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Kohti maakuntaa

Y

ritän tässä pääkirjoituksessa käsitellä mahdollisimman vähän pelastustoimea koskevia muutoksia, koska
kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia.
Palstatila ei yksinkertaisesti riitä.
Sen verran muutosta kuitenkin käsittelen,
että osaisimme arvostaa vuonna 1898 perustettua Tampereen palokuntaa ja nyt olemassa olevaa Pirkanmaan pelastuslaitosta.
118 vuotta sitten perustettu kunnallinen
palokunta on nimittäin tiensä päässä vuoden 2018 lopussa, jos tämän hetkinen aikataulu pitää paikkansa. Se tarkoittaa sitä,
että kunnallinen pelastustoimi siirtyy maakunnalliseksi.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on puolentoistavuoden päästä juhlavuosi: 120 vuotta
tulee täyteen. Pelastuslaitoksen uusi nimi
ja toimintaympäristö ovat vielä hämärän
peitossa. Vielä ei ole tarkkaa suunnitelmaa
tehty, miten juhlavuotta juhlitaan. Selvää
on kuitenkin, että tuota merkkipaalua pitää
kunnioittaa.
Yksi keino, miten me jokainen voimme huomioida pelastuslaitoksen menneisyyttä ja
olemassa olevaa, on osallistua Pirkanmaan
pelastuslaitoksen vuosipäivään. Pelastuslaitos järjestää henkilöstölleen juhlan, jossa
voimme yhdessä viettää rennon hetken työn

ja arjen puristuksesta. Kutsu on mm. viereisellä sivulla.

Henkilöstölehden tehtävä
Olen aikaisemminkin maininnut kirjoituksissani, että henkilöstölehden yksi tarkoitus on
tuoda esiin pelastuslaitoksen monipuolinen
toiminta ja toimintaympäristö. Se on kanava,
jonka kautta voimme luoda itsellemme tilannekuvan. Nyt käsissäsi oleva lehti on taas yksi
esimerkki siitä, mitä me teemme ja miten.
Henkilöstön eläköityminen ja eläkkeellä olevien seniorien poistuminen keskuudestamme pitää meidät kiinni ajan kulussa. Tämän
lehden suru-uutiset koskettavat erityisesti.
Pelastuslaitos on hereillä myös kansainvälisissä asioissa. Juttu ”Marien kokemukset
Suomessa” kertoo yhden henkilön kokemusmaailmasta, mutta antaa meille kuitenkin
ajatuksia, joita kannattaa pohtia.
Työhyvinvointiin liittyviä asioita on lehdessä
paljonkin. Työsuojelutoiminnasta on juttu,
joka kannattaa noteerata. Jutun lopussa
oleva lause: ”Rakennamme Pirkanmaan
pelastuslaitoksen turvallisuuskulttuuria
yhdessä”, koskee meitä jokaista. Työhyvinvointiin liittyvät myös monet opinnäytteet,
joita henkilöstö jaksaa tehdä. Perehtymällä

tämän lehden opinnäytteisiin voivat lukijat
saada lisää ymmärrystä, miten monipuolinen
meidän toimintaympäristömme on.
Heikki Seppälän juttu sammutusvesihuollosta osoittaa, miten sitoutuneita ja luovia
omat työntekijämme ovat. Valtakunnan tasolla merkittäviä kalustouudistuksia tehdään
omalla ”nyrkkipajalla”.
Puhutaan paljon, että talkoohenki on kadonnut. Näin ei ainakaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomiesten osalta ole käynyt. Sen
osoittaa kirjoitus Keskuspaloaseman uudesta
miehistömessistä.
Pelastuslaitos täyttää siis 120 vuotta puolentoista vuoden päästä. Historiaan liittyvä juttu
ensimmäisestä 100 metrin keihäänheittäjästä, joka oli Tampereen palopäällikkö, sopii hyvin tähän lehteen. Luit oikein, yli sata meriä.
Lue myös jutut, joita ei tässä ole esitelty. Ne
eivät ole yhtään vähempiarvoisia. Näin saat
”tilannekuvan”, joka kertoo monipuolisesta
pelastuslaitoksesta.
Aurinkoista kesää
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Kutsu Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölle
Tervetuloa viettämään
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosipäivää
19.8.2016 klo 19 alkaen.
Juhlapaikka on Vapriikin Museoravintola Valssi, Tampellan alue, Alaverstaanraitti 5.
Tämä kutsu on kahdelle.

Tule viettämään mukava ilta musiikin ja viihteen parissa.
Illan aluksi on tarjolla ruokailu ruokajuomineen.

Illalliskortti 10 € (vähennetään suoraan seuraavasta palkasta).
Pukeutumiskoodi: smart casual

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
Ilmoittautumiset 4.8.2016 mennessä. Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergiat.
johanna.saalasti@tampere.fi tai 040 806 4318
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Illan edetessä mukana menossa on Stand up -koomikko Tommi Tuominen ja musiikista
vastaa bilebändi RoXanna.

Eläkkeelle jääneet
Palopäällikkö Tapio
Räfsten eläkkeelle
Tapio Räfstenin ura pelastustoimessa alkoi
1980-luvun alussa Hyvinkäällä kesämiehenä.
Vuosi 1982 oli kiireinen, sillä Räfsten oli Tuusulassa palotarkastajana, Imatralla hälytysmestarina ja lopuksi hänet valittiin Luopioisten kuntaan palo- väestönsuojelupäällikön
virkaan joulukuussa.
Räfstenin uran alkuaikana oli melkein joka
kylässä oma palokunta, mutta vaatimuksien
lisääntyessä Pälkäneen ja Luopioisten kuntien alueilta kahdeksan VPK:ta sanoi silloiset
palokuntasopimuksensa 2000-luvulle tultaessa irti, ja palokuntasopimuksien mukaisia
tehtäviä jäivät hoitamaan Onkkaalan, Aitoon,
Luopioisten, Rautajärven ja Salmentaan
vpk:t. Luopioisten vpk sanoi sopimuksensa
irti myöhemmin.
Kesällä 1992 Pälkäneen kunnan silloisen
palo-väestönsuojelupäällikön jäädessä eläkkeelle kunnat neuvottelivat niin, että Räfsten
aloitti molempien kuntien palo-väestönsuojelupäällikkönä työajan ja kustannusten jakautuessa Luopioisten ja Pälkäneen kesken.
Loppuvuodesta 1996 päätettiin perustaa
kuntien yhteinen pelastuslautakunta Pälkäneen kunnan hallintoon ja kuntien yhteinen
pelastuspäällikkö virka laitettiin hakuun:
Räfsten valittiin tähän virkaan.
1980-luvulla pienissä kunnissa oli tapana,
että kunnan ainut silloinen palo- ja pelastustoimen viranhaltija oli mukana kaikissa
tehtävissä mihin vain sai tiedon ja pääsi
lähtemään. Käytössä oli sireenihälytys sekä
komentopuhelinjärjestelmä eli kotona soi
hälytyksen sattuessa lankapuhelin; silloin ei
ollut vielä kännyköitä. Hälytykseen lähtijöitä
varmistamaan hankittiin muutamia hakulaitteita joiden kantama oli muutama kilometri
paloasemasta. Syksyllä 2001 otettiin käyttöön gsm-hälytykset, jolloin saatiin vapaalta
paremmin väkeä hälytyksiin ja palokunnan
henkilöstö pystyi liikkumaan vapaammin
oman paloasemansa ”ulkopuolella” mutta
sai kuitenkin tiedon hälytyksestä.		
Valtatie 12:n pahojen kolarien lisäksi Tapio
Räfsten muistaa muutamia poikkeuksellisia
hälytystehtäviä. Esimerkiksi Honkalan palo
Aitoossa perjantaina 5.12.1986. Tällöin palokuntien väki oli aloittamassa pikkujoulua, kun
alakerran discotiloista alkoi tupruttaa savua

yläkertaan. Rakennus tyhjennettiin pikkujoulun viettäjistä ja palokuntien hälytysosaston
väki lähti kohti paloasemiaan hakemaan varusteitaan ja kalustoaan. Palo saatiin rajattua
alakertaan ja voitaneen sanoa, että suuri hyöty
oli siitä että näissä tiloissa pidettiin useasti mm.
savusukellusharjoituksia sekä kurssituksia.
Heinäkuussa 1998 tapahtui ilmavoimien HAWKkoneen maahansyöksy Laipan metsikköön.
Tällöin jo media toimi nopeasti, koska reilusti
alle tunnin kuluttua hälytyksestä Luopioisten
tien johtopaikalla oli kamerat kuvaamassa ja
toimittajat kyselemässä tapahtumasta. Räfsten muistelee hieman huvittuneena, kun hän
ilmavoimien kapteenin kanssa vei mediaväen
keskelle Laippaa lähelle koneen hylkyä ja mm.
naistoimittajat olivat matkassa ”nappaskengissä” osittain märälle suoalueelle.
Suuria tulipaloja olivat myös Pälkäneen
Puulevyn palo toukokuussa 2008, Lielahden
Kruunukalusteen palo ja Hämeenkatu 10:n
murheellinen tapahtuma.
Kun Pirkanmaalle muodostettiin aluepelastuslaitos vuonna 2003, Räfsten aloitti
Kaakkois-Pirkanmaan aluepalopäällikkönä
(myöhemmin kaikkien aluepalopäälliköiden
nimike muutettiin palopäälliköksi). Toimintaalueen alueen muodostivat Pälkäne, Luopioinen, Sahalahti ja Kuhmalahti. 2005 Kangasalan kunnan alue liitettiin pelastustoimen
osalta Tampereen toimialueesta KaakkoisPirkanmaan toimialueeseen. Tällöin saatiin
toimialueelle ensimmäinen vakinainen yksikkö. Vuoden 2007 alusta Oriveden kaupungin
alue liitettiin pelastustoimen osalta KaakkoisPirkanmaan toimialueeseen. Toukokuun
alusta v. 2007 myös Juupajoen kunnan alue
liitettiin pelastustoimen osalta Kaakkois-Pirkanmaan toimialueeseen. Eli väki lisääntyi ja
uutta opeteltavaa oli runsaasti ja Räfsten pääsi toimimaan ja näkemään pelastustoimen
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Kuvassa oikealla Tapio Räfsten ja vasemmalla uusi tekninen päällikkö Joni Hakala
kirjon sopimuspalokuntien toiminnasta ison
vakinaisen palokunnan toimintaan.		
Vuonna 2011 pelastuslaitoksella tehtiin organisaatiomuutoksia ja Räfsten siirtyi Tampereelle komentotoimiston henkilöstöön
ja vielä lopuksi reiluksi vuodeksi pelastuslaitoksen teknisen päällikön virkaan. Nyt
eläkkeellä ollessaan Tapio Räfsten on ehtinyt sulatella kaikkea sitä muutosta, jonka
hän virkaurallaan koki. Hän on tyytyväinen,
koska on voinut toimia ison pelastuslaitoksen vastuullisella, keskeisellä paikalla kehittämässä pelastustoimea. Räfstenin mukaan
siihen on vaikuttanut hyvä työyhteisö ja se,
että aamuisin oli aina hyvä mieli lähteä töihin
Pirkanmaan pelastuslaitokselle.
Tapio Räfstenin eläketilaisuudessa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen mainitsikin, että
Tapio Räfsten oli kaiken muutoksen keskellä
esimerkki joustavasta ja uudistushaluisesta
pelastusalan ammattilaisesta.

Huoltoasentaja
Tero Sarkola
Huoltoasentaja Tero Sarkola jäi eläkkeelle
31.5. Pelastuslaitoksella hän aloitti tammikuussa 2010 vs. kalustonhuoltajana. Eläkkeelle hän jäi kalustonhuoltaja-huoltoasentajana
Lempäälän paloasemalta.

Suru-uutisia
Ylipalomies
Rainer Niinimäki
Ylipalomies Rainer Niinimäki nukkui pois 29.3.2016. Hän oli syntynyt 9.5.1937. Niinimäki
tuli tilapäiseksi palosotilaaksi Tampereen palokuntaan 1.5.1968. Ylipalomiehen viran
hän sai vuonna 1987. Eläkkeelle Niinimäki jäi vuonna 1992.
Rainer Niinimäki oli tunnettu jalkapalloilija. Hän pelasi TKT:n edustusjoukkueessa
vuodet 1956 - 59, vietti sitten vuodet 1960 - 61 Australiassa ja palattuaan Suomeen
hän pelasi TKT:ssa kauden 1962. Mestaruussarjatasolle Niinimäki nousi Ilves-Kissoissa
kaudella 1963 ja neljä kautta Ilves-Kissoissa ylimmällä sarjatasolla (1964 - 67) kruunasi
hänen uransa. Kaudella 1968 hän pelasi vielä Suomensarjassa TPV:n paidassa.

