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Koronaviruksesta on viime päivi-
nä uutisoitu kyllääntymiseen asti. 
Tähän oma termikin: infodemia. 

Se on lyhennelmä sanasta informaa-
tioepidemia, jolla tarkoitetaan epide-
mian tai pandemian ohessa julkaista-
vaa ylenmääräistä informaatiota. Tämä 
informaatio voi olla tarkkaa tai väärää.

Tässä lehdessä keskitymme pelastus-
laitoksen arjen asioihin ja tapahtumiin 
ja palaamme koronaviruksen 
aiheuttamiin toimenpiteisiin pe-
lastuslaitoksella myöhemmissä 
julkaisuissamme.

Infodemia-termin lanseerasi Da-
vid J. Rothkopf sars-epidemian 
aikana vuonna 2003. Infodemia 
pätee täsmälleen koronaviru-
sepidemiaan. Jokainen voi sen 
lukea tästä siteerauksesta, joka 
julkaistiin Washington Postissa: 
”Hitunen faktaa sekoitettuna pel-
koon, spekulaatioon ja huhuihin, 
modernin informaatioteknolo-
gian vahvistamana ja kaikkial-
le välittämänä, on vaikuttanut 
kansalliseen ja kansainväliseen 
talouteen ja jopa turvallisuuteen 

tavoilla, jotka ovat täydellisessä epäsuh-
dassa asioiden todellisiin juurisyihin.”

Koronauutisoinnin yhteydessä ajankoh-
taisia ovat myös sanat disinformaatio, 
joka tarkoittaa tahallisesti levitettyä 
väärää tietoa, sekä misinformaatio, joka 
taas tarkoittaa tahattomasti levitettyä 
väärää tietoa.

Me tuskin syyllistymme tahallisen tie-
don levittämiseen, mutta tahattoman 
tiedon välittäminen on hankalampi 
tunnistaa. Harhaanjohtavaa tietoa saa-
tetaan jakaa erityisesti suljetuissa some-
ryhmissä. Näissä ryhmissä ei välttämättä 
tarkasteta tietolähteen alkua tai taustaa. 
Viranomaisten on vaikea tai jopa mah-
doton oikaista tällaista väärän tiedon 
levittämistä.

Toki väärää tietoa leviää myös täysin 
julkisissa kanavissa. Esimerkiksi Twitte-
riin on ilmaantunut joukko uusia tilejä, 
joiden ainoa tarkoitus näyttää olevan 
koronavirusaiheisen väärän tiedon levit-
täminen. Vaikka väärää tietoa voidaan 

Infodemian paineessa
yrittää korjata, väärän tiedon levittäjän 
päämäärä on jo saavutettu.

Väärän tiedon levittäminen nykyteknii-
kalla on helppoa. Kuvan ei tarvitse olla 
väärennetty tai manipuloitu. Riittää, 
että vanhan kuvan asettaa uuteen, har-
haanjohtavaan kontekstiin. Sama pätee 
videoihin: jo paljon aikaa ennen epide-
mian alkua kuvattuja videoita levitetään 
koronavirukseen viitaten.

Kuvamanipulaatiota voidaan toki 
käyttää myös hyviin tarkoituksiin. Pir-
kanmaan pelastuslaitos julkaisi april-
lipäivänä uutisen paloratikasta, jonka 
yhteydessä oli kuvamanipulaatio pelas-
tuslaitoksen väreissä olevasta ratikasta 
Kepalon pihassa. Jos päivä olisi ollut 
toinen ja teksti vähemmän lennokasta, 
olisi moni lukija aivan varmasti hetken 
aikaa ollut uskossa, että pelastuslaitok-
selle tosiaan hankitaan ratikka.

Aprillipäivän julkaisu pääsi valtakunnan 
uutisiin ja sillä tavoitettiin kymmeniä tu-
hansia ihmisiä jo ensimmäisen kuuden 

tunnin aikana. Toimme pienen 
ilonpilkahduksen poikkeusolo-
jen keskelle ja saimme myös lisää 
kansalaisia seuraamaan meitä ja 
kenties lukemaan jatkossa myös 
turvallisuusviestintäämme.

Letku & Laastari täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta. Juhlalehteä 
odotellessa siis. Turvallista ke-
vättä lukijoillemme.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

P.S. Taustatietoja tähän juttuun 
on saatu Ylen toimittaja Johan-
na Vehkoon ja Ilta-Sanomien 
toimittaja Jouko Juonalan artik-
keleista.
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Eläkkeelle 
siirtyneet

Palomies  
Harri Saksa

Palomies Harri Saksan palomiesura alkoi 
Valkeakosken palokunnassa tilapäisenä 
palomiehenä vuonna 1980. Palomies-
luokan hän kävi vuonna 1981. Harri Sak-
sa teki peruspalomiehen töiden lisäksi 
töitä paineilmalaitehuoltajana. Viimei-
set työvuotensa Saksa oli Lempäälän ja 
Pirkkalan paloasemilla. Eläkkeelle Harri 
Saksa jäi Pirkanmaan pelastuslaitokselta 
kesäkuussa 2019.

Ylipalomies  
Jari-Vesa Jokinen

Jari-Vesa Jokinen tuli Tampereen palo-
laitokseen viransijaiseksi keväällä 1981. 
Palomiesluokan hän kävi vuonna 1983 
ja vakituisen palomiehen viran hän sai 
vuonna 1984. Eläkkeelle hän jää ylipalo-
miehen virasta toukokuun alusta.

Jari-Vesa oli työmyyrä, joka teki pyy-
teettömästi töitä työyhteisön eteen. 
Hän oli työssään tunnollinen, helposti 
lähestyttävä ja oli kiinnostunut työka-
vereiden hyvinvoinnista. Hän oli myös 
loistava seuramies, joka näki asiat aina 
myönteisinä.

Jari-Vesa oli kiinnostunut tietokoneista 
ja hallitsi sen osa-alueet erinomaisesti. 
Viimeiset työvuotensa hän oli Nokian 
paloasemalla ja toimi usein päivystävän 
palomestarin kuljettajana.

Paloesimies Topi Varho  
ja Nokian ykkösvuoro.

Paloesimies  
Rami Räntilä

Paloesimies Rami Räntilä on jäänyt eläk-
keelle. Hän tuli Nokian palolaitokselle vs. 
palomieheksi 21.5.1990. Myöhemmin 
Räntilä valittiin palomiehen virkaan ja 
jatkoi palomiehen tehtävissä Nokialla 
aluepelastuslaitoksen tuloon saakka sa-
malla opiskellen alipäällystötutkinnon.
Räntilä valittiin paloesimiehen virkaan 
1.4.2007 alkaen. Hän työskenteli Keskus-
paloasemalla nelosvuoron ruiskumes-
tarina, paloesimiehenä mm. Pirkkalan 
paloasemalla sekä ruiskumestarina Ko-
mentotoimistossa.

 
Harri Saksalla on vahva urheilutausta. 
Lempilaji oli hiihto. Valkeakosken Ha-
kan nuorten SM-viestijoukkueessa hän 
saavutti hopeamitalin. Miesten sarjassa 
Hakan hiihtojoukkue oli parhaimmil-
laan SM-kisojen viides. Nuorten sarjasta 
miesten sarjaan siirtyessä Harri Saksa va-
littiin Hiihtoliiton nuorten MM-ryhmän 
valmennukseen.
 
Palomiesurheilussa Saksa saavutti kultaa 
hiihdossa, jalkapallossa ja yleisurheilus-
sa (ruotsalaisviesti). Slalomista hänellä 
on pronssinen mitali.
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Ylipalomies  
Ari Toivari

Ari Toivari tuli Tampereen palolaitokselle 
viransijaiseksi vuonna 1981. Palomiehen 
viran hän sai 1982. Eläkkeelle hän jää yli-
palomiehenä huhtikuun lopussa.

Ari on tehnyt pitkän uran Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen eri paloasemilla. Arin 
työtoverit ovat kilpaa kehuneet Arin 
työuraa, eikä suotta. Arista on erityisen 
helppoa keksiä paljon hyvää sanottavaa. 
Aria on kuvailtu erityisen innovatiivisek-
si, reiluksi, oikeudenmukaiseksi ja aina 
hyväntuuliseksi työtoveriksi.

Erityisesti Arin innovatiivisuus ja lopu-
ton tiedonjano säilyivät uran loppuun 
asti. Kukapa meistä ei tuntisi hyväksi 
havaittua ja pitkin Suomea ja ulkomai-
ta levinnyttä Resca-lauttaa? Arilla on 
aina ollut poikkeuksellisen hyvä kyky 
sekä ideoida että toteuttaa eri asioita 
palokunnan toiminnan kehittämiseksi. 
Ari kohteli aina kaikkia työtovereitaan 
tasapuolisesti riippumatta iästä, taustas-
ta ja sukupuolesta. Ari johti työporukkaa 
aina omalla esimerkillään ja hän vaati 
itseltään aina paljon erityisesti ylipalo-
miehen roolissaan. 

Ari rakastaa liikuntaa ja hän jääkin eläk-
keelle poikkeuksellisen hyväkuntoisena. 
Harva meistä tuskin saisi Aria kiinni ret-
kiluisteluradalla tai maratonlenkillä.

Arin iloinen ja työteliäs elämänasenne ei 
ole rajoittunut pelkästään pelastustoi-
meen. Kotikunnassaan Luopioisissa Ari 
on tunnettu yhteisöllisyyden tuojana ja 
erilaisten hankkeiden eteenpäin viejänä. 
Eläkepäivät eivät merkitse Arille jouten-
oloa, vaan hän jatkaa työntekoa ja har-
rastuksia aktiivisen elämäntyylinsä mu-

Vahtimestari  
Markku Tuominen

Markku Tuominen tuli Tampereen palo-
laitoksen nuohoustoimistolle nuohoo-
jaoppilaaksi heinäkuussa vuonna 1988. 
Nuohoojan viran hän sai heinäkuussa 
vuonna 1991. Vuoden 2008 alussa hän 
siirtyi nuohoojan työstä Keskuspaloase-
man valvomoon valvomonhoitajaksi. 
Tämän jälkeen Markku Tuominen teki 
vahtimestarin töitä, kunnes hän siirtyi 
eläkkeelle projektityöntekijänä vuoden 
2019 lopussa.

kaisesti. Perhe ja työtoverit ovat olleet 
aina Arille tärkeitä ja jäämme suuresti 
kaipaamaan Arin läsnäoloa työpaikalla. 
Toivomme, että Ari vierailee paloasemil-
la mahdollisimman usein.

