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Tuleva sote- ja maakuntauudistus on 
viestinnällisesti haastava (suomeksi: 
vaikea) tehtävä. Nyt viestinnässä on 
keskitytty lähinnä muutosviestin-

tään, jonka tarkoitus on ollut ja on antaa tie-
toa muutoksesta mahdollisimman avoimesti. 
On haluttu välttää tilanne, jossa asioiden val-
mistelijoita syytetään salailusta. Tämä avoin 
viestintä tarkoittaa, että vasta valmisteilla 
olevista asioista kerrotaan kansalaisille mah-
dollisimman tehokkaasti. Koska päätöksiä on 
tehty varsin vähän, mutta sitä enemmänkin 
”diskuteerattu”, on yksittäisellä kansalaisella 
varsin hatara kuva, miten muutos loppujen 
lopuksi tulee häneen vaikuttamaan. Viestin-
nällä on ehkä saatu aikaan ”soteen ja makuun 
kyllästyminen”.

 Muutosviestinnän lisäksi pitäisi viestinnän 
asiantuntijoiden pohtia, miten tulevassa 
maakunnassa viestintä hoidetaan. Miten se 
organisoituu? Pelastuslaitoksen näkökul-
masta kiinnostaa, miten pelastuslaitosten ja 
pelastustoimen viestintä organisoidaan.

Onneksi pelastustoimessa on asiaan reagoitu. 
Pelastusopistolla on alkanut tutkimus, joka 
selvittää pelastuslaitosten viestintäkäytäntö-
jä. Tutkimus on luonteeltaan selvitys, jonka 
tavoitteena on luoda yleiskatsaus viestinnän 
kokonaisuuteen pelastuslaitoksilla vuonna 
2017. Tarkoitus on kartoittaa pelastuslaitos-
ten viestinnän nykytilaa niin laadullisin haas-

Viestinnän rooli 
muutoksessa

tatteluin kuin määrällisin kartoituksin. Lisäksi 
havaintoja viestinnän nykytilasta tehdään tu-
tustumalla pelastuslaitoksilla käytössä ole-
viin viestintäsuunnitelmiin ja -ohjeistuksiin 
sekä jaettuihin valtakunnallisiin viestinnän 
dokumentteihin.

Myös sisäministeriö on aktiivisesti mukana 
uudistuksessa. On perustettu viestintätyö-
ryhmä, jonka tavoitteena on suunnitella pe-
lastustoimen viestintäkäytännöt
päivittäisviestinnässä ja onnettomuusviestin-
nässä. Tavoitteena on tehdä ehdotus pelas-
tustoimen viestintäkäytännöiksi maakunnal-
lisessa pelastustoimen
järjestelmässä. 

Pelastusopiston tutkimushankkeen vetäjä ja 
sisäministeriön viestinnän työryhmä tekevät 
yhteistyötä, jotta saataisiin aikaan mahdolli-
simman monipuolinen ja kattava lopputulos.

Pelastuslaitoksilla on nyt näytön paikka, mi-
ten ne viestintänsä hoitavat. Nyt kannattaa 
tuoda esille viestinnän rooli kriisitilanteissa. 
Pelastuslaitoksilla on kokemusta onnetto-
muusviestinnästä, ja tätä kannattaa nyt käyt-
tää oman osaamisemme markkinoinnissa. Pe-
lastuslaitokset voisivat olla nykyistä enemmän 
kuntien tukena mahdollisissa häiriötilanteissa 
ja kriiseissä. Pelastuslaitosten resursseja yhdis-
tämällä voidaan hyödyntää 24 h työaikaa, ja 
tehdä eri puolilla Suomea olevista Tilannekes-

kuksista vaikkapa ”häiriötilanteiden keskuksia”, 
jotka ovat kuntien ja eri viranomaisten apuna. 
Mahdollisuuksia on monia, on vain oltava ak-
tiivisuutta tarttua asiaan.

Henkilöstölehden 
toimittamisesta

Letku & Laastari -lehden toimituksessa on 
tehty työnjakoa hieman uusiksi. Lehden 
päätoimittaja on edelleen tiedotuspäällikkö 
Veijo Kaján. Viestintäyksikössä työskentele-
vä koulutussuunnittelija Jarmo Ruotsalainen 
toimii jatkossa henkilöstölehden toimitussih-
teerinä, ja vastaa osaltaan juttujen toimitta-
misesta ja puhtaaksikirjoittamisesta sekä 
juttujen tekemisestä. Viestintäsuunnittelija 
Elina Haapala jatkaa lehden toimittajana. Li-
säksi toimituskunnassa ovat mukana ensihoi-
taja Sanna Kauppinen, palomies Elja Kivikoski 
sekä paloesimies Matti Syrjä, joka huolehtii 
lehden taittamisesta. Pohjoisella alueella 
avustajana toimii palomies Harri Puttonen. 
Juttuvinkkejä voi jatkossa edelleen lähettää 
kaikille toimittajille.

Rentouttavaa kesää lukijoillemme

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján



2 3

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖKUNNALLE



4 5

Eläkkeelle jääneet

Kirjoitan sinulle pelastuksen ja ensihoi-
don ammattilainen palauttaakseni 
mieleeni mennyttä polkua. Olet ollut 

nämä liki 30 vuotta kanssani monen muutok-
sen ja uudistuksen kourissa ja kohteena, mut-
ta myös omalla erittäin arvokkaalla panoksel-
lasi viemässä kehitystä eteenpäin. Kovin oli 
vielä toisenlainen pelastustoimen ja silloisen 
sairaankuljetuksen toimintaympäristö oman 
palolaitosurani alkuvaiheissa 80-luvun lopulla. 
Olosuhteet, hoitovälineet ja ajattelu siitä, mitä 
ensihoito voisi olla ja mihinkä se lopulta kehit-
tyisi, olivat enemmänkin joidenkin ulkomailta 
oppia hakeneiden mielissä ja mielikuvissa. Toki 
kehitystä oli ollut jo paljon aiemminkin, mutta 
vasta 80-luku toi ajatuksen siitä, että sairaan-
kuljetus on muutakin kuin kuljettamista, siitä 
alkoi kehittyä ensihoidollista toimintaa. 

Kehitys on ollut niin tekniikan kuin henkilös-
tön tiedollisen ja taidollisen osaamisen osalta 
nopeaa. Hoitomenetelmät ja sairaalan ulko-
puolella tehtävät hoidolliset ja muut toimen-
piteet ovat aivan toista kuin vielä 30 vuotta 
sitten. Terveydenhuollossa pääperiaate on 
ollut, että lääkäri tekee diagnoosin ja määrää 
hoidot, joita sitten kukin terveydenhuollon 
ammattilainen omalta osaltaan toteuttaa. 
Melkoinen muutos tapahtui jo silloin, kun 
ymmärrettiin, että käytännössä kaikki henkeä 
pelastavat toimenpiteet on aloitettava mah-
dollisimman nopeasti jo kohteessa potilaan 
ensiksi tavoittavien ensivastehenkilöiden, 
palomiesten, pelastajien ja sairaankuljetta-
jien / ensihoitajien toimesta. 

80-luvulla defibrillaattoreiden ilmestyminen 
ambulansseihin oli merkittävä askel. Tampe-
reen palolaitoksella kollega Martin Rasmussen 
oli jo tehnyt erittäin merkittävää kehitystyötä. 
Defikursseilla opetettiin silloisten manuaalis-
ten defibrillaattoreiden käyttöä, harjoiteltiin 
elvytyksen perustaitoja. Myöhemmin suo-
niyhteyden avaaminen ja intubointi tulivat 
osaksi ns. tehomiesten koulutusta. Kun hä-
lytys elvytystehtävään tuli, aseman tehomies 
hyppäsi kyytiin. 90-luvulla saatiin puoliauto-
maattiset defit, joissa oli perustason ”palikka” 
puoliautomaattisine toimintoineen ja ”palikka” 
manuaalikäyttöä varten. 2000-luvun alkupuo-

lella saatiin defibrillaattorit, joissa oli jo EKG:n 
ottamisen mahdollistamat osat ja paremmat 
peruselintoimintojen seurantamahdollisuu-
det. EKG:n ja muun datan lähettäminen sairaa-
laan saatiin 2000-luvun puolen välin jälkeen. 
Laitekehitys on jatkunut edelleen vilkkaana. 
Toiminnan rakenne alkoi vähitellen eri kehi-
tysvaiheiden kautta muodostua ensivaste-, 
perus- ja hoitotason toiminnaksi. Lääke- ja 
hoitovälinevalikoima kasvoi.

Ensivasteen merkitys on ollut suuri ja säi-
lynee jatkossakin. Kiireellisen ensihoidon 
ambulanssit ovat kaikki hoitotason ambu-
lansseja. Henkilöstön moniosaaminen ja eri 
ammattiryhmien yhteistyö on luonut ja luo 
jatkossakin kestävän pohjan pelastuslaitok-
sien pelastus- ja ensihoitotoiminnalle. Eri vi-
ranomaisten yhteistyö korostuu entisestään. 
On siirrytty sairaankuljetuksesta sananmu-
kaisesti ensihoitoon.

Ensihoidon johtaminen ja päivittäisten asioiden 
vuorokohtainen hoitaminen vastuualueen laa-
jentuessa herätti tarpeen vuokohtaisen esimies-
järjestelmän kehittämiseksi myös ensihoidon 
sisällä. Aluksi laitoksella oli ns. sakukessu-jär-
jestelmä. He vastasivat käytännön toiminnan 
sujumisesta. Vähitellen sairaankuljetuksen, sit-
temmin ensihoidon, oman erillisen toiminnan 
kehittämisen merkitys korostui osana koko pe-
lastuslaitoksen toimintaa. Saatiin lääkintämes-
tari päivittäisten asioiden koordinaattoriksi ja 
kehittäjäksi. Lääkintämestarin työssä korostuvat 
yhä enemmän henkilöstöhallintoon, laitehan-
kintoihin, kilpailuttamiseen ja johtamiseen sekä 
laadunvalvontaan ja kehittämiseen liittyvät asi-
at. Järjestettiin omana toimintana L5-koulutusta 
erikseen valituille henkilöille. Hyvin pian todet-

tiin kenttäjohtajien tarve. Siirryttiin laitoksen 
omaan L4-järjestelmään. L4 toimi hoitotason en-
sihoitajana omalla ei-kuljettavalla-yksiköllänsä. 
Samalla toimenkuvaan tuli mukaan myös yhä 
enemmän lähiesimiestoimintaa, jonka merkitys 
uudistusten myötä on korostunut.  Ensihoidon 
pelastuspäällikön rooli koko ensihoitokentän 
johtajana, koordinoijana ja yhteistyötahojen 
kanssa toimijana on korostunut. Ensihoitoa 
omana yksikkönään, mutta oleellisena osana 
koko Pirkanmaan pelastuslaitosta, johdetaan 
tänä päivänä edestä ja kaikkia osapuolia kuul-
len ja tukien.

Talon muut sektorit, kuten toimistohenki-
löstö, huolto, hankinta jne. ovat tukeneet 
ja tukevat edelleen merkittävällä tavalla 
ensihoidonkin toimintavalmiutta. Ilman va-
rushuoltoa kulkisimme ilkosillamme. Ilman 
autojen huoltoa työntäisimme ambulansseja 
pitkin katuja. Ilman autojen hankintaan pe-
rehtynyttä osaamista puolaisimme hevoskär-
ryjemme rattaita. Ilman komentotoimistoa 
haahuilisimme siellä sun täällä. 

Tietojärjestelmien nopea kehitys johti lopulta 
Virve-radioiden käyttöön ottamiseen myös 
ensihoidossa. Reaaliaikaisen datan lähettämi-
nen hoitolaitoksiin ja suoraan lääkäreille on 
luonut aivan uudenlaiset konsultaatiomah-
dollisuudet.  Erilaiset paikannus-, datansiir-
to- ja muut tietotekniset sovellutukset, kuten 
sähköinen potilastietojärjestelmä ovat tulleet 
ja tulossa. Tietoteknisen osaamisen ammat-
tihenkilöt ovat suuren kiitoksen ansainneet. 
Ilman heitä järjestelmät eivät toimisi.

Koulutus on ollut jo Tampereen palolaitok-
sesta lähtien merkittävässä asemassa. Ennen 
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nykytekniikkaa koulutusmateriaali tehtiin 
tusseilla piirtoheitinkelmuille, sittemmin 
kirjoituskoneella samaisille kelmuille. Sitten 
tulivat diat järjestelmien kehittyessä ja lopul-
ta tulivat tietokoneet ja reaaliaikaiset Skype-, 
Moodle- ja muut koulutusalustat. Ensihoidon 
kouluttajan merkitys on ollut erittäin suuriar-
voinen. Varsinkin maakunnan ensivasteyksi-
köiden arvokas työ on saanut ammattimaista 
koulutuksellista teorian ja käytännön osaa-
misen vahvistamista.

Lainsäädäntö ensihoidonkin osalta muuttui 
2011. Ensihoito siirtyi kuntien järjestämisvas-
tuulta 2013 sairaanhoitopiirien järjestämis-
vastuulle. Sairaanhoitopiiri käynnisti Ensihoi-
tokeskuksen toiminnan ja ensihoidon kent-
täjohtajatoiminta siirtyi Ensihoitokeskuksen 
vastuulle. Päivystävä ensihoitolääkäritoiminta 
aloitettiin ja lääkintähelikopteritukikohta pe-
rustettiin Pirkkalan kentälle. Jo aiemmin vuon-
na 2004 hätäkeskustoiminta siirtyi valtiolle. 

