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Letku & Laastari

Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimitussihteeri Jarmo 
Ruotsalainen • Toimituskunta: Elina Haapala, Elja Kivikoski, Sanna Kauppinen • Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä • Kuva-
materiaalit: Pirkanmaan pelastuslaitos • Kansikuva: ”Pirkanmaan pelastuslaitoksen joulujuhla 2016.” • Paino: Grano 
Oy/Tampere• Painomäärä: n. 1 200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Näin syksyisin on paljon 
taas ollut esillä näkyvyys 
- nimittäin jalankulkijan 
näkyvyys liikenteessä. 

Pelastuslaitokset ovat osana turval-
lisuusviestintätyötään tuoneet esil-
le heijastimen käyttöä. Kuitenkaan 
moni ei heijastinta käytä. Monta 
keskustelua on tänäkin syksynä niin 
kahvipöydissä, somessa kuin yleisön-
osastoillakin kuulunut siitä, kuinka 
vaikeaa autoilijan on erottaa pimeää 
jalankulkijaa. Ihminen on eriskum-
mallinen otus. Hengen säilyttämi-
seksi on olemassa monenlaista tur-
vavälinettä, mutta joitakuita niiden 
käytöstä täytyy erikseen muistuttaa. 
Lakiinkin turvavarusteiden käyttöä 
on kirjattu. Vaikka en kovin vanha 
ollut 80-luvulla, muistan kuinka 
turvavyön käyttöä vielä silloin vas-
tustettiin. Eipä nykyisin juurikaan 
enää kuule turvavyön tarpeellisuut-
ta kyseenalaistavia mielipiteitä. Toki 
heijastimen osalta monella on syy-
nä unohdus eikä niinkään se, ettei us-
kottaisi sen tehoon. Ja kyllä, niin noloa 
kuin se onkin, on se joskus unohtunut 
itseltänikin.

Pitääkö myös pelastuslaitoksen näkyä? 
Hälytystehtäville mennessä meidän 
pitää eritoten näkyä - ja kuulua. Tär-
keää on myös näkyvyys kansalaisten 
keskuudessa esimerkiksi erilaisissa ta-
pahtumissa. Kun olemme luontevana 

Ei ryhdytä 
Viänäsiksi

osana ihmisten arkea, voimme samalla 
helposti kertoa, miten luodaan entistä 
turvallisempi ympäristö. Olemalla käy-
tettävissä myös silloin, kun mitään ei 
ole vielä tapahtunut, meidän tarvitsee 
kenties näkyä vähemmän sinisten valo-
jen välkkeessä.

Sosiaalisessa mediassa olemme varsin 
näkyvä valtakunnallisestikin ajateltuna, 
ja jälleen tänä vuonna olemme tavoit-

taneet kymmeniä tuhansia ihmisiä 
julkaisujemme äärelle. Pirkanmaan 
pelastuslaitos on mukana monissa 
hankkeissa, ja olemme siten olleet 
esillä myös pelastustoimen sisällä. 
Hankkeissa Pirkanmaan pelastus-
laitos on näyttäytynyt aktiivisena 
kehittäjänä.

Ensi vuonna meillä on erityisen hyvä 
syy näkyä, kun Pirkanmaan pelastus-
laitos täyttää 120 vuotta. Juhlavuosi 
on esillä monella tavalla niin erilaisis-
sa tapahtumissa kuin laitoksemme 
arjessakin. Tässä lehdessä esitellään 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen juhla-
vuoden logo, jossa ovat esillä myös 
letku ja laastari. Juhlavuoden slogan 
on ”Turvallisuuden tekijöitä vuodes-
ta 1898.”.

Savolainen sarjakuvahahmo Näky-
mätön Viänänen on niin huomaa-
maton, ettei hänestä erotu kuin lip-
palakki. Toisin kuin Viänäsellä, meillä 

on monta hyvää syytä näkyä. Siten myös 
olemme luonteva osa yhteiskuntaa. 
Voimme ylpeinä näkyä ja kantaa Pirkan-
maan pelastuslaitoksen työasua - olipa 
se minkä värinen tahansa. Etenkin nyt 
juhlavuoden koittaessa.

Jarmo Ruotsalainen
Lehden toimitussihteeri
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Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaan juhlaliputuksella kaikilla 

vakituisesti miehitetyillä paloasemilla. Liput valaistiin sisäministeriön ohjeen mukaisesti. Lisäksi Keskuspaloaseman 

letkutornin huippu valaistiin siniseksi, ja letkutornin huipulle nostettiin neljä Suomen lippua. Keskuspaloaseman ja 

Teivon asemien lipunnosto esitettiin livelähetyksenä sosiaalisessa mediassa. 
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Pelastusjohtajan tervehdys

Kohta päättymässä oleva vuosi 
on ollut Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen näkövinkkelistä 
mielenkiintoisten asioiden ja 

kasvun vuosi.

Olimme jo hieman aiemmin kohdan-
neet muun maan kanssa maahanmuut-
tajien laajan tulon myös Suomeen ja sen 
aiheuttamat jatkotyöt olivat myös kulu-
neen vuoden asiaa. Viestintäporukkam-
me rakenteli maahanmuuttajia koskien 
valistusmateriaalia, joka herätti laajalti 
positiivista kiinnostusta. Saatiin aikaan 
paloturvallisuusvideo, joka ilmensi 

Jälleen mielenkiintoinen vuosi takana ja seuraava edessä

paitsi itse asiaa myös sitä miten mo-
nitahoinen maahanmuuttajakysymys 
voi olla. Aiheeseen liittyen kiinnitimme 
huomiota myös toimintamme eettiseen 
osaan ja nostimme esille toimintamme 
arvoista erityisesti tasapuolisuuden ja 
ammattimaisuuden. Mielikuvani on, 
että viesti on mennyt hyvin läpi koko 
organisaatiossa.

Aivan loppuvuonna kohdistui Suomen 
Turkuun ensimmäinen terroriteoksi 
laskettava tapahtuma maassamme. 
Tämä niin ikään maahanmuuttoon liit-
tyvä asia pani koko kansakunnan koe-

tukselle ja tässä mielessä asia heijastui 
voimakkaasti myös pelastuslaitoksiin. 
Tuo edellä mainittu ammattimaisuus 
ja tasapuolisuus oli koetuksella. Tästä-
kin mieltä myllertävästä tilanteesta on 
selvitty eteenpäin ja tullaan jatkossakin 
selviämään, kunhan muistetaan raken-
taa turvallista yhteiskuntaa mielenmaltti 
säilyttäen.

Vuoden aikana vietiin eteenpäin jatkos-
sakin uusia käytäntöjä poikiva tietotur-
vahanke sekä toteutettiin paloturvalli-
suustutkimus.

Tietoturvahanke ilmentää yhteiskunnan 
kehitystä yhä vaativampana eri asioiden 
kontrollina silloin kun käsitellään omia 
tai yhteistyökumppaneidemme tai kan-
salaisten tietoja. Tietoturvahankkeeseen 
tulee jatkossa sisältymään aiheita, jotka 
tulevat muuttamaan myös Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen arkea tarkemman toi-
mintatavan suuntaan. Käyttöön tulee 
enenevässä määrin uusi henkilökort-
tijärjestelmä, pelastuslaitoksen tilat 
käydään läpi kulkuoikeuksien osalta ja 
tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin tu-
lee selkeät määräykset. Varsinkin tuo eri 
paloasemien tilojen luokittelu saattaa 
aiheuttaa hämmennystä ja harmistusta, 
mutta tiukentunut kulunvalvontavaati-
mus on vain nielaistava.

Paloturvallisuustutkimus mittasi toimin-
taamme sekä kansalaisten että kuntien 
silmissä. Vastaukset antoivat varsin hy-
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Pelastusjohtajan tervehdys

Jälleen mielenkiintoinen vuosi takana ja seuraava edessä
vän kuvan pelastuslaitoksen toimintojen 
laadusta varsinkin, kun kysymyksessä 
on onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja 
siihen liittyvät toiminnot. Myös kuntien 
ja kuntalaisten luottamus Pirkanmaan 
pelastuslaitokseen on hyvällä tolalla. 
Tosin aivan loppu vuonna aluehallin-
tovirasto julkaisi pelastustoiminnan 
toimintavalmiutta koskevan raportin, 
jossa myös Tampereen kaupungin tietyt 
alueet nostettiin esille. Tampereen kes-
kusta on muiden maan isojen kaupunki-
en keskustojen tapaan pelastustoimen 
saavutettavuuden osalta ongelmallinen. 
Keskustan liikenne ja useat päällekkäi-
set tehtävät aiheuttavat sen, että tuo 
kuuden minuutin tavoitettavuusaika jää 
hieman vajaaksi. Asiaan täytyy jatkossa 
kiinnittää huomiota koko toimintaket-
jun osalta ja tarkastella kriittisesti paitsi 
noita kahta edellä mainittua asiaa myös 
esimerkiksi lähtöaikoja. Raportissa esille 
nostettu länsi-Tampere tulee saamaan 
jatkossa huomiota asemaverkoston 
suunnittelussa, kun kyseinen alue lähi-
tulevaisuudessa kasvaa.

Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan 
osalta kuluneena vuonna järjestettiin 
valtakunnalliset palokuntakilpailut, 
Jehumalja-kilpailut, Hämeenkyrössä. 
Tuon kilpailun rakentaminen vaati pal-
jon ponnisteluja ja hienot kisat saatiin 
aikaan sopimuspalokuntalaisten ja vä-
kiväen hyvällä yhteistoiminnalla. Tapah-
tuma toi Hämeenkyröön isoon joukon 
kilpailijoita ja herätti positiivista kiinnos-

tusta sekä kunnassa että laajemmaltikin. 
Tapahtuma oli samalla hyvä muistutus 
meille kaikille siitä, että vapaaehtoisesta 
palokuntakentästä on syytä nyt ja var-
sinkin jatkossa pitää huolta, jotta koko 
alueemme hyvä palvelutaso jatkossakin 
pystytään toteuttamaan.

Jos tarkastellaan alussa mainittua toi-
minnan kasvua, on siitä selkein merkki 
ensihoito. Ensihoidon toiminta-alueen 
laajentuminen vuoden alusta nostaa 
ensihoidon suoritteiden määrän lähem-
mäs 40 000 ja tuo volyymin kasvu taas 
vaati meiltä selkeää lisäresurssointia. 
Näin muodoin talossa aloitti nelisen-
kymmentä uutta työntekijää ensihoi-
don parissa ja hankittiin tarvittavaa 
lisäkalustoa sekä tiloja. Toimintamää-
rän kasvusta ja sen vaatimista toimen-
piteistä on ensihoitoporukka, kuten 
myös muutkin asian piirissä toimineet, 
selvinneet erinomaisesti. Ensihoidon 
toimintaraportointi vuoden 2017 ai-
kana on osoittanut, että palvelutason 
vaatimuksiin pystytään vastaamaan ja 
palvelun kattavuus on aiempiin vuosiin 
edelleen parantunut.

Kuluneena vuotena on siis lisätty va-
kansseja palkattu tätä kautta uutta 
henkilöstöä. Pitkään palvelleita työnte-
kijöitämme on myös siirtynyt eläkkeelle 
pitkin kulunutta vuotta ja uusia kykyjä 
on nimitetty tilalle. Teemu-Taavetti Toi-
vonen edustaa nuorempaa kaartia pe-
lastuslaitoksen johdossa ja on erinomai-

nen lisä meidän vanhojen jarrujen jouk-
koon. Organisaation asiantuntemusta 
eri aloilla on pyritty myös lisäämään, oli 
kysymys sitten ICT-toiminnoista, henki-
löstöasioista tai fyysisestä toimintaky-
vystä, vain joitakin mainitakseni.

Pirkanmaan pelastuslaitos päättää vuo-
den 2017 hyvin toimien ja hyvin tulosta 
tuottaen. Seuraavat kaksi vuotta olem-
me vielä kuntakentän isännyydessä ja 
tämän jälkeen on valtakunnan suun-
nitelmissa siirto maakuntahallinnon 
organisaatioon. Muutostyö on erittäin 
tärkeässä vaiheessa tulevan talven ja 
kevään aikana. Meistä moni maakun-
tasuunnittelussa ja pyrimme kaikki 
johdonmukaisesti toimimaan niin, että 
jatkossakin olemme selkeä, itsenäinen, 
kehittyvä ja haluttu organisaation osa 
Pirkanmaan maakunnassa. Samalla vies-
ti kaikille on, että toimintamme kehittyy, 
meitä kaikkia tarvitaan ja jokaisen työ-
ura jatkuu ja kehittyy yhä mielenkiintoi-
sempaan suuntaan.

Menemme siis kohti pirkanmaalaisen 
pelastustoimen 120-vuotisjuhlavuotta 
kohti hyvillä mielin ja reippaasti ja jär-
jestämme hienon juhlavuoden eri ta-
pahtumineen.

Kiitos menneestä vuodesta ja hyvää 
joulua kaikille!

Pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen
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Eläkepäiviä 
viettämään

Välinehuoltaja  
Arto Kivelä

Arto Kivelä jäi eläkkeelle 1.9.2017. Kivelä tuli töihin sil-
loiselle Tampereen palolaitokselle 1.2.1990. Kivelä työs-
kenteli sairaankuljettajana, ja työuransa viimeiset vuodet 
välinehuoltajana.

Palomestari  
Jorma Kiviniemi

Palomestari Jorma Kiviniemen eläke-
kahvit juotiin takkatulen loimutessa 
Riuttaskorven virkistysmetsässä Hau-
kijärven rannalla 30.10. Jorma Kivinie-
men matka paloalalle alkoi Kurun vpk:n 
poikaosastosta. Nuorta miestä harrastus 
kiinnosti niin paljon, että hän halusi pa-
lokuntaan töihin. Tasan 35 vuoden mit-
tainen ura vakinaisessa palokunnassa 
alkoi palomies-kalustonhoitajana Ku-
russa 1.11.1982. Palomies-kalustonhoi-
tajan tehtävistä Jorman ura eteni Kurun 
vt. palopäälliköksi. Vuoden 1991 alussa 
Jorma siirtyi Parkanoon, ensin palotar-
kastajaksi ja myöhemmin palopäälli-
köksi. Parkano ja Kihniö muodostivat 
tuolloin kahden kunnan palolaitoksen. 
Aluepelastuslaitoksen aloittaessa Jorma 
työskenteli Luoteis-Pirkanmaalla palo-
päällikkönä ja palomestarina ja organi-
saation muutosten myötä pohjoisella ja 
eteläisellä pelastusalueella palomesta-
rin tehtävissä.

Jorman pohtiessa pitkää uraa, hän nä-
kee paloalan muuttuneen myönteiseen 
suuntaan palokunnan tehtäväkentän laa-
jentuessa 80-luvulla sammutustehtävistä 
pelastustehtäviin ja 90-luvulla ensivas-
tetehtäviin. Pelastuslaitoksen kasvavan 
roolin ensihoidon palveluntuottajana 
Jorma näkee hyväksi. 2003 vuoden alus-
sa aloittaneen alueellisen pelastustoimen 
hän näkee pelastaneen pienten kuntien 
pelastustoimen palvelutason. Kuntien 
palopäälliköille pelastustoimen alueel-

listaminen tarkoitti isoa muutosta. Pitkän 
uran viimeiset kolme vuotta Jorma toimi 
aluepalomestarina vastuullaan Hämeen-
kyrön, Ikaalisten ja Parkanon asemat ja 
alueen sopimuspalokunnat.

Työkaverien keskuudessa Jorma muiste-
taan rehtinä ja suorasanaisena. Eläkepäivät 
täyttyvät varmuudella luonnossa liikkuen.

Pelastuspäällikkö  
Teemu-Taavetti Toivonen
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Ylipalomies  
Teppo Tammivuori

Ylipalomies Teppo Tammivuori nukkui pois 13.9.2017. Palokuntauransa hän 
aloitti tilapäisenä palosotilaana toukokuussa 1959. Syyskuussa 1960 hänet 
vakinaistettiin palosotilaaksi. Ylipalomieheksi hänet nimettiin vuonna 1976. 
Eläkkeelle Tammivuori jäi lokakuussa 1986.

Piispa Matti Repo on myöntänyt 
22.11.2017 rovastin arvonimen Tampe-
reen Tuomiokirkkoseurakunnan kappa-
lainen, palokuntapappi Antero Niemelle. 
Rovastin arvonimi myönnetään kirkol-
lisessa työssä erityisesti ansioituneelle 
papille. Erityisehtona mainitaan myös 
muun muassa vähintään 50 vuoden ikä. 
Arvonimi luovutetaan tuomiokapitulin 
istunnon yhteydessä 17.1.2018. 

Piispa Matti Repo kertoo arvonimen 
myöntämisen perusteluista.

– Rovastin nimityskirjassa lausutaan, 
että Antero Niemi on virassaan osoitta-
nut kiitettävää uutteruutta ja koeteltua 
taitoa sekä arvokasta käytöstä, Repo 
kertoo ja jatkaa, että Antero Niemi on
tehnyt myös kehittämistyötä.

– Hän on kehittänyt seurakuntatyötä 
laaja-alaisesti ymmärrettynä ihmisten 
palvelemisena niin pelastuslaitoksen 
työntekijöiden kuin palokuntatehtävi-
en kautta kohdattavien kaupunkilaisten 
pappina.

Piispa Repo vieraili Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksella piispantarkastuksen yhte-
ydessä marraskuussa 2016.

Palokuntapappi Antero Niemelle rovastin arvonimi

Antero Niemelle on myönnetty rovastin arvonimi.

– Vuosi sitten sain Tuomiokirkkoseura-
kunnan piispantarkastuksen yhteydessä 
vierailla Tampereen Keskuspaloasemalla, 
ja kuulla myös yhteistyöstä pelastuslai-
toksen kanssa. Sillä on paljon myönteis-
tä merkitystä monille. Kiitokset vielä niin 
vieraanvaraisuudesta tuolla käynnillä 
kuin hyvästä yhteistyöstä seurakuntien 
kanssa, Repo muistelee vierailuaan.

Pirkanmaan pelastuslaitos onnittelee 
Anteroa arvonimestä ja kiittää siitä ar-
vokkaasta työstä, mitä hän on laitoksel-
lamme tehnyt.

