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Käsissänne on Letku & Laastarin 20-vuotis-
juhlanumero. En tässä kirjoituksessa käy läpi 
lehden historiaa enkä paneudu henkilöstö-
lehden tekemiseen muutoinkaan. Lehden 
muissa jutuissa lukija pääsee tutustumaan 
henkilöstölehden historiaan ja lehden toi-
mittamiseen.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai kesällä 2019 
valmiiksi Tampereen palomuseon kehittä-
mishankkeen, jossa paloveteraanien vuonna 
1998 tekemä palomuseo uudistettiin. Jatku-
mona tälle Pirkanmaan pelastuslaitos aloitti 
kesäkuussa 2020 valtakunnallisen hankkeen, 
jossa kartoitetaan palo- ja pelastustoimen 
historiaa tallentavien pelastuslaitosten ja 
palomuseoiden tilannetta esineiden ja va-
lokuvien säilytyksen suhteen. Hankkeen 
yhtenä tavoitteena on luoda valtakunnal-
linen ohjeistus vähimmäistoimenpiteille 
museoesineiden ja niiden kontekstitietojen 
säilyttämiseksi.

Hankkeessa on myös tarkoitus kartoittaa 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen paloasemi-
en museoesineiden nykytila. Museoalan 
ammattilainen kiertää Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen paloasemilla selvittämässä, 
minkälaisia esineitä paloasemilla on, miten 
ne on säilytetty ja mitä niistä tiedetään. Hän 
voi asemakohtaisesti katsoa mahdollisuuksia 
säilytystilojen suhteen. Kartoituksen myötä 
saadaan käsitys museoesineiden määrästä ja 
mahdollisuuksista niiden säilyttämiseen.

Perinteet talteen 
pelastustoimessakin

Pelastustoimen  
musta aukko
Pelastustoimelta puuttuu valtakunnallinen 
palomuseo eikä tallennusvastuuta pelastus-
toimen historiasta ole määritelty millekään 
taholle. Esimerkiksi poliisilla on tämä asia toi-
sin. Sisäasianministeriön poliisiosasto käyn-
nisti poliisin historiallisen materiaalin kartoi-
tusprojektin vuonna 1995. Siinä selvitettiin, 
mitä poliisien työhön liittyvää museomateri-
aalia on tallessa eri kihlakunnissa. Projektissa 
aloitettiin poliisilaitosten perinnehuoneiden 
esineiden ja kuvien luettelointi sekä materi-
aalin keruu mahdollista valtakunnallista Polii-
simuseota varten, joka sitten perustettiinkin 
maaliskuussa 2004. 

Myös puolustusvoimilla on valtakunnallinen 
Sotamuseo. Näillä molemmilla erikoismuse-
oilla on myös tallennusvastuu alaansa liitty-
vistä esineistä ja valokuvista. Pelastustoimel-
la ei tällaisia valtakunnallisia erikoismuseoita 
ole eikä millään yksittäisellä pelastuslaitok-
sellakaan ole tallennusvastuuta pelastus-
toimen historian tallentamisesta. Ei ole ole-
massa myöskään mitään yhteisiä ohjeita ja 
käytäntöjä, miten perinteitä tallennetaan.

Tätä taustaa vasten Pirkanmaan pelastus-
laitoksen aloittamasta hankkeesta saattaa 
tulla kulttuurihistoriallisesti merkittävä te-
ko. Varsinkin, jos hankkeessa aikaansaadut 
ohjeistukset ja suositukset otetaan valta-

kunnalliseen käyttöön. Näin pelastustoimen 
perinteen tallentamisen musta aukko voisi 
täyttyä. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vetämä hanke 
on Palosuojelurahaston rahoittama. Mukaan 
hankkeeseen on pyydetty Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos, Pohjois-Savon pelastuslaitos, 
Helsingin palomuseo sekä Pirkanmaan maa-
kuntamuseo.

Mukavaa kesän jatkoa lukijoillemme
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Eläkkeel le 
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Pelastuspäällikkö Esko Kautto
Esko Kauton 45-vuotiseen pelastustoimen 
uraan on mahtunut työtehtäviä laidasta lai-
taan. Tuttuja ovat myös palomiehen ja sairaan-
kuljettajan perustyöt, palotarkastukset, pelas-
tustoiminnan johtamistehtävät, hallinnolliset 
työt sekä erilaiset kehittämisprojektit.

”Olin 1980-luvun alussa Lieksassa nuorena 
palomestarina, kun saimme talvisena pak-
kasyönä hälytyksen omakotitalon tulipa-
loon, jonne matkaa paloasemalta oli 30 km. 
Ensimmäisinä perillä oli kaksi palomiestä, 
palomestari ja palopäällikkö. Savusukelsim-
me palopäällikön kanssa palavaan taloon, ja 
saimme sen loppujen lopuksi sammumaan. 
Olettamus oli, että asunnossa oli ollut ihmi-
siä. Raivauksen yhteydessä purujen seasta 
löytyikin kaksi hiiltynyttä ruumista; äiti ja 
aikamiespoika”.

”Hämeenlinnassa vuonna 1984 olin palo-
mestarina, kun Ahveniston moottoriradalla 
järjestetyissä kilpailuissa sattui helikopteri-
onnettomuus. Yleisölennätyksessä helikop-
terin laskeutuessa oli jotain hämminkiä, ja 
se yritti nousta uudelleen ylös, mutta tuuli 
tarttui siihen ja kone törmäsi ja kieri alas ylei-
sörinnettä. Viiden kuolleen lisäksi 26 ihmistä 
loukkaantui”.

”Tampereella vuonna 2006 olin päivystävänä 
päällikkönä, kun Kruunukalusteen huoneka-
luliike paloi. Tulipalo aiheutti mittavat talou-
delliset vahingot ja vei tilapäisesti työpaikan 
70 hengeltä”. 

Ensitutustuminen palokuntaan vuonna 1964 Idänpään ja Ympäristön VPK:ssa
Palomiehen viransijaisuuksia Hämeenlinnassa 1971–1977
Harjoitusmestari Palo-opistossa 1978–1980
Palomestari Hollolassa ja Lieksassa 1980–1984
Palomestari Hämeenlinnassa 1984–1988
Koulutussuunnittelija ja toiminnanjohtaja Palopäällystöliitossa 1988–1990 (1986–1988 oman toimen ohessa)
Apulaispalopäällikkö Joensuussa 1990–1994
Apulaispalopäällikkö Tampereen pelastuslaitoksella 1995–2003
Pelastuspäällikkö Tampereen aluepelastuslaitoksella / Pirkanmaan pelastuslaitoksella 2003–2020

Paljon on pelastuspäällikkö Kauton uralle ta-
pauksia mahtunut, mutta nämä kolme esi-
merkkiä kertovat, miten erilaisia tapahtumia 
Kautto 45 vuotta kestäneellä palokuntaural-
laan on kokenut. Lieksan tulipalon konkreet-
tiseen sammutukseen syrjäseudulla tuohon 
aikaan osallistui päällystö. Ahveniston erikoi-
sessa onnettomuudessa kuoli ja loukkaantui 
useita. Kruunukalusteen tulipalo eteni rajusti, 
koska rakennuksesta puuttuivat paloa estä-
vät ja hidastavat rakenteet. Täyden palon vai-
heessa sitä oli mahdoton sammuttaa. Myös 
media oli myös kovin kiinnostunut Ahvenis-
ton ja Kruunukalusteen onnettomuuksista.

Pohjois-Karjalasta 
Tampereelle

Tampereen pelastuslaitoksen apulaispalo-
päälliköksi Kautto tuli Joensuusta apulais-
palopäällikön virasta vuonna 1995. Silloin 
Tampereen pelastuslaitokseen olivat liitty-
neet Kangasalan ja Pirkkalan pelastustoi-
met. 2000-luvun alussa tuli Nokia mukaan 
ja samaan aikaan aloitettiin hanke maakun-
nallisen aluepelastuslaitoksen muodostami-
seksi. Kautto alkoi vetää hanketta. Pirkan-
maalle saatiinkin aikaiseksi ensimmäisenä 
Suomessa aluepelastuslaitos, joka aloitti 
toimintansa Tampereen aluepelastuslaitok-
sena 1.1.2003.

– Vaikka yhteinen pelastuslaitos saatiin teh-
tyä, meni vuosia yhteisten pelisääntöjen 
hyväksymiseen. Pelko oman palokunnan 
näivettymisestä poistui vasta vuosien kulut-
tua, muistelee Kautto aluepelastuslaitoksen 
ensimmäisiä yhteisiä vuosia.

Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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– Myös varallaoloringit ja päivystysten yhte-
näistäminen aiheuttivat alussa tyytymättö-
myyttä. Nämä olivat pelastuslaitoksen sisäisiä 
ongelmia ja usein saatettiin unohtaa, että pe-
lastustoimi on kuntalaisia varten. Kustannus-
hyödyt kunnille näyttäytyivät vasta viipeellä, 
Kautto toteaa.

Aluepelastuslaitoksen yksi suuri haaste oli 
VPK-toiminnan säilyttäminen ja sen edel-
leen kehittäminen. Pirkanmaalla tämäkin 
onnistui ja VPK:t allekirjoittivat uudet yhte-
näiset palokuntasopimukset vuonna 2006. 
Tämä sopimus on päivitetty viimeksi vuonna 
2016. VPK:oiden asiat ovatkin Pirkanmaalla 
henkilöityneet paljolti Kauttoon. 

Kautto toimi kymmenen vuotta pelastuslai-
toksen resurssienhallinnassa, johon kuului 
tekninen toimi ja hallinto sekä talouspäälli-
kön tehtävät. Hänen hyvät neuvotteluyhte-
ydet Tampereen kaupungin kanssa ja hänen 
taloustarkkuutensa mahdollistivat, että pe-
lastuslaitos on ollut ja on edelleen kustannus-
tehokas. Pelastustoimen menot Pirkanmaalla 
ovat alle valtakunnallisen keskiarvon.

Valtakunnallista 
näkemystä

Aluepelastuslaitoksen muodostamisen jäl-
keen Kautto oli mukana järjestämässä pelas-
tuslaitosten talousseminaareja Kuntaliiton ja 
sisäministeriön pelastusosaston kanssa. Hän 
on ollut mukana lukuisissa työryhmissä ja 
hankkeissa sekä alusta asti mukana kump-
panuusverkoston työskentelyssä. Viimeinen 
rutistus kehittämistyössä oli sosiaali- ja terve-
ydenhuollon uudistus, joka sitten toistaiseksi 
jäi toteutumatta. 

– Vaikka paljon valtakunnallista yhteistyötä 
on tehty, niin valitettavan usein se ei konk-
reettisesti toteudu, Kautto toteaa. Silti hän 
ei haikaile valtion suuntaan.

– Valtiollistamisen yhteydessä olisi pelastus-
toimeen ehkä tullut yhtenäisemmät toimin-
not, mutta mielestäni paikallistasolla olemme 
silti lähempänä kuntalaisia. Pelastuslaitosten 
määrää silti voisi vähentää, Kautto pohtii. 

Pedantti virkamies?

Kauton pitkäaikainen esimies pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojanen pitää Kauttoa luotettavana 
työkaverina ja hyvänä ystävänä.

– Esko on sekä työssään että muutenkin 
rauhallinen. On hyvin vaikea kuvitella tilan-
netta, jossa Esko olisi menettänyt malttinsa. 

Heikki Kivelän ura pelastustoimessa alkoi 
vuonna 1981 ”kesäpalomiehenä”. Palomie-
hen, ylipalomiehen ja paloesimiehen viran 
jälkeen hän sai ruiskumestarin viran vuonna 
2002. Organisaatiomuutosten välillä ammat-
tinimike oli välillä myös asemamestari. Kesä-
kuusta 2016 lähtien hän oli komentotoimis-
tossa päivätöissä ruiskumestarin nimikkeellä. 
Tästä työstä hän jäikin eläkkeelle 1.5.2020.

Ammattiyhdistystoiminnassa Kivelä on ollut 
aktiivinen. Hän on ollut palomiesyhdistyk-
sen ja esimiesyhdistyksen hallituksen jäsen 
sekä esimiesyhdistyksen puheenjohtaja 20 
vuotta.

Urheilu on aina kuulunut Kivelän elämään. 
Puulaakisarjoissa hän pelasi jääkiekkoa, jalka-
palloa ja 2-sarjatasolla lentopalloa. Palomies-
urheilussa lentopallossa hänellä on lukuisia 
SM-mitaleita, osa kultaisia. Poliisien ja palo-
miesten MM-kisoissa New Yorkissa vuonna 
2011 Kivelä voitti prossia rantalentopallossa 
50-vuotiaiden joukkueessa.

Heikki Kivelä muistelee uraansa pelastuslai-
toksella myönteisesti. 

– Nuorena, kun paikat olivat kunnossa, pa-
lomiehen työ oli ihanneammatti. Kun sitten 
iän mukana tuli kaikenlaista vaivaa, niin siitä 
olen tyytyväinen, että minun oli mahdollista 
siirtyä komentotoimistoon fyysisesti kevyem-
piin töihin. Tällaista urapolkua toivoisin myös 
muille ikääntyville palomiehille, jos terveys 
alkaa heiketä, Kivelä pohtii.

Kivelän uran alkuaikoina pelastuslaitoksella 
yhteisöllisyys oli tunnistettavissa.

– Mielestäni jo 1990-luvulla alkoi yhteisölli-
syys murentua. Ennen oli paljon erilaisia ur-
heilutapahtumia ja talkoita. Nykyisin ihmisil-
lä on niin paljon tekemistä vapaa-aikanaan, 
että työajan ulkopuolinen yhdessäolo on 
hiipunut, Kivelä toteaa. Teksti ja kuva: Veijo Kaján

Kivelän viimeinen esimies Jutta Heikkilä ku-
vaa häntä työilmapiirin hengenluojaksi.

– Hän piti yllä hyvää huumoria ja oli sovitte-
leva luonne, joka tahtoi kaikille hyvää. Hän 
halusi myös työuransa loppupuolella tuoda 
esiin kehitysideoita, jotka koskivat komento-
toimiston lisäksi myös koko pelastuslaitosta. 
Heikki oli komentotoimiston ”isähahmo”, joka 
antoi nuoremmille työyhteisön jäsenille hy-
viä eväitä työelämään, Heikkilä sanoo.

Kivelä haluaa esittää kiitoksensa työyhteisölle.

– Eräs tärkeä asia työssä viihtymisessäni ovat 
olleet hyvät työkaverit ja esimiehet. Suuri kii-
tos teille kaikille, kiittää Heikki Kivelä.

Ruiskumestari Heikki Kivelä

Hän muuttuu kriittisissä tilanteissa ehkä hie-
man hiljaiseksi. Ratkaisuhakuisuus on luon-
teenomaista Eskon toiminnalle sekä helppo 
lähestyttävyys. Ja ehkä vähän ärsyttävänä 
piirteenä herraan liittyy työhuoneen pedant-
ti siisteys, josta ääriesimerkkinä on lomalle 
lähteneen kaverin virkakenkien pohjallisten 
kuivamaan laittaminen, muistelee Ojanen 
pilke silmäkulmassaan.

– Mukavia ja iloisia Eskon junailuja liittyy 
eritoten työreissuihin, joita esimerkiksi Pir-
kanmaan kuntajohtajien kanssa on vuosien 
varrella toteutettu. Niissä Eskon kuivakka 
englantilaistyyppinen huumorintaju ja asi-
oiden junailukyky on ollut arvossa arvaamat-
tomassa, kehuu Ojanen.

Teksti: Veijo Kaján
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Uutiset koonnut: Jarmo Ruotsalainen

Uutiskipinät
Kuva 1: Juha Toivonen  
Kuva 2: Heikki Seppälä 

Pyhäjärven uusi öljyntorjuntavene las-
kettiin vesiin 25.5.2020. Hälytyskäyt-
töön se otettiin juhannusviikolla 2020 

valmistajan pitämän koulutuksen jälkeen.