Hoitoketjuajattelua kehitettiin yhdessä 
Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. 
Yhtenä merkittävimmistä oli aivoverenkier-
tohäiriöpotilaan hoitoketjun luominen ja hi-
ominen siihen, mitä se tänä päivänä on. Tämä 
prosessi oli oiva esimerkki siitä, miten hyviin 
tuloksiin potilaidemme hyväksi voidaan 
päästä kaikkien tahojen hyvällä yhteistyöl-
lä ja ymmärryksellä toistemme tekemisistä. 
Ensihoito sai olla alusta asti miettimässä koko 
toimintaketjua ja mallia. Siitä, kun aloitimme 
AVH-potilaiden hoitoketjun kehittämisen, 
on tultu myös sairaalan toiminnoissa huima 
harppaus eteenpäin. Hoidot ja hoitotekniikat 
ovat kehittyneet. Tärkeää on ollut ymmärrys 
niin ensihoidossa kuin vastaanottavassa 
sairaalassa siitä, mikä on oleellista ja mitkä 
ovat olosuhteet ja mahdollisuudet sairaalan 
ulkopuolella, ja toisaalta, minkä takia sai-
raalassa toimitaan niin kuin toimitaan. Tätä 

ajattelua on menestyksekkäästi viety myös 
sydänpotilaiden ja monivammapotilaiden 
ensihoidollisiin tavoitteisiin. Kaikille näille 
potilasryhmille on merkityksellistä nopea 
kohteessa tapahtuva tilanteen arviointi, vain 
välttämättömimmät ensihoidolliset toimen-
piteet ja mahdollisimman viiveetön siirto 
lopulliseen hoitopaikkaan.

Kaikesta tästä, niin koulutuksellisesta, lait-
teisiin, välineisiin lääkkeisiin ja hoitotarvik-
keisiin liittyvästä kehityksestä huolimatta, 
tai sen vuoksi, emme saa unohtaa sitä, että 
kaikkein oleellisinta on potilaan hyvä koh-
taaminen. Hetki aikaa, kuuntelua herkällä 
korvalla, empaattisuutta ja todellista aut-
tamisen halua. Eivät potilaat ole oleellisesti 
muuttuneet. Ikärakenteen muutos toki näkyy 
monisairaiden ja iän tuoman normaalin van-
henemisen myötä syntyvinä sairauksina ja 
kremppoina. Yksinäisyys on ja tulee olemaan 
merkittävässä asemassa kotona pärjäämis-
tä ja päivittäistä selviytymistä arvioitaessa. 
Ensihoidon tehtäväkenttä laajenee ja muut-
tuu. Varsinaisia hätätilapotilaita on kuitenkin 
pieni osa kaikista potilaistamme. Tämä asia 
on hyvä sisäistää jo opiskeluvaiheessa. Hyvä 
perusasioiden osaaminen luo pohjan hätäti-
lanteidenkin hoitamiselle.

Tulin ensimmäisen kerran taloon kesäkuun 
ensimmäisenä maanantaina 1989. Olin täysi 
noviisi. Toki tiesin, milloin kaura tai ohra piti 
kylvää, milloin peruna nostaa, mitä kanan tuli 
saada, jotta se tehokkaasti palkitsisi runsain 
mitoin valkoisilla pallukoilla. Maanviljelijän oli 
osattava yhtä ja toista. Oli kuitenkin lähdet-
tävä. Mieli teki opiskelemaan, mutta oli tuo 
keskikoulu jäänyt enemmän harrastuksen 
omaiseksi. Numeroita pitäisi parantaa ja oli-
han 8 vuotta jo kulunut. Anttilan tavarataloa 
rakennettiin ja varastomiestä tarvittiin. Siis 
sinne kysymään, josko ottaisivat. Ottivat. Kun 

talo oli valmis ja rekkatolkulla tavaraa otettu 
yötä myöten sisään, vieno pyyntö osastolle 
myyjäksi. Ensin huonekaluihin ja sitten työ-
kaluihin ja autotarvikkeisiin. Siinä samalla 
iltalukiossa ylioppilaaksi. Vaan kuinkas kävi-
kään. Pulpetissa edessäni istui neitokainen, 
näytti varsin herttaiselta. Pitkät ruskeat hiuk-
set. Niistä olisi ollut mukava vähän nykäistä. 
Ensimmäinen vuosi meni tiiviisti työssä ja illat 
opiskellessa. Toisen vuoden syksyllä rohkenin 
lopulta kysyä, josko silloista Hervantajärveä 
kiertämään. Ja lupautuihan tuo. Vaan meni 
hetki jos toinenkin, ennen kuin rohkenin kä-
teen tarttua. Siitä se sitten kuitenkin alkoi ja 
on kestänyt jo yli 40 vuotta..

Jo armeijan jälkeen, vielä mailla asuessani oli 
häiväisen ajatuksen verran mielessäni käynyt, 
josko kuitenkin lääketiedettä opiskelemaan. 
Lopulta sekin aukeni. Anttilan kahden vuo-
den rupeaman jälkeen vielä kuitenkin kuusi 
vuotta autokuskina. Vaan, elämän koulu an-
toi ymmärryksen, miksi ihminen on ihminen 
surkeuksineen, sairauksineen ja niin monine 
hyveineen ja iloineen.

Palataan tuohon vuoteen 1989 ja sen ke-
säkuun maanantaihin. Vastaanotto palolai-
tokselle oli lämmin. Kaikesta näki, että op-
pimisen halu ja tekemisen meininki olivat 
silmiinpistäviä. Kynnys tulla oli matala. Toki 
noviisia aika lailla jännitti. Muistan vieläkin 
tilanteen. Aiheena akuutti mahapotilas, ja 
edeltäjäni Martin Rasmussen kuuntelemassa. 
Aluksi mahdollistuivat maanantaiaamupäi-
vät. Sittemmin 90-luvun puolivälin paikkeilla 
päädyttiin puolipäiväiseen lääkäriin. Lopulta 
2000-luvun alkupuolella päästiin kokopäi-
väiseen toimintaan, joskin keväällä ja alku-
kesällä terveystoimen työt veivät noin puolet 
työajastani. Monenmoista, aina hyytävistä 
syksyn sukelluskursseista lähtien on matkalle 
osunut. Moneen sellaiseen lääketieteen osa-
alueeseen olen saanut perehtyä, joista lääkä-
rin peruskoulutuksessa ei juurikaan ole puhut-
tu. Niin monelta pelastuksen ammattilaiselta 
olen saanut hyvää oppia. Hallinnon tehtävät 
ovat opettaneet ymmärtämään myös kentän 
ongelmia ja viestittämään niitä eteenpäin.

Jäädessäni nyt eläkkeelle, tahdon koko sydä-
mestäni kiittää teitä kaikkia muistamisistan-
ne ja ennen kaikkea hyvästä rehdistä työto-
veruudestanne; teitäkin, joita en ole ehtinyt 
henkilökohtaisesti kohdata. Jokainen teistä 
omalla paikallansa tekee erittäin arvokasta 
työtä yhteisen päämäärämme eteen, avun 
tarpeessa olevan ihmisen, lähimmäisemme 
auttamiseksi. Kiitos, että olen saanut kuulua 
joukkoonne yhtenä sen pienenä osasena.

Elja-Pekka Erkkilä
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Ylipalomies Jarmo Innanen

”Ihanne työmies, samoin esimiehenä toimi-
essaan.” ”Työtehtävissä ei ollut ongelmia, vain 
haasteita, mistä selvitään.” Näin työkaverei-
den kesken kuvaillaan Jamia eli ylipalomies 
Jarmo Innasta, jonka eläkekahvit juotiin 
20.6.2017 Linnainmaan paloasemalla. Jami 
tuli vs. palomieheksi 19.5.1980 eli reilut 37 
vuotta ehti tulla työvuosia täyteen ennen 
eläkkeelle jäämistä.

Eläkekahveilla näkyi hienosti se, kuinka pi-
detty työkaveri ja kollega Jami on ollut. Tupa 
oli ääriään myöten täynnä vuorosta ja vapail-
ta tulleita kollegoita ja esimiehiä. Juttua ja 
naurua riitti pitkäksi aikaa. Jami on ollut ak-
tiivinen liikkuja koko ikänsä. Häneltä on suju-
nut niin yksilö- kuin joukkuelajit. Nuoremmat 
palomiehet ovat saaneet haasteita moniin 
lajeihin; milloin on kyykätty tai milloin on 
tehty sahatesti eli kahvakuulatesti. Ja usein 
Jami on ne vedot voittanut. Voitontahtoa on 
riittänyt ja ainoiksi Jamin huonoiksi puoliksi 
onkin mainittu varuillaoloajan liikunnan yh-
teydessä esiintynyt sormien tunnottomuus ja 
pelikentän raja-alueiden hahmotushäiriö.

Tarinat kertovat, että on Jami kuitenkin use-
ampia otteluita ja juomakoppia myös hävin-
nyt työuransa aikana (=jos ei saa erässä pis-
tettäkään vastustajalta, häviäjät ostavat juo-
makopan voittajille). Yksi ikimuistoisimmista 
tappioista saattaa olla eläkekahvien jälkeen 
pelattu läksiäispeli, jossa Jami ja kumppanit 
hävisivät kopan. Ainakin voittajat jaksavat 
asiasta muistuttaa.
 
Jamista saa moni ottaa esimerkkiä. Jamin 
kanssa oli ilo työskennellä, sillä huonoja 
päiviä ei ollut. Hän ei turhista nurissut eikä 
synkistellyt. Jamilta irtosi aina juttuja pilke 
silmäkulmassa. Jami oli myös esimerkillinen 
siinä, että piti fyysisestä kunnostaan huolta. 
Harva 60-vuotias on edelleen siinä kunnossa, 
mitä palomieheltä vaaditaan. Mutta Jami on. 
”Toivotetaan Jamille leppoisia eläkepäiviä!”

Ensihoitaja Sanna Kauppinen
Palomies Jukka Pöllänen

Eläkkeelle jääneet
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Aaro Hellaakosken aforismi kuvaa 
hyvin eläkkeelle jäänyttä pelastus-
päällikkö Seppo Männikköä. Kun 
kysyin Seppo Männiköltä haas-

tatteluhetkeä Letku & Laastarin eläkejuttuun, 
niin Männikkö vastasi:” Kirjoita siihen, että 
pelastuspäällikkö Seppo Männikkö jäi eläk-
keelle 1.7.2017”.  Lupasin sen kirjoittaa, mutta 
kielloista huolimatta kuvailen myös Männikön 
työuraa, vaikka en kaikkia hänen saavutuksi-
aan lyhyessä jutussa pysty kertomaan.

Diplomi-insinööriksi valmistunut Seppo 
Männikkö tuli tilapäiseksi palomieheksi 
Tampereen palokuntaan toukokuussa 1979. 
Vakituisen palomiehen viran jälkeen hänestä 
tuli johtava palotarkastaja huhtikuussa 1982. 
Pelastuspäällikön virkaan hänet valittiin mar-
raskuussa 2002.

Seppo Männikkö oli uransa alusta asti asioi-
den kyseenalaistaja. Hänelle ei riittänyt, että 
onnettomuuden syyksi löydettiin onnetto-
muuden aiheuttaneen tapahtumaketjun vii-
meinen lenkki, sillä usein se oli vain jäävuo-
ren huippu, mutta todelliset syyt lymysivät 
muualla. Näihin syihin alettiin päästä kiinni 
vasta sen jälkeen, kun Tampereella palopääl-
likkö Sakari Lehtisen ja Männikön aloitteesta 
alettiin raportoida rakennuspaloja. Tästä on-
nettomuustilastointijärjestelmästä kehittyi 
myöhemmin PRONTO-tilastointi.

Pelastustoimi tuntee Männikön sprinklerin 
puolestapuhujana. Asian eteenpäin vieminen 
on vaatinut melkoista sitkeyttä, sillä pelastus-
toimen ulkopuolisten tahojen lisäksi sprinkle-
riä on vastustettu myös pelastustoimen sisällä. 
Onneksi Seppo Männiköllä on ollut vahva nä-
kemys sprinklerin hyödyllisyydestä ja esimer-
kiksi Pirkanmaalla on hoito- ja hoivalaitoksista 
sprinklattu kaikki noin 500 kohdetta. Valtakun-
nallisesti tilanne ei ole näin hyvä.

Kun hoito- ja hoivalaitosten paloturvallisuus-
asioissa saatiin parannusta, keskittyi Männikkö 
myös yksittäisten ihmisten, etenkin vanhusten, 
paloturvallisuusasioihin. Männikkö lanseerasi 
alalle termin ”pelastuslainsuojattomat”, joka 
kuvaa hyvin yksin kotonaan asuvien vanhus-
ten tilannetta. Suomessa vallitsee käsitys, että 
oma koti on vanhuksille paras asumismuoto, ja 
yhteiskunta panostaa kotona asumiseen. On-
neksi Männikkö on jaksanut paneutua myös 
tähän asiaan ja tuonut ihmisten tietoisuuteen 
muistisairauden aiheuttamat ongelmat mm. 
paloturvallisuusasioissa. Erinomainen osoitus 
tästä on huoneistokohtaisen sammutusjärjes-
telmän kehittäminen. 

Seppo Männiköllä on ollut myös vahva rooli, 
kun Pirkanmaan Turvallisuusklusteri aloitti 

”Tietä käyden tien on vanki, 
vapaa on vain umpihanki”

hankkeen, jossa parannetaan kotona asuvi-
en ikäihmisten paloturvallisuutta. Hankkeen 
aikana kehitettiin PaloRAI-mittari, jonka 
avulla kotihoidon henkilöstö voi arvioida 
kotona asuvien vanhusten toimintakykyä 
mahdollisen tulipalon syttyessä. PaloRAI-
hanke saatiin päätökseen elokuussa 2016, 
mutta se jatkuu ja nyt tavoitteena on jatkaa 
PaloRAI-hankkeessa luodun ikäihmisten 
paloturvallisuutta arvioivan mittarin (EVAC-
mittari) kehittämistä.

Männikkö tunnetaan innokkaana urheilun 
ja etenkin Formulakisojen seuraajana. Ur-
heiluinnostus ei jää pelkäksi seuraamiseksi 
vaan liikunta on Männikölle elämäntapa, jos-
sa hänen sitkeytensä myös tulee esille. Pitkän 
matkan hiihto ja viime vuosien triathlonhar-
rastus osoittavat, että päättävällä asenteella 
tulosta syntyy. Viime vuonna hän meni läpi 
täyden triathlonin, mikä onnistuu harvalta 
65-vuotiaalta.

