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Pelastustoimen tärkeä tehtävä on tehdä 
Suomi turvalliseksi. Vaikka media antaa 
meille mielikuvan, että maailma on yhä vaa-
rallisempi paikka elää, niin silti turvallisuuden 
eteen on tehtävä töitä ja uskottava omaan 
tekemiseen. Tästä tekemisestä on myös ker-
rottava ihmisille, jotta voimme luoda heille 
turvallisuuden tunteen.

Olin pääkaupunkiseudulla tilaisuudessa, jon-
ka aiheena oli viranomaisviestintä. Viestinnän 

Mitä me 
haluamme 
viestiä?
kyseessä ollessa tuli esille myös pelastuslai-
toksen ottamien kuvien käyttö. Pääkaupunki-
seudun kenttätyötä tekevän henkilön kanta 
asiaan oli mielestäni erikoinen. Hän sanoi, 
että nykytekniikka mahdollistaa hyvin sen, 
että palomies mennessään tulipaloon kuvaa 
kypäräkameralla kohdetta. Tätä materiaalia 
sitten voidaan jakaa medialle. Kysyin ihmeis-
säni, että minkä takia savuista kohdetta halu-
taan markkinoida medialle. Vastaus oli, että 
ihmiset saisivat tietää, kuinka vaarallisissa 
olosuhteissa palomiehet tekevät työtään. 
Ammatin arvostus nousisi tätä kautta.

Jos pelastuslaitosten viestintää ajatellaan 
tästä näkökulmasta, emme ole toteuttamas-
sa pelastustoimen tärkeätä perustehtävää: 
teemme ihmisten arkea turvallisemmaksi ja 
luomme samalla turvallisuuden tunnetta.

Tuota kypäräkameran käyttämistä onnetto-
muustilanteissa toki voidaan käyttää, mutta 
kuvien jakaminen medialle on puolestaan 
lähes aina laitonta. Varsinkin jos kyseessä on 
yksityisasunto. Entäpä se palomiehen työn 
arvostus? Saattaa olla, että kuvat vaarallisesta 
työympäristöstä herättäisivät ihmisten mie-
lenkiinnon, mutta lisääkö se ihmisten turval-
lisuuden tunnetta.

Mielestäni Veikko Vennamon sanonta ”kyllä 
kansa tietää”, pitää paikkansa palomiehen 
arvostuksessa. Julkisuuskuva on hyvä ilman 

tällaisia kikkailuja. Toki positiivisen julkisuus-
kuvan eteen täytyy tehdä töitä ja markkinoi-
da, mutta keinot ovat erilaisia.

Pelastuslaitoksissa tehdään tulipalojen li-
säksi muitakin töitä. Palomies on nykyisin 
moniosaaja, mikä lienee yksi syy, miksi tätä 
ammattikuntaa arvostetaan. Suuri osa julki-
suuskuvasta muodostuu myös kanssakäy-
misestä ihmisten kanssa. Pelastuslaitokset 
saavat myönteistä palautetta osallistuessaan 
erilaisiin tapahtumiin, joissa usein kerrotaan 
myös arjen turvallisuudesta. Näin yhdistyy 
hyvä viestintä: julkisuuskuva jopa paranee ja 
ihmisten turvallisuuden tunne lisääntyy.

Meillä Pirkanmaalla on vielä yksi lisämauste, 
jota muilla pelastuslaitoksilla ei ole. Olemme 
vuodesta 2005 käyneet vuosittain esikouluis-
sa, kakkos-, kuutos- ja kasiluokkalaisten luo-
na kertomassa paloturvallisuusasioita Tulike-
tun avustuksella. Jo esikoulussa lapsi pääsee 
tutustumaan palomieheen ja läpi kouluiän 
palomies kulkee lapsen mukana. Paloturval-
lisuusasiat jäävät varmasti mieleen tällä taval-
la. Näin me saavutamme hyvin haluamamme 
viestin perille: teemme yhdessä turvallisen 
ympäristön. Ja mikä onkaan parempi keino 
rakentaa palomiehen julkisuuskuvaa, josta 
me kaikki alan ammattilaiset hyödymme.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Letku & Laastari on Pirkanmaan pelastus-
laitoksen henkilöstölehti, jota jaetaan myös 
sidosryhmillemme, kuten sisäministeriöön, 
Pelastusopistolle ja muille pelastuslaitoksille. 
Lehteä toimittaa Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen viestintäyksikkö. Tärkeä osa lehteä ovat 
henkilökunnan tekemät jutut, sillä haluam-
me laajalti erilaisia juttuja ja näkökulmia 
osaksi lehteä. Otamme mielellämme vastaan 
juttuvinkkejä ja juttuja osoitteeseen viestin-
tä.pelastuslaitos@tampere.fi.

Rohkeasti vain kirjoittamaan!

Terveisin Letku & Laastarin toimitus

Tule mukaan tekemään 
henkilöstölehteä!

Annamme mielellämme lisätietoja juttujen teosta, 
mutta tässä muutamia perusohjeita jutun tekoon:

-  Kirjoita juttu Word-tekstinkäsittelyohjelmalla.
-  Tekstin tyyleillä ja asetteluilla ei ole väliä, sillä taitto hoitaa ne.  
 Jos haluat arvioida tekstisi pituutta, käytä fonttikokoa 12, riviväliä 1 ja Arial-fonttia.  
 Näillä asetteluilla sopiva jutun pituus on 1–2 sivua tekstiä riippuen kuvien määrästä.
-  Lähetä teksti ja mahdolliset kuva(t) eri tiedostoina. Älä siis asettele kuvia tekstin sekaan.
-  Kuvien tulisi olla jpg-muodossa ja mahdollisimman suuriresoluutioisia.
-  Jos mahdollista, niin kerro mitä kuvassa tapahtuu ja nimeä henkilöt,  
 jos nimenomaisesti on kuvattu henkilöitä.
-  Voit keksiä jutulle otsikon, mutta sen voi tehdä toimituskin.
-  Älä välitä kielioppivirheistä, toimituksen kielipoliisit tarkistavat tekstin.

Etsintäkuulutus!
Lauleletko suihkussa? Puratko työpaineita soittelemalla? Nyt olisi 
ehkä mahdollisuus toteuttaa itseään mukavasti soitto-tai lauluporu-
kassa. Ilmoittaudu minulle sähköpostilla tai puhelimitse. Jos pistät 
sähköpostia, mainitse, mitä harrastat ja kuinka aktiivisesti.…siis ei kun 
soittelemisiin…

jukka.lahti@tampere.fi / 040 8004657
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Eläkkeelle siirtyneitä 

Teukalle urheilu ja tuli ovat lähellä sydäntä. Molemmista 
pääsee nauttimaan eläkepäivinä vaikka Unkarissa.

Ruiskumestari 
”Teukka” eläkkeelle
Ruiskumestari Teuvo ”Teukka” Saarinen siirtyi viettämään elä-
kepäiviään heinäkuun viimeinen päivä. Teuvo Saarisen ura 
Tampereen palolaitoksella alkoi keväällä 1980. Ylipalomiehek-
si hänet nimitettiin vuonna 1993. Paloesimiehen viran hän sai 
vuonna 1994. Ruiskumestarin työt hän aloitti vuonna 2011.

Teuvo Saarinen tunnettiin aina auttavaisena ja toimeliaana 
työntekijänä. Hän oli erittäin aktiivinen yhdistysihminen. 
Joskus tuntui siltä, että pelastuslaitoksella ei ole yhdistystä, 
johon hän ei olisi kuulunut. Hän ehti urallaan olla urheiluseu-
ran puheenjohtajana, Osuusruokalan isäntänä, palomiesten 
ammattiyhdistyksen sihteerinä, paloesimiesten yhdistyksen 
sihteerinä ja puheenjohtajana, stipendin hallituksen jäsenenä 
sekä paikallisen Palopäällystökerhon hallituksen jäsen.

”Teukka” tunnettiin myös aktiivisena liikkujana. Hiihdossa hän 
edusti Kangasalan urheilijoita. Myös yleisurheilu ja suunnistus 
olivat mieluisia lajeja. Palomiesten kisoissa hänellä on toista-
kymmentä Suomen mestaruutta suunnistuksessa. Yleisurhei-
lussa ja hiihdossa hän saavutti lukuisia mitalisijoja.

Teuvo Saarisen muistot pelastusalalta ovat vain myönteisiä. 
Hän peräänkuuluttaa itsensä kehittämistä. Saarisen mielestä 
on paljon itsestä kiinni, miten urallaan menestyy. Itseään hän 
pitää onnekkaana, koska on saanut työurallaan toteuttaa mo-
nia erilaisia asioita. Hän on ollut mukana mm. palotarkastus-
toiminnassa ja jonkin aikaa toiminut palomestarina. Viimeises-
sä työtehtävässään ruiskumestarina hän arvosti työskentelyä 
ihmisten parissa. Hän oli aitiopaikalla näkemässä, miten uudet 
työntekijät sopeutuivat pelastuslaitoksen arkirutiineihin.

Löysiä päiviä ei eläkkeellä ”Teukalle” tule. Siitä pitävät huolen 
lukuisat harrastukset ja lastenlapset. 

Veijo Kaján
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Palomies Pekka Hännikäinen 
Palomies Pekka Hännikäisen eläkekahvit juotiin Vilppulan paloasemalla 
4.8.2017. Pekka Hännikäisen elämään mahtui paljon palokuntatoimin-
taa. Vuonna 1964 ollessaan 10-vuotias hän liittyi Mäntän VPK:n poika-
osastoon. Kuusi vuotta myöhemmin hän pääsi palokunnan hälytysosas-
toon. Vuonna 1983 hän meni G.A.Serlachiuksen tehdaspalokuntaan, 
joka hoiti myös Mäntän palotointa. Hännikäisen erityisosaamista oli 
tehtaalla letku- ja armatuurikaluston huolto sekä palovartiointi.

Tämä ns. kolmikantasopimus (kunta, VPK, tehdas) toimi aina vuoteen 
1989 asti, jolloin yhtiö irtisanoi sammutussopimuksen ja osti ne Mäntän 
palolaitokselta. Vuonna 2001 Hännikäisen työnantaja vaihtui Mänt-
tä-Vilppulan palolaitokseksi. Työnantajan nimi vaihtui vuonna 2003 
Tampereen aluepelastuslaitokseksi ja eläkkeelle Pekka Hännikäinen 
jäi Pirkanmaan pelastuslaitoksesta.

Palomiehen työn lisäksi Pekka Hännikäinen toimi mm. päivystävän pa-
lomestarin kuljettajana, teki palotarkastuksia ja oli sammutinhuoltaja. 
Hän toimi myös palomiesten edustajana palokuntien eri muutosvai-
heissa. Sairaankuljetuksessa hän toimi Mäntän seudun sairaankulje-
tuksen päivystäjänä 1986 - 1992.

Työkavereiden mukaan hän oli pidetty ja suorasanainen rehti palomies. 
Vapaa-aika kului paljon ympärivuotisen järvikalastuksen parissa aina 
kun perheen ja lastenlasten kanssa touhuamisesta ehti.