Koulutussuunnittelija 
Jarmo Ruotsalainen



8 9

Pirkanmaan pelastuslaitos juh-
lii 120-vuotisjuhlavuottaan 
vuonna 2018. Pelastuslai-
toksen historiassa on monia 

vaiheita, mutta varsinaisen toiminnan 
aloittamisen kannalta yksi merkittävä 
on 30.11.1897 Tampereen kaupungin 
valtuuston kokouksessa tehty päätös 
perustaa vakinainen palkattu palokun-
ta. Tämän päätöksen jälkeen asetettiin 
komitea tutkimaan palokunnan sijoi-
tuspaikkaa. Palokunnan sijoituspaikaksi 
löydettiin Puutarhakatu 6:ssa oleva huo-
neisto. Seuraavana vuonna käsiteltiin 
palokunnan aloitusajankohtaa ja val-
tuusto päätti, että palokunnan toiminta 
alkaa kesäkuun 1. päivänä. Varsinainen 
toiminta alkoi 5.7.1898.

Ensimmäisen tulipalon palokunta sam-
mutti Satakunnankadun ja Läntisen-
kadun kulmassa olevassa Henrikssonin 
kauppaliikkeen edessä. Samassa huo-
neessa oli 100 litran säiliö myytävää polt-
toöljyä, joten tuli olisi voinut levitä nope-
asti. Lähellä olevan palopostin ansiosta 
tulipalo onnistuttiin tukahduttamaan 
heti alkuvaiheessa. Palokunta osoitti, 
että se pystyy toimimaan nopeasti. Juuri 
se oli ollut keskeinen syy palokunnan pe-
rustamiseen. 

Voimme olla ylpeitä siitä, että 120 vuo-
den ajan on tehty töitä ihmisten turval-
lisuuden eteen ja pelastettu tuhansia 
ihmisiä hädästä. Vaikka aikaa on kulunut 
paljon, ei perustyö turvallisuuden eteen 
ole muuttunut. 

Myös  
Keskuspaloasema juhlii 

Samaan aikaan, kun pelastuslaitos 
juhlii pyöreitä, juhlii myös Wiwi Lön-
nin suunnittelema Keskuspaloasema 
110-vuotissyntymäpäiväänsä. Keskus-
paloasema on koko pelastuslaitoksen 

Pirkanmaan pelastuslaitos 120 vuotta
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Pirkanmaan pelastuslaitos 120 vuotta
käyntikortti ja se on maakunnallisesti 
tunnettu rakennus. Sen lisäksi, että Kes-
kuspaloasema on kiinnostava vierailu-
kohde, vierailee siellä vuosittain monia 
paloaseman arkkitehtuurista kiinnostu-
neita. Keskuspaloaseman rakennustyöt 
aloitettiin 8.4.1907 ja rakennuksen piti 
valmistua seuraavan vuoden kesällä. 
Varhain aamulla jouluaattona 1907 syt-
tyi lastukasaan lentäneestä kamiinan ki-
pinästä tulipalo rakennuksen eteläisessä 
päädyssä. Tämä viivästytti muuttoa, joka 
tapahtui lopulta 30.9.1908. 

Hevosten käyttö oli lähtökohtana ra-
kennuksen suunnittelulle. Rakennuksen 
keskiosa muodostui kalustohallista ja 
hevosten tiloista. Hälytyskeskus oli Sa-
takunnankadun puoleisessa siivessä, 
jossa oli myös miehistölle kuusi keittiön 
ja kamarin asuntoa sekä yhteisiä tiloja. 
Palopäällikön mukavuuksilla varustettu 
asunto oli rakennuksen pohjoispäässä ka-
lustohallin pohjoispuolella. Letkujen kui-
vaustorni oli kalustohallin ja eteläsiiven 
liittymäkohdassa. Sen maakerroksessa oli 
lämpökeskus.

Juhlavuoden logo ja 
slogan esille näyttävästi 

Juhlavuoden kunniaksi julistettiin 120-
vuotisjuhlalogosta kilpailu. Voittaja-

logon suunnitteli erikoissuunnittelija 
Janne Leinonen. Logoa käytetään muun 
muassa pelastuslaitoksen eri julkaisuis-
sa. Juhlavuoden logossa vuosiluku 1898 
on tehty muistuttamaan letkua, jossa on 
näkyvillä myös laastari. Logossa yhdis-
tyvät pyörteet ja aallot, mitkä kuvaavat 
pelastuslaitoksen työympäristöä. Pyör-
teet kuvaavat niin vettä, liekkejä kuin sa-
vuakin. Pyörre ja aaltoelementit löytyvät 
myös Keskuspaloaseman letkutornista. 
Näin logossa kuvastuu suora yhteys his-
toriaamme ja nykypäiväämme.

Juhlavuoden logossa on mukana myös 
slogan ”Turvallisuuden tekijöitä vuo-
desta 1898.”, joka viittaa siihen, ettei 
pelastuslaitos voisi toimia menestyk-
sekkäästi ihmisten turvallisuuden eteen 
ilman ammattitaitoista henkilökuntaa. 
Slogan viittaa myös siihen, että autta-
mista ei voida ulkoistaa eikä sitä voida 
korvata koneilla, vaan siihen tarvitaan 
ihmisiä - tekijöitä.

Juhlavuotta juhlitaan myös tarinoilla ja 
kuvilla, joita juhlavuoden aikana julkais-
taan 120 kappaletta. Otamme mielel-
lämme henkilökuntaa mukaan tarinoi-
den kertomiseen. Tarina voi olla mieleen 

jäänyt keikkamuisto, miten on päätynyt 
pelastuslaitokselle töihin, lapsuuden 
muisto paloasemasta tai turvallisuuteen 
liittyvä neuvo. Tarinoita halutaan histori-
asta ja nykyisyydestä. Tarinat julkaistaan 
pelastuslaitoksen internetsivuilla sekä 
some-kanavissa. 

Juhlavuotena muistetaan henkilö-
kuntaa, kuntalaisia, sidosryhmiä sekä 
pelastuslaitoksen eläkeläisiä. Pelastus-
laitoksen normaalistikin järjestämiin 
vuosittaisiin tapahtumiin liitetään juh-
lavuoden teema mukaan. Juhlavuo-
teen liittyy myös keskuspaloaseman 
ehostusta. Esimerkiksi kalustohalliin ja 
isoon luentosaliin saadaan uutta ilmettä 
ja palomuseota uudistetaan.

Viestintäsuunnittelija  
Elina Haapala

Kursiivilla olevat tekstit ovat kirjasta ”Ja 
sitten lähdettiin - Tampereen kaupungin 
vakinaisen palokunnan 100 toiminnan 
vuotta”.
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Ensihoitoon 
altistuminen tapahtui 
pelastuslaitoksella

Syyskuun alussa Pirkanmaan pelastus-
laitoksella aloitti ensihoidon vastaava-
na lääkärinä Antti Kämäräinen. Hän on 
valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 
2007 ja lääketieteen tohtoriksi 2009. 
Anestesiologian ja tehohoidon erikois-
lääkäriksi hän on valmistunut 2013. 
Ensihoitolääketieteen erityispätevyys 
hänellä on ollut 2015 lähtien. 

Kämäräinen on Pirkanmaan pelastus-
laitoksella monelle ennestään tuttu 
ensihoitolääkärin kenttätyöstä ja myös 
hänen aiemmasta tutkimustyöstään.

– Ensimmäinen kontakti ensihoitoon 
muodostui opiskeluaikanani väitöskir-
jaan johtaneen tutkimustyöni myötä 
juuri tässä talossa vuonna 2004. Tuol-
loin tutkittiin silloisen Tampere L4:n ja 
hoitoyksikkö T 291:n toimesta kylmien 
nesteiden antoa elvytyspotilaille. Tut-
kimuksen varjolla tuli roikuttua näissä 
yksiköissä keikoilla mukana, ja siten al-
tistuin ensihoitoon. Projektista on jäänyt 
hyvät muistot ja pitkälti samojen ensi-
hoitajien kanssa saan nyt tehdä töitä yli 
kymmenen vuotta myöhemmin, Kämä-
räinen muistelee.

Välissä työ vei Kämäräisen pääkaupun-
kiseudulle, missä varsinaiseen ensihoi-
totyöhön hän pääsi Medi-Heli 01:ssä 
vuosina 2009–2010. Sittemmin pa-

Antti 
Kämäräisestä 
ensihoidon 
vastaava lääkäri

luumuutto kotikonnuille Tampereelle 
tapahtui vuonna 2011 Tays:n Ensihoi-
tokeskuksen ja lääkäriyksikön perusta-
misen myötä.

Pelastuslaitos näyttäytyy 
ensihoitojärjestelmän 
kehittäjänä
Työtehtävinä Pirkanmaan pelastuslai-
toksella Kämäräisellä on muun muassa 
ensihoitohenkilöstön koulutusten suun-
nittelu ja toteuttaminen, sairaanhoitopii-
rin laatimien ensihoidon hoito-ohjeiden 
seuranta, ensihoidon laadunvalvonta 
sekä reklamaatioiden käsittely. 

– Nykyisessä työnkuvassani vastuulää-
kärinä tavoitteena on kehittää edelleen 
ensihoidon koulutusta, jonka osalta 
ideoita otetaan vastaan. Pelastuslaitos 
näyttäytyy organisaationa, jolla on mah-
dollisuus kehittää ensihoitojärjestelmää 

laajemminkin. Tämän osalta työsarkaa 
tietenkin riittää, etenkin nyt tulevan 
sote- ja maakuntauudistuksen myötä, 
tuumii Kämäräinen.