Muistoissa,
Tommi Antero Tiira
Tommi syntyi 28. maaliskuuta vuonna 1973
Toijalassa esikoisena Ulla ja Markku Tiiran
perheeseen. Tommi jäi perheen ainoaksi
lapseksi. Nuoruusvuotensa Tommi vietti Toijalassa ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1992
Toijalan lukiosta.
Ennen vuosituhannen vaihdetta Tommi
liittyi joukkoomme, tehden lähtemättömän vaikutuksen kaikkiin hänen kanssaan
työskennelleisiin palokuntalaisiin. Tommin
avoin, avulias ja sympaattinen luonne ei
jäänyt keneltäkään huomaamatta. Tommin

erityisosaamista penkkipunnerruksen ohella
olivat letkuverstas- ja tikasmiehen työt. Palomiehen työn lisäksi Tommi työskenteli myös
useissa eri ammateissa. Monet tunsivat hänet joko, muuttomiehenä, rengasasentajana,
hierojana tai vahtimestarina.
Työn täyteinen elämä vaati myös veronsa, aikaa muulle ei juuri tahtonut jäädä. Ihmissuhteet vastakkaisen sukupuolen kanssa jäivät
lyhyiksi ja Tommin kaipaama jälkikasvu sai
odottaa. Tommi oli äärimmäisen lapsirakas ja
lapsettomuus oli Tommille raskas taakka kannettavaksi. Lohtua elämään toivat kuitenkin
kolme kummilasta ja kummin tehtävät Tommi hoiti tyypilliseen tapaansa esimerkillisesti.

Tommi sairastui vakavasti, mutta leikkauksen
ja positiivisen elämän asenteen ansiosta hän
todennäköisesti selvisi taistelusta voittajana.
Murheitaan Tommi kantoi suomalaiselle miehelle tyypilliseen tapaan sisällään ja tästä oli
seurauksena mielen apeutta. Mieli painui
välillä hyvinkin alas, mutta ulospäin Tommi
antoi sen harvoin näkyä, koska ei halunnut
läheistensä murehtivan ongelmiaan. Ihmisillä kun on muutenkin murheita kannettavanaan. Elämän myrskyissä Tommia tuki
koko kolmosvuoro ja eritoten Jouni ”Rukke”
Viitasaari perheineen. Tommi kuoli äkillisesti
sunnuntaina 3.4.2016 kotonaan.
Useat ovat kyselleet kuinka Tommi kuoli, kysymys on tyypillinen, mutta täysin aiheeton.
Huomattavasti olennaisempi ja syvällisempää pohdintaa aiheuttaa kysymys: Miksi?
Miksi Tommin kaltainen ihminen otetaan
pois keskuudestamme?

”Muut olivat lokkeja, Tommi tiira.”
– Aki Jordman,
Raholan lehtipainon
tulipalossa muutamia vuosia sitten.
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Tommi lepää rauhassa, sinua kaivataan ja jopa kaikessa vaatimattomuudessasikin tiedät
sen kyllä.
Tampereella 8.6.2016
Rukke, Aki, Turkka ja koko III-vuoro
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Tommista jäi kuitenkin meille upeat muistot
ja vastaavanlaista persoonaa tuskin tulee työyhteisöömme enää koskaan. Sotilaspenkkipunnerruksen keskusaseman salin epäviralliset ennätyksetkin saavat odottaa todennäköisesti pitkään (160 kilolla viisi kertaa ja 170
kilolla kolme kertaa). Tommi oli kliseemäisesti
sanottuna liian hyväsydäminen tähän vallitsevaan maailmaan. Hänen kaltaisiaan ihmisiä
maailma tarvitsee, mutta heille ei ahneuden
ohjaamassa yhteiskunnassa valitettavasti
tunnu olevan tilaa.

Marien
kokemukset
Suomessa
R

anskalainen Marie Karn-Schenck oli
tutustumassa Pirkanmaan pelastuslaitoksen hankkeeseen, jonka tarkoitus
on parantaa ikäihmisten paloturvallisuutta.
Marie opiskelee Bordeauxin yliopistossa,
Ranskassa ja hänen tutkintotyönsä on: Fire
safety of elderly people in European countries review and comparison of practices.
Marie tuli Suomeen huhtikuussa ja lähti 11.6
takaisin Ranskaan. Ranskankieltä puhuva paloesimies Pasi Virtanen jututti Marieta juuri
ennen hänen lähtöään takaisin kotimaahansa. Tässä Pasin juttu:
Mariella ei ollut ensinkään minkäänlaista käsitystä Suomesta ennen tänne tuloaan. Suunnitelmissa oli ensin lähteä Kanadaan, missä
olisi kenties pärjännyt omalla äidinkielellään.
Kaunis, puhdas luonto myös houkutti tässä
kaukaisessa kohteessa. Koska matkustuskokemusta yksin oli erittäin vähän ja kohde oli
kalliinpuoleinenkin, niin kohteeksi piti valita jokin toinen maa. Ehkä pohjoismaista tai
jotain...

tietoja hieman luonnoltaan ja olosuhteiltaan
Kanadaa muistuttavasta Pohjoismaasta. Tässä
siis hyvä vaihtoehto ja samalla mahdollisuus
parantaa englannin kielen tasoa.
Marien mielestä Suomi on kaunis ja rauhallinen maa, jossa asuu hissukseen elävä kansa.
Kansa, joka ei tee itsestään suurta numeroa.
Tampereeseen ihastutti sen sijainti kahden
ison järven välissä ja arkkitehtuuri, jossa oli
sopivalla tavalla säilytetty vanhan teollisuuskaupungin ilme.
Parasta Marien mielestä olivat solmitut ihmissuhteet, jotka olivat muodostuneet työskentelyn ja vapaa-ajan myötä. Ihmetystä herätti
ihmisten ujous ja puhumattomuus. Joskus
hänellä oli tunne, etteivät ihmiset haluaisi
keskustella hänen kanssaan. Suomalaisten
runsas alkoholinkäyttö oli ollut myös yllättävää ja pelottavaa.

runsaasti perheensä kanssa aikaa viettävänä
hän tuntee nyt pärjäävänsä paremmin itsenäisenä. Hän sanookin perhekeskeisyydessä
olevan isoja eroja Suomen ja Ranskan välillä.
Suomalaiset nuoret tuntuvat itsenäistyvän
nopeammin.
Ranskassa Marieta odottaa vielä vuoden kestävä työn ja opiskelun yhdistelmä. Hän tulee
työskentelemään yrityksissä jonkinlaisena”
työhyvinvointiteknikkona”. Hänen tehtävänään on siis huolehtia kokonaisvaltaisesti
ihmisten työskentelyolosuhteista kaikella
tasolla.
Kokonaisvaltaisesti Marie oli tyytyväinen olosuhteisiinsa Tampereella ja tämä kaupunki
todennäköisesti tulee olemaan matkakohteena vielä tulevaisuudessa. Syvä kaipuu jää
Haulitornin munkkeja kohtaan.
Paloesimies Pasi Virtanen

Marie kokee tulleensa itsenäisemmäksi näiden kymmenen viikon aikana. Normaalisti

Marien yliopistossa oli ollut jo kokemusta
Suomessa matkustamisesta. Mm Florian Foissot’ han oli täällä jo käynyt. Marie ei häntä
ennemmin tuntenut, mutta hän sai kuitenkin

Hanna Raijas / Framepage
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Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa
muutetaan sekäjäte lämpövoimaksi ja sähköksi
Tampereen Tarastejärvellä toimiva Tammervoiman hyötyvoimalaitos valmistui vuoden
2016 alussa ja siellä hyödynnetään yli 600
000 ihmisen sekajätteet lämmöksi ja sähköksi. Laitoksessa käsitellään noin 160 000 tonnia
sekajätettä vuosittain Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:n ja Mustankorkea Oy:n (sijaitsee Jyväskylässä) alueilta. Tästä määrästä saadaan noin
400 gigawattituntia ja sillä lämmittää sekä
valaisee noin 30 000 asuntoa vuosittain.

Jätteen polttaminen lisää jätteen lajittelun
tarvetta ja esimerkiksi lasi ja metalli pitäisi
lajitella pois sekajätteestä. Metalli ei kuulu
polttoon ja tavoitteena on laitoksen käytettävyyden turvaaminen sekä polttoaineen
lämpöarvon parantaminen.

Lähteenä on käytetty Tammervoiman internetsivustoa sekä toimitusjohtajan haastattelua Aamulehden verkkolehdessä 13.6.
Viestintäsuunnittelija Elina Haapala

Paloasemilla lajitellaan myös lasi ja metalli,
jottei sekäjätteen sekaan päädy sinne kuulumattomia jätejakeita.

S

uomen palopäällystöliiton järjestämässä Turvallisuusviestinnän
seminaarissa pohdittiin monipuolisesti eri turvallisuusviestinnän keinoja ja menetelmiä sekä ideoitiin
uusia tapoja ihmisten tavoittamiseen.
Tampereen kaupungin viestintäjohtaja
Anna-Maria Maunu kertoi viranomaisen
roolista viestijänä sekä onnistuneista ja

vähemmän onnistuneista tilanteista viranomaisviestinnässä. Hän korosti, ettei
viranomainen omassa viestinnässään saa
ajatella kohdeyleisön olevan yhtenäinen
massa, vaan viestin ymmärtämiseen vaikuttaa vastaanottajan kulttuurilliset tekijät. Turvallisuus koetaan erilaisena jopa
Suomessa esimerkiksi eteläosassa kuin
pohjoisen haja-asutusalueilla.
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Seminaarissa mietittiin myös eri erityisryhmien tavoittamista turvallisuusviestinnän
keinoin sekä rastitehtävissä että pienryhmäväittelyissä. Ryhmissä harjoiteltiin myös esiintymistä erilaisilla harjoitteilla. Isona kokonaisuutena seminaarissa oli myös sosiaalinen
media, sen pelisäännöt, tilastointi ja uudet
sovellukset, joiden kautta voidaan tavoittaa
nuoria sekä nuoria aikuisia.
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Turvallisuusviestinnän seminaari Tampereella 9.-10.6.2016

Työsuojelutoimin
Pirkanmaan pela
P

irkanmaan pelastuslaitoksella työsuojelutoimikuntana toimii Yhteistyöryhmä,
jonka puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen. Ryhmän jäsenet
kaudella 2014 - 2017 ovat Backman Henri,
Lampinen Pertti, Micklin Saija (ryhmän sihteeri), Mustajärvi Panu, Pispala Sirkku, Savilahti
Markku, Isotalo Matti, Mellin Pekka, Mutikainen
Pekka ja Veija Jari.
Varsinaiseen työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heidän varahenkilönsä (neljä
henkilöä) sekä työsuojeluasiamiehet (neljä
henkilöä: kolme pelastusalueilla ja yksi ensihoidossa). Työsuojelupäällikön (Mellin, kuvassa keskellä) ja työsuojeluvaltuutettujemme
(Savilahti, kuvassa vasemmalla ja Syrjä, kuvassa oikealla) yhteenlaskettu pelastustoimen palvelusaika on 103 vuotta. Näkemys ja
kokemus ovat oletusarvona riittävä.
Poikkeamatilanteiden raportointiin ja seurantaan käytössämme on Työturva Monitori,
jonne erilaiset työtapaturma ja vähältä piti- /
vaaratilanneilmoitukset laaditaan. Ilmoituksen laatijan tulee huomata vaihtaa ohjelman
esimieheksi tarjoama päällikköhenkilö omaksi sen hetkiseksi lähiesimieheksi, jonka kanssa
ilmoitus on hyvä yhteistoiminnassa laatia.
Näistä ilmoituksista on perinteisesti raportoitu sekä pelastuslaitoksen Johtoryhmälle että
edellä mainitulle Yhteistyöryhmälle.
Perinteisen raportoinnin jatkeeksi on ilmoituksiin reagoinnissa kuluneen kevään aikana
otettu käyttöön aiempaa hieman aktiivisempi
toimintatapa. Toimintojemme poikkeamailmoituksiin voidaan tapauksesta riippuen pyytää lisäselvityksiä. Siirrymme näin toimien Työturva
Monitorin aktiivisempaan hyödyntämiseen:
Tilastoinnista kehittämistyön välineeksi - siirrämme painopistettä reaktiivisen toimintatavan
sijasta ennakoivaan ja ohjaavaan, korjaamisen
tarpeita analysoivaan tapaan toimia.
Tämän toimintatavan suhteen on painokkaasti korostettava, ettei poikkeamailmoitus-