Palomies Pauli Lahtinen

Vilho Laurikainen on poissa

Tampereen palolaitoksessa vuosina 1982 - 1995 sairaankuljettajana työsken-
nellyt Vilho Laurikainen nukkui pois 20.7.2017. Kauhajoella 28.1.1939 syntynyt 
Laurikainen tuli Tampereelle työn perässä. Hän työskenteli Finlaysonilla laitos-
miehenä. Sairaankuljettajan työ alkoi vuonna 1973 Pirkanmaan Sairasautokes-
kuksessa, josta hän siirtyi palolaitoksen palvelukseen vuoden 1982 alusta, kun 
palolaitos alkoi hoitaa sairaankuljetuksia.

Laurikainen oli työkaverien mukaan jämpti ja rauhallinen mies. Vilho Laurikai-
sen harrastus oli metsästäminen, etenkin hirvien. Hän oli aktiivisesti mukana 
lähes 40 vuotta Pohjois-Hämeen ampujissa, ja saavutti monia hyviä sijoituksia 
ampumakilpailuissa.

1980-luvun alussa hän lunasti kotitilansa Kauhajoelta, jossa hän viettikin lähes 
kaiken vapaa-aikansa. Vuonna 2013 Vilho Laurikainen yhdessä vaimonsa kanssa 
luovutti tilansa maa-alueet luonnonsuojelualueeksi. Maa-alue kuuluu laajaan 
Kauhanevan-Pohjankankaan luonnonpuistoon.

Walde Laurikainen, veli
Jarmo Lindström, työtoveri
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Vuosijuhlaa 
vietettiin 
jälleen hyvällä 
meiningillä

Jope viihdytti ja Red Label tanssitti
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosijuhlaa vietettiin 
elokuun 25. päivä Vapriikin juhlatiloissa. Ja voisiko jo 
sanoa, että vuosijuhlaa vietettiin perinteiseen tapaan, 
vaikka tämän muotoisena juhla järjestettiinkin nyt vasta 
toista kertaa. Perinnettä tapahtumasta ainakin laajalti 
toivotaan.

Juhla alkoi pelastusjohtaja Olli-Pekka 
Ojasen tervetulomaljalla, minkä jäl-
keen ruokailtiin ja kahviteltiin. Tämän 
vuoden juhlassa esiintyi Jope Ruonan-

suu, joka imitoi perinteisten julkkisten lisäksi 
muun muassa myös koneita. Jope on myös 
taitava laulaja, ja omien laulujensa lisäksi hän 
yhdistää imitoinnin ja laulun. Niinpä yleisö sai 
kuulla esimerkiksi Juicen ja Vesa-Matti Loirin 
äänellä esitettyjä lauluja. Etenkin Juicen Kak-
soiselämää-biisin alku toi kylmät väreet: sen 
verran juicemaisella äänellä laulu lähti käyntiin. 
Kun laittoi silmät kiinni, tuntui hetkittäin kuin 
olisi ollut Juicen keikalla. Säestäjänä Jopella oli 
Juicenkin kanssa keikkaa tehnyt Ari Kankaan-
pää, mikä toi asiaan oman ulottuvuutensa. Pre-
sidenttien imitointi on yleistä, ja niitä kuultiin 
nytkin Kekkosesta Niinistöön. Omalaatuisuutta 
keikkaan toi mm. höyryveturin ja perämootto-
rin imitointi. Erittäin aidosti Jope imitoi myös 
sitä, miltä kuulostaa, kun junan sinisissä vau-
nuissa liikkuu vaunusta toiseen. Jope Ruonan-
suun jälkeen aloitti illan bändi, Red Label. Red 
Label esitti useita tuttuja biisejä upeina sovi-
tuksina. Klassikoiden tahdissa tanssittiin aina 
kello 23 saakka ja vähän ylikin.

Palaute juhlasta  
pääosin positiivista

Vuosijuhlasta järjestettiin tänä vuonna pa-
lautekysely kaikille juhlaan osallistuneille. 
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 58 henkilöä. Käy-
tännössä kyselyyn vastanneita on kuitenkin 
enemmän kuin 58, koska moni on vastannut 
sekä itsensä että avecinsa puolesta. Suuria 
muutoksia juhlaan ei annettujen palauttei-
den perusteella ole tarpeen tehdä. Vastaa-

Jope Ruonansuuta säesti Ari ”Kankku” 
Kankaanpää.



6 7

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

jista 48 % antoi juhlan yleisarvosanaksi kii-
tettävän ja 50 % hyvän. Ohjelmaa juhlassa 
oli 98 % mielestä sopivasti. Suurimmaksi 
kehittämistarpeeksi koettiin juhlatilan akus-
tiikka. Toisaalta osassa palautteista Vapriikkia 
pidettiin juuri sopivana juhlapaikkana. Hyvä-
nä pidettiin yleisesti ottaen sitä, että myös 
puolisot pääsevät juhlaan mukaan ja juhlassa 
voi tavata työkavereita myös eri asemilta ja 
työvuoroista. Tähän liittyen moni piti hyvänä, 
ettei juhlassa ole omia istumapaikkoja, vaan 
baaripöydät. Näin tulee kierrettyä ja keskus-
telua monen henkilön kanssa.

Vuosijuhlan esiintyjistä

Jonkin verran palautteissa toivottiin, että 
juhlaan otettaisiin esiintyjät oman talon si-
sältä. On totta, että meidän talossa on mo-
nen alan osaajia, ja eritoten bändejä löytyy 
useita, mutta on ollut aivan tietoinen valinta 
olla pyytämättä omia työntekijöitä esiinty-
mään juhlaan, jotta mahdollisimman moni 
työntekijä pääsee osallistumaan juhlaan 
juhlavieraana. Nyt kuitenkin vuorotyö sul-
kee vuosittain pois jo varsin monta halu-
kasta juhlijaa. Juhlan perusrunkoa pidettiin 
pääosin hyvänä: näyttely, ruoka, stand up 
-tyyppinen ohjelma sekä bändi. Palautetta 
otetaan mielellään vastaan lisääkin: viestinta.
pelastuslaitos@tampere.fi. Kaikki ideat ote-
taan huomioon jatkossa juhlien järjestelyissä. 
Juhlapaikan valintaan vaikuttaa jatkossakin 
kokonaisuus. Tarkoitus on vielä syksyn aikana 
keskustella mm. Vapriikin kanssa, miten juh-
lasta tehtäisiin entistä onnistuneempi.

Jarmo Ruotsalainen
Koulutussuunnittelija

Red Label takasi, että tanssilattia ei 
tyhjänä ollut. 

”Juhlayleisö viihtyi jälleen hyvin ja juh-
lasta toivotaan perinnettä.”
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Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlat 
ovat näkyneet monin tavoin valtakun-
nassa. Myös Pirkanmaan pelastuslaitos 

on osallistunut tapahtumien järjestämiseen. 
Juhlavuoden kunniaksi Pirkanmaan pelastus-
laitos järjesti kesällä valokuvanäyttelyn pelas-
tuslaitoksen talvisota-aiheisista valokuvista. 
Näyttelyn nimi oli ”Tampereen palokunnan 
toiminta talvisodan aikana”. Valokuvanäyt-
telyssä oli parikymmentä kuvaa selitysteks-
teineen. Kuvat herättivät katsojissa ajatuksia 
ja tunteita sekä saivat monet muistelemaan 
oman suvun tarinoita sota-ajoista.

Suomi 100 -juhlavuosi 
Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui Sisämi-
nisteriön järjestämään #Liputan-kampanjaan 
21.6.2017. Kampanjassa kutsuttiin kaikki jul-
kishallinnon organisaatiot mukaan liputta-
maan, sekä välittämään liputuksesta kuvia 
sosiaaliseen mediaan yhteisellä hashtagilla 
#liputan. Kampanjan teemana oli juhlistaa 
Suomen lippua nostamalla liput salkoon suo-
malaisille tärkeiden arvojen ja ilonaiheiden 
puolesta. Paraikaa on menossa kampanja 
”Sata tarinaa turvallisuuden tekijöistä”, jossa 
eri turvallisuusviranomaiset ovat koonneet 
100 erilaista tarinaa työstään ja arjestaan. 
Pirkanmaan pelastuslaitos on osallistunut 
kampanjaan tuottamalla tarinat Kuru-laivan 

uppoamisesta sekä elokuvateatteri Imatran 
tulipalosta. Kampanjaa voi seurata somessa 
hashtagilla #100tarinaa.

Myös Keskuspaloaseman Palomuseon ovet 
avattiin toista kertaa yleisölle kesäaukiolo-
aikojen merkeissä. Museo oli avoinna kaksi 
tuntia kerrallaan neljänä torstaina kesä-
heinäkuussa. Palomuseohan on ollut pää-
sääntöisesti auki vain Keskuspaloaseman 
yleisötapahtumien aikana sekä ryhmille 
paloasemaesittelyjen yhteydessä. Sekä oma 
että yleisön toive on kuitenkin ollut se, et-
tä palomuseoon pääsisi muulloinkin; ilman 
hälinää ja hieman väljemmin kuin yleisö-
tapahtumien aikaan. Palomuseossa onkin 
käynyt hieman erilaista yleisöä kuin vaikkapa 
Tampereen päivänä, ja vieraina oli tänä ke-
sänä mm. useita muiden pelastuslaitosten 
työntekijöitä, eläkkeellä olevia pelastusalan 
ammattilaisia, keräilijöitä, arkkitehtuurista 
kiinnostuneita sekä joitakin ulkomaalai-
sia turisteja. Ja oli aika kaukaakin lähdetty 
katsomaan museotamme. Jo kesällä 2016 
saatu palaute kesäaukioloista oli hyvää ja 
sama linja jatkui tänäkin vuonna. Kiittelyä 
tuli varsinkin siitä, että museossa oli paikalla 
pitkän työuran tehneitä henkilöitä, joilla oli 
tarinoita kerrottavanaan. Oman historiamme 
tunteminen on tärkeää ja voimme ylpeänä 
kertoa palomiesten toiminnasta vuosikym-
menien ajalta. 

Viestintäsuunnittelija
Elina Haapala 
Koulutussuunnittelija
Jarmo Ruotsalainen

Valokuvanäyttelyn kuvat herättivät tun-
teita ja muistoja näyttelyvieraissa.
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Tällä palstalla kuvataan Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkea. Koska toi-
mitus ei aina pääse joka puolelle Pirkanmaata kuvailemaan, otamme 
mielellään vastaan myös lukijoiden ottamia kuvia. Kuvat voi lähettää 
osoitteeseen viestinta.pelastuslaitos@tampere.fi. Liitä kuvan mukaan 
tiedot kuvissa olevista henkilöistä ja lyhyt kuvaus tilanteesta. Muistat-
han aina pyytää luvan kuvaamiseen ja julkaisuun.

