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Hyvää Joulua

Tavoitteena
tavoittaa
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on hyvin
toimivat sähköisen viestinnän kanavat.
Facebookissa on 10 000 tykkääjän raja jo
ylitetty ensimmäisenä pelastuslaitoksena Suomessa. Tänä vuonna Facebookissa on näkyvyytemme jo yli 4 miljoonaa
ja Facebook päivityksiimme on reagoitu jo yli 300 000 kertaa. Instagramissa
kuvapäivityksemme ovat saaneet yli
60 000 tykkäystä tai kommenttia tänä
vuonna ja Twitterissäkin levikkimme
on jo yli 200 000 vuodessa. Nettisivujen
kävijämäärä on vakiintunut noin 8 000
vierailuun kuukaudessa.
Pelastuslaitoksen sähköinen viestintä
keskittyy turvallisuusviestinnän levittämiseen. Tätä teemme kevyemmällä
otteella, huumorin kanssa mutta silti
tosissamme. Vaikka luvut ovat suuria,
emme voi varmuudella tietää, millai-

nen vaikutus viesteillämme on. Totuus
kuitenkin on, että jos emme olisi mukana sähköisessä viestinnässä, olisimme
kaukana kehityksen kärjestä.
Myös pelastuslaitoksen henkilöstö
osallistuu aktiivisesti pelastuslaitoksen
lähettämiin viesteihin. Niiden jakaminen auttaa turvallisuustiedon leviämistä
tehokkaasti.
Kaikki eivät suhtaudu Facebookiin
myönteisesti. Media taistelee omasta
paikastaan sosiaalisen median kanssa.
Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu muistuttaa, että Facebook ei ole
uutismedia. Hän on nimennyt sen ”kaverimediaksi”, joka erittäin kehittyneen
algoritminsa avulla näyttää meille uutisia, joista me ja kaverimme olemme
samaa mieltä. Kun tykkää uutisesta tai
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vain hidastaa vierittämistä sen kohdalla,
saa nähtäväkseen lisää samanlaista. Tuulensuun mukaan Facebookista näemme
kaikista mahdollisista päivityksistä vain
pienen murto-osan. Totta tämäkin.
Niin tai näin, on pelastuslaitoksen sähköisen viestinnän kanavilla tarkoitus
tuottaa laadukasta ja helposti omaksuttavaa turvallisuustietoutta kaikille kansalaisille. En usko, että siitä tykkäämällä
ja sitä jakamalla teemme vahinkoa ihmisille, vaikka emme olekaan uutismedia.
Toivotan lukijoillemme rauhallista joulua Tampereen palokunnan vanhan joulukortin kera. Ajalta, jolloin sähköinen
viestintä ei hallinnut ajankäyttöamme.
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Pekka Palomäki

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: Petri Remsu • Takakannen kuva: 3-vuoro sai kiitoskakun Art Partners
Finlandilta. Pelastuslaitos pelasti miljoonien taideteokset heidän tiloissaan Tuulensuun talossa • Paino: Grano Oy/
Tampere• Painomäärä: n. 1 200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •
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Hyväkuntoisena eläkepäiviä viettämään
Palomestari Petri Vuorio täytti 60 vuotta
juuri ennen eläkejuhliaan eli Petri pääsi
vielä hyväkuntoisena ja ”hyvässä iässä”
eläkkeelle 1.12.2016 alkaen.
Petrillä oli pitkä ura, hän oli töissä viidellä vuosikymmenellä. Petrin ura alkoi
tuohon aikaan tyypillisesti eli hän astui
ensimmäistä kertaa kesämiehen saappaisiin vuonna 1978. Petrillä oli sukurasitus
silloisella Tampereen palolaitoksella, sillä
hänen isänsä oli nuohousmestari ja setänsä Esko palomestari. Syksyllä 1979 oli vuorossa palomiesluokka Espoon palo-opisto
Lampisen Pertin kanssa. Tampereelle perustettiin aluehälytyskeskus joulukuussa
1979. Tuolloin perustettiin kolme palomiehen virkaa ja niihin nimitettiin numerolle 115 Lampisen Pertti, 116 Rantalan
Jouko ja Petri numeroon 117.
Petri oli jo tuolloin kiinnostunut uransa
kehittämisestä, eikä aikaakaan, kun hän
oli oppilaana pelastussukelluskurssilla
jo seuraavana vuonna eli 1980. Samalla
kurssilla kurssikaverina oli Kallion Keijo.
Koulutusputki jatkui vuonna 1982 Korpelan Timon kanssa paloesimieskurssilla. Petri oli tuon kurssin primus. Petri
tyytyi perheenperustamisen vuoksi
pysymään välillä kotonakin. Hänet nimitettiin 3-jaokseen paloesimieheksi
vuonna 1986.

1990-luvun alussa moni poika halusi
päällystötutkintoa suorittamaan. Suokonaution Jarkke, Landstedtin Jyrki ja
Viitasen Ari aloittivat palomestarikurssin 13 meitä puoli vuotta ennen. Meitä
puolestaan oli palomestarikurssi 14:stä
allekirjoittaneen lisäksi Veijan Jari, Suomisen Markku, Paunilan Jyrki, Peltolan
Pena ja tietenkin Vuorion Petri. Petri oli
jälleen kurssin primus. Kurssin jälkeen
Petri astui Syrjän Pertin saappaisiin eli 1.
jaoksen palomestarin virkaan 1994.
Petri on ollut työssään hyvä laatimaan
ohjeita ja muitakin kirjallisia dokumentteja. Mainittakoon laitoksemme ensimmäinen vesisukellusohje ja savusukellusohje.
Laitoksemme johtamisoppaan Petri laati
tilannekeskuksessa työskennellessään.
Öljyntorjuntasuunnitelman Petri päivitti
vielä viimeisenä työnään Saaren Pasin
kanssa juuri ennen eläköitymistään.

Työvuorossa perinteisen piksun pelaaminen oli itsestäänselvyys kinoineen.
Petri on tarkka mies. Lampisen Pertti
kertoi hyvin kuvaavan tarinan. Nuorina
palomiehinä pojat olivat olleet päivystämässä V-15:llä (alumiinivene, jota myös
sukellusveneeksi kutsuttiin, koska siinä
ei ollut kellukkeita) tuohon aikaan suositussa Näsijärven venekilpailussa. No, olihan siinä kilpailussa sitten vene kaatunut ja uponnut keskellä Näsijärveä. Pojat
olivat saaneet pelastettua kilpailijat vedestä. Kovasti olivat miehet valitelleet
kalliiden moottoreiden hukkumista. No,
siinäpä meidän pojat sitten olivat katselleet paikan kiintopisteitä rannoilta sillä
seurauksella, että kun venettä mentiin
hakemaan sukeltamalla 30 metrin syvyydestä, niin sehän löytyi oitis.
Palopäällikkö Ari Vakkilainen

Petri on harrastanut paljon erilaista liikuntaa. Nuorempana kävimme hiihtolenkeillä, sittemmin Petriä on kiinnostanut pyöräily ja verkkokalastaminen. Petri
hankki saaritontin Näsijärven ylävesiltä,
jossa hän viettää nykyisin paljon aikaa
rakentamassaan mökissä. Unohtaa ei
sovi palokunnan jääkiekkojoukkueeseen
kuuluminen mm. Korpelan Timon ja Lehtosen Markun ollessa ”ketjukavereina.”
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Arjen sankareiden kahvitilaisuus

P

erjantaina 9.12.2016 Tampereen
keskuspaloasemalla pidettiin
kahvitilaisuus, johon oli kutsuttu
14 henkilöä. He olivat toimineet neuvokkaasti erilaisissa onnettomuuksissa Pirkanmaalla. Tapahtumia oli seitsemän.
Pirkanmaan pelastuslaitos on huomioinut
hätätilanteissa hyvin toimineita kansalaisia jo useita vuosia. Tilaisuudet pidettiin
Tampereen päivän yhteydessä, mutta ne
eivät päässeet mediassa esille. Yhtenä
syynä lienee juuri Tampereen päivä, joka
oli viikonloppuna ja silloin oli myös paljon
muita tapahtumia, joihin media osallistui.
Vuonna 2008 huomioimistilaisuus siirretiin joulukuuhun ja arkipäivään. Tämän
jälkeen media on huomioinut tilaisuudet hyvin. Median osuus huomioimistilaisuuksissa on merkittävä, sillä median
avulla saadaan tärkeä viesti perille: toisista välittäminen.
Tämä toisista välittäminen korostuu onnettomuustilanteissa, sillä onnettomuuksien suuruuteen ja mahdollisten uhrien
määrään vaikuttavat hyvin paljon tehdyt
ensitoimet. Näihin ensitoimiin pystyvät
vaikuttamaan vain paikalla olevat. Siksi
onkin tärkeätä, että toiminta onnettomuuden alussa olisi tehokasta.

Neuvokasta toimintaa
29.12.2015 Kangasalla 8 ja 10-vuotiaat
sisarukset Viljo ja Siiri Yläjärvi hakivat nopeasti apua rannan naapurista, kun heidän äitinsä putosi jäihin. Naapurissa ollut
Valtteri Rahkonen juoksi rantaan. Valtterin

Vasemmalta Toni Murtoniemi, Heidi Repo, Jan Veckman, Saana Junttila, Hannu Wallin,
Hilma Vesamäki, Jari Mäkelä, Lotta Rahkonen, Valtteri Rahkonen, Maija Rahkonen,
Olli-Pekka Ojanen.