Ari jättää isot saappaat täytettäväksi ja 
meidän kaikkien tulisi ottaa Arin asen-
teesta mallia omille palokuntaurillem-

me. Kangasalan ja koko Pirkanmaan alu-
een työtoverit toivottavat Arille antoisia 
ja hyvin ansaittuja eläkepäiviä.

Vs. paloesimies Iiro Wennberg  
ja työkaverit
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Ruiskumestari Erkki Hiltunen kuoli 
92-vuotiaana Valkokullan Seniori-

kodissa Ylöjärvellä. Hänen elämänsä oli 
pitkä ja värikäs.
 
Erkki lähti Suojärveltä jo talvisodan alta 
evakkoon äitinsä ja sisarustensa kanssa. 
Hän oli siirtopoikien työpalveluleirillä vuo-
det 1940 - 1942. Mennessä hän oli tuskin 
13-vuotias. Hän joutui monenlaisiin tehtä-
viin maataloustyöstä vankien vartiointiin, 
mutta värikkäiden tarinoiden voimakkain 
sävy oli pienen pojan ikävä kotiin.
 
Perhe tuli Lempäälään ja asettautui asu-
maan kirkonkylälle. Erkki kuljetti poik-
keusluvalla puutavaraa kuorma-autolla 
jo 17-vuotiaana ympäri Suomen. Silloi-
nen häkäpytty opetti vertaansa vailla 
olevan autojen käsittelyn. Sen ansiosta 
hän saikin jo vuonna 1949 vakituisen 
työpaikan Tampereen palolaitokselta. 

Erkki piti työstään ja olikin koko uran-
sa ajan vannoutunut pelastustoimen 
ja palokaluston kehittäjä. Hänelle oli 
tärkeätä, että sekä ihmiset että eläimet 
tulivat inhimillisesti kohdelluiksi hädän 
hetkellä. Palokunnan muuttaminen pe-
lastuslaitokseksi oli sydämen asia. 

Erkki kehitti vaahtosammutinta ja sii-
hen käytettävän myrkyttömän, vaah-
toutuvan liuoksen yhteistyössä Sarvis 
Oy:n kanssa ja opiskeli lisää fysiikkaa ja 
kemiaa sen mukaan, kun sitä tässä ke-
hittämistyössä tarvittiin. Alan ammat-
tilehteen Palontorjuntaan hän kirjoitti 
kehittämistyöstä nimimerkillä ”Kupla”.

Hän oli kunnianhimoinen ja oikeuden-
tajuinen ja vaati myös työtovereiltaan 

Ruiskumestari Erkki Hiltunen – 
Kehittäjäpersoona on poissa

sitä. Työyhteisössään ja yhteistyöver-
kostossaan hän oli pidetty ja mukaan-
satempaava kouluttaja.

Harrastuksekseen hän teki käsillään mi-
tä vain. Materiaali saattoi olla yhtä hyvin 
puuta, metallia kuin kangastakin. Hä-
nen käsissään syntyi leluja palokunnan 
joulujuhliin lahjoiksi, huonekaluja ko-
tiin, telttoja ja reppuja sekä tarvittaessa 
vaatteita. Tähän hänet oli perehdyttänyt 
vaatturiappi. Pari omakotitaloa ja etenkin 
hirsimökki Iso-Röyhiössä ovat todellisia 
taidonnäytteitä. Myös musiikkiin hänellä 
oli lämmin suhde. Palokunnan torvisoit-
tokunnassa hän soitti tuubaa ja kotona 
harmonia, sähköurkuja ja haitaria.

Eläkkeelle päästyään hän teki uuden, yli 
kymmenen vuoden uran elokuvaprojek-
teissa pyroteknikkona. Hän oli mukana 
mm. Rauta-aika-, Tuntematon sotilas - ja 
Talvisota- elokuvissa ja nautti siitä, että 
hänen osaamisensa ja kokemuksensa 
oli niin hyvin hyödynnettävissä luovas-
sa työssä.

Myös palomuseon rakentaminen mui-
den palokuntapappojen kanssa oli hä-
nelle tärkeää.

Kaikkein tärkein Erkille oli kuitenkin per-
he, Aune-vaimo ja neljä lasta ja heidän 
lapsensa ja lapsenlapsensa, joiden kans-
sa hän eläkevuosinaan vietti runsaasti 
aikaa sekä rakennusprojekteissa että 
mökkeillen ja matkaillen.

Tytär Marjo Kolkka

6
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Helmikuussa saavutti meidät viesti, 
että monen tuntema työtoveri, Ot-

to Kalevi Haapanen oli nukkunut pois. 
Hänet tunnettiin varmasti paremmin 
nimellä Sasu, joka nimi juontaa tunne-
tusta suomalaisesta näyttelijästä Sasu 
Haapasesta. Sasun palokuntaura alkoi 
tilapäisenä palosotilaana vuonna 1957. 
Viran hän sai 1961. Eläkkeelle Sasu jäi 
vuonna 1988.

Sasu tunnettiin tunnollisena työmiehe-
nä, jolle esimiehet saattoivat antaa lä-
hes minkä työtehtävän hyvänsä. Tehtä-
vät tuli suoritettua, eikä niitä tarvinnut 
paikata. Hän oli ”yleispalomies”, jolla ei 
muistin mukaan ollut mitään erityisteh-
täväaluetta vastuullaan. Kaikki tehtävät 
hoituivat hyvin. 

Hänet muistetaan luotettavana ja reilu-
na kaverina, joka ei koskaan loukannut 
ketään tai puhunut pahaa kenestäkään. 
Hänellä oli aina huumori mielessä. Hän 

Otto Kalevi ”Sasu” Haapanen
laski huumoria toisista ja kesti myös 
toisten laskeman huumorin itsestään. 
Hänen talkoohengestään osoituksena 
oli osallistumiset työtovereittensa ra-
kennustöihin. Hän keräsi yleensä tutuis-
ta henkilöistä sopivan ryhmä, jos joku 
pyysi apua talkoihinsa. 

Lentopallo oli hänen sydäntään lähellä 
niin työpaikkaliikunnassa kuin vapaa-
ajallakin. Aina, kun Kepalon vintillä oli 
piksua, oli Sasu mukana joko pelaajana 
tai tuomarina. Joskus tuomiot saattoivat 
aiheuttaa erimielisyyttä pelaajissa. Hän 
toimi myös vapaa-ajallaan tuomariteh-
tävissä ja pelaajana senioripeleissä mm. 
presidentti Koiviston kanssa.

Ylipalomies Pentti Sorasahi

Sasu ei juuri viihtynyt kameran edessä, 
joten hänestä ei hyvää kuvaa tähänkään 
kirjoitukseen löytynyt. Tarinan mukaan 
Taisto Toivonen oli käyttänyt Sasua 
mallina tehdessään miehistöhuoneen 
seinälle maalauksen, jossa on kuvattu-
na tilanne lentopallopelistä. Osa tästä 
maalauksesta on oheisessa kuvassa, 
Sasulla selässään numero kuusi. 

Sasu oli sekä tunnettu että hyvin pidetty 
työtoveri yli työvuororajojen. Viimeiset ai-
kansa hän vietti vanhusten hoivakodissa.

Paloveteraanien muistelut kokosi 
Jukka Lehtonen.

Ylipalomies Pentti Sorasahi kuoli 
78-vuotiaana tämän vuoden maa-

liskuussa. Sorasahin palokuntakipinä 
syttyi Tampereen VPK:ssa jo nuorena 
poikana. Tampereen kuljetustoimiston 
työt vaihtuivat palosotilaan työksi vuon-
na 1968. Sorasahi nimitettiin vuonna 
1984 ylipalomiehen virkaan, josta hän 
jäi eläkkeelle vuonna 1997.

Pentti Sorasahi tunnettiin työyhteisössä 
raskaan kaluston erikoismiehenä. Hän 
oli erittäin tunnollinen ja hyvätahtoinen. 
Hän oli mielellään apuna nuoremmille 
palomiehille heidän opetellessaan ras-
kaan kaluston käyttöä.

Vapaa-ajan harrastuksia Sorasahilla ei 
paljon ollut, sillä vapaapäivät palolai-
tokselta kuluivat muissa töissä. Viimeiset 
työvuoronsa Pentti Sorasahi oli Pispalan 
paloasemalla vanhimpana.

Paloveteraani Leo Kaarela 
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Uutiskipinät
Koonnut: Jarmo Ruotsalainen Kuva1: Jorma Narvi  Kuvat 3: Markku Suominen

Kuva 2: Jarmo Ruotsalainen Kuva 4: Anssi Aunola

Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti 
perinteisen 112-päivän tapahtuman 

Ideaparkissa 11.2.2020. Tapahtumapaik-
kana oli Ideaparkin keskusaukio sekä 
eteläpäädyn ulkoalue, jossa oli esillä 
paloautoja. Kävijöitä tapahtuma keräsi 
4 000 henkilöä.

Päivä aloitettiin jo klo 10 ja keskusau-
kio olikin heti täynnä, sillä lähialueen 
päiväkodit saapuivat joukolla paikalle 
ihastelemaan hälytysajoneuvoja ja mm. 
hoitamaan nalleja pelastuslaitoksen 
ambulanssiin. Tapahtuma jatkui kello 
18 asti.