Männikkö ei pitänyt läksiäisiä, mutta työpo-
rukka järjesti siitä huolimatta pienen kahvi-

tilaisuuden, jossa pidettiin muutamia lyhyitä 
puheita. Yhteistyökumppani Inspecta lähetti 
eläkelahjaksi ”korkean teknologian hiihtovä-
lineet sprinklereineen” eli Lampisen sukset, 
joihin oli asennettu sprinkleri. Pitkässä saa-
tekirjeessä mainittiin mm.: Hiihtovälinei-
den käyttöön liittyy tiettyjä syttymisriskejä. 
Sprinklerin haltija on kenties jo äidinmaidos-
sa saanut aimoannoksen Himohessiä liikku-
misen ja etenkin erilaisten pitkäkestoisten 
liikuntasuoritusten suhteen, joihin luonnol-
lisesti sisältyy pitkänmatkan hiihto. Etenkin 
juuri pitkänmatkan hiihdossa, esimerkiksi 
24 tuntia kestävässä sellaisessa, on suuri syt-
tymisen vaara mahdollisesti ilmenevän liian 
suuren kitkan vuoksi. Toinen syttymisvaara 
liittyy suksien huoltosesonkiin etenkin, jos 
sen yhteydessä suoritetaan kuumennusta 
tai pahimmassa tapauksessa tehdään tuli-
töitä. Nämä syttymissyyt oikeaksi todistaa 
valtakunnallisestikin toiminnaksi kasvanut 
palontutkintatoiminta.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Pirkanmaan pelastuslaitos vastasi tä-
män vuoden Palokuntien suomen-
mestaruuskilpailujen eli Jehumalja-

kilpailun järjestämisestä. Kilpailu pidettiin 
Hämeenkyrössä 20.5.2017. Edellisen kerran 
Jehumaljasta on kilpailtu Pirkanmaalla 
vuonna 1993, jolloin kilpailtiin Valkeakoskel-
la. Jehumalja-kilpailulla on pitkät perinteet. 
Ensimmäistä kertaa Jehumaljasta kilpailtiin 
jo vuonna 1952. Ensimmäiset kilpailut pidet-
tiin Tampereella. Kilpailun pääpalkinto - Jehu-
malja - on aidosta hopeasta valmistettu lähes 
kuusi kiloa painava kiertopalkinto. Sen arvo 
on jopa 90 000 euroa. Sen kerrotaan olevan 
Pohjoismaiden arvokkain kiertopalkinto.

Jehumalja-kilpailu on valtakunnallisesti mer-
kittävä tapahtuma, ja Pirkanmaallekin se ke-

Jehumalja-kilpailu 
Pirkanmaalla 

20.5.2017

räsi vapaapalokuntia ympäri Suomen. Tänä 
vuonna osallistuvia joukkueita oli yleisessä 
sarjassa 32 ja veteraanisarjassa 7. Kilpailijoi-
ta oli kaikkiaan noin 300. Kilpailuyksikköön 
kuuluu johtaja ja viisi jäsentä. 

Palomestari Tomi-Pekka Olkkonen 
ilmoittaa kilpailujoukot pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojaselle.

Kilpailun suojelija sisäministeri Paula 
Risikko avasi kilpailut sekä kiersi katso-
massa eri kilpailupaikat.
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Kalustokilpailun tehtävärataa (yläkuva). 
Teemana tämän vuoden kilpailussa oli 
teollisuuden onnettomuudet. Taitokil-
pailussa testattiin mm. ensiaputaitoja 
(alakuva).

Aurinkoinen kilpailupäivä sai arvoisensa 
lähdön, kun kilpailun suojelija sisäministeri 
Paula Risikko avasi kilpailut. Hämeenkyrön 
kunta tarjosi hienot puitteet kilpailun järjes-
tämiseen. Kilpailu järjestettiin monitoimi-
keskuksen, yhteiskoulun ja jäähallin alueilla. 
Yleisö löysi hyvin myös kilpailun tapahtu-
matorin turvallisuusviestintäteltalle, missä 
Tulikettukin oli paikalla.

Kilpailun voitto meni tänä vuonna Anjalan 
VPK:lle. Edellisen kerran Jehumalja-kilpailun 
voitto tuli Pirkanmaalle vuonna 2012 Ylöjärven 
VPK juhliessa voittoa. Ensi vuonna Jehumaljas-
ta kilpaillaan Etelä-Pohjanmaalla 19.5., jonne 
toivotaan tämän vuoden kilpailun innoittama-
na mahdollisimman monen pirkanmaalaisen 
sopimuspalokunnan osallistuvan.

Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edis-
tää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten 
hälytystehtävien varalle. Tavoite on, että kil-
pailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa et-
tä taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen. 
Tässä onnistuttiin tänäkin vuonna: tieto-, 
taito- ja kalustokilpailu onnistuttiin raken-
tamaan sopivan haastavaksi joukkueille. Tai-
tokilpailussakin ajatuksen piti olla mukana 
koko ajan. 

Kilpailun järjestäminen pelastuslaitoksen 
vakituisen henkilöstön ja sopimuspalokun-
tien henkilöstön tiiviinä yhteistyönä arjen 
työn keskellä oli iso ponnistus, joka onnistui 
innostuneiden ja sitoutuneiden tekijöiden 
ahkeran työn tuloksena. Kilpailun järjeste-
lytoimikunta aloitti kilpailun suunnittelun ja 
valmistelun jo yli vuosi ennen kilpailupäivää 
valmisteluiden kiihtyessä kilpailun lähestyes-
sä. Järjestelytoimikuntaan kuului sekä sopi-
muspalokuntien henkilöstöä että vakituista 
henkilöstöä. Kilpailuviikonloppuna kilpailun 
järjestelytehtäviin osallistui 25 palokunnasta 
sopimuspalokuntien ja vakituista henkilös-
töä lähes 300. Kaikki tekijät ansaitsevat vielä 
kertaalleen ison kiitoksen!

Lisää Jehu-kuvia on nähtävillä osoitteessa 
www.palokuntiensmkilpailut.fi. Videon kil-
pailupäivästä voi katsoa Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen Youtube-kanavalta.

Apulaispalopäällikkö,  
järjestelytoimikunnan projektipäällikkö 
Teemu-Taavetti Toivonen



10 11

Hervannan paloasemalla ja lähimaas-
tossa järjestettiin korkealta pelasta-
misen koulutuspäivät toukokuun 

lopulla. Kiinnostus koulutukseen osallistumi-
seen on selkeästi lisääntynyt, sillä korkealla 
työskentelyn kouluttajia ja pelastajia olikin 
tällä kertaa saapunut aina Lappia ja Kainuu-
ta myöten. Poliisistakin oli jälleen muutama 
kouluttaja mukana. Yhteensä koulutuksessa 
oli osallistujia 40 henkilöä.

Korkeanpaikantyöskentelyn treenitapahtuma 
on tarkoitettu eri viranomaistahojen korkean-
paikan työskentelijöille ja kouluttajille. Tree-
nitapahtuma on loistava tilaisuus vaihtaa 
ajatuksia eri toimialojen toimijoiden kesken 

Köysipelastuspäivät Tampereella 23.-24.5.2017
sekä tutustua uusiin tuotteisiin, tekniikoihin ja 
ratkaisuihin asiantuntijoiden avustuksella. 

Vierailevia kouluttajia saapui alan huipulta 
Vandernet Oy:stä Pasi Halmisto, Hard Access 
Technique Oy:stä Pasi Nissilä ja Varsinais-Suo-
men pelastuslaitokselta PEM Aleksi Pulkkinen. 
Lisäksi kouluttajina toimivat Pirkanmaan pe-
lastuslaitokselta Petri Tamminen, Harri Tam-
minen, Petteri Meskanen sekä Harri Järvelä. 
Viimeksi mainittu toimi myös koulutuksen 
järjestelijänä ja Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen yhteyshenkilönä. Koulutustapahtuman 
koollekutsujana toimi asemamestari Jenika 
Ylikauppila Varsinais-Suomen pelastuslai-
tokselta ja koulutustilaisuuden sujuvuudesta 

vastasi taustalla Hervannan aluepalomestari 
Ari Viitanen.

Tiistaiaamuna aloitettiin koulutuspäivät Her-
vannan paloaseman luokasta täsmällisesti 
klo 8:00. Tervetulotoivotusten ja esittäyty-
misten jälkeen Pasi Halmisto esitteli köysi-
pelastuksen uutuustuotteita ja kertoi niiden 
ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista. 
Lisäksi kävimme läpi päivän harjoitusrastien 
tekniikoita teoriassa sekä muutamia opetus 
ja esittelyvideoita.

Ruokailun jälkeen iltapäivällä aloitettiin käy-
tännön koulutus rasteilla. Koska osallistujia 
oli paljon, päätettiin ottaa neljä eri rastia kou-
lutuskäyttöön, jotta saataisiin mahdollisim-
man paljon väkeä osallistumaan käytännössä 
tekemiseen seisoskelun sijaan. Tarkoitushan Laskuvarjohyppääjän pelastaminen puusta
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Köysipelastuspäivät Tampereella 23.-24.5.2017
koulutuksella on rohkaista kokeilemaan uu-
sia tekniikoita ja vaihtaa kokemuksia mui-
den käyttämistä köysipelastustekniikoista. 
Rasteilla käytiin läpi kolmijalan käyttöä ja 
turvallisuustekijöitä, pelastautumispaketin 
käyttöä, köyden varassa roikkuvan pelas-
tamista ja harjoitustornissa testailtiin uusia 
tuotteita pelastuspaarin kanssa.

Suurin kiinnostus osallistujien joukossa 
kohdistui puissa roikkuvan laskuvarjohyp-
pääjän pelastamiseen ja sen tekniikoihin. 
Niinpä päätimme toisena päivänä keskittyä 
sen kouluttamiseen ja sen eri tekniikoiden 
läpikäymiseen. Tiistaiehtoona koulutuksen 
jälkeen haeskeltiin sopivaa harjoituspaikkaa 
pääkouluttajina toimineiden Pasi Nissilän, 
Pasi Halmiston ja allekirjoittaneen toimesta. 
Paikka löytyi Hervannan laskettelurinteen 
vastamäestä ja Pasit jäivät vielä valmistele-
maan seuraavan päivän koulutusrastia ilta-
kymmeneen asti.

Aamulla koulutus aloitettiin jälleen aamu-
kahvilla ja teoriaosuudella Hervannan luo-
kassa, jonka piti asiaan laajalti perehtynyt 
Pasi Nissilä. Pasi on muun muassa tehnyt 
koulutuspaketin aiheesta puolustusvoimien 
pelastustoimelle ja kouluttanut sitä heille 
käytännössä. Teoriaosuuden jälkeen siirryt-
tiin harjoituspaikalle Hervannan laskettelu-
rinteelle, porttikin alueelle saatiin auki lukui-
sien soittojen jälkeen viittä minuuttia ennen 
paikalle saapumistamme. Kohteessa kerrat-
tiin vielä tekniikoita käytännönläheisesti ja 
taljattiin laskuvarjohyppääjää esittävä nuk-
ke puiden väliin roikkumaan noin seitsemän 
metrin korkeuteen. Ei muuta kuin vapaaeh-
toiset kiipeämään puiden runkoa pitkin pe-
lastettavan yläpuolelle tekemään korotettuja 
ankkuripisteitä, jotka mahdollistavat pääsyn 
pelastettavan luokse. Tämä tekniikka oli mel-
ko monelle täysin uusi kokemus ja herätti pal-
jon keskustelua. Homma kuitenkin pelasi ja 

hyppääjä saatiin turvallisesti alas. Kertaushan 
on opintojen äiti, joten uhri uudelleen ylös ja 
pelastushomma käyntiin. Lopuksi rastin ker-
taus luonnon helmassa harjoituspaikalla sekä 
eri tekniikoiden läpikäyntiä ja köysistöjen ja 
ankkurointien kertausta. 

Kalusto kasaan ja kohti Hervannan paloase-
maa. Koska koulutuspäivää oli vielä jäljellä 
ja aurinkoinen kelikin suosi, pidettiin vielä 
pihalla rastit köyden varassa roikkuvan pelas-
tamiseksi vastapainotekniikalla sekä sähkö-
tolppaan kiipeämisen ja sieltä pelastamisen 

tekniikkaa. Loppuyhteenveto vielä ja homma 
oli paketissa. Köysipelastusharjoittelun tär-
kein tehtävä eli käytetyn pelastuskaluston 
tarkastaminen ja huolto jäivät luonnollisesti 
Hervannan paloasemalla työvuorossa olevi-
en kontolle.
 
Kiitän kaikkia mukana olleita kouluttajia ja 
koulutukseen osallistuneita pelastajia hyväs-
tä toiminnan hengestä!

Paloesimies Harri Järvelä

Köyden varassa roikkuvan henkilön 
pelastamisharjoitus
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“Olemme päättäneet, että seuraavaksi kirjoitat 
itsestäsi”, päätoimittaja Veijo Kajan sanoi, kun 
taannoin soittelin ja kyselin ehdokasta kesän 
lehdessä esiteltäväksi. Epäröin vahvasti. Yritin 
kieltäytyä. “Ei käy, asia on jo päätetty!” Että 
tässä sitä nyt ollaan, itse oman juttunsa valo-
keilassa. Kirjoitus on hieman aiempia pitempi, 
koska oleellisen tärkeänä juonteena mukana 
kulkee iso osa paloalan järjestökehitystä.

Olen syntynyt Tampereella 18. maaliskuuta 
1942. Palokunta on sanan kaikessa laajuu-
dessa ja kaikkine siihen liittyvine sisältöineen 
ollut olennainen osa elämääni seitsenvuoti-
aasta saakka.

Isäni valittiin Tampereen VPK:n päälliköksi 
vuonna 1949. Edessä oli perheen muutto 
Viinikasta palokunnanpäällikön ”virka-
asuntoon” Aleksanterin kirkkopuiston ku-
peeseen. VPK:n taloa 1955 laajennettaessa 
Pirkankadun julkisivu muuttui olennaisesti, 
kun pihanpuolelle nousi kylkiäiseksi palo-
asemasiipi. Jykevässä kivitalossa on aina 
ollut useita asuinhuoneistoja. Tänään niissä 
asuu hälytysosaston jäseniä perheineen. Hä-
lytyslähtö on aina ollut ripeä etenkin iltaisin 
ja viikonloppuisin, kun ykkösauton miehitys 
on saatu kokoon saman talon uumenista.

Kaikki hälytysosaston jäsenet saivat saman-
aikaisen hälytysilmoituksen työ- ja/tai koti-
puhelimiinsa. Pitkään ja katkotta hälyttävä 
soitto katkaisi mahdollisen muun puhelun.
“Ikiomia” lähtöjä palokunnalla ei sotavuosia 
lukuun ottamatta juurikaan ole ollut. VPK on 
alkuaikoja lukuun ottamatta ollut Tampereen 
sopimuspalokunta ja “kaukoapua” ympäris-
tökuntiin antava tehonyrkki.