Hetki arjen 
keskeltä…

Palomiehet Heikki Scharin ja Pasi Taatila hengähdystauolla. Vaatehuoltaja Heli Leppäkoski laittaa karvalakin kokardit 
kohdilleen. Ensihoitajat Kirsi Laakso ja Tomi Salminen vaihtamassa kyytiautoaan varaversioon.
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Kyseisten varavoimakoneiden en-
sisijainen käyttötarkoitus on Vir-
ven tukiasemien sähkönsaannin 
turvaaminen ja verkon toiminnan 

varmentaminen häiriötilanteessa, mutta niitä 
voi pelastuslaitos käyttää rajatusti muihinkin 
operatiivisiin tarkoituksiin. Kyseessä on uusi 
toimintamalli, jossa nyt ensi vaiheessa ovat 
mukana Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja 
Pirkanmaan pelastuslaitokset. Toimintamallin 
lähtökohtana ovat viime vuosien isot myrs-
kyt ja niistä saadut havainnot. Erillisverkot 
ei omista tukiasemapaikkoja, vaan on vuok-
ralla muiden operaattorien laiteasemissa. 
Ulkopuolisella tehonsyötöllä turvataan siis 
samalla myös kaupallisten toimijoiden mat-
kapuhelinverkon toiminta. Osaltaan malli 
pohjaa myös Pelastustoimen strategia 2025 
-asiakirjaan, jossa todetaan, että vapaaehtoi-

Yhteiskunnan varautumista 
parannetaan Pirkanmaalla

sen henkilöstön merkitys korostuu varsinkin 
harvaan asutuilla alueilla. Pääsääntöisesti 
heillä on paras aluetuntemus.

Varavoimakoneiden säilytys, huolto ja ope-
rointi on annettu erityistehtävänä kahdelle 
pelastuslaitoksen sopimuspalokunnalle. 
Kyseiset palokunnat ovat Kurisjärven VPK 
ja Parkanon VPK. Erillisverkot Oy maksaa 
tehtävästä palokunnille valmiuskorvauk-
sen sekä tehtäväkohtaisen korvauksen. Va-
ravoimakonetta kuljettavilla ja käyttävillä 
henkilöllä tulee olla ajoneuvoyhdistelmän 
kuljettamiseen riittävä ajokorttiluokka se-
kä varavoimakoneen ja perävaunun käyt-
tökoulutus. Varavoimakoneet luovutettiin 
palokunnille syyskuun alussa, ja koulutus 
annettiin Erillisverkot Oy:n asiakkuuspääl-
likkö Jouni Honkasen ja verkkopäällikkö 

Osana Suomen kokonaisturvallisuutta ja 
häiriötilanteisiin varautumista Erillisverkot Oy ja 
Pirkanmaan pelastuslaitos ovat sopineet järjestelyistä 
siirrettävien varavoimakoneiden säilytyksestä, 
ylläpidosta ja käytöstä. 

Varavoimakoneiden käyttöön annettiin 
käyttökoulutus syyskuussa.

Harri Hildenin toimesta. Varavoimakonei-
den hälyttäminen tehtävälle tapahtuu 
Virve-verkon hallintakeskuksesta, ja tehtä-
vän välittää palokunnille pelastuslaitoksen 
Tilannekeskuksen päivystävä palomestari 
Tike P3.

Jari Nieminen
Vs. viestipäällikkö
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Yhteiskunnan varautumista 
parannetaan Pirkanmaalla

Varavoimakoneen teknisiä tietoja:
Valmistaja Tapimer Oy, 2015

Generaattori Genmac 30, 30KVA, 230/400V

Dieselmoottori Yanmar 4TNV98 

Kärry Starset TA280JT , pit. 4190, lev. 1900, omamassa 1550 kg

Polttoainesäiliö ~120 litraa
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PaloRAI-hanke aloitettiin toukokuus-
sa 2015 Jouni Honkasen vetämänä. 
Jounin siirryttyä uusiin haasteisiin 
pääsin hankkeeseen ja ikäihmis-

ten parissa tehtävään työhön ylipäätään 
mukaan. Niinpä jatkoin hanketta syyskuusta 
2015 hankkeen loppuun eli elokuuhun 2016 
saakka. Hankekumppaneina oli Suomen 
Kuntaliitto, Pirkanmaan pelastuslaitos, Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos, 
Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopisto-
keskus Chydenius, Caverion Oy, Tampereen 
kaupunki ja Pelastusopisto. Hankerahoitus 
saatiin Palosuojelurahastolta. Hankkeen 
taustalla on tulevina vuosina tapahtuvat 
Suomen väestön ikärakenteen muutokset 
ikääntyneiden osuuden kasvaessa. Saman-

PaloRAI-hankkeen 
loppuraportti julkaistu

aikaisesti yhteiskunta pyrkii vähentämään 
suhteellisten laitospaikkojen määrää sekä 
lisäämään ikäihmisten itsenäistä kotona asu-
mista. Käytännössä nämä muutokset tarkoit-
tavat sitä, että tulevaisuudessa yhä useampi 
toimintakyvyltään heikentynyt ikäihminen 
asuu omassa kodissaan yksin tai toisen yhtä 
huonokuntoisen kanssa. Suomessa tapahtuu 
keskimäärin 73 kuolemaan johtanutta raken-
nuspaloa, joissa menehtyneiden ikäihmisten 
osuus on kolmannes.

Hankkeessa lähtökohtana oli kotihoidon 
piirissä olevien asiakkaiden palo- ja poistu-
misturvallisuuden huomioiminen ja paran-
taminen. Suurimpien kuntien kotihoidossa 
käytetään arviointi- ja seurantavälineenä RAI-

järjestelmää, jota päätettiin hyödyntää asuk-
kaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa. 
Tavoitteena oli, että kotihoidon henkilöstölle 
ei tulisi ylimääräistä työtä arvioinnin suhteen, 
vaan asiakkaan poistumisturvallisuusarvio 
saataisiin automaattisesti käytössä olevan 
järjestelmän avulla. EVAC-mittari (käytetään 
myös nimeä PaloRAI-mittari) saatiinkin kehi-
tettyä RAI-järjestelmän kysymysten pohjal-
ta. EVAC-mittarin tuloksena saadaan asiak-
kaasta arvio: pääsee poistumaan asunnosta 
2–3 minuutissa, saattaa päästä poistumaan 
asunnosta 2–3 minuutissa tai ei pääse poistu-
maan asunnosta 2–3 minuutissa. Hankkeen 
puitteissa pohdittiin myös erilaisia kompen-
saatiokeinoja asiakkaan tilanteeseen.

EVAC-mittarin lisäksi hankkeessa pilotoitiin 
vuonna 2014 Palosuojelurahaston innovaa-
tiopalkinnon saanut huoneistokohtainen 
sammutuslaitteisto. Hankkeen puitteissa 
siirrettäviä huoneistokohtaisia sammutuslait-
teistoja asennettiin Pirkanmaan alueella 10 
erilaiseen yksityiskotiin. Kodit valittiin EVAC-
mittarin tuloksen perusteella, joten laitteis-
tot sijoitettiin koteihin, joissa niitä tarvitaan. 
Sammutuslaitteistojen asennuksesta ja käy-
tettävyydestä on saatu hyvää kokemusta. 
EVAC-mittarin kehittäminen jatkuu edelleen, 
sillä Palosuojelurahasto myönsi syyskuussa 
jatkohankkeelle rahoitusta. Tavoitteena on 
testata, kehittää ja pilotoida mittaria kan-
sallisesti. Toiveena on, että mittari saataisiin 
osaksi RAI-järjestelmää. PaloRAI-hankkeen 
loppuraporttiin voi tutustua laitoksemme 
nettisivuilla.

Tytti Oksanen
Palotarkastusinsinööri

Kuva Eeva Hämäläinen
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Palokuntia on ollut maailmassa jo 
muinaisesta Roomasta lähtien. Pa-
lokuntien henkilöstö kamppailee 
samojen asioiden, vaarojen ja riski-

en kanssa joka puolella maapalloa. Suomessa 
toimenkuvan spektri on vuosikymmenten 
saatossa laajentunut perinteisestä tulipalojen 
sammuttamisesta laaja-alaiseksi pelastustoi-
men eri tehtäväkokonaisuuksien hoitamisen 
ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemisen 
toimintakentäksi. Ympäröivä yhteiskunta 
muuttuu koko ajan ja asettaa meidät pelastus-
toimen järjestämis- ja toimintavastuussa aina 
uusien haasteiden eteen. Tulee aivan uuden-
tyyppisiä riskejä, jotka vaativat uutta ajattelua 
ja syövät resursseja niin ajallisesti kuin myös 
budjetin panostuksissa huomioitavaksi. Toisaal-
ta tekninen kehitys tarjoaa käyttöömme uutta 
edistyneempää tekniikkaa. Tähänkin liittyy 
ongelmakenttää. Pelastustoimen käyttämän 
tekniikan tulee olla toimintavarmaa. Äskettäin 
olin todistamassa, kuinka rakennuspalossa uu-
simman sammutusautomme tietokoneohjattu 
sähköinen vesipumppu ei suostunut yhteistyö-
hön ja tuskainen pumppumies sai eteensä vain 
pimeän toimintonäyttötaulun. Viereinen vanha 
säiliöauto pelasti tilanteen ”idioottivarmalla” 
mekaanisella pumpullaan. Palo sammui. Uusia 
asioita on kuitenkin uskallettava kokeilla ja käyt-
tää. Tuttu on aina turvallista ja pelastustehtäviin 
liittyy erityinen suorittamisen ja suoriutumisen 
paine. Tästä suoriutumisen paineesta nousee 
myös ehkä tavanomaista suurempi luontainen 
varovaisuus uusien asioiden hyväksymiseen ja 
käyttöön ottoon. Innovatiivisuutta kuitenkin 
tarvitaan. Usein onkin niin, että uuden teknisen 
laitteen takana on ikään kuin varmistajana vielä 
se vanha tuttu ja turvallinen. Palokunta ei halua 
otsikoihin toimimattomien laitteiden takia.

Pelastustoimi jakaantuu pääkohdittain kol-
meen osa-alueeseen: operatiiviset pelastus-
tehtävät, onnettomuuksien ehkäisytoiminta 
ja varautuminen poikkeusoloihin. Erityisen 
kehittämisen kohteena on viime vuosina, 
alueellisen pelastuslaitosjärjestelmän myötä, 

ollut onnettomuuksien ehkäisytoiminta. Se on 
käsitteenä laajentunut perinteisestä palotar-
kastuksesta voimakkaasti valistuksen ja neu-
vonnan puoleen. Nimitykset ovat vanhakan-
taisia ”valistus ja neuvonta” kuulostavat lähes 
raamatullisilta. Eli innovatiivisuutta kaivattai-
siin jo lähtökohtaisesti ennen kuin on mitään 
tehtykään. Käsitteetkin tulisi uudistaa.

Toisaalta kaikilla meillä on alamme eri asioista 
kokemusta, tietoa ja tietty käsitys. Arvostelua, 
näkemyksiä ja muutoshenkisyyttä saa kuulla 
heti, kun menee muina miehinä henkilöstön 
kahvipöytään. Kukaan ei ole välinpitämätön 
ammattiinsa liittyvistä asioista. Tämä on loista-
va lähtökohta: ei ole välinpitämättömyyttä.