Uuden öljyntorjuntaveneen hankkimiseksi 
perustettiin työryhmä tammikuussa 2017.  
Prosessissa olivat mukana palomestari Teemu 
Turtonen, palomies Jani Palo/vs. palomesta-
ri Pekka Loponen sekä ylipalomiehet Pette-
ri Meskanen, Jari Vierinen ja Juhani Prokki. 
Tuomi Logistiikasta mukana olivat Essi Rae 
ja Kirsikka Kivimäki. 

Hankintaprosessi oli pitkä ja sisälsi joukon 
haasteita pelastuslaitokselle ja valmistajalle. 
Veneen piti alun perin valmistua loppuvuon-
na 2018 ja käyttöönotto piti olla keväällä 
2019. Veneeseen vaihdettiin vielä kevättal-
vella 2020 moottori ja turbiini aiempaa te-

Pirkanmaan pelastuslaitoksella otettiin 
käyttöön 5.5.2020 kaksi kevytyksik-
köä sijoitettuna Kangasalan ja Hä-

meenkyrön paloasemille. Yksiköt on ajateltu 
kahden henkilön tekemään tehokkaaseen 
ensi-iskuun, joten ne on myös suunniteltu 
lähtökohtaisesti kahdelle hengelle, mutta 
niissä on kuitenkin laillinen istuinpaikka 
myös kolmannelle.

Sammutusjärjestelmänä on CAFS (Com-
pressed Air Foam Solution) eli veden sekaan 
pumpataan paineilmaa ja vaahtonestettä. 
Laitteen merkki on One Seven, joka kuvaa 
sitä, että yhdestä vesipisarasta muodostuu-
kin seitsemän pisaraa sammutetta. Autojen 
perään sijoitetut pumput toimivat omalla 
polttomoottorillaan. Vastaavasta CAFS-
järjestelmästä on hyviä kokemuksia lähes 
10 vuoden ajalta Vilppulasta, jossa tällainen 
kevytyksikkö on käytössä. Vesisäiliön tilavuus 
autoissa on 1000 litraa.

Kaluston osalta autoissa on normaali pinta-
pelastus- ja evy-valmius. Samoin hydraulisia 
pelastusvälineitä on täysi sarja. Kellu- ja uppo-
pumput, sähkötyökalupakki, sahakalusto sekä 
öt-vahinkojen perussetti löytyvät myös. Uusi-
en autojen osalta kalustotilojen käytettävyyttä 
on parannettu varustamalla autot normaalia 
sammutusautoa vastaavalla kalustokorilla sä-
leovineen. Kangasalan autossa on koekäytössä 
myös nostettava liikenteen varoitustaulu. Au-
tojen alustoina on Iveco Daily -kevytkuorma-
auton alustat ja korirakenteen varusteluineen 
on toimittanut Wedonex oy Tammelasta. 

Hankintaa valmistelevassa työryhmässä 
olivat kalustoinsinööri Heikki Seppälä (pj.), 
paloesimies Pertti Palinperä, ylipalomiehet 
Jouni Karvinen, Pertti Mikkola ja Ville Vihinen 
sekä automestari Hannu Mansikkamäki.

Kalustoinsinööri Seppälä kertoo, että myös 
muualla Suomessa on lisääntyvää kiinnostusta 
kevytyksiköiden käyttöön. Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos on myös ottamassa käyttöön 
kaksi uutta kevytyksikköä, joissa sammutus-
järjestelmänä on UHPS eli painepesurin tyyp-
pinen järjestelmä. Helsingin kaupungin pelas-
tuslaitos on tilannut yhden CAFS-järjestelmällä 
varustetun yksikön. Myös Puolustusvoimille on 
hankittu useita kevyitä CAFS-yksiköitä.

hokkaammaksi. Lopputulos vastaa tavoitetta 
edellyttäen meiltä veneen tekniikan ja toi-
minnallisuuden osaavaa käyttöä. Hankinnan 
yhteydessä päivitettiin myös Oilin (Näsijärvi) 
navigointitekniikka keväällä 2019 identtisek-
si uuden veneen kanssa.

Vene on D-luokan öljyntorjunta-alus, jonka 
mittapituus on 8,8 m kokonaispituuden ol-
lessa 10,2 m. Veneen valmistaja on kokkola-
lainen Kewatec Aluboat Oy Ab. Moottori on 
Cummins QSB6.7 550 hv ja jettinä Rolls Royce 
S28. Nosturina on Palfinger. Aggregaatti ja 
palopumppu ovat erilliset ja veneestä siir-
rettävissä.

Veneen nimi löytyi nimikilpailun ehdotusten 
joukosta ja se paljastetaan loppukesän kasta-
jaistilaisuudessa.

Kuva 3: Jarmo Ruotsalainen  
Kuva 4: Veijo Kaján 

1.

2.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella aloitet-
tiin kesäkuussa Palosuojelurahaston 
rahoittama hanke pelastustoimen 

museoesineiden kartoittamiseksi ja histo-
riallisen aineiston säilymisen edistämiseksi. 
Hanketta vetää projektityöntekijä Varpu Lius 
(kuvassa). Hankkeen ohjausryhmässä toimi-
vat edustajat Helsingin, Varsinais-Suomen ja 
Pohjois-Savon pelastuslaitoksilta sekä Pirkan-
maan maakuntamuseosta.

Hankkeessa kartoitetaan Suomen pelastus-
laitosten historiallisen aineiston nykytilan-
netta. Pirkanmaan alueella tehdään kartoi-
tus paloasemilla olevista museoesineistä ja 
valokuvista sekä niiden historiasta tietävistä 
kontakteista. 

Hankkeen tarkoituksena on saada parempi 
kokonaiskuva pelastustoimen historiasta 
kertovan aineiston nykytilasta. Tavoitteena 
on tehdä koko maan kattava ohjeistus, jon-
ka avulla museoaineiston haltuunotto olisi 
helppo aloittaa kaikilla pelastuslaitoksilla. Pir-
kanmaalla ohjeistusta testataan myöhemmin 
valittavalla paloasemalla.

Keskuspaloasemalla pidettiin mitalien-
jakotilaisuus 15.6.2020, kun jaettiin 
sisäministeri Maria Ohisalon ja pelas-

tusylijohtaja Kimmo Kohvakan myöntämiä 
ansiomitaleita väestönsuojelun hyväksi suo-
ritetusta työstä. 

Pirkanmaan pelastuslaitokselta Väestönsuo-
jelun II luokan ansiomitalin saivat koulutus-
suunnittelija Jorma Narvi (kuvassa vas.) sekä 
johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen. 
Samassa tilaisuudessa mitalin sai myös val-
miuspäällikkö Tommi Mattila SPR:stä.

Tulikettu-koulutusmateriaalia on päi-
vitetty, sillä vaikka aiheet pysyvät va-
kiona, materiaali vanhenee. Nyt uuden 

ulkoasun ovat saaneet eskarien, kakkosten ja 
kuutosten luentomateriaalit. 

Uudistettuun materiaaliin on saatu hyviä 
vinkkejä Tulikettu-turvallisuuskoulutusta to-
teuttavalta operatiiviselta henkilöstöltä. Työn 
alla on vielä kahdeksasluokkalaisten materi-
aali, joten Viestintäyksikön turvallisuuskou-
lutustiimi ottaa jatkossakin kehitysideoita 
mielellään vastaan.

Jatkossa Tulikettu-materiaali sijaitsee Teams-
sovelluksen PEL Tulikettu 2020 -työtilassa. 
Tavoitteena on helpottaa esityksen käytettä-
vyyttä ja päivittämistä jatkossa. Lisätietoja saa 
ts. koulutussuunnittelija Antti Kärkkäiseltä.

3.

4.
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Letku & Laastari 20 vuotta  

– Pelastusjohtajan tervehdys
Meillä lukijoilla on nyt käsissämme kertakaikkisen hieno aviisi. 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen 20 vuotta täyttävä ikioma henkilöstölehti.

Elettiin vuotta 2000, kun ensimmäinen, 
melko lailla tiedotetyyppinen lehti il-
mestyi, tuolloin vielä ilman nykyistä ni-
meä. Pelastuslaitos oli kolmen kunnan 
yhteinen Tampereen aluepelastuslaitos 
ja laitosta johti pelastuspäällikkö Oja-
nen.

Olimme tuolloin tilanteessa, jossa Pirk-
kalan ja Kangasalan lisäksi Nokia ja Ylö-
järvi olivat tekemässä päätöstä liittymi-
sestä tuolloiseen minialuepelastuslai-
tokseen. Puhuttiin sairaankuljetuksesta 
ja muutenkin olimme vasta nykyisen 
toimintatavan kynnyksellä.

Nimikilpailusta  
lehden nimi

Seuraavaan painokseen saatiin aikaan 
lehden nimi, nimikilpailun jälkeen tiet-
ty, ja osuttiin aika lailla oikeaan kahta 
perussyömähammasta kuvaavaan Let-
kuun ja Laastariin - pelastustoiminta 
ja ensihoito. Kolmas syömähammas, 
onnettomuuksien ennaltaehkäisy ei 
päässyt nimeen asti, mutta on sisällöissä 
ollut hyvin esillä. 

Lehden alkutaipaleella luotiin myös ny-
kyisen Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
alkutaival. Vuosituhannen alussa pi-
dettiin Tampereen keskuspaloasemalla 
historiallinen silloisten 33 kunnan kun-
tajohtajakokous, jossa päätettiin yhtei-
sen pirkanmaalaisen pelastuslaitoksen 
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Letku & Laastari 20 vuotta  

– Pelastusjohtajan tervehdys

rakentaminen. Työtä tehtiin huolella ja 
ammattitaidolla koko porukalla, mutta 
erityisesti projektipäälliköiden Seppo 
Männikkö ja Esko Kautto voimin.

Samaan aikaan vuosi vuodelta Letku & 
Laastarin sisältö kehittyi, muuttui mo-
nimuotoisemmaksi ja ulkoasultaan yhä 
luettavammaksi. Myös lehteä kehitettiin 
ponnella ja ammattitaidolla usean eri 
tekijän toimesta. Lukijalle ei taida oikein 
aueta tämän tapaisen lehden tekemisen 
vaatima työ, joka pitää sisällään paitsi 
kirjoitetun sisällön aikaansaamisen 
myös kuvituksen, ulkoasun suunnitte-
lun ja toteutuksen ja ylipäätään luetta-
van lehden vaatimat eri toimet.

Lehti mukana 
muutoksessa

Kuten alueellisella pelastuslaitoksel-
lammekin, oli tietty lehdelläkin haas-
teelliset hetkensä. Välillä väki vaihtui ja 
lehti haki vähän linjaansa, mutta kui-
tenkin johdonmukaisesti pysyi aitona 
henkilöstölehtenä. Tämä siis tarkoittaa 
sisällön tuottamista henkilökunnan lu-
ettavaksi.

Tampereen aluepelastuslaitos/Pirkan-
maan pelastuslaitos rakensi omaa tie-
tään ja omaa polkuaan määrätietoisesti 
huolimatta polulla olevista kivistä. Läh-
dimme jo alkuaan siitä lähtökohdasta, 
että laitos tulee olemaan alkumetreil-

tään lähtien alueellinen kokonaisuus. 
Tässä mielessä erittäin paljon ja erittäin 
haastavia muutostöitä tehtiin Tampe-
reen kaupunkiseudun ympäröivällä 
kunta-alueella erityyppisten toiminta-
tapojen yhdistämisessä. 

Voi vain kuvitella, minkälaista mielen 
myllerrystä tuolloin aiheutti kuntien 
palopäälliköissä uuden virka-aseman 
näyttäytyessä palomestarina tai päi-
vystysjärjestelyjen laajentuminen siten, 
että se kirpaisee tilipussia. 

Nuo muutokset ja monet muut nähtiin 
kuitenkin tarpeellisiksi yhtenäisen ko-
konaisuuden aikaansaamiseksi. Tähän 
haastavien muutosten joukkoon hie-
man myöhemmin tulivat muutokset 
Tampereen perinteisissä toimintatavois-
sa ja työjärjestelyissä, eritoten henkilös-
töjohtamisen osalta.

Koko henkilöstön 
yhteinen lehti

Letku & Laastari -lehti on samaan aikaan 
vuosien saatossa kehittynyt mielestäni 
hyvinkin korkealaatuiseksi ja mukavasti 
kädessä kuluvaksi lehdeksi niin sisällöl-
tään kuin ulkoasultaankin. 

Lehti ei ole johdon yksinomainen tie-
dotusväline, kaukana siitä, vaan nimen-
omaan lukijoidensa kehittämä ja heidän 
näköisensä henkilöstölehti. Tästä osoi-

tuksena ovat monet kirjoittajat ja moni-
naiset aiheet, joita lehdessä on esiinty-
nyt. Kirjoitetaan niin yhteisöllisistä kuin 
yksilöllisistäkin asioista. Sisällössä on 
työtä, harrastusta, uusia henkilöitä, eläk-
keelle siirtyviä, uusia tehtäviä saaneita, 
kaiken kaikkiaan kaikkea, mitä talossa 
tapahtuu. Mielestäni lehti osaa olla asi-
allinen, hauska ja kaikkea siltä väliltä.

Kun Pirkanmaan aluepelastuslaitos on 
saavuttanut pikapuoliin tuon 20 vuoden 
paalun, on se kehittynyt käsissämme 
maan parhaaksi pelastuslaitokseksi, jo-
ka pystyy tarjoamaan työtä ja toimeen-
tuloa henkilöstölleen ja kaiken kattavaa 
turvallisuutta koko Pirkanmaalle.

Letku & Laastari 20-vuotiaana henki-
löstölehtenä on laadukas, mukavasti 
luettava lehti, jota tekijät jaksavat koko 
ajan kehittää. Toivottavasti me kaikki 
lehteä lukiessamme ymmärrämme sen 
tekemisen vaivan ja tekemisen innos-
tuksen, emmekä pidä sitä liian itsestään 
selvyytenä. 

Onnitellaan kaikki lehden tekijöitä kärsi-
vällisestä ja hyvästä työstä ja toivotaan, 
että lehti pysyy elävänä yhteisömme 
totuudentorvena vielä pitkään.

Pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen
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Edellisille aukeamille on koottu kaikki lehden kannet 20 vuoden ajalta. Tätä nykyä lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, mutta alussa 
ilmestymisaikataulu ei ollut yhtä säännöllinen kuin nykyään, joten kansia ei ole 20 x 4. Kansista välittyy ajankuvaa ja ne ovat osa myös 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen historiaa. Mukana on myös Talven tietoisku, joka oli Letku & Laastarin edeltäjä yhden numeron verran 
ennen kuin tuli nykyinen nimi nimikilpailun avulla.

Letku & Laastari 20 vuotta

Henkilöstölehden idea kypsyi paloesimies 
(nyk. palotarkastaja) Jukka Lahden ajatuksissa 
jo vuoden 1999 syksyllä. Hän esitti aloitteen 
silloiselle pelastuspäällikkö Olli-Pekka Ojasel-
le, joka suhtautui asiaan myönteisesti. Kave-
rikseen Lahti sai palomies Tapio Sillanpään. 
Lehden tekemiseen osoitettiin tilat Keskus-
paloaseman kellaritiloista. Nyt ne tilat ovat 
neuvottelukäytössä. Lehden toimittamiseksi 

Henkilöstölehti Letku & Laastari ilmestyi ensimmäisen kerran 
joulukuussa 2000. Tätä ennen oli maaliskuussa 2000 ilmestynyt ”Talven 
tietoisku”, jossa julistettiin henkilöstölehden nimikilpailu.

tarkoitettuun tietokoneeseen hankittiin Page 
Maker -ohjelma. Puitteet olivat kohdallaan 
ja tekijöillä palava into tehdä lehteä, mutta 
se ei riittänyt vielä julkaisun konkreettiseen 
tuottamiseen. 