Paikalle oli pyydetty 112-alan ammatti-
laiset eli poliisi, Tays ensihoitokeskus se-
kä Tampereen sosiaalitoimi. Paikalla oli-
vat myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
sopimuspalokunnista Lempäälän VPK, 
Valkeakosken VPK ja Sääksjärven VPK, 
jonka pisteellä oli esillä mm. ensivaste-
kalustoa ja yleisö pääsi kokeilemaan pe-
ruselvytystä. Sopimuspalokuntien ajo-
neuvokalustoa oli laajalti esillä ulkona. 
Paikalla olivat myös Meripelastusseura, 
Vapepan Tampereen paikallistoimikun-
ta, Liikenneturva, Allergia- ja astmaliitto 
sekä SPR:n Lempäälän osasto.

Ratikka-aika lähenee Tampereella! 
Pirkanmaan pelastuslaitos on varau-

tunut ratikan tuloon jo kolmisen vuotta 
mm. kalustosuunnitelmien osalta. Käy-
tännön harjoitukset alkoivat aiemmin 
hätämaadoitusharjoituksilla ja nyt, kun 
Tampereelle saapui ensimmäinen tes-
tiratikka, kävivät eri työvuorot harjoit-
telemassa raitiovaunun nostoa sekä tu-
tustumassa sen teknisiin ominaisuuksiin 
raitiotievarikolla Tampereen Ruskossa. 
Harjoitukset jatkuvat myöhemmin varsi-
naisen ratikkaprototyypin kanssa.

Lauantaina 7.3.2020 Tampere-talon 
täytti nyt jo seitsemättä kertaa jär-

jestetty K-50-messut. Tapahtuma on 
nimensä mukaisesti suunnattu yli 50-
vuotiaille. Tämän vuoden teemana oli 
koota ihmiset yhteen ja saada heidät 
kohtaamaan toisensa monipuolisen oh-
jelman, terveys- ja hyvinvointitietoisku-
jen, matkailun ja kulttuurin merkeissä. 
Messuilla vieraili yli 3 500 kävijää.

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui 
tapahtumaan toista kertaa ja myös pe-

1.

2.

3.
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Ensihoidon kenttäjohdon tilannekeskus 
aloitti 3.3.2020 samassa kiinteistössä 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja 
johtokeskuksen kanssa. Samalla koko En-
sihoitokeskus muutti FinnMedi 1 -tiloista 
lukuun ottamatta operatiivista kenttäjoh-
tajaa, jolle jäi työpiste Tays Kampukselle 
Acutan ambulanssitallin aulaan.

Nyt syntynyt yhteinen tilannekeskus 
kykenee tuottamaan monipuolista ti-
lannekuvaa, jolla voidaan tukea entistä 
paremmin niin pelastuksen kuin ensi-
hoidonkin kenttätoimintaa. Samoissa 
tiloissa toimii myös tieliikenteen hallin-
nasta vastaava ITM Finland.

Pirkanmaan pelastuslaitos otti käyt-
töön 21.3.2020 uuden sosiaalisen me-

dian kanavan, TikTokin, joka tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden kohdata erityisesti lapset 
ja nuoret ikäluokassa 8–25 vuotta. TikTok 
on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvava 
sosiaalisen median palvelu ja vasta hiljat-
tain sinne ovat hoksanneet liittyä myös 
julkkikset ja erilaiset yhteisöt. Pirkanmaan 
pelastuslaitos on ensimmäinen ”tiktok-
kaava” pelastuslaitos Suomessa.

TikTok on mainio työkalu tuottaa mie-
lenkiintoista ja monipuolista sisältöä 
videomuodossa. Videot ovat 15–60 se-
kuntia pitkiä, mikä sopii nykyiseen hek-
tiseen somen käyttöön. Sisältöinä ovat 

Helmikuun 20. päivä jaettiin Raati-
huoneella Tampereen kaupungin 

ansiomitaleita. Mitaleita on kolmea eri-
laista riippuen palvelussuhteen kestosta. 
Kultainen ansiomitali, 1. luokka, myönne-
tään 40 vuoden palveluksesta ja kultainen 
mitali, 2. luokka, myönnetään 30 vuoden 
palveluksesta. Hopeisen ansiomitalin saa 
20 vuoden palvelussuhteen jälkeen.

Pirkanmaan pelastuslaitokselta mitalin 
sai tänä vuonna kuusi henkilöä. Neljä-
kymmentä vuotta tuli täyteen ylipa-
lomies Ismo Saxmanilla (kuvassa Olli-
Pekka Ojasen kanssa). Kolmekymmentä 
vuotta palvelusta tuli täyteen neljällä 

henkilöllä: palomies Jarkko Luttinen, 
ylipalomies Jari Miettinen, ylipalomies 
Pertti Mikkola ja palopäällikkö Jyrki 
Paunila. Kahdenkymmenen vuoden 
palvelus tuli täyteen ensihoitaja Teemu 
Lehtimäellä.

Mitaleita jaettiin myös 10.3.2020, kun 
Raatihuoneella järjestetyssä tilaisuudes-
sa olivat jaossa tasavallan presidentin 
myöntämät ansiomitalit. Pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojanen vastaanotti Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan ritarimer-
kin ja lääkintämestari Harri Kailajärvi 
vastaanotti Suomen Valkoisen Ruusun  
I luokan mitalin kultaristein.

lastuslaitoksen esittelypisteellä vilinää 
riitti. Pelastuslaitokselta paikalla olivat 
palotarkastaja Markku Suominen, vs. 
palotarkastaja Ari Kuusijoensuu ja vs. 
viestintäsuunnittelija Kirsi Kaivonen. 
Tiimin monialaiset taustat auttoivat, 
koska kysymyksiä sateli aina flimmeristä 
insuliinipumppuun, sammutuspeitteestä 
kerrostalon alaovien aukaisuun ja palo-
varoittimista nestekaasun tunnistimiin. 
Päivän tavoite - turvallisuustiedon välit-
täminen ja ihmisten oman osaamisen 
vahvistaminen - tuli varmasti täytettyä!

turvallisuusaiheet sekä brändiviestintä. 
TikTokin videot ovat myös jaettavissa 
Instagramiin ja Facebookiin, joten sama 
sisältö palvelee myös jo nyt olemassa 
olevia some-kanavia.

Ensimmäisenä viikonloppuna Pirkan-

maan pelastuslaitos tavoitti heti 500 
uutta tykkääjää, 45000 näyttökertaa, 
2500 tykkäystä ja 550 kommenttia.

TikTok-kanavaan voi tutustua: https://
www.tiktok.com/@pirkanmaanpelas-
tuslaitos

4.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen ollessa 
julkinen organisaatio, tulee jokainen 
asiakirja käsitellä tarkasti ja yhdenmu-
kaisesti lainsäädännön ja kaupungin oh-
jeistusten mukaisesti. Kukin asia myös 
arkistoidaan asianmukaisesti. Näiden 
asioiden ammattilaisia työskentelee 
Toimistopalvelut-yksikössä.

Yksi suuri tehtäväkokonaisuus Toi-
mistopalveluilla on erilaisten laskujen 
käsittely. On ostolaskuja, yleislaskuja, 
ensihoidon laskutusta ja palotarkas-
tuslaskutusta. Lisäksi tehtäviin kuuluu 
palkkahallintoa.

Toimistopalveluiden lähiesimiehenä 
toimii hallintosihteeri Saija Micklin. Yk-
sikössä työskentelee Micklinin lisäksi 
kymmenen henkilöä. Toimistopalvelut 
on osa Hallintopalvelut-toimintayksik-
köä, josta puolestaan vastaa hallinto-
päällikkö Miia Ojala. 

Henkilöstöä  
myös sivuasemilla

Vaikka Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
hallinto on pääosin keskittynyt Keskus-
paloasemalle, työskentelee toimisto-
henkilökuntaa myös muilla paloasemil-
la. Micklin kertoo, että kaikkiaan kolme 
henkilöä hänen alaisistaan työskentelee 
sivuasemalla.

Toimistosihteeri Marita Lampinen työs-
kentelee Ikaalisten paloasemalla. Hänen 
työtehtäviinsä kuuluvat muun muassa 
ostolaskujen käsittely, palkanlasken-
nan asiat sekä myös asiakaspalvelua 
kuntalaisten tullessa kysymään jotakin 
paloasemalta. 

Ylöjärven vanhalla paloasemalla työs-
kentelee toimistosihteeri Jaana-Helena 
Valkila, joka selvittää ja käsittelee pää-
sääntöisesti ostolaskuja ja niihin liittyviä 
asioita. Kangasalan paloasemalla puo-
lestaan työskentelee palkanlaskija Sirk-

Toimistosihteerit pitävät rattaat pyörimässä
Moni päivittäinen asia pelastuslaitoksella kulkee 
toimistosihteerien käsien kautta. Laskut, palkat ja 
asiakirjat vaativat monenlaista käsittelyä, kirjaamista 
ja selvitystä matkallaan hallinnon eri kiemuroissa.

ku Pispala, jonka työnkuvaan kuuluvat 
palkanlaskentaan ja palvelussuhteisiin 
liittyvät asiat. Pispala on palkka-asioissa 
pelastuslaitoksen yhteyshenkilö Monet-
ralle. 

Myös kurssitiedot talteen

Toimistosihteeri Johanna Saalasti on 
pelastuslaitoksen arkistonhoitaja ja toi-
nen pelastuslaitoksen matkasihteereis-
tä. Lisäksi hän käsittelee erhe-laskuja ja 
muuta yleislaskutusta. Toimistosihteeri 
Sanna Latosaaren tehtävät sisältävät 
talousasioiden lisäksi yksikön varahen-

kilönä toimimista ja hän hoitaa osaltaan 
ostolaskuja ja matkalaskuja. Viime aikoi-
na hän on myös alkanut tutustua palk-
kahallinnon tehtäviin. 