Kämäräinen kertoo aloittaneensa innol-
la työnsä. 

– Tänne on helppo tulla ja täällä paljon 
tuttuja. Kepalon ovista oli mukava astua 
sisään, Kämäräinen kertoo.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella hän te-
kee puolikasta työaikaa. Kämäräinen jat-
kaa edelleen myös ensihoidon kenttä-
työssä, sillä toisen puolikkaan hän tekee 
Ensihoitokeskuksessa ja kopterissa.

Koulutussuunnittelija
Jarmo Ruotsalainen
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Mukava ja rento paikka

Syyskuun alussa Pirkanmaan pelastuslai-
toksella aloitti henkilöstökoordinaatto-
rin toimessa Päivi Aalto. Pelastuslaitok-
selle Aalto siirtyi Tampereen kaupungin 
kansainvälisen koulun koulusihteerin 
tehtävistä. Aiemmin hän on työsken-
nellyt mm. kaupungin vammaispalve-
luissa toimistotöissä. Aalto on opiskel-
lut Tampereen yliopistossa englannin 
kääntämistä ja teknistä viestintää. Hän 
on humanististen tieteiden kandi, ja Pro 
gradu -työ on tekeillä. Aalto on Etelä-
Pohjanmaalta, ja muuttanut Tampe-
reelle opiskeluiden myötä. Hän kertoo 
kotiutuneensa Tampereelle hyvin.

Aalto kertoo hakeneensa henkilöstö-
koordinaattorin paikkaa, koska työ vai-
kutti mielenkiintoiselle ja myös halusi 
tehdä jotakin aiempaa haastavampaa 
työtä. Hän kertoo, että työ on vastannut 
odotuksia. Pelastuslaitoksesta etukä-
teen hänellä ei ollut erityisiä ajatuksia.

– Tietämykseni pelastuslaitoksesta oli 
etukäteen ihan rivikansalaisen tasolla 
eikä siten suurempia odotuksiakaan ol-
lut. Aika miesvaltaisesta paikasta monet 
puhuivat, mutta onhan täällä naisiakin. 
Olen myös huomannut, että tämä on 
rento paikka, vaikka etukäteen voisikin 
pitää sotilaallisena paikkana. Ihmiset 
ovat mukavia täällä ja huumoria on 
paljon, Aalto kertoo.

Päivi Aalto  
 aloitti  
  henkilöstö-      
    koordinaattorina

Henkilöstöasiat 
pääosassa

Aalto kertoo, että hänen työnkuvansa 
on osittain vielä vasta hahmottumas-
sa. Työnimikkeen mukaisesti hänen 
työhönsä liittyy luonnollisesti paljon 
henkilöstöasioita. Myös monet henki-
löstötietojärjestelmät, kuten esimerkik-
si RescuePlanner, Essi, Trip&Expense ja 
SAP, liittyvät Aallon työnkuvaan.

– Henkilöstötietojärjestelmissä en toi-
mi varsinaisesti tukihenkilönä, vaan mi-
nulle kuuluvat kokonaisuuksien hallinta 
niiden osalta. Lisäksi minulle kuuluvat 
turvallisuusselvitysprosessien koordi-
nointi sekä tietosuojaan liittyviä asioita. 
Henkilöstöturvallisuus on paljon esillä 
nyt tänä päivänä. EU:n tietosuoja-ase-
tuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018, 
ja se vaikuttaa työssäni. Lisäksi päivitän 
pelastuslaitoksen intranettiä hallinnon 

osalta. Meillä on hyvä intra-alusta, ja 
toivon että se kehittyy edelleen ja sitä 
käytetään paljon.

Aalto on myös antanut kääntäjän taito-
jaan pelastuslaitoksen käyttöön, ja hän 
käänsi syksyllä Keskuspaloaseman esit-
telymateriaalin englanniksi. Aalto ker-
too, että hänen puoleensa voi kääntyä 
monenlaisissa henkilöstöasioissa.

– Käytännön asioita, joissa puoleeni voi 
kääntyä, ovat esimerkiksi turvallisuus-
selvitysten tekeminen, kaupungin hen-
kilökorttien tilaukset sekä henkilöstön 
tietoturvakoulutusten koordinointi. Li-
säksi monet tietosuojaan liittyvät asiat, 
kuten esimerkiksi henkilörekisterit, ovat 
vastuullani.

Koulutussuunnittelija
Jarmo Ruotsalainen
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Markku Savilahti jatkaa 
työsuojeluvaltuutettuna
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Markku Savilahti jatkaa 
työsuojeluvaltuutettuna

Puolueeton  
henkilöstön edustaja

Pirkanmaan pelastuslaitoksella käytiin 
työsuojeluvaali, jossa valittiin yksi työ-
suojeluvaltuutettu sekä hänelle kaksi 
varavaltuutettua vuosille 2018–2021. Eh-
dolle työsuojeluvaltuutetuksi asettui kaksi 
henkilöä: ylipalomies Markku Savilahti ja 
palomies Jarkko Lahtinen. Savilahti sai 
85,4 prosenttia äänistä ja Lahtinen 14,6 
prosenttia äänistä. Näin ollen Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu 
on ylipalomies Markku Savilahti. Äänes-
tysprosentti vaalissa oli 29,7 %.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on Savi-
lahdelle tuttu. Hän on toiminut Pirkan-
maan pelastuslaitoksen työsuojeluval-
tuutettuna jo 22 vuotta. Vuodesta 2015 
lähtien hän on tehnyt työsuojeluvaltuu-
tetun tehtäviä päätoimisesti. Tehtävät 
ovat moninaiset.

– Työsuojeluvaltuutettu edustaa työn-
tekijöitä ja henkilökuntaa esimerkiksi 
työvälineitten ja työilmapiirin suhteen. 
Työsuojeluvaltuutettu on täysin puolu-
eeton henkilöstön edustaja ja työsuojelu 
on irrotettu politiikasta täysin. Edustan 
kaikkia työntekijöitä riippumatta siitä, 
kuuluvatko he esimerkiksi ammattiliit-
toon, Savilahti kuvaa tehtäviään.

Savilahdella on pitkä kokemus työ-
suojelusta, mutta myös pelastusalalta. 
Hän tuli Pirkanmaan pelastuslaitokselle 
töihin palomiehen viransijaiseksi vuon-
na 1981. Ylipalomiehen virkaan hänet 
valittiin 90-luvun puolessa välissä.

– Olen tykännyt, että olen saanut tehdä 
monenlaisia tehtäviä. Olen saanut toi-
mia esimerkiksi savusukeltajana, vesisu-
keltajana, myrkkysukeltajana, sairaan-
kuljettajana ja kessuna. Sanotaan, ettei 
vanha koira opi uusia temppuja, mutta 
kyllä tässä on ollut pakko oppia. Tieto-
konehommat ovat nyt olleet ainakin 
semmoinen asia, Savilahti nauraa.

Työsuojelu  
edellä täytyy mennä

Savilahti kertoo, että työsuojelu on erit-
täin tärkeä asia. Pirkanmaan pelastuslai-
toksella on hänen mielestään kuitenkin 
varsin hyvä tilanne.

– Kyllä meillä on muihin toimialoihin 
nähden hyvä tilanne ja työsuojelun 
näkökulma on hyvin ymmärretty. Olen 
näitä asioita päässyt vertailemaan työ-
suojeluvaltuutettujen kokouksissa. On 
tärkeää, että harkinnan ja hyvän perus-
telun kautta aina tehdään uudistuksia. 
Jos tämä iso laiva kiville kasahtaa, kyllä 
me kaikki uidaan. Työsuojelu edellä täy-
tyy mennä.

Työsuojeluvaltuutetun tavoittaa soitta-
malla, laittamalla sähköpostia tai tule-
malla käymään. Työpiste Savilahdella on 
Keskuspaloaseman eteläpään 0. kerrok-
sessa, huoneessa A 033. Toimialueena 
on koko Pirkanmaa ja kaikissa asioissa 
voi kääntyä työsuojeluvaltuutetun puo-
leen.

– Minä olen aina sanonut, että periaat-
teessa kaikki kuuluu työsuojeluun eli ai-
na vain yhteyttä, jos jokin askarruttaa. 
Yleisiä asioita ovat esimerkiksi työilma-
piiriin liittyvät asiat. Ja kyllä minä sitten 
ohjaan oikeaan paikkaan, jos asia ei 
kuulu minulle. Rohkeasti vain juttusille, 
Savilahti kannustaa.

Haikein mielin 
palohaalareita 
luovuttamaan
Koska Savilahti tekee työtä työsuojelun 
parissa kokopäiväisesti, palomiehen teh-
täviin hän ei enää näillä näkymin palaa, 
sillä eläkeikä koittaa ennen toimikauden 
päättymistä. Savilahti kertoo, että hän 
on tykännyt työstään turvallisuuden 
parissa. Nyt työsuojeluvaltuutettuna 
hänelle on tärkeää, että työpaikka on 
turvallinen ympäristö.