Keväällä 2000 Jukka Lahti pyysi mukaan mi-
nua lehden tekoon ja lähdin mukaan lähinnä 
juttujen kieliasujen tarkistajaksi. Olli-Pekka 

Ojanen oli antanut melko vapaat kädet leh-
den linjaukseen, mutta joitakin reunaehtoja 
siinä oli. Ehkä jyrkin linjaus oli, että lehdestä 
ei saa tulla minkään yhdistyksen omaa ää-
nitorvea. Tätä linjaa lehti onkin pitänyt yllä 
koko ilmestymisensä ajan.

Maaliskuussa 2000 ilmestyi ensimmäinen 
henkilöstölehden raakaversio. Se oli musta-
valkoinen monistamalla tehty julkaisu, jonka 
nimi oli ”Talven tietoisku”. Lehteen oli koot-
tu kirjava joukko asiapitoisia juttuja ja myös 
huumoria. Lehden visuaalinen ilme ei luvalla 
sanoen kummoinen ollut.

Toimittajat totesivat, että ilman asiantunte-
vampaa lehden tekijää ensimmäinen numero 
jää myös viimeiseksi. Avuksi lehden taittoon 
saatiin palomies Matti Syrjä, joka onkin taitta-
nut kaikki Letkut & Laastarit tuon ensimmäi-

Vuonna 2004 lehden toimituskunta kävi 
”isolla kirkolla” eli Helsingissä sisäministe-
riössä haastattelemassa sisäministeri Kari 
Rajamäkeä. Juttu ilmestyi kyseisen vuoden 
syksyn numerossa, joka oli ensimmäinen 
kokonaan nelivärinen Letku & Laastari.

Kuva Matti Syrjä
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sen ”Talven tietoiskun” jälkeen. Lehden nimi-
kilpailun voitti ehdotus Letku & Laastari, jota 
ehdotti viestimestari Miika Tuomisto. Lehden 
logon suunnitteli graafikko Seppo Syrjä, joka 
oli ollut Tampereella aikoinaan palomiehenä. 
Muita ehdotuksia lehden nimeksi olivat: Palo-
posti 112, Sinivilkku, Kiviaidan Uutiset, Kongi, 
Sireeni ja Savumerkki.

Ensimmäiset  
Letku & Laastarin vuodet

Aikaa kuitenkin vierähti järjestelyissä ja en-
simmäinen Letku & Laastari ilmestyi vasta 
joulukuussa 2000. Kansikuva oli luonnolli-
sesti tuo lehden uusi logo. Toimituskuntaa 
vahvennettiin palomies Kari Niemelällä. 
Toimituksen väen ei ollut tarkoitus vain itse 
tuottaa juttuja, vaan tarkoitus oli, että he ovat 
aktiivisesti etsimässä aiheita ja jutuntekijöitä. 
Vuoden 2001 kevätnumerossa oli jo värilliset 
kansisivut.

Vuosi 2003 toi uusia haasteita lehdelle. Alet-
tiin elää aluepelastuslaitoksen aikaa. Koska 
henkilöstölehti oli vasta perustettu, eivät uu-
det alueet tulleet rasitteena mukaan, vaan 
rikkautena. Toimittajina olivat Matti Syrjä 
ja Veijo Kaján. Vuonna 2003 ilmestyi kaksi 
lehteä. 

Seuraavana vuonna ilmestyi vain yksi lehti 
ja näytti siltä, että into alkaa hiipua. Uudis-
tus tuossa 2004 vuoden ainoassa lehdessä 
oli, että nyt kaikki sivut olivat värillisiä. Vuosi 
2005 toi muutoksen lehden toimittamista-
paan. Siirryin palomiehen virasta tiedotus-
päällikön tehtäviin ja siten henkilöstölehteen 
voitiin panostaa aiempaa enemmän. Myös 
taittaja aloitti julkiasuntuottajan opinnot. Ta-
voitteeksi otettiin, että lehti ilmestyisi neljä 
kertaa vuodessa. 

Muualtakin kuin Tampereen toimialueelta 
tarvittiin juttuja ja niinpä jokaiselta toimialu-
eelta valittiin joku vastuuhenkilö, joka huo-
lehtisi toimialueensa juttujen hankinnasta: 
tekee itse tai teettää jollakin muulla. Etelä-
Pirkanmaalta vastuun otti Mika Kupiainen, 
Lounais-Pirkanmaalta Hannu Tähtö, Luoteis-
Pirkanmaalta Tapio Liesko, Ylä-Pirkanmaalta 
Jari Veija ja Kaakkois-Pirkanmaalta Teuvo 
Saarinen. Vuoden 2007 alusta toimituksen 
avuksi tulivat Risto Salonen (Kaakkois-Pir-
kanmaan toimialue) ja Sanna Kauppinen, 
jonka vastuulle lankesi sairaankuljetuksen ja 
urheilujuttujen toimittaminen. Myöhemmin 
mukana oli myös Elja Kivikoski. Pian alueilta 
kuului viestiä, että henkilöt halusivat luopua 
tehtävästään. Jari Veijan tilalle tuli Harri Put-
tonen.

Henkilöstölehteä ei aluksi postitettu, vaan 
sitä jaettiin paloasemille. Lehteä lukivat he, 
jotka sen käsiinsä saivat. Vuoden 2006 jou-
lunumero oli ensimmäinen, joka postitettiin 
henkilöstölle, eläkeläisille ja sidosryhmien 
edustajille. 

Yhteishengen luoja
Eläköitymisten takia toimituskunta muuttui 
ajan kuluessa ja innostus alueilla osallistua 
lehden tekemiseen oli muutoinkin vaihtele-
vaa. Lehden toimittamisen linja pysyi pitkään 
samanlaisena. Viestintäsuunnittelija Elina Haa-
pala tuli mukaan vuonna 2013. Viestintäsuun-
nittelija Jarmo Ruotsalainen tuli toimituskun-
taan vuonna 2016. Vuoden 2019 alussa tehtiin 
käytännön syistä muutos, jossa erillinen leh-
den toimituskunta lakkautettiin. 

Lehden toimittajana ja toimitussihteerinä 
alkoi työskennellä viestintäsuunnittelija Jar-
mo Ruotsalainen. Päätoimittaja on edelleen 
tiedotuspäällikkö Veijo Kaján ja lehden taitta-
misesta vastaa paloesimies Matti Syrjä. Vaikka 
lehden toimituskuntaa ei enää ole, niin lehden 
toimittamisen periaatteet ovat samat. Juttuja 
tehdään juttuvinkkien mukaan ja henkilöstöä 
kannustetaan kirjoittamaan lehteen pelas-
tuslaitoksen tapahtumista tai muista lukijoita 
kiinnostavista pelastusalan aiheista.

Letku & Laastarin toimittamisessa on ohje-
nuorana se, ettei se ei toimi kenenkään yk-
sittäisen tahon äänitorvena niin kuin lehden 
perustamisen aikoina ollut pelastuspääl-
likkö toimituksen ohjeisti. Tämä ei tarkoita 
kuitenkaan sitä, että lehdessä ei kenenkään 
näkökulma näy. Päätoimittajalla täytyy olla 
kokonaisymmärrys ja -näkemys Pirkanmaan 
pelastuslaitoksesta, jotta näkökulma pysyy 
pirkanmaalaisena eikä asioita käsitellä liian 
yksipuolisesti. Lehden päätoimittaja vastaa 
myös oikeudellisesti lehden sisällöstä.

Lehdessä on ollut vain yksi nimimerkillä kir-
joitettu juttu ja tuon jutun jälkeen toimitus 
päätti, että se jäi viimeiseksi. Tuonkin jutun 
julkaisun ehtona oli, että jos juttu herättää 
keskustelua, jutun kirjoittaja paljastetaan. 
Pääsääntöisesti kaikki jutut julkaistaan. On 
ollut muutamia tapauksia, joissa juttua ei ole 

15 vuotta on lehdessä näkynyt valkoi-
nen ruusu. Ruusun on taittaja saanut 
liikenneonnettomuudessa Tampereella 
menehtyneen ystävänsä äidiltä. 

Seppo Syrjältä tilattiin 2002 oma 
logo lehteen. Oikeanpuoleisessa 
logossa kuvastuu lehden nimi 
Letku & Laastari. 

2013 alusta lehti otti käyttöön 
pelastuslaitoksen uuden graa-
fisen ilmeen. Lehden kulmiin 
ilmestyivät punaiset kuutiot 
(elementin muoto on syntynyt 
Keskuspaloaseman valaisimista). 
Uuden graafisen ilmeen toteutti 
Sàra Köteleki.
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voitu julkaista, koska se on sisältänyt salassa 
pidettäviä tietoja. Joskus Letku & Laastaria on 
syytetty siitä, ettei se ei uskalla ottaa kantaa 
ja se ”hymistelee” asioita. Lehdessä on kyllä 
ollut kriittisiäkin arvioita, jos sellaiseen on ol-
lut tarvetta. Ennen kaikkea henkilöstölehden 
tarkoitus on esitellä pelastuslaitoksemme ar-
kea, kertoa tulevasta ja menneistä sekä luoda 
yhteishenkeä.

Kenties tyytyväisimpiä lukijoita ovat pelastus-
laitokselta eläkkeelle siirtyneet. Lehti pitää elä-
keläiset ajan tasalla pelastuslaitoksen tapah-
tumista. Palaute eläkeläisiltä on usein ”joka 
ikinen rivi luetaan”-tyyppistä. Luettuja juttuja 
ovat myös Eläkkeelle siirtyneet -palstan uuti-
set. Lehden alkuvuosina ei kaikkia eläkeläisiä 
muistettu, mutta toimintaketjua on terävöitet-
ty siten, että lehden toimitus saisi aina tiedon 
kaikista eläkkeelle jäävistä ja juttu voitaisiin 
tehdä. Positiivista palautetta on tullut myös 
lehden visuaalisesta ilmeestä.

Kiistattomasti on totta, että jos vuoden ai-
kana ilmestyviä lehtiä lukee, niin ymmärtää, 
mitä kaikkea Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
tapahtuu. Lehtien avulla voidaan tuoda esille 
Pirkanmaan pelastustoimen monipuolisuus 
ja pelastuslaitoksen tärkeä rooli turvallisen 
Pirkanmaan tekijänä.

Lehden toimittamisesta

Letku & Laastarissa on karkeasti jakaen kah-
den tyyppisiä juttuja: kokonaan toimituksen 
itse tekemiä ja kentältä saatuja. Toimitussih-
teerillä on merkittävä rooli juttujen kokoami-
sessa, lehden aikataulutuksessa ja juttujen 
toimittamisessa.

Vaikka juttu tuleekin toimituksen ulkopuoli-
selta kirjoittajilta, niin se ei tarkoita sitä, että 
sähköpostiin saapunut juttu olisi julkaisu-
valmis. Kieliasun tarkistus, kappalejako ja 
väliotsikointi ottavat oman aikansa. Joskus 
sisältöä saatetaan muokata siksi, että jokin 
asia vaatii täsmentämistä tai selittämistä, kun 
jutun kirjoittaja on ollut niin sisällä omassa 
aiheessaan, ettei sisältö välttämättä avaudu 
lukijalle. Juttuihin tarvitaan myös kuvitus ja 
täytyy tehdä kuvankäsittely.

Juttujen editointi onkin tietynlaista taiteilua, 
koska jutun tekijä saattaa kokea loukkaavana, 
että hänen juttuaan käsitellään. Juttujen edi-
tointi on kuitenkin aivan normaali lehden ja 

kirjojen toimitustapa. Jos juttu on liian pitkä, 
osaa toimittaja lyhentää sen ilman, että jutun 
luonne kärsii. Kielen pitää olla sujuvaa ja lu-
ettavaa. Joskus myös unohdetaan, että lehti 
menee myös ulkopuolisille sidosryhmäläisille 
ja sisäpiirin vitsit eivät aina toimi kirjoitettu-
na. Jutun sisältöön sinällään ei silti kajota ja 
muutokset luetutetaan kirjoittajalla.

Lehden toimitus tekee juttuja ajankohtaisista 
teemoista ja tapahtumista. Lisäksi toimituk-
sen tekemissä jutuissa esitellään pelastuslai-
toksen henkilöitä, työnkuvia, uutta kalustoa ja 
paloasemia. Juttukeikkoja pyritään tekemään 
tasaisesti maakunnan eri alueille ja tuomaan 
esille alueiden erityispiirteitä – mutta myös ai-
van tavallista arkea eri puolilta Pirkanmaata.

Joskus juttuja tarjotaan viime hetkillä. Kun 
lehden runko on suunniteltu ja juttujen pi-
tuudet mietitty, on vaikea enää juttuja lisätä. 
Painoteknisistä syistä lehden sivumäärä on 
jaollinen neljällä. Jos lehteen on esimerkiksi 
suunniteltu 28 sivua, ei viime hetkillä voida 
enää lisätä yhtä juttua, vaan sivumäärää oli-
si kasvatettava 32 sivuun asti eli neljä sivun 
verran. Kun lehti on taitettu ja lähetetään pai-
notaloon, on se lukijoilla noin kahden viikon 
päästä. Viime vuosina postitusaikataulu ei 
välttämättä enää ole ollut 4–5 postipäivää, 
vaan lehden postittaminen onkin vienyt ai-
kaa parisen viikkoa.

Henkilöstölehti tehdään lukijoita varten, mutta 
lehden toimittajilla on myös omat tavoitteen-
sa jokaiseen lehteen. Kun lehti on taitettu ja 
sitä vielä viimeistellään, on jokaisessa lehdessä 
jokin ”juttu”, joka saa toimittajan tyytyväiseksi. 
Se ei näy välttämättä lukijalle, mutta se on leh-
den toimittajia motivoiva asia. ”Juttu” saattaa 
olla onnistunut tilannekuva, ajankohtainen 
mielenkiintoa herättävä juttu tai koko lehden 
kokonaisuus, jossa on kaikille jotain. 

Myös lehden kansikuva on tärkeä osa koko-
naisuutta. Pienenä yksityiskohtana kerron 
lehdentekijän tuskan, kun lehti ei ilmesty-
kään sovittuna aikana. Pääsiäislehteen 2015 
saatiin hieno kansikuva pystyputkella lentä-
västä palomiehestä. Muutama päivä ennen 
lehden postitukseen menoa painopaikasta 
soitettiin, että painokone meni epäkuntoon 
ja mitä tehdään. Lehti ilmestyi pääsiäisen 
jälkeen, mutta kansikuva ei tavoittanut enää 
samaa tunnelmaa. Ehkä lehden lukijat eivät 
sitä huomanneet, mutta lehden tekijöille sillä 
oli merkitystä.

Mikrohistoria talteen

Letku & Laastarin yksi merkittävä tehtävä 
on dokumentoida historiaa ja nimenomaan 
mikrohistoriaa. Mikrohistoria on historian-

2007 jälkeen lehden ulkoasu koki 
muutoksen. Lukija ei sitä välttämättä 
huomannut muuten kuin lisääntyneistä 
kuvakikkailuista.

Kuva Matti Syrjä



16 17

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

tutkimuksen haara, jonka tutkimuksen koh-
teena on alueellisesti tai muutoin perinteis-
tä historiantutkimusta rajoitetumpi kohde. 
Mikrohistoriassa asiat ja tapahtumat koetaan 
yksilön kautta.