Toimistosihteerin sijaisena työskente-
levä Terhi Kouhia tekee palotarkastus-
laskutusta sekä kurssitallennuksia SAP-
järjestelmään. Lisäksi hänen tehtäviinsä 
kuuluvat myös ensihoitolaskutukseen 
liittyvien tietojen tallentaminen.

Kurssitallennuksista Micklin kertoo, et-
tä kaikki koulutukset pyritään tallenta-
maan järjestelmään.

Kuvassa takarivissä vasemmalta Taija Leivo, Sisko Valkama, Sirkku Pispala 
ja Johanna Saalasti. Edessä vasemmalta Minna Penttinen, Anneli Ahlfors, 
Terhi Kouhia, Jaana-Helena Valkila ja Sanna Latosaari. Pöydän päässä Saija 
Micklin. Kuvasta puuttuu lomalla ollut Marita Lampinen.
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Toimistosihteerit pitävät rattaat pyörimässä

– Jos koulutus on ollut ulkopuolinen ja 
siitä näin ollen on todennäköisesti tehty 
myös matkalasku, matkasihteeri saa kou-
lutuksesta näin tiedon ja lähettää kurs-
sitallennusten yhteissähköpostiin tar-
vittavat tiedot järjestelmään kirjaamista 
varten. Sisäisiä koulutuksia järjestelmästä 
jää puuttumaan, jos esimiehet eivät ole 
tässä kohtaa aktiivisia, Micklin sanoo.

Ensihoitolaskutukseen 
uutta tulossa

Keskuspaloasemalla työskentelevät 
myös ensihoitolaskutuksen toimis-
tosihteerit Sisko Valkama, Anneli Ahl-
fors, Minna Penttinen ja Taija Leivo. 
Ensihoitokaavakkeita tulee yhteensä 
kahdeksan kunnan alueelta. Eniten 
kaavakkeita tulee Tampereen alueelta 
ja töitä kaavakkeiden parissa tehdään-

kin vaihdellen siten, että kolme henkilöä 
käsittelee Tampereen ensihoitotehtäviä 
ja yksi muita paikkakuntia. 

Micklin kertoo, että ensihoitolaskutuk-
seen on tulossa suuri uudistus, kun ny-
kyinen laskutusjärjestelmä korvataan 
Codean toimittamalla järjestelmällä.

– Toimintoja testataan parhaillaan, mut-
ta itse käyttöönoton ajankohtaa ei ole 
vielä sovittu, Micklin sanoo.

Micklin vieraili ensihoitolaskutustiimin 
kanssa Hämeenlinnassa, jossa vastaava 
laskutusjärjestelmä on ollut käytössä jo 
jonkin aikaa.

– Se oli todella hyvä vierailu. Moni mei-
tä mietityttänyt asia selvisi ja voimme 
rauhallisin mielin odottaa uutta järjes-
telmää, Micklin kuvaa.

Laskutusjärjestelmän vaihto ei tässä vai-
heessa vaikuta ensihoitajien työhön.

Itsenäisesti ja tarkasti

Toimistopalveluiden esimiestehtävien 
lisäksi Micklin toimii pelastusjohtajan 
sihteerinä sekä kokoussihteerinä mm. 
johtoryhmän, yhteistoimintaryhmän 
ja pelastustoimen neuvottelukunnan 
kokouksissa. Lisäksi hän on yksi matka-
sihteereistä. Micklin myös valmistelee 
pelastusjohtajalle tulevia viranhaltija-
päätöksiä.

Toimistopalveluiden henkilökunta ta-
paa toisensa noin kahden kuukauden 
välein toimistokokouksessa.

– Kokoukset ovat hyviä paikkoja kehittää 
toimintaa ja pitää yhteyttä toisiimme. 
Jos taloon tulee uusia ihmisiä, pyydäm-
me heitä esittäytymään kokoukseen, 
Micklin kertoo.

Millainen henkilö Micklinin mielestä 
soveltuu parhaiten toimistosihteerin 

tehtäviin? Hän mainitsee, että työssä 
vaaditaan taitoa käsitellä, etsiä ja sovel-
taa tietoja itsenäisesti ja tarkasti.

– Tulee myös noudattaa eri ohjeita, mää-
räyksiä ja sääntöjä, Micklin listaa ja jat-
kaa, että määräaikojen noudattaminen 
vaatii hyvää paineen- ja stressinsietoky-
kyä. Lisäksi tarvitaan hyviä tiimityösken-
tely- ja asiakaspalvelutaitoja.

Micklin on työskennellyt Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella reilut yhdeksän vuot-
ta. Suurimmat muutokset ovat liittyneet 
siihen, että asioita hoidetaan entistä 
enemmän sähköisesti. Pelastuslaitosta 
hän pitää hyvänä työpaikkana.

– Meillä huomioidaan työntekijää mo-
nella tavalla ja mahdollisuuksia on pal-
jon, Micklin kertoo.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Hallintosihteeri Saija Micklin työpis-
teellään Kepalon pohjoispäässä.
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Eri puolilla Tamperetta sekä ympärys-
kunnissa on useita asuinalueita raken-
teilla ja siten myös Tampereen seudun 
väkiluku kasvaa vuosittain. Raitiotielii-
kenne alkaa elokuussa 2021. Nämä kaik-
ki asettavat tiettyjä huomioonotettavia 
seikkoja myös pelastustoimen palvelu-
tasolle.

Tampereella tehdään parhaillaan tar-
veselvityksiä kahdelle paloasemalle 
etelässä ja lännessä. Maakunnissa pa-
loasemahankkeista ajankohtaisimmat 
ovat Hämeenkyrössä ja Urjalassa.

Katseet Tampereelle

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen ker-
too, että aluepelastuslaitoksen aloittaes-
sa 2003 Pirkanmaan paloasemaverkos-
toa oli tarve päivittää ja vuosien aikana 
onkin valmistunut monta paloasemaa.

– Olemme toteuttaneet useita palo-
asemahankkeita maakunnissa, koska 
paloasemien kunto ja sijainti on sitä 
vaatinut, Ojanen sanoo.

– Tampereella väkimäärä kasvaa, teh-
tävämäärät nousevat ja kaupunkira-
kenne muuttuu. Me suuntaamme nyt 
katseemme Tampereelle ja vastaamme 
sillä tähän muutokseen, joka on tullut ja 
tulossa, Ojanen kuvaa tilannetta.

Hämeenkyrö ja Urjala

Jos asiat menevät suunnitelmien mu-
kaan, jo tänä vuonna alkaa Hämeenky-
rön uuden paloaseman rakentaminen. 
Rakentamistöiden aloitus ajoittunee 

Tampereen paloasemaverkosto tarkastelussa 
– Myös Hämeenkyröön ja Urjalaan uudet paloasemat

Pirkanmaalla on tällä hetkellä vireillä useita 
paloasemahankkeita eri vaiheissaan. Viime vuosina 
uusia paloasemia on tullut maakuntiin, mutta tiivistyvä 
kaupunkirakenne edellyttää paloasemaverkoston 
tarkastelua nyt myös Tampereella.

syyskesään. Paloasemalle tulee tilaa 
noin 2 000 m2 sisältäen kylmävaraston 
tilat. Lisäksi asemalle tulee tankkaus-
piste. 

Uuden paloaseman tontti on kolmos-
tien varressa. Tarkoitus on saada samal-
le paloasemalle vakinaisen henkilöstön 
kanssa myös nykyiset alueen sopimus-
palokunnat eli Kirkonkylän VPK ja Kyrös-
kosken VPK, jotka ovat samalla yhdisty-
mässä yhdeksi palokunnaksi.

Urjalan uudesta paloasemasta on aloi-
tettu keskustelut kunnan kanssa. Nykyi-
nen paloasema on pieni ja sokkeloinen 
ja muutoinkin perusparannusiässä. 
Aluksi oli ajatus, että uusi paloasema 
tulee nykyiselle tontille, mutta kunta on 
tarjonnut muitakin tontteja ja asiaa käy-
dään läpi neuvotteluissa kunnan, Urja-
lan VPK:n ja pelastuslaitoksen kesken.

Keskuspaloasema  
tärkeä jatkossakin

Kun autokorjaamo muutti Keskuspalo-
asemalta Kangasalle, ryhdyttiin mietti-
mään uusia toimintoja vanhoihin kor-
jaamotiloihin. Tekninen päällikkö Joni 
Hakala kertoo, etteivät korjaamolta va-
pautuneet tilat kuitenkaan vastanneet 
tarpeita ja tiedossa oli myös se, että 
vuonna 1982 valmistunut Kepalon uusi 
puoli kaipaa monelta osin remonttia. 

Niinpä melko pian tuli eteen kaksi vaih-
toehtoa: uusi puoli tarvitsee peruspa-
rannuksen tai sitten uusi puoli voitai-
siin purkaa ja sijoittaa osa toiminnoista 
muualle.

Vaikka uusi puoli päädyttäisiin purka-
maan, vanha puoli jää ja Keskuspalo-
asemalla on tärkeä merkitys jatkossa-
kin, jotta keskustan alueet tavoitetaan 
entiseen tapaan. Jatkossakin Satakun-
nankadun ja Lapintien kulmassa on siis 
paloasema. Keskuspaloasemalta ope-
roisivat tämän hetkisen suunnitelman 
mukaan pelastus- ja säiliöyksikkö sekä 
2–3 ambulanssia.
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Tampereen paloasemaverkosto tarkastelussa 
– Myös Hämeenkyröön ja Urjalaan uudet paloasemat

Tarveselvitys  
eteläisestä asemasta
Hajasijoittamalla osa Keskuspaloase-
man toiminnoista parannettaisiin sa-
malla saavutettavuutta niillä kaupun-
kialueilla, jotka kasvavat voimakkaasti. 
Suunnitelmissa onkin paloasema Etelä-
Tampereelle. Myös raskaat pelastusyksi-
köt olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa 

pois aivan kaupungin keskustasta, kos-
ka niillä liikkuminen muuttuu koko ajan 
entistä haastavammaksi joukkoliikenne- 
ja kävelykatujen lisääntyessä.

