaa kuvastaa lajin-
omaisuus ja toiminnallisuus. Kraavim-
pana esimerkkinä voidaan mainita lonk-
ka- tai polvileikkauksesta toipuminen. 
Siinä missä perinteisesti potilaan lonkan 
ja polven liikkuvuutta palautetaan pas-
siivisesti, vie Bill kuntoutettavansa jopa 
kolmen päivän sisällä vesijuoksuun, jos-
sa pyritään mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa jäljittelemään oikeanlaista 
juoksutekniikkaa. Tällaiset toiminta-
mallit eivät suoraan ole sovellettavissa 
huippu-urheilun ulkopuolelle tai, mitä 
merkittävimmin, motivoitumattomalle 
kuntoutujalle. 

Kuntoutuminen leikkauksesta tai esi-
merkiksi pitkittyneestä selkäkivusta vaa-
tii systemaattista työtä. Sen taustalla on 
huolellinen suunnittelu ja ohjelmointi. 
Perinteinen protokolla polven eturistisi-
teen leikkauksen jälkeen on muutamia 
tapaamisia lääkärin ja hoitavan henki-
lön kanssa. Käytännössä mukaan tulee 
ohjeita, joita potilas noudattaa oman 
motivaationsa mukaan. Urheilijalle ja 
fyysistä suorituskykyä vaativissa am-
mateissa tämä ei riitä. Yhdyn täysin Bil-
lin esiin tuomaan tapaan, missä päivät 
täyttyvät harjoitteista sitä mukaa mitä 
pidemmälle parantuminen etenee. Käy-
tännössä leikkauksen jälkeinen sairaus-
loma tulisi käyttää aktiiviseen ohjattuun 
ja valvottuun kuntoutumiseen. Miten 
kuntouttaisit itsesi ja mitä olisit valmis 
panostamaan työkykyysi?  Miltä tuntuisi 
päästä aikanaan terveenä eläkkeelle? 

Vesa Tabell
#158
Naprapaatti
TtM (opiskelija, liikuntalääketiede)

Miten kuntouttaisit itsesi ja mitä olisit 
valmis panostamaan työkykyysi?  

Miltä tuntuisi päästä aikanaan 
terveenä eläkkeelle? 
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Lokakuun 18. päivä järjestettiin jo perinteiset pelastus-
laitoksen voimailukilpailut Keskuspaloasemalla. Tänä 
vuonna paikalle oli ilmaantunut 10 voimaa uhkuvaa 
urosta, jotka mittelivät muinaisten voimamiesten jalan-
jäljissä voimailun klassisissa lajeissa: penkkipunnerrus, 
maastaveto, jalkakyykky, sotilaspenkki, lisäpainoleuan-
veto sekä toistoleuanveto.

Kilpailu alkoi punnituksella ja lopulliset tulokset saatai-
siin selville ns. Wilks-pisteiden mukaan, joilla suhteute-
taan nostettu painomäärä nostajan painoon. Tunnelma 
kisoissa oli rento, metallimusiikki loi lisäpotkua kilpaili-
joiden piiskatessa toisiaan yhä kovempiin suorituksiin. 

Ruiskumestari Jouni Lammi otti kovasta kannustuksesta 
kaiken irti ja työnsi penkistä ikäisekseen erinomaisesti 
127,5 kg. Olipa myös nähtävissä pientä taktista peliä ja 

hermoiluakin, kun kilpailu lähestyi loppuaan tilanteen 
pysyessä todella jännittävänä. Päivän aikana nähtiin 
useita uusia saliennätyksiä ja huikeita tuloksia. 

Kauhea möly täytti salin, kun kokonaiskilpailun voitta-
ja saatiin selville. Järisyttävän kovakuntoinen Tuomas 
Niskanen vei lopulta melko selkeästi voiton Jyrki Lep-
pihalmeen ja Mikko Ankkurin peesatessa. 

Voimailun ilosanoma on saavuttanut sellaiset mitta-
suhteet, että ensi vuonna on luvassa todellinen spek-
taakkeli, kun kireät ukkelit vetävät itsensä huippukun-
toon. Ei sovi myöskään unohtaa ryhmien välistä kilpai-
lua, jonka tänä vuonna voitti II-ryhmän väkivahva trio. 
Ensi vuoden kilpailuun toivotaankin kaikista ryhmistä 
täyttä, kolmehenkistä joukkuetta palokuntahengessä: 
ei me yksin olla mitään vaan yhdessä kaikki tehdään!