Kahdenkymmenen vuoden aikana Letku & 
Laastarissa on ilmestynyt paljon mikrohistori-
aan siirtyviä juttuja. Viime vuosina jutuilla on 
erityisesti haluttu tuoda esille pelastuslaitok-
sen henkilöstöä ja heidän työnkuviaan. Tämä 
on jatkumoa Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
120-vuotisjuhlateemaan, kun 120 tarinaa -vi-
deosarja kertoi pelastuslaitoksen henkilöistä 
ja heidän työstään. Lehden avulla haluamme 
tuoda esille henkilöitä organisaation tekijöi-
nä, ei taustalla. Vaikka nyt lehdessä ilmesty-
neitä juttuja ei vielä mielletä historiaksi, niin 
arjen mikrohistoriaa niissä kirjoitetaan.

Pelastustieto-lehden entinen päätoimittaja 
Juhani Katajamäki on ollut ainoa usean ju-
tun tehnyt ulkopuolinen lehden kirjoittaja, 
ja hänen juttunsa ovat liittyneet pelastustoi-
men historiaan. Hän on kirjoittanut juttunsa 
nimenomaan mikrohistorian kautta. Jutuissa 
ovat aina yksilöt esillä. Esimerkiksi juttusarja 
”Tampereen pelastustoimihistorian kymme-
nen palopäällikköä” kertoi mielenkiintoisesti 
pelastuslaitosta johtavista päälliköistä. Vaikka 
aikakausi vaihtuu, ovat päälliköiden huolen- 
ja ilonaiheet saman tyyppisiä. Katajamäki 
aloitti myös juttusarjan vuoden 2016 toisessa 
numerossa aiheesta ”Palomies on erimies”. 
Jutuissa kerrottiin palomiehistä, joilla oli jo-
kin erityinen harrastus.

Kiitos kaikille lehtemme lukijoille kuluneesta 
20 vuodesta. Teitä varten tätä tehdään. Kaikki 
ideat ja palautteet ovat jatkossakin tervetul-
leita. Letku & Laastari postitetaan laitoksem-
me palkkalistoilla oleville henkilöille – vaki-
naiset, sijaiset ja sivutoimiset unohtamatta 
pelastuslaitokselta eläkkeelle jääneitä. Lehti 
postitetaan myös paloasemille ja sopimus-
palokunnille. Tämän lisäksi lehti lähetetään 
myös mm. Pirkanmaan pelastustoimen neu-
vottelukunnalle, sisäministeriöön, pelastus-
johtajille sekä sidosryhmien edustajille.

Käykää selailemassa Letkua & Laastaria netti-
sivuillamme, jonne on tulossa myös vuosien 
2000–2006 lehdet. Lehtien avulla lukija voi 
huomata, miten Tampereen pelastuslaitos on 
kehittynyt Pirkanmaan pelastuslaitokseksi, 
ja Talven tietoisku on kehittynyt Letkuksi & 
Laastariksi. Toinen toistaan tukien.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

2015 lehden painatus takkuili, joten pääsi-
äisnoita lenteli hieman myöhässä lukijoille. 
Kuvan kuvaajat Petri Remsu ja Matti Syrjä 
(teos koostuu kolmesta eri kuvasta).

2001 lehdessä otettiin leikkimielisesti 
kantaa myös pelastustoimen alueellis-
tamiseen.
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”Sukupolvi, joka on katkaissut yhteyden 
menneisyyteensä, menettää myös tulevai-
suutensa” (Tommy Hellsten).

Tammikuussa 1999 nimetyt pelastaja-sai-
raanhoitajat nimitettiin lääkintäesimiehen 
virkoihin 1.12.2003. Lääkintäesimiehet jatkoi-
vat omissa jaoksissaan uudella virkanimityk-
sellä, työajan säilyessä ennallaan poikkeuslu-
van mukaisessa vuorokausirytmissä. Toiminta 
alkoi vakiintumaan ja uuden lääkintämestari 
Harri Taskisen aloittaessa tehtävänsä yhdes-
sä vastuulääkäri Elja-Pekka Erkkilän kanssa 
ohjeistot ja toimintatavat kentällä saatiin 
yhtenäistettyä.

Pelastuslaitoksella oli siten suuri rooli ensi-
hoidon itsenäisenä toimijana ja kehittäjänä. 
Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa ensihoi-
dossa oli tuohon aikaan vielä vähäistä keskit-
tyen lähinnä isojen linjojen hallintaan, mutta 
suuret linjamuutokset olivat vasta tulossa. 
Näinä alkuvuosina vauhti ensihoidon kehit-
tymisessä oli silti hämäläisittäin hurjaa.

Harri Taskisen tiet veivät muualle ja lääkin-
tämestarina toimi muutama muukin henki-
lö hetken aikaa, kunnes Harri Kailajärvi otti 
pysyvämmän pestin. Lääkintäesimiehet eli 
silloiset ”Lauri neloset” hoitivat lähinnä ope-
ratiivista tehtävää omalla hoitoyksiköllään 
toimialueenaan Tampere, Pirkkala ja Nokia. 
Lisäksi toimenkuvaan kuului kiinteästi henki-
löstön ensihoidollinen kouluttaminen.

Toiminnan vakiintuessa ja ensihoitoon koulu-
tetun lääkkeellisen henkilöstön lisääntyessä 
Pispalan paloasemalta alkoi toimia T 291, jo-
ka oli ensimmäinen kuljettava hoitoyksikkö. 
Myöhemmin myös Hervantaan saatiin kul-
jettava hoitoyksikkö tunnuksella T 491. Tässä 
vaiheessa pelastuslaitos huolehti ensihoidos-
ta Tampereen lisäksi Nokialla, Pirkkalassa ja 
Valkeakoskella. Yksiköiden tunnukset ovat 
vaihdelleet eri aikakausien mukaan.

Tuohon aikaa Keskuspaloasemalla oli kolme 
24 h -miehitettyä ensihoidon yksikköä, joita 

Laurit 
jatkaneet 
toimintaansa
Letku & Laastarin edeltäjänä toimi yhden numeron 
verran Talven tietoisku. Kyseisessä lehdessä maaliskuussa 
2000 lääkintäesimies Leevi Holopainen kirjoitti 
sairaankuljetuksen eli nykyisen ensihoidon kehityksestä 
otsikolla ”Laurit alkaneet toimintansa”. Nyt hän jatkaa 
juttuansa otsikolla ”Laurit jatkaneet toimintaansa”. 

palomiehet, nykyiset pelastajat operoivat. 
Lisäksi Kepalossa oli viisi eri työaikaa teke-
vää nk. päiväyksikköä. Pelastuslaitoksen laa-
jentuessa yksikkömäärät ja henkilöstö ensi-
hoidossa kasvoivat nykyisiin mittoihinsa ja 
tulevaisuuden kasvua voi vain arvailla.

Hurja  
kehitys 20 vuodessa

Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen otta-
essa ohjausvastuun vuonna 2011 koko ensi-
hoidon järjestämisestä Pirkanmaalla päättyi 
lääkintäesimiesten rooli kentän operatiivise-
na toimijana vähitellen kokonaan. Sairaan-
hoitopiirin ohjauksessa on pelastuslaitos 

mukautunut suorittamaan ensihoidollista 
rooliaan olemalla vahva ja luotettava kump-
pani yhtenä isoimmista ensihoidon palvelu-
tuottajista oman lakisääteisen tehtävänsä 
rinnalla.

Ensihoidosta on kehittynyt oma hallinnol-
linen kokonaisuutensa pelastuslaitoksen 
organisaatiossa. Sairaankuljetuspäällikkö 
on vaihtunut pelastuspäälliköksi ja lääkin-
tämestareita on kolme. Lisäksi ensivasteesta 
huolehtii oma, siitä vastuun ottanut henkilö. 
Ensihoitolääkäri on kokoaikaisesti tavattavis-
sa pelastuslaitoksella tehden myös töitä ope-
ratiivisesti kentällä, joten kosketus ensihoi-
don arkeen on hänelle tuttua. Ensihoidolla 

Pelastaja-sairaanhoitajien käytössä ollut Opel Astra 1,8 vuonna 1999 Kepalon pihassa.
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on oma logistiikkahenkilö, laskutuksen väkeä 
unohtamatta. 

Nyt vuonna 2020 jokainen ensihoitoyksikkö 
on lääkkeellinen kuljettava yksikkö ja siinä 
toimii ensihoitaja sekä pelastaja tai perusta-
son ensihoitaja työparina. Pirkanmaalla on 
oma lääkäriyksikkö FH 30, joka saapuu koh-
teeseen tarvittaessa lentäen tai maayksiköllä. 
Lisäksi operatiivisesta kentän johtamisesta 
huolehtii ensihoidon tilanne- ja johtokeskuk-
sen kenttäjohtaja, jonka tunnus on PI 01 ja 
radiokutsu ”Lauri neljä”. Tarvittaessa kenttä-
johtaja saadaan kentälle johtamaan operatii-
vista toimintaa, kuten monipotilas ja -viran-
omaistilanteita. Molemmat, lääkäriyksikkö 
ja kenttäjohtaja, tukevat ensihoitajien työtä 
kentällä omien rooliensa mukaisesti.

2000-luvun alussa kauan odotettuja 12-kana-
vaisia EKG-laitteita on nykyään kapnometrillä 
ja muilla lisävarusteilla varustettuina jokai-

sessa ensihoitoyksikössä. Nykyajan ensihoito 
on kehittynyt toiminnoiltaan ja varusteiltaan 
hurjasti kahdessa vuosikymmenessä. Lisäksi 
siinä toimivilta ensihoitajilta ja pelastajil-
ta vaaditaan nykyään erittäin laaja-alaista 
osaamista ja eri osa-alueiden hallintaa, jota 
ei ehkä meistä kaikki vanhaa ”kyytiä” aja-
neet aina tahdo muistaa. Lisäksi ohjeistot ja 
toimintatavat voivat muuttua nopeasti tut-
kimusten ja erilaisten käytänteiden vuoksi, 
miksi ensihoidossa vaaditaankin muuntautu-
miskykyä ja taitoa oppia uutta sekä vanhasta 
poisoppimista.

Potilaiden kehittyminen on ollut ehkä ensi-
hoitajien näkökulmasta katsottuna haasteel-
lisin. Potilaat, jotka nykyään nähdään asiak-
kaina, ovat tänä päivänä tietoisia oikeuksis-
taan ja myös vaativat niitä. Enää ei riitä se, 
eikä olla tyytyväisiä pelkästään siihen, että 
pääsee sairaalaan. Lisäksi joidenkin asiakkai-
den huolestuttavasti lisääntynyt arvaamaton 

ja väkivaltainen käyttäytyminen auttajiaan 
kohtaan on tuonut työhön hyvin epämiellyt-
tävän lisäpaineen. Myös erilaiset lisääntyneet 
”turhat” tehtävät ihmisten uusavuttomuuden 
ja osin hälyttämiseen käytettävien tietojär-
jestelmien vuoksi kuormittavat ensihoitajia.

Hallinnolliset  
työt lisääntyneet

Kun aikaisemmin lääkintäesimies toimi ken-
tällä operatiivisena ohjuksena ja teki vaativia 
hoitotoimia sekä lääkitsi potilaita, on nykyi-
nen toimenkuva hyvin pitkälti hallinnollista 
lähiesimiestyötä työvuoronsa yli kahdelle-
kymmenelle ensihoitajalle ja pelastajalle. 
Työ muodostuu vuoron aikana kaluston ja 
mitä erilaisimpien eteen tulevien tehtävien 
ja ongelmien ratkomisesta. Pelkästään hen-
kilöstöhallinto ja sen pyörittäminen yhdessä 
komentotoimiston kanssa on iso osa arkipäi-
vän työtä. Aika useasti talomme ensihoitoa 
koskevissa ohjeistuksissa loppukaneettina 
lukeekin ”Tarvittaessa ota yhteys lääkintä-
esimieheen”.  Isona haasteena työssä on se, 
että henkilöstö on hajallaan ympäri Pirkan-
maata.

Päätehtävänä ensihoidossa lääkintäesimie-
hellä on huolehtia siitä, että pelastuslaitok-
sen lähes kaksikymmentä ensihoitoyksikköä 
ja niissä toimiva henkilöstö pystyvät suorit-
tamaan ensihoidon palvelutasopäätöksen 
mukaista tehtäväänsä ongelmitta. Näitä 
ensihoidon tehtäviä oli viime vuonna ensi-
hoitajilla yli 50 000. 

Kuten vuosikymmeniä sitten tuli mainittua: 
”Olemme ottaneet isoja askelia lyhyessä 
ajassa ja uusi järjestelmä aiheuttaa häm-
mennystä”. Tämä pitää hyvin paikkansa vielä 
nykyäänkin. Olemme todellakin kahdessa 
vuosikymmenessä ottaneet isoja askelmia; 
oikeastaan harppauksia ja järjestelmät ovat 
kehittyneet entisen sairaankuljetuksen muut-
tumisesta ensihoidoksi valtavasti. Toisaalta 
omasta näkökulmastani on erittäin hienoa, 
että on saanut olla kehityksessä mukana te-
kijänä ja hieman vaikuttajana. Tämä kirjoitus 
on tekijänsä hataraan muisteloon pohjautu-
va ja hienoisia asiavirheitä voi esiintyä, mutta 
ne eivät ole tahallisia.

Yrittäkäämme siis kaikki yhdessä parhaamme 
mukaan kaikki tehdä ja toimia niin, että hie-
no ensihoitojärjestelmämme toimii ja jatkaa 
tehokkaasti ja mallikkaasti pirkanmaalaisten 
hyväksi.

Teksti: Leevi Holopainen
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Useimmiten hakiessani lehden postiloke-
rosta odotan malttamattomana, että pää-
sen lehden kimppuun kahvikupin kera. Jos 
tilanne suinkin sallii, luen lehden kerralla lä-
pi ja palaan kiinnostavimpiin juttuihin vielä 
myöhemminkin. Tämä on konkreettinen ero, 
jonka olen huomannut suhteessa digiversi-
oihin, harvemmin tulee digilehtiin palattua. 
Paperi tuntuu käsissä, sitä voi lukea missä 
vaan, vaikka minkään sortimentin kaista ei 
bittejä kuljettaisikaan.

Arkipäivän aherruksen keskellä useimmiten 
unohtuu, että teemme joka päivä historiaa. 
Letku & Laastari toimii ajankohtaisen tie-
donvälitystehtävänsä ohella myös tärkeä-
nä organisaation muistina ja tapahtumien 
tallentajana jälkipolville. Sähköisten aineis-
tojen säilyvyydestä ja käytettävyydestä ei 
juurikaan kanneta huolta. Lerput, korput, 
disketit - nuo kaikki ovat jo vähintäänkin 
katoavaa kansanperinnettä, jos eivät ole jo 
tyystin kadonneet (mahtavatkohan jonnet 
edes muistaa). Pian tikustakaan ei kannata 
tehdä asiaa. Paperi säilyy, sitä eivät tallen-
nusmuotojen kehittyminen ja pilvipalvelujen 
kaatumiset hetkauta.

Mitä menossa 
Pirkanmaalla?

Letku & Laastari tuo kuulumiset Pirkanmaalta 
monipuolisesti, nimensäkin mukaisesti. Myös 
esimerkiksi olennaisen tärkeät tukitoiminnot 

Seuraa fanikirje lomalaitumilta 20-vuotiaan Letku 
& Laastari -lehden tekijöille ja lukijoille. Alkaa 
printtiversion ylistyksellä. 

saavat ansaitsemansa huomion. Sanoin ja ku-
vin tyhy- ja harrastustoimintaa, henkilöstön 
muistamisia - onko tuokin jo noin vanha tai 
kylläpä lähtee nuori mies eläkkeelle, näitä 
ajatuksia tulee monesti mieleen. Sisällössä 
on aina jotakin tuttua, mutta aina kuitenkin 
jotakin tuoretta. Itse pidän kovasti tästä ker-
ronnallisesta lähestymistavasta - ihmiset toi-
minnan takana, ei pelkkiä numeroita tai luku-
ja. Tämä on vahvasti linjassa alamme arvojen 
kanssa: inhimillisesti, ihmiseltä ihmiselle. 