Vaihtoehtoina uudelle paloasemalle 
ovat olleet Nekalan ja Lahdesjärven 
alueet. Tällä hetkellä on meneillään tar-
veselvitys ja sen pitäisi olla valmis nyt 
keväällä 2020. Uudelle paloasemalle tu-

lisi tilaa noin 3 000 m2 ja sinne voisivat 
sijoittua esimerkiksi varushuolto, testa-
ustoiminta ja päivystävä palomestari. 
Kaikki nämä ovat kuitenkin ideatasolla 
olevaa suunnittelua eikä mitään ole vie-
lä päätetty.

Länsi-Tampere kasvaa

Samoin Länsi-Tampere kasvaa voimak-
kaasti ja muun muassa Tesoma on saa-
nut ikään kuin alun. Lisäksi raitiotien 
toinen vaihe ulottuu Lentävänniemeen 
asti, mikä lisää asuinrakentamista tule-
van raitiotielinjan varteen entisestään. 
Nämä edellyttävät pelastustoimelta va-
rautumista, jos kohta lopullinen päätös 
raitiotien toisesta vaiheesta onkin vielä 
tekemättä.
 
Läntisen paloaseman osalta tarvesel-
vityksessä ovat tällä hetkellä tontit 
Tesoman valtatiellä (Tammermaticin 
tontti) sekä Kaarilan aukiolla. Paloase-
man koko olisi noin 1 000 m2 ja sieltä 
operoisivat pelastusyksikkö ja ambu-
lanssi.

Tulevaisuutta ennakoiden on Hiedan-
rantaan pyydetty paloasematontille 
varaus tekeillä olevaan kaavaan.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Vuonna 1982 käyttöönotetun 
Keskuspaloaseman uuden puolen 
purkaminen on yksi vaihtoehto.
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Hankkeen tarkoituksena oli kehit-
tää pelastuslaitoksen onnetto-
muuksien ennaltaehkäisytyötä. 

Keskeisin tavoite oli ja on ennaltaeh-
käisyn vaikuttavuuden parantaminen 
nykyisillä henkilöstöresursseilla.

Tehtävä ei ole ihan yksinkertainen. Mei-
dän tulee kohdentaa työtämme riskipe-
rusteisesti, ottaa uusia toimintatapoja 
käyttöön ja hyödyntää digitalisaation 
mahdollisuuksia nykyistä paljon enem-
män. Meitä haastavat monet yhteis-
kunnalliset muutokset, jotka näkyvät 
pienoiskoossa Pirkanmaalla. Kohtaam-
me samaan aikaan kaupungistumisen 
ja harva-alueen haasteet sekä väestön 
ikääntymiseen liittyvän problematiikan.

Tässä lyhyessä katsauksessa luodaan 
kuvaa jo nyt tehdyistä tai tehtävistä 
uudistuksista eikä tarkoitus ole yksi-
tyiskohtaisesti esittää kaikkia tehtäviä 
toimintatapojen muutoksia.

Hankkeesta

Hankkeelle asetettiin työryhmä, johon 
minut nimettiin puheenjohtajaksi. Työ-
ryhmän muut jäsenet olivat palotarkas-
taja Saija Hertteli, kehittämispäällikkö 
Martti Honkala, tiedotuspäällikkö Veijo 
Kaján, palotarkastusinsinööri Mika Ku-
piainen, palotarkastusinsinööri Arto 
Kärki, johtava palotarkastaja Pekka Mu-
tikainen, palotarkastusinsinööri Tytti 
Oksanen, palomestari Jarmo Ranta ja 
palotarkastaja Kimmo Saunaluoma. 
Tässä kohtaa hanketyöskentelystä vielä 
kerran kiitos koko työryhmälle.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
kehittämishanke

Pirkanmaan pelastuslaitoksella toteutettiin 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
kehittämishanke ajalla 1.4.-31.12.2019. 
Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen kertoo 
hankkeesta ja sen tuloksista tässä jutussa.

Hankkeessa hyödynnettiin useita aiem-
min tehtyjä ja tekeillä olleita hanke- ja 
kehitystöitä sekä niiden tuloksia ja joh-
topäätöksiä. Lopulta hankkeen raport-
tiin kirjattiin nelisenkymmentä konk-
reettista ennaltaehkäisytyön uudistusta, 
joiden jalkauttaminen käytänteiksi aloi-
tettiin heti kuluvan vuoden alusta. 

Raportti valmistui ajallaan ja nyt meillä 
on käynnissä mielenkiintoisin ja myös 
haasteellisin toimeenpanon vaihe. Sen 
onnistumiseksi tarvitaan kaikkien työ-
panosta. Osa uudistuksista toteutetaan 
ensin pilottijaksona ja pilottijaksojen ko-
kemuksien perusteella päätetään jatkosta. 
Monet uudistukset näkyvät jo kirjauksina 
tuoreessa valvontasuunnitelmassa ja siten 
myös muuttuneena toimintatapana. 

Meidän hankkeelle antoi suuntaa sisä-
ministeriön pelastusosaston keväällä 
2019 asettama hanke pelastustoimen 
ehkäisyn toimintaohjelmaksi, joka oli 
jatkoa pelastustoimen uudistushank-
keelle. Hankkeemme tukee sisäminis-
teriön toimintaohjelman tavoitteita.

Benchmarkkaus  
hankkeen aikana

Tutustuimme Helsingin, Länsi-Uuden-
maan ja Varsinais-Suomen pelastuslai-
toksien onnettomuuksien ennaltaehkäi-
sytyöhön. Benchmarkkausreissut olivat 
meille hyödyllisiä. Jokaiselta vierailulta 
saimme uusia ajatuksia omaan työhöm-
me. Osa vierailuilla syntyneistä ajatuksista 
näkyy nyt meillä työ- ja toimintatapojen 
muutoksina ja uusina käytänteinä. 

Rakenteellinen 
paloturvallisuus

Tampereen kaupunkiseutu kasvaa 
voimakkaasti. Korkearakentaminen ja 
maanalainen rakentaminen sekä ratikka 
vaativat ohjaukselta tietotaitoa enene-
vissä määrin. Tämän vuoksi perustimme 
rakenteellisen paloturvallisuuden tii-
min, jolle kohdennetaan rakenteellisen 
paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta. 
Tiimi lausuu myös kaikista merkittävistä 
kaavoista.

Yritys- ja laitoskohteet

Yksi merkittävimmistä tehtävistä oli yri-
tys- ja laitoskohteiden valvontavälien 
tarkastelu. Hankkeen myötä tarkasteltiin 
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
kehittämishanke

Pronto-tilastoja, joiden pohjalta valvon-
tavälejä muokattiin riskiperusteisesti. 
Kehitämme valvontaprosessia sekä te-
hostamme korjausmääräysten jälkival-
vontaa. Valvontatyön kehittämiseksi pi-
lotoimme sähköistä asiakaspalautetta.

Asumisen paloturvallisuus

Otamme paloturvallisuuden itsearvioin-
nin käyttöön valvontakeinona pienta-
lojen ja rivitalojen lisäksi kerrostaloissa. 
Samalla käynnistämme pilottijakson 
huoneistokohtaisista tarkastuksista 
rivi- ja kerrostaloissa sekä pelastoimin-
nan toimintamahdollisuuksien nykyistä 
paremman arvioinnin. Pelastustoimin-
nan toimintamahdollisuuksien arviointi 
tehdään yhteistyössä pelastustoimin-

nan vastuualueen henkilöstön kanssa. 
Paloriskiasuntoja koskevaa ilmoitus-
menettelyä ja tarkastusprosessia kehi-
tetään ja henkilöresurssia suunnataan 
paloriskiasuntojen valvontaan.

Vapaa-ajan asuntojen omistajille lä-
hetämme jatkossa paloturvallisuuden 
itsearviointilomakkeet ja tehostam-
me turvallisuusviestintää. Vapaa-ajan 
asuntoihin emme lähtökohtaisesti tee 
valvontakäyntejä. Työ kohdennetaan 
esimerkiksi edellä mainitun mukaisesti 
asuinrakennusten turvallisuuden edis-
tämiseen ja turvallisuusviestintään. Tur-
vallisuusviestinnässä sosiaalista mediaa 
hyödynnetään tulevaisuudessa vielä 
nykyistä enemmän ja nykyistä suunni-
tellummin.

Näkökulman 
laajentaminen
Suuntaamme työtä ja laajennamme nä-
kökulmaa kohdentamalla resurssia yleisö-
tilaisuuksien paloturvallisuuteen, palon-
tutkintaan ja turvallisuusviestintään sekä 
kaupunkiturvallisuuden edistämiseen ja 
kuntien turvallisuus- ja valmiussuunnit-
telun tukemiseen. Ajan mukaan nousee 
ja laskee erilaisia turvallisuuden ilmiöitä, 
joihin meidän on kyettävä reagoimaan 
aiempaa ketterämmin. Tämä muuttaa 
työskentelytapojamme tulevaisuudessa.

Lopuksi

Kaikki tämä vaatii uusien työntekijöiden 
perehdytysprosessin hiomisesta alkaen 
uuden oppimista ja oman osaamisen 
kehittämistä sekä yhteistyötä monella 
rintamalla. Yhteiskunnan muutosilmiöt 
seuraavat toisiaan ja työelämä muuttuu 
sen mukana. Näissä muutoksissa mei-
dän on pysyttävä mukana.

Uudistuksien läpivienti edellyttää tavoit-
teiden asettelua, vaatii tahtoa ja halua 
kehittää omaa työtä. Meidän tavoite on 
ehkäistä mahdollisimman monta on-
nettomuutta ja edesauttaa turvallinen 
ja onnettomuuksista vapaa arki pirkan-
maalaisille ja täällä vieraileville. 