äiti jäi soittamaan 112:een. Samaan aikaan
rantaan ehtivät 16-vuotiaat Maija ja Lotta
Rahkonen. Nuoret hakivat kotoaan koiran
talutusremmejä ja sitoivat niistä pitkän köyden, jonka avulla he saivat uhrin jäälle.
16.4.2016 Lempäälässä mieshenkilö oli
kaatunut polkupyörällä ja suistunut ojaan,
jonka pohjalla oli vettä. Paikalle saapuivat
13-vuotiaat Saana Junttila ja Hilma Vesamäki He käänsivät miehen kasvot pois
vedestä ja pysäyttivät autolla ohi ajavia
aikuisia apuun ja pyysivät heitä soittamaan hätäkeskukseen. Oja oli sen verran
autotien alapuolella, ettei autoilijoiden
olisi ollut mahdollista havaita miestä.
2.5.2016 Nokialla Vihnusjärven uimarannalla ihminen joutui veden varaan.
Lähellä ollut Toni Murtoniemi lähti
pelastamaan vedestä uhria, joka oli jo
painumassa pinnan alle, kun auttaja
tavoitti hänet. Murtoniemi sai uhrin vedettyä laiturille.
Tampereen Nekalassa 4.7.2016 Hannu
Wallin oli kuullut palovaroittimen äänen
ja haistanut rappukäytävässä palaneen
käryä. Hän soitti 112:een ja meni koputtamaan naapurin oveen. Kovasti ovea
jyskyttämällä hän oli saanut asunnossa
olevan vanhuksen avaamaan oven ja
pääsi sisälle. Keittiössä lieden päällä olleet paperit kärysivät. Wallin sammutti
lieden ja alkaneen palon sekä talutti vanhuksen ulos raittiiseen ilmaan.
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Pelastustoiminnan johtajan mukaan
rakennuspalon vaara oli ilmeinen puurakenteisessa kerrostalossa.
8.8.2016 Nokialla Heidi Repo kuuli avunhuutoja järveltä. Hän lähti puolisonsa Tomi
Repon kanssa veneellä läheiseen saareen.
Jo soutumatkalla he olivat yhteydessä hätäkeskukseen ja kertoivat tilanteesta. He
näkivät matkalla kaatuneen soutuveneen
ja löysivät saaresta kaksi miestä, joista toinen makasi maassa. He aloittivat elvytyksen, kunnes paikalle tuli pelastuslaitoksen
ja ensihoidon henkilöstöä.
20.8.29016 Nokialla Jari Mäkelä havahtui
palovaroittimen ääneen ja savun hajuun.
Hän meni naapuriin selvittämään syytä.
Ruuanlaitossa hellan päällä olleet tavarat
olivat syttyneet palamaan. Asunnon haltija
pääsi poistumaan porraskäytävään ja Jari
Mäkelä sammutti alkaneen tulipalon.
13.11.2016 Kangasalan Saarikylissä veljekset Joona ja Jan Veckman olivat mökillä, kun he kuulivat rannasta huutoa.
He katsoivat ulos ikkunasta ja havaitsivat kaksi ihmistä, jotka olivat pudonneet
jäihin. Veljekset lähtivät apuun ja ottivat mukaansa köyttä ja turvaksi soutuveneen, jotta eivät itse putoaisi jäihin.
Pariskunta saatiin turvallisesti jäälle ja
pelastuslaitoksen ensihoitajat kävivät
tarkistamassa veden varaan joutuneiden tilan. Pariskunnalla ei kuitenkaan
ollut enää hätää tässä vaiheessa.

Piispa Matti Repo vieraili
keskuspaloasemalla
P

iispa Matti Repo vieraili Tampereen keskuspaloasemalla 25.11.
Mukana piispan seurueessa oli
tuomiorovasti Olli Hallikainen, asessori
Riitta Särkiö sekä Tuomiokirkon johtava
kappalainen Salla Häkkinen.
Vierailu liittyi Tampereen Hiippakunnassa pidettyyn piispantarkastukseen,
jossa piispa tutustuu hiippakuntiensa
seurakuntien työhön noin kymmenen
vuoden välein. Aloitteen piispan vierailusta paloasemalle teki pelastuslaitoksen pappi Antero Niemi.
Piispa tuotiin paloasemalle paloautolla. Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
otti vieraat vastaan pohjoispään neuvotteluhuoneessa, jossa aluksi Ojanen
kertoi pelastuslaitoksen toiminnasta
sekä muutoksista, joita tuleva sote- ja
maakuntauudistus aiheuttaa.

Mielenkiitoisessa tapaamisessa keskusteltiin myös ajankohtaisesta turvapaikanhakijoiden tilanteesta. Helsingissä
kirkko on tarjonnut kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille hätämajoitusta.
Vastaavaa ilmiötä ei vielä Pirkanmaalla
ole ollut havaittavissa, mutta asia on
kyllä tiedostettu kirkon piirissä ja siihen
on varauduttu.
Keskusteluissa todettiin myös, että pelastuslaitoksen ja seurakunnan välinen
yhteistyö on toimivaa. Pelastusjohtaja
esitti kiitoksen Tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Olli Hallikaiselle
hyvästä yhteistyöstä, ja varsinkin siitä,
että pelastuslaitoksella on ollut mahdollisuus saada oma pelastuspappi työyhteisönsä arkeen.
Vierailun lopuksi Antero Niemi oli sopinut työvuoron kanssa, että piispa laite-

taan nostolavayksikön koriin ja laitetaan
laskeutumaan pelastussukasta. Hyvin
piispa ja hänen seurueensa otti haasteen vastaan. Vierailun lopuksi piispa
Matti Repo totesikin, että tämä vierailu
ainakin jäi mieleen.

Kuvassa vasemmalta Salla Häkkinen, Olli-Pekka Ojanen, Matti Repo,
Jyrki Paunila, Antero Niemi, Riitta
Särkiö, Olli Hallikainen ja Jukka
Leppänen (Juice).
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Pelastusjohtajan

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden
2016 toimintaa tarkasteltaessa mieleen
nousee varsin helposti sana monitahoinen. Se kuvaa varsin hyvin pelastustoimen ja ensihoidon läpileikkaavaa luonnetta koko yhteiskuntaa silmällä pitäen.
Ennen kaikkea olemme olleet mukana
useissa turvallisuutta lisäävissä tapahtumissa ja toiminnoissa kuluvan vuoden
aikana. Heti vuoden alkuun olimme
järjestämässä tulevaisuutta luotaavaa
seminaaria Tampereelle, seminaaria,
jossa tunnustetut tulevaisuuden tutkijat
luotasivat tulevia vuosia nimenomaan
yhteiskunnan turvallisuus keskeisenä
tekijänä. Jatkoa teemaan moninaisuus
seurasi keväällä, jolloin Tampereen pe-

lastuslaitos oli yhtenä tahona vastaanottamassa sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden tunnustuspalkintoa. Tämä
tunnustus tuli jo varsin pitkäaikaisesta
työstä asumisen paloturvallisuuden saralla. Läpileikkaava teema jatkui syksyllä, jolloin Pirkanmaan pelastuslaitos sai
Palosuojelurahastolta määrärahan maahanmuuttajien turvallisuusopetusta
koskevan videomateriaalin tekemiseen.
Tämäkin hanke on herättänyt kansallista
kiinnostusta ja tulee valmistuttuaan palvelemaan koko maan tarpeita.
Jos tarkastellaan sitten perinteisempiä
toimintamme muotoja, voidaan huomioida sopimuspalokuntien sopimusten
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uusinta ja allekirjoitus viime keväänä.
Tässä yhteydessä kaikkien sopimuspalokuntien ollessa kokoontuneena käytiin
läpi myös lähitulevaisuuden muuttuvaa
toimintaympäristöä ja voitiin todeta,
että yhteistyömme Pirkanmaan vpk:ien
kanssa on hyvällä tolalla. Sopimuspalokuntakentässä tapahtui aivan loppuvuonna erityisen positiivinen asia uuden
vpk:n tultua perustetuksi Valkeakoskelle. Valkeakosken vpk:n kanssa solmittiin
sopimus 1. päivänä joulukuuta.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaympäristö on lähinnä Tampereen
osalta muuttunut ja tulee muuttumaan
voimakkaasti. Pitkään jatkunut tunneli-

n tervehdys
työmaa sai päätöksensä tunnelin valmistuessa ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt sekä uudet käynnistyvät hankkeet
Tampereella muokkaavat keskuspaloaseman arjen toimintaa. Itse tunneliin
liittyen voidaan tyydytyksellä todeta,
että käyttöön on otettu Suomen ensimmäinen sprinklattu maantietunneli, joka muiltakin turvallisuusjärjestelyiltään
on kansainvälistäkin huippuluokkaa.
Olemme olleet kiinteästi mukana kaikissa tunnelin turvallisuutta koskevissa
asioissa, joista näkyvimpänä oli pelastusharjoitusten sarja hieman ennen tunnelin avaamista. Tampereen kaupunginvaltuuston päätettyä raitiotien rakentamisesta ja Tampereen Kansi-hankkeen
käynnistyttyä tulee Tampereen keskusta
olemaan mittavien rakennustöiden kohteena useamman lähivuoden ajan. Tämä
asettaa meille vaatimuksia keskuspaloaseman toiminnan suhteen samoin kuin
tarvittavan erityiskalustonkin osalta.

Koko edellä mainittu muutoskokonaisuus
on toteutettava kuitenkin niin, että arjen
toiminta onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, pelastustoiminnassa, ensihoidossa
ja näihin liittyvissä tukitoiminnoissa ei
häiriinny. Pyrimme muutenkin viemään
laitostamme muutoksessa eteenpäin
rauhallisin liikkein ja tästä esimerkkinä
ovat muun muassa työaikaa koskevat
päätökset. Samoin olemme esimerkiksi
ensihoidossa edenneet toimintaa kehittäen ja sitä laajentaen kuten 46 tähän toimintaan perustettua vakanssia kertovat.
Paloasemahankkeet Valkeakoskella, Ikaalisissa ja Kangasalla etenevät Tampereen
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kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ollen myös konkreettinen esimerkki siitä, että toimintamme pitkäjänteiset
suunnitelmat eivät tässä hallinnollisessa
muutoksessa ole muuttuneet.
Kun tässä vuoden loppupuolella tarkastelen laitoksemme toimintaa sekä
kuluneen vuoden osalta että arvioiden
tulevia lähivuosia, voin mielestäni kuitenkin tehdä sitä rauhallisella mielellä
ja tyytyväisenä koko talon hyvin tehtyyn
työhön. Olemme mielestäni yhdessä
pystyneet siihen, mitä meiltä on odotettu ja vähän ylikin. Olemme enenevässä
määrin kyenneet osoittamaan yhteenkuuluvuutta kuten hyvässä työyhteisössä merkille pantavaa on. Oli erinomaisen
hienoa olla mukana pelastuslaitoksen
vuosipäiväjuhlassa, jossa henkilökuntamme puolisoineen viettivät rentoa ja
mukavaa yhdessäolon hetkeä.
Vuoden lopussa kiitän kaikkia talon
henkilökuntaa kuuluvia kuten myös sopimuspalokuntia kuluneen vuoden hyvästä työpanoksesta ja toivotan kaikille
rauhallista joulunaikaa ja luottavaista,
hyvää uutta vuotta.
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Toimintaympäristömme tulee muuttumaan myös hallinnolliselta osalta.
Olemme mukana suuressa maakuntauudistuksessa, jonka lopputulemana on
se, että myös Pirkanmaan pelastuslaitos
saa uuden isännän. Tätä kirjoitettaessa
on vielä epäselvää, jatkammeko Pirkanmaalaisena pelastuslaitoksena vai
yhdistyvätkö Etelä-Pohjanmaan, KantaHämeen ja Päijät-Hämeen pelastuslai-

tokset Pirkanmaalle. Tämä hallinnollinen muutostyö ei välttämättä heijastu
arjen työhön, mutta tulee työllistämään
pelastuslaitoksen johtoa, suunnittelua,
hallintoa seuraavien kolmen vuoden
ajan varsin tiiviisti. Olemme mukana
sekä kansallisissa että pirkanmaalaisissa useissa työryhmissä, jotka eri tavoin
ovat valmistelemassa vuonna 2019 alkavaa uutta kokonaisuutta. Tavoitteena on
siirtää Pirkanmaan pelastuslaitos entistä
toimivampaan työympäristöön, jossa
voisimme vielä nykyistä paremminkin
toimia yhteistyössä ensihoidon kanssa.
Samoin on tarkoituksena kehittää uusia
malleja yhteistyöhön ELY-keskusten toimintaan liittyen, erityisesti ympäristöonnettomuuksia koskien.