Kyllähän minua toki kiinnostaa seurata, mi-
ten entiset opiskelijat työelämässä sijoittu-
vat ja menestyvät. Eritoten vuosien mittaan 
kiristyneen talouden myötä on ollut kasvava 
huoli, pystymmekö antamaan riittävät eväät 
työelämään. Samalla olen kuitenkin aina 
ajatellut ja opiskelijoillekin painottanut, että 
Pelastusopiston antamat eväät eivät työelä-
mässä pitkään kanna. Jatkuvasti on opittava 
uutta, oltava utelias ja avoin asenne uuteen. 
Unohtamatta kuitenkaan työnantajan vel-
voitteita perehdyttää työntekijänsä ja varmis-
taa riittävä osaaminen. Ilokseni olen saanut 
lukea montaa juttua ylpeyttä tuntien, kyllä 
ne siellä osaavat.

Pelastusopiston 
koronakevät 

Pelastusopistolla on kevään aikana toki tehty 
muutakin kuin tavailtu lehtiä. Juhannukselta 
meno tontilla on rauhoittunut tavanomais-

ta pidemmäksi venyneen kevätlukukauden 
jälkeen. Korona pisti käytännössä koko kou-
lutustoiminnan uuteen kuosiin. Iso huoli oli, 
pystymmekö järjestämään lähiopetukset 
niin, etteivät tartunnat lähde leviämään. 
Kaikki mahdollinen opetus toteutettiin etänä, 
mutta on asioita, jotka vaativat lähiopetusta. 
Yhteinen huoli niin pelastuslaitosten kuin Hä-
täkeskuslaitoksen kanssa oli, saammeko opis-
kelijat valmistumaan aikataulussaan. Tarkat 
ja tiukat erityisjärjestelyt tuottivat tuloksena 
tartuntavapaan vyöhykkeen ja aikataulussa 
pysyttiin. Pystyimme järjestämään ajallaan 
Pelastusopiston ensimmäiset ja toivottavasti 
myös viimeiset virtuaaliset valmistujaiset.

Kevät oli koko henkilöstölle rankka ja vaa-
tiva, mutta osoitti konkreettisesti vahvan 
ammattitaidon ja osaamisen, joilla homma 
hoidettiin. Myös opiskelijoiden asenne ja 
motivaatio ansaitsevat kiitokset. Ei kuulunut 
nurinoita, vaikka lauantaisinkin opiskeltiin.
Nyt huokaisemme lomien verran ja sen jäl-
keen keräämme ja analysoimme koronako-
kemukset. Tavoitteena on siirtää hyviksi ja 
toimiviksi osoittautuneet käytännöt uuteen 
normaaliin. Koronan positiivisena vaikutuk-
sena voi pitää itsenäisen opiskelun, etäope-
tuksen ja lähiopetuksen roolien kirkastumis-
ta. Uskon, että tulevaisuudessa etäopetuksen 
ja itsenäisen opiskelun roolit vahvistuvat ai-
kaisemmasta. Tämä luonnollisesti vaatii opis-
kelijoiltakin uudenlaista asennetta, vastuuta 
siirtyy korostetusti opiskelijoille itselleen.

Letku & Laastari    - Odotetut terveiset     
                                   Pirkanmaalta
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                                   Pirkanmaalta

 
Tosin ovathan tähänkin asti opiskelijat itse 
vastanneet omasta oppimisestaan, sitä em-
me ole voineet tehdä heidän puolestaan. 
Uudenlaiset painotukset voivat arvioni mu-
kaan vaikuttaa myös opintoihin hakeutumi-
seen. Tiedossamme on ollut se, ettei kaikille 
opiskelemaan janoaville ole ollut käytännön 
asioiden vuoksi mahdollisuutta hakeutua ny-
kymuodossa organisoidulle opintielle. 

Kiitos Veijo ja kumppanit

Lämpimät, jos ei ihan suorastaan helteiset 
kiitokset koko joukkueelle hyvin tehdystä 
työstä. Jatkukoot viestinnän into ja riemu 
vähintäänkin samalla tasolla, olipa julkaisun 
muoto tulevassa sitten mikä tahansa. Nostan 
maljan 20-vuotiaalle! 

Mervi Parviainen
rehtori
Pelastusopisto
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Kangasalan paloaseman harjoitusalueelle si-
joittuva rakennuspalosimulaattori on enem-
män kuin pelkkä rakennelma. Se on harjoitus-
kokonaisuus, jonka käyttötarkoitus ja -periaate 
heijastuu sen suunnitteluprosessissa.

Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen siitä 
tekee mm. jo se, että polttoaineena toimii 
maakaasu, minkä ansiosta altistus on alhaista. 
Metallirakenteisessa, pääosin merikonteista 
koostuvassa simulaattorissa on polttopistei-
tä viisi kappaletta kolmessa eri kerroksessa. 
Neljäs kerros on myös harjoituskäytössä. 
Rakennuspalosimulaattorin on toimittanut 
lohjalainen Interfire Products Oy.

Tekniikkaa ja taktiikkaa

Projektipäällikkönä hankkeessa toiminut 
koulutuspalomestari Antti Koskela kertoo, 
että kyseessä on rakennuspalosimulaattori 
pelastusalan ammattilaisille. 

–Tässä on haettu harjoittelupaikkaa nimen-
omaan rakennuspalojen sammutustekniik-
kaan ja -taktiikkaan. Simulaattorin avulla har-
joitellaan niin etenemistä ja etsintää palavassa 
rakennuksessa kuin yksikkö- ja joukkueharjoi-
tuksen johtamistakin, Koskela kertoo.

Yksi tärkeä elementti on talon sisäseinien 
muunneltavuus. Seinät ovat L-muotoisia ja 
niitä voi helposti ja turvallisesti siirrellä kah-
den henkilön voimin.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen uusin ylpeydenaihe, 
rakennuspalosimulaattori, on pian käyttövalmis. 
Parivuotinen hanke on ollut pitkä ja työteliäs, mutta 
odottaminen on ollut sen arvoista. Henkilöstön puheissa 
palotalo-nimellä kulkeva rakennus on upea kokonaisuus.

– Uusi pohjaratkaisu koko taloon saadaan pa-
rissa päivässä. Se palvelee hyvin tarpeitam-
me, koska käyttäjille tulee toistoja vuosien 
varrella paljon ja tällä muuntelujärjestelmällä 
harjoituspaikka saadaan pidettyä mielekkää-
nä, Koskela kuvaa.

Tarkkaan  
mietityt harjoitukset

Koskela kertoo, että rakennuspalosimulaat-
torin käyttöiäksi on laskettu 15 vuotta eikä 
se ole käytössä joulu–helmikuussa.

– Talvella säästämme simulaattoria pakkasra-
situkselta ja siellä tehdään myös vuosihuollot 
sinä aikana, mutta tärkein syy talvitaukoon 
on kehitystyö ja seuraavan kauden harjoitus-
ten suunnittelu, Koskela kertoo.

Koskela pitää tärkeänä, että kaikki simulaat-
torissa pidettävät harjoitukset ovat tarkkaan 
suunniteltuja.

–Kun simulaattori valmistuu, ei voida ajatel-
la, että siinä se palotalo nyt on ja sinne vain 
harjoittelemaan. Tämä simulaattori on koko-

naisuus, mihin kuuluvat myös yhteisten har-
joitussuunnitelmien mukaiset harjoitukset, 
kertoo Koskela.

Hän jatkaa, että suunnitelmakokonaisuuksia 
laaditaan teema kerrallaan, ja näin pyritään 
takaamaan laadukas harjoittelu.

– Katse kohti yhtenäisiä toimintamalleja, 
summaa Koskela.

Rakennuspalosimulaattorissa luodaan toi-
mintamalleja aluksi vakinaisen henkilöstön 
kanssa ja sen jälkeen myös sivutoimiset ja 
sopimuspalokuntalaiset pääsevät harjoitte-
lemaan loppuvuonna 2021.

Jokaisella oma rooli 

Sen lisäksi, että harjoitukset ovat suunniteltu-
ja, myös toteutusmalli harjoitusten taustalle 
on mietitty ja jokaisella on oma rooli kussakin 
harjoituksessa. Keskeisimpiä toimijoita ovat 
pääkäyttäjä, kuumakouluttaja ja harjoituksen 
johtaja.

– Pääkäyttäjä on henkilö, joka on saanut 
eniten koulutusta simulaattorista. Hän val-
mistelee harjoituksen, tekee huollot ja toi-
mii valvomossa harjoituksen aikana, kertoo 
Koskela.

Pääkäyttäjällä on tärkeä rooli työturvalli-
suuden valvojana ja harjoitustoiminnan tu-
kemisessa. Harjoitus keskeytetään aina, jos 
esimerkiksi koulutettava loukkaantuu. Tällöin 
pääkäyttäjä tai kuumakouluttaja käynnistä-
vät hätäseis-toiminnon, jolloin talossa lähtee 
tuuletus käyntiin, savunpoistopuhaltimet au-
keavat, polttopisteet sammuvat, summeri hä-
lyttää ja kaikki sisällä olevat ohjataan ulos.

– Myös pelastuslaitoksen työsuojelua on 
konsultoitu hankkeen aikana säännöllisesti 
ja olemme heidän kanssaan tehneet täällä 
myös kierroksen, Koskela kertoo.

Rakennuspalosimulaattori  
pelastusalan ammattilaisille

Yksi rakennuspalosimulaattorin pääkäyttäjistä on Aleksei Kyrölä. Hän kehuu simulaat-
torin ohjausyksikön käyttöliittymää helppokäyttöiseksi.
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Rakennuspalosimulaattori  
pelastusalan ammattilaisille

Kuumakouluttaja on henkilö, joka menee sa-
vusukeltajien mukaan, valvoo pääkäyttäjän 
kanssa yhteistyössä harjoitussuunnitelman 
toteutumista ja ohjaa mm. simulaattorin 
polttopisteitä ja savutuksia kaukosäätimel-
lä. Harjoituksen johtaja johtaa harjoitusta 
pelastustoiminnan osalta. Johtajana voi toi-
mia esimerkiksi koulutuspalomestari, jolloin 
myös paikalle tullut palomestari pääsee itse 
harjoittelemaan. Yksikkötason harjoituksis-
sa pääkäyttäjä toimii harjoituksen johtajana. 
Näin varmistetaan – resurssit huomioiden, 
että mahdollisimman moni pääsee harjoit-

telemaan ja kuumakouluttaja saa keskittyä 
omaan rooliinsa.

Henkilöstöä osallistettiin

Hankkeen suunnitteluvaiheessa simulaat-
torin tulevilta käyttäjiltä kerättiin ajatuksia 
harjoitusaiheista.

– Kokonaisuudesta laadittiin harjoitustarve-
kartoitus. Ideoita kerättiin haastattelemalla 
ja operatiivisen henkilöstön ääni on ollut 
tärkeässä roolissa. Vaikka meillä oli alkutyö-
ryhmässä monella eri taustalla olevia henki-
löitä, on päivänselvää, ettemme olisi ikinä 
keksineet kaikkia niitä hyviä ideoita, mitä 
kentältä meille tuli, Koskela kuvaa osallista-
misen merkitystä.

Rakennuspalosimulaattorin ensimmäisessä työ-
ryhmässä, joka toimi 10/2018–12/2019, työs-
kentelivät Koskelan lisäksi palomestarit Jarno 
Honkala, Juuso Nummela, Heikki Kojo ja Ville 
Vahala sekä kalustoinsinööri Heikki Seppälä. 

Palotalon rakentamisen alettua Lohjalla 
loppuvuodesta 2019 siirryttiin Pirkanmaalla 
prosessivaiheeseen. Tällöin mukana oli palo-
miehiä, ylipalomiehiä, paloesimiehiä, palo-

mestareita sekä osaajia Tekniseltä osastolta ja 
koulutusyksiköstä. Kuudentoista hengen po-
rukka jaettiin kolmeen tiimiin. Tiimit laativat 
simulaattoriin ns. pelikirjan eli ohjeistuksen, 
huolto-ohjelman ja harjoitussuunnitelmia – 
niin yksikkö- kuin joukkuetasolle. Luonnos-
suunnitelmia on ajettu sisään koekäytöissä 
– näin saadaan paras mahdollinen irti simu-
laattorista jatkossa.

Myös 60 kuumakouluttajaa valittiin henki-
löstön keskuudesta. Sen lisäksi, että he vetä-
vät harjoituksia savuparin mukana, ovat he 
jatkossa mukana kehittämässä harjoitustoi-
mintaa. Valintakriteereinä kuumakouluttajille 
olivat mm. motivaatio, osaaminen ja halu ke-
hittää itseään. Kuumakouluttajien koulutuk-
set alkavat elokuussa jatkuen syyskuulle.

– Hakemuksia kertyi yhteensä melkein kah-
deksankymmentä. Niitä lukiessa on ollut ilo 
todeta, että meillä on motivoitunut ja innos-
tunut henkilöstö. Porukalla on halu kehittää 
itseään ja auttaa myös työkavereita kehitty-
mään, Koskela sanoo tyytyväisenä.

Rakennuspalo simulaattorin avajaisia viete-
tään syyskuussa.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Antti Koskela kertoo, että rakennuspalo-
simulaattori on kokonaisuus, johon kuu-
luvat myös koordinoidut harjoitukset.

Kuormalavoista ja vanerista tehtyjen 
luukkujen ja lapekaton avulla voidaan 
harjoitella myös esim. rajoituslinjan 
tekoa ja kattotyöskentelyyn liittyviä 
asioita.
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Petteri Elijoki tuli töihin Pirkanmaalle pa-
lomestariksi Vammalan aluepaloasemalle 
vuonna 2005 (silloinen Lounas P3). P3-päi-
vystysjärjestelmän muuttuessa 2010 hän 
siirtyi Nokialle päivystäväksi palomestariksi 
ja Tilannekeskuksen aloittaessa hän jatkoi 
Tike P3:na. Ura pelastustoimessa alkoi jo 
1981 Valkeakosken palolaitoksella vs. palo-
miehenä. Koneteknikoksi hän valmistui 1986. 
Alemman päällystökurssin hän suoritti 1989 
ja palomestarikurssin 1993. Hän on toiminut 
eri aluehälytyskeskuksissa hälytysmestarina 
vuodesta 1988 sekä hätäkeskuksessa 1995–
2005 viestipäällikkönä ja järjestelmäasiantun-
tijana (aluksi valtion kokeiluhätäkeskuksissa 
ja sittemmin Hätäkeskuslaitoksella).

Mika Kupiainen kävi vuonna 1990 Tampe-
reella pidetyn alueellisen palomieskurssin. 
Vuonna 1995 hän valmistui rakennusmes-
tariksi ja vuonna 1997 Pelastusopiston pääl-
lystökurssilta. Tämän jälkeen hän aloitti pa-
lotarkastajana Tampereella. Hieman ennen 
aluepelastuslaitoksen tuloa hänet valittiin 
Toijalan palolaitokselle palomestarin virkaan 
ja aluepelastuslaitoksella hän jatkoi palomes-
tarina vuoteen 2011 asti. Tämän jälkeen oli 
vuorossa paluu onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyyn, missä hän toimi pääasiassa palo-
tarkastusinsinöörin tehtävissä toukokuuhun 
2020 saakka. Kupiainen on lisäksi suorittanut 
AMK-insinöörin tutkinnon 2004.

Eniten annettavaa

Elijoki kertoo, että hän haki viestipäällikön 
virkaa, koska uskoo siinä tehtävässä pysty-
vänsä antamaan eniten pelastuslaitokselle. 
Hän kertoo, että ICT-asiat ovat aina häntä 
kiinnostaneet. Viestipäällikkö vastaa mm. 
tilanne- ja johtokeskuksen viestitoiminnasta 
ja hätäkeskusyhteistyöstä. 