ten tutkimisessa ja lisäselvityspyynnöissä ole
koskaan takana syyllistäminen tai syyllisen
etsiminen johonkin tapahtumaan, vaan kyse
on toimintatapojemme tai rakenteidemme
mahdollisten vikojen tai puutteiden tunnistamisesta ja niiden korjaamisesta. Jos jotakin
ei-hyväksyttävää pääsee tapahtumaan, haluamme poistaa piilevän valuvian.
Kun jonkin ongelman aiheuttaja saadaan
tunnistettua, kohdennetaan kulloinkin tarpeelliset toimet asian eliminoimiseksi tulevassa toiminnassa. Organisaatiossamme pitää
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omaksua mahdollisimman laajasti jatkuvan
parantamisen periaate, jossa eri toimintoja kehitetään koko ajan saavuttaaksemme entistä
paremman toimintatason ja -varmuuden. Tätä
ei voi ostaa kaupasta rahalla, vaan se tulee olla
tapana tehdä ja toimia. Huolellisesti.
Edellä mainitussa tavoitteellisessa työsuojelu- ja työturvallisuustoiminnassa on lähtökohtaisena perustavoitteena kaikkien työntekijöidemme osallistaminen; työsuojelu ei ole
ainoastaan siihen erikseen nimettyjen henkilöiden asia. Paras ja tavoiteltavin vaikuttavuus

nta
astuslaitoksella
minnassa ja tilanteissa aina painoarvoltaan
paras hyve, vai onko alakulttuurina piilotettua työturvallisuuden vähättelyä ja kannuksien ansaitsemista kyseenalaisin työtavoin?
Pirkanmaan pelastuslaitoksen työsuojelun
toimintaohjelmassa 2016 - 2017 tavoitetila
on esitetty seuraavasti:
”Työsuojelun päämääränä on luoda työolosuhteet sellaisiksi, ettei työntekijä joudu alttiiksi tapaturmille eikä työperäisille sairauksille. Tavoitteena on fyysisesti ja psyykkisesti
turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja kehittävä
työympäristö. Pelastuslaitoksen turvallisuuden edistämisen kannalta on tärkeätä omaksua työsuojelu työpaikalla kaikkien yhteiseksi
asiaksi ja, että työnantaja ja työntekijät toimivat yhteistyössä keskenään. Tavoitteena on
lisäksi tehdä riskien arvioinnista osa henkilöstön jokapäiväistä työtä, joka tulisi näkyä mm.
hankinnoissa, koulutuksissa ja operatiivisessa
toiminnassa.”
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee
tehdä tiedostettua, suunnitelmallista ja aktiivista työtä. Kun saavutetaan tavoitteenamme oleva tilanne, jossa asioista organisaation
kaikilla portailla aidosti ja ennakoivasti huomioiden välitetään ja kannetaan vastuuta,
ohjautuu toiminta työturvallisuuden tasoa
kohentavalle uralle. Enkä väitä etteikö näin
olisi jo nyt, mutta kuten sanottu, jatkuvan
parantamisen periaatteella tarkasteltuna asioissa ja toimintavoissa on aina vara parantaa.
Asenne plus tahtotila on yhtä kuin kehitys.

Tästä kokonaisuudesta syntyy Pirkanmaan
pelastuslaitoksen turvallisuuskulttuuri. Sitä
emme todellakaan voi ostaa, emme hankintana kilpailuttaa - se pitää yhdessä joka päivä
huomioida ja rakentaa. Miten turvallisuusasioihin tosiasiallisesti suhtaudutaan? Onko
huolellisuus, ammatillisuus ja harkinta toi-

Pirkanmaan pelastuslaitoksessa on parhaillaan käynnissä useita työturvallisuuteen
liittyviä kehittämishankkeita, osa pelastuslaitoksemme vuosisuunnitelman tavoiteasettelussa sitoviksi kirjattuina. Nämä tavoitteet
realisoituvat aikanaan.
Rakennamme Pirkanmaan pelastuslaitoksen
turvallisuuskulttuuria yhdessä.
Pekka Mellin
Työsuojelupäällikkö
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Pirkanmaan pelastuslaitos on organisaationa mukana sosiaalisessa mediassa, niin
kuin nykyään tapana on. Pelastuslaitos
päivittää sivujaan kertomalla turvallisuusviestintään liittyviä asioita, mutta
kevyemmällä otteella kuin perinteinen
virkamiesviestintä.
Vaikka kanava on alun perin tarkoitettu
turvallisuusviestinnän tarpeisiin, niin
kanavaa suunnitellaan myös osaksi onnettomuustiedottamisen tehostamista.
Somea voitaisiin käyttää esimerkiksi joissakin poikkeuksellisissa onnettomuuksissa, joissa väestöä halutaan varoittaa tai
antaa toimintaohjeita erilaisissa onnettomuustilanteissa.
Pelastuslaitoksen sosiaalisen median
käyttö eroaa pelastuslaitoksen henkilöstön henkilökohtaisesta sosiaalisen
median käytöstä. Joskus henkilöstöltä
unohtuu, että somessa ei saa käsitellä
työtehtäviin liittyviä asioita. Esimerkiksi
työntekijöiden allekirjoittamassa vaitiolovelvollisuudessa sanotaan: ”Sitoudun siihen, etten Pirkanmaan pelastuslaitoksen
palveluksessa tai muuten organisaatiossa
tai sen toimeksiannosta toimiessani, paljasta sivulliselle, jätä hänen saatavilleen
tai muulla tavoin saata hänen tietoonsa
mitään salassa pidettävää tai luottamuksellista tietoa. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on voimassa vielä palvelus-,
toimeksianto- tai sopimussuhteen päättymisen jälkeen”.
Myös virkamieslaissa mainitaan asiasta.
”Virkamieslaki edellyttää, että virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Tämä koskee
myös esiintymistä sosiaalisessa mediassa
yksityishenkilönä vapaa-ajalla”.
Työtehtäviin liittyvissä päivityksissä saatetaan arvioida esimerkiksi asiakkaan humalatilaa tai mielenterveyden ongelmia.
Vaikka asiakasta ei pysty tunnistamaan,
ei asiakkaiden julkinen arviointi kuulu
pelastuslaitoksen arvomaailmaan.

LETKU & LAASTARI

syntyy, kun työturvallisuus on työyhteisömme
jokaisen henkilön asia, kaikkina vuoden työpäivinä. Tämä vaatii sitoutumista ja asennetta.
Asennekasvatusta ja esimerkein motivoimista.
Hyvää esimiestyötä kaikilla tasoilla.

Säännöt
ne on
somessakin

Voimassa kaiken
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Kuva: Petri Remsu

nikää

L

iikunnallisilla elämäntavoilla on todettu laajoja vaikutuksia terveyden
edistämisessä sekä sairauksien ehkäisemisessä jo muinaisesta Kreikasta
lähtien. Terveen ja elämänlaadultaan myönteisen elämänkaaren rakentuminen nojautuu
sosiaalisiin suhteisiin, terveelliseen ravintoon,
riittävään liikuntaan sekä lepoon. Suomalaiset terveyssuositukset toteavatkin liikunnan
osalta vähimmäisvaatimuksen viikkoittaisesta
fyysisestä aktiivisuudesta täyttyvän jo vajaan
kolmen tunnin reippaalla kävelyllä sekä kahdella voimaharjoitteella. Näillä minimieväillä
voidaan olettaa myös operatiivisessa pelastustoiminnassa mukana olevan säilyttävän
savusukelluskelpoisuutensa, terveytensä lisäksi. Ja, sallikaa minun sanoa, alle viisikymppisenä savusukellusrajan alittava hapenotto
on terveysriski sydän- ja verisuonisairauksille;
tehtävänkuvaan katsomatta.
Kestävyysliikunnan rinnalla voimaharjoittelu
on noussut merkittäväksi terveyttä edistäväksi osa-alueeksi niin tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyssä ja hoidossa kuin ikääntyvien
henkilöiden elämänlaatua ja toimintakykyä
parantavana tekijänä. Lihasten, jänteiden
ja luisten rakenteiden vähentynyt kuormittaminen altistaa kehomme raihnaudelle ja
jaksamattomuudella terveyden ja hyvinvoinnin sijasta. Lihaskadon eli lihasten massan vähentymisellä on yhteys toimintakykyyn, jota
voidaan ehkäistä henkilön omilla toimilla
(kuva 1). Tutkimusten pohjalta nykymuotoinen kestävyysharjoittelukin on kokenut
murroksen voimaharjoitteiden suhteen. Voimanpuute voikin olla suorituskykytulppa
kestävyyssuoritteessa.

Voimaharjoittelu
on turvallista

Voimaharjoittelu suojaa
vammautumisilta
Hyvä voimataso parantaa ja ylläpitää työssä
jaksamista työtehtävästä riippumatta. Työn
suhteellinen kuormitus esimerkiksi hartioille
laskee voimatasojen noustessa. Pelastustyössä voima- ja kehonhallinta vaatimukset
kohdistuvat elementteihin, jotka vaativat
erityisesti vartalon ojentajien ja olkapäiden
hallintaa. Potilaan kantaminen portaissa vaatii alaraajan liikehallintaa pakaroiden kautta
sekä keskivartalon hallintaa niin kierto- kuin
ojennussuuntaan. Esineiden nostaminen ylös
ja kannatteleminen vaativat olkapäiden ja lapaluiden voimaa sekä rintarangan liikkuvuutta. Dynaamista tasapainoa voidaan parantaa
kehittämällä liikesuorituksessa vaadittavaa
voimaa, siis ilman ”toiminnallista harjoittelua”,
työsuorituksen omaisilla harjoitteilla, kuten
askelkyykyillä, pystypunnerruksilla, maastavedon eri variaatioilla yms. Lihasvoiman kasvu
erityisesti pakaroiden alueella antaa valmiuksia toimia tasapainoa haastavissa tilanteissa,
kuten liukkailla pinnoilla sekä portaita noustessa ja laskeutuessa ja maastossa liikkuessa.
Alaraajaharjoitteita (ja muitakin harjoitteita)
vaikeuttavat tuki- ja liikuntaelinkivut tulee
hoitaa akuutisti kuntoon. Mielelläni käytän
termiä aggressiivinen kuntoutus, joka on
vastakohta vuosien odottelulle ja päämäärättömälle jahkailulle. Iän karttuessa ja mahdollisen eläköitymisen koittaessa on sitten
mukavampi omata vahva keskivartalo ja jalat,
jotka helpottavat nostamisten, kantamisten
ja esimerkiksi vuoteesta nousemisten kanssa.
Inhimillisenä tekijänä voidaan olettaa suorituskyvyn nousun vaikuttavan myös touhuamiseen ja jaksamiseen lasten ja lastenlasten
sekä puolison kanssa.
Toiminnastamme paljon on mallioppimista,
niin myös tavat hoitaa omaa terveyttää liikkumisen avulla. Siirrämme siis omaa fyysistä
aktiivisuutta tai inaktiivisuutta jälkipolvillemme, tahdoimme tai emme. Näin myös iäkkäämpien palomiesten, sairaankuljettajien,
toimistohenkilöiden ja ammattimiesten aktiiviset toimet lihasvoiman ylläpitämiseksi ja
edistämiseksi periytyvät antaen rohkaisevaa
esimerkkiä omille, jo nuoruuden notkeuden
ohittaneille lapsille ja työtovereille.
palomies Vesa Tabell
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Voimaharjoittelun on todettu olevan turvallista kouluikäisistä satavuotiaisiin. Vapaat
painot ja omalla kehonpainolla suoritetut
harjoitteet haastavat kehon hallintaa yhdistäen monipuolisesti tasapainoa ja liikkuvuutta.
Yksi voimaharjoittelun elementeistä on voiman lisäksi liikkuvuuden lisääntyminen. Kyykyssä käyminen, käsien nostaminen suoraksi
pään yläpuolelle tai selän suoristaminen ovat

toimia, joihin arkielämä ei meitä välttämättä
haasta. Runsaasti näyttöä löytyy myös ryhmässä suoritetun liikunnan ryhmäyttävästä
ja motivoivasta vaikutuksesta. Yhteinen kokoontuminen salille antaa esimerkkiä puolin
ja toisin työkyvyn ylläpitämisestä.

Tätä et tiennyt:

Ensimmäinen 100 metrin keih
olla myös Tampereen palopää
Ei, otsikossa ei ole virhettä, eikä se ole mätäkuun vale.
Faktaa joka ainoa sana. Lähdetään liikkeelle kuitenkin
takapainotteisesti.