Ensihoidon
ajankohtaista
Kulunut vuosi on pitänyt sisällään monen ison muutoksen valmistelua. Valtakunnan tasolla maakuntauudistus ja
sen myötä sosiaali- ja terveysuudistus,
pelastustoimen uudistaminen ja ensihoidon integroiminen tähän kokonaispakettiin on monella tasolla työllistänyt
niin kuntia, pelastustointa, sosiaali- ja
terveystointa ja muita viranomaisia.
On perustettu valtakunnan tason, maakuntien ja kuntatason hallinnon elimiä
suunnittelemaan muutosprosesseja.
Monet asiat ovat vielä auki. Valtakunnan
hallitukselta odotetaan lopullisia päätöksiä. Aikataulu on tiukka. Osin jo 2017
-2018 joitakin uudistuksia käynnistyy ja
lopullisesti uuden maakuntahallinnon
pitäisi käynnistyä vuoden 2019 alusta.
Ensihoidon osalta muutos todennäköisesti on enemmän hallinnollinen kuin
toiminnallinen. Potilaita autetaan niin
kuin ennenkin. Potilaat ovat siellä, missä ovat ihmisetkin. Ensivastetoiminnan
merkitys korostunee entisestään. Pelastustoimen merkittävyys osana koko
turvallisuusympäristöä yhdessä muiden
viranomaisten kanssa vahvistuu. Ensihoito on lääkinnän osalta hallinnollisesti
osa sosiaali- ja terveystointa jatkossakin.
Pelastustoimen merkitys ensihoidon
eri tasojen toteuttajana säilyy ja saattaa vahvistua huomattavastikin. Uutta
ajattelua tarvitaan niin hallinnon järjestämiseksi kuin erilaisten käytännön
sovellutustenkin toteuttamiseksi. Maakunnan väestörakenteen muutos aiheuttaa myös ensihoidon muutostarpeita. Yksikkörakenteita joudutaan miettimään yhdessä pelastus-, terveys- ja
sosiaalitoimen kanssa. Pelastustoimen
ja terveystoimen synergiaetu on tunnustettu laajalti. Tämän edun hyödyntäminen on avainasemassa jatkossakin
puhuttaessa ensivaste-, ambulanssi ja

mahdollisesta hybridiyksikkötoiminnasta. Yhteistyöllä maakunnan ja sosiaali- ja
terveystoimen yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen kanssa tulee olemaan kasvava merkitys.

Haluamme toivottaa uudet työntekijät
lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.
Samoin haluamme toivottaa kaikille ensihoidossa ja pelastuslaitoksen eri toiminnoissa työskenteleville

Uusi päivitetty ensihoidon palvelutasopäätös astuu voimaan 1.1.2017 ja on
voimassa seuraavat kaksi vuotta. Palvelutasopäätös edellyttää Pirkanmaan
pelastuslaitoksella huomattavia resurssilisäyksiä niin kalustoon kuin henkilöstöön. Uusia ensihoitajan virkoja perustetaan 44. Hallintoon saadaan yksi uusi
lääkintämestari ja komentotoimistoon
henkilöstösuunnittelija. Osassa ambulansseissa noudatetaan uutta työaikaa.
Toiminta laajenee aiempien kuntien
lisäksi Akaaseen, Vesilahteen ja Ylöjärvelle. Toiminnan käynnistäminen näillä
alueilla ja toiminnalliset muutokset vanhoilla alueilla ovat vaatineet ensihoidon
hallinnolta huomattavaa päivittäistoimintojen lisäksi tapahtuvaa lisäponnistusta. Tähän on osallistunut ensihoidon
hallinnon lisäksi kaupungin muitakin organisaatioita ja koko pelastuslaitoksen
henkilöstö on ollut kiitettävästi auttamassa. Työ tältä osin jatkuu.

Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.

Ensihoidossa kohtaamme erilaisia ihmisiä
ja tilanteita. Työ on ajoittain varsin kuormittavaa. Erilaisilla järjestelyillä on pyritty
ja pyritään vaikuttamaan työn tasaisempaan jakautumiseen. Tilannetta seurataan aktiivisesti. Kaikkien ambulanssien
muuttuminen hoitotason yksiköiksi ja
yksikkölisäykset tuonevat helpotusta
tähänkin asiaan. Työaikamuutokset aiheuttavat omat ongelmansa. Vaikutuksia analysoidaan muutaman kuukauden
sisällä uuden järjestelmän käynnistyttyä.
Epäkohtia pyritään korjaamaan niin pian
kuin se on mahdollista ensihoidon palvelutasopäätöksen puitteissa.
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Matti Isotalo, Elja-Pekka Erkkilä,
Harri Kailajärvi, Ari Kannisto,
Jukka Järvinen

Ensihoitoa
simulaatioharjoituksissa
Saimme mahdollisuuden osallistua
lokakuussa Tanskan Alborgissa järjestetylle viisi päivää kestävälle traumapotilaan hoitoon vaativissa olosuhteissa
keskittyvälle kurssille. Kurssi painottui
simulaatioharjoituksiin, mutta siihen
sisältyi myös oppitunteja, joilla käsiteltiin sekä perinteisiä vammapotilaan
hoitoon syventyviä aiheita, että täysin
uudenlaisia näkemyksiä traumapotilaan
ensihoitoon.

9
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Koulutuspaikkana toimi Pohjois-Jyllannin palokunnan koulutuskeskus, missä
oli järjestetty sekä koulutus-, että majoituspuitteet. Majoitus- ja huoltotilat
olivat hyvin paloasematyyppiset, joskin
palvelu pelasi paremmin. Toisin sanoen,
keskuksessa oli ruokalapalvelut käytössä ja huoneita huollettiin hotellityyppisesti. Koulutuskeskuksessa järjestetään
runsaasti lähinnä ensihoitoon keskittyviä kansainvälisiä kursseja ja paikalliset
eri viranomaiset käyttävät keskusta
oman toimintansa harjoituspaikkana.

K

oulutuspäivät olivat varsin tiiviitä. Ne alkoivat aamulla kello 8.00
ja 9.00 välillä ja kestivät päivästä
riippuen 17.00 - 18.00 asti, sisältäen yhden lounastauon. Päivät oli suunniteltu
siten, että minkäänlaista odottelua eikä
ylimääräistä taukoilua ollut. Käytännössä
luentomuotoisten oppituntien tauotuskin oli järjestetty toimenpideharjoituksilla. Kurssin suunniteltu kokonaisvahvuus
oli kahdeksan henkilöä, joista kolme oli
joutunut perumaan osallistumisen. Näin
ollen me viisi henkilöä pääsimme harjoittelemaan todella paljon.

Harjoittelupuitteet olivat erinomaiset.
Harjoitusalue koostui rakennetusta
korttelista, jossa oli erimallisia ja kokoisia taloja. Osa taloista oli tehty osittain
sortuneiksi, niissä oli useita huoneistoja,
rappukäytäviä, kellaritiloja, viemäriverkostoa eli harjoituskortteli oli aivan kuin
hylätty osa mitä tahansa kaupunkia.
Harjoitustaloissa oli mahdollisuus käyttää tehosteena esimerkiksi savukoneilla
tuotettua savua. Lisäksi yksi taloista oli
rakennettu pelastustoimen harjoittelua
silmällä pitäen siten, että sitä voidaan
käyttää palotalona kuumiin savusu-
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kelluksiin. Harjoitusalueella on lisäksi
käytössä henkilöautoja, linja-auto ja säiliökuorma-auto, joiden avulla voidaan
muokata erilaisia harjoitusskenaarioita.
Alueelle oli rakennettu myös rauniopelastamisalue. Rauniopelastamisalueelle
oli rakennettu kymmeniä erilaisia pelastamiskohteita, missä eri viranomaisten
on mahdollista harjoitella erilaisia toimintatekniikoita ja -taktiikoita. Lisäksi
erityisesti pelastustoimen savusukellustoiminnan harjoitteluun alueelle oli
rakennettu merikonteista useita erilaisia
ja erikokoisia simulaattoreita.

Kurssimme painottui täysin ensihoidon
toimintaan ja potilassimulointiin oli panostettu erittäin vaikuttavalla tavalla.
Kouluttajilla oli useiden vuosien kokemus ensihoidollisesta traumapotilaiden
hoitotyöstä eri kriisialueilla mm. Afrikasta, Afganistanista ja Irakista. Heillä oli
loistavat näyttelijäkyvyt ja traumamaskeeraukset oli elokuvatasoisia. ”Elävien”
potilaiden lisäksi käytössä oli huippuluokan potilassimulaattoreita. Tehtäväsimulaatiot suoritettiin ns. hälytyksestä
potilaan luovuttamiseen jatkohoitoon
ja kaikki tehdyt toimenpiteet ja suoritteet vaikuttivat tehtävän etenemiseen.

Huomasimme myös, että simulaattorit
ja maskit olivat harvinaisen kestävää
laatua, sen verran kovaan käsittelyyn
ne kursseilla joutuvat. Harjoitukset olivat fyysisesti melko rankkoja ja henkistä
painetta onnistuttiin luomaan erilaisilla
tehosteilla, kuten räjähdyksillä ja savulla. Turhaa odottelua ei kurssin aikana
harjoituksissakaan ilmennyt, tavarat kun
saatiin pakattua edelliseltä tehtävältä,
niin seuraava alkoi välittömästi.

asioita. Lähtiessä suurin jännitys taisi
syntyä ”kielimuurista”, mutta hyvin siellä rallienglannilla pärjäsi. Ehdottomasti
voimme suositella osallistumista vastaaville kursseille jos sellaiseen tilaisuus
aukeaa.
Ensihoitajat
Janne Välimaa ja Tapio Uotila

Kokonaisuudessaan kurssin anti oli
erittäin hyvä ja tuli opittua paljon uusia

LETKU & LAASTARI
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Mennään
”vintille”, mutta
ei ”piksulle”
Keskuspaloasemalla sijaitseva Kepalon vintti on yksi keskuspaloaseman
työpisteistä. Vintti remontoitiin nykyiseen muotoonsa vuonna 2014. Kovin
moni henkilöstöstä ei ole vintillä koskaan käynyt eikä tiedä, missä se sijaitsee
tai mitä vintillä tehdään. Tässä hieman Kepalon vintin esittelyä.
Vintillä sijaitsevat asumisturvallisuuden
yksikkö sekä viestintäyksikkö. Asumisturvallisuuden yksikkö on onnetto-

muuksien ennaltaehkäisyn alaisuudessa
toimiva tiimi, jota vetää palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen. Tytin lisäksi tii-

missä työskentelevät projektityöntekijä
Markku Suominen sekä palotarkastajat
Juhani Haapaniemi ja Ulla Heino. Tiimin
vastuulla on toimintakyvyltään rajoittuneiden asumisturvallisuuden parantaminen, pelastuslain 42§ mukaisten toimenpiteiden hallinnointi ja tarkastukset
sekä omavalvonnan organisointi. Tiimi
myös osallistuu paljon pelastuslaitoksen
turvallisuuskoulutusten toteuttamiseen.
Erityisesti Markku kouluttaa kodin paloturvallisuutta mm. kotihoidon henkilöstölle sekä eläkeläisryhmille.
Viestintäyksikkö vastaa mm. Pirkanmaan
pelastuslaitoksen sisäisestä ja ulkoisesta
viestinnästä sekä turvallisuusviestinnästä. Vastuulle kuuluvat myös suurimpien
yleisötapahtumien ja messuosastojen
suunnittelu ja toteutus, valtakunnalliset kampanjat ja teemapäivät sekä
pelastuslaitoksen omien tapahtumien
järjestelyjä. Lisäksi viestintäyksikkö taltioi mm. joitakin harjoituksia sekä eri
tapahtumia ja tilaisuuksia.
Tiedotuspäällikkö Veijo Kajánin alaisuudessa toimiva yksikkö on vuodesta
2005 lähtien kasvanut hiljalleen yhden