Palomiesten voimailukilpailut keskuspaloasemalla
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Jalkakyykky (saliennätys 200 kg)

Ankkuri Mikko 195
Leppihalme Jyrki 180
Pöllänen Jukka 180

Penkkipunnerrus (saliennätys 142,5)

Ankkuri Mikko 140
Niskanen Tuomas 135
Lammi Jouni 127,5

Maastaveto (saliennätys 240 kg)

Niskanen Tuomas 235
Lintinen Ilari 232,5
Pöllänen Jukka 225

Lisäpainoleuanveto (saliennätys 76,4 Kg)

Ulmanen Heikki 73,9
Lintinen Ilari 71,4
Niskanen Tuomas 71,4

Sotilaspenkki (saliennätys 28 toistoa)

Ankkuri Mikko 82,5 kg 28
Niskanen Tuomas 82,5 kg  26
Härkönen Markus 67,5 kg  22

Toistoleuanveto (saliennätys 37 toistoa)

Niskanen Tuomas 37
Lintinen Ilari 30
Leppihalme Jyrki 29

Nimi Penkki Kyykky Veto LPL SP TLV Yhteis Sij.

Niskanen Tuomas 9 4 10 8 9 10 50 1

Leppihalme Jyrki 8 9 5 7 7 8 44 2

Ankkuri Mikko 10 10 3 5 10 5 43 3

Lintinen Ilari 5 3 9 9 6 9 41 4

Ulmanen Heikki 3 7 6 10 5 6 37 5

Loponen Pekka 7 5 2 6 3 7 30 6

Pöllänen Jukka 4 8 8 4 2 2 28 7

Murtola Perttu 6 1 7 2 4 4 24 8

Härkönen Markus 2 2 4 1 8 3 20 9

Pöllänen Jussi 1 6 1 3 1 1 13 10

Joukkuekilpailu

Niskanen Tuomas II
Ankkuri Mikko II
Murtola Perttu II
 
Leppihalme Jyrki III
Ulmanen Heikki III
Härkönen Markus III
 
Lintinen Ilari IV
Pöllänen Jukka IV
 
Loponen Pekka I

Kokonaistulokset
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Pelastajien työn vaatimukset 
asettavat haasteita tasapai-
nolle sekä liikehallintakyvylle. 
Työskentely vaativissa olosuh-

teissa ja epätasaisilla alustoilla haastaa 
tasapainoa, jolloin tasapainon hallinta on 
tärkeää kaatumisten ja vaaratilanteiden 
ehkäisemiseksi. Myös työn tuoma fyysi-
nen rasitus, kuten potilaiden kantaminen 
ja tulipalotilanteissa savusukeltaminen 
sekä työssä käytettävät varusteet, haasta-
vat pelastajien tasapainoa. Iän karttuessa 
tasapaino heikkenee, joten tasapainovai-
keudet ovat yleisempiä keski-iän ylittä-
neillä pelastajilla. Pelastajilla tapahtuu 
työtapaturmia erilaisten kaatumisten ja 
liukastumisten vuoksi. Työtapaturmista 
jopa 30 % johtuu näistä kaatumisista. 

Pelastajien eläkeikä on verrattain korkea 
työn fyysisiin vaatimuksiin nähden. Har-
va saavuttaa varsinaisen eläkeiän, vaan 
jää työkyvyttömyyseläkkeelle aikaisem-
min. Näiden seikkojen vuoksi pelastaji-
en olisi tärkeää harjoittaa tasapainoaan, 
jotta voitaisiin mahdollisesti vähentää 
työtapaturmia ja ennaltaehkäistä työ-
kyvyttömyyseläkkeitä.

Mitä on tasapaino

Tasapaino tarkoittaa kykyä ylläpitää ha-
luttua kehon asentoa liikkeessä tai pai-
kallaan ollessa. Esimerkiksi liukastuessa 
pyritään säilyttämään kehon pystyasen-
to ja välttämään kaatuminen. Tasapaino 
voidaan jakaa staattiseen ja dynaami-
seen tasapainoon. Staattinen tasapaino 
tarkoittaa kykyä hallita tasapaino pai-
kallaan ollessa, kun taas dynaamisella 
tasapainolla tarkoitetaan kykyä hallita 
tasapaino liikkeessä, esimerkiksi rappu-
sissa kävellessä. Tasapainon hallinta on 
hermostollista toimintaa, joka koostuu 
hermojen ja lihasten yhteistoiminnasta, 
korvassa sijaitsevasta tasapainoelimestä 
sekä eri aisteista, kuten näkö- ja tunto-
aistista. Tasapainoon vaikuttavat myös 

Tasapainoharjoittelulla kohti parempaa 
työkykyä
muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön 
kunto sekä ympäristötekijät.

Tasapaino säilytetään äkillisissä tilan-
teissa erilaisten tasapainoreaktioiden 
avulla.  Jokaisella henkilöllä on ominai-
set tavat korjata tasapainoa yllättävis-
sä tilanteissa. Tasapainoreaktiot ovat 
refleksinomaisia eli reaktiot tapahtuvat 
ennen kuin niitä ehtii ajatella.  Esimer-
kiksi kompastuessa voidaan ottaa au-
tomaattisesti nopea askel eteen, joka 

estää kaatumisen. Ikääntyessä reak-
tionopeus hidastuu, mikä osaltansa 
heikentää tasapainon hallintaa. Myös 
aistien, hermoston ja lihasten toiminta 
heikkenevät, jollei niiden toimintaa yllä-
pidetä säännöllisellä harjoittelulla.