– Tippa silmässä tässä palohaalareita pe-
sen ja pakkailen. Olen tykännyt työstäni 
ja meillä on hyvä työpaikka. Nykyisessä 
tehtävässäni työsuojelun edustajana 
olen edelleen turvallisuuden parissa. 
Haluan viedä sitä viestiäni eteenpäin, 
että turvallisuus on kaikkien asia. Mitä 
turvallisempi työpaikka on, sitä muka-
vampi sinne on aina kaikkien aina tulla, 
Savilahti painottaa.

Koulutussuunnittelija
Jarmo Ruotsalainen
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Kuudelletoista oppilaalle järjestettiin 
ensihoitoon, kalustohuoltoon, palo-
tarkastukseen, pelastustoimeen sekä 
turvallisuusviestintään liittyvää pereh-
dytystä kahden viikon ajan. Harjoittelu 
sijoittui pääasiassa kello 9–15 välille. 
TET-harjoittelun ohjelmaan kuului sekä 
oppitunteja että käytännön harjoitte-
lua, jotka eri yksiköiden vastuuhenkilöt 
ammattimaisesti toteuttivat antamalla 
opetusta laitoksen eri tehtäviin, työvä-
lineisiin ja kalustoon liittyen. 

Oppilaat pääsivät harjoittelemaan oh-
jatusti alkusammutusta, oman kodin 
paloturvallisuutta, ensiapua sekä suo-
rittivat lihaskuntotestin. He kokeilivat 
pelastussukalla laskeutumista, köysilas-
keutumista, letkuselvitystä sekä paineil-
malaitteen sekä kemikaalityöskentelyn 
varusteiden testausta sekä laitesukel-
lusta harjoitusaltaalla. Lisäksi oppilaat 
pääsivät osallistumaan Pirkka 17 -suur-
onnettomuusharjoitukseen etsittävien 
henkilöiden roolissa. Turvallisuusvies-
tintää, alaan liittyviä koulutusmahdolli-
suuksia sekä pääsykoevaatimuksia tar-
kasteltiin myös kahden viikon aikana.

Joka vuosi TET-jakso on aikataulutettu 
niin, että oppilaat saapuvat eri kouluis-
ta. Tämä koordinoitu työelämään tu-
tustuminen mahdollistaa parhaan TET-
harjoittelun sekä resurssien että järjes-
telyjen osalta, niin oppilasryhmän kuin 
pelastuslaitoksen vastuuhenkilöiden 
kannalta. TET-oppilailta kerättiin palau-
tetta harjoittelujakson päättyessä. 

Koulutussuunnittelija 
Ullastiina Hankala

Työelämään tutustumassa  
Pirkanmaan pelastuslaitoksella

Tulevia pelastusalan ammattilaisia?

Pirkanmaan pelastuslaitos tarjosi nyt kuudentena vuonna peräkkäin 
työelämään tutustumista eli TET-jakson 9.-luokkalaisille. Suunnitelmallisen 
TET-jakson tarkoitus oli tutustuttaa 15-vuotiaat nuoret pelastuslaitoksen 
organisaatioon, monipuoliseen tehtäväkenttään sekä henkilöstön 
toimenkuviin.
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Työelämään tutustumassa  
Pirkanmaan pelastuslaitoksella

Mitä uutta opit TET-jaksolla?
”Opin esimerkiksi elvyttämään ja alkusammuttamaan.”
”Paloturvallisuutta ja pelastajien työnkuvaa, laitesukellusta.”
”Miten pelastaudutaan, jos kotona syttyisi tulipalo.”
”Paremmin valvomaan kynttilöitä ja olemaan varovaisempi.”
”Löytämään aina rakennuksesta hätäuloskäynnit.”
”Palovaroittimien tarkistus ja testaus.”
”Hellalla ei saa säilyttää tavaroita. Alkusammutusvälineiden hankkiminen.”
”Kannat muista vastuuta.”
”Jos esimerkiksi kaveri on kännissä, ei päästä ajamaan, eikä mene kyytiin.”
”Pelastuslaitoksen toiminnasta, kalustosta ja hätätilanteissa toimimisesta.”
”Opin alan eri ammattien työtehtäviä ja velvollisuuksia/vaatimuksia.”
Mikä oli kiinnostavinta TET-harjoittelun aikana?
”Tutustuminen eri ammatteihin.”
”Kuulla kokemuksia.”
”Saada tietää paloaseman ja ensiavun toiminnasta ja kokeilla 
uusia juttuja.”
”Suuronnettomuusharjoitus.”
”Laitesukellus ja kuntotesti.”

Mikä oli ikävintä?
”Luokassa istuminen.”
”7:45-aamu, koska piti herätä aikaisin.”
Millainen pelastuslaitos on työpaikkana?
”Mukava ja kiinnostaa minua ammattina.”
”Tosi yhteisöllinen ja mukava ilmapiiri, hyvät puitteet.”
”Turvallinen ja tarkka, että paikalla ollaan, niin kuin 
sovitaan.”
Millaisia työntekijöitä pelastuslaitoksella työsken-
telee?
”Reippaita ja mukavia.”
”Sosiaalisia, ihan hyväkuntoisia.”
”Kohteliaita, rentoja.”
”Ystävällisiä, innokkaita, avuliaita ja hauskoja.”

Tannerin Jukka-Pekka on askaroinut 
lasten käyttöön ihan omat paineilma-
laitteet. Laitteita on jo käytetty muun 
muassa lastenkutsuilla, ja ne ovat saa-
neet hyvän vastaanoton. Laitteet ovat 
myös hyvä esimerkki kierrättämisestä, 
sillä lasten käyttöön muokattujen pai-
neilmalaitteiden osoite olisi muuten 
ollut romulava.

– Purin kaikki pois, paitsi tietenkin pul-
lon ja selkälevyn. Tein vielä reiän tuohon 

Tannerin J-P teki lapsille omat savusukelluslaitteet
pulloon niin tietää, että se on käytöstä 
poistettu. Nämä olivat kaikki hylkyyn 
menossa, koska ne eivät läpäisseet koe-
ponnistustestejä. Tässäkin pullossa on 
lommoja, Tanner esittelee.

Tanner kertoo, että näin lapset pääsevät 
kokeilemaan palomiestaitoja aidon nä-
köisten ja tuntuisten laitteiden kanssa.

– Näihin kuuluvat myös tämmöiset suo-
jalasit, mitkä vastaavat maskia. Suojala-

sit ovatkin ainoa asia, mikä on pitänyt 
hankkia erikseen. Varushuolto auttoi 
näiden hihnojen kanssa, että soveltu-
vat lasten selkään paremmin. Kypärät 
tähän vielä niin paketti valmis, Tanner 
kaavailee.

– Lapsille voidaan tehdä myös erilaisia 
toimintaratoja. Eräillä synttäreillä oli 
tehty siten, että pressun alle oli vedetty 
paloletku, mitä pitkin sitten ”savusukel-
lettiin”. Tuulikoneella oli sitten vielä pu-
hallettu ilmaa sinne pressun alle, Tanner 
nauraa.

Mistä Tanner sai idean värkätä lapsille 
omat paineilmalaitteet?

– Noo tuli vaan miäleen, Tanner muo-
toilee.

Paineilmalaitteita voi lainata erilaisiin 
lastentapahtumiin ottamalla yhteyttä 
Jukka-Pekka Tanneriin.

Koulutussuunnittelija
Jarmo Ruotsalainen
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Viikko ennen harjoitusta järjestettiin 
Keskuspaloasemalla koulutustilaisuus, 
jossa viestintäyrittäjä Markku Mantila 
kävi läpi keskeisiä asioita . Markku Man-
tilalla on ollut muun muassa valtioneu-
voston viestintäjohtajana. Hän on työs-
sään joutunut sekä trollien maalitauluksi 
että vastaamaan vääriin syytöksiin. 

Trolleilla tarkoitetaan internetissä henki-
löä, jonka tarkoitus on ärsyttää ihmisiä ja 
aiheuttaa ristiriitoja. Informaatiosodassa 
provosoivalla trollilla on jokin päämäärä 
ja tavoite. Mantilan mukaan trollit ovat 
jo arkipäivää. Esimerkiksi netissä liikkuu 
valtava määrä väärää tietoa. Trollit toimi-
vat pitkäjänteisesti ja niiden tavoitteena 
on päästä oppikirjoihin ja valtamediaan 
sekä näin muuttaa vallitsevaa totuutta.
Valeuutisten ja väärien somehenkilöl-
lisyyksien lisäksi trollit käyttävät kuva-
manipulaatiota. Esimerkiksi kuvassa voi 
olla valtavasti ihmisiä marssimassa ja 
tekstissä mainitaan, että ihmiset mars-
sivat maahanmuuttoa vastaan. Todelli-
suudessa kuva voi olla jostain urheilu-
juhlasta tai konsertista.

Trollit kuntien kimpussa

Kunnille suunnatussa harjoituspäivässä 
harjoiteltiin informaatiovaikuttamisen 
tunnistamista. Pirkka17-valmiusharjoi-
tuksessa kunnat harjoittelivat poikkeus-
olojen toimintaa erilaisissa häiriötilan-
teissa. Kunnille luotiin erilaisia harjoituss-
kenaarioita Trasim-harjoitussimulaatto-

Onnettomuustiedottamisesta onnettomuusviestintään

rilla, joka on Insta Groupin valmistama 
harjoittelualusta. Trasim-harjoituksissa 
tilanteiden kulku on todentuntuista, 
mikä mahdollistaa esimerkiksi organi-
saation sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
harjoittelun häiriötilanteessa.