Palokuntapojasta 
koulutuspäälliköksi

Omina poikavuosinani talon asuinportaan 
ylin kerros oli palokunnanpäällikön asuntoa. 
Hulppea tila 1940-luvun lopulla: pienen huo-
neen kokoinen eteinen, keittiö, kaksi makuu-
huonetta ja kaksi isoa olohuonetta. Muutto 
nykyaikaisiin asuintiloihin Kalevan uuteen 
kaupunginosaan oli edessä 1956.

Meitä oli melkoinen palokuntaperhe: isä pa-
lokunnanpäällikkö, äiti palokunnan naisosas-
ton johtaja, minä ensin palokuntapoika, sit-
temmin sammutusosaston jäsen, ensimmäi-
sen joukkueen johtaja ja lopulta palokunnan 
koulutuspäällikkö 1972. Palokunnanpäällikön 
tehtäväkin taisi siinnellä näköpiirissä. Toisin 
kuitenkin kävi. Koulutuspäällikkyyskin jäi ly-

hyeksi, kun Palontorjunta-lehdessä avautui 
toimittajan paikka kevättalvella 1973.

Minulla oli hyvät lähtökohdat. Palokuntakoke-
musta oli myös ammattipalokunnasta. Opis-
keluvuosina olin monet kesät kesurina eli tp. 
palomiehenä legendaarisen Einar V. Nurmen 
palokunnassa. Monet VPK:n ja vakinaisen pa-
lokunnan pitkäkestoiset ja hankalat operaatiot 
(esimerkkeinä Aitolahden kunnan Tasanteen 
tilan, Tampereen Ajokin autokoritehtaan ja 
Lokomon valimorakennuksen sekä Ylöjärven 
silloisen Vajaamielislaitoksen suurpalojen 
sammutustyöt), toivat kokemusta ja taitoa, 
jota ei millään harjoittelulla voi hankkia.

Journalistiksi

Lehtimiestaustani on syntymäkaupungissa-
ni. Tampereen lyseon 7. luokan erään aine-
kirjoitustunnin jälkeen muistan pohtineeni 
olisiko minussa lehtimiehen vikaa. Kaikki an-
netut otsikkoaiheet kuulostivat yhtä tylsiltä. 
Sitten välähti. Kirjoitin Tuulentupa -otsikon 
alla lennokkaan kuvauksen sodan aikaisesta 
tositapahtumasta, panssarilaiva Tirpitzin epä-
onnistumaan tuomitusta yrityksestä livahtaa 
pakoon liittoutuneiden sotalaivoja ja pommi-
koneita Norjan rannikon vuonon perukoilta.

Palomies  
    on erimies

on kirjoitussarja Tampereen pelastustoimen entisistä 
ja nykyisistä toimijoita, jotka muitten taitojensa tai 
harrastustensa ansiosta ovat tulleet tunnetuksi myös 
pelastustoimen ulkopuolella. Sarjassa on esitelty 
palopäällikkö/keihäänheittäjä Urho Aaltonen, palomies/
kuvataiteilija Taisto Toivonen, jääkiekkoilijoina tunnetuksi 
tulleet palomiehet ja Jouni Kailajärvi, Vuoden palomies ja 
kolmien olympialaisten painonnostaja.

Teksti: Juhani Katajamäki 

Kuvat: Kirjoittajan kotiarkisto

Osa 5

Itse (omassa) asiassa kuultuna
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Huomasin kirjoittamisen juontuvan. Kohta ly-
seon jälkeen tein juttuja ja pian myös laajem-
pia artikkeleita paitsi Aamulehteen ja Kansan 
Lehteen myös aikansa uuteen tulokkaaseen, 
Suomen ensimmäiseen kaupunkilehteen. Le-
gendaarisen Urpo Lahtisen perustama Tampe-
relainen oli huolella toimitettu, jokaiseen ko-
tiin jaettu ajankohtainen uutisväline. Jossain 
vaiheessa olin lehden tuotteliain kirjoittaja. 
Jutut olivat omia valintojani ja aihealueeni 
laaja. Mieluisinta ei lie vaikea arvata.

Journalistiopinnot aloitin Yhteiskunnalli-
sessa Korkeakoulussa, tulevassa Tampereen 
yliopistossa. Opinnot etenivät verkkaan, kun 
kesäiset yli neljän kuukauden tp. palomies- eli 
”kesämiespestit” tuottivat mukavat ansiot.

Helsinkiin

Opinnot jäivät lopulta kesken. Synnyinkotiini 
heti lehden ensivuodesta asti tilatusta Palon-
torjunnasta huomasin mielenkiintoisen työ-
paikkailmoituksen. Sain kutsun työhaastatte-
luun, ja hyvin kävi. Toimitus Neitsytpolku 3:ssa 
Eirassa tuplaantui, kun päätoimittaja Lauri 
Santala sai työtoverin Tampereelta. Aloitin 
1.4.1973. Samana vuonna myös avioiduin.

Suomen Palontorjuntaliiton tiedotussihteerin 
vaihtaessa työtehtävää liiton toiminnanjohta-
ja otti yhteyttä ja kysyi kiinnostusta toimeen. 
Itse en ollut asiassa lainkaan aktiivinen. Pidin 

itsessäni journalistina, en tiedottajana. Palon-
torjunnan toimituskunta oli kait tyytyväinen 
aikaansaannoksiini, kun tarjosi minulle toimi-
tussihteerin paikkaa ilman hakumenettelyä. 
Tiedän toimituskunnan olleen närkästynyt 
Palontorjuntaliiton ”välivedosta”.

Lehden toimitustekninen työ siirtyi vastuul-
leni 1.5.1975. Silti kirjoitin aktiivisesti ja tein 
juttumatkoja. Pidin työstäni. Lasse oli oiva 
esimies, tiukka mutta myös vapaat kädet 
antanut. Maaliskuussa 1977 lehti muutti Val-
purintien väljiin tiloin Meilahteen.

Kahden lehden 
päätoimittajaksi

Sitten tapahtui yllättävää. Lauri valitteli pää-
kipuja. Pikaiseksi oletettu sairaalakäynti pal-
jasti vakavan sairauden. Sairausloma jatkui 
pitkään. Minut nimitettiin vt. päätoimittajaksi 
1978 alussa. Tein kahden miehen työt.

Tauti vei esimieheni ja työtoverini sairauss-
eläkkeelle. Päätoimittajuuteni vakinaistettiin 
ilman toimen hakuun panoa maaliskuussa 

1980. Lauri ehti viettää eläkevuosia kesään 
1985 asti. Sitten suruviesti tavoitti.

Jatkuvasti laajenevan alan tietonälkää tyy-
dyttämään oli Palontorjunnan rinnalle pe-
rustettu uusi julkaisu 1971, neljännesvuo-
sittain ilmestynyt Palontorjuntatekniikka. 
Levikki ei toivotulla tavalla lähestynyt Pa-
lontorjunnan (ja sen seuraajan Pelastustie-
don) lukuja, joten erikoisammattilehdestä 
on luovuttu. Vuodesta 2004 lähtien palotek-
ninen aineisto on ollut osa Pelastustiedon 
sisältöä.

Takaisin kaupungin 
ytimeen – uusi nimi

Historiansa ensimmäiset omistuspohjaiset 
toimitilat lehti hankki Eirasta syksyllä 1979. 
Lehden julkaisijajärjestöt olivat järjestäyty-
neet Palo- ja pelastustieto- yhdistykseksi, 
jonka omistukseen Pieni Roobertinkatu 8 B 
12 -huoneisto tuli. Väljyyttä riitti: viisi huo-
netta ja keittiö. Minulla oli hulppea viiden 
ikkunan kulmahuone, joka myös kokousti-
lana toimi.

Purkutalot teettivät töitä 70-luvun alussa. Lyhyen ajan sisällä sattuneet useat palot pa-
nivat epäilemään pyromaania. Kuva on Tammelan Puistokatu 1:stä toukokuussa 1971. 
Suihkuputken varressa tp. palomies Katajamäki. Sammutustyönjohtajana esimieheni 
ruiskumestari Olavi Mandelin, jolle tilanneselvitystä antaa VPK:n joukkueenjohtaja 
Arvo Lehmus. Palonsyyksi paljastui pikkupoikien tulitikkuleikki.
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Pikku-Roballa viihdyimme 19 vuotta. Paikka oli 
kaikin puolin strateginen. Joka päivä ikkunas-
tani näin ja kuulin Erottajan silloisen pääpalo-
aseman yksiköiden muistutukset oman työn 
luonteesta. Käden ulottuvilla oli paloalan kes-
kusjärjestö Palontorjuntaliitto ja pian myös Pa-
lopäällystöliitto. Erottajanmäen toisella laidal-
la olivat aineiston ja henkilösuhteiden vuoksi 
tärkeät kuvatoimisto Lehtikuva sekä Helsingin 
Sanomien sekä Ilta-Sanomien toimitukset ar-
kistoineen. Hesarin ja Iltiksen ”tulipalotoimit-
tajat” tulivat tutuiksi. Lähes päivittäin Hannes 
Markkula ja kumppanit kyselivät tuoreita häly-
tystietojamme ja kuulumisemme maakunnista. 
Aineistoja annettiin ja saatiin.

Kun Palontorjunnan aihealueeseen Suomen 
Palontorjuntaliiton ja Suomen Väestönsuoje-
lujärjestön SPEK-fuusion seurauksena vuoden 
1993 alussa tuli myös väestönsuojelu, syntyi 
tarve muuttaa lehden nimi laajentunutta toi-
mintakenttää vastaamaan. Palontorjunnasta 
tuli Pelastustieto.

Elokuussa 1998 lehti muutti Kotkankadulle 
Alppilaan. Tilat osti Palosuojelun Edistämissää-
tiön Palontorjunta - Brandvärn -rahasto. Pikku 
Roba kunnostettiin ja annettiin vuokralle.

Pitkä tie

Aloitin 1973 ja jäin eläkkeelle 2003. Palontor-
junta/Pelastustieto -vuosia kertyi tasan 30. 
Aloittaessani lehdentekoprosessi käsikirjoi-

tuksista painovalmiiksi julkaisuksi oli kankea 
ja hitaasti etenevä, sanalla sanoen pitkä. Toi-
mitus laati sisältöehdotuksen, jonka se esit-
teli hallinto- ja talousasioihin keskittyneen 
toimituskunnan, nykyistä Palo- ja pelastus-
tieto ry:n hallitusta vastanneen toimielimen 
kokousasialistan hännänhuippuna. Hidas 
etenemistapa oli ”vanhoja” asioita suosiva. 
Toimituskunta kokoontui harvakseltaan, ja 
esillä saattoi olla kahdenkin tulevan lehden 
sisältö. Kun näin oli, ja sisältöehdotuksen kä-
sittely kokouksessa sittenkin lähes muodolli-
suus, halusin kankeasta prosessista eroon.

Luonteva siirtymishetki oli lehden julkaisu-
pohjan muutos Palo- ja pelastustieto ry:ksi 
vuoden 1978 alussa. Enää lehtien sisältöä ei 
käsitelty julkaisijayhdistyksen hallituksessa. 
Erillisenä toimijana oli asiantuntijapohjainen, 
julkaisijajärjestön operatiivisten jäsenjärjes-
töjen esittämistä ehdokkaista valittu toimi-
kunta. Sen jäsenet olivat pääsääntöisesti 
järjestöjensä tiedotustehtävistä vastaavia.

Varhaiseläkkeelle 
paloalan lehdistön 
perinnepäivänä
Eläkkeelle vuonna 2003 jäädessäni olin vasta 
kolmas päätoimittaja Palontorjunnan ja Pelas-
tustiedon 53 vuoden historiassa: viisi vuotta 
toimittajana ja toimitussihteerinä, 25 vuotta 
päätoimittajana. Kätteni jälki hyvässä ja huo-
nossa näkyy melkoisena määränä pääkirjoi-
tuksia, onnettomuusselostuksia ja palokuntien 
sekä myöhempien pelastuslaitosten jatkuvasti 
monipuolistuneesta toiminnasta ja pelastus-
toimeksi laajentuneen alan (ja sen järjestöjen) 
yhteiskunnallisesta merkityksestä kertovissa 
artikkeleissa, kuvissa ja sivutaitoissa. Olen saa-
nut tehdä työtä, joka on ollut enemmän kuin 
ammatti, ja olen voinut jatkaa kirjoittamista 
palokuntahistorian ympärillä ”reservistäkin”.

Päätös jättäytyä eläkkeelle hieman etuajas-
sa syntyi vähitellen. Kun vuonna 2003 tuli 
täyteen tasan 30 vuotta Palontorjunnan ja 
Pelastustiedon tekijänä, oli oiva ajankohta 
siirtyä varhaiseläkkeelle. Työnantaja järjesti 

Porraskuiluun putoamisista juttua teke-
mässä Tiiliruukinkadulla 11.9.1970.
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mieluisan läksiäisjuhlan paloalan lehdistön 
kolmantena perinnepäivänä 1. huhtikuuta. 
Perinnepäivästä raportoineen Pelastustie-
don mukaan sain vastaanottaa muistamisia 
”monen tunnin ajan”. En voi kieltää: miellyt-
tävältä tuntui kun niin monella oli niin paljon 
sanottavaa.

Palokuntahistoria 
kiinnostaa yhä

Palokuntahistoria kaikkineen on aina kiinnos-
tanut. Eläkkeelle jäätyäni ei heti ollut aietta 
hakea isoja haasteita. Jutut Pelastustietoon 
riittivät hyvin täyttämään ”tyhjiötä”. Pian kui-
tenkin tamperelainen palomestari Ari Vakki-
lainen Kuntien palopäällystö KTV ry 215:stä 
kysyi kiinnostusta järjestön 50-vuotishistorian 
laatimiseen. Tartuin mieluusti aiheeseen, jos-
ta oli paljon henkilökohtaisiakin kokemuksia. 
Kirja Edunvalvontaa vuodesta 1954. Kuntien 
palopäällystö KTV ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu 
ilmestyi 2004. Työtä viimeistellessäni SPEKin 
toimitusjohtaja Simo Tarvainen kyseli kiinnos-
tustani isoon hankkeeseen. Keskusjärjestön 
alku juontuu Suomen Yleinen Palokuntaliitto 
ry:n perustamisvuoteen 1906, ja paloalasta 
pelastusalaksi muuttuneen keskusjärjestö-
toiminnan tasaluku lähestyi. Tuhti 100-vuo-
tishistoria piti saada kattavasti kansien sisään 
lyhyehkössä ajassa.