Yläkuvassa palotarkastaja Juhani
Haapaniemi ja palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen.
Alakuvassa koulutussuunnittelija
Ullastiina Hankala ja erikoissuunnittelija Janne Leinonen
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kaikissa viestinnän asioissa voi kääntyä
kenen puoleen vain. Mainittakoon vielä, että Veijon toimisto sijaitsee pohjoispäädyssä.

miehen toiminnasta kuuden hengen
tiimiksi. Viestinnän yksikössä työskentelevät Veijon lisäksi koulutussuunnittelijat Jorma Narvi ja Ullastiina Hankala.
Heidän toimenkuvaansa kuuluvat mm.
turvallisuuskoulutusten koordinointi.
Jorma erityisesti vastaa mm. turvallisuuskouluttamisesta, sen koordinoinnista ja koulutuskalustosta.

Vielä hetken Kepalon vintillä on myös
koulutuspalomestari Juuso Nummela.
Juuso on piakkoin muuttamassa kerrosta alemmaksi huoneeseen numero A267
(Martti Honkalan huone). Juuso tuli Pirkanmaan pelastuslaitokselle 11.3.2016
Satakunnan pelastuslaitokselta, jossa
hän työskenteli palomestarina. Juuson
puoleen voi kääntyä esimerkiksi sopimuspalokuntien koulutusasioissa, sillä
työnkuvaan kuuluvat kaikki Pirkanmaan
alueen sopimuspalokuntien koulutusjärjestelyt. Juuso osallistuu osaltaan
myös operatiivisen henkilöstön ylläpitokoulutusten sekä paloesimiesten
ja ylipalomiesten koulutuspäivien organisointiin. Yhtenä suurena kokonaisuutena viime aikoina ovat olleet hätämaadoituskoulutukset. Lisäksi Juuso
ylläpitää yhdessä Aleksei Kyrölän kanssa
koulutussimulaattoreita sekä huolehtii
joukkueharjoitusten käytännön järjestelyistä.

Ullastiinaan voi olla yhteydessä Tulikettu-, NouHätä- ja TET-asioissa. Viestintäsuunnittelija Elina Haapalaan voi olla yhteydessä esimerkiksi turvallisuusviestintämateriaaleihin, sisäiseen viestintään,
yleisötapahtumiin ja pelastuslaitoksen
internetsivujen sisältöön liittyvissä
asioissa. Sopimuspalokunnat voivat
myös olla yhteydessä tiedotukseen ja
someen liittyvissä asioissaan Elinaan.
Erikoissuunnittelija Janne Leinonen
vastaa mm. pelastuslaitoksen intranetistä, somekanavista ja viestintäkanavien
teknisestä puolesta. Viestintäyksikössä
työskentelee myös palomies Matti Palo.
Hänen työpisteensä on Ylöjärven paloasema, ja hänen vastuullaan on mm.
alkusammutuskoulutukset. Vintillä on
määräaikaisesti koulutussuunnittelutehtävissä työskennellyt myös Jarmo
Ruotsalainen. Työtehtäviä viestinnässä kuitenkin vaihdellaan sujuvasti ja
lennosta aina tilanteen mukaan, joten

Kepalon vintti sijaitsee vanhan puolen eteläisessä päädyssä kolmannessa
kerroksessa. Vintille pääsee asioimaan
kahta kautta: joko liikuntasalin vierestä
tai alipäällystön aulasta lähteviä portaita
pitkin. Tervetuloa poikkeamaan vintille!
Vintin porukka on tosin aika liikkuvaa,
mutta kyllä kahvit vieraille keitetään, jos
vain joku paikalla on.
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Lukijoille tiedoksi: Otsikossa viitattiin piksuun. Piksu
tarkoitti palomiesten pelaamaa
lentopalloa, jota pelataan keskuspaloaseman vintillä.
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Koulutusmestari Juuso Nummela
työpisteessään vintillä. Muutto
alempaan kerroksen on kuitenkin
pian edessä.

Palomies
				 on erimies
on kirjoitussarja Tampereen
pelastustoimen entisistä ja nykyisistä
ammattilaisista, jotka muitten
taitojensa tai harrastustensa
ansiosta ovat tulleet tunnetuksi
myös pelastustoimen ulkopuolella.
Sarjan aloitusjaksossa esittelyssä
oli palomies/kuvataiteilija Taisto
Toivonen (L&L 3/2016). Sarjan
sisälle sujahtaa jälkijunassa myös
palopäällikkö/keihäänheittäjä Urho
Aaltonen (L&L 2/2016).

Osa 3
Tällä kertaa esittelyssä on kokonainen ryhmä,
jääkiekkoilijoina tunnetuksi tulleet palomiehet
Teksti: Juhani Katajamäki
Kuvat: Juhani Katajamäki ja Pelastuslaitoksen arkisto

”Jäädytänkö takapihan kiekkokentäksi ?”
arkeen kuuluu olennaisena osana tiukka kurinalaisuus. Ja huomattavan paljon
muutakin.

Näin kerrotaan palopäällikkö Einar V.
Nurmen tuhahtaneen, kun palolautakunta oli isosta hakijajoukosta taas
kerran valinnut palomiehen virkaan
tunnetun jääkiekkoilijan.

Monet yhtäläisyydet

Nurmen reaktion ymmärtää, mutta
lähtöasetelma on kieltämättä mielenkiintoinen: sekä palomiestyö että
jääkiekkoilu ovat operatiivisella tasolla viisikkotyöskentelyä eli tiimityötä
puhtaimmillaan, ja molemmissa työn

Jääkiekkoilija tarvitsee lajissaan voimaa
ja kestävyyttä, jotka ovat ilmiselviä palomiesavuja. Ottelussa valmentaja määrää pelaajan tehtävän, sammutus- ja
pelastustyössä yksikön esimies nopean tilannearvioinnin jälkeen käskyttää
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miehistönsä. Ja silti – tai siitä huolimatta – kummallakin ”pelikentällä” tekijältä
edellytetään yksilöllistä ja oivaltavaa
toimintaa.
Ryhmänsä jäsenenä kiekkoilija ja palomies ovat erilaisten roolien moniosaajia. Lätkäjoukkueeseen joku on hankittu
maalintekijäksi, toinen pelinrakentajaksi, kolmas jämäkäksi puolustajaksi, neljäs on erinomainen yli- tai alivoimapelaaja, viidennen ominaisuudet tekevät

Savusukeltajan ja hälytyspäivystäjän tehtävät ehtivät tulla tutuksi
Heino ”Hepa” Pullille.

hänestä luotettavan yleispelaajan tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Palomies/pelastaja on yleismies, mutta
silti joku on toista parempi sammutusmies, joku soveltuu erinomaisesti savusukeltajaksi, kolmannen ominaisuudet
tekevät hänestä hyvän ensihoitajan,
neljäs hallitsee suvereenisti yhä teknisemmiksi kehittyneet laitteet ja koneet.
Myös hälytyspäivystäjän tehtävät eri
laajuudessaan ovat aina olleet osa palomiehen työtä.

Viisikoita kumpikin
Jääkiekossa yksikön muodostaa sentteri
ympärillään laiturit ja takana pakkipari
ja maalivahti. Pelastus- ja sammutusyksikön muodostaa paloesimies ja kaksi
savusukellusparia tukenaan kuljettaja/
tekniikkamies.

Yhtäläisyydet eivät jää fyysiselle puolelle. Henkistä kanttia tarvitsee yhtälailla
huippu-urheilija kuin ammatistaan ylpeä pelastaja. Rohkeus, keskittyminen,
valppaus ovat yhteisiä avuja, samoin
uskallus ja taito käyttää omaa harkintaa
nopeissa ja muuttuvissa tilanteissa.
Varustepuolella iso yhteinen tekijä on
päähine. Ilman palokypärää ei oman
turvallisuuden vuoksi ole asiaa min-

käänlaiseen palotoimen operaatioon.
Ja jos ja kun jäätaistossa kiekkokypärä
päästä kirpoaa, kentältä on poistuttava
välittömästi. Pelin hetkellinenkin jatkaminen ilman pääsuojaa tuo jäähykomennuksen.
Tampereen palomiehet, Tapparan
Pekka Marjamäki ja Ilveksen Lasse
Oksanen kantoivat yhdessä maajoukkuepaitaa.

LETKU & LAASTARI
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Työaika oli se jokin
Palomiesten työajat ovat olleet ammattiin hakeutuneiden urheilijoiden mieleen. Vuorokauden työrupeamaa on aina seurannut pitkä vapaa, vähimmillään
yksi vuorokausi, enimmillään nykyiset
kolme. Huippu-urheilijan tarvitsemaa
harjoitteluaikaa ja vapaita pelipäiviä
on aina löytynyt työvuorojen välissä. Ja
tuurauksia järjestämällä melkein mikä
päivä tahansa on ollut helpohkosti vaihdettavissa vapaapäiväksi.
Nykypäivän kaltaista ammattilaisuutta
jääkiekossa ei kansallisella tasolla vielä
vanhoina vuosina ollut, mutta eipä ollut
palomiehen virkaankaan ammatillista
koulutusvaatimusta. Palomiehet nimitti
palopäällikkö, mutta valinnoista päätti
poliittisten voimasuhteiden mukaan
valittu lautakunta. Yhdistyksillä ja urheiluseuroilla on aina ollut vaikutusvaltaa lautakunnissa, eikä palolautakunta
ollut poikkeus. Ilveksellä, KooVeella ja
Tapparalla oli ”omat” edustajansa, jotka
taktisesti ymmärsivät myös keskinäisen
yhteistyön merkityksen.

Maajoukkuetasoa
kentällinen
TK-V:n, (myöh. KooVee) ja maajoukkueen Heino Pulli, raudanlujasta rannelaukauksestaan kuuluisa 1960-luvun
keskushyökkääjä ja Suomen Jääkiekkoleijona n:o 33, oli Tampereen palolaitoksen ensimmäinen jääkiekkojulkkis.
Palokunnassa ”Hepa” tunnettiin kovakuntoisena ja -luontoisena palomiehenä, jonka vakanssinumero oli työvuorolistalla kerta toisensa jälkeen merkitty
savusukeltajaksi.