Harjoitukseen osallistui 22 Pirkanmaan 
kuntaa. Kuntatyöntekijät harjoittelivat 
ensimmäistä kertaa Suomessa, miten toi-
mitaan, kun maata uhkaa vakava kriisi.

Vaikka harjoitus oli suunnattu kunnille, 
sai Pirkanmaan pelastuslaitos arvokasta 
tietoa, miten valeinformaatio vaikuttaa 
pelastuslaitoksen toimintaan. Valein-
formaation havaitseminen, sen levittä-
misen estäminen ja virheellisen tiedon 
korjaaminen vaatii panostamista. Harjoi-

tuksessa havaittiin muun muassa, että 
sosiaalisen median keskustelupalstoilla 
ei kannata alkaa korjata väärää tietoa. 
On kerrottava, mistä oikeaa tietoa löytyy 
ja päivitettävä sitä säännöllisesti. 

Suuronnettomuusharjoitus

Suuronnettomuusharjoituksen taustalla 
oli yleismaailmallisen ja Euroopan tur-
vallisuustilanteen heikkeneminen, mikä 
heijastui kansallisella tasolla valmiuden 
kohottamispaineena. Erityistä huomiota 
harjoituksessa kiinnitettiin moniviran-
omaistyön toimivuuteen muuttuneessa 
toimintaympäristössä ja yhteisen tilan-
nekuvan luomiseen. 

Harjoitus järjestettiin 9.11.2017 Tam-
pereen Lielahden Kuivaamo-nimisessä 
tilassa, jossa oli kahden sadan maahan-
muuttoa tukevan henkilön kokoontu-
minen. Sosiaalisessa mediassa oli vas-
tustettu tilaisuutta, mutta varsinaisia 
uhkauksia ei ollut tullut. Tilassa syttyi 
tulipalo ja kaasuräjähdys. Onnettomuu-
dessa kuoli 12, loukkaantui vakavasti 10 
ja lievästi 30. Pelastuslaitoksen aloitta-
mat pelastustoimet viivästyivät, koska 

Pirkanmaalla harjoiteltiin Pirkka17-valmiusharjoitusta 
7.–9.11.2017. Kolmipäiväisen harjoituksen ensimmäinen 
päivä oli informaatio- ja koulutustilaisuus. Toisena 
päivänä harjoittelivat kunnat viestintää häiriötilanteissa. 
Kuntien harjoituksessa harjoiteltiin myös varautumista 
informaatiovaikuttamiseen. Kolmantena päivänä oli 
suuronnettomuusharjoitus, missä myös kiinnitettiin 
huomiota viestintään nykyoloissa.

Yksi osa harjoitusta oli sammutustöiden 
häiritseminen ulkopuolisten toimesta. 
Paikalle saapui runsaasti poliiseja tur-
vaamaan pelastustöitä.
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Onnettomuustiedottamisesta onnettomuusviestintään
sammutustyötä häirittiin ulkopuolisten 
taholta. Poliisi hälytettiin suojaamaan 
pelastustehtäviä. Potilaiden ensihoito ja 
siirto työllistivät ensihoitoa ja kokonai-
suudessaan koko onnettomuusharjoi-
tus testasi viranomaisten ja kolmannen 
sektorin yhteistyön toimivuutta.

Tilannekeskus  
keskeisessä roolissa

Pelastuslaitoksen näkökulmasta voi-
daan nostaa esille muutamia tärkeäksi 
havaittuja asioita: Tilannekeskuksen 
toiminta johtokeskuksena sekä onnet-
tomuusviestinnän merkitys.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne-
keskus on toimintayksikkö, joka pal-
velee ympärivuorokautisesti pelastus-
laitoksen asiakkaita ja henkilökuntaa 
sekä Pirkanmaan kuntia. Tilannekeskus 
hoitaa pelastustoimintaan liittyviä tu-
kitoimintoja ja tuottaa tietoja turval-
lisuuden tilannekuvaan Pirkanmaalla. 
Lisäksi tilannekeskuksesta avustetaan 
tarvittaessa Pirkanmaan kuntien valmi-
ustoiminnan käynnistämistä ja tiedotta-
mista sekä ylläpidetään pelastuslaitok-

sen, viranomaisten ja yhteistyötahojen 
yhteystietoja ja suunnitelmia.

Tilannekeskus on toiminut entisissä 
Pirkanmaan hätäkeskukselta vapautu-
neissa tiloissa vuodesta 2014 lähtien, ja 
se on kiinteä osa Pirkanmaan pelastus-
laitoksen operatiivista johtamisjärjestel-
mää. Tilanteesta riippuen Tilannekeskus 
tukee kentällä tapahtuvaa pelastustoi-
mintaa ja sen johtamista. Tilannekes-
kuksessa työskentelevä päällystöviran-
haltija Tike P3 vastaa sopimuspalokun-
tien ja - henkilöstön pienten tehtävien 
viranomaisjohdosta, ja on varautunut 
suuronnettomuustilanteiden alkuvai-
heessa pelastuskomppanian johtami-
seen, kunnes päivystävä päällikkö P20 
ottaa johtovastuun.

Suuronnettomuusharjoituksessa Tilan-
nekeskukseen perustettiin tilanteen 
aikainen johtokeskus, jossa pelastus-
toiminnan johtajan, pelastuslaitoksen 
päivystävän päällikön (P20) lisäksi oli 
poliisin ja ensihoidon yhteyshenkilöitä. 
Paikalla oli myös pelastuslaitoksen vies-
tinnästä kaksi henkilöä, joiden tehtävä-
nä oli välittää onnettomuustiedotteita 
sosiaaliseen mediaan, ja samalla testata, 
miten mahdollisessa onnettomuustilan-
teessa voidaan sosiaalisen median kana-
via hyödyntää.

Harjoituspaikalta saatiin live-kuvaa ti-
lannekeskukseen poliisin Drone-kame-
ran ja paloautojen kameroiden avulla. 
Tämä yhdistelmä takasi sen, että tilan-
nekuva saatiin eri viranomaisten kanssa 
yhdessä luotua. Kokemuksen mukaan 
oli myös ensiarvoisen tärkeää, että kaik-
ki tilanteen johtamiseen osallistuneet 
viranomaiset olivat puhe-etäisyyden 
päässä toisistaan. 

Sosiaalisen median 
kanavat käytössä

Pelastuslaitos harjoitteli myös perin-
teisen onnettomuustiedottamisen laa-
jentamista onnettomuusviestinnäksi 
sosiaalisen median avulla. Harjoituk-
sesta ilmoitettiin somessa etukäteen 
ja toivottiin kansalaisten osallistuvan 
siihen. Johtokeskuksessa oli kaksi hen-

kilöä pelastuslaitoksen viestintäyksi-
köstä, jotka välittivät tietoa Twitterin ja 
Facebookin kautta kansalaisille ja seura-
sivat ja osallistuivat siellä tapahtuvaan 
keskusteluun. Tämä ei olisi toiminut, jos 
he eivät olisi olleet samassa tilassa, josta 
onnettomuutta konkreettisesti johdet-
tiin. Harjoituksessa pelastuslaitoksen ja 
poliisin some-viestijät olivat vierekkäin, 
mikä todellisessa tilanteessakin olisi 
erittäin hyödyllistä. 

Twitteristä ja Facebookista saadut koke-
mukset vahvistivat, että suurissa onnet-
tomuuksissa on äärimmäisen tärkeää 
käyttää mahdollisimman tehokkaasti 
eri viestintäkanavia, jotta kyetään vas-
taamaan kansalaisten tiedontarpeeseen 
ja mahdollinen valeinformaatio ja huhut 
saadaan torjuttua. 

Erityisesti Twitterin kautta voidaan syöt-
tää jatkuvasti uutta tietoa, sillä palvelun 
luonne sopii erinomaisesti nopeaan 
yksinkertaiseen viestintään. Yksittäisiin 
ihmisten kysymyksiin ei kannata alkaa 
vastata, vaan esitettyihin kysymyksiin 
vastataan kootusti uudella tiedotteella. 
Kansalaisrajapinnassa toimiessa on ker-
rottava selkeästi, mitä kanavia kannattaa 
seurata ja mistä saa päivitettyä tietoa. 
Näin kansalaiset saadaan seuraamaan 
juuri viranomaisen viestintäkanavaa ei-
kä toisen käden tietoa. Harjoitus osoitti 
myös, että pelastuslaitoksen nettisivut 
tulee asettaa onnettomuustilanteessa 
”kevyttilaan”. Näin sivusto ei kaadu niin 
helposti ja myös annetut tiedotteet huo-
mataan entistä helpommin. Tämän lisäk-
si olisi syytä varmistaa pelastuslaitoksen 
sähköisten kanavien kriisikestävyys suo-
rien palveluestohyökkäysten varalta.