Tartuin haasteeseen. Aatteen paloa - arjen 
turvaa. Palokuntien liitosta pelastusalan kes-
kusjärjestöksi -historia (552 sivua) valmistui 
ja julkistettiin palokuntajärjestötoiminnan 
suurjuhlassa Finlandia-talossa 2006. Kirjoi-
tin aineistosta saman vuoden loppupuolel-
la suppean tiivistelmän Pakkopalokunnista 
aluepelastuslaitoksiin.

Julkaisut toivat uusia työtarjouksia. Tampe-
reen keskuspaloasema täyttäisi tasavuodet 
2008. Juhlan alla tutusta kesätyöpaikastani 
ilmestyi historiakirja Kepalo 1908-2008, Tam-
pereen keskuspaloasema 100-vuotias. Palo-
suojelun edistämissäätiö juhli 60-vuoden 
taivalta 2009. Juhlahistoriikki Uusiutuva kuin 
feenikslintu ilmestyi.

SPEK:n varhaisiin edeltäjiin kuuluneesta Suo-
men Palosuojeluyhdistyksestä haluttiin oma 
juhlajulkaisu 2012. Toimitin Aatteen paloa - 
arjen turvaa - aineistosta suppean historiikin 
Suomen Palosuojeluyhdistyksen itsenäiset 
vuodet 1922 - 1967.

Vuonna 2012 Palosuojelurahasto kustansi 
rahaston 70-vuotisesta taipaleesta kertovan 
juhlajulkaisun Pesosen kuningasajatukses-
ta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja 
kumppaniksi. Kirjoitin historiaosuuden: Leo 
Pesosen, maan palotoimen suurmiehen 
saavutuksia on myös Palosuojelurahasto. 
Aikataulun mukaisesti joulukuussa 2013 
valmistui vuonna 2009 solmimani iso kirjoi-
tushanke, Helsingin VPK:n 150-vuotishistoria. 
Isokokoinen, yli 300-sivuinen Vapaaehtoista 
vain liittyminen. Helsingin Vapaaehtoinen 
Palokunta 1864 - 2014 julkistettiin laajaa 
julkisuutta saaneessa kansallisessa palokun-
tajuhlassa keväällä 2014.

Historiateosten ohessa olen L& L:n Palomies 
on erimies -juttujen rinnalla kirjoittanut Pe-
lastustietoon kahta kirjoitussarjaa: Veteraa-
nin ääni kertoo palotoimen voimakkaista 
persoonista, tämän vuoden viisiosainen It-
senäisyytemme ajan palo- ja pelastustoimi 
ei tarkennusta kaivanne.

”Mansem miäs”

Tätä juttua alkukesän viikonloppuna 2017 
aloittaessani mieleen muistui Hesarin sun-
nuntailiitteen taannoinen pääjuttu perussuo-
malaisten puoluevaltuuston kokouksesta. 
Jutun yli koko sivun leviävässä valokuvassa 
neljä jääkiekkofania jonotti kokouspaikkana 
olleen huoltoaseman baaritiskillä kahvia ja 
sämpylää. Selkäpuolelta otetussa kuvassa 
kolmen yllä on tamperelaisjoukkueen pu-
sakka, neljännen anorakin selässä lukee isolla 
painettuna ja alleviivattuna HYVÄ PERSU.

Minulle perussuomalaisuus ei liity politiik-
kaan. Minulle yhdyssana on synonyymi 
pääkaupunkilaistuneelle (?) perustampere-
laisuudelle. Yhä se kuuluu murteena puhees-
sani ja (vaikka Stadin vuosiakin on jo yli 40) 
paistanee tästäkin jutusta. Ja jotain kait sekin 
kertoo, että VPK:n vuosikokouksessa minut 
aina valitaan kokouksen puheenjohtajaksi.

Perustamperelaisuuteen liittyy olennaisesti 
jääkiekkoilu. En ole poikkeus. Pikemminkin 
päinvastoin. Urheilutoimittaminen on ollut 
osa journalistin minuuttani. Raportoin tam-
perelaisjoukkueiden Helsingin ja Espoon otte-
luista vuodesta 1973 vuoden 2013 maaliskuul-
le asti. Siis vielä kymmenen vuotta eläkkeelle 
jäämiseni jälkeenkin. Aluksi kirjoitin Irtokiekot 
-kolumneja Kansan Lehteen, myöhemmin 
ryhdyin Ilta-Sanomien jääkiekkoavustajaksi.

Toimin pitkään myös IS- Tähtiraadin Helsin-
gin lauantaiottelujen “puheenjohtajana”. 
Bongasin ennen peliä yleisön joukosta kolme 
raatimiestä (tai -naista), yleensä jääkiekkoih-
misiä mutta myös julkisuuden ja politiikan 
edustajia. Hieman ennen päätösvihellystä 
raati valitsi ottelun mielestään kolme paras-
ta pelaajaa. Harvoin kukaan kieltäytyi raatiin 
tulemasta, kerrottiinhan raatilaisten nimetkin 
ottelun alkuminuuteilla ja seuraavassa Iltik-
sessä. Raadissa saattoi kyllä esiintyä paitsi 
asiantuntemattomuutta myös hiven puolu-
eellisuutta… Päätöstä piti silloin ohjata ”lem-
peää väkivaltaa käyttäen”. Pelipaikkakuntien 
valinnat kolmen, kahden ja yhden tähden 
pelaajista kerrottiin maanantaisen IS:n Täh-
tilaatikossa.

Hyvä, Ilves ja Tappara! Ja koska kumpikin jo 
vuosikaudet yhtä läheisiä olette olleet: Hyvä, 
Tappara ja Ilves!  - “Kyä näin o!”

Kahvihetki Palontorjunnan toimitukses-
sa Pikku Roballa kauan sitten. Keskellä 
lehden pitkäaikainen “hovikuvaaja” Ka-
levi Keski-Korhonen. Toisena keskustelu-
kumppanina Palontorjunnan toimittaja 
Erkki Syysmeri.
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Kohta kaatuu 
aitaa ja muijaa!
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Yhtenä päivänä soi puhelin. Olin jo perintei-
sesti jättämässä vastaamatta, kun en nume-
roa tuntenut, joku kauppias kuitenkin. Tuo-
mo kehotti kuitenkin vastaamaan ja luurin 
toisessa päässä olikin tuotantotiimin Reet-
ta, joka kutsui kilpailemaan. Jaiks! Jännitys 
nousi vähintään potenssiin miljoona! Myös 
paniikinomainen valmistautuminen alkoi: 
roikkumista siellä täällä, gladiaattorijump-
paa salilla ja YouTubesta pyörittämään Ame-
rikan versiota. Myös ”Paasonen-kilpailija”-
haastatteluja käytiin harjoitusmielessä, sillä 
sekä oma että Tuomon pahin pelko oli, että 
juttelen jotain ihan urpoa ja päätöntä, mitä 
saa sitten hävetä. Ja josta palokunnassa kuu-
lisi vuosia. Ja saisi jonkun lisänimen. Ja mitä 
ihmiset hihittelisivät kaupassa. Ja salilla ei 
pidettäisi minään ja kuristeltaisiin vain. No 
niin, nyt riittää! Mutta juu, nämä ja miljoona 
muuta ajatusta pyörivät päässäni.

Kuvauspäivänä tohina alkoi välittömästi, kun 
Tähti Areenalle saavuin. Kenkää, kisa-asua ja 
kypärää tuli sylin täydeltä. Saman tien ku-
vattavaksi, lämmitelkää jo vähän, katsotaan 
teille paikat, sanokaa jos menette vessaan 
tai minne vaan, muistakaa juoda, kuunnel-
kaa ohjeet... Huh huh, mitähän tästä tulee. 
Fiilis oli kuitenkin katossa ja vaikka koko ajan 
jännitti, tuntui se enää kutitteluna mahan 
pohjassa. 

Kuvaus kesti kerrallaan noin viiden tunnin 
ajan ja vaikka fyysiset osuudet veivät tuosta 
ajasta vain murto-osan, haukkasi psyykkinen 
puoli kyllä loput voimat melko tehokkaasti. 
Jokainen suoritus vaati kuitenkin uuden la-
tautumisen ja lajithan olivat meille kaikille 
uusia ja vieraita, etukäteen olivat harjoitel-
leet vain gladiaattorit. Plussana oli vielä pelin 
henkeen kuuluva uhittelu ja Paasosen kysy-
mysten jännittäminen. Jo vain oli takki tyhjä 
kotiin lähtiessä. Tai hetkinen, oikeastaan sil-
loin oli kyllä takki ja taskutkin pullollaan lois-
tofiilistä! Olin päässyt kokemaan sen, josta jo 
24 vuotta takaperin haaveilin, ja jonka en olisi 
uskonut koskaan tapahtuvan.

Tarvitseeko vielä kerran sanoa, että tää oli 
huippu juttu! Tuotantotiimi hoiti homman 
loistavasti, kilpailijoilla oli tsemppaava ilma-
piiri ja hei, multakaan ei päässyt sammakoita 
suusta! Toki voin olla erimieltä siinä vaihees-
sa, kun itseäni syksyllä töllöstä katselen. Voi 
luoja, punastuttaa jo valmiiksi. Ihan ehdot-
toman erityismaininnan ansaitsevat mun 
kannatusjoukot. Olitte just sitä mitä pitikin: 
kovaäänisiä, erottuvia ja mun tukena. Vaikka 
minä kilpailin, te annoitte energian. 

Kiitos jokainen tsemppaaja!

Ensihoitaja Johanna Lähteinen

Mukana Gladiaattorit-kisassa oli myös Pirkanmaan 
pelastuslaitokselta palomies Mikko Isoniemi. Niin 
Mikon kuin Johannankin kisamenestyksestä ker-
romme lisää myöhemmin.

Tämä tarina alkaa vuodesta 1993. MTV3 
täräytti ruutuihin ohjelman Gladiaat-
torit ja minä olin välittömästi myyty. 

Yhdeksänvuotiaan tytön verkkokalvoille pa-
loi pullistelevat lihakset, Katariina Ebelingin 
olkatoppaukset ja Pantterin paljaat pakarat. 
Vaikka alkuvuodesta esitetyt uusinnat nau-
rattivat nyt tökeryydellään, muistan Gladiaat-
toreiden olleen lapsena itselleni kovin juttu 
ikinä! Ja juu, vähintään yhtä kovalla innolla 
katsoin sarjan uusintoja ja fiilistelin kuinka 
huippua olisi joskus päästä kokeilemaan jo-
tain vastaavaa.

Ja niinhän siinä kävi, että keväällä Nelonen 
ilmoitti Gladiaattoreiden palaavan ruutuihin 
ja ohjelmaan haettiin kilpailijoita. Halleluja 
ja aamen! Mikä munkki! Homman sinetöi 
Ruttukorva-Mäntyniemen kannustuspuhe 
”Voisit olla just sopivan pöljä hakemaan ton-
ne”. Ei muuta kuin hakuvideota kuvaamaan, 
ja lähettämään eteenpäin. Ikenet näkyivät 
ensimmäisen kerran saadessani kutsun boot 
campille; päivään, jossa 55 mimmiä otti toisis-
taan mittaa erilaisissa fyysissä haasteissa. Pit-
kin päivää porukkaa karsittiin ja viimeiset 30 
naista haastateltiin. Miehet olivat vastaavan 
suorittaneet edellisenä päivänä. Lähtiessä tuo-
tantotiimi lupasi olla seuraavalla viikolla yhte-
ydessä ja ilmoitella, miten käy. Kynsien syönti 
alkoi ja perhoset myllersivät vatsassa.
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Jos et vielä tiedä, mitä tarkoittaa ”viedä 
koppa”, ”piksu” tai ”rähmäsäännöt” niin 
nyt on aika ottaa selvää! Tampereen 

Palokunnan Urheilijat eli TaPU tarjoaa jäse-
nilleen erilaisia liikuntamahdollisuuksia jouk-
kueurheilun parissa pitkin vuotta.

TaPU:lla oli viime vuonna joukkue jääkiekon 
harrastesarjassa, ja tarkoituksena on kerätä 
joukkue myös ensi kaudelle. Pelejä on kaudes-
saan noin 20 eli suunnilleen kerran viikossa. 
Pelit pelataan ns. ikämiessäännöillä eli samoil-
la, mitä turnauksissakin, mutta viimevuotisen 
perusteella vastassa voi olla 20–50-vuotiaita ja 
vauhtikin välillä sen mukaista. Jokin tuntuma 
kiekkoiluun olisi siis hyvä olla. Joukkueessa 
mukanaolijat maksavat itse osan kuluista: noin 
200 euroa / kausi pelipassin kanssa. Joukku-
een runko on jo kasassa, ja vanhimmat pelaa-
jat lähentelevät viittäkymppiä, mutta mukaan 
mahtuvat vielä sekä nuoret että vanhat pelaa-
jat. Kesämiehetkin ovat tervetulleita, ja voivat 
pelata kauden loppuun, vaikka työt eivät jat-
kuisikaan. Asiasta voi tiedustella lisää Marko 
Sainivaaralta, p. 040-5041122.

JOUKKUEURHEILUA KAUDELLE 2017–2018
Aamujäät on perinne, mikä alkaa taas elo-
kuussa. Harjoitukset ovat maanantaisin ja 
keskiviikkoisin Hervannan jäähallissa klo 
10:00 ATC Hockeyn järjestämänä. Tiistaisin 
pelataan kello 10:00 ja torstaisin 11:45 TaPU:n 
järjestämänä Haka 2. Vuorot maksavat 2 eu-
roa/kerta. Varustuksena jääkiekkovarustus ja 
pelit pelataan ikämiessäännöillä. Hervannas-
sa pääsääntöisesti vauhti on maltillisempi, 
joten höntsyjen aloitus uudelleen onnistuu 
hyvin iästä huolimatta.