Miten ideoita saataisiin hyödynnettyä? Pitäi-
sikö ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin? Miksi 
vain harvat henkilöt tai ylin johto ovat paras 
asiantuntija arvioimaan toimialamme kehit-
tämistä, jos kaikilla on selkärepullinen koke-
muksia ja näkemyksiä? Vaikuttaakin siltä, et-
tä jäykkä ajattelutapamme hukkaa valtavan 
määrän innovatiivisten ihmisten luovuutta ja 
näkemyksiä.  Selvää on, että virkaohjesään-
töihin tukeutuva organisaatio on hallinnolli-
sesti tiettyjen määritysten vanki. Missään ei 
kuitenkaan kielletä ajattelua, palvelujen pa-
rantamista tai kehittämistä. Tässä vaaditaan 
ajattelutavan ja toimintakulttuurin uudista-
mista. Visioista pitää tehdä sallittuja. Ideoin-
nista on saatava hyve. Useimmiten jokainen 
on aidosti innostunut jostakin asiasta, mutta 
ympäristön kuivakkaat kommentit tappavat 
innostuksen ja yksilö kokee olevansa hölmö 
tai joutuvansa ideoineen naurun alaiseksi ja 
päättää olla jatkossa vaiti. Vain ”turvallisista” 
sallituista aiheista puhutaan. Miten monen 
innovatiivisen ihmisen urasta tulee tukah-
duttavan pitkä harmaa tie eläkkeen vapaut-
tavaan ajankohtaan? Liian usein huomaa, et-
tä henkilökuntamme elämä ja ajattelu alkaa 
heti työajan päätyttyä ja paloaseman portin 
jälkeen. He muuttuvat aivan kuin eri ihmisik-
si. Ihmisiksi, jotka tekevät, touhuavat, kehittä-

vät, harrastavat ja rakentavat erilaisia asioita 
elämässään. Suurella intohimolla. Sanonnan 
mukaan työnantaja maksaa heille ”korvaus-
ta menetetystä työajasta”. Tai ”työnantaja on 
maksavinaan palkkaa ja me olemme teke-
vinämme töitä”. Onko todella näin?
Mitä siis tulee tehdä että saisimme työnteki-
jöidemme koko persoonallisuuden ja osaa-
misen käyttöömme pelkän fyysisen olemuk-
sen ja käsiparin sijaan?

Olisiko mahdollista, että innovatiivisuuden 
ylös nostaminen voitaisiin ottaa yhdeksi 
aluepelastuslaitoksen strategiseksi valin-
naksi? Ajattelun ja ideoinnin vapaan virran 
mahdollistamiseksi pitää kokeillen etsiä eri-
laisia formaatteja ja foorumeita, joissa kan-
nustetaan olemaan luova ja ideoimaan. On 
lähtökohtaisesti muutettava suhtautumista.  
On korostettava jokaisen, toteuttamiskel-
vottomankin idean itseisarvoa, sen tärkeyttä 
osana luovaa prosessia, jonka päämääränä on 
nostaa sadoista ajatuksista helmet ylös. Ilman 
ideoita, niitä huonojakaan, ei koskaan synny 
niitä parhaitakaan. Ilman uskallusta luovuu-
teen on vain henkisen pelon kylmä seisova 
vesi, jossa kehityksellä ei ole tilausta. Kun 
innovatiivisuudesta tehdään aluepelastuslai-
toksen strateginen valinta, saadaan henkilöstö 
luovan toiminnan kehittämisen kautta myös 
paremmin sitoutumaan asiaansa ja ammat-
tiinsa.  Tähän sisältyy vakava asennekysymys, 
miten saada henkilöstön ajattelun ja osaami-
sen kapasiteetti organisaation kehittämisen 
käyttöön. Pelastustoimen kehittäminen vaa-
tii innovatiivisuutta, tulevaisuuden haasteet 
edellyttävät kaikkien vahvaa panosta. Uudelle 
asenneilmastolle on löydyttävä ilmatilaa. 

Nyt vuonna 2017 voit vaikuttaa ja ideoida esi-
merkiksi aloitejärjestelmän kautta! Muista myös 
luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, erilaiset 
henkilöstön työryhmät ja oma esimies.

Pekka Mellin
Palopäällikkö, työsuojelupäällikkö

Miten voisin lisätä 
oman organisaationi 
innovatiivisuutta?
Miten paljon maailma ja käsityksemme työelämästä ovat muuttuneet kymmenessä vuodessa? Seuraava teksti on kirjoitettu 
14.11.2007 täydennysopintojen yhteydessä annetusta otsikkoaiheesta harjoitustyönä henkilöstöjohtamisesta. Onko jo täysin van-
hentunutta pohdintaa? Pitikö paikkaansa edes kirjoitushetkellä, pohdi sitä!
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T
urbiinilennokkien maailman-
mestaruuskilpailut järjestettiin 
12. kertaa; ensimmäistä kertaa 
nyt Suomessa ja Skandinavias-
sa. Kilpailut ovat eräällä tavalla 

lennokkiurheilun F1-luokka koneiden ol-
lessa teknisesti hyvin tarkkaan esikuviensa 
mukaan rakennettuja. Turbiinilennokit ovat 
muutoinkin teknisiä laitteita ja voimalähtee-
nä käytetään aitoa suihkuturbiinia vastaa-
vaa pienoisturbiinia. Turbiineissa käytetään 
polttoaineena yleensä samaa kerosiinia, 
mitä oikeissakin lentokoneissa käytetään. 
Lajin yksi suola onkin aidot hävittäjän äänet 
sekä kerosiinin tuoksu. Kilpailuluokkia MM-
kisoissa oli alle 13,5kg ja alle 20kg -painavien 
koneiden sarjat.

Kilpailu on kaksiosainen siten, että lennokit 
arvostellaan ns. pöytäarvostelussa ja lento-
liikkeissä. Painotus näille kahdelle osa-alueel-
le on 50/50. Kisoissa menestyäkseen kilpai-
lijan tulee kyetä rakentamaan lennokkinsa 

Turbiinien jyrinää ja kerosiinin tuoksua 
Jämin ilmatilassa

tarkkaan esikuvansa mukaiseksi. Lennokkia 
verrataan tuomareiden toimesta dokument-
teihin, jotka kilpailijat ovat koonneet oman 
lennokkinsa esikuvasta. Tuomarit arvioivat 
koneen muotoja, maalausta, yksityiskohtia, 
teknisiä rakenteita sekä jopa kaikkia virheitä 
tai kolhuja, jotka on pyritty lennokkiin kopi-
oimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tuhan-
sia niittejä, satoja valokuvia ja satoja tunteja 
työtä. Kilpailujen parhaat koneet ovat viime 
vuosina tulleet Venäjältä ja koneiden yksityis-
kohdat ovat erittäin pitkälle vietyjä. Lennokin 
ohjaamossa olevan pilotin pää ja kädet liik-
kuvat, ohjaamossa olevissa mittareissa liik-
kuu kuvia ja jopa pienet kytkimet voivat olla 
toimivia. Kilpailun toinen puoli on lennokin 
lennättäminen ja taitolentoliikkeiden teke-
minen. Tuomarit arvostelevat lennosta len-
toonlähdön, pilotin valitsemat liikkeet, joita 
voivat olla esimerkiksi silmukka, vaakakierre 
ja erilaiset hävittäjille tyypilliset liikkeet, sekä 
lopuksi laskeutuminen. Lennokin lennättä-
minen erilaisissa olosuhteissa ja käytettäes-

sä lennokin mallina vanhempia hävittäjiä, 
saattaa olla haasteellista. Näissäkin kisoissa 
nähtiin muutamia koneiden tuhoutumisia ja 
tiukkoja tilanteita. Kilpailun aikana jokainen 
pilotti lentää 4–5 lentoa, joista huonoin lento 
jätetään huomioimatta lopputuloksissa.

Suomea kisoissa edusti 8-henkinen joukkue, 
jossa olin mukana. Pelastustoimen edustus 
oli poikkeuksellisen hyvä, kun joukkueessa 
oli kaksi pelastuslaitoksella työskentelevää 
henkilöä. Palomestari Jyri Jäntti osallistui 
kanssani pieneen luokkaan. Lisäksi joukku-
een taustajoukoissa oli mukana palomestari 
Pekka Salmi. Suomen joukkueen koneet oli-
vat Suomen ilmavoimien käyttämiä malleja 
100-vuotisen Suomen kunniaksi. Oma Fouga 
Magister -koneeni rikkoutui harjoitusviikon 
alussa sen verran, ettei korjaaminen enää ol-
lut mahdollista tähän kisaan. Kisoihin osallis-
tuin kiinalaisten varakoneella, josta teimme 
kaupat 1,5 tuntia ennen joukkueen lopullista 
vahvistamista. Uuden koneeni käyttöönot-
toon käytin lauantain ja sunnuntain välisen 
yön. Koneella ehdin tehdä vain kaksi kokei-
lulentoa ennen kisojen alkua. Varsinaisen ki-
san aikana ei harjoittelu enää ollut sallittua 
ja näin ollen tuntuma koneeseen jäi varsin 
heikoksi.

Elokuussa Jämin lentokentän ilmatilassa lensivät 
turbiinilennokit kilpaillen lajin MM-tittelistä. Kilpailuun 
osallistui kilpailijoita 12 maasta yhteensä 49 lennokin kanssa. 
Kaukaisimmat osallistujat tulivat Kiinasta ja muutoin pääosin 
Euroopasta. 

Kiinalaisilta ostettu Mig 15, jolla lopulta 
osallistuin kisaan.
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Turbiinien jyrinää ja kerosiinin tuoksua 
Jämin ilmatilassa

Kisojen avajaiset pidettiin sunnuntaina 
13.8.2017 ja avajaisissa näimme ilmavoimien 
näytökset Midnight Hawkseilla ja Saab Vigge-
neillä. Varsinainen kisa kesti 14.–18.8.2017. 
Kisojen aikana oli ilahduttavaa nähdä paljon 
kisoista kiinnostuneita katsojia ihailemassa 
lennokkeja maassa sekä ilmassa. Kisoissa 
ison luokan voittajaksi tuli viime vuodet 
kisoja hallinnut venäläinen Vitaly Robertus 
Mig-29-mallillaan. Heidän resurssinsa ovat-
kin meikäläisittäin aivan eri tasolla. Vitalyn 
koneen hinnaksi on arvioitu jopa 300 000 
dollaria. Pikkuluokassa voiton vei Walter 
Gähwiler Hawk -hävittäjällään. Suomalaisis-
ta parhaaseen sijoitukseen pääsi Jyri Jäntti 
ollen seitsemäs.