Hyvän tasapainon 
merkitys työkyvylle

Pelastajan ammatissa on useita työtilan-
teita, joissa tarvitaan hyvää tasapainoa. 
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Tasapainoharjoittelulla kohti parempaa 
työkykyä

Esimerkiksi työskentely katoilla ja liikku-
vassa hälytysajoneuvossa, pelastettavi-
en kantaminen ja savusukeltaminen 
asettavat haasteita tasapainolle. Liikku-
vassa hälytysajoneuvossa työskentely 
kuormittaa tasapainon hallintajärjes-
telmää kokonaisvaltaisesti. Alustan 
liukkaus, kaltevuus, epätasaisuus tai 
kapeus sekä erilaiset esteet kulkuväyläl-
lä lisäävät tasapainoelimen sekä tunto- 
ja näköaistien tärkeyttä pystyasennon 
hallinnassa. Tasapainon menettämisen 
riski kasvaa myös silloin, kun nostetaan 
taakkaa vartalon edestä, tai kun näkö-
kyky estyy osittain esimerkiksi savun tai 
kasvomaskin takia. 

Tutkimuksissa todetaan, että heikko ta-
sapainonhallinta ja ketteryys ovat mer-
kittäviä riskitekijöitä pelastajien fyysisen 
työkyvyn heikkenemiselle. Liukastumis-, 
kaatumis-, ja kompastumistapaturmat 
muodostavat noin 30 % kaikista työta-
paturmista. Työtapaturmat ovat pääasi-
assa venähdyksiä, nivelten sijoiltaan me-
noja tai nyrjähdyksiä, jotka kohdistuvat 
selkään tai jalkoihin. Nämä tapaturmat 
ovat usein seurausta äkillisestä fyysisestä 
kuormituksesta tai liittyvät kaatumisiin, 
putoamisiin, hyppäämisiin sekä liukas-
tumisiin. Etenkin liukastumisen kautta 
syntyneisiin tapaturmiin vaikuttaa oleel-
lisesti se, onko henkilöllä hyvä tasapaino 
ja kehonhallinta. Pelastajan hyvä dynaa-
minen tasapaino on yhteydessä pienem-
pään riskiin liukastua kun taas heikko ta-
sapaino ennustaa pelastajien työkyvyn 
heikkenemistä. Tapaturmariskien takia 
hyvän työkyvyn ylläpitämiseksi on tär-
keää jo työuran alkuvaiheessa kiinnittää 
huomiota tasapainon kehittämiseen.

Tasapainoharjoittelu 
parantaa työkykyä

Tasapainoa voi harjoittelun avulla pa-
rantaa koko elämän ajan. Tasapaino-
harjoittelun tavoitteena on harjoittaa 
aistien, hermoston, nivelten ja lihasten 
yhteistoimintaa.  Tasapainon kehittymi-
nen on hermostollista oppimista, joten 
tasapainoa harjoittavat liikkeet on hy-
vä sijoittaa muun harjoittelun alkuun, 
sillä väsyneenä liikkeiden turvallinen 
suorittaminen vaikeutuu. Tärkeää ta-
sapainoharjoittelussa on harjoittelun 
nousujohteisuus. Tasapainoharjoit-
telun täytyy olla sellaista, mikä vaikeut-
taa tasapainon ylläpitoa, mutta se ei 
kuitenkaan saa lisätä vammautumis- ja 
kaatumisriskiä.  Tasapainoharjoittelus-
sa oleellista on liikkeiden toistaminen. 
Toistoja tulee tehdä kerralla kymmeniä 
kertoja. Kuitenkin virheellisten liike-tois-
tojen suorittamista täytyy välttää, jottei 
opita vääriä liikemalleja. 

Tasapainoharjoittelulla voidaan paran-
taa työkykyä, sillä tasapainoharjoittelu 

vaikuttaa tasapainoon, nilkan hallintaan 
sekä selkävaivoihin. Tutkimusten mukaan 
tasapainoharjoittelulla voidaan kehittää 
tasapainoreaktioita, joiden kautta tasa-
painon hallinta paranee ja kaatumisia 
voidaan ehkäistä. Kaatumisten ennalta-
ehkäisyn lisäksi tasapainoharjoittelulla on 
vaikutusta nilkan hallintaan. Nilkan hallin-
nan parantumisella on vaikutusta urheilu-
vammojen synnyn ennaltaehkäisyyn tai 
urheilun jälkeen syntyneiden vammojen 
kuntoutuksessa. Tasapainoharjoittelusta 
voi olla myös apua selkävaivoihin. Selkä-
kivulla ja heikolla tasapainolla on todettu 
olevan yhteys, sillä selkäkipu vaikeuttaa 
kehon hallintaa. Keskivartalon syvillä li-
haksilla onkin suuri merkitys tasapainon 
hallinnassa. Tasapainoharjoittelulla voi-
daan vahvistaa keskivartalon syviä lihak-
sia ja näin parantaa tasapainon hallinnan 
lisäksi keskivartalon hallintaa.