Salibandya on tarkoitus pelailla perjantai-
aamuisin, mutta vuoron alkaminen on vie-
lä auki. Viime vuosina TaPU on osallistunut 
Spiral-liigaan, ja mahdollisesti näin on myös 
ensi kaudella. Salibandykin on kärsinyt vähän 
pelaajapulasta, joten nyt olisi tarjolla muka-
vaa urheilua mukavassa porukassa. Saliban-
dyasioista voi tiedustella Tiaisen Tuomaksel-
ta, p. 040-587952 tai Mikko ”Nasty” Jokiselta, 
p. 040-8681138.

Jalkapalloa pääsee pelaamaan kesäisin. Futis-
velhomme Lammisen Tero (p. 041-5477990) 
kutsuu palloilijat paikan päälle WhatsApp-ryh-
mässä, kun vuoroja luvassa. Isona jalkapallo-
tapahtumana on tulossa tänä kesänä jalka-
pallon SM-kisat TaPU:n järjestämänä. Kisat 
pelataan 4.–5.7. Nokialla. Pelastuslaitokselta 
tulee kaksi joukkuetta, jotka ovat jo kasassa, 

mutta toimitsijoita ja muita talkoolaisia tar-
vitaan aina! Ota yhteyttä Petteri Meskaseen ( 
p. 0400-770195), jos haluat mukaan. Ja muut 
tulevat kannustamaan omia, jotta nähtäisiin 
molemmat Tampereen joukkueet finaalissa!

”Uutena” lajina aloitetaan piksu eli lentopallo 
syksystä lähtien. Lajihan on perinteinen pa-
lokuntalaji, ja toivottavaa onkin, että vanhat 
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JOUKKUEURHEILUA KAUDELLE 2017–2018

tekijät tulevat hakemaan helpolla juomat 
nuoremmilta. Lentopalloa pelataan keski-
viikkoisin välillä 16.08.2017–27.12.2017 ja 
03.01.2018–09.05.2018 kello 20:00–21:30. 
Vuoroa ei ole 18.10.2017, 6.12.2017 ja 
28.2.2018. Paikkana on Vuoreksen koulukes-
kuksen palloilusali. Asiassa on puuhamiehe-
nä Harri Järvelä 050-5951159.
 
Pelastuslaitokselle on viime vuosina tullut 
iso määrä uusia työntekijöitä, ja hyvä tapa 

tutustua uusiin työkavereihin on leikkimieli-
nen pelailu. Pidempään talossa olleet voivat 
osaltaan auttaa tiedonkulkua ja informoida 
kyseisistä pelailumahdollisuuksista. Toivot-
tavaa myös on, että konkaritkin lähtisivät 
peleille, varsinkin nyt piksua pelailemaan. 
Hyvänä esimerkkinä toimii juuri eläköitynyt, 
monen lajin taitaja Innasen Jami, joka oli ot-
tanut Tappara-paitansa olohuoneen seinältä 
ja tuli Hervannan jäille näyttämään kuinka 
putket kulkevat vielä.

TaPU
TaPU on Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
henkilökunnan urheiluseura. TaPU järjestää 
jäsenistölleen runsaasti erilaisia urheilu- ja 
virkistysmahdollisuuksia. Yhdistyksellä on 
myös vuokrattavana Taputar-vene, jota pää-
sääntöisesti voi tunnelmaltaan verrata Suvi-
laivaan. Kilpailutoimintaan TaPU osallistuu 
ahkerasti, kuten mm. vuosittain järjestettäviin 
palomiesten SM-kilpailuihin sekä muihin tur-
nauksiin. Urheiluseuraan voivat liittyä kaikki 
pelastuslaitoksen työntekijät. Jäsenmaksu on 
5 euroa vuodessa. Puheenjohtajana on Pet-
teri Meskanen. Petterin tavoittaa numerosta 
0400-770195 tai sähköpostilla petteri.meska-
nen@tampere.fi. Petteriin voi ottaa yhteyttä 
kaikissa urheiluseuraan liittyvissä asioissa. 

Urheiluseurasta voit lukea lisää osoitteessa 
www.tapu.fi. TaPU:lla on sivu myös Face-
bookissa ja jäsenistölle on myös WhatsApp-
ryhmä. Ota yhteyttä Petteriin, jos haluat 
liittyä ryhmään. Ryhmässä ei ole tarkoitus 
höpötellä, vaan välittää tietoa ja ilmoittautua. 
Yleensä joukkueilla on vielä omat ryhmän-
sä, ja kilpailuihin ja tapahtumiin perustetaan 
omat ryhmät.

Ensihoitaja Marko Sainivaara
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Kilpa-ammuntaa harrastavalle Paa-
volan Matille on pokaaleita, mi-
taleita ja kunniakirjoja kertynyt. 
Paavola ryhtyi harrastamaan kilpa-

ammuntaa jo 80-luvun alkupuolella, mutta 
toden teolla kisoja hän ryhtyi kiertämään 
vasta palomiehen virasta eläkkeelle jäätyään 
joulukuun alussa vuonna 1992.

– Kierretty on, toteaa Paavolan vaimo Ulla 
Kylmäniemi huokauksen ja naurun kera. Hän 
kertoo kuitenkin nauttineensa kiertämises-
tä, kun on saanut laajalti nähdä Suomea. 
Vaimo toimii huoltajana kisareissuissa. Tosin 
Paavolan kilpakumppanit kutsuvat häntä 
valmentajaksi. Vaimo tuntuu toimivan myös 
kisa-arkistona. Juttua tehdessä vaimo luette-
lee kisakaupungit, vuodet ja myös mukana 
olleet kilpakaverit.

Paavolalle on kertynyt niin Suomen Palo-
henkilöstön kuin Ampumaliitonkin kisojen 
suomenmestaruuksia useita. Puhumattakaan 
toisista ja kolmansista sijoista - mistä myös 
aina mitali tai pokaali on tullut. Lisäksi Paa-
volalla on hallussaan useita kunniakirjoja saa-
duista suomenennätyksistä. Palohenkilöstön 
SM-kisoissa lajeina on ollut trap, luodikko tai 
hirvi-ammunnat. Alkujaan ammunta alkoi 
kiinnostaa metsästysharrastuksen ohessa 
jo nuorena. Viisitoistavuotiaana hän hankki 
ensimmäisen aseensa, pienoiskiväärin. Tam-
pereen Pappilassa asuva Paavola muistelee 
kuinka vielä jokunen vuosikymmen sitten 
lähti polkupyörällä Alasjärvelle metsästä-
mään ase selässään. Nykyään ei juuri ase se-
lässä ainakaan kaupunkialueella voi ajella.

Paavola muistelee kuinka työkaverit koettivat 
toisinaan kujeilla palokuntalaishengessä.
– Kun Sulosen Jussi vaikka tuli kaupassa vastaan 
niin kyseli pingistä pelaamaan. Yrittävät siis saa-
da vanhaa äijää pingistä pelaamaan, että käsi 
puutuisi juuri ennen kisoja. Ne ovat niitä palo-
kunnan koiran kujeita, Paavolaa naurattaa.
– Paljon pelasinkin kyllä pingistä, ainakin He-
pa Pullin ja (Pekka) Marjamäen kanssa silloin 
aikanaan.

Pokaaleita 
museoitavaksi asti

Paavolalle tulee ikää tänä vuonna 80 vuot-
ta. Tahti ei kuitenkaan ole hiljenemässä. 
Pohjois-Hämeen ampujat ry:een kuuluva 
Paavola käy harjoittelemassa ammuntaa 
säännöllisesti Aitovuoren ja Koskikeskuksen 
ampumaradoilla. Hyvin näyttävät ammun-
nat edelleen sujuvan, kun katsoo Paavolan 
puhelimessa olevia kuvia maalitauluista. 
Kunnon kasoja ja vieläpä keskellä taulua. 
Kisasuunnitelmiakin on paljon. Palohen-
kilöstön SM-ammunnat järjestetään tänä 
vuonna Porissa heinäkuun alussa. Paavola 
odottaakin jo Porin kisoja, sillä hänellä oli 
äskettäin parin vuoden tauko kilpailuista 
polvileikkauksen takia. Pori on myös mie-
leinen paikka siinä mielessä, että siellä hän 
voitti ensimmäisen suomenmestaruutensa 
80-luvun alussa. Porin jälkeen odottavat 
Kuopion kisat ja kovasti muitakin kisoja on 
tulossa. Paavola muistelee, että Tampereella 
Palohenkilöstön SM-ampumakisat on ollut 
yhdesti, joskus 80-luvulla. TaPU oli mukana 
järjestelyissä, ja kisat käytiin Kokkovuoressa 
Pirkkalassa. Joukkuekavereina Palohenkilös-
tön kisoissa ovat vuosien varrella kiertäneet 
mm. Suvannon Veikko, Valkaman Arto, Lep-

pihalmeen Jyrki, Lehtisaaren Jari ja Lehti-
saaren Raimo. Poriin matkataan Suvannon 
Veikon kanssa.

Palkintoja ampumakisoista on kertynyt jo 
niin paljon, että niitä on täytynyt alkaa pois-
taa kodista, kun ei oikein muuta enää mahdu 
- etenkin kun siihen lisätään vielä pilkkikisoista 
tulleet palkinnot. Ensin Paavola teki vaimon 
kanssa pienen inventaarion palkinnoista, ja 
kaikki palkinnot kasattiin yhteen olohuoneen 
nurkkaan. Henkilökohtaisia SM-kultamitaleita 
oli kertynyt 34 kappaletta ja joukkuekultaa oli 
tullut 30 kertaa. Muita kultamitaleita oli vajaat 
300. Hopea- ja pronssisijoista palkintopytty-
jä oli kertynyt yhteensä 578 kappaletta. Kun 
mietittiin, ettei roskiinkaan raaskisi ainakaan 
kaikkia palkintoja heittää, heille tuli mieleen, 
josko niitä lahjottaisi Pirkanmaan pelastuslai-
toksen Palomuseoon. Kiitoksien kera otimme 
palkinnot vastaan, ja niinpä Palomuseossam-
me on nyt Paavolan Matinkin kisapalkintoja 
Palohenkilöstön kisoista esillä.

koulutussuunnittelija  
Jarmo Ruotsalainen
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Nokian VPK on usean vuoden 
ajan muistanut paikallisia lapsia 
ja nuoria lähinnä turvallisuu-
teen liittyvillä asioilla. Aiempi-

na vuosina palokunta on lahjoittanut mm. 
heijastinliivejä pienille tarhalaisille ja kaikille 
eskarilaisille. Tänä vuonna päätimme tehdä 
lahjoituksen pienten lapsipotilaiden hyväksi. 
Koska ambulanssiin joutuminen on kuitenkin 
aina jännittävä tilanne, voi pieni pehmonalle 
tuota hetkeä vähän helpottaa. Nalle on tar-

Nokian VPK lahjoitti 
300 pehmonallea

koitettu annettavaksi lapselle omaksi eli sitä 
ei tarvitse ensihoitajan pyytää takaisin sai-
raalan päässä. Lapsipotilaita on hoidettavana 
ambulansseissa Nokialla muutamia kappa-
leita kuukauden aikana, joten lahjoitukses-
ta piisaa nalleja useiksi vuosiksi eteenpäin. 
Nallet ovat allergeenivapaita ja turvalliseksi 
testattuja tuotteita.

Toni Kuittinen
Palokunnan päällikkö, Nokian VPK

Palokunnan päällikkö Toni Kuittinen 
(vas.), ensihoitaja Mikko Lahtinen, 
ensihoitaja Beerit Salminen, ensihoitaja 
Tuomas Ala-Räisänen, palomies Timo 
Tuominen  ja vs. paloesimies Markku 
Mäntysaari.
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Kuva1: Palotarkastusinsinööri Perttu Mukkala sekä palo-
tarkastajat Petri Lydén ja Ulla Heino neuvonpidossa.

Kuva2: Autoverstaalla huoltoasentaja Tarmo Vinqvist kor-
jaamassa sinivilkkuja.

Kuva3: Ensihoitajat Sami-Pekka Korpela ja Ossi Myllymäki 
sekä palomies Jari Hukkanen ensihoidon aamutarkastuk-
sia tekemässä.

Kuva4: Vahtimestari Juha Nevala aamun postikierroksella.
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Tällä palstalla 
kuvataan Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen arkea. 
Koska toimitus ei aina 
pääse joka puolelle 
Pirkanmaata kuvailemaan, 
otamme mielellään vastaan 
myös lukijoiden ottamia 
kuvia. Kuvat voi lähettää 
palstan toimittaja Jarmo 
Ruotsalaiselle osoitteeseen 
jarmo.ruotsalainen@
tampere.fi. Liitä kuvan 
mukaan tiedot kuvissa 
olevista henkilöistä ja 
lyhyt kuvaus tilanteesta. 
Muistathan aina pyytää luvan 
kuvaamiseen ja julkaisuun.

Tuokiokuvia…
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Kevät ja alkukesä oli Pirkanmaalla vähäsa-
teinen ja luonto oli kuivaa. Tämä näkyi myös 
maasto- ja metsäpalojen määrässä. Poik-
keuksellisen laaja ja pitkäkestoinen metsä-
palo syttyi perjantaina 19.5. Kangasalan ja 
Lempäälän rajalla. Maastopalo levisi noin 60 
hehtaarin metsäpaloksi, ja pelastuslaitoksen 
sammutustyöt kestivät useita päiviä.

19.5.2017 havaittiin Kangasalan Haapalam-
min ja Maununkorventien välisellä metsäalu-
eella savunmuodostusta. Hätäilmoitus maas-
topalosta tehtiin 10.25 alueen yli lentäneestä 
lentokoneesta. Maastopalon syttymishetkel-
lä ei ollut metsäpalovaroitus voimassa, mutta 
maasto oli erittäin kuivaa. Puuskittainen tuuli 
puhalsi 9 m/s. Ensiarvion mukaan paloalue 
oli noin 200 m x 200 m, mutta lopullinen pa-
loalueen kehä oli yli viisi kilometriä.

Ensimmäisinä paikalle hälytettiin Valkea-
kosken ja Lempäälän yksiköt. Palopaikan 
etsimiseen kului tunnin verran, sillä hätäil-
moituksen mukana annettu palopaikka oli 
noin kilometrin väärässä paikassa. Maasto oli 
erittäin tiheäkasvuista ja mäkistä. Kun kohde 
oli paikannettu, Tilannekeskuspalomestari 
nosti vasteen joukkuelähdöksi ja tilannetta 
lähti johtamaan Hervannan paloasemalta 
päivystävä palomestari P 31. Pian tämän 
jälkeen pyydettiin kohteeseen sammutus-
helikopteria.