Oma sijoitukseni jäi uudella koneella vaati-
mattomaksi ja jäin pienen luokan hännille. 
Koneen vaihtumisen vuoksi myös tavoittee-

ni kilpailusijoituksesta muuttuivat ja pääsin 
uudella koneellani tavoitteeseeni; jokaisella 
kierroksella sain lennot suoritettua kelistä 
riippumatta. Ensimmäisen lennon aikana 
oli hieman haasteita ja koneen tuhoutu-
minenkin kävi lähellä. Tilanteesta selvittiin 
onneksi vain sydämen tykytyksellä. Suomen 
joukkue palkitsi sinnikkyyteni kisoihin osal-
listumisesta konerikosta huolimatta ja sain 
kisojen jälkeen joukkueelta Do not give up 
-palkinnon. Kisojen taso oli kautta linjan 
kova ja menestyminen niissä edellyttäisi 
paneutumista huomattavasti tämänvuotis-
ta enemmän ja isoja taloudellisia resursseja. 
Kisojen päättymisestä on nyt vierähtänyt 
reilu kuukausi. Kisaväsymys on joukkueessa 

kääntynyt uuteen intoon, ja syyskuun aikana 
joukkueemme lennokit ovat halkoneet Jämin 
ilmatilaa jo useana viikonloppuna. Joukkue 
on myös aloittanut tekemään suunnitelmaa 
seuraaviin MM-kisoihin, jotka pidetään Kii-
nassa. Kisapaikka sijaitsee noin 100 kilomet-
rin päässä Pohjois-Koreasta.

Kisoista löytyy videoita ja juttuja Siivet-leh-
destä sekä lehden Facebook-sivulta ja You-
tube-kanavalta. Myös joukkueella on kuvia 
Facebookin JWM2017-sivustolla.

Anssi Aunola
Lääkintämestari

Alkuperäinen kisakoneeni, joka rikkoutui kisaviikolla.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
avoinna olleeseen pelastuspäälli-
kön virkaan valittiin Teemu-Taavet-
ti Toivonen. Monelle hän onkin jo 

tuttu vuosien varrelta; onhan hän toiminut 
eri tehtävissä jo vuosien ajan laitoksellam-
me. Toivosen työura Pirkanmaan pelastus-
laitoksella alkoi 2.5.1996, kun hän aloitti pa-
lomiehen viransijaisena. Sen jälkeen matka 
on kulkenut eri tehtävien sekä alipäällystö-, 
päällystö ja hallintotieteiden opintojen kaut-
ta virkaan eteläisen pelastusalueen apulais-
palopäälliköksi. Nyt 1. marraskuuta 2017 Toi-
vonen aloittaa pelastuspäällikkönä. Hänen 
vastuullaan on onnettomuuksien ennaltaeh-
käisyn, varautumisen ja valmiussuunnittelun 
sekä teknisten palveluiden yksiköt.

Toivonen kokee, että hänellä on hyvät lähtö-
kohdat lähteä tekemään uutta työtään, koska 
ala ja laitos ovat arvostettuja toimijoita ja asi-
oita on kehitetty mallikkaasti. Kehitettävää-
kin toki aina joka asiassa on.

– Pelastustoimi yleisesti ottaen ja Pirkan-
maan pelastuslaitos laitoksena ovat erittäin 
arvostettuja. Se on näin kansalaisten keskuu-
dessa, oman henkilöstön keskuudessa kuin 
myös kuntien ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa. Meillä on ammattitaitoinen ja mo-
tivoitunut henkilöstö.

– Pirkanmaan pelastuslaitoksella uudessa 
työssäni haluan parantaa eri yksiköiden 
välistä yhteistyötä. Yhteistyötä haluan ke-
hittää esimerkiksi pelastustoiminnan ja on-
nettomuuksien ennaltaehkäisyn välillä. Yhtä 
lailla turvallisuusviestinnässä tulee tehdä 
yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Myös pe-
lastustoiminnan vastuualueen ja teknisten 
palveluiden yksikön yhteistyötä tulee lisätä. 
Aion myös paneutua kokouskäytäntöihin 
oman vastuualueeni osalta. Tarkoituksenani 
on parantaa vastuullani olevien yksiköiden 
tiedonkulkua ja johtamista sekä tavoitteiden 
toteutumista.

Innolla ja kehittämisotteella pelastuspäällikön tehtäviin

Varautuminen ja valmiussuunnittelu ovat 
Toivosen mukaan jatkossa entistä enem-
män mukana pelastuslaitoksen arjessa, sillä 
pelastuslaitoksella on valmiusorganisaationa 
paljon annettavaa varautumisen saralla. Toi-
vosen mukaan pelastuslaitoksen tulee olla 
tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roo-
lissa häiriötilanteisiin varautumisessa.

– Pelastuslaitoksen oma varautuminen 
tulee olla kunnossa. Meidän pitää pystyä 
toimimaan joka tilanteessa, ja siten kyetä 
turvaamaan oma toimintamme myös häiriö-
tilanteissa. Meillä tulee olla toimivat valmius-
paloasemat, kalustoa tulee olla riittävästi ja 
monipuolisesti ja henkilöstön tulee olla osaa-
vaa. Toiseksi meidän on kyettävä tukemaan 
kuntia niiden häiriötilanteissa. Meillä on 

tähän osaamista ja fasiliteetit. Kolmanneksi 
meidän tulee olla etupainotteisesti mukana 
tulevan maakuntahallinnon varautumisen 
ja valmiussuunnittelun suunnittelussa. Työtä 
tällä saralla on paljon.

Tulevaisuuden painopisteet onnettomuuksi-
en ennaltaehkäisyssä ovat ihmisten toimin-
taan ja rakentamisen ohjaukseen liittyviä. 
Tärkeässä osassa on palokuolemien vähen-
täminen.

– Pelastuslaitoksena olemme olleet Seppo 
Männikön johdolla muita pelastuslaitoksia 
edellä paloriskiasuntojen ja hoitolaitosten 
turvallisuuden osalta. Näen, että työtä riit-
tää jatkossakin. Painopistettä tulee lisätä 
rakentamisen ohjaukseen. Palokuolemien 
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Innolla ja kehittämisotteella pelastuspäällikön tehtäviin

määrän vähentäminen on yksi pelastustoi-
men keskeisin tavoite. Olen Sepon kanssa 
samaa mieltä siitä, että mitään muuta yhtä 
tehokasta keinoa vaikuttaa palokuolemiin ja 
palovahinkoihin ei ole kuin sprinklaus. Asu-
misturvallisuuden eteen tehtävässä työssä 
viranomaisten yhteistyötä tulee edelleen tii-
vistää. Pelastusviranomainen tarvitsee yh-
teistyötä muiden viranomaisten ja toimijoi-
den kanssa. Tästä hyvä esimerkki on kuntien 
kotihoidon kanssa tehtävä yhteistyö.

Toivosen mukaan pelastuslaitosten tekemä 
turvallisuusviestintä on tärkeässä roolissa 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn työssä. 
Ihmiset saadaan kiinnostumaan omasta 
turvallisuudestaan pelastuslaitoksen näky-
vyydellä.

Teemu-Taavetti Toivonen
Työura Pirkanmaan pelastuslaitoksella:

1996 Vs. palomies
1997 Palomies
2004–2007 Sijaisuuksia paloesimiehenä,
ruiskumestarina ja palomestarina
2008 Palomestari
2012 Kehitysinsinööri
2014 Apulaispalopäällikkö
2017 Pelastuspäällikkö

Koulutus:

1995 Pelastajatutkinto
1999 Vesisukelluskurssi
2004 Alipäällystötutkinto 
2007 Insinööri AMK (palopäällystön koulutusohjelma) 
2015 Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

Harrastaa:

Teiskon VPK:ssa 2002 lähtien
Kestävyysliikuntaa monipuolisesti

– Näkyvyys on muuttunut sosiaalisen median 
myötä. Turvallisuusviestintää tehdään ene-
nevässä määrin sosiaalisen median välityk-
sellä. Näen kuitenkin, että pelastuslaitoksen 
henkilöstön jalkautumisella ihmisten pariin 
on merkittävä vaikutus turvallisuusviestin-
nässä. Sopimuspalokunnilla on tässä tärkeä 
rooli, jonka toivon entisestään kasvavan.

Teknisten palveluiden osalta Toivonen haluaa 
kehittää ajattelua entistä ennakkoluulotto-
mampaan suuntaan. Uusia menetelmiä ja 
uutta kalustoa tulee hänen mielestään pilo-
toida rohkeasti. Toivonen vierastaa ajatusta 
tehdä asiat jollakin tapaa vain siksi, että niin 
on tehty ennenkin. Kiinteistönpidon osalta 
on tärkeää, että olemassa olevista kiinteis-
töistä pidetään hyvää huolta. Lisäksi Toivonen 
haluaa, että maakuntahallintoon mentäessä 
uusien paloasemien rakentaminen jatkuu yh-
tä vilkkaana kuin alueellisen pelastustoimen 
aikana Pirkanmaalla on tapahtunut.

Toivonen kertoo, että Pirkanmaan pelastus-
laitos saa hänestä eteenpäin katsovan ja mo-
tivoituneen pelastuspäällikön. Esimiehenä 
hän kuvaa olevansa vaativa ja päämäärätie-
toinen. Hän korostaa myönteisyyttä, ja halu-
aa olla eteenpäin kannustava. Tavoitteena on 
olla työntekijöiden kanssa mahdollisimman 
paljon tekemisissä.

– Työhuoneeni ovi on jatkossakin auki. Halu-
an vaihtaa ajatuksia ja keskustella ihmisten 
kanssa mahdollisimman paljon. Esimiehellä 
pitää olla aikaa työntekijöille, se on minulle 
päällikkönä tärkeää. Lähden uuteen virkaan 
hyvillä mielin ja innostuneesti, kehittämis-
otteella.

Koulutussuunnittelija
Jarmo Ruotsalainen
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Yleisötapahtumien turvallisuus on 
noussut agendalle viimeisen vuo-
den aikana Euroopassa, ja nyt myös 

meillä tapahtuneiden ikävien terroritekojen 
myötä. Yleisötapahtumien turvallisuuden 
eteen pelastustoimen johtamisyksikkö te-
kee päivittäin töitä. Yhteistyö poliisin kanssa 
on saumatonta. Annamme puolin ja toisin 
lausuntoja erilaisiin tapahtumiin, kuten 
esimerkiksi ilotulitukset, tulinäytökset, isot 
urheilutapahtumat, tilapäismajoitukset ja 
ulkoilmakonsertit. Annamme myös luvat 
kaupallisten ilotulitteiden käyttöön. Varautu-
mista myös näiden jutun alussa mainittujen 
ikävien tapahtumien estämiseksi on tehty. 
Esimerkiksi BlockFest-tapahtumaan mää-
rättiin betoniporsaita Laukonsillan eteen, 
sillä Alarannasta on suora ajoyhteys sillalle. 
Olemme myös neuvotelleet poliisin kanssa 
yhdessä Tampereen kaupungin henkilöiden 
kanssa kaupunkikuvaan soveltuvien ajoestei-
den lisäämisestä.