“Otosta” (Kuusisto) tuli palomies 1967,
Leimu sai palomiesvakanssin -69 ja
”Marja” kolmikosta viimeisenä -70. Pojat
olivat eri palvelusryhmissä. Niinpä useasti kävi, että KooVeen/Ilveksen pakki
Kuusisto tuurasi Tapparan puolustaja
Marjamäkeä, jotta tämä pääsi seuransa
treeneihin. Tai Leimu päästi Marjaa ja
päinvastoin. Tai Marja Ottoa. Maaottelu-

Seuraavalla vuosikymmenellä Tampereen palolaitoksella ”oli asettaa
maajoukkueen käyttöön” todella kova
viisikko: maalivahdiksi Antti Leppänen
(Tappara), puolustajiksi Pekka Marjamäki (Tappara) ja Pekka Kuusisto (KooVee,
Ilves) ja hyökkäysvitjaan Pekka Leimu
ja Lasse Oksanen (Ilves). Leppäsen ja
Oksasen palokuntaura jäi lyhyehköksi,
mutta muut neljä olivat brankkareita
eläkeikään asti.

Kaksi kovaa Sisua: ”Marja” ja ensilähdön pelastusyksikkö.
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ja kaveruksille kertyi yhteensä parisataa,
Marjamäelle (Jääkiekkoleijona numero
68) yksin reilut sata.
Eivätkä sarjajyrät noihin nimiin jääneet.
Kovia pelimiehiä olivat myös Jukka Alkula ja Pertti Valkeapää (Tappara) sekä Jorma Vilen (TK-V, Tappara). Jonkun nimen
olen luettelosta ehkä unohtanutkin.

Pekka Leimu (Jääkiekkoleijona no 229) allekirjoitti Rauno Korven 1990-havainnot miehenä, joka tunsi asian kummaltakin puolelta. Tuona vuonna paloesimies Leimulla oli takanaan 21 palomies- ja paloesimiesvuotta ja 10 kautta
Ilveksen tulisesti laukovana laitahyökkääjänä. Pekan yhden ottelun pistesaldoksi kertyi ennätykselliset 7+2 Ilveksen kaataessa TuTon 23-2 vuonna 1972.

Mielenkiintoisessa esityksessään Korpi
vertasi jääkiekko-ottelua ja onnettomuustilannetta teatteriesitykseen. ”Jääkiekkojoukkue ja palokunta tekevät jatkuvasti ensi-iltoja. Ero on vain siinä, että
me tiedämme koska ensi-ilta koittaa, te
ette sitä tiedä.”

tuudeltaan kolme lukukautta. Oikotietä
virkaan ei enää ole. Ja hyvä niin.

Tänään on toisin

Lähteet:

Aika on muuttunut. Enää palomieheksi ei
pelkillä urheiluavuilla ja hyvällä lihaskunnolla pääse. Vakinaisen viran edellytys
on pelastajatutkinto. Koulutusohjelma
suoritetaan alan oppilaitoksessa ja on pi-

Kirjoittajan muistiinpanot ja haastattelut.
Piirroskuva: Pekka Alanko (TampereSeuran kirjasta ”Jos lähtis, sano…, tamperelaisia kaskuja 4”, Kopiopaino Ky
1986, Tampere).

Eipä silti. Edellä mainitut ja muutkin tuntemani jääkiekkoilevat palomiehet eri
puolilla Suomea ovat olleet alansa kelpo
edustajia kummassakin sotisovassa.

Jatkuvia ensi-iltoja
Tapparan pitkäaikainen päävalmentaja,
myös maajoukkuetta luotsannut Rauno
Korpi luennoi yhteishengestä ja sen
luomisesta palomiesten opinto- ja neuvottelupäivillä Tampereella 1990. Kolmisensataa ammattipalomiestä ympäri
Suomea kuunteli suurella mielenkiinnolla Ranen esitystä. Hänen vuosinaan
Tapparassa pelasivat Marjamäki, Alkula,
Valkeapää ja Vilen.
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Ranella oli kertoa omakohtainen kokemus palomieskiekkoilijan kaksoisroolista. ”Palasimme iltayöstä pelimatkalta, kun bussimme ohitse ajanut Mersu
yhtäkkiä hävisi näköpiiristä. Henkilöauto oli suistunut tieltä kovassa vauhdissa.
Tulimme paikalle, ja palomiehemme ottivat välittömästi ja luontevasti komennon. He antoivat ensiavun ja hoitivat
potilaat kuljetuskuntoon. Me muut
taisimme heidän mielestään olla vain
tiellä”, hän muisteli.

1984 ja 1986 Tapparassa Suomenmestaruudet voittanut Jukka
Piirinen on viimeinen ”amatööri”
huippupelaaja-palomies yhdistelmä.
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Polkupyöräilemällä
Miten se on mahdollista? Vastaus on
Team Rynkeby. Mikä se sitten on?
Team Rynkeby on pohjoismainen
hyväntekeväisyystapahtuma, jossa pyöräilyjoukkueet
pyöräilevät joka vuosi Pariisiin ja keräävät siten rahaa
syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen.
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tukea syöpäsairaille lapsille
Team Rynkeby perustettiin vuonna
2002, kun 11 pyöräilyn harrastajaa, joilla oli yhteyksiä Rynkeby Foods A/S:ään,
päättivät pyöräillä Pariisiin nähdäkseen
Tour de Francen maaliin tulon.
Team Rynkebyssä on 1 700 pyöräilijää ja
450 avustajaa 44 joukkueessa. Osallistujat tulevat Tanskasta, Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Färsaarilta ja Islannista.
Osallistujat valitaan tuhansien hakijoiden joukosta, jotka ovat täyttäneet hakemuksen Team Rynkebyn kotisivulla.
Tapahtumaa edeltävän vuoden aikana
osallistujat harjoittelevat pystyäkseen

pyöräilemään reilut 1 200 km Pariisiin,
mutta sen lisäksi he ovat sitoutuneet
lahjoitusvarojen hankintaan syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen.
Rynkeby Foods A/S kattaa kaikki projektin keskeiset kustannukset ja pyöräilijät
kustantavat omat pyöränsä, vaatteensa ja matkansa, mikä tarkoittaa sitä,
että Team Rynkebyn kaikista maista
keräämät rahat lahjoitetaan lyhentämättöminä kunkin maan paikalliselle
syöpäyhdistykselle. Suomessa kerätyt
rahat lahjoitetaan Sylva Ry:lle. Vuonna
2016 Team Rynkeby lahjoitti 8,84 miljoonaa euroa taisteluun lasten syöpää
vastaan.

Allekirjoittanut on mukana Team Rynkeby Tampereen 34 henkisessä joukkueessa, tavoitteena ajaa ensi kesänä Tampereelta Pariisiin. Hain mukaan projektiin
koska näin siinä ainutkertaisen mahdollisuuden yhdistää pyöräilyharrastus
todella merkittävän ja tärkeän asian
tukemiseen. Pääsette seuraamaan valmistautumistani matkaan ja itse matkaa
tämä lehden seuraavissa numeroissa.
Kohti Pariisia pienten potilaiden puolesta!
Palomies #69 Elja Kivikoski
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Viialan VPK

120 vuotta
Viialan VPK:n 120-vuotisjuhlia vietettiin
20.8.2016. Juhla alkoi palokuntamarssilla kirkolta paloasemalle. Marssia oli
vastaanottamassa Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Olli-Pekka
Ojanen, puheenjohtaja Petri Mattila,
kunniapuheenjohtaja Reino Savikko ja
kunniajäsen Eino Koskinen. Marssille
tahdin antoi Tampereen VPK:n soittokunta.

Päivän lopuksi siirryttiin Palokärkeen
viettämään vapaamuotoista iltaa syöden ja saunoen.
Petri Mattila, puheenjohtaja,
Viialan VPK
Kuva: Tommi Alho

Marssilla mukana oli myös Jiiärrä, hevonen jonka VPK:n Miikka Ahonen pelasti
tallipalosta yhdeksän vuotta sitten. Jiiärrä veti palokunnan yli 100 vuotta vanhoja sammutusrattaita.
Juhlaa jatkettiin VPK:n tanssilavalla
Metsälinnassa kahvin ja kakun voimalla.
Puheenjohtaja Petri Mattila piti tervehdyspuheen. Historiikin puheen piti varapäällikkö/puheenjohtaja Kai Kovanen.
Juhlapuheen piti Pelastusjohtaja OlliPekka Ojanen. Pyryn torvisoittokunta
vastasi musiikista ja showteamin tytöt
pitivät tanssiesityksen. Ansiomerkkejä
jaettiin huomattava määrä.
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”Opin antamaan ensiapua, käyttämään erilaisia hengityslaitteita, toimimaan paremmin hätätilanteissa ja sain
myös paljon uutta tietoa tulipaloista ja
pelastustoiminnan monipuolisuudesta.”
”Pelastussukalla laskeutuminen ja
hengitysmaskin kokoaminen.”
”Alkusammutustaitoja, pelastuslaitoksen ammateista, sukellustaitoja, ajoneuvojen kalustoa, hätätilannetoimintaa ja oman kodin paloturvallisuutta.”
”Palomiesten ja ensihoitajien työvuoroista, palotarkastuksista, VPKsta,
pelastusalaan kouluttautumisesta.”

9.-luokkalaiset
työelämään
tutustumassa
Pirkanmaan
pelastuslaitoksella
oppilaat olivat päivän ajan työvuoron
ylläpitokoulutuksissa seuraamassa vesipelastus- ja lämmin savusukellusharjoittelua. Turvallisuusviestintää, alaan liittyviä
koulutusmahdollisuuksia ja pääsykoevaatimuksia tarkasteltiin myös.

Oppilaat pääsivät harjoittelemaan ohjatusti alkusammutusta ja oman kodin paloturvallisuutta sekä ensiapua, suorittivat
lihaskuntotestin, kokeilivat köysilaskeutumista ja pelastautumissukalla laskeutumista, paineilmalaitteen sekä kemikaalityöskentelyn varusteiden testausta sekä
laitesukellusta harjoitusaltaalla. Lisäksi

Mitä uusia asioita opit?
”Opin että paloasemalla työskentely on
paljon monipuolisempaa kuin luulin.
Opin että pelastuslaitoksella voi tehdä
paljon muutakin kuin olla palomies tai
ensihoitaja. Opin myös että palomiehen
ammattiin kuuluu paljon muutakin kuin
palojen sammuttaminen.”