S

ata vuotta sitten Euroopassa käytiin
maailmansotaa. Myös suomalainen
yhteiskunta järkkyi tammi-huhtikuussa 1918. Elettiin synkkiä viikkoja ja kuukausia, kun veli oli veljeä vastaan. Yhdelle aika näyttäytyi kansalaissotana, toiselle
se oli luokkasota, kolmannelle vapaussota,
neljännelle veljessota. Sisällissota kuitenkin
yhtä kaikki.
Sotaa edeltävät levottomuudet näkyivät ja
tuntuivat kaikkialla. Tampereella palokunnassakin, jossa palomestarin päällikkövirkaa hoiti alipalomestari Kaarle E. Viitanen.
Miehistö vaati erottamista lakolla uhaten
(14.4.1917) ja alipalomestari Urho Aaltosen
valitsemista päälliköksi. Viitanen jätti lopulta itse eroanomukseen, jonka valtuusto
hyväksyi 1.6.1917. Uudessa haussa palomestarin virkaa tavoitteli kahdeksan ehdokasta. Kaupunginvaltuuston syyskuisessa
äänestyksessä teknikko Elis Sivén voitti alipalomestari Aaltosen äänin 21-7. Palomiehet
esittivät jyrkän paheksumisensa ja ilmoittivat
kieltäytyvänsä työstä Sivénin alaisuudessa.
Koska nimityksestä oli tehty myös virallinen
valitus, virkaanastuminen siirtyi ja avoimelta konfliktilta vältyttiin. Uudessa tilanteessa
alipalomestari Aaltonen nimitettiin virkaatekeväksi palomestariksi.

Kiitelty päällikkö
Tunnelma palokunnassa kiristyi uudelleen,
kun kaupungin komendantinvirasto taistelujen päätyttyä määräsi Sivénin palomestariksi
huhtikuussa 1918. Monien vaiheiden jälkeen
asia ratkesi rauhallisesti, kun Sivén kesäkuussa otti vastaan päällystöviran Viipurin
kaupungin palokunnassa. Lokakuussa Tampereen valtuusto valitsi palomestariksi virkaa
auki julistamatta alipalomestari Aaltosen.

29-vuotias palomestari aloitti päällikkyyden
haastavassa tilanteessa. Kaupungissa oli
käyty veristä sotaa. Taistelu Tampereesta oli
pohjoismaiden sotahistorian siihen mennessä suurin kaupunkitaistelu. Valtuusto totesi
Aaltosen vaikeissa olosuhteissa hoitaneen
vt. virkansa kunnialla eikä ollut osallistunut
politiikkaan.
Urho Aaltosen ura Tampereen palomestarina jäi
lyhyeksi. Palokunnasta ainoana hän sairastui influenssaviruksen aiheuttamaan, maailmassa 20
miljoonaa ihmistä surmanneeseen espanjantautiin toukokuun alussa 1919 ja kuoli viikkoa
myöhemmin. ”Toiminnassaan ja tehtävissään
osoittautui hän erikoisen tunnolliseksi, niin että
hän sen kautta saavutti sekä ylempiensä että
alaistensa täyden luottamuksen.”, kaupungin
valtalehti Aamulehti kirjoitti.

Aikansa huippu-urheilija
Messukylässä 26.1.1889 syntynyt Urho Aaltonen ehti olla myös monipuolinen urheilija. Otsikoihin hän nousi 18-vuotiaana voittaessaan
Suomen lyseoiden urheiluliiton mestaruudet
keihäänheitossa, seiväshypyssä, kiekonheitossa, seiväshypyssä ja visapallonheitossa 1907.
Keihään ja seipään tulokset olivat parempia
kuin epäviralliset Suomen ennätykset. Aaltosen ennätystulokset eivät virallisissa tilastoissa
näy, koska sellaisia alettiin pitää vasta seuraavasta vuodesta lähtien. Jatkossa Aaltonen ehti
saavuttaa Suomen mestaruuden seiväshypyssä neljästi ja viisiottelussa kaksi kertaa. Kymmenottelun Suomen mestaruus toi hänelle
Urheilukuninkaan tittelin 1911.

Keihästulos 101,14 !
Vuonna 1910 Aaltonen oli kilpailumatkalla
Ruotsissa ja voitti silloisen keihäänheiton
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ruotsalaisen ME-miehen Erik Lemmingin.
Keihäänheiton Suomen mestaruutta Urho
Aaltonen ei koskaan voittanut, vaikka juuri
tuossa lajissa saavutti parhaat tuloksensa. Yli
100 m hän heitti Helsingissä 22-vuotiaana
25.5.1911. Lukema 100.16 oli maailmanennätys, ja luonnollisesti ensimmäinen yli
sadan metrin tulos. Hän paransi ennätystä
Helsingissä saman vuoden elokuussa. Uusi
ME-lukema oli nyt 101.14.
Oletko vieläkin epäuskoinen? Pointti on siinä, että Aaltonen heitti hyvin molemmilla
käsillä. Tuohon aikaan keihäskisa ratkaistiin
pääsääntöisesti kahden käden tuloksin: ”paremman käden” tulos ja toisen käden tulos
laskettiin yhteen. Vähitellen kahden käden
tuloksista luovuttiin ja siirryttiin nykyiseen
käytäntöön.
Vuosi 1911 oli Aaltosen paras kausi. Seuraavana vuonna olivat Tukholman olympialaiset.
Elämänsä kunnossa olleen mestarisuosikin
matka tyssäsi käden loukkaantumiseen. Kahden käden yhteistuloksen olympiavoiton otti
toinen tamperelainen, Pyrinnön Julius Saaristo (109.42). Aaltonen kilpaili vielä 1913 ja
voitti SM-hopeaa kiekonheitossa ja pronssia
seipäässä. Yleisurheilu-ura ja paini päättyivät
loukkaantumisiin.
Urheilun ohessa Aaltonen oli opiskellut
voimistelunopettajaksi. Hän toimi opettajana, kunnes syksyllä 1916 haki ja valittiin
alipalomestarin virkaan. Nuoren miehen
palokuntaura kesti vain vajaat kolme vuotta.
Espanjantauti, Suomessa 1918-19 yli 25 000
ihmistä surmannut influenssa vei palomestari-urheilijan terveyden. Elämä päättyi 30
vuoden ikäisenä 11.5.1919.
Teksti: Juhani Katajamäki

häänheittäjä ehti
ällikkö
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Urho Aaltonen, tamperelainen
huippu-urheilija teki keihäänheiton maailmanennätyksen ja samalla
ensimmäisenä maailmassa yli 100
m:n tuloksen vuonna 1911. Kuva:
Suomen Urheilumuseosäätiö.
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Sammutusvesi
Letkukontti
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on otettu käyttöön uusi sammutusveden siirtoon tarkoitettu
letkukontti. Konttiin on sijoitettu 1000 metriä
110 mm:n letkua ja saman verran, 1000 metriä 76 mm:n letkua. Tämä letkumäärä voidaan
selvittää ajoselvityksenä suoraan lavalta joko
rinnakkain tai halutessa tietenkin myös peräkkäin, jolloin päästään yhteensä 2 kilometrin
selvityspituuteen. Lisäksi konttiin on sijoitettu
200 metri 52 mm:n työjohtoa.

hyödynnettäviksi keskittämällä ne ”pyörien
päälle” yhteen paikkaan.
Kontin pääasiallisena kuljetusvälineenä käytetään Hämeenkyröön siirrettyä, aiemmin
Nokialla palvellutta nelivetoista kaksiakselista
koukkulava-autoa, jolla päästään liikkumaan

Kontin varustukseen kuuluu myös tela-alustainen Kulkuri-moottoriruisku ahkioineen.
Lisäksi kalustossa on mm. järeää armatuurikalustoa sekä vesitykki.
Kontti on sijoitettu Hämeenkyröön, jossa sen
käytöstä pääasiassa vastaa Hämeenkyrön Kirkonkylän VPK päällikkönsä Jarmo Kalliolan
johdolla aluepalomestari Jorma Kiviniemen
alaisuudessa. Kalliolan johdolla on myös suoritettu kontin loppuvarustelu ja armatuurien
kiinnitys.
Kontin yleissuunnittelusta on vastannut
Heikki Seppälä ja kontin rakennus on toteutettu alusta loppuun teknisen osaston
Ruoveden korjaamolla huoltoasentaja Paavo Sihvosen toimesta. Apua ovat käyneet
antamassa myös asentajat Jarmo Lindström
ja Tomi Yrjänäinen.
Kontti on pyritty toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti kierrätys ja kestävä kehitys huomioiden. Esimerkiksi kalustotilan säleovina on hyödynnetty poistetusta
sammutusautosta purettuja säleovia.
110 mm:n letkua on ollut ennestään Pirkanmaan muutamilla paloasemilla varastoissa
ja ne on nyt saatu operatiivisesti paremmin

Letkukontti ja hinattava
pumppu-yhdistelmä
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hieman pahemmassakin paikassa tai oikaisemaan esimerkiksi peltojen tai nurmikoiden
poikki. Toki konttia voidaan liikuttaa kaikilla
kolmella muullakin käytössämme olevalla
koukkulava-autolla.
Ajoselvitys kontista 110 mm letku

ihuolto tehostuu
Hämeenkyröön tehokas, todellinen
vedenpumppauksen suurtehokeskittymä
Vaihtolavapumppu
Nyt käyttöön otettavan letkukontin lisäksi
Hämeenkyröön on keskitetty todella tehokas
pumppauskapasiteetti. Jo muutamia vuosia sitten tekninen osasto toteutti silloinkin
omana työnään Seppälän innovoidessa ja
Sihvosen toteuttaessa Suomessa tiettävästi
ainutlaatuisen pumppuratkaisun: Teknisesti
ehjä mutta kalustokoriltaan pahoin ruostunut nokkapumpullinen Sisu-sammutusauto
sahattiin poikki ja sijoitettiin etupäänsä (moottori ja nokkapumppu) osalta vaihtolavalle.
Täten saatiin 4000 lirtaa/min Esteri-palopumppu ja Sisun moottori hyödynnettyä ja pumppaustehoa saatiin vielä merkittävästi lisättyäkin ottamalla moottorin toisest päästä voima

Jos sinulla on kalustoon liittyviä kysymyksiä tai aloitteita, ota yhteys
Pirkanmaan pelastuslaitoksen kalustotyöryhmään, joka hoitaa kalustoon liittyvät asiat. Puheenjohtaja on kalustoinsinööri Heikki Seppälä.
Jäseniä ovat palomestari Ville Vahala, paloesimies Jaakko Alasaukkooja, paloesimies Harri Järvelä, lääkintämestari Ari Kannisto, automestari Hannu Mansikkamäki, palomies Jukka Niemenmaa, ylipalomies Jari
Vierinen ja ylipalomies Pertti Mikkola.

hydrauliikalle ja hankkimalla ko. pumppauskonttiin 2 kpl á 5000 litraa/min hydraulisia uppopumppuja. Niillä pumpuilla ei tosin saada
kovaa painetta, mutta veden siirtoon erittäin
tehokkaita esimerkiksi jonkin kohteen tyhjennyspumppauksessa tai tarvittaessa sammutukseen voidaan paineenkorotukseen käyttää
jonkin muun yksikön pumppua.

Hinattava pumppu
Pelastuslaitos osti joitakin vuosia sitten Takon
lakkautetulta tehdaspalokunnalta hinattavan
raskaan ruiskun teholtaan 6000 litraa/min.
Viime talvena tähän ruiskuun vaihdettiin alkuperäisen, hieman ”huteran” yhden akselin
tilalle käytetty mutta uudempi ja tukevampi
alusta. Vaihtotyön toteutti Hämeenkyrön paloasemalla ylipalomies Jukka ”Nalle” Lehtinen.
Alustana hyödynnettiin vanhaa tarpeettomaksi käynyttä öljyntorjuntakärryn alustaa.

Hämeenkyrössä on myös melko iäkäs, mutta
hyvässä kunnossa oleva raivausauto joka on
varustettu nykyaikaisten pelastusvälineiden
lisäksi muun muassa viidellä sähkökäyttöisellä uppopumpulla ja yhdellä auton hydrauliikalla toimivalla uppopumpulla. Tätä autoa
voidaan luonnollisesti myöskin hyödyntää
hinattavan pumpun vetämiseen ja tarvittaessa käyttää nosturia raskaiden imuletkujen
nostamiseen.
Hämeenkyröön on sijoitettu myös polttoainehuoltokärry, joten Hämeenkyrön paloasemalta saadaan VPK:n toimesta liikkeelle
erittäin tehokas ja itsenäiseen, myös pitkäkestoiseen työskentelyyn pystyvä ”vesihuoltokomppania”
Kalustoinsinööri Heikki Seppälä

Mitä ei kaupasta saa,
voidaan tehdä itse Pirkanmaan
pelastuslaitoksen teknisen osaston toimesta,
yhdessä käyttäjien edustajien kanssa.

15

LETKU & LAASTARI

Pumpulla on myös annettu virka-apua Bronto Skyliftille uusien puomitikkaiden vesilinjojen testiajoissa ja viralliseksi tuottoarvoksi on
heidän mittareillaan saatu 6465 litraa/min 6
barin paineella.

Hämeenkyröstä saadaan täten liikkeelle
kerralla 20 000 litraa/min pumppausteho
jos koukkulava-auton kyytiin otetaan sekä
vaihtolavapumppu että perään hinattava
ruisku. Vaihtoehtoinen kombinaatio on ottaa kyytiin letkukontti ja perään hinattava
ruisku.