Edellä mainittujen asioiden seurauksena 
olemme laatineet kolme eri tasapainon 
harjoituspatteristoa. Kukin patteristo si-
sältää kolme eri harjoitetta, joissa on eri 
vaikeustasoja. Harjoitteista on laadittu 
toiminnallisia ja dynaamista tasapainoa 
kehittäviä, jotta harjoitteet kehittäisivät 
mahdollisimman hyvin pelastajien tasa-
painoa. Säännöllinen tasapainoharjoit-
telu olisi hyvä sisällyttää osaksi muuta 
fyysistä harjoittelua hyvän työkyvyn yl-
läpitämiseksi. Tasapainoharjoitteet tulisi 
toteuttaa ennen muuta fyysistä harjoit-
telua, jotta liikkeiden suoritustekniikka 
säilyy oikeanlaisena. Tasapaino harjoi-
tuspatteristojen toteuttaminen on teho-
kas keino monipuolistaa fyysistä harjoit-
telua ja ehkäistä vammautumisriskiä.

Fysioterapeuttiopiskelijat Sonja 
Karsisto ja Mira Kasanen, TAMK

Artikkeli on koottu opinnäytetyöstä ”Ta-
sapainoharjoitteita pelastajille”. Opin-
näytetyö ja harjoituspatteristot ovat 
katsottavissa Theseus-tietokannasta.
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Sanontaan ”sisäinen viestintä ei 
yleensä toimi” on helppo yhtyä, 
kun viestit työyhteisössä eivät 
tavoita maaliaan. Jos viestintä 

toimii, sitä ei välttämättä huomata.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäistä 
viestintää kehitetään koko ajan. Suuri 
osa työstä on taustalla tehtävää näky-
mätöntä työtä, jolla haetaan toimivia 
ratkaisuja työyhteisön kommunikoinnin 
parantamiseksi. 

Pelastuslaitoksen sisäisten viestintäkana-
vien käyttöä tehostetaan ja henkilöstölle 
kerrotaan, minkä tyyppisiä asioita mis-
täkin kanavasta löytyy. Pelastuslaitoksen 
intrana toiminut Wiki ei ole ollut käyttäji-
en suosiossa, ja nyt saadaankin uusi intra 
käyttöön. Se pyritään ottamaan käyttöön 
jo joulukuussa, mutta osittain kesken-
eräisenä. Tämä sen takia, että saisimme 
tehtyä siitä käyttäjiä mahdollisimman 
paljon palvelevan. Eli osallistamme hen-
kilöstön intran kehittämiseen. Toivomme 
kommentteja, mitä intrasta haetaan.

Uuden organisaatiomallin yhtenä keskei-
senä tehtävänä oli arjen työn sujuvuuden 
parantaminen, johon kiinteästi liittyy 
sisäinen viestintä. Uusi aluepalomes-
tarijärjestelmä tuokin viestintään lisää 

Pelastuslaitoksen 
sisäisen viestinnän 
kehittäminen

mahdollisuuksia. Tehokkaiksi todettuja 
kasvokkainviestintää ja lähiesimiesvies-
tintää voidaan lisätä. 

Pelastusopistossa alipäällystötutkintoa 
opiskelevat palomiehet Sakari Bragge 
ja Teemu Turunen tekevät oman ke-
hittämistehtävänsä pelastuslaitoksen 
sisäisen viestinnän toimivuudesta. He 
tulevat keväällä tekemään kyselyn hen-
kilöstölle sisäisen viestinnän kanavista ja 
viestinnän toimivuudesta. Tätäkin kautta 
saamme tietää, mitä parannettavaa vies-
tinnässä on.

Opinnäyte 
työyhteisöviestinnästä

Viestintäsuunnittelija Elina Haapalan 
tekemässä Hämeen ammattikorkeakou-
lun ylemmän tutkinnon opinnäytteessä 
selvitettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
työyhteisöviestinnän sähköisten järjes-
telmien käytön nykytilaa sekä pohdittiin 
millaisen viestin välittämiseen kukin jär-
jestelmä parhaiten sopii. Tavoitteena oli 
luoda selkeät roolit työssä tarkasteltaville 
järjestelmille. 