Tätä kirjoittaessa elämme keskellä pan-
demiatilannetta ja työskentelemme 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Onnetto-
muuksien ehkäisyn tehtävät järjesteltiin 
nopeasti uudelleen ja työtavat kokivat 
ison väliaikaisen muutoksen. Muuttu-
neet olosuhteet ovat opettaneet uusia 
tapoja tehdä työtä. Yksikön työntekijät 
ryhtyivät viipymättä kehittämään mene-
telmiä, jossa työnteko voidaan toteuttaa 
kaikille uudessa tilanteessa. Ennen pitkää 
palaamme arkeen, mutta työtapoihin tä-
mä tuo pysyviä muutoksia.

Teksti: Teemu-Taavetti Toivonen
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Satakunnankadun puoleinen tu-
kimuuri kaatuu hiljalleen kadulle 
päin ja vaatii siten korjaamista. 

Korjaustöissä muuri puretaan ja sen 
jälkeen kootaan takaisin. Tekninen 
päällikkö Joni Hakala kuvaa tukimuurin 
korjaustyötä haastavaksi urakaksi.

– On esimerkiksi vaikea arvioida, missä 
kohtaa muuri vaihtuu seinäksi, kun lä-
hestytään rakennusta ja miten muurin 
kivet saadaan irrotettua siten, että pää-
sisäänkäynnin tolpat pysyvät pystyssä, 
Hakala kuvaa töiden haasteita.

Tukimuurin korjaustyöt käynnistyvät 
toukokuussa 2020. Työmaa aiheuttaa 
haasteita etupihalla toimimiselle sekä 
myös pysäköinnille pysäköintipaikkojen 
vähentyessä. Myös kulku pääsisäänkäyn-
nille vaikeutuu, kun töitä tehdään koko 
muurin matkalla. Tukimuurin kunnostus-
työt jatkuvat kesän loppuun saakka.

Samalla  
muutostöitä etupihalle

Samassa yhteydessä Kepalon portille 
tulee tolppia, jotka estävät ajon etupi-

Keskuspaloasemalla 
tukimuuri ja katto 
vaativat korjausta

Olennainen osa Keskuspaloaseman julkisivua 
on kunnostustyön alla tulevana kesänä, kun 
Satakunnankadun puoleinen tukimuuri puretaan 
ja pystytetään uudelleen. Myös muun muassa 
Keskuspaloaseman katto uusitaan tulevina vuosina.

halle. Tolpista kolme keskimmäistä ovat 
hydraulisia ja ne nousevat ja laskeutuvat 
paloauton lähtiessä tehtävälle. 

Myös yleisön kulku pääsisäänkäynnille 
uusitaan. Uusi kävelyreitti pääovelle 
kulkee muurin vierustaa pitkin. Tämä 
lisää turvallisuutta oleellisesti. Keskus-
paloaseman uusi opastetaulu sijoite-
taan jatkossa portista katsoen oikealle 
puolelle eli samalle puolelle, mistä kulku 
tapahtuu. Lisäksi museopaloautolle on 
suunniteltu vitriiniä etupihalle, portista 
katsoen vasemmalle puolelle pihaa.

Peltikate  
elinkaarensa päässä

Myös Keskuspaloaseman kattoremontti 
alkaa. Vanhan puolen vihreä peltikate 
on elinkaarensa päässä ja vaatii uusimis-

ta. Kattorakenteet on kuvattu ja mallin-
nettu ullakon puolelta sekä ulkoa. 

Työt etenevät siten, että tänä vuonna 
tehdään suunnitelmat, mutta rakenta-
misaikataulu ei ole vielä selvillä. Haka-
la kertoo, että kustannustason vuoksi 
katon kunnostustöitä voidaan joutua 
pilkkomaan eri vuosille. 

Yhtenä vaihtoehtona on tiilikate, joka 
rakennuksessa on alkujaan ollut. Jos 
tiilikatetta ei tule, ainakin on tarkoitus 
palauttaa katon alkuperäinen väri eli 
punainen. Kattoremontin yhteydessä 
myös letkutorni kunnostetaan. 

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Kepalon tukimuuri kaatuu hiljalleen 
kadulle päin ja vaatii korjaamista.
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Joulukuussa 2019 Dahlin perheen 
12-vuotias tytär, Siiri, oli kotiutunut 
koulusta luokkakaverinsa kanssa. 

Perheen molemmat vanhemmat olivat 
vielä töissä ja tytöt olivat alkaneet laittaa 
itselleen välipalaa. 

He olivat laittaneet leivät paahtimeen ja 
menneet olohuoneen puolelle pelaile-
maan. Jonkin ajan kuluttua tytöt olivat 
haistaneet palaneen käryä ja muista-
neet välipalaleivät! 

Liekit leivänpaahtimesta

Tytöt olivat kiiruhtaneet keittiöön ja 
nähneet leivänpaahtimesta nousevat 
liekit. Säikähdyksestä huolimatta Siiri 
oli heti muistanut, ettei sähkölaitetta 
voi sammuttaa vedellä. Hän oli kui-
tenkin tiennyt, että kotoa löytyy myös 
sammutuspeite, mutta järkeillyt samal-

Tiina Dahl otti 
yhteyttä Pirkanmaan 
pelastuslaitokseen 
kertoakseen hyvin 
konkreettisen esimerkin 
siitä, kuinka hienoa ja 
tärkeää on, että lapsille 
ja nuorille järjestetään 
turvallisuuskoulutusta. 

la, että sen hakeminen kodinhoitohuo-
neesta toiselta puolelta taloa veisi liian 
kauan aikaa. 

Onneksi kotona oli varauduttu hyvin ja 
Siiri oli tiennyt myös keittiön kaapissa 
olevasta sammutuspullosta. Neuvokas 
tyttö olikin ottanut sammutuspullon, 
tyhjentänyt sen palavan leivänpaahtimen 
päälle ja saanut palon sammumaan. 

Tulikettu-opit  
auttoivat toimimaan

Kun palo oli sammutettu, tytöt olivat 
vieneet paahtimen ulos, avanneet ikku-
nat ja ovet ja tuulettaneet talon. Sam-
mutuksen aiheuttamat sotkutkaan eivät 
olleet jääneet kaksikolta siivoamatta! 
Kun tilanne oli ollut ohi, Siiri oli ilmoit-
tanut tapahtuneesta äidilleen. Tytöt 
eivät olleet soittaneet 112:een missään 
vaiheessa, koska olivat saaneet tilanteen 
hoidettua nopeasti ilman apua, eikä hä-
tää enää ollut. 

Vanhempien tullessa kotiin, oli ollut 
enää lievää savunhajua kertomassa ta-
pahtuneesta. Siiri oli kertonut vanhem-
milleen, että ensin ”oli meinannut iskeä 
paniikki”, mutta olikin sitten muistanut 
Tulikettu-koulutuksesta saamansa opit 
ja toiminut niiden mukaan. Siiri oli it-
sekin ollut ylpeä siitä, että oli osannut 
toimia tilanteessa! 

Kiitos  
Tulikettu-kouluttajille

Äiti Tiina Dahl haluaakin lähettää seu-
raavat terveiset pelastuslaitokselle: 
”Olen kiitollinen siitä, että lapsille järjes-
tetään tällaista koulutusta. Hyvin toden-
näköisesti meidän koti säästyi sen takia, 
että saadun Tulikettu-koulutuksen takia 
Siiri osasi toimia tilanteessa ja sai palon-
alun sammutetuksi. Sen verran syrjässä 
asumme, että mikäli tytöt olisivat vain 
soittaneet hätäkeskukseen ja pelastau-
tuneet, olisi talomme ehtinyt palaa.”

Kiitos kuuluukin kaikille Tulikettu-kou-
luttajillemme ja siihen liittyvän mate-
riaalin kehittämiseen ja valmisteluun 
osallistuneille!

Tulikettu-turvallisuuskoulutusta Pir-
kanmaan pelastuslaitos on järjestänyt 
vuodesta 2005 lähtien. Koulutusta an-
netaan eskareille sekä 2., 6. ja 8. luokan 
oppilaille koko Pirkanmaan alueella.

Teksti ja kuva: Kirsi Kaivonen

Onneksi Tulikettu oli 
turvanasi, Siiri!

Tulikettu-turvallisuuskoulutusta 
annetaan eskareille sekä 2., 6. ja 8. 
luokan oppilaille koko Pirkanmaan 
alueella.
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Teollisuushallin  
tulipalo Valkeakoskella 

Ensimmäinen tapaus on Valkeakos-
kella tapahtunut teollisuushallin 
tulipalo, jossa kaksikerroksisen 

teollisuushallin toimisto-osassa irtain 
paloi lähes kokonaan ja rakenteet kärsi-
vät kuumuudesta sekä savusta. Toimisto 
ja siihen liittyvä hallin osa oli metallite-
ollisuusfirman käytössä. Toisessa hallin 
osassa oli toinen yritys, minkä toimin-
taan ei palolla ollut vaikutusta. Teolli-
suushallin paloluokasta ei ole varmuut-
ta, mutta rakenteet vastaavat lähinnä 
nykyisen P2-paloluokan rakennuksen 
rakenteita. 

Rakennuksen toimisto oli palo-osastoitu 
erikseen hallin tuotannosta. Kohteeseen 
oli aiemmin tehty yleinen palotarkastus, 
jonka yhteydessä on toimiston palo-
osastointiin annettu korjausmääräys. 
Määräyksessä mm. kuvan palo-ovesta 
puuttuva sulkijalaite on määrätty asen-
nettavaksi. Kohde oli toteuttanut ja kor-
jannut havaitut puutteet kuntoon. 