Toukokuun alussa aloitti viestipäällikön virassa Petteri Elijoki ja 
kesäkuun alussa operatiivisen päällikön virassa Mika Kupiainen. 
Yhdessä he kehittävät osaltaan pelastustoiminnan johtamista 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella.

Myös pelastustoiminnan viestiliikenteen ja 
pelastusmuodostelmien hälyttämisen suun-
nittelu sekä päivystäjien esimiehenä toimimi-
nen kuuluvat viestipäällikön tehtäviin. Elijoki 
toimii useiden tietojärjestelmien pääkäyttä-
jänä Pirkanmaalla. Näitä ovat ERICA, KEJO, 
PEKE ja AVACK. Tämän näkee myös Elijoen 
toimistosta, jossa näyttöruutuja on pöydällä 
kymmenkunta. Erican pääkäyttäjä hän on ol-

lut kohta kolme vuotta ja hän myös vastasi 
Erican käyttöönotosta pelastustoimen osalta 
Pirkanmaalla. 

Pirkanmaan 
pelastuslaitos edelläkävijä

Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa samois-
sa tiloissa toimivat myös Ensihoitokeskus 

Pelastustoiminnan johtamista kehittämässä
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Pelastustoiminnan johtamista kehittämässä
sekä ITM Finlandin tieliikennekeskus, mikä 
tekee kokonaisuudesta ainutlaatuisen koko 
Suomen mittakaavassa.

–  Pirkanmaa on ollut edelläkävijä pelastus-
toimen tilanne- ja johtokeskustoiminnassa ja 
nykyinen moniviranomaiskeskus on luonteva 
jatko sille, Elijoki sanoo.

Hän kokee, että Pirkanmaan pelastuslaitos 
on muutoinkin uranuurtaja monessa asiassa 
ja kehittämismyönteisyys näkyy hänenkin 
työssään.

– Villejäkin ideoita esimiesten kanssa voi pu-
hua ja laitoksena emme pelkästään seuraa 
aikaa, vaan olemme kyllä monessa asiassa 
hieman edelläkin, Elijoki kertoo.

Elijoki kehuu Tilanne- ja johtokeskuksen 
puitteita.

– Alkujaan olimme juuri sopivaan aikaan 
liikenteessä, kun saimme nämä hyvät tilat 
käyttöömme. Nyt muutostöiden aikana on 
tehty myös av-päivityksiä ja saamme jatkossa 
entistä parempaa pelastustoimen tilanneku-
vaa, Elijoki kertoo.

Palautetta  
keikoilta enemmän

Kupiainen haki operatiivisen päällikön vir-
kaan työnsisällön ja uusien haasteiden vuok-
si. Tärkeänä osana uutta työtehtävää on olla 
mukana kehittämässä pelastustoiminnan 
toimintamalleja ja suunnitelmia. Pelastus-
toiminnan johtamisen kehittämiseen liittyy 
myös palautejärjestelmän luominen. 

– Tavoitteena on, että meillä olisi käytössä pe-
lastustoiminnassa palautejärjestelmä, jonka 
kautta saamme tietoa kehittämistyöhön. 
Näin voimme arvioida ja kehittää sammu-
tuksen ja pelastuksen menetelmiä, hankkia 
käyttötarkoitukseen soveltuvaa kalustoa se-
kä kouluttaa henkilöstöä sen mukaan, mikä 
tarve kentällä on, Kupiainen kertoo. 

– Kuitenkaan ei saa unohtaa sitä ehkä tär-
keintä eli johtamisen arviointia ja kehittä-
mistä. Pelastuslaitoksella onkin tänä vuonna 
jo menossa pelastustoiminnan johtamisen 
ohjeistuksen päivitystyö, Kupiainen jatkaa. 

Kupiainen haluaisi myös tehostaa Pronto-jär-
jestelmän käyttöä osana palautejärjestelmää.

– Pronto on käytännössä meidän ainoa do-
kumentti, joka tehdään jokaisesta pelastus-
toiminnan tehtävistä ja meidän täytyy sitä 
edelleen kehittää valvonnan, ohjauksen ja 
ylläpidon osalta, Kupiainen miettii.

Palomestareiden 
asiantuntemus 
hyötykäyttöön
Kupiainen myös koordinoi työyksikkönsä te-
kemää valvontatyötä. Yhtenä osa-alueena on 
yleisötapahtumien turvallisuustyö. Näissä aut-
taa niin pitkä tausta ennaltaehkäisytyössä kuin 
myös pitkä kokemus alalta eri tehtävissä.

Kupiainen toimii myös kenttäpalomesta-
reiden esimiehenä. Hän kertoo, että haluaa 
hyödyntää palomestareiden asiantuntemus-
ta nykyistä enemmän sekä mahdollistaa yh-
teistyön nykyistä laajemmin koko organisaa-
tion kanssa.

– Palomestareilla on valmiudet toimia asi-
antuntijana monissa eri tehtävissä erilaisten 
kohteiden osalta. Operatiivisessa mielessä 
Rantatunneli, TAYS tai vastaavat kohteet 
ovat vaativia pelastustoiminnan kannalta, ja 
silloin heidän asiantuntemuksensa ja kenttä-
kokemuksensa ovat tärkeässä roolissa osana 
varautumista. Myöskään pelastustoiminnan 
johtamisen osalta palomestareiden koke-
musta ei voida ohittaa, Kupiainen pohtii.

Yhteinen päämäärä

Operatiivinen päällikkö ja viestipäällikkö ke-
hittävät pelastustoiminnan johtamista palo-
päällikkö Jari Niemisen johdolla. Kolmikon 

työpisteet sijaitsevat Tilanne- ja johtokeskuk-
sessa samalla käytävällä, joten kehittämistyö 
sujuu luontevasti.

Kupiainen mainitsee, että koko ajan täytyy 
seurata aikaansa. Elijoki on samoilla linjoilla.

– Ajan tasalla pysyminen on erittäin tärkeää. 
Koko ajan tulee käyttöön uutta softaa ja lai-
tetta. Erican tietojen ylläpitäminen ja järjes-
telmän kehittäminen on jokapäiväistä hom-
maa. Esimerkiksi yksi iso työsarka on uuden 
kenttäjohtojärjestelmä KEJO:n käyttöönotto 
muutaman vuoden sisällä, Elijoki kuvailee.

Kupiaisen mielestä Pirkanmaan pelastuslai-
toksella tulisi tehdä entistä enemmän ke-
hittämistyötä myös eri toimintayksiköiden 
kesken unohtamatta omien alaisten kanssa 
tehtävää lähiesimiestyötä, joka on Kupiaisen 
mielestä tärkeässä osassa koko organisaati-
ossa. Yhteiseen päämäärään pääsemiseksi 
tarvitaan yhteistä aikaa ja päätöksiä sekä 
asioiden saattamista käytäntöön.

– Meillä on osaaminen pirstaloitunut jonkin 
verran ja tämän hajallaan olevan osaamisen 
hyödyntämiseen yksi keino olisi yhteistyön 
lisääminen. Myös erilaisten hankkeiden ja 
suunnitelmien käytäntöön saattamisessa yh-
teistyö auttaa, koska se sitouttaa henkilöstöä. 
Täytyy muistaa, että kaikilla meillä on kuiten-
kin yhteinen päämäärä, Kupiainen sanoo.

Sekä Kupiainen että Elijoki toivovat, että 
heihin otetaan rohkeasti yhteyttä, jos jokin 
askarruttaa pelastustoiminnan johtamiseen 
liittyvissä asioissa.

–Jollakulla tuolla maakunnassa saattaa olla 
jokin hyvä idea ja siitähän voi tulla pirkan-
maalainen iso idea, kun sitä jalostetaan yh-
dessä eli aina kannattaa ottaa yhteyttä, Elijoki 
kannustaa.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Uuden alueen myötä Urjalassa pilotoidaan 
ensihoidon ja pelastustoimen moniviran-
omaisyksikkö eli nk. hybridiyksikkö.

Pelastuspäällikkö Matti Isotalo kertoo, että 
hybridiajattelun takana Suomessa on ollut 
jo pidemmän aikaa halu ja pyrkimys löytää 
uusia toimintamalleja perinteisten palve-
lutuotantojen lisäksi, perussyynä voimakas 
kaupungistuminen koko maassa.

Hybridiyksikkö 
Urjalaan

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta-alue laajenee 
ensihoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
palvelutasopäätöksen mukaisesti vuoden 2021 alusta. 
Laajenemisen myötä Pirkanmaan pelastuslaitos alkaa 
tuottaa ensihoitopalveluja myös Urjalan kunnan alueella.

– Kuinka turvataan pelastustoimen ja ensi-
hoidon valmiudet sekä palvelut harva-asu-
tusalueilla tulevaisuudessa, se on ollut mo-
nen tahon huoli jo useita vuosia. Tätä taus-
taa ajatellen pilotoidaan monitoimiyksikköä 
myös Pirkanmaalla, Isotalo toteaa.

Hybridiyksikkö 
käytännössä

Ulkoisilta ominaisuuksiltaan ja tunnuksiltaan 
hybridiyksikkö on kuten mikä tahansa pelas-
tuslaitoksen nelivetoambulansseista. Suurin 
ero muihin yksiköihin löytyykin ambulanssin 

Ulkoisesti hybridiyksikkö muistuttaa 
normaalia ambulanssia.

sisätiloista, jonne sijoitetaan välineistöä myös 
pelastustoimen tehtäviä varten. 

Hybridiyksikkö varustellaan normaalien ensi-
hoidon välineiden ja varusteiden lisäksi mm. 
pintapelastuskassilla, erilaisilla sammuttimilla 
ja pistosuihkuputkilla, raivauskalustolla sekä 
kevyellä sammutusvarustuksella. Normaalia 
suuremman varustemäärän takia myös en-
sihoitovälineiden sijoitus poikkeaa joiltain 
osin tavanomaisesta. Polttomoottorikäyt-
töisiä työvälineitä yksikköön ei kuitenkaan 
sijoiteta.

– Yksikön suorituskyky on luonnollisesti var-
sin rajallinen pelastustoimen vaativimpiin 
tehtäviin, mutta jatkuvan valmiuden myötä 
yksikön nopeudella uskomme olevan iso 
merkitys, Isotalo sanoo.

Miehitys ja 
toimintavalmius

Hybridiyksikkö miehitetään pelastaja-hoito-
tason ensihoitaja -työparilla, joille järjeste-
tään erillinen perehdytys- ja lisäkoulutusjak-
so ennen toiminnan aloittamista. Hybridi on 
ensihoidon tehtävillä normaalisti kuljettava 
hoitoyksikkö, mutta se liitetään myös kaikkiin 
pelastustoimen tehtäviin. Suunnittelun läh-
tökohtana on ollut, että yksikkö pystyy pelas-
tustoimen tehtävillä toimimaan itsenäisesti 
noin 7–10 minuuttia. Henkilöstö työsken-
telee mahdollisesti sekä Akaan että Urjalan 
asemilla. Myös Urjalassa työskennellään 24 
tunnin työvuoroissa.

– Henkilöstön työnkuvien uskoisin olevan 
hyvinkin mielenkiintoisia, koska tehtäväkirjo 
laajentuu jatkossa. Aika tietysti vasta näyttää, 
onko lopputulos aiotun mukainen ja kuinka 
erityisesti yhteispeli sujuu pelastustoimen ja 
ensihoidon kesken. Pirkanmaalla on tähän 
yhteistoimintaan muuta maata paremmat 
edellytykset nyt, kun yhteinen tilanne- ja joh-
tokeskus jo toimii moniviranomaispohjalta, 
Isotalo summaa.

Teksti ja kuva: Kirsi Kaivonen
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Pelastustoimi on ottamassa valtavan digiloikan verkkosisältöjensä yhtenäistä-
misen suhteen sisäministeriön vetämän verkkosivuhankkeen avulla. Hankkeen 
tarkoituksena on luoda yhtenäiset ja modernit verkkosivut sekä pelastustoimelle 
että pelastuslaitoksille. Hankkeen valmistuttua kansalaisille voidaan tarjota en-
tistä yhdenmukaisempaa ja ajantasaisempaa palvelua. Yhteisen sivuston visio 
on tarjota entistä parempaa palvelua kokoamalla tieto yhteen helposti saavu-
tettavaan paikkaan, yhtenäistää verkkoviestintää ja luoda kuvaa yhtenäisestä 
pelastustoimesta.

Kevään ja kesän aikana tehdyn määrittelytyön päätteeksi sivustosta saadaan syksyksi 
luotua beta-versio oikean sisällön kanssa. Beta-version testaukseen pyydetään osal-
listujia työryhmän ulkopuolelta. Testauksessa ilmenevien puutteiden korjaamisen 
jälkeen jatketaan varsinaisen sivuston kehittäminen julkaisukelpoiseksi.

YJA-palvelun tuottaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Palvelu si-
jaitsee Amazonin pilvipalvelussa. Sivuston teknisestä kehityksestä ja tuesta vastaa 
alihankkija Ambientia. Järjestelmän omistaa sisäministeriön pelastusosasto, joka 
myös vastaa järjestelmän ylläpidosta aiheutuneista kuluista sekä käyttökuluista. 
Sivuston yksi tärkeimmistä kriteereistä on luotettavuus, joka on pilvipalvelun an-
siosta huippuluokkaa. Luotettavuuden lisäksi on erityistä huomiota kiinnitetty 
palvelun käytettävyyteen ja saavutettavuuteen erilaisilla päätelaitteilla.

Sivuston pääkäyttäjyys on sisäministeriön pelastusosastolla. Pääkäyttäjä vastaa 
verkkosivustosta kokonaisuudessaan ja vastaa muista kuin sisällöllisistä muutok-
sista sivustolla. Pelastuslaitoksilla on sivustolla omat alasivustonsa, joita kukin 
taho hallitsee itsenäisesti. Yksi suurin muutos nykyisiin monen kirjaviin pelas-
tuslaitosten sivustoihin on se, että sivustot noudattavat yhteistä ulkoasua (ks. 
oheinen kuvakaappaus), kuitenkaan unohtamatta omaa paikallisilmettä.

Sivuston suunnittelutyötä on tehty kevään mittaan useissa työpajoissa. Sisä-
ministeriöstä määrittelytyössä ovat mukana verkkopalvelusuunnittelija Perttu 
Vepsäläinen, suunnittelija Matti Arppe sekä pelastusylitarkastaja Jari Lepistö. Pe-
lastuslaitosten edustajina toimivat Janne Leinonen (Pirkanmaan pelastuslaitos), 
Ville Leinonen ja Mari Voutilainen (Pohjois-Karjalan pelastuslaitos), Maria Nykyri 
(Varsinais-Suomen pelastuslaitos), Teemu Veneskari (Kymen pelastuslaitos) sekä 
Erica Vasama (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). 

Työpajatyöskentely siirrettiin koronan takia kokonaan verkkoympäristöön, jossa 
on kuitenkin ollut käytössä samat työvälineet kuin normaalissakin työpajatyös-
kentelyssä. Tiiviin aikataulun ansiosta hanke on edennyt hyvin muuttuneista 
työjärjestelyistä huolimatta.

Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut vahvasti mukana sivuston kehitystyössä ja 
pelastuslaitoksemme onkin yksi hankkeen pilottipelastuslaitoksista, jotka saavat 
omat sivustonsa ensimmäisten joukossa uudelle alustalle. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että pääsemme vahvasti vaikuttamaan siihen, miten pelastuslai-
tokset tulevaisuudessa näkyvät kansalaisille verkossa. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen uuden verkkosivuston sisältöä ryhdytään suun-
nittelemaan työryhmätyöskentelynä Viestintäyksikön johdolla elokuussa. Näillä 
näkymin sivusto on valmis vuoden 2020 lopussa. Osoite pirkanmaanpelastus-
laitos.fi toimii jatkossakin.