Olemme saaneet kuluvan vuoden 2017 
aikana käsiteltäväksemme jo 624 erilaista 
yleisötapahtumailmoitusta ja pelastussuun-

Näkymätöntä 
turvaa 
yleisötapahtumissa

nitelmaa, joihin reagoidaan tapahtuman tur-
vallisuusnäkökohdat huomioiden eri tavoin. 
Yleisötapahtumailmoitukset pelastussuun-
nitelmineen tulevat Tike P3:lle, joka lähettää 
tapahtumaan liittyvät dokumentit ko. tapah-
tumapäivänä olevalle kenttä P3:lle. Vaikka Ti-
ke P3:lla onkin toimialueena koko Pirkanmaa, 
niin ensisijainen vastuu tapahtumasta on 
sijaintipaikasta riippuen sen ”alueen” kenttä 
P3:lla. Tällä hetkellä tätä kirjoitettaessa kenttä 
P3:lle on lähetetty 527 pelastussuunnitelmaa, 
joihin heidän tulee ottaa kantaa. Varsinaisia 
yleisötapahtumien tarkastuksia P3:t ovat teh-
neet 165 tähän mennessä.

Kenttä P3 ratkaisee toimintavan, jolla ko. ta-
pahtumaan reagoidaan. Kevyin tapa toimia 
meillä on pienissä yleisötapahtumissa, mis-
sä yleisömäärä on 200 ja hieman yli. Mikäli 
kyseissä tapahtumassa ei ole mitään yleisön 
kannalta vaarallista asiaa, riittää, että tapah-
tumasta vastaavalle henkilölle toimitetaan 
tuolloin ohjeineen omavalvontalomake, 
jonka edellä mainittu henkilö täyttää ja säi-
lyttää. Edellisiä suuremmissa tilaisuuksissa P3 
on yhteydessä vastuuhenkilöön ja keskuste-

lee tapahtuman turvallisuuteen liittyvistä 
asioista. Vastuuhenkilölle on myös lähetetty 
omavalvontalomake. Ohjeena on, että P3:t 
käyvät tämän tasoisissa tapahtumissa teke-
mässä ns. yllätyspalotarkastuksia, jotta voim-
me osoittaa, että olemme hereillä ja näkyvillä 
sekä kontrolloimme turvallisuusasioita. Mi-
käli paikalle ei jostain syystä päästä mene-
mään, niin kohteeseen annetaan ohjausta 
ja neuvontaa tapahtumien turvallisuuden 
parantamiseksi.

Suurissa yleisötapahtumissa, kuten esimer-
kiksi SM-ralli, jonkin jääkiekkojoukkueen SM-
mitalin juhlinta, Hämeenpuistossa tapahtuva 
laajamittainen ruuan myynti, kenttä P3 pyrkii 
joka tapauksessa menemään kohteeseen, ja 
tekee siellä ylimääräisen palotarkastuksen. 
Mikäli ko. alueen P3 on varattuna, niin toi-
nen P3 tekee tarkastuksen. Tarvittaessa tar-
kastuksen voi tehdä myös P30. Poikkeavan 
suurissa yleisötapahtumissa (esimerkiksi 
Robbie Williamsin konsertti ja Suomi–Islan-
ti-jalkapallopeli) turvallisuussuunnittelu on 
aloitettu yleensä jo vuosi ennen tapahtumaa. 
Allekirjoittanut on yleensä osallistunut jo täs-

Kuvassa näkyy ainut poistumistie katsomon alla D5-merkin koh-
dalla. Makkaranmyyjän työtilat näkyvät betonitolpan juurella.

Viranomaismääräyksen tehoa: yleisöllä oli tilaa pelin tauolla ja 
myös pelistä poistuminen oli nyt väljempää.
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sä vaiheessa turvallisen yleisötapahtuman 
suunnitteluun yhdessä poliisin kanssa. Tä-
män kaltaisiin tapahtumiin osallistuu yleensä 
muutamia kymmeniä tuhansia ihmisiä. Näis-
sä tapahtumissa pidetään viranomaistarkas-
tus hieman ennen tapahtumaa, ja pyrimme 
myös olemaan mukana itse tapahtumassa. 
Tapahtumapaikalle menee joko kenttä P3 
tai P20.

Aiemmin aita kulki alareunassa olevan 
valkoiseen takkiin pukeutuneen miehen 
kohdalta suoraa linjaa stadionin suun-
taisesti. Nyt oleskelu- ja poistumistila 
tuplaantui.

Tapaus Ratina 

Suomi–Ukraina pelissä oli 800 ukrainalais-
ta Ratinan Stadionin D-katsomossa, jossa 
oli vain yksi poistumistie leveydeltään noin 
kaksi metriä. Kyseinen tila oli todella ahdas. 
Lisäksi siellä oli makkaranmyyjä, joka oli asi-
akkaineen aivan kiinni grillissä. Myyjä hieman 
poltti itseään. Ukrainalaiset olivat hieman 
maistelleet olutta, ja heidän tunteensa kuu-
menivat niinkin paljon, että tappelivat jopa 
keskenään. Poliisi oli onneksi saanut ennen 
peliä laitettua tilapäisaidan ko. katsomo-osan 
kohdalla olevan siirtolavan eteen, joka oli 
täynnä ”astaloita”. Tämä osoittautui oikeaksi 
toimenpiteeksi, sillä olisihan joillekuille hen-
kilöille saattanut tulla kiusaus käyttää edellä 

mainittuja välineitä. Ukraina-peliä seuraava 
jalkapallopeli oli 2.9.2017 ollut Suomi–Islanti-
ottelu, johon tuon kaukaisen saaren asukkai-
ta saapui noin 2 800. Oli etukäteen tiedossa, 
että vieraskatsomo on se sama D-katsomo, 
missä ukrainalaiset olivat olleet. Oli aivan 
selvää, ettei tuota ihmismäärä voida sijoit-
taa kyseiseen katsomoon ilman, ettei Ratinan 
uuden kauppakeskuksen työmaan nurkalle 
tehdään muutostöitä poistumistien leventä-
miseksi, ja sitä kautta katsomoturvallisuuden 
parantamiseksi.     

Palopäällikkö
Ari Vakkilainen
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Neuvottelukuntaan kuuluu 10 
jäsentä ja heillä on henkilökoh-
taiset varajäsenet. Tampereen 
kaupunginhallitus valitsee neu-

vottelukunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen 
neuvottelukunta

Pirkanmaan pelastuslaitokselle valittiin vuosiksi 2017 - 2019 neuvottelukunta, 
jonka tehtävänä on tehdä ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi, 
ehdotus palvelutasopäätökseksi sekä muita ehdotuksia pelastustoimen 
kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukunta seuraa pelastuslaitoksen toimintaa ja 
kehittämistä.

Tampereelta jäsenet ovat Kari Niemelä (pj),  
Hannele Srömberg (vpj) ja Hannele Piitulainen. 

Muut jäsenet ovat Jussi Haavisto (Kangasala),  
Yrjö Nevala (Ylöjärvi),  
Jukka Pulakka (Nokia),  
Anna-Liisa Liettyä (Mänttä-Vilppula),  
Jarmo Metsälä (Sastamala),  
Pirkko Seppi (Akaa),  
Pentti Vaara (Virrat).
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella toi-
mii Instagram-tiimi, joka on loista-
va lisä meidän sosiaalisen median 
sisällöntuottoon. Tiimi päivittää 

oman työnsä ohessa kuvia pelastuslaitoksen 
Instagramiin. Viestintäyksikkö hyödyntää näi-
tä kuvia julkaisemalla niitä myös muilla Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen some-kanavilla. 
Tiimissä on tällä hetkellä jäseniä pelastustoi-
minnasta, ensihoidosta ja onnettomuuksien 
ennaltaehkäisystä. Tiimin tärkeä merkitys 
huomattiin melko pian tiimin perustamisen 
jälkeen tammikuussa 2016, kun Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen Instagram-tilin seuraajien 
määrä lähti selkeään nousuun. Tällä hetkellä 
tiimiin kuuluvat ensihoidosta Tiia Heino, Kirsi 
Kaivonen, Sanna Kauppinen ja Teemu Lahti-
nen. Pelastustoiminnasta mukana ovat Rike 
Kalliomäki ja Ville Vihinen. Onnettomuuksi-
en ennaltaehkäisyä tiimissä edustaa Perttu 
Mukkala. Tiimi kokoontui pienimuotoiseen 
koulutustilaisuuteen lokakuussa 2017. 
Koulutuksessa käytiin läpi mm. sosiaalisen 
median pelisääntöjä, lainsäädäntöä, hyvän 
Instagram-kuvan ominaisuuksia sekä hashta-
gien sujuvaa käyttöä. Uutena Instagramiin on 

Instagram-
tiimille 
koulutusta

tullut Snäpchatin käyttäjille tutut tarinapäivi-
tykset, mitä myös yhdessä harjoiteltiin. 

Instagram eli Insta on sosiaalinen verkosto, 
jonka käyttäjät voivat jakaa kuvia ja videoita 
sekä kommentoida ja tykätä toistensa jaka-
masta sisällöstä. Pirkanmaan pelastuslaitos 
on ollut mukana Instagramissa lokakuusta 
2014. Se on tällä hetkellä nopeiten kasvava 
sosiaalisen median palvelu. Olemalla aktii-
vinen Instagramissa tuokin meille loistavan 
mahdollisuuden olla mukana ihmisten ar-
jessa. Huhtikuussa 2017 Instagramin käyt-
täjiä oli maailmanlaajuisesti 700 miljoonaa 
ja Suomessa 1,5 miljoonaa, ja määrä on to-
siaan kasvamassa kovaa vauhtia. Instagram 
oli aluksi vain nuorison käytössä, kuten aiem-
min Facebook, mutta nyt myös keski-ikäiset 
ovat löytämässä Instagramin. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen tavoitteena Instagramissa 
on rakentaa positiivista julkisuuskuvaa mm. 
esittelemällä pelastuslaitoksen arkea. Tiimin 
julkaisemien kuvien aiheina onkin useim-
miten pelastuslaitoksen arki. Se tarkoittaa 
esimerkiksi ihmisiä, kalustoa ja harjoituksia. 
Hälytystehtäviltä ei oteta kuvia someen. Po-

sitiivisen julkisuuskuvan kautta on hyvä ja-
kaa myös turvallisuusviestintää. Sosiaalisen 
median kautta tapahtuvaa viestintää, kuten 
myös Instagramia, Pirkanmaan pelastuslai-
toksella koordinoi viestintäyksikkö.

Lähde mukaan seuraamaan Pirkanmaan pe-
lastuslaitosta Instagramissa! Koska Instagram 
on mobiililaitteille tehty, luontevimmin se 
käy, kun lataa Instagram-sovelluksen. Insta-
gramin selaaminen älylaitteella vaatii oman 
tilin perustamisen. Kuvia voi toki selata myös 
selaimen karvalakkiversiolla siten, että hakee 
hakukoneella ”Instagram Pirkanmaan pelas-
tuslaitos”. Selaimella kuvia ei kuitenkaan voi 
kommentoida eikä tykätä. Jos Insta on sinulle 
tuttu väline, haluatko mukaan Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen Instagram-päivittäjäksi? 
Tiimiin mahtuisi vielä muutama aktiivinen 
päivittäjä. Lisätietoa asiasta saat viestintäyk-
siköltä osoitteesta viestinta.pelastuslaitos@
tampere.fi.