Joka vuosi TET-jakso on aikataulutettu
niin, että oppilaat saapuvat eri kouluista.
Tämä koordinoitu työelämään tutustuminen mahdollistaa parhaan TET-harjoittelun resurssien ja järjestelyjen osalta niin
oppilasryhmän kuin pelastuslaitoksen
vastuuhenkilöiden kannalta.
TET-oppilailta kerättiin palautetta harjoittelujakson päättyessä, alla oppilaiden vastauksia.
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Mikä oli kiinnostavinta TET-harjoittelun aikana?
”Eri ammatteihin tutustuminen, alkusammutus, oman kodin turvatarkastus.”
”Parasta oli sukeltaminen laitteilla,
pelastussukkaa pitkin laskeutuminen
ja laskeutuminen köydellä. Kiinnostavaa
oli ensiapu.”
Mikä oli ikävintä?
”Teoria ja kun ei päästy paloautokyytiin
tai -ajelulle”
Millainen pelastuslaitos on työpaikkana?
”Erittäin lämminhenkinen ja moniulotteinen. Paljon kiinnostavia tehtäviä ja aloja.”
”Mukava ja monipuolinen.”
Millaisia työntekijöitä pelastuslaitoksella työskentelee?
”Rentoja, mukavia ja hauskoja ihmisiä.”
”Hyvätapaisia, puheliaita, urheilullisia ja rehellisiä.”
”Useimmat auttavaisia ja hyväntuulisia.”
Terveisiä
”Tet-jakso oli todella mielenkiintoinen. Parempaa TETiä en olisi voinut kuvitella!”
”Toivon, että tulevaisuudessakin 9.
luokkalaisille järjestettäisiin tet-jaksoja
palolaitoksella. Opin älyttömästi eri taitoja ja tietoja. Yksikään päivä ei ollut tylsä,
ja ohjelma oli todella hyvin suunniteltu.
Kiitos TETissä mukana olleille!”
Koulutussuunnittelija
Ullastiina Hankala
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Pirkanmaan pelastuslaitos tarjosi nyt jo
viidentenä vuonna suunnitelmallisen
kaksi viikkoa kestävän TET-jakson 9.luokkalaisille. TET-harjoittelun tarkoitus
on tutustuttaa 15-vuotiaat nuoret pelastuslaitoksen organisaatioon ja monipuoliseen tehtäväkenttään sekä henkilöstön
toimenkuviin. 18 oppilaalle järjestettiin
ensihoitoon, palotarkastukseen, pelastustoimeen sekä turvallisuusviestintään
liittyvää perehdytystä kahden viikon
ajan. Harjoittelu sijoittui pääasiassa kello
9-15 välille. TET-harjoittelun ohjelmaan
kuului sekä oppitunteja että käytännön
harjoittelua, jotka eri yksiköiden vastuuhenkilöt hienosti toteuttivat antamalla
opetusta laitoksen eri tehtäviin, työvälineisiin ja kalustoon liittyen.

Oman kodin ja oman toiminnan paloturvallisuudesta opittuja seikkoja:
”Sähkölaitteiden käyttäminen ilman
niiden valvomista, kerran kuussa pitää
tarkastaa palovaroittimen toiminta.”
”Poistumisteistä, paloturvallisuutta
ja tulipalojen ehkäisemistä.”

Työsuojelupäällik

			 HENKINENTYÖS
A

ika ajoin nousee keskusteluun
pelastuslaitoksemme työyhteisön henkinen ilmapiiri. Yleisesti
ottaen ilmapiiri on hyvä, osastojen ja
työvuorojen sisällä parhaimmillaan jopa erinomainen.
Muutakin kuulee, kun tarkoin ja luottamuksellisesti kuuntelee. On kuultavissa
myös jonkun toisen tahon työtehtävien tarpeellisuuden epäilystä, vähättelyä joka kumpuaa tietämättömyydestä
töiden sisällöistä, tavoitteista, vastuista
tai toimenkuvista. Väitän ettei yksikään
virka tai vakanssi ole turhaan täytettynä, sellaiseen ei ole oikeasti varaa, vaan
jokaisella meistä on oma pieni missionsa, joka omalla palasenaan täydentää
työyhteisömme kokonaiskuvaa ja sen
toimintaa.
Ammatillisen työyhteisön tunnusmerkkeinä määritellään että työ- ja ihmissuhteet pidetään erillään, ristiriidat
pidetään ammatillisina, vuorovaikutus
on avointa ja asiallista, omaksutaan keskinäinen luottamus ja arvostus, pyritään
hyödyntämään ihmisten erilaisuutta kokemusta ja luovuutta. Työssäkin on toki
oikeus ja lupa olla inhimillinen ihminen,
että otetaan erilaiset ihmiset ja eri elämäntilanteet huomioon.
Epäammatillinen toiminta on lähtökohtaisesti juuri päinvastaista ja ristiriidat
muodostuvat ihmisten välisiksi ammatillisuuden sijaan.

yhteisissä tiloissa, tavaroiden piilottelu
ja kaikkinainen työrooliin kuulumaton
jäynän teko).
Aina kun lipsutaan työroolista, ollaan
työyhteisön kannalta henkisesti heikoilla jäillä. Omavaltainen tai asiaton käytös
tai kielenkäyttö vastakkaisen sukupuolen työtovereita kohtaan, erikoisoikeuksien vaatiminen tai ottaminen - nämä
kaikki huomataan ja ne kiristävät tunnelmaa. Huonon käytöksen ja mielipahan kohde yleensä hymyilee urhoollisesti, onhan kaikki vain huumoria.
Esimiehen riittävän aikainen puuttuminen, pelin viheltäminen napakasti poikki ennen lumipalloefektiä - aikainen puheeksi ottaminen - on ainut oikea tapa.
Olkoon kyse sitten huonosta käyttäytymisestä tai se ikävin, kun kiusaamisen
tunnusmerkit jo täyttyvät. Kun asiallisen käyttäytymisen rajat paukkuvat.

Käsitetasolla puhutaan myös vastuuttoman työkäyttäytymisen ongelmasta.
Tämä näyttäytyy käytöksenä, joka aiheuttaa häiriötä ja mielipahaa, mutta ei
sinällään vielä täysin täytä varsinaisen
kiusaamisen tunnusmerkkejä. Häirinnän
kohde voi jatkuvasti vaihtua, tai häirintä
voi kohdistua kaikkiin satunnaisesti paikalla oleviin (esimerkiksi mekastaminen

22

Muut vaihtoehdot tarjoavat ainoastaan
ongelmien pahenemisia erilaisin toinen
toistaan huonommin variaatioin. Pitää
toki myös muistaa, että aivan jokaisella työntekijällä on osaltaan vastuu
työyhteisön ilmapiiristä. Työtoverinkin
olisi syytä puuttua nolojen tilanteiden
katkaisemiseen. Tästähän on puhuttu
koulukiusaamisenkin suhteen. Epäasiallisen käyttäytymisen, kiusaamisen tai
jopa väkivallan valtakirja tulee vaikenevalta yhteisöltä, joka sallii tapahtuvan.
Jos työ olisi huvia, herrat sen tekisivät,
sanoi vanha kansa. Työelämään kuuluu
aina kuormitusta. Saadaan ja annetaan
palautetta. Asiallisesti. Joskus kuuluu
jopa kiitosta ja kannustusta. Koetetaan
kukin osaltamme elää työyhteisössä siten, että kuormitus tuleekin vain ja ainoastaan työstä, ei työtovereista.

kön

joulusaarna

SUOJELU

Minulla ei ole tiedossa suurta dramatiikka tai ongelmakenttää omassa työyhteisössämme. Kyllä meidän kahvihuoneista naurua kuuluu, kuten pitääkin. Silti
on hyvä esittää kysymys; mitä kaikkea

työnteon yhteydessä pitää ja on kohtuullista työyhteisöltä tai työtovereilta
sietää. Sen hyvän työilmapiirin hengessä nimittäin...

Hyvää joulun odotuksen aikaa ja erittäin
hyvää sekä sopuisaa uutta vuotta!
Pekka Mellin
työsuojelupäällikkö

TYÖTURVAMONITORI
Työturva Monitorin käytöstä edellisen
kerran kerrottiin Letku&Laastarissa 2/4
2014. Käyttökoulutusta on myös henkilökunnalle annettu laitoksen sisäisissä
koulutustilaisuuksissa.
Kertauksena haluamme kuitenkin muistuttaa muutamasta tärkeästä seikasta ja
uudistuksesta. Kuten työtapaturman ja
vaaratilanteen määrityksistä ja niiden
erottamisesta toisistaan.
Ilmoituksien täytössä olisi tärkeä pystyä
kertomaan tapahtuman kuvaus riittävän kattavasti. Otsakkeesta ja tapahtumakentän kuvavauksesta pitää jo näkyä
mitä työtapaturmassa tai vaaratilanteessa on tapahtunut.

Työtapaturma

Esimies on vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä. Laiminlyönti voi
aiheuttaa korvaamisen eväämisen työnantajalle.

Vaaratilanne
Vaaratilanne on tapahtuma, jossa henkilö on vaarassa altistua onnettomuuteen. Tällöin henkilö on esim. omalla toiminnallaan ehkäissyt onnettomuuden
(esim. väistänyt putoavaa esinettä) tai
suojavälineet ovat estäneet loukkaantumisen (esim. esine osui kypärään). Vaaratilanne voi syntyä myös jos henkilö on
samassa tilassa (altistumisalueella), jossa onnettomuus syntyy. Vaaratilanteiksi
merkitään myös voimakkaat henkiset
kurmitukset, kuten tapahtumat, jonka
seurauksena järjestetään Defusing (purkukokous) tai Debriefing (jälkipuinti).

Monitorin
uudet ominaisuudet
Monitoriin on tulossa lähiaikoina uusia
ominaisuuksia, kuten sijaistoiminnot.
Lomalla ollessaan esimies määrittelee
oman sijaisensa. Tämä ominaisuus pa-
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rantaa ilmoituksien jälkikäsittelyä, eikä
näin ilmoitukset jää odottamaan loman
loppumista. Uudessa versiossa myös hakukriteerejä on muutettu, jolloin niitä
voidaan lisätä tai poistaa.
Työmatkatapaturmat on sisällytetty tapaturmailmoituksiin. Monitoristo löytyy
tulevaisuudessa myös kartta, johon tapaturman tai vaaratilanteeseen altistumispaikka merkitään.
Tapaturmailmoituksesta avautuvaa ilmoitussivua on tiivistetty ja siihen on
lisätty muutama uusi vastauskenttä.
Osaan kysymyksistä on tullut myös
vastauspakko, jolloin Ilmoitus ei lähde eteenpäin jos niihin ei ole vastattu.
Esimieskäsittelyssä esimiehen pitää
mm. aina täyttää tapaturman syyn arviointikenttä. Arvioinnissa ovat apuna
riskiarviomatriisit. Esimieskäsittelyn
jälkeen ilmoitus siirtyy vasta sähköisesti palkkakonttoriin ja vakuutusyhtiöön.
Lähetyksistä tulee pop-up ilmoitus siitä,
mitä lähetyksessä tapahtuu.
Työturva Monitori on Tampereen kaupungin omaisuutta, joten mitä sen osalta
tapahtuu tulevaisuudessa, ei työturvaorganisaatiolla ole tietoa. Nyt eletään kuiten tässä hetkessä ja Monitori on muutoshetkeen asti meille tärkeä työkalu.
T: Työsuojeluorganisaatio
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Työtapaturma on tapaturma, josta aiheutuu kustannuksia. Tapaturmat, jotka
eivät aiheuta kustannuksia, merkitään
vaaratilanteeksi. Esimerkiksi työpaikalla
saatu kuhmu on ensin vaaratilanne ja
se voidaan jälkeenpäin muuttaa tapaturmaksi, jos henkilö joutuu jälkiseuraamuksien takia käymään siitä myöhemmin lääkärissä.