Teksti: Janne Leinonen

Pelastustoimen yhteinen verkkosivuhanke  
– Myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
    verkkosivusto uudistuu
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Kun koronaepidemia tuli maaliskuussa, 
muuttuivat monet toimintatavat myös pe-
lastuslaitoksella – niin operatiivisella puolel-
la kuin hallinnossakin. Hallinnossa muutos 
näkyi heti siinä, että kaikki, jotka pystyivät 
työtehtävät etänä hoitamaan, siirtyivät kukin 
työskentelemään kotitoimistoihinsa. Kokous-
käytännöt ja tehtävien hoitamisen kanavat 
muuttuivat hetkessä.

Taloussuunnittelija Krista Kurppa ei kuiten-
kaan monen muun tavoin siirtynyt kotikont-
toriin, vaan hän siirtyi etätöihin Ylöjärven 
Parkkuuseen – siis kauaksi kotoaan Kanga-
salan Ruutanasta.

– Appivanhempien avuntarve ja sopivan 
etätyöpaikan löytyminen muutaman sa-
dan metrin päästä heidän kotoaan vaikutti 
siihen, että menin Parkkuuseen. Mukaan 
pieneen torppaan lähti perheen koira, joka 
piti seuraa etätyöskentelijälle, Kurppa kertoo 
päätöksestään.

Etätyö sinänsä oli hänelle tuttua jo, joten tar-
vittavat työvälineet olivat jo valmiina.

– Ei sieltä pohjoispään työpisteeltä tarvin-
nut hakea kuin parempi monitori, Kurppa 
jatkaa.

Julkisen  
talouden ammattilainen

Kurppa on työskennellyt talousasioiden pa-
rissa Tampereen kaupungilla 18 vuotta. Pe-
lastuslaitokselle hän siirtyi lähes viisi vuotta 
sitten kirjanpitopäällikön tehtävistä talous-
hallinnon palvelukeskus Kipalasta, jossa hän 
työskenteli kymmenen vuoden ajan eri teh-
tävissä. Kokemusta kertyi kirjanpidon lisäksi 
ostolaskuista, sovellusasiantuntijatehtävistä 
ja esimiestehtävistä. 

Kulunut kevät ja alkukesä on myös Pirkanmaan pelastuslaitoksella ollut 
varsin poikkeuksellinen. Moni on ollut etätöissä ja paloasemilla on ollut 
normaalia hiljaisempaa. Yksi etätöihin siirtynyt on taloussuunnittelija 
Krista Kurppa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella hänen työn-
kuvaansa kuuluu talouden suunnittelun, seu-
rannan, raportoinnin ja neuvonnan tehtävät 
sekä niiden kehittäminen. Kustannuslasken-
nan rooli työnkuvassa on kasvanut tulevan 
valtakunnallisen automaattisen talousrapor-
toinnin myötä. 

Kurppa toimii myös eri projekteissa talouden 
asiantuntijana sekä osallistuu tarvittaessa 
muihinkin tietojohtamisen hankkeisiin ja 
kokonaisvaltaiseen raportoinnin kehittämi-
seen.

– Talous ei nykyään enää ole vain peruutus-
peiliin katsomista, vaan painopiste siirtyy ko-
ko ajan enemmän ennustamiseen ja siihen, 
että tieto hyödyntää aidosti organisaation 
tulevaisuuden suunnittelua, Kurppa toteaa.
Kurppa toimii myös yhtenä pelastuslaitoksen 
O365-tuutoreista ja etätöiden alkaessa olikin 
tärkeässä roolissa opastamassa muuta työyh-
teisöä eri sovellusten käytössä.

Taloussuunnittelukin  
on yhteistyötä

Hän kertoo, että vuosien aikana yhteistyö 
eri organisaation osien välillä on kehittynyt 
huimasti ja nykyään ymmärrys siitä, että ta-
loushallinnossa tarvitaan myös toimintaan 
liittyviä tietoja, ymmärretään paremmin. 
Kustannuslaskenta ja talouden raporttien 
analysointi ilman toiminnan tuntemusta on 
hänen mukaansa mahdotonta.

Digimaailmassakaan ei tarvitse olla yksin, 
koska yhteydenpito Teams-alustan avulla 
on helppoa ja asiat tulevat etätyössä usein 
myös paremmin dokumentoitua.

Tuleva sote-uudistus tuo oman lisänsä työ-
tehtäviin. Edellisessä valmistelussa hän oli 

kiinteästi mukana työskennellen Pirkanmaan 
liitossa erityissuunnittelijana.

– Tällä kierroksella ei ole tarkoitus siirtyä val-
misteluorganisaatioon töihin, mutta työaikaa 
valmisteluun menee varmasti tälläkin kertaa, 
hän pohtii. 

Hänen mukaansa on tärkeää ymmärtää uu-
den Pirkanmaan maakunnan rahoituksen pe-
rusteet, jotta edunvalvonta pelastuslaitoksen 
osalta onnistuu mahdollisimman hyvin.

– Yleiskatteellisessa rahoituksessa maakun-
ta saa jakaa rahat parhaaksi katsomallaan 
tavalla, vaikka alustavissa laskelmissa pelas-
tuslaitoksen osuus onkin erotettu omaksi 
kokonaisuudekseen, hän kertoo ja mainitsee 
seuraavansa uudistuksen etenemistä mielen-
kiinnolla.

Keskittyminen  
toimii etätyössä

Taloussuunnittelu ja siihen liittyvät moni-
naiset projektit vaativat yhtäjaksoista kes-
kittymistä, johon etätyö on tuonut paljon 
parannusta.

– Kun tehtävänkuva on perustehtävän osal-
ta selkeä ja itsenäinen, sopii etätyöskentely 
siihen hyvin. Täytyy myöntää, että hieman 
jopa yllätyin siitä helppoudesta ja jousta-
vuudesta, jolla hallinnon kokouskäytännöt 
ja työn tekeminen siirtyi digimaailmaan, 
Kurppa sanoo.

Hän kertoo ikävöineensä välillä muuta työyh-
teisöä, mutta kertoo myös huomanneensa, 
että asiantuntijatyössä työn tuottavuus on 
etätöissä erittäin hyvä. Vaikeinta täysipäiväi-
sen etätyön alkaessa oli työajan ja vapaa-ajan 
rajaaminen.

Taloussuunnittelua poikkeusoloissa
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Taloussuunnittelua poikkeusoloissa
– Ensimmäiset viikot tuli oltua jatkuvassa 
valmiudessa ja sähköposteja sekä muita 
viestejä tuli luettua työajasta riippumatta, 
Kurppa sanoo.

Kesän alkaessa myös etätyöpiste on siirtynyt 
kotiin Ruutanaan.

– Kun etätyöskentely on ensisijainen työmuo-
to, on minulle tärkeää, että työskentelytilan 
pystyy rajaamaan arjesta ja vapaa-ajasta. Se 
parantaa keskittymistä, mutta auttaa myös 
jaksamisessa, kun kotona ei koko ajan olla 
töissä, hän toteaa 

Hybridityöskentely 
elokuussa

Tampereen kaupungilla jatketaan etätyö-

tä niihin soveltuvissa tehtävissä 16.8.2020 
asti, minkä jälkeen siirrytään hallitusti ja 
koronatilanne huomioon ottaen ns. hybri-
dityöskentelyyn. Hybridityöskentelyssä osa 
henkilöstöstä työskentelee työpaikalla ja osa 
on etätyössä. 

– Uskon, että tuleva hybridityöskentelymalli 
tuo lisäarvoa niin työnantajalle kuin työnte-
kijällekin, Kurppa pohtii.

Etätyössä korostuu henkilön oma vastuu 
omasta hyvinvoinnistaan. Pelastuslaitos laa-
tii muiden kaupungin yksikön tavoin oman 
toimintaohjeensa hybridityöskentelyä var-
ten. Uusien työtapojen tulisi vahvistaa luot-
tamusta, yhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua 
henkilöstön kesken.

– Olen ollut toukokuun lopusta 1–2 päivää 
läsnä työpaikalla viikoittain ja huomannut, 
että työkavereiden näkeminen myös livenä 
on tärkeää, Kurppa kommentoi työyhteisön 
merkitystä. 

Palokuntalaisuuden Kurppa kokee arvok-
kaaksi ja tärkeäksi asiaksi. Hänen mukaansa 
sen tunteen vahvistamiseen auttaa virka-
vaatteiden pukeminen ja työkavereiden nä-
keminen säännöllisesti.

– Omana haaveena on kuitenkin jatkaa 
säännöllisesti myös etätyön tekemistä, kos-
ka omassa työssäni sen hyödyt ovat olleet 
helposti huomattavissa, hän kertoo.

Koronaan liittyvien rajoitusten höllentämisen 
hän on ottanut mielissään vastaan.

– Poikkeusolojen kevät on tuonut mukanaan 
uusia kokemuksia ja uskon siihen, että pelas-
tuslaitos on mainettaan notkeampi organi-
saatio, joka helposti pysyy mukana muuttu-
vassa maailmassa. Toivon, ettei toista aaltoa 
tule ja syksyllä pääsen vilauttamaan tuoretta 
sini-oranssia kausikorttia Hakametsän ovella, 
Kurppa pohtii.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Taloussuunnittelija Krista Kurppa on 
huomannut, että tuottavuus etätöissä 
paranee.
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Koronarajoitusten tullessa keväällä pääosin 
kaikki sovitut hoitolaitosten, oppilaitosten ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstön turvallisuus-
koulutukset jouduttiin perumaan. Suurin osa 
keväälle sovituista turvallisuuskoulutuksista 
siirrettiin pidettäviksi syksyllä.

Osa keväälle sovituista hoitolaitosten turval-
lisuuskoulutuksien teorialuennoista pidettiin 
kuitenkin verkkokoulutuksena Teams-sovel-
luksen välityksellä omasta ns. koulutusstu-
diosta. Verkkokoulutusten lanseeramisen 
lisäksi koulutussuunnittelijat Jorma Narvi 
ja Antti Kärkkäinen kehittivät tauon aikana 
koulutustiloja ja -materiaalia.

Etäkoulutuksia 
jatkossakin

Etäkoulutuksista saatujen hyvien kokemus-
ten perusteella voidaan jatkossakin osa tur-
vallisuuskoulutuksien teorialuennoista pitää 
verkkokoulutuksina.

– Kyllä turvallisuuskoulutusta etänä tarjotaan 
jatkossakin yhtenä vaihtoehtona etenkin pit-

Turvallisuuskoulutuksia virtuaalisesti
Korona-aikana otettiin digiloikkia monella 
saralla. Yksi loikka tehtiin turvallisuuskoulutusten 
toteuttamisessa Pirkanmaan pelastuslaitoksella. 
Nyt turvallisuuskoulutuksia on järjestetty jo useita 
etäyhteyden avulla.

kän matkan päässä oleville hoitolaitoksille ja 
varhaiskasvatuksen yksiköille, koulutussuun-
nittelija Jorma Narvi toteaa. 

Narvi laskee eduiksi myös sen, että koulutta-
jan matkaan käyttämä aika säästyy. Turval-
lisuuskoulutuksista etäyhteydellä tuli myös 
hyvää palautetta, joka sekin kannustaa jat-
kamaan.

– Koulutettavat ovat pitäneet etäkoulutuk-
sen teoriaosuutta sopivan mittaisena ja he 
kokivat, että koulutuspakettiin oli koottu so-
piva määrä tärkeää turvallisuustietoa. Myös 
etäkoulutuksen vuorovaikutteisuudesta ja 
kouluttajien esiintymistaidoista on saatu ke-
huja, Narvi kertoo.

Narvi yllättyi positiivisesti, miten hyvin vuo-
rovaikutus toimii videoyhteydenkin kautta.

– Etäkoulutusten pitäminen täältä meidän 
omasta ns. koulutusstudiosta on itseasiassa 

ollut yllättävän mukavaa ja Teamsin kautta 
on hyvin pystytty kommunikoimaan koulu-
tettavien kanssa ja tunnelma koulutuksissa 
on ollut melko rento, Narvi pohtii.

Edelleen myös käytäntöä

Etäkoulutuksissa käytetty koulutusmateri-
aali on räätälöity yksittäisen hoitolaitoksen 
tarpeet huomioiden. Se pitää sisällään mm. 
kohteen pelastussuunnitelmasta keskeisim-
mät asiat ja siinä käydään läpi rakennuksen 
turvatekniset ratkaisut sekä rakennuksen pa-
lo-osastointi. Koulutusmateriaali lähetetään 
aina sähköpostilla kohteeseen omatoimista 
kouluttautumista varten, joten sitä voidaan 
käyttää myös uusien työntekijöiden turvalli-
suusperehdytyksissä myöhemmin.

Vaikka etäyhteydellä toteutetuista turvalli-
suuskoulutuksista on tullut hyvää palautetta 
ja ne ovat varsin toimiva käytäntö, eivät ne 
kuitenkaan korvaa käytännön osuuksia eli 

Koulutussuunnittelija Jorma Narvi havainnollistaa, miten turvallisuuskoulutuksia on jär-
jestetty etäyhteydellä koulutussuunnittelijoiden suunnittelemassa koulutusstudiossa.

Kuva Jorma Narvi
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Turvallisuuskoulutuksia virtuaalisesti

turvallisuuskävelyjä ja alkusammutusharjoi-
tuksia. Koska näitä ei nyt ole voitu järjestää, 
kevään verkkokoulutuksiin osallistuneiden 
käytännön harjoitukset on tarkoitus pitää 
syksyllä.

Kun koronarajoituksia kevennettiin kesäkuun 
alussa, on myös käytännön harjoituksia voitu 
jälleen järjestää. 

Uudet koulutustilat

Viestintäyksikön koulutussuunnittelijat 
muuttivat loppukevään aikana vintin toi-

Käytännön harjoitukset osana turvalli-
suuskoulutuksia ovat tärkeitä jatkossa-
kin. Yksi ensimmäisiä koulutuspaikkoja 
tauon jälkeen oli Parkanon Rauhalan 
palvelukeskus, jossa henkilöstö pääsi 
harjoittelemaan alkusammuttamista 
käsisammuttimella ja sammutuspeitteel-
lä, opettelemaan pikapalopostin käyttöä 
sekä näkemään omin silmin automaatti-
sen sammutuslaitteiston tehokkuuden. 

Kuva: Antti Kärkkäinen

mistotilasta uudelle puolelle viestilaitehuol-
lon entisiin tiloihin. Toimistotilan viereiseen 
varastotilaan on rajattu verkkokoulutuksien 
pitämistä varten oma nurkkaus. Tätä nurkka-
usta on kutsuttu leikkisästi koulutusstudiok-
si. Ja tokihan se studiolle näyttääkin: kamera 
ja valot osoittavat kouluttajaan ja taustana 
toimivat Pirkanmaan pelastuslaitoksen roll 
up -telineet. 

Alkusammutuskoulutusten harjoittelutila 
siirtyi jo aiemmin keväällä uuden puolen ka-
lustohallista autoverstaalta vapautuneisiin 
tiloihin. Työnjohdon käytössä ollut toimis-
totila on sisustettu hoitolaitoshuoneeksi ja 
siinä voidaan harjoitella mm. potilaan siirtoa 
sängystä pelastuslakanan avulla.

Sammutuspeitteen käyttöharjoituksia var-
ten on koulutustilaan rakennettu siirrettävä 
minikeittiö, jossa voidaan nestekaasulla toi-
mivan kattilapalosimulaattorin avulla harjoi-
tella rasvapalon sammuttamista turvallisesti 
sammutuspeitteellä, kattilan kannella tai 
uunipellillä.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen

Vanhoihin verstaan tiloihin on rakennettu 
alkusammutuskoulutuksia varten tilat. 