Jarmo Ruotsalainen
Koulutussuunnittelija

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Instagram-
tiimiläiset Kirsi Kaivonen (vas.), Rike Kallio-
mäki, Sanna Kauppinen, Tiia Heino ja Perttu 
Mukkala. Ville Vihinen osallistui koulutukseen 
Vilppulan asemalta Lyncin välityksellä. Tiimiin 
kuuluu myös Teemu Lahtinen.
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Salmentaan VPK juhlii tänä vuonna 85-
vuotista taivaltaan yhdessä Suomen 
100-vuotisjuhlien kanssa. Salmentaka 

sijaitsee Pohjois-Pälkäneellä noin kymmenen 
kilometriä Sappeen hiihtokeskuksesta län-
teen. Salmentaan VPK:n perustava kokous 
pidettiin 31.5.1932 ja sen aikaiseen yhdis-
tysrekisteriin se merkittiin saman vuoden 
lokakuussa. Palokunnan perustaminen oli 
ollut esillä jo muutamia vuosia ennen varsi-
naisen palokuntayhdistyksen perustamista. 
Se harjoitti palontorjuntaa sekä keräsi varoja 
perustettavaa yhdistystä varten. Ensimmäi-
set kirjalliset muistiinpanot palokunnan 
toiminnasta ovat vuodelta 1927. Nykyään 

Salmentaan 
VPK 85 vuotta

Salmentaan VPK toimii osana Pirkanmaan 
pelastuslaitosta, yhtenä sen sopimuspalo-
kunnista. 

Vaikka Salmentaan kylä, kuten niin moni 
muukin maalaiskylä, on väkimäärältään 
pienentynyt viime vuosina, olemme onnis-
tuneet pitämään palokunnan henkilövah-
vuuden hyvällä tasolla. Hälytysosastossa 
on tällä hetkellä 22 henkilöä ja kalusto sekä 
omat toimitilat on saatu pidettyä ajanmukai-
sina; kiitos hyvän yhteishengen ja talkooin-
non. Erikoistuminen pelastustoimessakin on 
trendi, minkä olemme huomioineet omassa 
toiminnassamme. Ensivaiheen JVT-toiminta, 

eläinten pelastus, omana tuotantona tehtä-
vä ”rallipäivystys”, alkusammutuskoulutus ja 
UAV-toiminta nykyaikaisella hybridikameralla 
ovat osa toimintaamme. Pienen palokunnan 
on pysyttävä ajanhermolla osoittaakseen 
uudistumiskykynsä nopeasti muuttuvassa 
pelastustoimen kentässä. Salmentaan VPK 
omistaa myös tanssilavan, ja järjestää 3–4 
tanssit kesän aikana. Lava on toiminut pe-
rustamisvuodesta 1949 lähtien yhtäjaksoi-
sesti ja on siten ainoa tässä lajissaan koko 
Suomessa.

Harri Joki
Palokunnan päällikkö

Hälytysosastolaisia palokunnan edustalla.

Kuva Henrik Joki
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Kiikoisten VPK juhli 120-vuotista tai-
valtaan 5.8.2017. Päivä alkoi ajoneu-
voparaatilla halki Kiikoisten kylän, 

paloasemalta juhlapaikalle Seurantalolle. 
Paraatiin osallistui noin 15 ajoneuvoa, joita 
katselemassa kylänraitilla oli runsaasti väkeä. 
Paraatin saavuttua juhlapaikalle alkoi kutsu-
vierastilaisuus. Juhlatilaisuuden ohjelmassa 

Kiikoisten VPK 120 vuotta

Juhlavieraita yhteiskuvassa.

oli puheiden, ruokailun ja kahvin lisäksi an-
siomerkkien jako tehtävissään ansioituneille 
jäsenille. Perheenjäseniä muistettiin ruusulla 
kiitoksena harrastuksen tukemisesta. Viralli-
sen juhlan päätyttyä oli palokunnalla hetki 
aikaa hengähtää ennen illan tansseja, jotka 
tahditti paikallinen yhtye nimeltään Tans-
siorkesteri Veikko Nieminen. Tansseihin olivat 

kaikki tervetulleita, ja ihan mukavasti väkeä 
paikalla olikin. Kiikoisten VPK haluaa kiittää 
juhlavieraita ja kaikkia merkkipäiväämme 
muistaneita.

Jussi Laitila
Palokunnan varapäällikkö

Kuvat Seppo Rinta-Kauppila
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Palomiesten SM-jalkapallokilpailut 
pelattiin hyvillä nurmilla Nokian kes-
kuskentillä heinäkuussa. A-sarjaan 

osallistui kahdeksan joukkuetta. Tampereen 
joukkue pelasi loistavan turnauksen puolus-
tuksen osalta päästämättä maaliakaan, mut-
ta kolmessa alkusarjan ottelussa ei myöskään 
tehty yhtään maalia, joten oli tyytyminen 
pelaamaan sijoista 5 - 6. Lopullinen sijoitus 
oli 5. Parhaaksi Tampereen pelaajaksi valittiin 
maalivahti Ilkka Innola. Turnauksen A-sarjan 
voitti Helsinki tiukan loppuottelun jälkeen, 
jossa Lahti hävisi rangaistuslaukauksilla.

Palomiesten SM-jalkapallokisat Nokialla
B-sarjaan osallistui viisi joukkuetta, joista 
kaksi oli kasattu Pirkanmaan pelaajista. Pi-
kaisesti koottu Tampereen 3. joukkue yllätti 
kaikki muut paitsi itsensä voittamalla koko 
sarjan puhtaalla pelillä. Tampere 2 -joukkue 
oli koottu vähän kokeneimmista miehistä, 
ja se kyllä näkyi kentällä liikkeestä. Urhool-
lisesti joukkue pelasi joka ottelun taistellen 
loppuun asti.

Palomies
Petteri Meskanen

Ykkösjoukkueen taistelutahto riitti tänä-
vuonna viidenneksi. 

Yläkuvassa Helsingin joukkueen riemua, 
kun lopputulos oli ratkennut rangaistus-
potkujen jälkeen.

Ennen uskoin älyn voittoon,
oli tapanani lueskella filosofiaa aamunkoittoon

Kunnes paikalle tuli kas, jalkapallokuningas
sano minulle huhuu, se on liha joka puhuu

ja se meidät yhdistää.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomies 
Jarmo Ahtiainen sijoittui ensimmäiselle 
sijalle 16.9.2017 juostussa Tampere Mara-
tonissa (M 50) ajalla 3:29:29.
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Palomiesten SM-jalkapallokisat Nokialla

Tamperelaisista kultaa sai kolmosjoukkue.

Meiltä Pirkan hölkkä -neitsyys lähti 1.10.2017. 
Ei ollut hulluteltu mitään hetkeen, joten pää-
tettiin kokeilla 33 kilometrin hölkkäämistä. 
Miten sitten valmistauduimme? Ei niin miten-
kään. Tai no kerran käytiin 14 km lenkillä. Ja 
ostettiin maastojuoksutöppöset, joita Tuomo 
ei edes käyttänyt. Anyways, sunnuntaiaamuna 
8:55 katseltiin Valkeakoskella pallokentän kah-
vilan ikkunasta ulos, kun porukka jumppasi ja 
lämmitteli. Kun kahvilan pitäjä tuli siistimään 
pöytiä 8:59, meidän piti poistua ulos. Lähtö-

laukaus ammuttiin 9 reikä reikä. Olimme saa-
neet etukäteen vihjeen, että isoimmat mäet 
kannattaa kävellä, eikä pidä lähteä revittele-
mään heti kärkeen. Ei pelkoa, rauhassa men-
tiin ja niin vain huoltoja tipahteli eteen yksi 
toisensa jälkeen. Maasto oli mukavan vaih-
televaa ja keli oli todella bueno. Ekan kerran 
tuuletettiin puolimaratonin kohdalla. Kum-
pikaan ei koskaan ollut juossut lähellekään 
niin pitkää matkaa! Viimeisen huollon jälkeen 
alkoivat Johannalla lonkankoukistajat sekä 

Pirkan hölkkää kokeilemassa

Kilometrikisan kesäkausi on taas ohi. Mansen 
palopyöräilijät -joukkueessa kilometrejä ker-
rytti tänä vuonna 29 pyöräilijää. Kilometrejä 
saatiin kasaan yhteensä 33 994,4 keskiarvon 
ollessa 1 172 km/henkilö. Osa polki tuplasti 
tämän määrän. Huonojen kelien tekosyyllä 
ainakin allekirjoittaneen kilometrimäärät 
jäivät lähes olemattomiksi. Suursarjassa 
joukkueen kilometrimäärä riitti tänä vuonna 
sijaan 42, kaikkiaan 205 joukkueen joukossa. 
Eniten Mansen palopyöräilijöissä kilometre-
jä kerrytti Timo Silander 3001,0 kilometrillä. 
Toinen sija meni Hannu Pokkiselle 2753,0 ki-

selkä huutaa armoo, ja Tuomon polvi säesti sa-
maa laulua. Mutta kun matkaa oli jäljellä enää 
vähän, ei jääty himmailemaan, vaan täpöillä 
kohti maalia ja mitali käteen. Aikaahan vierähti 
paljon, mutta olihan tämä huikea juttu, eikä 
ollenkaan niin paha rasti, mitä ennalta pelät-
tiin. Vaikka meistä ei pitkänmatkanjuoksijoita 
tämän myötä tullutkaan, voimme lämpimin 
mielin ja kipein lonkin suositella! 

Ensihoitajat Johanna Lähteinen ja  
Tuomo  Mäntyniemi

lometrillä ja kolmas sija Olli Sahille 2 748,1 ki-
lometrillä. Naisista eniten kilometrejä kerrytti 
Beeda Suokonautio, jolle kilometrejä kertyi 
1 611,9. Se riitti Mansen palopyöräilijöiden 
joukkueessa sijaan 7. Sijat 4–6 menivät Petri 
Kivistölle (2 037,0 km), Perttu Mukkalalle (1 
898,2 km) ja Mikko Nääpälle (1770,3 km). 
Kympin joukkoon mahtuivat vielä Tuomas 
Porrassalmi (1530,7 km), Tuomas Alaräisänen 
(1 495,0 km) ja Pertti Tuominen (1 399,0 km). 
Kaikkiaan koko kilometrikisassa oli mukana 
2 365 joukkuetta ja 27 260 fillaroitsijaa. Kilo-
metrejä kertyi yli 24 000 000. 

Kilometrikisa 2017 Kilometrikisa on kaikille ilmainen leikkimie-
linen kilpailu, mihin voi osallistua yrityksen, 
yhdistyksen, seuran tai vastaavan joukku-
eella. Jokainen joukkueen jäsen kirjaa omat 
kilometrinsä ylös ja kartuttaa näin joukku-
eensa saldoa. Parhaat joukkueet eri sarjoista 
palkitaan ja kaikkien osallistujien kesken ar-
votaan palkintoja. Kilometrikisan järjestävät 
Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyö-
räilee -kampanja. Alkuvuodesta alkaa taas 
talvikisa, joten eiköhän yritetä saada sinne 
mukaan kaikki työmatkapyöräilijät ja aletaan 
kerryttää hyvä määrä kilometrejä!