Tapaturmailmoituksen saatuaan työnantajalla on 10 vrk aikaa käsitellä ilmoitus. Tämä tarkoittaa, että esimiehen pitää käsitellä saamansa tapaturmailmoitus välittömästi. Esimiehellä on vastuu
tehdä tapaturmailmoitus myös toisen
puolesta, jos tapaturmaan altistunut ei
pysty sitä itse tekemään. Syynä tähän voi
olla esimerkiksi loukkaantuminen, joka
vaatii pitkäaikaisen sairaalahoidon.

Salibandy 2016
Palomiesten SM-salibandyturnauksen
loppuottelu pelattiin 9.11.2016 klo
14.00 Kaukajärven Spiral-hallilla. Mielestäni aihetta on syytä tarkastella hieman lähemmin, eikä pelkästään siksi,
että henkilöstölehti saisi sivuilleen
täytettä, vaan lähinnä siksi, että omalla
seitsemän vuotta kestäneellä palokuntauralla tuskin olen tiukempaa ja tunnerikkaampaa ottelua pelannut. Onhan
toki noihin vuosiin mahtunut tiukkoja
voittoja ja karvaita tappioitakin; upeita
hetkiä, joita muistella jälkeenpäin, mutta nyt loppuottelussa oli vastassa omat
työkaverit. Loppuottelussa pelasivat
vastakkain molemmat tamperelaiset
joukkueet, joten mestaruus tulisi joka
tapauksessa Manseen. Mielestäni enää
pelattiin vain kunniasta, mikä varmasti
sytytti jokaisen pelaajan kentällä ja näkyi varmasti katsomoonkin asti.
Molemmat joukkueet olivat voittaneet
omat alkusarjan lohkonsa ja osaltaan
dominoineet tiensä finaaliin. Maininnan
arvoiseksi matkan varrelta näen ottelun
Stadin Brankkareita vastaan, jossa olimme 0 - 1 tappiolla. Tappioasemassa on
henkisesti vaikea pelata ja se, että ottelu saadaan käännettyä mahdollisimman
nopeasti, on ensiarvoisen tärkeää. Stadin jätkillä oli vielä liigatason pelimiehiäkin mukana, joten ei ollut varaa ottaa
enää yhtään takaiskua omiin.
Saimme alun haparoinnin jälkeen jalat
liikkeelle ja jyräsimme 6 - 2 voittoon. Tus-

kin koskaan kyllästyn siihen, että helsinkiläisille annetaan turpaan. Niin monesti
olen heitä vastaan pelannut ja hävinnyt.
Yhtälailla Tampere2-joukkue taisteli välierässä Jyväskylää vastaan ja saavutti finaalipaikan lukemin 4 - 3. Jyväskylällä on
vuodesta toiseen valtakunnan parhaimpiin lukeutuva joukkue, on kyse sitten
jalkapallosta tai salibandysta.
Loppuottelun alkulämmittelyssä pystyi
jo aistimaan, että ottelusta tulee todella
tiukka. Leikkimielinen naljailu ja Meskasen Petterin vintillä tavaramerkiksi
muodostunut kylmä, lähes halveksuva
tuijotus sen kertoivat. Ottelu alkoi heti
erittäin kovatempoisena. Pelattiin kovaa, mutta rehdisti. Myöskin kaverisuhteet unohdettiin. Pelattiin mestaruudesta, kunniasta.
Tampere2 siirtyi 0 - 1 johtoon näyttävän
pallorallin päätteeksi. Viimeistelystä vastasi Matias Lind. Vähän tämän jälkeen
Niklas Raitanen oli lähellä lisätä johdon jo
0 - 2 lukemiin, mutta luojan kiitos laukaus
osui ylärimaan. Jokainen tiesi, että ei ollut
varaa päästää enää yhtään maalia omiin
ja saimmekin kammettua pelin tasoihin
A-P Pajun maalilla. Ahdistus rinnassa
helpotti hetkeksi kunnes Jani Lehtinen
laukoi näyttävästi vieraat 1 - 2 johtoon.
Tasoitusta saatiin odotella 2.erän loppupuolelle. Saimme vapaalyönnin noin viisi
metriä vastustajan maalista. Vastustajalla oli jostain syystä sekaannusta asettaa
muuria ja toiminta oli muutenkin hyvin
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passiivista ottaen huomioon, että vapaalyöntiä oltiin antamassa niin läheltä
maalia ja Mikko Isoniemi oli sivulla täysin
vapaana. Vapaalyönti annettiin nopeasti poikittain ja Mikko pommitti lukemat
tasoihin 2 - 2. Peliaikaa taisi olla jäljellä
tässä vaiheessa alle viisi minuuttia ja se
tunne, kun tajusin, että pallo oli maalissa,
oli jotain semmoista, minkä takia varmasti jokainen palokunnassa näitä otteluita
haluaa pelata. Aivan käsittämätön fiilis
oli tulla kerta toisensa jälkeen tasoihin
loppuottelussa.
Varsinaisen peliajan päätyttyä tasalukemiin oli vuorossa rangaistuslaukauskilpailu. Meiltä rankkareissa onnistui Leivon Jani. Jokisen Mikko nosti taidokkaan
harhautuksen jälkeen pallon valitettavasti tolppaan. Tampere2-joukkueesta
onnistuivat kaikki kolme laukojaa. Mestaruuden Tampere2-joukkueelle ratkaisi
tyylikkäästi Jarno Heinonen.
Omasta puolestani haluan kiittää ykkösjoukkuetta hienosta turnauksesta ja
onnitella tuoreita Suomen mestareita.
Oman kiitoksensa turnaushengestä ansaitsee myös valmentajamme Tuomas
Tiainen. Hopeaa on tullut tänä vuonna
kaulaan kahdesti, mutta uskon, että tulevaisuudessa pääsemme nauttimaan
myöskin menestyksestä. Salibandyssa
on Tampereella hirmuinen taso.
Palomies 146

Voimailun juhlaa
Neljännen kerran pidetyt pelastuslaitoksen voimailukarkelot tarjosivat
jälleen kerran viihdettä koko päiväksi.
Kilpailijoita raskaiden rautojen parissa
oli tänä vuonna kahdeksan, ja joukossa
ensimmäistä kertaa myös nainen, ensihoitaja Johanna Lähteinen. Tapahtumaa
dominoi omalla rauhallisella tyylillään
Jyrki Leppihalme, joka voitti kuudesta
lajista neljä, kahden edellisvuoden mestarin Tuomas Niskasen laittaessa kovasti kampoihin. Kilpailun ensikertalainen

Voimanosto 		
1.
2.
3.

Kuten aikaisemminkin, nostetut tulokset
suhteutettiin nostajan omaan painoon
Wilks-menetelmällä, jonka perusteella
saatiin lopullinen sijoitus. Tänäkin vuonna tehtiin uusi saliennätys, Jyrki Leppihalmeen tulos lisäpainoleuanvedossa oli
hurja 81 kg. Erityisen kunniamaininnan
ansaitsee Johanna Lähteinen, jonka tulostaso oli todella kovaa luokkaa. Johan-
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(195 - 125 - 220)
(170 - 120 - 205 )
(162,5 - 115 - 205)

(Voimanosto + Lisäpainoleuat kg - Sotilaspenkki - Toistoleuat)
45 pistettä
42 pistettä
37 Pistettä
26 Pistettä
21 Pistettä
17 Pistettä
16 Pistettä
14 pistettä

I-vuoro (Niskanen-Lämsä)
IV-vuoro (Mäntyniemi-Pöllänen-Lähteinen)
III-vuoro (Leppihalme-Härkönen)
II-vuoro (Valtonen)

79 Pistettä
59 Pistettä
52 Pistettä
14 Pistettä
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(77,25 - 20 - 29)
(66 - 22 - 36)
(56 - 22 - 20)
(51 - 9 - 15)
(36 - 15 - 19)
(36 - 14 - 12)
(31 - 1 - 16)
(16 - 15 - 5)
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Jyrki Leppihalme
Tuomas Niskanen
Pietro Lämsä
Jukka Pöllänen
Samuli Ahtonen
Tuomo Mäntyniemi
Johanna Lähteinen
Petri Valtonen

Vahvin ryhmä
1.
2.
3.
4.

na sijoittui voimanostossa kuudenneksi
ja kokonaiskilpailussa seitsemänneksi.
Kovin ryhmä oli tänä vuonna I-vuoro, joka vain kahdella nostajalla voitti toiseksi tulleen IV-vuoron (3 nostajaa) melko
selvästi. Täydelliset tulokset ovat nähtävissä Kepalon voimailupyhätön seinällä. Sieltä voi käydä ammentamassa
jokainen itselleen motivaatiota matkalla
kohti ensi vuoden kisoja.

(Kyykky - Penkki - Maastaveto)

Jyrki Leppihalme 		
Tuomas Niskanen 		
Pietro Lämsä
		

Kokonaiskilpailu
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2.
3.
4.
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Pietro Lämsä oli kokonaistuloksissa hienosti kolmas.

Joulun sanoma on m
Lento Helsingistä Istanbulin kautta Ammaniin laskeutuu aikataulun mukaisesti.
Istanbulista lähdettyä kone kuitenkin
kiertää Kairon ilmatilan kautta Siinain yli
ja kohti Akabaa, josta Kuolleen meren
itärantaa kohti Ammania. Syyrian tilanne
ja venäläinen tukialus Syyrian rannikolla
lienevät syynä poikkeavaan reittiin. Mitä
on edessä olevina päivinä odotettavissa:
vanhaa ja uutta, nykypäivää ja historiaa,
roomalaisten kaupunkien raunioita, eri
uskontojen ja kansojen kulttuuria.
Tutkimme nykypäivän Ammania, sen
kauneutta kukkuloiden huipuilta ja laaksoista. Käymme Jerashissa. Vanhat rauniot sykähdyttävät. Mieleen tulee kohta
kuusi vuotta sitten Syyriassa vastaavat
loistokkaat restauroidut rauniot Aleppossa ja muissa Syyrian kohteissa. Käynti Petrassa lienee itsestäänselvyys. Kalliosolat
ja hautaholvit sekä tietysti elokuvistakin
tuttu ”aarrekammio” mykistävät.
Kuollut meri on oma maailmansa. Sen
lämmin syleily virkistää kehoa ja mieltä.
Pysähdymme Nebo-vuorelle. Vuoren huipulla on pieni kirkko ja puisto. Muutama
pienehkö turistiryhmä kiertelee alueella.
Päädymme vuoren reunalle rakennetulle
näköalatasanteelle. Eteemme aukeaa hieman aamu-usvainen maisema. Vasemmalla häämöttää Kuollen meren pohjoispää.
Edessämme on Jordanin laakso.
Aika pysähtyy. Mitä tapahtuikaan jo
muutama tuhat vuotta sitten, juuri tällä
paikalla, niin ainakin tutkijat olettavat.
Mooses johdatti kansaansa 40 vuotta
erämaassa. Hän oli saanut Jumalalta
Kymmenen käskyä, joita kansan olisi
noudatettava. Yksi tärkeimmistä käskyistä oli lepopäivän pyhittäminen.
Israelin heimon matka Egyptistä luvat-