Viestintää on tutkittu paljon ja siitä on 
tehty paljon erilaisia opinnäytetöitä. Vies-
tinnässä toteutuvat tietyt lainalaisuudet 

siitä huolimatta, mikä on tarkasteltava 
työyhteisö tai organisaatio. Yhtenä tär-
keimpänä tekijänä viestinnässä koetaan 
se, että viestin lähettäjän tulee rajata sa-
nomansa sisältö, valittava kohderyhmä 
sekä viestin lähettämistapa ja ajankohta. 
Viestinnässä on usein mahdollisuus epä-
onnistua, mutta onnistuminen saavute-
taan suunnitelmallisuudella ja huolelli-
suudella. Työyhteisön sisällä viestinnällä 
voidaan lisätä yhteisöllisyyttä sekä työn-
tekijöiden tietoisuutta omasta työstään. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen laajen-
netulle johtoryhmälle laadittiin kysely, 
jonka perusteella voidaan todeta, että 
sähköposti on ylivoimainen työyhteisö-
viestinnän järjestelmä, mutta muillekin 
tarkastelussa oleville järjestelmille on 
löydettävissä omat roolinsa. Työssä hyö-
dynnettiin myös aiemmin yhdelle pelas-
tusalueelle tehdyn kyselyn tuloksia. Tämä 
kysely tehtiin joulukuussa 2013 silloiselle 
läntiselle pelastusalueelle. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen työyhtei-
söviestinnässä on kehitettävä muita jär-
jestelmiä, jotta sähköpostin määrää voi-
daan vähentää. Kyselyiden perusteella on 
tärkeää, että pelastuslaitokselle saadaan 
toimiva intranet. Myös Avackin roolia tu-
lisi voida vahventaa entisestään. 
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Pirkanmaan pelastuslaitos to-
teutti Punainen liitu -liiken-
neturvallisuuskampanjan 
marras-joulukuun vaihteessa 

Sampolan auditoriossa Tampereella. 
Kampanja oli suunnattu toisen asteen 
opiskelijoille, joita kolmessa eri esityk-
sessä oli reilut 700. Liikenneturvallisuus-
kampanja toteutettiin yhdessä poliisin, 
Liikenneturvan ja SPR:n kanssa.

Liikenneturvallisuuskampanja on tarkoi-
tettu 16 - 20-vuotiaille nuorille, sillä he 
kuuluvat liikenteessä riskiryhmään, jolle 
todennäköisyys sattua liikennevahinko 
on keskimääräistä korkeampi. 

Kampanja on saanut alkunsa Joki-
laaksojen pelastuslaitoksen toimesta. 
Kampanjassa on samankaltaisuutta 
Iso-Britanniassa toteutetun Safe Drive 

Punainen liitu 
-liikenneturvallisuuskampanja

Stay Alive -kampanjan kanssa. Punaista 
Liitua pilotoitiin ensimmäisen kerran 
keväällä 2013. 

Koskettavia tarinoita

Punainen liitu koostuu videotarinasta, 
joka on kuvaus todellisesta liikenneon-
nettomuudesta, jossa kuoli kolme nuor-
ta ja kaksi loukkaantui. Lisäksi videolla 
näytetään kahden lapsen liikenneon-
nettomuudessa menettäneen äidin 
puheenvuoro. Videotarinan välissä live-
esiintyjä kertoo oman elämänsä kosket-
tavimman liikenneonnettomuustarinan, 
jossa mukana on ollut nuori.

Tampereelle pidetyn esityksen oli oh-
jannut vs. ylipalomies Markku Tuulen-
kari, joka on koulutukseltaan myös 
teatteri-ilmaisun ohjaaja. Ensihoitaja 

Tuomo Mäntyniemi kertoi oman tari-
nansa auttajan roolissa. Palomiehen 
roolista liikenneonnettomuudessa ker-
toi vuoroesimies Ville Naskali. Poliisi Si-
mo Luhtasela kertoi, mitä kaikkea poliisi 
onnettomuustilanteessa joutuu mietti-
mään. Lopuksi Liikenneturvan edustaja 
Matti Marjamäki kertoi oman tarinansa, 
miten hän vammautui nuorena miehe-
nä moottoripyöräonnettomuudessa.

SPR:n vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
henkilöstöä oli mukana mahdollisen 
henkisen tuen antajina, mikä osoittau-
tuikin hyväksi ratkaisuksi.

Punainen Liitu ei saarnannut eikä neu-
vonut: valinta jätettiin nuorelle itselleen. 
Tavoitteena on, että nuoret valitsevat tä-
män jälkeen viisaasti – turvallisemman 
elämän.
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Aloitetoimintaa 
kehitetään

Letkukehikkojen kehitys

Viime vuonna palkittu Jaakko Alasauk-
ko-oja on kehitellyt edelleen letkuke-
hikoita. Hän ja Eetu Räsänen saavat 
keväällä valmiiksi uuden letkukehikon, 
joka saattaa saada valtakunnallistakin 
huomiota. Palaamme asiaan keväällä.