Opinnäytteitä
Julkaisemme pelastuslaitoksen henkilöstön tekemiä
opinnäytteiden tiivistelmiä ja lyhyitä esittelyjä
lehdessämme. Alkuperäiset opinnäytteet tai linkit niihin
löytyvät pelastuslaitoksen intrasta kohdasta hankkeet.

Toimintakortit lisäävät EKG-rekisteröinnin laatua
Pirkanmaan pelastuslaitoksella
Artikkeli perustuu kirjoittajan ylemmän ammattikorkeakouluntutkinnon opinnäytetyöhön ”EKG-toimintakortin kehittäminen ja
toimintakorttien laadun arviointi”. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Pirkanmaan
pelastuslaitoksen ensihoitopalveluiden EKGrekisteröinnin kokonaisvaltaista laatua.
EKG-rekisteröinti on tutkimus, joka voidaan
tehdä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai
ensihoitopalvelua tekevien ensihoitajien
toimesta potilaan kotona kivuttomasti ja
nopeasti. EKG-rekisteröinnin tarkoitus on
sydäninfarktin diagnosointi ja infarktin paikantaminen sekä rytmihäiriöiden selvittely.
Laatukäsitteen moninaisuus on haastava asia
kaikin puolin, sillä sen ymmärtäminen voi vaihdella eritavoin. Ensihoitopalvelussa tärkeä laadun mittari on asiakaskokemus ja hoitoketjun
toimivuus. Ensihoitajien tulee hallita EKG-rekisteröinti tiedollisesti ja taidollisesti sekä tiedostaa EKG-rekisteröinnin merkitys ja vaikuttavuus
potilaan hoitoketjussa. Lisäksi EKG:llä on arvoa
vain, jos se on standardin mukainen: toistettava
ja laadulliset kriteerit täyttävä.
Pirkanmaan pelastuslaitos suorittaa ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sovitusti ensihoitopalvelua Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä, Nokialla ja Valkeakoskella .
Vuonna 2014 ensihoitopalvelu suoritti 35 441
tehtävää. EKG-rekisteröintiin ensihoitopalvelut käytti LIFEPAK®12 ja 15 –defibrillaattori/
monitoreita, jotka ovat ensihoitotyön monitoimilaitteita. Lisäksi ensihoitopalveluiden
käytössä on EKG-rekisteröinnin suorittamiseksi opinnäytetyön osana vuosina 2013 ja
2014 käyttöönotetut toimintakortit. Näiden
toimintakorttien käyttöä laadun näkökulmas-
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ta tutkittiin e-lomakekyselyllä ja määrällisellä
tutkimuksella loppuvuonna 2015 operatiivisessa ensihoitopalvelussa Pirkanmaan pelastuslaitoksella kuukauden ajan.
Toimintakortti on ohjekortti, joka on sijoitettu EKG-laitteen kantolaukkuun. Korttia voidaan käyttää mielikuvaharjoitteluun, perehtymiseen ja osaamisen varmistamiseen EKGrekisteröinnissä. Kortti selventää Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin ensihoidon operatiivisen
toiminnan ohjetta rintakipupotilaan EKG:n
rekisteröinnistä Pirkanmaan pelastuslaitoksen käyttämille EKG-laitteille. Toimintakorttien avulla pyritään parantamaan EKG-rekisteröinnin laatua. Toimintakortin mukaisesti
toimien EKG-rekisteröinnistä muodostuu
dokumentti, joka on potilasasiakirja. Toimintamalli mahdollistaa luotettavan ja potilasturvallisen hoidon jatkumisen potilaan
hoitoketjussa.
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Laadunhallinta EKG-rekisteröinnissä on ammatillista, luotettavaa ja potilasturvallista
toimintaa, joka ei saa pysähtyä tekniseen
esteeseen tai osaamattomuuteen. Standardoiminen ja yksinkertaistaminen on tärkeää potilasturvallisuuden parantamisessa ja
hallinnassa. Toimintakorttien käyttö osaltaan
selventää voimassa olevia hoito- ja toimintaohjeita ja on potilasturvallisuuden näkökulmasta ammatillista, luotettavaa ja potilasturvallista ensihoitopalvelua. Korttien käyttö
antaa ensihoitopalvelua tekevälle henkilölle
mahdollisuuden hallita laatua niin noviisina
kuin kokeneenakin ensihoitajana.
Marko Pieniaho, lääkintäesimies
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Tutkimuskysely lähetettiin 282:lle ensihoitopalvelua tekevälle henkilölle. Vastausprosentti oli 44 (n =124). Vastanneista lähes
90 prosenttia oli tietoisia toimintakorteista.
Ensihoitopalvelua tekevät eri ammattinimikeryhmät kokivat toimintakortit yli 90prosenttisesti hyödyllisiksi operatiivisessa
toiminnassa ja eritoten mielikuvaharjoittelussa sekä perehtymisessä. Vastanneista yli
puolet oli käyttänyt toimintakorttia ja yli 90
prosenttia oli saanut tietoa toimintakorttien
olemassaolosta näkemällä ne EKG-laitteiden
kantolaitteissa. Työkaveri ja esimies olivat välittäneet tietoa toimintakortista yli 50 prosentille vastaajista. Lisäksi toimintakorteista oli
saatu tietoa Tampereen kaupungin henkilöstölehdestä Vilkusta (4/2014) ja Pirkanmaan
pelastuslaitoksen henkilöstölehdestä Letku
& Laastarista (2/2014).

Tutkimuksen aikana oli 2 930 ensihoitotehtävää, ja näissä tehtävissä suoritettiin 363 EKG:n
rekisteröintiä. EKG-rekisteröintiprosentiksi
muodostui näin ollen 12,4. Rekisteröity EKG
lähetettiin joka kolmas kerta lääkärille hoitoohjeen pyytämiseksi tai jatkotoimenpiteiden
varmistamiseksi. EKG:n rekisteröinti johti reilussa kolmannesosassa 363:sta EKG-rekisteröinneistä tilanteeseen, jossa todettiin, että
ensihoidolle ei ollut tarvetta. Näille potilaille
annettiin ohjausta jatkotoimenpiteistä ja
heitä ei kuljetettu päivystysterveydenhuollon piiriin. Ensihoitajat kokivat EKG-rekisteröintien onnistuneen hyvin. Toimintakorttia
käytettiin tutkimuksen aikana 3 kertaa operatiivisessa EKG-rekisteröinnin varmistamisessa
ja kortin koettiin edesauttaneen rekisteröinnin onnistumista. Tutkimuksessa nousi esille tarve perehdyttää henkilöstö paremmin
toimintakortin sisältöön ja käyttöön eritoten
pelastajien ammattinimikeryhmässä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen intranetistä on nyt
ladattavissa toimintakortit sekä perehdytysmateriaali niiden käyttämiseen.

Sairaalaympäristössä infektioita on valvottu jo useita
vuosikymmeniä, mutta ensihoidon osuutta infektioiden
aiheuttajana ja ambulanssin pintojen puhtautta on hyvin
vähän tutkittu. Vaihtuva ympäristö, vaativat työolosuhteet
ja ambulanssi liikkuvana ajoneuvona asettavat omat
haasteensa hygieniasta huolehtimiselle. Kiire, työn
kuormittavuus ja ensihoidossa työskentelevän henkilöstön
mahdollisesti puutteellinen tietotaito sekä heikko aseptinen
omatunto ja motivaatio ovat haasteita ambulanssin
puhtaanapidon kannalta.

Ambulanssit - puhtaita vai likaisia?
Ensihoitaja AMK-opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen ambulanssien puhtaustasoa pintapuhtausnäytteiden avulla. Näytteidenoton
tarkoituksena oli saada tietoa autojen puhtaustasosta ja puhdistuksen vaikutuksesta.
Näytteiden tulokset julkaistiin pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelevälle henkilöstölle järjestettävässä ambulanssin puhdistuskoulutuksessa.

Mitä tuli tehtyä?
Pintapuhtausnäytteitä otettiin viidestä Tampereen keskuspaloaseman ambulanssista
ennen ja jälkeen puhdistuksen. Pintapuhtausnäytteitä otettiin jokaisesta viidestä
ambulanssista viidestä eri näytteenottokohdasta: ambulanssin ohjauspyörästä, paarien
turvavyön kiinnikkeestä, paarien jalkopään
nostokahvasta, ambulanssin LIFEPAK®monitorin kosketuspainikkeista ja ambulanssin sivuoven viereisestä tukikahvasta.
Ambulanssit puhdistettiin näytteitä kerättäessä kahdella eri puhdistusmenetelmällä.
Kolme yksikköä (EPI 131, EPI 132 ja EPI 021)
puhdistettiin käyttövalmiilla ApoWIPE®
desinfioivilla puhdistuspyyhkeillä ja kaksi
yksikköä (EPI 123 ja EPI 124) Evans Protect®
desinfioivalla puhdistusaineella.
Pintapuhtausnäytteiksi valikoitui kaksi testiä:
Hygicult® E ja Hygiena SystemSURE Plus™ -luminometri. Hygiena-luminometri on orgaanista likaa osoittava ATP-menetelmälaite.
Sen avulla saadaan tulokset nopeasti jopa
muutamassa minuutissa. Luminometrillä
otettiin näytteet käyttäen Hygiena Ultrasnap™ -tikkua, joka mittaa mikrobi-, kasvi- ja
eläinsoluista peräisin olevaa ATP-molekyylien
kokonaismäärää. Tulos ilmoitetaan RLU¬¬arvona. Mitä korkeampi RLU-arvo saadaan,
sitä korkeampi on ATP:n määrä ja siten myös
lian määrä. Hygiena-luminometrille on ase-
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tettu suositusraja-arvot, jotka perustuvat
valmistajan ohjearvoihin ja asiakkaiden
kokemuksiin. Hygieniakohteiden, kuten
puhtaiden potilastilojen yli 40 RLU-tulos on
hylätty.
Hygicult® E osoittaa enterobakteerien heimoon kuuluvia bakteereja. Nämä bakteerit
elävät ihmisten ja eläinten suolistossa, jätevesissä, maaperässä ja luonnonvesissä. Osa
niistä aiheuttaa tauteja suolistossa ja virtsateissä. Hygicult® E-testilevyjen avulla näytteet kerättiin tutkittavasta pinnasta, jonka
jälkeen levyjä kasvatettiin lämpökaapissa 24
- 48 tuntia. Testilevyjen pinnalle kasvaneet
punaiset pesäkkeet olivat todennäköisesti
enterobakteereja. Orion Diagnostica on asettanut raja-arvot puhtaalle (nolla pesäkettä),
kontaminoituneelle (1-10 pesäkettä) ja hyvin kontaminoituneelle (yli 10 pesäkettä).
Hygicult® E-testin avulla näytteitä kerättiin
neljästä Tampereen keskuspaloaseman ambulanssista.

lokset olivat keskimäärin 12 kertaa suuremmat kuin puhdistuksen jälkeen, ja ne ylittivät
13-kertaisesti mittauksissa käytetyn hylätyn
raja-arvon (40 RLU). Puhdistuksen jälkeen
kaikkien ambulanssien mittaustulokset olivat
parantuneet huomattavasti; ne olivat sallittujen raja-arvojen sisällä tai niiden lähellä.

Mitä saatiin tulokseksi?

Näytteenottokohdista kriittisimmäksi osoittautui ambulanssin ohjauspyörä, jonka tulokset olivat yli kaksi kertaa suuremmat kuin
missään muussa näytteenottokohdassa.
Toiseksi korkeimmat tulokset saatiin ambulanssin monitorin kosketuspainikkeista. Näytteenottokohtien eroavaisuuksia vertailtaessa
nämä kaksi likaisinta pintaa ovat vaikeammin
puhdistettavissa kuin muut. Niiden pinta on
epätasainen ja varsinkin ohjauspyörän materiaali on huokoista sekä yhden yksikön ohjauspyörän pintamateriaali oli kulunut. Muut
näytteenottokohdat olivat taas metallia tai
kovaa muovia. Ohjauspyörän osalta voidaan
myös pohtia, kuinka usein se muistetaan
puhdistaa verrattuna muihin näytteenottokohtiin.