Suuronnettomuusharjoitukseen osallis-
tuivat Pirkanmaan pelastuslaitos, Porin 
Hätäkeskus, Onnettomuustutkintakes-
kus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Sisä-
Suomen poliisilaitos, SPR (vapaaehtoi-
nen pelastuspalvelu), Puolustusvoimat, 
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tam-
pereen kaupunki, Tampereen seurakun-
nat sekä TET-opiskelijat.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen tarkoituksena on – val-
takunnan linjausten mukaan 
– korostaa kansalaisten omaa 

varautumista onnettomuuksiin. Tämä 
tarkoittaa ihmisten turvallisuustietou-
den lisäämistä ja heidän vastuutaan eri-
laisissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan 
pelastuslaitos haluaa huomioimisellaan 
tuoda esille kansalaisten omatoimisen 
toiminnan tärkeyden erilaisissa onnet-
tomuuksissa. Kun pelastuslaitos saa hä-
lytyksen, se pelastaa hätään joutuneita 
ja estää lisäonnettomuuksien syntymi-
sen. Onnettomuuksien suuruuteen ja 
mahdollisten uhrien määrään vaikuttaa 
hyvin paljon tehdyt ensitoimet. Näihin 
ensitoimiin pystyvät vaikuttamaan vain 
paikalla olevat. Siksi onkin tärkeätä, et-
tä toiminta onnettomuuden alussa olisi 
tehokasta.

Kaikkia onnettomuuksissa hyvin toi-
mineita kansalaisia ei pelastuslaitos 
pysty huomioimaan, sillä usein onnet-
tomuuksissa toimineet eivät itse ilmoit-
taudu pelastuslaitokselle. Nyt paikalle 
kutsututuista osa oli pelastuslaitoksen 
tilannetta johtaneiden pelastusviran-
omaisten ehdottamia.

8.4.2017 Kangasalla Havisevanlahdella 
Sari Pohjoismäki ja hänen miehensä 
Pekka Pohjoismäki olivat mökillään ja 
näkivät jäällä miehen ajavan mönkijäl-
lä. Sari Pohjoismäki lähti sisälle, mutta 
kuuli hetken päästä avunhuutoja. Hän 
soitti Hätäkeskukseen. Hänen miehensä 
otti köyttä mukaansa ja lähti auttamaan 
jäihin uponnutta miestä. Pekka Poh-

Onnettomuuksissa hyvin  
toimineita kansalaisia huomioitiin

Perjantaina 1.12.2017 klo 13.00 Tampereen 
keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilaisuus, 
johon oli kutsuttu 13 henkilöä. He olivat toimineet 
neuvokkaasti erilaisissa onnettomuuksissa 
Pirkanmaalla. Tapahtumia oli viisi.

Vasemmalta Elina Hurme, Katri Frilander, Marjaana Rosenqvist-Valaja, Tytti Eromäki-
Heino, Mika Raita (sylissä Eino-poika), Pirjo Jalonen, Anni Sundvall, Markku Jalonen, 
Sari Pohjoismäki, Pekka Pohjoismäki, Veli-Matti Viitanen, Olli-Pekka Ojanen.
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Onnettomuuksissa hyvin  
toimineita kansalaisia huomioitiin

joismäen saavuttua paikalle oli paikalle 
saapunut mieshenkilö saanut nostettua 
uponneen miehen airon avulla jo jäälle. 
Yhdessä miehet saattoivat jäihin vajon-
neen rannalle hänen omaan mökkiinsä. 
Paikalla kävi pelastuslaitoksen ja ensi-
hoidon yksikköjä.

24.5.2017 Kangasalla mieshenkilö oli 
saapumassa pyörälenkiltä kotiin. Hän 
nousi pyörän päältä pois ja kaatui va-
semmalle kyljelleen. Paikalle tulivat Tytti 
Eromäki-Heino, Marjaana Rosenqvist-
Valaja, Elina Hurme ja Katri Frilander. 
He alkoivat elvytyksen ja soittivat hätä-
keskukseen, josta neuvottiin, miten toi-
mia. Paikalle saapui paloautoja, ambu-
lanssi ja FinnHEMS. Sairauskohtauksen 
saanutta miestä elvytettiin koko ajan. 
Ilman maallikkoelvytystä tilanne olisi 
voinut olla kohtalokas. Mieshenkilö sel-
visi hengissä.

14.6.2017 Tampereen Alasjärvellä nainen 
vajosi veden alle. Hänen ystävänsä huusi 
apua, jolloin rannalla ollut Anni Sundvall 
lähti pelastamaan hukkuvaa ja toi hänet 
yksin rannalle. Rannassa pelastettu oli 
aluksi hengittämätön, mutta hetken 

päästä alkoi spontaanisti hengittämään.
30.9.2017 Parkanon Aurejärvellä kaksi 
retkeilijää joutui veden varaan. Kaksi-
kolla oli pelastusliivit päällä. Avunhuu-
dot kuultiin läheisellä mökillä, ja Pirjo 
Jalonen soitti hätänumeroon. Hänen 
miehensä Markku Jalonen ja heidän 
poikansa Mikko Jalonen lähtivät veneel-
lä hakemaan veden varaan joutuneita. 
Viereisestä mökistä myös Veli-Matti Vii-
tanen lähti veneellään auttamaan. He 
toivat veden varaan joutuneet rantaan 
ja lämpimään, kunnes pelastuslaitos 
saapui paikalle.

4.10.2017 Tampereella Jankanraitilla 
Marika Mömmö kuuli kerrostalossa 
palovaroittimen hälyttävän. Hänen 
miehensä Mika Raita meni vastapäi-
seen asuntoon, josta hän toi savuisesta 
asunnosta vanhuksen kotiinsa. Mika 
Raita meni vastaan pelastuslaitosta ja 
opasti kohteeseen. Asunnossa ei ollut 
välitöntä palovaaraa, sillä vanhus oli 
vahingossa laittanut mikroon muovia, 
joka alkoi savuta.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Kerro hyvästä toiminnasta!

Pirkanmaan pelastuslaitos huomioi 
kerran vuodessa onnettomuustilanteissa 
hyvin toimineita kansalaisia. 
Tarvitsemme operatiivisessa 
toiminnassa olevan henkilöstön apua, 
jotta mahdollisimman monta auttajaa 
voitaisiin huomioida. Jos mielestäsi 
joku on toiminut hyvin erilasissa 
onnettomuustilanteissa, ota yhteyttä 
osoitteeseen veijo.kajan@tampere.fi
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CBRNE-uhkista  
lisätietoa hakemassa

Allekirjoittanut oli yhdessä Helsingin 
pelastuslaitoksen palomestari Tomi 
Kuusamon kanssa tutustumassa In-
dianapolisissa, USA:ssa järjestettyyn 
CBRNe Convergence 2017 -seminaariin 
ja kalustonäyttelyyn. Matkan tarkoituk-
sena oli kartoittaa CBRNE-toiminnassa 
käytettävän kaluston tarjontaa, sekä 
kuulla alan ajankohtaisluentoja ja ver-
kottua alan toimijoiden ja asiantunti-
joiden kanssa kansainvälisellä tasolla. 
Nykyisen yhteiskunnan uhkakuvakäsi-
tyksen mukaan myös CBRNE-uhat ovat 
nousseet yhdeksi, globaalisti kehittyväk-
si trendiksi. Kyseessä on pitkän aikavälin 
kehityskulku, jossa eri kriisipesäkkeissä 
tapahtuvat asiat heijastuvat myös var-
sinaisten konfliktialueiden ulkopuolel-
le sekä valtiollisten että ei-valtiollisten 

CBRNe 
Convergence 
2017 
Indianapolis

toimijoiden taholta jopa eri maanosiin. 
Eritasoinen häiriköinti sekä rikolliset 
ja terroristiset motiivit toimivat tämän 
uhkakuvan kasvualustana. CBRNE-uh-
ka on tunnistettu myös Euroopassa ja 
Suomessa, ja siihen liittyen on menossa 
useita kehittämistoimenpiteitä, joilla tä-
hän uhkakuvaan pyritään varautumaan. 
Nämä hankkeet näkyvät myös Pirkan-
maan pelastuslaitoksen toiminnassa ja 
varautumisessa.

Viranomaisyhteistyö 
keskiössä

Käsitteenä USA:n ja Kanadan kollegat 
käsittelevät CBRNE-uhkaa aina tahal-
liseksi tai rikolliseksi teoksi eroteltuna 
erilaiseksi tilanteeksi kuin tyypillinen 
vaarallisten aineiden onnettomuus: 
”Hazmat + intent = CBRNE”. Tällä on 
merkitystä, kun varaudutaan ja suun-

nitellaan vastatoimia. Keskeinen viesti 
foorumista oli, että yksikään viranomai-
nen ei selviä CBRNE-tilanteesta yksin, 
vaan kyseessä on aina moniviranomis-
tilanne. Kuuntelimme monia esityksiä, 
ja saimme hyvän kokonaiskuvan siitä, 
miten tämän tyyppiseen uhkaan on 
varauduttu mm. Pohjois-Amerikassa. 
Erityisesti huomio kiinnittyi siihen, että 
toiminta on suurkaupungeissa selkeästi 
”Joint Team”-rakenteella toteutettu eli 
CBRNE-tilanteessa on aina kyse mo-
niviranomaistehtävästä, ja toimijoina 
on aina CBRNE-toimintaan erityisesti 
koulutettu ja varustettu muodostelma. 
Toiminta on suunniteltu ja harjoitettu si-
ten, että eri viranomaisten vastuut sekä 
johto- ja käskyvaltasuhteet eivät muo-
dostu toiminnan ongelmaksi. CBRNE-
uhkatilanteet otetaan aina huomioon, 
kun näissä kaupungeissa suunnitellaan 