Välityönään Jaakko ja Eetu ovat kehit-
täneet ”pirkanmaalaisen letkukehikon” 
vanhan mallin pohjalta. Letkukehikkoa 
on helppo kantaa käsivarrella ja käm-
menelle on tehty hyvä tuki, joka jakaa 
painoa tasaisesti. Eron perinteiseen 
malliin huomaa heti, kun letkukehikon 
ottaa kantoon.

Pelastuslaitoksella on mahdol-
lisuus lähettää aloitteita, joi-
den tavoitteena on kehittää 
pelastuslaitoksen toimintaa. 

Tänä vuonna tuli runsaasti aloitteita, 
kaikkiaan 44. 

Suuri osa aloitteista koski kalustohankin-
toja. Osa aloitteista oli sellaisia, että yk-
sikön esimies voisi päättää hankinnasta 
eikä asiaa välttämättä tarvitsisi muuten 
käsitellä. Aloitetoimintaa ollaankin edel-
leen kehittämässä, jotta se olisi tehokas-
ta ja tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi 
kalustoon liittyvät hankinta-aloitteet tul-
laan ohjaamaan suoraan kalustotyöryh-
mälle, jossa on nyt henkilöstön edustajia 
mukana. Aloitteet voi silti laittaa vanhaan 
osoitteeseen: aloite.pelastuslaitos@tam-
pere.fi. Aloitteiden etenemiseen myös 
kiinnitetään enemmän huomiota ja py-
ritään saamaan asiat ratkaistua, jotta ne 
eivät jää ”roikkumaan”.

Aloitteita myös palkitaan. Tänä vuonna 
aloitteista palkittiin vain yksi, joka toteu-
tui. Petri Tammisen aloitteessa ehdotet-
tiin kalustotyöryhmän uudelleen perus-
tamista. Pelastuslaitoksella tällainen oli, 
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- Miehittämättömän ilma-aluksen hyödyntäminen tilannekuvauksessa.
- Työryhmien perustaminen kalusto- ja varushankintoihin.
- Likaisten sammutusvarusteiden kuljetusastia pelastusyksiköihin.
- Huomioliivit taloyhtiöiden isännöitsijöille tulipaloissa.
- Ehdotus lomien porrastamisesta kesälomakaudella.
- Ajoneuvokamera pelastusyksiköihin.
- Vedenkeitin öljyntorjunta-alukseen.
- Uusia ja heijastavampia heijastinliiviä pelastusyksiköihin.
- Raivausperäkärryjen hankkiminen myrskytuhojen varalta.
- Turvallisuusohjeita rivitaloihin.
- Paineilmalaitteiden pesu tilannepaikalla.
- Keskuspaloaseman jumppien taltiointi.
- Asuntojen merkitseminen evakuointitilanteessa.
- Letkujen varastointi pyörillä kulkeviin rullakoihin.
- Vuorovaikutteisuuden lisääminen operatiivisessa toiminnassa (etäjohtaminen).
- Paukkuliivit ambulanssiin.
- Alushansikkaita pelastusyksiköihin.
- Tilanne- ja johtokeskukseen henkilöilmoitustaulu hälytyksiin lähtijöistä (VPK).
- Palohaalareiden taskuun sopiva tarra ”Laukeamaton turvalaite”.
- Vuosilomien porrastukseen uusi aikataulu.
- ”Pelastuskeksi” pelastusyksiköihin.
- Ruokahuollon järjestäminen pitkissä tulipaloissa.
- Tehokas imulaite ambulansseihin.
- Ambulansseihin jaettava pehmolelu lapsille.
- Kaivonkansimagneetti pelastusyksiköihin.
- Potilaan suojaaminen liikenneonnettomuuksien pelastustehtävässä (kirkas muovi).
- Uudentyyppiset letkukannattimet pelastusyksiköihin.
- Lasisahojen kahvaan kantopussit hengityssuojaimille.
- Pelastusyksiköihin kumiset sirpalesuojat liikenneonnettomuuksien raivauksissa.
- Savusukelluslaitteeseen kiinni  pieni puukko.
- Liikenteenohjaukseen apuvälineitä pelastusyksiköihin.
- ”Savuvirve” sammutushyökkäysparille.
- Keskuspaloaseman porttivalojen ohjauksen parantaminen.
- Veneenlaskupaikkojen merkitseminen karttoihin.
- Venekoulutusta kaikille palomiehille.
- Tabletti-tietokone pelastusyksikköön.
- Siirrettävä pesuteline paineilmalaitteille.
- Pelastuslaitoksen puhelimien hakusanat yhdenmukaisiksi.
- Sukellusaltaan rakentaminen harjoitusalueelle.
- Vilkkuva varoituskolmio ambulansseihin.
- Työvuorojen alkamisajan muuttaminen klo 9 alkavaksi.
- Koskiklinikan hissien toimivuutta tarkennettava hälytystehtävissä.
- Ambulansseihin CAT-kiristysside
- Savusukellusseurannan kehittäminen.