Voimakas tuuli levitti paloa nopeasti ja Tilan-
nekeskuspalomestari nosti vasteen suureksi. 
Myös toinen palomestari P32 sekä päivystävä 
päällikkö P 20 hälytettiin paikalle.

Rajavartiolaitoksen helikopteri saapui koh-
teeseen noin klo 13.30 ja aloitti välittömästi 
sammutustoiminnan. Tampereen VPK:lle teh-
tiin ilmoitus ruokahuollon järjestämisestä ja 
muonitus saatiin liikkeelle klo 14.45.

Toinen Rajavartiolaitoksen helikopteri saa-
pui kohteeseen klo 16. Rajavartiolaitoksen 
helikopterit lopettivat toimintansa klo 18 

Poikkeuksellisen 
laaja metsäpalo 
Pirkanmaalla

aikoihin ja tilalle tuli Puolustusvoimien NH 
90 helikopteri iltaseitsemältä. Helikopteri 
havaitsi toisen maastopalon paloalueen 
pohjoispuolella ja osallistui myös sen sam-
muttamiseen. Näin vältyttiin toiselta suurelta 
metsäpalolta.

Maastopalo kesti

Metsäpalo oli saatu hyvin hallintaan lau-
antaiaamuun 20.5. mennessä, mutta tuuli 
yltyi uudestaan aamupäivällä ja palo syttyi 
uudestaan yhdentoista maissa. Kohteeseen 
pyydettiin jälleen Puolustusvoimien NH 90 
helikopteri ja mukaan saatiin pelastuslaitok-
selta lentosammutuspäällikkö.

Raskas kalusto kuormitti sorateitä ja paikalle 
tilattiin soraa lauantai-iltapäivällä, sillä riski 
tiestön pettämisestä oli ilmeinen. Samaan 
aikaan Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti 
valtakunnallista Jehumaljakilpailua Hämeen-
kyrössä, mikä oli huomioitava resurssien käy-
tössä.

Sunnuntaina 21.5. palo oli saatu suurelta 
osalta sammumaan ja palopaikalla toiminta 
keskittyi lähinnä palopesäkkeiden etsintään 
ja niiden sammuttamiseen. Paloalue luovu-
tettiin maanomistajille 26.5.2017.

Maastopalosta aiheutui vahinkoa vain met-
sän kasvustolle ja sitä kautta rahallisia me-
netyksiä maanomistajille. Metsäpalon lähei-
syydessä olleille kiinteistöille ei metsäpalo 
aiheuttanut vahinkoja. Myös henkilövahin-
goilta säästyttiin. Kalusto kärsi jonkin verran 
vahinkoja, kun ajoneuvoihin tuli kolhuja 
puista. Lisäksi metsäpalossa tuhoutui satoja 
metrejä sammutusletkua.

Kirjoitus perustuu palopäällikkö Mika Sal-
melan ja vs. aluepalomestari Juha Toivosen 
raportteihin.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Kuva: Ville Halmela
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Kesäkuussa Pirkanmaan pelastuslaitos 
pääsi jälleen mukaan osaksi Pikku 
Kakkosen ohjelmistoa, kun laitoksel-

lamme kuvattiin Isot koneet -sarjaan uusia 
jaksoja. Asia tosiaan koettiin pääsemisenä 
monen mielessä, sillä Pikku Kakkosen vahvan 
brändin kyljessä on hyvä olla esillä. Aiemmin 
Pirkanmaan pelastuslaitos on tehnyt yhteis-
työtä mm. Ransu Karvakuonon kanssa.

Pikku Kakkosessa jo vuosia esitetty Isot ko-
neet -niminen sarja kertoo koneista ja lait-
teista, ja on suosituimpia ohjelmia Pikku 
Kakkosessa. Ohjaaja Mirka Kainulainen Ylen 
Lasten ja nuorten toimituksesta kertoo, että 
Yle Areenassa sarjan jaksoja avataan joka viik-
ko vähintään 22 000 kertaa. Sarjaa katsovat 
yhtälailla niin pojat kuin tytötkin. Sarjassa on 
esitelty aiemmin mm. tiekarhu, asfalttikone, 
lakaisukone ja roska-auto. Myös paloautoista 
on tehty aiemmin kaksi jaksoa, mutta aika on 

Lastenohjelmaa yhteistyössä Pikku Kakkosen kanssa

ajanut jo niiden jaksojen ylitse ja ne ovat osit-
tain ulkomaista tuotantoa. Suomi 100 -juh-
lavuoden kunniaksi Yle on päättänyt tehdä 
mahdollisimman paljon lisää kotimaista ja 
itse tuotettua lastenohjelmaa, joten senkin 
puolesta oli otollinen aika kuvata uusia jak-
soja esitettäväksi suosittuun sarjaan.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella kuvattiin 
kolme jaksoa, joissa esitellään sammutusau-
to, puomitikasauto sekä ambulanssi. Näistä 
viimeksi mainittu jo hieman koettelee isot 
koneet -määritelmän rajoja, mutta todet-
tiin ambulanssin kuitenkin kiinnostavan 
montaa pientä katsojaa. Sarjan idean mu-
kaisesti kaikissa jaksoissa pyrittiin kuitenkin 
keskittymään mahdollisimman paljon itse 
laitteeseen eli ajoneuvoon ja sen toimintoi-
hin. Sen verran draamaa otettiin kuitenkin 
mukaan, että höökijakson loppuun kuvattiin 
palomiesten lähtö keikalle. Kuvauspaikkoina 

toimivat keskuspaloaseman vanhan ja uuden 
puolen tilat sekä ulkoalueet. Kuvauksia teh-
tiin 8. ja 15.6.2017.

Sarjan luonteeseen kuuluu, ettei siinä haasta-
tella ketään eikä kenelläkään ole vuorosano-
ja. Yle tekee käsikirjoituksen niiden keskuste-
lujen pohjalta, mitä suunnitteluvaiheessa ja 
kuvauksen aikana kävimme. Käsikirjoitus tu-
lee sen jälkeen tarkistettavaksi. Käsikirjoituk-
seen sisällytetään mahdollisuuksien rajoissa 
myös turvallisuusviestintää kohderyhmä 
huomioiden. Kun sarja on leikattu ja kertoja 
lukenut tekstin, katsotaan kaikki jaksot vielä 
yhdessä läpi.

Sammutusautojaksossa mukana olivat Jarno 
Lamminpää, Heikki Scharin, Jarmo Ahtiainen, 
Ville Pekonniemi ja Janne Liikala. Puomitik-
kaan esitteli Pasi Taatila. Ensihoitajista muka-
na olivat Veronika Holopainen ja Sami-Pekka 
Korpela. Yleltä paikalla olivat ohjaaja Mirka 
Kainulainen sekä kuvaajat Jyrki Lehtonen ja 
Kristiina Luodes. Pelastuslaitoksella projektia 
on koordinoinut viestintäyksikkö.

Ensiesitykset uusille jaksoille ovat näillä nä-
kymin marras–joulukuussa. Tämän jälkeen 
niitä uusitaan säännöllisesti osana Pikku 
Kakkosta, ja toki ne tulevat myös Areenaan 
katsovaksi.

koulutussuunnittelija  
Jarmo Ruotsalainen
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Lastenohjelmaa yhteistyössä Pikku Kakkosen kanssa

Tätä kirjoitettaessa Pariisiin lähtöön on aikaa 
kuusi päivää. Lähtö on 6.7.2017 klo 10 Lau-
kontorilta. Team Rynkeby Tampere on kevään 
ja alkukesän harjoitellut kiivaasti kukin omilla 
tahoillaan ja useita kertoja myös porukalla 
ryhmäajon saloja opiskellen. Kevään kelit 
loivat hieman haasteita, mutta nyt kaikki 
tietävät, että maantiepyöräily on mahdollista 
myös lumisateessa ja pikku pakkasessa. Pää-
sääntöisesti lenkit on kuitenkin saatu tehdä 
kohtuullisen hyvissä olosuhteissa. 

Team Rynkebyn 
huipennus lähestyy

Ensimmäinen kevään suurista tapahtumista oli 
Giro D’Espoo, 111 km kuntopyöräily, jossa oli 
meidän lisäksi myös muut Rynkeby-tiimit Ou-
lua lukuun ottamatta. Seuraavana etappina oli 
Pirkanmaan ylpeys, eeppinen Pirkan pyöräily ja 
sen pitkä, 214 kilometrin lenkki. Monelle tiimi-
läisistä tämä oli ensimmäinen yli 200 kilometrin 
mittainen lenkki. Ilmassa oli pientä jännitystä, 
mutta kuten kunnon joukkueet tekevät, suo-
riuduimme urakasta aivan mahtavalla tavalla 
toinen toistamme tukien ja kannustaen.

Viikko Pirkan pyöräilyn jälkeen oli vuorossa 
kenraaliharjoitus niin polkijoille kuin myös 
meidän huoltotiimillemme. Ajoimme Tam-
pereelta Vierumäelle pohjoista reittiä pitkin, 
225 kilometriä, ja seuraavana päivänä takai-
sin eteläistä reittiä, 210 kilometriä. Kaikkiaan 
435 kilometriä kahdessa päivässä on kova 
suoritus etenkin niille, jotka ovat aloittaneet 
maantiepyöräilyn vasta huhtikuussa ilman 
mitään aikaisempaa kosketusta koko lajiin. 
Hattua täytyy nostaa koko porukalle.

Jo tässä vaiheessa voin suositella osallistumis-
ta Team Rynkeby -joukkueeseen. Projekti on 
pitkä sekä haastava, mutta erittäin palkitseva 
ja antaa paljon niin kokeneemmalle ketjun 
pyörittäjälle kuin aivan vasta-alkajallekin. Ja 
erityisen hienoa koko asiassa on sen perim-
mäinen tarkoitus; avun ja tuen hankkiminen 
syöpäsairaille lapsille. Tänä vuonna Suomessa 
on kerätty jo 600 000 euroa eli lähes tuplaten 
enemmän kuin mitä viime vuonna, mikä oli 
huikea suoritus sekin. Team Rynkeby -haku 
vuodelle 2018 on käynnissä. Hakemuksen voi 
täyttää osoitteessa www.teamrynkeby.fi.

Edessä on siis noin 1400 kilometriä kahdek-
sassa päivässä, minkä kliimaksi on 15.7. Pa-
riisissa, kun kohtamme muut samalla asialla 
olevat, pienten potilaiden puolesta pyöräile-
vät 44 joukkuetta ja 1800 pyöräilijää.

Palomies
Elja Kivikoski
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Turvallisuusviestinnän ammattilaisia 
yli kymmenestä maasta kokoontui 
Hollantiin 7.–8.6.2017, kun Interna-
tional Safety Education -seminaari 

2017 järjestettiin Arnheimissä. Tänä vuonna 
seminaarin aiheina olivat viimekertaisen 
vuoden 2015 Malmön seminaarin tapaan 
pyrkimykset tunnistaa ja tavoittaa tärkeim-
mät kohderyhmät sekä keinot lähestyä heitä 
oikein. Pääaiheina olivat ikäihmiset, lapset ja 
nuoret sekä maahanmuuttajat ja esityksissä 
käytiin läpi paljon tutkittua tietoa siitä, miten 
väestön ikärakenne kehittyy tulevaisuudessa 
sekä miten siitä johtuvia riskejä voidaan hal-
lita. Lisäksi esiteltiin eri tapoja, millä turvalli-
suuskoulutuksen keinoilla voimme tavoittaa, 
osallistaa ja vaikuttaa ihmisten paloturvalli-
suuteen sekä auttaa tunnistamaan onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyn merkityksen. 

Opeta ja  
osallista lapsia ja nuoria

Lasten ja nuorten turvallisuuskasvatukseen 
oli tarjolla useita eri lähestymistapoja. Islanti-
lainen Safety House -projekti sekä hollantilai-
set Safety Factory ja Fire Information center 
olivat esimerkkejä käytännönläheisistä ta-
voista opettaa turvallisuusaihetta. Toimin-
tamalleissa hyödynnettiin yhteistyötahoja, 
kuten terveys-, opetus- ja sosiaalitoimen 
ammattilaisia. Materiaali koostui muun mu-
assa julisteista ja elokuvista. Suuret ja toimin-
nalliset keskukset olivat vaikuttavan näköisiä 
tapoja kouluttaa kävijöitä perinpohjaisesti 
turvallisuusajatteluun.

Myös uusia tapoja lähestyä lapsia ja nuoria oli 
kehitetty mm. monipuolisen kuvakirjamateri-
aalin sekä erittäin vaikuttavan virtuaalitodelli-
suusesityksen muodoissa. Virtuaalitodellisuu-
teen oli panostettu hienosti luomalla useita 
erilaisia skenaarioita, joita käyttäjät pystyivät 
”pelaamaan” virtuaalilasiensa kautta samalla 
tuntien olevansa itse keskellä hätätilannetta. 
Nopean testaamisen perusteella VR-kokemus 
oli yllättävän vaikuttava ja sopisi varmasti hy-
vin myös kotimaiseenkin käyttöön.

Kansainvälinen  
turvallisuusviestinnän seminaari

Monikulttuurinen 
turvallisuuskoulutus
Maahanmuuttajat ja pakolaiset olivat aiheena 
useassa esityksessä. Puhujat kertoivat koke-
muksia, kuinka kokeilun ja erehdysten kautta 
on onnistuttu löytämään hyvät keinot vaikut-
taa useista eri kulttuureista lähtöisin olevien 
ihmisten turvallisuuskäyttäytymiseen. Kielel-
listen ja kulttuuristen erojen sekä vapaaeh-
toistyön merkityksen korostuminen näissä 
turvallisuuskoulutuskohtaamisissa on osoi-
tettu olevan tärkeä osa uuteen yhteiskuntaan 
integroitumista. Esityksissä mainittiin hyvinä 
keinoina mm. sarjakuva- ja videokerronta se-
kä luottamuksen rakentaminen viranomai-
siin, mikä on tärkeää heti integroitumisen 
alkuvaiheista alkaen. Suomessa voidaankin 
olla tyytyväisiä Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen tuottamiin paloturvallisuusvideoihin ja 
niiden hyödyntämiseen.