Kuva Jorma Narvi



32 33

Varhaisen puuttumisen toimintamalli ja 
Pois Kiusanhenki -toimintaohje soveltuvat 
ohjenuoraksi myös seksuaalisen häirinnän 
tapausten käsittelyssä ja ilmoituksissa. Mal-
lin pohjalta on laadittu diaesitysmuotoon 
ohjeita kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän 
poistamiseksi ja prosessikuvaus ilmoitusme-
nettelystä erilaisissa tapauksissa. 

Ohjeet on suunnattu sekä esimiehille että työn-
tekijöille ja niihin sisältyy myös ilmoituksissa ja 
asian eri käsittelyvaiheissa käytettävä lomake.

Toimenpiteet

Syrjinnän kokemusten vähentämiseksi on 
noussut esille toiveet päätösten avoimuuden 
ja perustelujen esittämisestä myös henkilö-
tasolla ja näiden lisäksi yleisten valintape-

Syrjintätyöryhmän toimenpiteet kiusaamisen, 
syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi

Syrjintätyöryhmä on selvittänyt kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän 
ilmenemistä pelastuslaitoksella ja etsinyt keinoja niiden vähentämiseksi 
työyhteisössä ja työssä. Esitettyjen ja toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusta seurataan osana esimiestyötä ja työryhmä tekee tarpeen 
mukaan esityksiä jatkotoimenpiteiksi.

rusteiden ja periaatteiden esittelyä. Yleisten 
valintaperusteiden ja periaatteiden esittely 
Intrassa lisää päätöksen teon avoimuutta.

Työyhteisön pelisääntöjen esillä pitäminen, 
niiden noudattaminen ja aktiivinen esimies-
työ nähdään hyvää työkulttuuria ja työhy-
vinvointia edistävinä tekijöinä. Teemoja on 
hyvä pitää esillä työyksikköjen palavereissa 
ja muissa sopivissa tapaamisissa. Käynnissä 
oleva Esimiesvalmennus-ohjelma tukee tältä 
osin esimiestyötä.

Esimiehet ovat avainasemassa, kun työyh-
teisössä käsitellään kiusaamista, syrjintää ja 
seksuaalista häirintää. He ovat myös velvoi-
tettuja ryhtymään tarvittaviin toimenpitei-
siin tapausten käsittelyssä. Koko työyhteisö 
vaikuttaa työyhteisön toimintakulttuuriin ja 

jokaisen omalta osaltaan tulisi puuttua ha-
vaitsemaansa kiusaamiseen, syrjintään tai 
seksuaaliseen häirintään. Esimiestyön tueksi 
esitellään syksyn paloesimiesten ja ylipalo-
miesten koulutuspäivillä ohjeita kiusaamis-, 
syrjintä- ja häirintätapausten ilmoitusmenet-
telystä ja tapausten käsittelystä.

Ohje esimiehille

Esimiehen tehtävät saatuaan tietää henkises-
tä väkivallasta työpaikalla on puuttua tilan-
teeseen, selvittää tapahtumien kulku puo-
lueettomasti, huolellisesti ja viivyttelemättä 
ja käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä 
toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi. 
Työnantajan ratkaisuna joko todetaan häi-
rintää tai epäasiallista kohtelua esiintyneen 
tai todetaan, ettei häirintäilmoitus johda 
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Syrjintätyöryhmän toimenpiteet kiusaamisen, 
syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi

toimenpiteisiin. Päätetään toimenpiteistä, 
niiden aikatauluista ja seurannan vastuuhen-
kilöstä ja esitetään tällä ratkaisulle perustelut. 
Ratkaisut saatetaan asianosaisten tiedoksi. 

Ohje kiusatuksi tulleelle

Ilmoita kiusaajalle selvästi, ettet hyväksy 
tämän toimintaa. Kerro, että koet hänen 
toimintansa epäasialliseksi käytökseksi ja 
henkiseksi väkivallaksi, ja kehota häntä lo-
pettamaan se. Jos huomautus ei tehoa, voit 
halutessasi mennä yhdessä työtoverin kanssa 
kiusaajan luo ilmoittamaan, että koet kysei-
sen henkilön toiminnan epämiellyttävänä ja 
asiattomana. Voit myös ilmoittaa, että seu-
raavalla kerralla käännyt esimiehen puoleen. 
Jos henkinen väkivalta jatkuu, ota yhteys lä-
himpään esimieheesi tai mikäli esimies on 
kiusaaja, hänen esimieheensä. 

Esimiehillä on työnantajan edustajana työ-
turvallisuuslain mukainen velvollisuus puut-

tua tilanteeseen saadessaan sen tietoonsa. 
Tarvittaessa voit kääntyä myös työsuojelu-
valtuutetun, luottamusmiehen tai työter-
veyshuollon puoleen. Jos esimies ei halua 
tai kykene hoitamaan tilannetta tai ei ryhdy 
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, siir-
tyy vastuu asioiden hoitamisesta seuraavaksi 
ylemmälle esimiehelle.

Syksyn koulutukset

Koronatilanteen vuoksi suunniteltuja koulu-
tuspäiviä ehdittiin toteuttaa vain yksi ja muut 
jouduttiin siirtämään. Syksylle sovitut päivä-
määrät tilaisuuksille ovat pelastustoiminnan 
henkilöstölle 7. ja 8.9. TEAMS-koulutuksina 
klo 9–11 ja ensihoidon henkilöstölle Kanga-
salan paloasemalla klo 8 alkaen 29.9., 8.10., 
14.10. ja 21.10.2020.

Teksti: Martti Honkala

Nokian paloasemalla keväällä esiin tullutta 
häirintätapausta on käsitelty useassa tilai-
suudessa ja jatkotoimenpiteitä suoritetaan 
kaikkien mukana olleiden kanssa yhdessä 
sovitun mukaisesti. Asian esiintulo osui ajan-
kohtaan, missä Pois kiusanhenki -ohjeistusta 
oli juuri uudistettu ja ohjeen mukainen asian 
esille nosto ei ollut hyvä ratkaisu. Nyt kiusaa-
mistapahtumien esiin nosto on ohjeistettu 
uudelleen.

Työturvamonitorin kautta tehty ilmoitus he-
rätti paljon kiinnostusta asiaan, ja ilmoitukses-
sa listatut tapahtumat matkan varrelta henki-
löityivät vääriin henkilöihin aiheuttaen paljon 
erheellistä keskustelua niin paloasemilla kuin 
sosiaalisessa mediassakin. Jatkossa toimimal-
la uusien ohjeiden pohjalta matalalla puu-
tumiskynnyksellä pääsemme nopeasti asian 
ytimeen oikean henkilöryhmän kanssa.

Pelastuspäällikkö Matti Isotalo
Palopäällikkö Jyrki Paunila

Pirkanmaan pelastuslaitos on ohjeistanut al-
tistumisen ehkäisyn toimia jo usean vuoden 
ajan. Ohjeen mukaisien toimien toteutumis-
ta seurattuamme voi todeta tämänhetkisen 
tilanteen olevan toteutustavaltaan jossain 
määrin kirjavaa.

Akaan ja erityisesti Valkeakosken paloasemil-
la altistumisen ehkäisyn tapoihin on paneu-
duttu syvimmin. Sillä suunnalla on laadittu 
toimivat mallit sekä tehty tätä mallia avaava 
selkeä ohjevideo. Tämä malli on päätetty ot-
taa Pirkanmaan pelastuslaitoksen vakinais-
ten paloasemien tavoitetilaksi kuluvan ka-
lenterivuoden aikana toteutettavaksi.  Tämän 
jälkeen hanke etenee toimenpidepalkkaisten 
ja sopimuspalokuntien asemapaikoille. Sopi-
muspalokunnille suositellaan nyt pohjoisessa 
käytössä olevaa mallia.

Altistumisen ehkäisy – Asematoimet vuonna 2020
Toimialueen palopäällikkö asettaa aluekoh-
taiselle toteuttamiselle aikataulun.  Perus-
periaatteena on eteneminen porrastaen 
varusvarastomme toimintakykyisyyden ja 
resurssin mukaisesti. 

Järjestelmä otetaan käyttöön paloasemaryh-
mittäin seuraavasti:

1) Keskuspaloasema
2) Hervanta ja Lempäälä
3) Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Parkano
4) Teivo, Nokia ja Pirkkala
5) Kangasala ja Orivesi
6) Pohjoisen alueen palopäällikkö päättää 
osaltaan erikseen

Aluepalomestarit selvittävät, ovatko kunkin 
vastuupaloasema Valkeakosken mallivideon 

mukaisella tasolla ja jatkeena puutteiden 
määrittäminen. Paloasemaryhmittäin ede-
tään seuraavasti:

1) Tarveilmoitus varushuollolle
2) Varushuolto hankkii ja kerää ilmoitetut 
tarvikkeet alueelle
3) Tarvikkeiden toimitus/nouto ja jakaminen
4) Ohjevideon mukainen käyttöön ottaminen

Tähän järjestelmään liittyen henkilökohtaiset 
varahaalarit kerätään pois. Vara-asumerkin-
nät tulee myös tehdä. Aluepalomestareiden 
ohella alipäällystö on tässä kaikessa toimin-
nassa selkäranka ja ohjevideo tuleekin jakaa 
kaikkien nähtäväksi.

Työsuojelupäällikkö Pekka Mellin
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Kulunut poikkeuksellinen kevät muutti 
hetkessä monta asiaa ihmisten arjessa ja 
elämässä. Liikunta- ja urheilupalvelut saivat 
poikkeusoloista osansa. Niin myös liikkujat ja 
kotikatsomot. Ihmisten liikuntatottumukset 
ravisteltiin yhtäkkiä perin pohjin. Toisia ko-
ronarajoitukset aktivoivat, toisia passivoivat. 
Kaikki urheilutapahtumat ja -kisat kuitenkin 
peruttiin ja näin ollen ei ole tuoreita kuulu-
misia palokuntaurheilun saraltakaan. Tähän 
juhlanumeroon onkin koottu vaiheita mat-
kan varrelta. Onneksi on mitä muistella!

Moni asia on vuosien varrella muuttunut, 
mutta Tampereen Palokunnan Urheilijat Ry., 
tutummin TaPU, se vaan liikkuu ja liikuttaa 
pelastuslaitoksen henkilöstöä. Kuluvan vuo-
den helmikuussa kunnioitettavaan 70 vuo-
den ikään päässyt urheiluseura porskuttaa 
vireänä aktiivijäsentensä luotsaamana ja ki-
samenestystäkin niitetään monen lajin osalta 
vuodesta toiseen. 

Selasin läpi kaikki Letku & Laastari -lehden 
numerot kuluneen 20 vuoden ajalta ja lähes 
joka lehdessä oli juttuja urheilutapahtumista, 
joihin pelastuslaitoksen väki oli osallistunut. 
TaPU:n pitkäaikainen puheenjohtaja ja ak-
tiiviluotsi kakkosvuoron ylipalomies Petteri 
”Petsku” Meskanen kertoi myös mukavia 
muistoja vuosien varrelta.

”Kunnes paikalle tuli kas, 
sulkapallokuningas”

Viime vuosina asemaansa lajien kuninkaina 
ovat vahvistaneet sekä jääkiekko että jalka-
pallo, mutta palokunnan vahva historia työ-
vuorosäbän ja -piksun parissa näkyy ja kuu-
luu edelleen myös mitalituomisina. Ainakaan 
uudempi sukupolvi ei varmaan tiedä, että 
meillä on ”palokunnan väreissä” kisattu aina 
squashista keilaukseen, suunnistuksesta en-
duroon ja triathloneista maratoneihin. 

Listalta löytyy myös Pirkan pyöräily, Pirkan 
hiihto, Pirkan hölkkä, Pirkan soutu, Niksi-
Pirkka - ja mitä näitä nyt on! Yksilölajeista 

”Must’ on tullu urheiluhullu!” - 
Palokuntaurheilu yhdistää ja auttaa jaksamaan

joukkuevääntöihin ja Kepalon kellarista aina 
MM-mittelöihin asti. Lajikirjo on vaikuttava 
ja palokuntaurheilu on vienyt kisaajia myös 
maailmalle. Menestystä ja mitalisijoja on tul-
lut sekä SM- että MM-kisoista.

Poliisien ja palomiesten MM-kisat 2009 
Vancouverissa onkin monelle palokuntaur-
heilijalle ikimuistoinen. Tuolta kisareissulta 
Tampereelle matkasi MM-kultaa painista, 
suunnistuksesta, keilailusta ja yleisurheilusta. 
Myös Petsku nostaa Kanadan kisat hienoim-
pien kisareissujen kärkeen, vaikka hauskin 
muisto liittyikin vuoteen 1999 ja Tukholman 
MM-kisoihin. Tällöin TaPU:n palomiesjouk-
kue voitti jääkiekon välieräottelussa tampe-
relaisten poliisien joukkueen rankkarikisalla. 
Petsku naurahtaa, että näiden kisojen jälkeen 
poliiseja ei sitten hetkeen näkynytkään yh-
teisillä jäävuoroilla! Sittemmin karvaat tap-
piotkin ovat puolin ja toisin unohdettu ja 
viranomaisvuorot ovat sujuneet hyvässä 
urheiluhengessä.

”Punttisalin hämärään 
toisten lähdettyä jään ja 
huokaan”
Työ pelastusalalla on raskasta ja vaatii hyvää 
fyysistä kuntoa, joten mitäpä palokunta oli-
si ilman kellareiden kuntosaleja ja punttien 
kolistelua. Niinpä TaPU:n avustuksella viime 
vuosikymmenellä alkoi nyt jo perinneleiman 
omaava Strongest Man Of The Firehouse -ki-
sa. Voimia on mitelty Kepalon salilla nyt jo 
seitsemänä perättäisenä vuotena ja palokun-
nan vahvimman titteli on vaihdellut jaosten 
välillä. Muutamana vuotena kisaamassa on 
ollut myös rohkeita ja vahvoja naisia. Kolmos-
vuoron palomiehet Markus ”Montoya” Härkö-
nen ja Elja ”Epe” Kivikoski ovat näiden kisojen 
takana ja pääorganisaattori Härkönen lupai-
lee, että kisaperinne jatkunee myös 2020.

”Ja se meidät yhdistää”

TaPU on tehnyt hienoa työtä yhteisen hyvän 
nimissä jo vuosikymmeniä. Palokuntaurhei-

lun ja kisojen lisäksi se järjestää mm. EA-
päivystyksiä tapahtumiin. TaPU:n jäseneksi 
voivat liittyä kaikki Pirkanmaan pelastuslai-
toksella työskentelevät. Pitkäaikaisen pj:n 
toive olikin, että tieto seurasta ja sen toimin-
nasta leviäisi myös uusille työntekijöille ja 
että toimintaan saataisiin lisää aktiiveja. Yli 
20 vuotta urheiluseuran puheenjohtajana 
onkin melkoinen suoritus sekin!

Palokuntahenkeen on aina vahvasti kuulunut 
leikkimielinen (=täysiä ja tosissaan!) kisailu 
ja höntsäily porukalla. Työvuoroliikunta ja 
palokunnan lajivuorot ovat olleet tärkeä osa 
yhteisöllisyyttä ja lisänneet työhyvinvoin-
tia. Ja näin on edelleen. Maailma muuttuu, 
tehtävämäärät ja työn kuormitus kasvavat 
ja viime vuosina onkin ollut nähtävissä, että 
väki väsyy. Yhdessä liikkuminen ja yhdessä 
tekeminen auttavat jaksamaan ja voimaan 
paremmin. Lienee kiistatonta, että näihin 
kannattaa kannustaa ja satsata!

Urheilukipinä: Tiedätkö, miksi palokunnassa 
pelataan piksua eikä lentopalloa? 

Teksti: Kirsi Kaivonen
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Tästä kaikki alkoi vuonna 2000.