Kuvista voidaan huomata, että ovet 
aukeavat hallin suuntaan ja jos niissä ei 
olisi ollut sulkijoita paikoillaan, ovet oli-

Palontutkinnan kuulumisia  
– Kaksi yöllistä tulipaloa Etelä-Pirkanmaalla

Tässä jutussa palotarkastusinsinööri Mika Kupiainen 
kertoo palontutkinnan kuulumisia kahden 
tapausesimerkin kautta. Ensimmäisessä tapauksessa 
valvontatoiminta osoitti tärkeän merkityksensä ja toisessa 
varoittava esimerkki kiukaan huollon tärkeydestä.

sivat avautuneet palon paineen vaiku-
tuksesta ja palo olisi päässyt leviämään 
teollisuushalliin. Hallissa ei palokuor-
maa ollut paljon, mutta savu ja lämpö 
olisivat varmasti aiheuttaneet tuotan-
nolle ja sen jatkamiselle ongelmia. Nyt 
hallissa pystyttiin jatkamaan toimintaa 
sähköjen palauttamisen jälkeen. Tässä 
tapauksessa pitää nostaa hattua valvon-
nan tehneelle henkilölle onnistuneesta 
valvonnan toteutumisesta.

Toimisto-osan perällä oli lisäksi osastoi-
tuna polttoainetta 3 m3. Jos muoviset 
polttoainesäiliöt olisivat joutuneet alt-
tiiksi palolle, olisi sammutustyö voinut 
muuttua vieläkin haastavammaksi. On-
neksi tässä tapauksessa palo-osastointi 
hidasti palon leviämistä säiliötilaan siihen 
asti, kun pelastuslaitos sai palon sammu-
maan. Kun palo-osastointi on kunnossa 
ja toimii niin kuin on suunniteltu, voidaan 
näin saavuttaa sille ajateltu tehtävä eli ra-
joittaa palo palo-osaston alueelle. 

Kokonaisuuden kannalta myös pelastus-
toiminta hoiti mallikkaasti yläpuolisten 
tilojen tarkastuksen katon päätykolmi-
on kautta tikasautoja hyväksikäyttäen 
aiheuttamatta sinne turhia vesivahinko-
ja. Toimisto ja irtain paloivat tulipalossa 
lähes kokonaan lämpötilan ollessa kor-
kealla ja vahingot rajoittuivat pääosin 
syttyneeseen toimisto-osaan. Pelastus-
toiminta onnistui tässä tehtävässä hy-
vin. Palon varsinainen syttymissyy jää 
hämärän peittoon. Poliisi ei tutki paloa 
enempää eikä pelastusviranomainen 
tee onnettomuudesta tason 2 -mukaista 
palontutkintaa kriteereiden puuttuessa 
sekä vahinkojen jäädessä hieman yli 100 
000 euron.

Jos palo-ovissa ei olisi ollut sulkijalait-
teita, ovet olisivat avautuneet palon 
paineen vaikutuksesta ja palo olisi 
päässyt leviämään teollisuushalliin.
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Palontutkinnan kuulumisia  
– Kaksi yöllistä tulipaloa Etelä-Pirkanmaalla

Tulipalo  
saunassa Akaassa

Vuonna 1990 valmistuneessa P3-
paloluokan rivitalossa syttyi tu-
lipalo sen toisessa kerroksessa 

saunaosastolla. Omistajat havahtuivat 
paloon, kun heidän piti mennä saunaan 
ja vastaan tulikin savua ja liekkejä. Asu-
kas toimi viisaasti laittaen oven kiinni ja 
poistui perheen kanssa ulos hälyttäen 
apua kohteeseen. Taustatietoina on saa-
tu selville, että asukas oli saunottanut 
perheen lapsen ensin ja sitten sauna oli 
jäänyt lämpiämään vielä ”määrittämät-
tömäksi” ajaksi, arvio jopa kaksi tuntia. 

Pelastuslaitos sai rajattua palon sauna-
osastoon muun asunnon kärsiessä lä-
hinnä savuvahingoista. Saunassa ja pe-
suhuoneessa oli ns. alas laskettu katto, 
jonka yläpuolella oli kipsilevytys ennen 
yläpohjan eristettä. Kipsilevytyksellä oli 
rajoittava vaikutus palon leviämiselle 
ullakon suuntaan. Läpimenot oli tehty 
huolellisesti ja tiiviisti, mikä myös auttoi 
asiassa.

Kohteen saunassa oli kiukaana Mondex 
6,6 kW -pylväsmallinen sähkökiuas, jon-
ka suojaetäisyys sivusuunnassa on 100 
mm palavarakenteisiin rakennusosiin. 
Tuo suojaetäisyys täyttyi juuri. Kiukaan 
ohjekyltissä mainitaan kaksi tärkeää oh-
jetta kiukaan turvalliseen käyttämiseen: 
sitä ei saa peittää ja kivitila tulee olla riit-
tävästi täytetty.

Palontutkinnassa selvisi pian syttymis-
paikka ja kohde. Pahoin palanut ja sel-
keästi kauimmin palon ja lämmön vai-
kutuksessa ollut kohta näkyy kuvassa 
kiukaan vieressä n. 50–60 cm lattiasta 
ylöspäin. Kiukaan kohdalta on paneeli 
palanut pois kokonaan ja palon jäljet 
siitä eteenpäin nousevat selkeänä v-
kuviona. 

Kiukaan päällä ei ollut mitään näytteitä 
siitä, että sen päällä olisi ollut mitään 
poikkeavaa. Huomioitavaa on tapahtu-
neessa ainakin se, että tämän tyyppisen 
sähkökiukaan kanssa tulee olla huolelli-

nen, koska siinä ei ole ulkovaippaa mikä 
suojaisi lämmön vaikutukselta palavaa 
seinärakennetta. 

Toisaalta on tiedossa, että kiukaan kivet 
liikkuvat käytön vaikutuksesta ja aiheut-
tavat mahdollisesti vastusten tulemista 
näkyviin kivien suojasta. Kohteen kiu-
kaassa kivet olivat erittäin epätasaisesti 
ladottu tai ne ovat liikkuneet ja aihe-
uttaneet isoja rakoja toistensa kesken. 
Todennäköistä on tässä tapauksessa, 
että kiukaan vastus on tullut tai ollut 
paljaana siten, että sen edessä seinän 
puolella ei ole ollut suojaavaa kivipintaa. 
Näin ollen vastus on lämmittänyt suo-
raan puupintaista seinää aiheuttanut 
sen lämpiämisen ja syttymisen.

Huomioitavaa olisi näissä ohjeistaa ih-
misiä huolehtimaan säännöllisestä tark-
kailusta, ettei vastus pääse lämmittä-
mään seinärakennetta ilman suojaavaa 

kivipintaa. Toinen hyvä keino on lisätä 
kevyt suojaus seinän puolelle, jolloin 
varmistettaisiin vahinkojen sattuessa 
seinän lämpiäminen. Kolmas keino voi-
si olla se, että kiuas asennettaisiin kau-
emmas kuin minimietäisyyden päähän 
seinärakenteesta, jolloin se vähentäisi 
säteilyn vaikutusta seinää kohti. Tämä 
olisi hyvä toteuttaa kiukaan testauksen 
ja hyväksynnän yhteydessä, jolloin voi-
taisiin määrittää riittävä suojaetäisyys, 
jos vastus onkin ilman suojaavaa kiveä. 

Tässä tapauksessa pelastusyksiköt selvi-
sivät tehtävästä hyvin eikä normaalista 
poikkeavia lisävahinkoja syntynyt.

Teksti ja kuvat: Mika Kupiainen

Vastus on ollut paljaana ja lämmit-
tänyt suoraan puupintaista seinää 
aiheuttaen sen lämpiämisen ja 
syttymisen.
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Saadut tulokset edellyttivät tar-
kempaa selvittelyä syrjintäkoke-
musten ja seksuaalisen häirinnän 

esiintymisestä ja ilmenemismuodoista 
sekä niiden perusteella kehittämistoi-
menpiteiden valintaa koetun syrjinnän 
ja häirinnän vähentämiseksi.

Kiusaamistyöryhmää täydennettiin ja 
se sai tehtäväkseen selvittää tarkem-
min syrjinnän ilmenemistä pelastuslai-
toksella. Työryhmään kuuluivat ensi-
hoitaja Elina Holstikko, lääkintämestari 
Sanna Kauppinen, ensihoitaja Maija 
Kovanen, palotarkastaja Sami Lindfors, 
työsuojeluvaltuutettu Markku Savilah-
ti, huoltoasentaja Tomi Yrjänäinen ja 
puheenjohtajana kehittämispäällikkö 
Martti Honkala. 

Työryhmä aloitti toimintansa 12.6.2019 
käymällä läpi Kunta10-tuloksia syrjin-
tää ja seksuaalista häirintää koskevilta 
osiltaan. Tuloksia ja syrjinnän ilmiötä 
tarkentamaan laadittiin henkilöstöky-
sely tunnistamaan työyhteisön sisällä 
ja työssä tapahtuvan syrjinnän ja sek-
suaalisen häirinnän esiintyvyyttä pe-
lastuslaitoksen työntekijöitä kohtaan 
ja löytämään keinoja vähentämään sitä 
työyhteisössä ja työssä.

Kysely ja sen tulokset

Henkilöstölle toteutettiin tarkentava 
Webropol-kysely syrjinnästä ja seksu-
aalisesta häirinnästä 26.9.–31.10.2019. 
Kyselyyn vastattiin nimettömästi ja vas-
taukset käsiteltiin ehdottoman luotta-

Kysely syrjinnästä  
ja seksuaalisesta häirinnästä

Vuoden 2018 Kunta10-kyselyn tuloksissa nousivat esille 
kokemukset syrjinnästä ja seksuaalisesta häirinnästä. 
Tämä näkyi Pirkanmaan pelastuslaitoksen lisäksi 
koko kaupungin tuloksissa sekä Kunta10-kyselyn 
kokonaistuloksissa.

muksellisina. Vastauksista ei ollut mah-
dollista tunnistaa henkilöitä.