Ikäihmisten 
paloturvallisuus
Yli 65-vuotiailla on tutkimuksen mukaan 2,5 
kertaa todennäköisempää joutua onnetto-
muuteen. Yhä enemmän ikäihmisiä asuu 
vanhoissa taloissa niin sanotusti vetäytynee-
nä. Lisäksi väestömäärän kasvu sekä eliniän pi-
teneminen vaikuttavat turvallisuustekijöihin. 
Ikäihmisten turvallisuuteen panostaminen 
näkyi seminaarissa ehkä parhaiten mukana 
olleiden näytteilleasettajien sisällössä. Liesi-
vahdit, sprinklerit, pelastusmatot ynnä muut 
apuvälineet olivat hyvin laajasti esillä. Esityk-
sissä painotettiin erityisesti sitä, kuinka vai-
kea on kohdata juuri ne ikäihmiset, jotka ovat 
suurimmassa riskissä joutua tulipalon uhriksi 
alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Esityksissä 
korostettiin yhteistyön merkitystä tahojen 
kanssa, jotka tuntevat kohderyhmät parhai-
ten, koska emme voi vierailla jokaisen luona. 

Vaikuttava keino turvallisuusviestintään: virtuaalilasien kautta käyttäjä voi asettua 
itse keskelle hätätilannetta.
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Kansainvälinen  
turvallisuusviestinnän seminaari

Lisäksi vapaaehtoistyön merkitys korostui 
pelastusviranomaisten yhteistyökumppani-
na ikäihmisten paloturvallisuuden parissa. 
Britanniasta löytyi vaihtoehtoinen tilastoihin 
perustuva riskihenkilöiden seulontajärjestel-
mä. Seulontajärjestelmä vaikutti erittäin te-
hokkaalta tavalta löytää oikeat riskihenkilöt, 
mutta ajatuksia herätti se, kuinka tätä toimin-
tamallia voisi käyttää Suomessa. Tilastotiedon 
pohjalta paloturvallisuustietoa jalkauttivat 
vapaaehtoiset, jotka muodostivat Arvioiva 
palovaroitintiimi -nimisen ryhmän. He kiersi-
vät testaamassa ja asentamassa lähialueensa 
ikäihmisille palovaroittimia heidän koteihin-
sa sekä tarkastamaan kodin poistumisteiden 
esteettömyyden. Toimintamalli perustui vah-
vaan tulipalojen ehkäisemiseen, tutkittuun 
tilastotietoon ja vapaaehtoistoimintaan. 

Turvallisuuskoulutuksen 
ja -ajattelun vaikuttavuus 
Tämä teema oli monitahoinen ja -tasoinen, 
esityksissä käytiin läpi muun muassa valtion 
ja politiikan roolia, mitä ei voi vähätellä, kun 
pyrimme parantamaan paloturvallisuutta se-
kä ehkäisemään onnettomuuksia. Viranomais-
ten taholta nostettiin esiin ajatus, että meidän 
pitää poistua niin sanotusti mukavuusalueel-
ta, koska väestörakenne ja turvallisuustekijät 
muuttuvat maailman muuttuessa. Muutok-
set ympäristössä ja väestörakenteessa voivat 
vaatia erilaista otetta ammattilaisilta onnet-
tomuuksien ennaltaehkäisyyn. Viranomaisille 
kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto 
on tärkeää, jotta ei tarvitse arvailla tulevia 
ongelmia turvallisuuden kentällä. Lisäksi tut-

kimusyhteistyön merkitystä korostettiin. Tut-
kimuksen ja tilastoinnin avulla on mahdollista 
määritellä tärkeät kohderyhmät ja erityinen 
käytös kyseessä olevalle ryhmälle. 

Tutkimusten avulla pyritään ennaltaehkäise-
mään onnettomuuksia sekä tunnistamaan, 
suhtautumaan ja vaikuttamaan turvallisuus-
kulttuurin luomiseen. Oikein kohdennettu 
toiminnallinen oppiminen, multimedian 
hyödyntäminen ja kokemukselliset tarinat 
ovat hyväksi havaittuja tapoja viedä viestiä 
turvallisuudesta eri kohderyhmille. Turval-
lisuuskoulutustyön taustalla myös harkittu 
budjetti ja yhteistyön sekä ajankohdan mer-
kitys ovat tärkeitä taustatekijöitä turvalli-
suusviestin välittämisessä kohderyhmille. 
Viranomaisilta vaaditaan enemmän yhteis-
työtä, joustavuutta ja selkeä visio väestön 
turvallisuuskoulutuksen tarpeista, jotka poh-
jautuvat tutkittuun tietoon ja tilastoihin.  

Kansalaisten omaa onnettomuuksien en-
naltaehkäisevää toimintaa korostettiin osa-
na yhteisöllisen turvallisuuden merkitystä. 
Entä millä tavoin tavoittaa kohderyhmät tai 
kansalaiset, jotka eivät ota aktiivista otetta 
turvallisuudestaan? Hilda Raasingin sanoin: 
”Working together is must, including scien-
tific aspects.”. Seminaarin esitykset antoivat 
arvokasta tietoa osana systemaattiseen, 
jatkuvaan ja monialaiseen yhteistyöhön, 
mitä tehdään turvallisuuden edistämisen ja 
loukkaantumisten ennaltaehkäisyn puolesta. 
Pyrkimys on sekä Euroopan laajuisesti että 
valtakunnallisesti päästä korkeampaan elä-
mänlaatuun ja vähäisempiin loukkaantumi-
siin ja kuolemantapauksiin sekä lisääntyvään 
turvallisuudentunteeseen yhteisö- ja kansa-
laistasolla. Korkea turvallisuuskulttuuri ja 
oikein toteutettu turvallisuuskoulutus alen-
tavat kustannuksia monilla sektoreilla, kuten 
esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulutussuunnittelija
Ullastiina Hankala

Erikoissuunnittelija
Janne Leinonen
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Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinto on vuosittain jaettava 
palkinto, mikä kannustaa henkilöstöä kehittämään omaa työtään. 
Kehittäjäpalkintojen yhteissumma on 20 000 euroa vuosittain. 
Palkinto myönnetään hakemuksen tai esityksen perusteella. Hakijana 
voi olla yksittäinen henkilö, työyhteisö tai organisaatiorajat ylittävä 
työryhmä. Palkinto voidaan niin ikään myöntää työyhteisölle, 
työryhmälle tai yksittäiselle työntekijälle. Myös toimintayksikön 
johtaja tai esimies voi esittää palkittavaksi henkilöstöään. Lisää tietoa 
kehittäjäpalkinnosta voi katsoa Loorasta.
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Lääkintäesimies Leevi Holopainen sekä 
ensihoitaja ja vs. lääkintäesimies Atte 
Paaso palkittiin Tampereen kaupungin 
kehittäjäpalkinnolla kehitettyään ensi-
hoitoon aiempaa kevyemmät ja ergo-
nomisemmat hoitoreput. Palkinnot jaet-
tiin juhlassa Raatihuoneella perjantaina 
9.6.2017. Kehittämistyön tiimoilta kai-
kissa keskuspaloaseman sekä Linnain-
maan ambulansseissa on nyt uuden-
laiset hoito- ja happireput. Seuraavaksi 
uudet reput ovat tulossa Hervantaan, ja 
siitä ajan kanssa muuallekin. 
 
Atte kertoo, että toden teolla kehit-
tämistyö lähti käyntiin keväällä 2016. 
Painaville ja selässä epämukavalle tuntuville 
ensihoitorepuille oli pakko ryhtyä tekemään 
jotakin. Lähtöongelma oli kuitenkin se, ettei 
juuri mitään voi jättää repusta pois, koska sai-
raanhoitopiiri palvelun tilaajana määrittelee, 
mitä kaikkia hoitovälineitä ja -tarvikkeita tulee 
aina potilaan vierellä mukana olla. Oli siis teh-
tävä puitteille jotakin. Leevi ja Atte tuumivat, 
olisiko jokin toisenlainen reppu parempi tai voi-
siko tavaroiden uudelleen järjestäminen aut-
taa. He kyselivät kokemuksia muualta, ja olivat 
yhteydessä mm. Helsingin pelastuslaitokselle, 
jossa tiedettiin olevan käytössä erilaiset hoito-
reput kuin Pirkanmaalla. Helsingistä saatujen 
kommenttien perusteella heidän käyttämänsä 
reppumalli alkoi kiinnostaa. Ongelmaksi Hel-
singissä oli muodostunut helposti rikkoutuvat 
vetoketjut. Kuitenkin kokonaisuus reppua va-
litessa nähtiin niin hyväksi, että kyseinen Me-
retin valmistama reppu valittiin kehittelytyön 
pohjaksi. Se tuntui heti erilaiselta: se ei ollut 
laatikkomallinen ja se tuntui mahdollistavan 
entistä ergonomisemmat työskentelyasennot 
myös reppua kannettaessa.

Aluksi Leevi ja Atte suunnittelivat repun si-
sälle eräänlaisen kotelosysteemin hoitovä-
lineille. Kun tarpeeksi monta hahmotelmaa 
oli piirretty, Atte tilasi akryylista valmistetun 
koevedoksen kotelosta. Uudessa repussa 
oli eri tavalla pieniä taskuja eikä yhtä isoa 
suurta kantta, joten se mahdollisti tavaroi-
den sijoittelun uudella tavalla. Demoversion 
valmistuttua alkoi koekäyttö. Atte ryhtyi itse 
koehenkilöksi, ja kuukauden ajan aina töihin 

Leevi Holopaiselle 
ja Atte Paasolle 
kehittäjäpalkinto

tullessaan hän vaihtoi uudenmallisen repun 
siihen ambulanssiin, jossa työskenteli. Myö-
hemmissä vaiheissa sitä testattiin myös koko 
ykkösvuoron voimin ja myöhemmin siten, 
että kehittelyreppu oli käytössä kaikilla työ-
vuoroilla ambulanssissa PI 123. Koekäyttöä 
varten kehitettiin myös lomake, jolla käyt-
täjät arvioivat uutta reppua ja kokemuksia 
siitä. Omien kokemusten ja muilta saadun 
palautteen perusteella tehtiin hienosäätöä, 
minkä myötä mm. kotelon lokeroiden koot 
ja järjestys vähän muuttuivat. Akryyli kotelon 
raaka-aineena todettiin hyväksi. Lisäksi tava-
roiden järjestystä pikkutaskuissa säädettiin. 
Myös vetoketjujen rikkoutumisongelmaan 
Leevi ja Atte ovat kehitelleet ratkaisuksi 
mm. kompaktimpaa lääkepakkia. Huomat-
tiin nimittäin, että kun taskuun tulee pai-
netta liian täyden sisällön myötä, vetoketju 
antaa ensimmäisenä periksi. Toki myös repun 
maahantuojalle ja valmistajalle on lähtenyt 
viestiä entistä kestävämpien vetoketjujen 
saamiseksi. Uudenlaisesta lääkepakista on 
myös prototyyppi jo tehtynä ja koekäytössä. 
Se on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä 
oman varushuollon kanssa Hervannassa. 

Koska uudessa repussa on monta pientä 
taskua, on uuden repun myötä tullut monta 
muutakin ensihoitotyötä helpottavaa asiaa. 
Nyt useimmin käytetyt tutkimusvälineet eli 
esimerkiksi kuumemittari, alkometri ja ve-
rensokerimittari ovat pienissä etutaskuissa 
siten, ettei koko reppua tarvitse kaivaa esiin 
ja avata silloin, kun potilasta tutkitaan autos-

sa. Myös vaikkapa oksennusvahinko-
jen aiheuttama haitta on pienempi, 
kun koko repun iso kansi ei ole auki, 
ja kaikki hoitovälineet eivät likaannu. 
Uusi kotelosysteemi tilataan luonnol-
lisesti samanlaisena kaikkiin autoihin, 
jotta hoitovälineiden järjestys on sama 
kaikissa ambulansseissa. Uusi reppu 
tuntuu omaan selkään varsin miel-
lyttävältä. Rinkkamallisessa repussa 
paino jakautuu tasaisemmin ja on 
lähempänä omaa kehoa, joten liikku-
minen sen kanssa on aiempaa ergo-
nomisempaa. Atte kertoo, että repun 
runko painaa yli viisi kiloa vähemmän 
kuin vanhassa repussa. Happirepuista 

oli mahdollista jättää pois toinen happipullo 
uuden CPAP-laitteen myötä, mikä entisestään 
kevensi painavaa happireppua.

Atte kannustaa kaikkia kehittämään omaa 
työtään, ja mainitsee, että kahvipöytäkeskus-
teluista asiat eivät etene. Asiat täytyy viedä 
eteenpäin. Yhteisten työkäytänteiden muut-
taminen vaatii myös tutkimusotetta, jotta 
muutostarpeet voidaan perustella. Tämä ko-
rostuu etenkin hankintoja tehdessä - ei voida 
vain tilata jotakin uutta, koska se tuntuu hy-
vältä. Pitää olla näyttöä saatavista hyödyistä, ja 
jonkinlaista laskelmaakin tehtynä. Lisäksi Atte 
kannustaa hakemaan kehittäjäpalkintoa, ja 
harmittelee samalla, miten valitettavan harva 
tietää kaupungin tarjoamasta kannustimesta. 
Kun on todistus kehittämisestä, voi se auttaa 
vaikkapa työnhaussa jatkossa. Asian tiimoil-
ta järjestetty juhlatilaisuus oli Aten mielestä 
mukava ja kyllä saatu rahapalkintokin mieltä 
lämmittää, vaikkei sen takia kehittämistyötä 
ryhdyttykään tekemään. Voikin todeta, että 
Leevin ja Aten projekti on hyvä esimerkki 
organisaation kehittämisestä: ongelman ha-
vaittuaan he lähtivät itse hakemaan siihen 
aktiivisesti ratkaisua. He ideoivat, suunnitte-
livat koeversion, testasivat ja keräsivät käyt-
täjäpalautteen. Näin saatiin dataa edelleen 
kehitykseen ja perusteluiksi. Ja kun käyttäjä-
palautteen tulokset olivat myönteisiä, oli hyvä 
tehdä hankintaehdotus esimiehen suuntaan.

koulutussuunnittelija  
Jarmo Ruotsalainen
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