Aloitteita

Teemme uuteen intraan paikan, josta esitettyjä aloitteita pääsee katselemaan. Tässä 
esittelemme otsikkotasolla viime vuoden aloitteita:

mutta sen toiminta oli muuttunut edel-
lisessä organisaatiomuutoksessa, ja sii-
tä puuttui palomiehistön edustajia. Nyt 
kalustotyöryhmä on herätetty henkiin 
uudestaan.

Muut sadan euron palkinnon saajat ar-
vottiin, ja palkinnon saivat Petteri Mes-
kanen, Petri Toveri, Pekka Leppänen, Iiro 
Wennberg ja Sami Rantala.

Vaikka palkittuja aloitteita oli vain yksi, 
ei se tarkoita, että muita ei huomioida. 
Moni aloitteen esittämä asia on jo ollut 
olemassa, mutta se on jostain syystä 
unohtunut. Aloitteet aktivoivat vastuu-
henkilöt ohjeiden tai toimintatapojen 
päivittämiseen. Osa aloitteista on niin 
työllistäviä, että niiden hoitaminen saat-
taa vaatia aikaa. Esimerkiksi savuisten 
varusteiden käsittelyyn on kiinnitetty 

paljon huomiota ja on esitetty erilaisia 
tapoja hoitaa niiden kuljetusta ja huol-
toa. Yksittäiset ratkaisut saattavat rat-
kaista yhden ongelman, mutta puhdas 
paloasema -ajattelumalliin päästäksem-
me tarvitaan kokonaisvaltaista ja aikaa 
vievää suunnittelua. Aloitteet auttavat 
ja nopeuttavat tätä toimintaa. 
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Palomiesten SM-voimailukisat

Marraskuussa kisattiin Äänekoskella palomiesten SM-
voimailukisat. Sisäsoudun 500 m:n Suomen mesta-
ruuden raskaassa sarjassa voitti upeasti Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen Mikko Isoniemi erittäin kovalla ajalla. 
Mikon aika 1.18.6 olisi riittänyt viime keväänä valta-
kunnallisissa sisäsoudun SM-kisoissa kaikkien sarjojen 
Suomen mestaruuteen ja jopa tämän vuoden avoimes-
sa MM-rankingissa tuloksella pääsee sijalle 12. Kevyes-
sä sarjassa oli myös hieno edustus Pirkanmaalta, kun 
Petri Toveri tuli toiseksi. 

Salibndya

Marraskuun alussa pelattiin palomiesten SM-saliban-
dyturnaus Porvoossa. Tampereen joukkueella oli turna-
uksesta kotiin tuomisina hienosti pronssimitalit. Voitto 
meni Porvooseen ja hopea Helsinkiin.

Pistepörssin kymmenen parhaan joukosta löytyi kolme 
Tampereen joukkueesta: Pekka Leppänen tehoilla 2+7, 
Mikko Jokinen 5+3 ja Jani Leivo 3+4. Ilmeisen siistiä 
peliä Tampereen pojat pelasivat, koska jäähytilastosta 
löytyi ainoastaan yksi Tampereelta, Isoniemen Mikko 
neljällä jäähyllään. 

Edellä mainittujen lisäksi Tampereen joukkueessa pe-
lasivat A-P Paju, Tuomas Tiainen, Tuomas Sadeharju, 
Mikki Räsänen, Pietro Lämsä, Ville Harra, Niklas Raita-
nen, Harri Heiskanen ja Jarkko Kyllästinen.

Rinnepäivystystä Tampereella
Uusi laskettelukausi lähestyy taas kovaa vauhtia. Kuten aikaisempinakin vuosina Tampereen palolaitoksen urheilijat ry (TaPU) ja 
Tampereen Rinteet ovat sopineet yhteisistä pelisäännöistä Mustavuoren ja Hervannan laskettelurinteiden rinnepäivystyksestä.

Ne pelastuslaitoksella työskentelevät henkilöt, jotka omaavat riittävät laskettelutaidot (eli osaavat tulla rinnettä alas sukset jalassa 
uskottavan näköisesti, itseään ja muita vaarantamatta) sekä kykenevät toimimaan akuuteissa rinnetapaturmissa ensiauttajina 
voivat toimia rinnepäivystäjinä. Päivystäjän tulee ilmoittautua kassalla, jonne toimitettavasta nimilistasta varmistetaan kuulumi-
nen TaPU:n päivystysrinkiin. Päivystäjän tulee käyttää saatavilla olevaa päivystysliiviä sekä olla tavoitettavissa radiopuhelimella. 
Päivystäjä saa hissilipun veloituksetta ja lisäetuna perheenjäsenet saavat 50 % alennuksen hissilipusta. Mikäli olet kiinnostunut 
tulemaan toimintaan mukaan etkä ole vielä listoilla, lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi TaPU:n ”rinnepääl-
likkö” Elja Kivikoskelle elja.kivikoski@tampere.fi. 