tuun maahan oli päättymässä. Mooses
näki luvatun maan, mutta ei itse päässyt
sinne. Hänet haudattiin todennäköisesti
tuolle vuorelle, mutta hänen hautaansa ei ole löydetty. Jäämme miettimään
tuolloista aikaa, sen ajan ihmisiä ja Mooseksen lujaa uskoa välillä uppiniskaisenkin kansansa johdattajana.
On aika jatkaa matkaa. Kierrämme vielä
Akaban kaupungin kautta. Tuon rantakaistaleen Saudit antoivat Jordanialle
Jordanian valtiota perustettaessa. Eilatin
kaupunki on aivan kupeessa rajan toisella
puolella. Lähestymme lopulta Allenbyn
siltaa ja rajanylitystä Jordaniasta Israelin
puolelle. Sanomme jäähyväiset oppaallemme, Samille. Nimen annoimme, kun
alkuperäinen oli niin vaikea lausua. Sami
oli ystävällinen osaava ja lämminhenkinen kaveri. Haikein mielin jätimme hänet ja toivotimme hänen vaimolleen ja
kahdelle viehättävälle tyttärelle Jumalan
siunausta. Hän kuuluu pieneen katoliseen arabikristittyjen joukkoon. Emme
me erikseen toivoneet oppaalta muuta,
kuin reipasta ja osaavaa mieltä. Sitä hän
oli enemmän kuin toivoa saattoi.
Sillan ylitys sujui hyvin ja pääsimme
jatkamaan matkaamme. Jordan-joen
viljelysten värittämää vehreätä laaksoa
pitkin ajoimme kohti Tiberiasta. Jordaniassa ilma oli alkanut jo viilentyä, mutta Tiberiaassa lämmintä oli vielä yli 24
astetta. Kuljeskelimme illalla Tiberiaan
katuja ja muistelimme, millaiselta siellä
näytti 35 vuotta sitten, jolloin olimme
siellä edellisen kerran käyneet. Kävimme Kapernaumissa ja kiersimme järven
muitakin historiallisia paikkoja. Tuttuja
paikkoja, joskin paikat olivat saaneet
uusia rakennuksia ja puistoja oli rakennettu. Lähdimme Golanin kukkuloille,
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tai pitäisi oikeastaan sanoa Golanin
ylängölle, kuten paikalliset aluetta nimittävät. Ylänköhän se on. Lähestyimme Syyrian rajaa. Emme kuitenkaan tällä
kertaa menneet aivan rajavyöhykkeelle.
Ajoittain harhalaukauksia oli tullut rajan
ylitse. Muutoin niin Israelin raja Syyrian
kuin Jordaniankin välillä on tällä hetkellä alueen rauhallisimpia. Poikkeamme
vielä Safedissa. Mystisen Kabbala-yhteisön syntysijoilla. Pieniä taidegallerioita
on runsaasti. Käymme Nasaretissa, Lähiidän uskontojen kohtaamispaikassa.
Haifan valot loistivat pimenevässä illassa saapuessamme kaupunkiin. Kaupunki
on merkittävä satamakaupunki. Yksi kuuluisia maamerkkejä on Bahai-uskonnon
maailmankeskus. Puutarha on huikaiseva näky niin päivällä auringonpaisteessa
kuin iltavalaistuksessa. Hotellimme on
Karmel-vuorella. Näköala kaupunkiin on
mykistävä. Laivoja odottamassa lahdella, öljysataman valot, talomeri allamme.
Käymme Akkossa, ristiretkeläisten ajoilta
hyvin säilyneessä kaupungissa ja linnoituksessa. Pistäydymme Pekinin kylässä,
jossa aika tuntuu pysähtyneen. Druusit
asuttavat kylää.
Aamulla lähdemme tällä erää viimeiselle
etapille kohti Jerusalemia. Poikkeamme
Tel Avivissa. Yritämme löytää kiinnekohtia monen vuoden takaiseen käyntiimme. Jotakin löytyykin. Vanhan osan
tunnelma ja rakennukset. Ihmisvilinä on
lisääntynyt. Onhan kaupungin väkiluku
tuosta käynnistämme moninkertaistunut. Lähdemme autolla nousemaan
kohti Jerusalemia. Vanha mutkitteleva
tie on vaihtunut moottoritiehen. 70 km
matka taittuu juoheasti. Saavumme aivan Jerusalemin keskustaan lähelle Vanhaa kaupunkia. Kolmen uskonnon pyhää

meille kaikille sama
paikkaa. Vainojen museo, Kirjan museo
ja monet muut aiemminkin käymämme
kohteet palauttavat muistoja edellisiltä
käynneiltä mieleemme. On kuin olisimme tulleet jälleen johonkin tuttuun ja
turvalliseen. Vanhan kaupungin eri
korttelit vetävät puoleensa. Hetken hiljainen hetki Itkumuurilla, tai kuten usein
kutsutaan Länsi-muurilla, vie ajatukset
kauas taaksepäin. Aikaan 2000 vuotta ja
sitäkin aiempaan. Toisesta temppelistä
ei ole muuta jäljellä kuin tuo temppelin
tukimuurin osa. Koko alue henkii jotakin
paljon suurempaa kuin, mitä ihmisajatuksella pystymme havainnoimaan. Se
on tunne kiitollisuudesta jostakin sellaisesta, mitä emme käsin voi kosketella,
mikä ohjaa elämäämme, jos annamme
sille mahdollisuuden. 2000 vuotta sitten
tällä pienellä alueella tapahtui jotakin
suurta. Jotakin sellaista, joka edelleen
kantaa ja antaa uskoa paremmasta, joka
voi kantaa silloinkin, kun kaikki näyttäisi
romahtavan. Me jokainen voimme olla
osana tuota tapahtumaketjua, joka alkoi
Beetlehemistä.

Jerusalemissa kävelemme vielä päivän.
Etsimme ja löydämme vanhoja tuttuja,
ei niinkään turistikohteita. Illalla alkaa
sapatti. Auringon laskiessa kaupunki
hiljenee. Meidät on kutsuttu yksityiseen
perheeseen sapatti-illalliselle. Ympyrä
sulkeutuu. Tunnelma tuossa perin tavallisessa perheessä, jossa isän ja äidin
lisäksi on neljä poikaa, joista nuorimmainen on vasta muutaman kuukauden ikäinen, on vilkas, mutta samalla
harras. Pojat ovat innoissaan vieraista.
Perheessä on välitön tunnelma. Sapatti
on juutalaisuudessa tärkein juhla. Siihen
valmistaudutaan huolella. Työtä ei tehdä. Oikeaoppiset juutalaiset eivät edes
aja autolla, tee tulta, mikä tänä päivänä
merkitsee sitä, että sapattina ei valoja
sytytetä vaan ne palavat perjantai-illasta
sapatin loppuun lauantai-iltaan siihen
asti kun taivaalle syttyy kolme tähteä.
Johtuen vuodenajoista ja paikasta, sapatti määritellään myös kellonajan mukaan. Ateria valmistetaan hyvissä ajoin
ennen sapatin alkua.
Saapuessamme kotiin toivotamme
toisillemme ”Shabbat Shalom”, sapatin
rauhaa. Auringon laskiessa perheen
äiti sytyttää sapattikynttilät, jotka luovat sapatin tunnelmaa ja rauhaa. Perhe
kokoontuu yhteen. Sapattia vietetään
aina perhe yhdessä kokoontuen. Äiti
lukee sapattirukouksen. Tämän jälkeen
lauletaan laulu ” Shalom Aleichem”,
Welcome My Friends. Tätä seuraa laulu
”Eighet Chayil”, A Woman of Valor”. Siinä
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korostetaan naisen ja äidin merkitystä
perinteen vaalijana ja ylläpitäjänä. Tämän jälkeen perheen isä siunaa yksitellen lapsensa ja puolisonsa. Tämä hetki
on erityisen koskettava. Siinä on aistittavissa syvää kiintymystä ja rakkautta,
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Seuraa viinin siunaaminen, isä lukee
rukouksen, jonka jälkeen nostetaan viinilasi ja toivotetaan yhteisesti ”Le’hajim”,
elämälle. Tämän jälkeen pestään kädet
ja isä siunaa sapattileivät. Leivät murretaan ja jaetaan. Ensimmäisen palan
hän syö itse ja toisen antaa vaimolleen.
Ensimmäinen leivänpala kastetaan
suolaan. Tämän jälkeen ateria etenee
vapaamuotoisemmin ja välittömässä ja
iloisessa tunnelmassa. Ateria on runsas.
Alkupaloina on humusta ja salaatteja.
Keitto, kala ja liha kuuluvat ateriaan.
Makea jälkiruoka on lopuksi. Aterian
jälkeen lausutaan vielä kiitosrukous.
Ilta päättyy haikeisiin jäähyväisiin. Toivotamme toisillemme hyvää sapatin
jatkoa ja ”Ensi vuonna Jerusalemissa”.
Vielä majapaikassamme kertaan moneen
otteeseen illan tapahtumia. Niin paljon
löydän yhtymäkohtia omaan lapsuuteeni. Pääsiäisen ateria kerran 2000 vuotta
sitten sisälsi myös paljon samaa. Leivän
murtaminen, leivästä ja viinistä kiittäminen ja niiden jakaminen on ollut perinne
niin juutalaisuudessa kuin kristinuskossakin. Samoin perheen yhteys ja yhteiset
ateriat sekä kiitollisuus menneille sukupolville ja kaiken Luojalle yhdistävät
meitä. Tästä on turvallista siirtyä meidän
jouluumme ja sen syvimpään olemukseen, sanomaan ja perinteeseen.
E-P Erkkilä

LETKU & LAASTARI

Beetlehem, oli sekin monin tavoin
muuttunut kaupunki siitä, millaisena
sen olimme aikoinaan kohdanneet.
Syntymäkirkko oli osin remontissa. Väki jonotti katsomaan ja koskettamaan
syntymäpaikalle laitettua pronssista
tähteä. Väki tungeksi ja hiljentymisestä
tai hartaasta tunnelmasta ei juurikaan
voinut puhua. Oliko tarkoituksena vain
nähdä, mutta ei kokea, se jäi askarruttamaan. Viereisessä roomalaiskatolisessa
kirkosta valmistauduttiin hääseremoniaan. Samaisesta kirkosta televisioidaan
maailman laajuisesti Jouluyön messu.
Palatessamme Jerusalemiin ohitamme
kaupungin keskustan tuntumassa pientaloja täynnä olevan alavan maa-alueen,

joka tutkijoiden mukaan on todennäköisimmin ollut tuo Paimenten keto.
Paimenia ei kedolla nyt ollut. Niitä kohtasimme ympäröivillä vuorilla. Lampaita koottiin illan hämärtyessä aitauksiin,
kuten 2000 vuotta sitten.
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