Hygiena-luminometrin avulla saatiin vertailukelpoisimpia tuloksia. Merkittävimmät
tulokset saatiin puhdistuksen vaikutuksista
näytteiden tuloksiin. Ennen puhdistusta tu-

Pintapuhtausnäytteiden avulla ei kuitenkaan
pystytty osoittamaan, kuinka kauan pinnat
pysyvät puhtaana puhdistuksen jälkeen, eli
koska ne kontaminoituvat samalle tasolle

kuin ennen puhdistusta. Yksi ambulanssi EPI
132 oli puhdistettu vain muutamaa tuntia ennen näytteidenottoa. Yksikön tulokset olivat
liki kolme kertaa pienemmät kuin muiden yksiköiden. Täten voidaan olettaa puhdistuksella olevan ainakin muutamia tunteja kestävä
vaikutus, varsinkin jos muistetaan puhdistaa
kosketuspinnat desinfektioaineella säännöllisesti jokaisen potilaan välillä.
Tutkituista ambulansseista uusimpia yksiköitä oli EPI 131 ja EPI 132, jotka olivat olleet
käytössä vasta muutaman kuukauden. Kuitenkaan niiden näytteiden tuloksissa ei ollut
selkeää eroa muihin yksiköihin verrattuna,
jotta voitaisiin sanoa niiden iän vaikuttavan
puhtauteen. Näytteidenoton yhteydessä käytettyjen kahden eri puhdistusaineen välillä ei
huomattu tuloksissa selkeitä eroja.
Hygicult® E-testin avulla saatu tieto jäi niukaksi. Kolmen ambulanssin (EPI 131, EPI 132
ja EPI 123) näytteissä ei kasvanut yhtään
pesäkettä, eli ne olivat puhtaita tutkituilta
pinnoilta. Neljännen auton (EPI 124) näytteistä, jotka otettiin eri pinnoilta kuin muista
tutkituista yksiköistä, löytyi kahdelta pinnalta
enterobakteereja. Mikrobia löytyi ambulanssin hoitotilan lattialta ja kantotuolin nostokahvasta.

ensihoitaja Tiia Heino
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Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelevältä henkilöstöltä kerätyn palautteen perusteella pintapuhtausnäytteet koettiin hyödyllisiksi ja motivoiviksi. Näytteiden avulla
saatiin tietoa puhdistuksen hyödystä ja kriittisimmistä kohdista ambulanssissa. Tulosten
valossa olennaista olisi kehittää ensihoidon
hygieniakäytänteitä ja luoda selkeät toimintaohjeet ambulanssin ja välineistön huoltoon. Onnistuneen puhdistuksen kannalta
tärkeää olisi myös ensihoitoon soveltuvien
puhdistusaineiden ja välineiden saatavuus.
Kuitenkin suurin tekijä ambulanssin hygienian kannalta on ensihoidossa työskentelevän
henkilöstön motivoiminen aseptiikan noudattamiseen.

Imeväisikäisen tilanarvio ensihoidossa
– taskuopas ensihoitajille.
Beeda Suokonautio ja Minna Sarjanojan opinnäyte
Opinnäytetyönyön tehtävänä oli nostaa esille
imeväisikäisen anatomiset ja fysiologiset erityispiirteet sekä niistä johtuvat eroavaisuudet
tärkeimmissä peruselintoimintoja tukevissa ensihoitotoimenpiteissä. Lisäksi työssä paneuduttiin ABCDE–protokollaa seuraten imeväisikäisen

tilanarviossa huomioitaviin seikkoihin. Tuotoksena toteutettiin taskuopas, johon koottiin
lyhyesti pääkohdat opinnäytetyön sisällöstä.
Taskuopas löytyy Theseuksesta teoriaosan
liitteistä. Työ löytyy osoitteesta: https://www.
theseus.fi/handle/10024/108319

Ensihoitajat kohtaavat väkivaltaa ja sen uhkaa
työssään toistuvasti
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitajat
kohtaavat tilanteita, joissa potilas, omainen tai
muu paikallaolija häiritsee ensihoitajien työtä
ja vaarantaa heidän turvallisuutensa. Raapiminen, sylkeminen, töniminen, käsiksi käyminen
ja lyöminen ovat kohdattuja fyysisen väkivallan
ilmenemismuotoja. Ensihoitajaa on myös uhattu teräaseella tai muulla välineellä. Uhkaavaksi
koettiin myös liian lähelle tuleminen. Selvästi
enemmän ensihoitajat kohtaavat kuitenkin
verbaalista, henkistä väkivaltaa. Näin todetaan
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Pekka Leppäsen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä.
Leppänen haastatteli ensihoitajia joulukuussa
2015 ja tammikuussa 2016 heidän kohtaamistaan väkivalta- ja uhkatilanteista. Opinnäytetyö
on ensimmäisiä ensihoitajien omia kokemuksia
tutkiva YAMK-tasoinen haastattelututkimus. Se
toteutettiin kaksiosaisena: ensin analysoitiin
Pirkanmaan pelastuslaitoksen työturvallisuustietojärjestelmään tehdyt väkivalta- ja uhkatilanne ilmoitukset tammikuulta 2012 aina maaliskuulle 2015 asti. Toisessa osassa yksilöhaastatteluin haastateltiin tutkimusjoukkoa, joka
muodostui kuudesta hoitotason ensihoitajan
virassa olevasta ensihoitajasta.

Raportoinnissa puutteita
Tutkimustulosten perusteella jokainen haastatelluista oli kohdannut työurallaan väkivalta- ja uhkatilanteita. Ensihoitajien kokemuksen mukaan tilanteita saattaa esiintyä jopa
jokaisessa työvuorossa tai vähintään joka
toinen tai joka kolmas työvuoro. Kaikista
väkivalta- ja uhkatilanteista ei laadita ilmoitusta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimin-

taohjeen mukaan väkivalta- ja uhkatilanteet
tulee raportoida viipymättä työturvallisuustietojärjestelmään. Haastatellut kuitenkin
kokivat, että raporttien käsittelyssä on puutteita, jolloin laaditusta raportista ei ole seurauksena mitään hyötyä. Osa ensihoitajista
myös kokee, että verbaalinen väkivalta kuten vinoilu, naljailu tai haukkuminen kuuluu
ensihoitajan työhön eikä tästä syystä laadi
raporttia tapahtuneesta.

Väkivalta- ja uhkatilanteiden
kohtaamisessa on paljon
kehitettävää
Ensihoitajat toivoivat tehtyjen ilmoitusten käsittelyn parantamista, mm. jälkipurun kaltaista
keskustelua lähiesimiehen kanssa tai laajemmin työyhteisössä. Ilmoituksia ehdotettiin
myös hyödynnettävän koulutuksissa tapausesimerkkeinä. Koko ensihoitotyötä tekevälle
henkilöstölle toivottiin koulutusta, jossa keskityttäisiin varautumiseen väkivalta- ja uhkatilanteisiin, sekä yhdenmukaisten toimintamallien luomista. Nykyisten ajoneuvokohtaisten
suojaliivien tilalle toivottiin henkilökohtaisia
suojaliivejä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen
tulisi nostaa kriittiseen tarkasteluun koko
organisaatiossa vallitseva asenneilmapiiri ja
toimintakulttuurit suhteessa väkivalta- ja uhkatilanteisiin. Turvallisuudesta tiedottaminen
ja turvallisuuden tai sen puutteen tiedostaminen ovat tärkeimpiä keinoja huomioida riittävä työturvallisuus ensihoidon työtehtävillä.
Theseus: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk2016061312836
Ensihoitaja Pekka Leppänen
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Koulutusmateriaalian ja osaamisen
kartoituksen tekeminen puomitikasauton
kuljettajille Pirkanmaan pelastuslaitokselle
Aki Martikainen & Markku Mäntysaari
Kehittämishankkeen aihe oli ajankohtainen
keväällä 2016, koska Pirkanmaan pelastuslaitos oli ottamassa käyttöön nostolava- ja
puomitikasauton kuljettajien osaamisen
kartoituksen ja koulutuksen seurannan.
Nostolava- ja puomitikasautojen kuljettajiksi nimettiin 68 henkilöä. Uutena asiana
nimeämisessä oli harjoitusvelvoite, joka käsittää kymmenen vuosittaista nostolava- ja
puomitikasautoharjoitusta.

Tämä kehittämishanke käsitteli nostolava- ja
puomitikasauton kuljettajien pätevyyttä, ylläpitokoulutusta ja koulutuksen seurantaa.
Kehittämishankkeessa perehdyttiin myös
aihetta koskevaan lakiin, asetuksiin ja toimintaa ohjaaviin ohjeisiin. Kehittämishanke
on jaettu käytännössä kahteen osaan, koulutusmateriaalin luomiseen sekä nostolava- ja
puomitikasautojen kuljettajien käytännön
osaamisen kartoitukseen.

Kehittämishankkeessa tuotetut materiaalit ovat valmiita käytettäväksi sellaisenaan.
Materiaali tehtiin Pirkanmaan pelastuslaitokselle, mutta materiaali soveltuu myös
valtakunnalliseen käyttöön, koska se on työturvallisuuslain, siitä annettujen asetusten ja
ohjeiden mukainen. Videomateriaali sijoitettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen Moodleen
verkko-oppimisympäristöön ja kirjallinen
materiaali liitetään tähän työhön.
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TYÖNOHJAUSTA
PIRKANMAAN PEL
Työnohjauksella
työhyvinvointia
Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein
voimavara. Kun työntekijät voivat hyvin, voi
organisaatiokin hyvin. Kenties merkittävin
työhyvinvoinnin peruspilareista on hyvä työn
hallinta. Kun se on kunnossa, työntekijöillä
on vähemmän stressiä, työsuoritukset ovat
laadukkaita ja työntekijät sitoutuvat työhönsä. Työn hallintaan vaikuttavat puolestaan
ammattitaito, työn määrä, työstä saatava
arvostus sekä vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet omaan työhön. Työhyvinvointi ei
ole mikään projekti, vaan jatkuva kokonaisprosessi. Sitä tulee seurata ja arvioida – sekä
myös tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Koko
työyhteisön suunnitelmallista osallistumista työhyvinvoinnin ja työn kehittäminen ei
kuitenkaan onnistu. Työhyvinvoinnin puute
maksaa paljon, ja se vaikuttaa organisaation
talouteen merkittävästi. Työterveyslaitoksen
mukaan työpahoinvointi maksaa Suomessa
41 miljardia euroa joka vuosi. Kuitenkin
suomalaiset työpaikat panostavat työhyvinvointiin varsin vähän, kun otetaan huomioon
työhyvinvointiin panostettu raha suhteessa
potentiaalisiin hyötyihin.
Työnohjaus on yksi väline entistä parempaan
työhyvinvointiin, sillä oikein käytettynä työnohjaus voi parantaa työhyvinvointia monella
eri tapaa. Työnohjaus on työelämässä toteutettavaa ammatillista toimintaa, jossa toteutuvat sekä työnantajan että työntekijän intressit. Työnohjauksen tavoitteena on muuttaa henkilöiden työtä siten, että muutoksen
suunnasta voidaan käyttää sanaa kehittyminen. Työnohjaus tulee käsittää ennen kaikkea oppimistapahtumaksi, ja siinä pyritään
tulemaan tietoiseksi omasta tavasta tehdä
työtä oppien omista ja toisten kokemuksista.
Välineenä on vuorovaikutuksellisuus, ja tärkeää on mahdollisimman yksityiskohtainen
Artikkelin kirjoittaja
ensihoitaja Jarmo Ruotsalainen
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LASTUSLAITOKSELLE?
Artikkeli perustuu kirjoittajan YAMK-opintojen opinnäytetyöhön
”Ensihoitajien työnohjaus Pirkanmaan pelastuslaitoksella”.
Opinnäytetyöhön voi tutustua pelastuslaitoksen intrassa ja Theseustietokannassa.

ja konkreettinen argumentointi pintapuolisten näkemysten vaihdon sijaan. Ongelmia
tutkitaan älyllisesti ja tunneperäisesti.

tehokkaampi oppimismuoto kuin vaikkapa
organisaation järjestämät ulkopuoliset ja lyhytkestoiset koulutukset.

Työnohjauksessa opitaan syventämään työssäoppimista tapahtuvaksi myös ohjauksen
ulkopuolella, jolloin mekaanisen suorittamisen tilalle tulee tietoinen työnteko. Esillä
ovat pelkästään ohjattavan tai ohjattavien
työhön liittyvät asiat eivätkä yksityiselämän
ongelmat sinällään liity työnohjaukseen, jos
kohta ammatti-identiteetti rakentuu myös
henkilön persoonasta. Kuitenkin juuri työhön keskittyminen erottaa työnohjauksen
esimerkiksi psykoterapiasta.

Työnohjaus antaa välineitä myös työssäjaksamiseen. Etenkin kuormittavassa ja kuluttavassa ensihoitotyössä tällaisiin tukitoimiin
panostaminen olisi tärkeää. Hoitotyössä
ylipäänsä on runsaasti ihmiskontakteja ja
hoitaja käyttää persoonaansa jatkuvasti
työvälineenään, mikä aiheuttaa suuren alttiuden uupumiselle ja loppuunpalamiselle jo
sinällään. Koettu uupumus ja stressi näkyvät
kielteisinä vaikutuksina hoitotyössä muun
muassa potilaiden välinpitämättömänä ja esineellisenä kohteluna. Työnohjaus ehkäisee ja
auttaa uupumista antaen välineitä hoitajille
tunnistaa ja hoitaa persoonaan kohdistuvaa
kuormitusta. Kaiken muun kuormituksen
ohella ensihoitaja myös kohtaa paljon elämän eri kriisitilanteita työtehtäviensä kautta, eivätkä tunteet kyvyttömyydestä auttaa
tarpeeksi potilasta ja hänen läheisiään ole
harvinaisia ensihoitajan työssä. Vertaistuen
kautta ensihoitaja voi saada tukea näihin kyvyttömyyden tunteisiinsa.