Kyselyyn vastasi 188 henkilöä. Kyselyn 
tulosten perusteella syrjintää ja seksu-
aalista häirintää on ilmennyt molempia 
sukupuolia kohtaan, kaikissa ikäryhmis-
sä, kaikilla tehtäväalueilla ja kaikissa teh-
täväasemissa. Syrjinnän kokemukset liit-
tyivät pääosin asemaan, koulutukseen 
tai mielipiteeseen. 

Seksuaalista häirintää oli vastaajista 
kokenut 29 henkilöä ja tätä suurempi 
joukko oli joko havainnut, kuullut tai 
tiennyt seksuaalista häirintää tapahtu-
van. Suurin osa seksuaalisesta häirin-
nästä oli vastaajien mukaan tapahtunut 
kasvotusten, työpaikalla ja työtoverin 
toimesta. Suuressa osassa vastauksista 
seksuaalista häirintää kokeneet eivät ol-
leet ilmoittaneet häirinnästä eteenpäin, 
koska eivät halunneet tuoda asiaa esille, 
ajattelivat tapauksen olleen yksittäinen 
tai kokivat asian kuuluvan työyhteisön 
kulttuuriin.

Avointa päätöksentekoa

Syrjinnän kokemusten vähentämiseksi 
nousi vastauksista selkeästi esille toiveet 
päätösten avoimuuden ja perustelujen 
esittämisestä myös henkilötasolla ja 
näiden lisäksi yleisten valintaperustei-
den ja periaatteiden esittelyä. Yleisten 
valintaperusteiden ja periaatteiden 
esittely henkilöstön saatavilla pelastus-
laitoksen intrassa lisää päätöksen teon 
avoimuutta.

Työyhteisön pelisääntöjen esillä pitämi-
nen, niiden noudattaminen ja aktiivinen 
esimiestyö nähdään hyvää työkulttuuria 
ja työhyvinvointia edistävinä tekijöinä. 
Teemoja on hyvä pitää esillä työyksik-
köjen palavereissa ja muissa sopivissa 
tapaamisissa. Käynnissä oleva Esimies-
valmennus-ohjelma tukee tältä osin 
esimiestyötä.

Esimiehet avainasemassa

Varhaisen puuttumisen toimintamalli 
ja Pois Kiusanhenki -toimintaohje so-
veltuvat ohjenuoriksi myös seksuaali-
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Kysely syrjinnästä  
ja seksuaalisesta häirinnästä

sen häirinnän tapausten käsittelyssä ja 
ilmoituksissa. Työturvamonitorin käyttö 
ei kaikilta osin sovellu häirintä- tai syr-
jintäkokemusten ilmoittamisessa ja se 
edellyttää tarkempaa ohjeistusta. Oh-
jeistusta ja siihen liittyvää koulutusma-
teriaalia suunnitellaan tällä hetkellä.

Esimiehet ovat avainasemassa, kun 
työyhteisössä käsitellään kiusaamista, 
syrjintää ja seksuaalista häirintää. He 
ovat myös velvoitettuja ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin tapausten 
käsittelyssä. Koko työyhteisö vaikuttaa 
työyhteisön toimintakulttuuriin ja jokai-

sen omalta osaltaan tulisi puuttua ha-
vaitsemaansa kiusaamiseen, syrjintään 
tai seksuaaliseen häirintään.

Koulutuspäivät siirtyivät

Syrjintään ja seksuaaliseen häirintään 
liittyvää henkilöstökoulutusta oli suun-
niteltu järjestettävän jo kuluvan kevään 
aikana otsikolla ”Seksuaalinen häirintä 
työssä- työkulttuurin vaikutus ilmene-
miseen ja ylläpysymiseen”. Koulutusten 
luennoitsijaksi oli kutsuttu työterveys-
psykologi Linda Litmanen Pirte-työter-
veydestä.

Koronavirusepidemian vuoksi koulutus-
päiviä siirretään myöhäisempään ajan-
kohtaan mukaan lukien myös syrjintään 
ja seksuaaliseen häirintään liittyvä sisäl-
tö. Kiusaamisen, syrjinnän ja seksuaali-
sen häirinnän käsittelyyn työyhteisössä 
etsitään nyt muita viestinnällisiä keino-
ja. Toimenpiteiden vaikutusta seurataan 
osana esimiestyötä ja työryhmä tekee 
tarpeen mukaan esityksiä jatkotoimen-
piteiksi.

Teksti: Martti Honkala
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Perinteinen Strongest Man Of The Firehouse -kisa järjes-
tettiin viime vuoden lopulla. Keskuspaloaseman salilla 
käydyssä kisassa kaikkien lajien yhteispisteissä ykkösti-
lalle tuli Perttu Huittinen. Toiseksi tuli Perttu Murtola ja 
kolmanneksi Teemu Tapio.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ten-
niksen nelinpelimestaruudesta 
huiskittiin 5. maaliskuuta 2020 

Tampereen Tenniskeskuksella. Kiinnostus 
ensimmäistä kertaa järjestettävää dubbeli-
koitosta kohtaan oli järjestävälle taholle 
jännityksen aihe, mutta laji osoitti veto-
voimansa. Seitsemän joukkuetta (14 pe-
laajaa) tavoittelivat mestaruutta. Singeli-
turnausten perinteet ovat luoneet alustan 
tällekin pelimuodolle.

Tennis on laji, joka tukee erinomaisesti 
pelastuslaitoksen ammattilaisten työky-
kyä. Lajissa korostuu liikkuvuus, kestä-
vyys, lihasvoiman mahdollistama nopeus 
sekä erityisesti keskittymiskyky paineen 
alla. Ne samanaikaisesti vaadittuna te-
kevät lajista niin ihanan kiehtovan. Dub-
beli tuo vaateisiin vielä parityöskentelyn 
korostaen enemmän taitoa ja hieman 

Pelastuslaitoksen tenniksen nelinpeliturnaus
vähemmän fysiikkaa. Lajissa muuten kil-
paillaan huipputasollakin miehet ja nai-
set yhdessä; vielä ei laitoksen kisoihin ole 
naisia ilmoittautunut, harmi.

Turnauksessa pelattiin kaikki kaikkia vas-
taan. Jokaiselle tuli peliaikaa reilu kolme 
tuntia. Itse otteluita en omien pelieni 
lomasta paljon ehtinyt seurata, mutta 
osalla joukkueista oli selvästi taktiikka-
na lyödä aina täysillä tai syöttää ässiä, 
osalla puolustaa raivokkaasti, jotkut ryn-
nivät verkolle norsulauman lailla ja voit-
tajajoukkue hyödynsi taitavasti kaikkia 
näitä. Loukkaantumisia tuli ainoastaan 
henkiselle puolelle, toivottavasti eivät 
johda sairaslomiin. Keskusteluapua oli 
tarjolla aina ottelun jälkeen.

Erityismaininta pelaajista Ruokonen, 
Leppänen ja Kujala, jotka olivat mukana 

ensimmäistä kertaa ja otteluiden alussa 
vielä kyselivät tenniksen perussääntöjä, 
mutta voittoja meni heillekin. Taisivat 
vain hämätä! Turnauksen voittajaparik-
si ja komean kiertopalkinnon haltijoiksi 
hikisten taisteluiden päätteeksi valikoi-
tui pari Mikko Lehtola ja Anssi Aunola 
(oikeanpuoleisessa alakuvassa).
 
Työnantajamme tukee työssäjaksamis-
tamme – erityiskiitos turnauskustan-
nuksiin osallistumisesta. TaPU osoitti 
tukensa myös ja sinne samanlainen 
erityiskiitos! Kolmas erityiskiitos osallis-
tujille reilusta kilpailuhengestä. Toivot-
tavasti palataan samoissa merkeissä ja 
edelleen osallistujamääriä nostaen.

Onnittelut mestareille!

Teksti ja kuva: Arto Raiskio
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Talon pilkkimestaruudesta vään-
nettiin kättä torstaina 5.3.2020 
Suoramanjärvellä Kangasalla. 

Huhut jopa 8 kg kisasaaliista ja jätti-
lahnoista sai 15 pilkkihullua liikkeelle 
tavoittelemaan vuosi toisensa jälkeen 
entistä parempia palkintoja. 

Edellisten päivien mytäkkä oli hellit-
tänyt ja tarkkasilmäisimmät saattoivat 
nähdä jopa muutaman auringon säteen. 
Kala oli varsin aralla päällä ja sitä sai ettiä 
tosissaan. Suurimmaksi osaksi kisaajien 
pusseista löytyi sitä sormenmittaista, 
mutta muutama onnistui huijaamaan 
myös hauen vonkaleen jään paremmal-
le puolelle.

Miesten sarjan ylivoimainen voittaja oli 
viime vuosikymmenien ennakkosuosikki, 
karpaasi Jami Innanen. Suurimman kalan 
palkinnon väsytteli karkuutuksista huo-
limatta Ville Pekonniemi. Naisten sarjan 
mestaruuden voitti täpärästi Niina Susi, 
joka samalla laittoi Suden pariskunnan 
tiskivuorot uusiksi. Erityismaininnan saa 
Sami-Pekka Korpela, joka ensikertalaise-
na ylsi lähes kärkikahinoihin.

Teksti: Janne Mäntylä

Pelastuslaitoksen pilkkimestaruudesta kisattiin

Tulokset:
Naiset:

1. Niina Susi  280 g
2. Ulla Heino  260 g

Miehet:

1. Jarmo Innanen  810 g
2. Ville Pekonniemi  480 g
3. Janne Mäntylä  445 g
4. Vellu Lamminen  410 g
5. Sami-Pekka Korpela  380 g
6. Esa Salojärvi  260 g
7. Joonas Susi  255 g
8. Jouni Lehtinen  210 g
9. Juha Koivistoinen  110 g
10. Matti Saarinen  75 g
11. Juho Penttinen  45 g
12.  Risto Ahlman  40 g
13.  Tuomas Markkula  0 g

Suurin kala: 

Ville Pekonniemi, hauki  310 g

Eniten kalaa pyydysti Jami Innanen (keskellä pokaali kädessään).
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