Sanna Kauppinen
Ensihoitaja
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Samalla tuli asetettua itselle tavoite ter-
vehtymisen suhteen. Syksyn, talven ja 
alkukesän aikana tehty omatoiminen 

kuntoutus ja harjoittelu muun tiimin kanssa 
alkoi muuttua todeksi, kun Team Rynkeby 
Tampere starttasi Laukontorilta 6.7.2017 
klo 10 noin 1400 kilometrin mittaisen pyö-
räilytaipaleensa kohti Pariisia. Laukontorilla 
oli hieno lähtötapahtuma: perheenjäseniä, 
ystäviä ja tukijoita oli saattamassa meitä mat-
kaan ensimmäiselle etapille kohti Helsinkiä. 
Seuraavana päivänä kansalaistorilla Helsin-
gissä kaikki tiimit kokoontuivat isoon yhteis-
tapahtumaan, ja 207 polkijaa samanlaisissa 
”uniformuissa” ja keltaisilla fillareilla oli upea 
näky. Helsingistä matka jatkui lautalla kohti 
Saksaa ja seitsemää pitkää ajopäivää. En edes 
yritä luoda mitään matkakertomusta, koska 
se on olemassa jo. Tiimikaverini Risto Viitanen 
on tehnyt koko reissusta aewan mahtawan 
videokertomuksen, joka löytyy YouTubes-
ta nimellä ”Velogi”. Suosittelen lämpimästi 
katsomaan Riston taidokkaasti koostamat 
videot. Jos kuva kertoo enemmän kuin tu-
hat sanaa, niin liikkuva kuva todennäköisesti 
vieläkin enemmän.

Viikossa puolen Euroopan poikki: 1370 kilo-
metriä, kymmeniä tunteja ulkoilmatoimis-
tossa, mukavassa seurassa – aivan huikea 
kokemus. Ajopäivien perusrunko oli aina 
samankaltainen. Aamulla tukeva aamupala 
ja pyörän selkään klo 7:30. Ensimmäinen 
nopea tauko 50–60 km ajon jälkeen, ruo-
katauko 100–110 km kohdilla ja vielä yksi 
tauko loppumatkasta, riippuen päivän eta-
pin pituudesta. Matkavauhti oli 24–27 km/h 

Team Rynkeby – Miljoonia 
euroja lapsipotilaille

Kesällä 2016 maatessani sairaalassa kivusta ja kipulääkityksestä sekaisena näin ilmoituksen, jossa haettiin 

polkijoita vuoden 2017 Team Rynkebyn joukkueisiin. Päätin välittömästi hakea mukaan, koska koin, että omat 

vaivani ovat täysin olemattomia sen rinnalla, mitä pienet syöpäpotilaat joutuvat kokemaan. 

eli sopivaa retkipyöräilyvauhtia. Päiväetapin 
jälkeen pyörähuolto, pesut ja ruokailut, lihas-
huolto sekä ansaittu lepo. Säät kiinnostavat 
aina. Meillä oli sadetta ja paistetta, kylmää ja 
kuumaa, mutta keskimäärin kuitenkin säät 
olivat todella hyvät. Mieleen jäi paljon hy-
viä muistoja: Pohjois-Saksan hyväpintaiset 
pikkutiet, kauniit kylät ja laajat maissipellot. 
Saksasta Hollantiin laskeva, lähinnä parket-
tia muistuttava 8 kilometriä pitkä loiva las-
ku. Mur de Huy on eeppinen nousu. Se ei 
ole kovinkaan pitkä (1,2 km), mutta sitäkin 
tiukempi kinkama. Jyrkimmät kohdat ovat 
24 %, jollaista ei näiltä kulmilta löydy oikein 
hakemallakaan. Jos nyt haluaa saada jotain 
tuntumaa tuollaisesta jyrkkyydestä, Pispa-
lasta löytyy 120 metrinen Mooseksenmäki, 
joka on jyrkkyydeltään 20 %. Kaunis oli myös 
ilta-auringossa kylpevä belgialainen Dinan-
tin kaupunki Maasjoen laaksossa. Ardenni-
en vuoriston pitkät mutkittelevat nousut ja 
laskut koettelivat niin jalkoja kuin jarrujakin. 
Ranskan kansallispäivän juhlat reitillämme 
olleissa kylissä ja kaupungeissa jäivät mie-
leen. Ja näin jälkikäteen ajateltuna ihan kiva 
oli sekin päivä, kun satoi kaatamalla, renkaat 
räjähtelivät ja teknisiä ongelmia oli ruuhkaksi 
asti. Tiimi hitsautui ongelmien keskellä kaikki 
esteet voittavaksi supertiimiksi.

Kaiken kruununa oli saapuminen Parii-
siin. Ei ollut varsinaisesti mitään pyöräilyn 
juhlaa suurkaupungin kaduilla pujottelu, 
mutta juhlan vuoro olikin sitten, kun kaik-
ki Rynkeby-joukkueet kohtasivat Pariisin 
laitamilla suuressa puistossa. 1800 polkijaa 
ja 46 joukkuetta seitsemästä eri maasta ja 

tuhansia vastaanottajia, joista osa perheen-
jäseniä (oma rouvakin oli lentänyt paikalle), 
ystäviä ja sponsoreita. Kaikki juhlivat muuta-
man tunnin ajan polkijoiden pitkää urakkaa, 
taustajoukkojen työtä ja niitä, joita varten me 
laitoimme itsemme likoon, pieniä potilaita 
ja heidän perheitään. Tunnelma oli iloinen, 
onnellinen, helpottunut ja haikea. Pitkä pro-
jekti oli maalissa.
  
Kuten moneen kertaan olen todennut; oli hie-
no haaste hyvän asian puolesta ja sopii ihan 
jokaiselle. Sitoutumista ja harjoittelua, työtä 
ja onnistumisia, joukkueena. Kaupanpäälle 
kunto kohoaa ihan rauhallisella retkipyöräi-
lyllä kivasti. Omalta kohdalta hapenotto ke-
hittyi viime syksyn 41 millin tuloksesta talven 
aikana huhtikuussa poljettuun 48 milliin, ja 
reissun jälkeen polkaistuun 60 milliin. Syys-
kuun loppuun mennessä olen viettänyt vuo-
den 2017 aikana aikaa satulassa 250 tuntia, 
6050 km ja oheisharjoitteluna siihen päälle 
150 tuntia. Ja ei, takapuoli ei kärsinyt matkan 
aikana yhtään. Hyvä satula ja hyvät housut 
niin hymy ei hyydy. Lopuksi se tärkein: yh-
teispohjoismaisesti Team Rynkeby keräsi 
8,77 miljoonaa euroa syöpäsairaille lapsille. 
Suomen kuuden tiimin lahjoitussumma Sylva 
ry:lle ja Aamu-säätiölle oli 566 527 euroa, ja 
koko summa 100-prosenttisesti lasten syö-
vän tutkimukseen ja potilaiden tukemiseen. 
Oli kunnia olla mukana Team Rynkebyssä. 
Suurkiitos omalle perheelleni ja kaikille muil-
le tuesta sekä kannustuksesta!

Elja Kivikoski
Palomies



26 27

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 
viime vuosina kiinnitetty entistä 
enemmän huomiota operatiivisen 
henkilöstön työturvallisuuteen 

mahdollisten uhka- ja väkivaltatilanteiden 
osalta. Vuosittain kerättävien tilastotieto-
jen mukaan näitä ikäviä tilanteita on sattu-
nut, mutta onneksi vakavilta vammoilta on 
säästytty. Osa henkilöstöstä on käynyt mm. 
Poliisiammattikorkeakoululla uhkatilanne-
koulutuksissa. Sieltä on saatu hyviä oppeja 
ja hyvää palautetta, mutta erityisesti on jää-
ty kaipaamaan koulutusta, mikä toisi vielä 
enemmän ensihoidon näkökulman tilantei-
siin mukaan. Toiveet on kuultu, ja meillä alkaa 

Koulutusta uhka- ja 
väkivaltatilanteiden varalle

uhka-ja väkivaltatilannekoulutukset, joissa 
kouluttajana toimii Pirkanmaan pelastuslai-
toksen paloesimies Jussi Jokinen. Jussilla on 
vuosien kokemus turvallisuuskoulutusten 
vetämisestä. 

Keväällä aiheesta toteutettiin jo pilottikou-
lutus, johon osallistui henkilöstöstä pitkän-
linjan ensihoitajia ja lääkintäesimies. Kou-
lutukseen osallistuivat Taru Välimaa, Janne 
Välimaa, Tuomo Mäntyniemi, Johanna Läh-
teinen, Tuomas Joensuu, Anna-Miina Merilä, 
Beerit Salminen, Jukka-Pekka Lintunen, San-
na Kauppinen ja osan aikaa lääkintämestari 
Anssi Aunola. Valitettavasti ryhmään valittu 

palomies oli estynyt osallistumaan. 
Koulutus pidettiin Valkeakoskella. 
Kouluttajina toimivat paloesimies, 
defendo white -kouluttaja Jussi Jo-
kinen sekä defendo white -koulutta-
ja Petteri Kantola. Tiivis päivä sisälsi 
teoriaa ja käytännönharjoituksia. 
Koulutuksen teoriapaketti pohjau-

tuu Defendo White -kolmioon, jossa alimpa-
na olevat asiat muodostavat tärkeän pohjan 
koko turvallisuusajattelulle, kuten mm. omat 
ja potilaan oikeudet ja keinot välttää uhka-
tilanteita. Vasta kolmion huippuna tulevat 
erilaiset itsepuolustustemput. Koulutuksessa 
tuotiin erittäin hyvin esiin se, että hätävarjelu 
ja temput ovat haasteellisia ja niihin tilantei-
siin ei todellakaan kannata ehdoin tahdoin 
hankkiutua. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella koulutukset 
alkavat lokakuun alussa. Alkuun jokaisesta 
työvuorosta koulutetaan 10 henkilöä, mutta 
tavoitteena on kouluttaa koko operatiivinen 
henkilöstö. Koulutuksia jatketaan keväällä 
2018. Kannattaa ehdottomasti osallistua 
kyseiseen koulutuspäivään, kun se mah-
dollisuus tulee kohdalle. Jos pitkään alalla 
työskennelleet pilottiryhmän jäsenet ovat 
kilvan hehkuttaneet koulutuksen tarpeelli-
suutta ja onnistunutta sisältöä, ei varmaan 
kenellekään jää epäselväksi, kuinka tärkeästä 
ja toimivasta koulutuspaketista on kyse. Pi-
lottikurssilaiset kokivat saaneensa kurssilta 
hyviä vinkkejä oman työturvallisuutensa pa-
rantamiseen ja opit ovat jalkautuneet päivit-
täiseen käyttöön.

Ensihoitaja 
Sanna Kauppinen

Tiivis päivä sisälsi teoriaa  
ja käytännönharjoituksia.
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