Ammatillinen
kehittyminen ja
työssäjaksaminen

Ensihoitotyö on tasapainoilua empatian,
etäisyyden ottamisen ja toimintakyvyn välillä. Aina, kun työskennellään ammatissa,
joka edellyttää empaattista työotetta, on
vaarana sijaistraumatisoituminen. Sijaistraumatisoituminen eli niin sanottu myötätuntouupuminen syntyy, kun työntekijä altistuu
jatkuvasti työssään muiden ihmisten traumoille. Empaattinen yhteys saa myös työntekijän ilman varsinaista traumakokemusta
kokemaan ja tuntemaan samat ajatukset,
tunteet ja kehoreaktiot kuin traumaattisen
tilanteen kohdannut henkilö. Usein tämä
tapahtuu tiedostamatta. Työkyky alenee,
ja henkilölle ilmaantuu sairauspoissaoloja
erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden
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Työnohjaus tukena
kuormittavassa työssä
Työnohjaus hoitotyössä on lain mukaan pakollista vain psykiatrisessa hoitotyössä. Somaattisessa hoitotyössä työnohjausta käytetään jonkin verran, mutta ensihoitotyössä ei
juuri yhtään. Pakollista työnohjausta on kuitenkin suositeltu ensihoidon kaltaisille aloille
jo vuonna 1983 STM:n toimesta. Eduskunnassa on tehty lakialoitteita asiasta, mutta asia
ei ole edennyt. Myöskään pelastuslaitoksille
työnohjaus ei juuri ole löytänyt: vuonna 2013
Suomen pelastuslaitoksista vain seitsemässä oli ollut käytössä työnohjausta jossakin
määrin. Suurimpana esteinä ovat yleensä
ennakkoluulot työnohjausta kohtaan sekä
pelot suurista kustannuksista.
Hyviä kokemuksia työnohjauksesta pelastuslaitoksilla on ainakin Helsingin pelastuslaitoksen osalta. Siellä mm. paloesimiehet
ovat käyttäneet sitä jaksamisen työvälineenä jo pitkään. Heille työnohjaus on tarjonnut
työnkuva- ja organisaatiomuutoksiin vahvan
tuen. Paloesimiehet ovat myös oppineet kyseenalaistamaan, mistä opituista tavoista oli-

LETKU & LAASTARI

Kokemus on hyväksytty viime vuosina yhdeksi tärkeimmäksi oppimismenetelmäksi.
Toki työnteossa opitaan jatkuvasti kokemuksen kautta uutta, mutta välttämättä tätä kokemusten tuomaa tietoa ei osata hyödyntää.
Työntekijälle voi jäädä vain tunne yrityksen
ja erehdyksen varassa toimimisesta eikä
toiminta ole tuottanut haluttua tulosta. Eri
tapoja kokeiltuaan, työntekijä voi löytää
toimivankin tavan, mutta hän ei kuitenkaan
mieti tapahtumia taustalla, jolloin teot ja seuraukset saattavat jäädä irrallisiksi. Kokonaan
uuden ongelman edessä työntekijä toistaa
vanhoja ratkaisumalleja, ja toiminta on edelleen yrityksen ja erehdyksen vuorottelua,
ja työntekijä turhautuu. Työnohjauksessa
voidaan ehkäistä tällaisia joustamattomia
ja yksiulotteisia toimintatapoja, ja ohjata
toiminta kohti tavoitteellista ja jäsentynyttä
oppimista. Työnohjauksessa kokemuksista
oppimisen prosessi on mielekästä. Tutkimusten mukaan erityisesti hoitotyössä on
havaittu kokemuksellisen oppimisen olevan

takia. Sijaistraumatisoituminen on eri ilmiö
kuin työuupumus, joka taas on seurausta
pitkään jatkuneesta haitallisesta työstressistä. Sijaistraumatisoitumisen ehkäisyssä
avainasemassa voi olla työnohjaus, missä
tunnistetaan sijaistraumatisoitumista ja lisäksi opetellaan itseä suojaavia työtapoja.
On oleellista ymmärtää se, että jos ensihoitaja käyttää sijaistraumatisoitumisen ehkäisemiseen ainoastaan etäisyyden ottamista,
vaarana on kyynistyminen ja sen leviäminen
omiin ihmissuhteisiin ja työyhteisöön. Tästä voi seurata turtumista, turhautumista ja
masennusta. Kyynistyminen johtaa helposti
erilaisiin riippuvuuksiin.

nen koetaan kuormittavana, ja työnohjausta
pidetään henkisenä työsuojeluna.

si mahdollista luopua ja miten töitään voisi
priorisoida toisella tavalla. He myös arvelivat,
että työnohjaus vähentää muutosvastarintaa
ja auttaa muutoinkin ristiriitatilanteissa niitä
vähentävästi luoden uudenlaista keskustelukulttuuria pelastusalalle. Työnohjaukseen
osallistuneiden paloesimiesten mielestä
työnohjaus pelastusalalla on niin tärkeä
asia, että se tulisi olla osa pelastusalan opetussuunnitelmia. Heidän mielestään tuleville
pelastajille jo koulussa opetettu työnohjaus
olisi näin luontevasti osa palomiesten työtä
jatkossa.
Myös poliisissa on hyviä työkokemuksia
työnohjauksesta. Usean alan tavoin myös
siellä suurin este työnohjauksen tavoitteiden
saavuttamiselle oli aluksi ennakkoluuloinen
asenne työnohjausta kohtaan. Myöhemmin
on kuitenkin huomattu, että työnohjaus niin
sanotusti keventää mieltä, kun työasioista on
päässyt puhumaan kollegoiden kesken. Poliisi on tottunut ratkomaan muiden ongelmia,
mutta ei omiaan. Jatkuva työroolin pitämi-

Työnohjaussuunnitelma
Pirkanmaan
pelastuslaitokselle
Pirkanmaan pelastuslaitokselle on juuri
valmistunut opinnäytetyön tuotoksena ensihoitajien työnohjaussuunnitelma. Työnohjaussuunnitelmaa pystyy hyödyntämään
soveltuvin osin koko henkilöstölle, kun vain
työnohjauksen sisällöt muokataan tarpeita
vastaaviksi. Ensihoitajien työnohjaussuunnitelma rakentui mm. ensihoitajille suunnatun
kyselyn tuloksista. Kyselytutkimuksessa valtaosa ensihoitajista halusi, että Pirkanmaan
pelastuslaitoksella järjestettäisiin työnohjausta. Ensihoitajat halusivat tukea erityisesti
työssäjaksamiseen. Kuormittaviksi tekijöiksi
kuvattiin vastuullinen työ, jatkuvasti muuttuvat käytännöt, perehdytyksen puute ja se,
ettei ensihoitotehtäviä pääse purkamaan
yhdessä. Ensihoitajista yli puolet koki, että
työnohjauksesta olisi apua kuormitusta aiheuttavissa asioissa.
Ensihoitajien työnohjauksen menetelmäksi
muotoutui ryhmätyönohjaus, joka on varsin
kustannustehokas tapa lisätä ammatillista
osaamista. Sisällöksi muodostui kollegiaalisen tuen mahdollistaminen sekä työuran eri
vaiheissa tarvittava tuki, mikä tuo syvyyttä
työnohjaukseen. Kollegiaalisen tuen mahdol-

listamisen avulla ensihoitajat pääsevät jakamaan työhön liittyviä, mieltä vaivaamaan jääneitä ammatillisia ongelmatilanteita tai henkisesti raskaita ensihoitotehtäviä keskenään
vertaisoppimisen ja vertaistuen kautta.
Mieltä vaivaamaan jäänyt asia voi olla ammatillinen ongelmatilanne tai henkisesti raskas
tehtävä. Jos ensihoitaja on esimerkiksi joutunut kriittisessä tilanteessa tekemään nopeita
ja itsenäisiä ratkaisuja, ja tilanteessa on ollut
monta tilanteen kulkuun vaikuttavaa seikkaa, asettuu tärkeään rooliin kollegan kanssa
pohtiminen. Ensihoitaja voi työnohjauksessa
kysyä luotettavassa ilmapiirissä esimerkiksi
”Teinkö oikein?”, ”Olisitteko tehneet samoin?”
tai ”Huononsinko vai paransinko potilaan tilaa teidän mielestänne?”. Vaikkei työnohjaustilanteessa keksittäisikään lopullista ratkaisua
johonkin tiettyyn tilanteeseen, voidaan aina
keskustella, miten jatkossa pitäisi vastaavissa tilanteissa toimia, ja tällä on ammatillisen
kasvun kannalta tärkeä merkitys. Tämä vaikuttaa myös työssäjaksamiseen ja siihen, että
työ on mielekästä, kun asioita ei tarvitse kantaa mukanaan. Kaikkia ammatillisia ongelmia
ei pysty ratkomaan pelkästään tutkimalla
oppikirjoja tai hoito-ohjeita, sillä esimerkiksi
olosuhteet asettavat päätöksenteolle aina
omat haasteensa. Yhteiseen käyttöön jaettu
tieto myös yhdenmukaistaa työtä.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella työnohjaus
asettuisi defusing-toiminnan ja teknisen jälkipurun välimaastoon siten, että työnohjauksessa voitaisiin käydä läpi niitä tehtäviä, jotka
eivät ole täyttäneet defusing-toiminnan tai
teknisen purun käynnistämisen edellytyksiä, mutta jotka ovat kuitenkin jääneet vaivaamaan mieltä joko ammattiosaamisen tai
henkisen jaksamisen kannalta. Verrattuna
defusing-toimintaan ja tekniseen purkuun
oleellista on myös se, että työnohjauksessa
on käsiteltävänä työssä tapahtuvat asiat kokonaisuudessaan; kunkin yksittäisen tapahtuman asiat ovat kuitenkin sidoksissa kaikkeen
muuhunkin työssä tapahtuvaan. Yksittäistä
asiaa tai tapahtumaa voidaan purkaa niitä
varten järjestetyissä tilaisuuksissa, mutta
työnohjauksessa yksittäinen tapahtuma on
osa kokonaisuutta.
Jarmo Ruotsalainen
Ensihoitaja
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Keskuspaloaseman uusi
miehistömessi
Keskuspaloaseman miehistön messiin on keväällä saatu hieno tilataideteos. Kiitos puuhamiehille ja talon johdolle teoksen mahdollistamisesta. Tässä tekijän mietteitä projektista:

Kuka olet ja
mitä teet työksesi?
Olen Tarmo Kaikkonen ja maalaan (Tarebrush)
erikoismaalauksia pintaan kuin pintaan. Nykypäivänä pääosin maalaan seinämaalauksia
yrityksille ja yksityishenkilöille. Harrastuspohja
kumpuaa graffitien maalauksesta.

Pirkanmaan
pelastuslaitoksen väelle
nimesi tuli tutuksi
miehistön messiin
maalaaman teoksesi
myötä. Kerro mistä idea
työhön syntyi? Oletko
tehnyt vastaavia?
Paloaseman henkilökunnalta tuli pyyntöä ja
loistava idea maalaukselle, josta lähdettiin
miettimään toteuttamista. Tilana miehistön
messi on upea ja ainutlaatuinen, jota kuvastaa
yksinkertaisesti jo se, että Wivi Lönn on ollut rakennuksen arkkitehtina. Rakennus on Suomen
mittakaavassa muutenkin erityisen historiallinen ja oli kunnia päästä somistamaan rakennuksen sisäilmettä. Seinäpinta-alaa maalaukselle oli myös reilusti noin 80 m2, mikä tuntui
sopivalta haasteelta kevääseen.

Pelastuslaitoksen henkilökunta ja etenkin Jukka Pöllänen toimi moottorina maalauksen ideoinnissa. Maalaukseen haettiin inspiraatioon
Band of Brothers nimisestä sarjasta, jossa pääosissa ovat sotilaat. Sarja kuvaa heidän tarinaa
toisen maailmansodan aikaan. Band of Brothersin kansikuvana toimii sotilasjoukkotiimi,
josta haettiin vaikutteita maalauksen siluetti
osaan. Maalauksen taustalla oleva liekkimeri
kuvastaa palokunnan ammatin vaarallisuutta
ja huimapäisyyttä ja teksti ”Hyvien puolella”
viittaa auttamistyöhön ja siihen, että pelastuslaitoksen henkilökunta jos jotkut ovat hyvien
puolella. Hyvien puolella -mottohan on myös
Varusteleka -yrityksen käyttämä, joten luonnollisesti haimme luvan käyttää maalauksessamme tätä tekstiä Varustelekalta.