Hyvää talvea kaikille ja mukavia laskettelukelejä!

URHEILUA JA VALOKUVAA
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Palokuvaajien valokuvakilpailun aiheena oli tänä vuonna vesi. Kilpailun voittanut kuva jättää katso-
jalle arvoituksen: ”Mihin se katoaa”. Tämän arvoituksellisen kuvan oli ottanut Ari Vakkilainen.

Tasaisessa ja laadukkaassa kilpailussa erikoispalkinnon sai myös Seppo Knuuttila kuvalla 1X2, jossa 
lomittaisten koivupuiden peilikuvan rikkoo vain järviahvenen polahdus veden pinnalla.
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Essi tuli pelastuslaitokselle

Essi on palkkajärjestelmään integroitu henkilöstön käyttöön tarkoitettu sähköi-
nen asiointikanava. Essin avulla henkilöstö anoo valtaosan palvelussuhteensa 
keskeytyksistä sekä vuosilomat (huom. ei koske vuorotyötä tekeviä kaikilta osin). 
Henkilöstöllä on Essin avulla mahdollisuus omatoimisesti ja avoimesti tarkastella 
mm. vuosilomasaldojaan tai hakemiaan poissaoloja.

Essi koskee pääasiassa päivätyöntekijöitä. 24 h työaikaa tekevien vähintään yh-
den työvuoron mittaiset poissaolot, paitsi lomat, käsitellään Essissä. Kaikki vajaan 
työvuoron mittaiset poissaolot käsitellään kuten ennekin hh-lomakkeilla. Essin 
käyttöönotto on vielä opettelua, ja ruiskumestari Jouni Lammi kehottaakin ot-
tamaan yhteyttä Komentotoimistoon, kun poissaolon tarve ilmaantuu.

Essiin pääsee Looran etusivulta omista työkaluista, ja Essiin voi kirjautua tie-
tokoneen työpöydältä löytyvästä ”Sovellukset” kansiosta. Osoitteen voi myös 
tallentaa suosikiksi selaimeen, osoite on: https:\\palkat.sis.tampere.fi/tre.ess

Vuorotyötä tekevien ESSi-tukena toimii komentotoimisto. Päivätyötä tekevät 
voivat kääntyä Sirkku Pispalan, Miia Ojalan tai Saija Micklinin puoleen.
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Keskiviikkona 26.11. Acutan am-
bulanssikatoksessa sattui uhkaa-
va tilanne, kun Kanta-Hämeen 

pelastuslaitoksen ambulanssin moot-

Uhkaava 
ambulanssipalo

toritilassa syttyi tulipalo. Ensihoitajat 
ottivat kyydissä olevan potilaan ulos 
ja kuljettaja ajoi auton pois katoksesta 
edessä olevalle parkkipaikalle estäen 
näin palon leviämisen itse sairaalara-
kennukseen. Samanaikaisesti Pirkan-
maan pelastuslaitoksen EPI 135:n ensi-
hoitajat Jari Eskelinen ja Pasi Heinäinen 
tulivat ulos Acutan ovista luovutettuaan 
potilaansa. Havaittuaan, että pihassa on 
runsaasti savuava ambulanssi, he ottivat 
välittömästi omasta yksiköstään sam-
muttimen ja suorittivat oikeaoppisen 
sammutushyökkäyksen. Ensivaiheessa 
jauhetta annosteltiin tuulihakaan ava-
tun konepellin raosta ja sitten konepel-
tiä varovasti nostaen taltutettiin henki-

Ensihoidon ammattilaisilta autopalojen sammutus on tuttua toimintaa. Ensi-
hoidosta vastaava pelastuspäällikkö Matti Isotalo sammuttamassa henkilö-
auton moottoripaloa keskuspaloaseman pihassa vuonna 2012.

toreissaan olevan tulikukon viimeisetkin 
yritykset tuhota auto. 

Pelastusyksiköiden tehtäväksi jäi todeta 
miten onnistuneesti sammutus oli suo-
ritettu. Vasteena tehtävässä oli liikenne-
välinepalo keskisuuri, koska ambulanssi 
oli sairaalarakennuksen välittömässä lä-
heisyydessä ja leviämisvaara oli ilmeinen. 
Aivan pelkästään ensihoitajapohjalta Jari 
ja Pasi eivät sammutustyötä tehneet, sil-
lä molemmat toimivat aktiivisesti omien 
kotikaupunkiensa VPK:ssa. Tapaus huo-
mioitiin laajasti myös valtakunnan leh-
distössä. Esimerkillistä toimintaa, jonka 
ansiosta arvokas ambulanssi kalustoi-
neen säästyi täystuholta.  
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