Aikataulut pitivät hyvin ja aseman väki jousti
hyvin maalauksen valmistelu- ja viimeistelyvaiheessa. Luonnosta hiottiin useita kertoja, koska
haluttiin täydellinen maalaus, koska tiedetään
sen olevan seinässä pitkään. Maalauksen
suunnitteluvaihe oli työläin vaihe ja kun saatiin luonnos viimeisen päälle, niin oli mukava
lähteä toteuttamaan itse maalausvaihetta.
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Työ eteni sopivalla haasteella ja oikeastaan
kaikki työvaiheet oli sopivissa määrin haastavia (ideointi, suunnittelu, toteutus, viimeistely).
Toki pitkän suunnittelu-urakan jälkeen lähes
yhtäjaksoinen 45 tunnin keskittyminen maalauksen toteuttamiseen voisi olla se haastavin
vaihe. Siinä kun ei saa keskittyminen herpaantua yhtään, jos haluaa priimaa.

Sattuiko mitään
kommelluksia?
Ei mitään korvaamatonta, mutta ehkä mieleen
jäävänä kokemuksena tilan ilmastointi oli sen
verta tehokas, että kierrätti maalipölyt jopa liiankin tehokkaasti ympäri miehistötilan kalustoa, jota ei tietenkään ollut suunniteltu ”kustomoida”.

Tuliko projektista mitään
hassuja kommentteja
matkan varrella?
Eipä oikeastaan. Suunnittelutyö lähti määrätietoisesti käyntiin aseman henkilökunnan
puolelta ja alusta alkaen oli hyvä näkemys, miltä seinä tulee näyttämään. uskon, että kaikki
osapuolet ovat tyytyväisiä kokonaisuuteen.
Ensihoitaja Sanna Kauppinen
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Etenikö työ suunnitelmien
mukaan vai pitikö
sitä muokata matkan
varrella?

Mikä oli työssä haastavin
osuus?

URHEILUHULLU
”Elävästi muistan kuinka velttoilin silloin
nuorempana aamuin sekä päivin sekä illoin
Luin Sartrea, Nietzscheä, Hegelia ja Kanttia,
se oli kyllä tavallaan kovin intresanttia
että toiset vei naiset, oli jokaisella heili, ne näet urheili”

Painin Suomen mestari, palomies Jesse Kekki
Toukokuussa kisattiin kreikkalais-roomalaisen painin Suomen mestaruuskisat Helsingissä Töölön kisahallissa. Sarjassa 66 kg voiton
vei Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomies
Jesse Kekki. Jesse teki upean paluun vuosien kilpailutauon jälkeen molskille, edellisen
kerran hän on kisannut vuonna 2007, silloin
hän voitti kultaa sarjassa 74 kg.
Jesselle on kertynyt upeita saavutuksia
kreikkalais-roomalaisesta painista. Alle 18 ja
20-vuotiaiden sarjoissa hänellä on seitsemän

Suomen mestaruuden lisäksi kaksi MM-hopeaa vuosilta 1997 ja 1998 (sarjat 57 kg ja 63
kg) sekä yksi Pohjoismaiden mestaruus alle
20-vuotiaissa vuodelta 1999 69 kg:n sarjassa.
Aikuisten sarjoista Jesse on saavuttanut kahden kullan lisäksi SM-hopeaa vuosina 2005 ja
2006, sarjassa 74kg.
Kyselin Jesseltä, mistä lähti into kisaamaan
9 vuoden tuon jälkeen. Hän kertoi, että on
kyllä suunnittelut osallistuvansa jo parina
vuonna SM-kisoihin 71 kg:n sarjaan ihan

kokeilumielessä, mutta jäänyt sitten jostain
syystä suunnitteluasteelle.
Jesse kertoi, että tänä keväänäkin hänen piti
alun perin mennä tuohon 71 kg:n sarjaan.
Idea painonpudotuksesta 66kg:n sarjaan
lähti hyvinkin erikoisesta tilanteesta. Jesse
oli vaimonsa kanssa viime vuoden lopulla
Helsingin rautatieasemalla kahvilla odottamassa junaa Tampereelle. Siinä kahvia
hörppiessään hän näki bussin, mikä oli menossa Itä-Pasilaan ja sen numero oli 66. Siltä
istumalta Jesse totesi vaimolleen: ”Nyt kurjuutetaan kevät miestä kunnolla, laihdutan
sinne kisoihin 66 kiloon”. Jesse muistaa hyvin
vaimonsa Sannan vastauksenkin: ”Voit sitten
kevääksi kyllä muuttaa johonkin omiin oloihin laihdutteleen”. Ilmeisesti vaimolla oli hyvässä muistissa Jessen edelliset laihdutukset
aktiiviuralta; saattoi pinna olla välillä vähän
kireällä nälkäisellä miehellä. Lähtöpaino tammikuun alussa oli 79kg, eli 13 kiloa kuihtui
mies kevään mittaan. Jesse haluaa projektin
onnistumisesta kiittää kollegaa, palomies
Vertti Harjuniemeä, joka oli todella hienosti
ja sitoutuneesti mukana ravintovalmentajan
roolissa. Jesse siteerasi myös Mattia ja Teppoa: ”Kaiken takana on nainen,” ja totesi, että ilman Sanna-vaimon apua ja tukea ei näin
pitkä projekti olisi onnistunut.
Jesse kertoo, että kevään viisi kuukautta oli
todella pitkä ja raskas rupeama sekä henkisesti että fyysisesti. Mutta lopputuloksen
siivittämänä hän toteaa, että hieno kokemus
jo aikoja sitten päättyneen uran jatkoksi eikä
päivääkään vaihtaisi pois. Niinhän sitä sanotaan, että voittajan on helppo hymyillä.
Ensihoitaja Sanna Kauppinen
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Keppi
lennätti keppiä
Äänekoskella
Palomiesten yleisurheilun SM-kilpailut
järjestettiin tänä vuonna Äänekoskella.
Osallistujamäärä ei ollut päätä huimaava, mutta kilpailupaikalla vallitsi silti
hyvä ja kannustava yhteishenki eri pelastuslaitosten edustajien välillä. Pirkanmaan pelastuslaitokselta lähti liikkeelle
kaksihenkinen joukkue, Pasi ”Keppi”
Mäkipelto ja Ville Naskali. Pasi osallistui
ainoastaan paraatilajiinsa, Villen urakoidessa viidellä eri suorituspaikalla.
Keihäänheitossa ”Keppi” oli ylivoimainen
miehet 35-sarjassa. Vaikka tulos jäi tänä
vuonna alle 70 metrin, kertyi eroa sarjan
kakkoseen 25 metriä. Yleisessä sarjassakin voitto olisi irronnut lähes 10 metrin
erolla seuraavaan. Näin saatiin pidettyä
Pirkanmaa kultamitalikannassa tänäkin
vuonna. Villen oli tyytyminen himmeämpiin jalometalleihin kahdella hopealla pituushypyssä ja kiekonheitosta sekä
kahdella pronssilla kuulantyönnössä ja
korkeushypyssä.
Ensi vuonna yleisurheilukilpailut järjestetään kesäkuussa Kotkassa. Sarjoja on
tarjolla kaiken ikäisille, aina yli 60-vuotiaisiin asti. Toivottavasti ensi vuonna
saadaan runsaampi edustus kisoihin
myös Pirkanmaalta.
Vuoroesimies Ville Naskali

11. - 12.6.2016 pelattiin Toijala Lentis -niminen turnaus Akassa. Pirkanmaan pelastuslaitokselta oltiin mukana sekasarjassa ja
miesten sarjassa. Enemmänkin olisi pelaajia
mukaan mahtunut, meinasi tulla kiire välillä,
kun sama väki urakoi molemmissa sarjoissa.
Toivotaan, että ensi kesänä saadaan paremmin väkeä liikkeelle tähän mukavaan tapahtumaan, mihin voi ottaa vaikka perheen mukaan kentänlaidalle kannustamaan.
Ensihoitaja Sanna Kauppinen

Kesä on parhaimmillaan ja kiekkomiehet Tahdon portailla. Tampereen kaupungilla ja pelastuslaitoksella on hieno historia jääkiekossa.
Nyt sitä olisi tarkoitus kirjoittaa lisää. Syksyllä
on mahdollisuus päästä kantamaan TaPUn pelipaitaa ja liittyä legendojen joukkoon, joista
lauteilla puhutaan.
Tampereen Palokunnan Urheilijat on perustamassa jääkiekkojoukkuetta kaudelle 2016 - 17
harrastesarjaan. Kausi alkaa syyskuussa ja kestää maaliskuuhun. Pelejä on iltaisin suunnilleen
kerran viikossa ja niitä on yhteensä noin 20. Pelit
pelataan ns. “ikämiessäännöillä” ja peli kestää
tunnin suoraa aikaa. Sarjataso määräytyy pelaajamateriaalin ja iän perusteella. Joukkueeseen
ovat tervetulleita kaikki pelastuslaitoksen työntekijät, jotka omaavat riittävät taidot harrastesarjassa pelaamiseen.
Jokainen pelaaja maksaa osan kuluista, jolloin
hän sitoutuu mukaan toimintaan ja jääkiekkoliiton pelipassi on pakollinen. Koko kauden maksut pelipassin kanssa ovat n. 100 - 200 € riippuen
pelaajamäärästä. Myös sijaiset saavat osallistua ja
he voivat pelata kauden loppuun, vaikka työsuhde ei jatkuisikaan. Rekrytoimme sen verran pelaajia, että työvuorot ja muut menot eivät lamauta joukkuetta. Eli rennosti voi olla, vaikkei aina
peleihin pääsisikään. Kaikki maksaneet pelaavat
samat minuutit, eivätkä erikoistilanteet aiheuta
muutoksia, eli tuppia ei joudu puremaan!
Kysy rohkeasti, jos kiinnostuit asiasta, taikka ilmoittaudu suoraan, viimeistään elokuussa Marko Sainivaaralle p. 040 504 1122 tai marko.sainivaara@tampere.fi. Aikaisemmin ilmoittautuneet
ovat jo lunastaneet pelipaikan.

Jäävuorot
TaPU tarjoaa jäsenilleen myös jäävuoroja. Höntsyihin on mahdollisuus osallistua neljänä aamuna viikossa. Harjoituksissa on syytä olla kaikki
varusteet mukana. Vuoroilla käy myös muiden
ammattien edustajia ja esimerkiksi entisiä NHL/
SM-liiga pelaajiakin. Peli on silti leppoista ja tavoitteena työkunnon ylläpito.
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Maanantaisin ja keskiviikkoisin vuorot ovat
klo 10.00 - 11.30 Hervannassa (ATC). Tiiistaisin
10.00 - 11.30 ja torstaisin 11.45 - 13.00 Hakametsä 2 (TaPU). Vuoro maksaa 2 € kerta.
Varsinkin Hervannan vuoroilla on helppo
aloitella uudelleen, jos taidot ovat jo vähän
ruostuneet. Tervetuloa vanhatkin pelimiehet
ja nuoremmillekin löytyy kyllä peleistä haastetta. Vuorot ovat hyvä näytönpaikka talven
turnauksia ajatellen!

Salibandy
Salibandyä eli sählyä pyritään pelaamaan kerran viikossa perjantaiaamuisin ja tarkoituksena
on osallistua Spiral-liigaan ensi syksynä. Sählystä on tulossa myös marraskuussa kotikisat,
johon pelaajien lisäksi tarvitaan talkooväkeä.
Sählystä voi tiedustella Tiaisen Tuomakselta
p. 040 587 9521 tai tuomas.tiainen@tampere.
fi. Futistakin pyritään pelaamaan Kaupissa ja
joukkue onkin osallistunut SM-kisoihin vuosittain hyvällä menestyksellä.

TaPU
TaPU on Pirkanmaan pelastuslaitoksen
henkilökunnan urheiluseura. TaPU järjestää
runsaasti jäsenistölleen erilaisia urheilu ja
virkistysmahdollisuuksia. Kilpailutoimintaan
TaPU osallistuu ahkerasti, mm. vuosittain
järjestettäviin palomiesten SM-kilpailuihin
sekä muihin yksittäisiin turnauksiin. TaPUun
voivat liittyä kaikki pelastuslaitoksen työntekijät ja jäsenmaksu on 5 €/vuosi. Lue lisää
urheiluseurasta www.tapu.fi. TaPU on myös
facebookissa ja jäsenistölle on myös Whats
App-ryhmä.
Puheenjohtajana on Petteri Meskanen p.
0400 770 195 tai petteri.meskanen@tampere.fi. Ota Petteriin yhteyttä urheiluseuran asioissa ja jos haluat liittyä WhatsApp-ryhmään,
sillä ryhmässä ilmoitellaan/ilmoittaudutaan
eri tapahtumiin.
Ensihoitaja Marko Sainivaara

LETKU & LAASTARI

Toijala Lentis

Kiinnostaako kiekko, sujuuko sähly?
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