Luentosalissa oli tiivis tunnelma.
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suurten massatapahtumien turvalli-
suusjärjestelyjä, ja CBRNE-tiimit ovat 
aina mukana käytännön turvajärjeste-
lyissä. Pohjois-Amerikassa viranomais-
ten välinen yhteistyö on erityyppistä 
kuin esim. Suomessa; operatiivisia toi-
mijoita (agencies) saattaa olla monta 
ja ne voivat olla eri hallinnon tasoilta; 
liittovaltio (federal), osavaltio (state), 
kunta (county). Joint Team -rakenteen 
(yhteinen henkilöstö, suunnittelu, kalus-
to, johtaminen) on katsottu selkeyttä-
vän toimintaa CBRNE-tilanteissa. Tässä 
kohtaa pystyi helposti olemaan tyyty-
väinen tilanteeseen Suomessa: meillä 
jo lähtökohtaisesti on paremmat edel-
lytykset toteuttaa viranomaisyhteistoi-
mintaa. Yksi käytännön ero Suomeen 
on, että USA:ssa viranomaisilla ei yleen-
sä ole esim. yhteistä radioverkkoa eikä 
yhteistä johtamisjärjestelmää. Näillä on 
merkitystä operatiivisessa tilanteessa 
johtamisen, toimintojen yhteensovitta-
misen ja kokonaistilannekuvan luomi-
sen osalta.

Seminaari tiilitarhassa

Seminaari järjestettiin Indianapolis Mo-
tor Speedway -areenalla, joka sinällään 
on huikea paikka, sillä se on maailman 
toiseksi vanhin edelleen käytössä oleva 
moottoriurheilurata. Rataa käyttävät 
esimerkiksi Nascar- sekä IndyCar-sarjat. 
Kausilla 2000–2007 Indianapolisin GP-
radalla ajettiin Formula 1 -sarjan Yhdys-
valtain GP. Rata rakennettiin keväällä 
1909. Aluksi rata oli päällystetty tiilillä, 
mistä juontaa yhä käytetty lempinimi 

Brickyard eli tiilitarha. Nykyisin rata on 
kaikkien muiden ratojen tapaan asfaltti-
pintainen, mutta alkuperäistä tiilipintaa 
on yhä jäljellä kapea kaistale lähtösuo-
ralla. Alueelta löytyy myös radan histo-
riaa esittelevä museo, johon pääsimme 
myös tutustumaan. Sieltä löytyy useita 
kilpailujen voittoautoja, mm. ensim-
mäisen Indinapolis 500 -kilpailun 1911 
voittanut Marmon Wasp kuljettajanaan 
Ray Harroun.

Radalla vuosittain käytävistä kilpailuista 
tunnetuin on IndyCar-sarjaan kuuluva 
Indianapolis 500. Vuosittain kisassa aje-
taan 500 mailia eli hieman yli 800 kilo-
metriä. Kilpailun aikana 2,5 mailia (noin 
4 km) pitkä superovaali kierretään siis 
200 kertaa. Kilpailua saattaa paikalla 
seurata jopa 400 000 henkilöä, ja yksi 
seminaarin esityksistä käsittelikin tämän 
tapahtuman turvallisuusjärjestelyjä.

Vs. viestipäällikkö Jari Nieminen

Indianapolisin palolaitoksen vaarallisten 
aineiden torjunnan yksikkö.

FBI:n CBRNE-yksikkö.

Kontaminoituneen potilaan siirtosuoja.

CBRNE:

C-kemialliset
B-biologiset
R-säteilevät
N-ydinaseet
E-räjähteet
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Porin urheilutalolla pelattiin 8.11 
- 9.11.2017 palo- ja pelastushen-
kilöstön salibandyn suomen-

mestaruudesta. Turnaukseen otti osaa 
yhteensä yhdeksän pelastuslaitosta 
ympäri Suomea, joista etukäteen ko-
vimpina voidaan heti kättelyssä mainita 
Turku, Helsinki, Tampere ja Jyväskylä. Jo 
vuosien ajan mestari on löytynyt tuosta 
neljän joukkueen porukasta. Eikä tällä-
kään kertaa ollut mitään syytä olettaa 
toisin. Alkulohkossamme pelasi Rauma 
ja Pori, jotka voitimme molemmat näy-
töstyyliin. Meillä on Mansessa nopea, 
fyysinen ja todella taitava joukkue, joten 
jos meidät mielii voittaa, on vastustajalta 
löydyttävä oikeasti joukkueellinen kovia 
pelimiehiä. Oikeastaan olisin kaivannut 
ensimmäiselle päivälle hieman tiukem-
paa vastusta. Vaikea lähteä pelaamaan 
kovia sijoitusotteluita, jos alla on vain 
helppoja otteluita.

Brankkarit  
pudotettiin välierässä

Pudotuspeleissä ensimmäisenä vastaan 
asteli Espoo. Espoolla oli pelaava poruk-
ka, ja alkuun hieman tuo alkusarjan help-
pous näkyi joukkueemme pelissä. Pallo 
pomppi, ja oman pelin löytäminen kesti 
aikansa. Sen löydyttyä sitten Espoon po-
jilla ei ollutkaan enää mitään sanaa itse 
pelissä. Tykitimme 5–1 voittoon ja väli-
eriin. Välierässä vastaan asteli Helsinki, 
Stadin brankkarit, pääkaupungin ylpeys. 
Otteluna ”el clásico”. Helsingillä on tapa-
na hälyttää pudotuspelivaiheeseen pa-
ras miehistö, ja tämäkään vuosi ei tehnyt 
siinä poikkeusta. Välierään oli saapunut 
vahvistuksia kahden miehistöautollisen 
verran. Alkulämpöjä otettaessa joku 
kauhisteli asiaa, mutta hänelle nopeasti 
vastattiin: ”Ei ole ennenkään merkinnyt 
yhtään mitään, ei merkitse tänäänkään”. 
Ottelu alkoi kovatempoisena. Heti alus-
ta oli selvää, että nyt pelattiin paikasta 
loppuotteluun. Aloitimme vahvasti. Jal-
ka liikkui ja puolustimme kaikin voimin 

Salibandyn suomenmestaruus jälleen Manseen!

koko joukkueena. Laukauksien eteen uh-
rauduttiin ja hyökkäyksiin lähdettiin lujaa 
ja viekkaasti. Maalivahtimme Juha Ohma 
otti heti ottelun alkuun pari todella tär-
keää koppia. Siirryimme nopeasti 2–0 
johtoon, mikä osaltaan antoi levollista ja 
rentoa tunnetta peliin. Johtoasemassa 
on turvallinen pelata. Salibandyssa 2–0 
johto ei merkkaa juuri mitään. Se saattaa 
kuroutua umpeen hyvin nopeasti. Hel-
sinki kaventaa 2–1. Peli on silti meillä täy-
sin uomissaan. Siirrymme 3–1 johtoon. 
Helsinki kaventaa 3–2. Lopullisen naulan 
Helsingin arkkuun iskee joukkueen yksi 
kantavista voimista, Mikko Jokinen. Voit-
to Tampereelle 4–2. Tampere loppuotte-
luun ja Helsinki pronssiotteluun.

Synkkä hetki 
loppuottelussa

Loppuottelussa vastaan asteli Satakun-
ta, joka omassa välierässään oli voittanut 
Jyväskylän. Satakunnan joukkue oli hie-
man tuntemattomampi, mikä teki otte-
luun lähtemisestä hieman vaikeampaa. 
Joukkue oli koottu Satakunnan alueen 
parhaista pelaajista. Osaltaan myös Hel-
sinkiä vastaan saavutettu tiukka voitto 

toi hyvänolontunnetta, mikä oli nollat-
tava nopeasti. Takaraivossani oli tunne, 
että ottelusta tulee meille vaikea. Hyvin 
nopeasti loppuottelun alettua Satakunta 
siirtyi jo 0–2 johtoon. Peli ei ollut meillä 
kuitenkaan mitenkään huonoa. Meillä oli 
paikkoja, mutta ei ollut tuuria mukana ja 
vastustajan maalivahti oli mies paikallaan. 
Saatiin kuitenkin todella tärkeä kavennus 
aivan ensimmäisen erän loppuun, 1–2. 
Maalintekijänä Jani Leivo. Toista erää oli 
pelattu noin puoliväliin asti, kun Niklas 
Raitanen tehtaili tasoituksen 2–2. Ottelu 
oli ollut vaikea ja tasoitus antoi uskoa. 
Vastustaja sai vielä rankkarinkin, mutta 
maalivahtimme Tuomas Sadeharju torjui. 
Kaksi minuuttia ennen loppua kuitenkin 
tuli todella synkkä hetki. Satakunta siirtyi 
2–3 johtoon. Allekirjoittanut mietti siinä 
hetkessä, että kun on pelannut nyt kah-
tena viimevuotena finaalissa ja hävinnyt 
molemmat, että häviääkö sitä jälleen. 
Epätodellinen tunne. 

Kesällä Göteborgiin 
pelaamaan

Alkoi raivoisa takaa-ajo, jonka päätti jäl-
leen Niklas Raitanen 50 sekuntia ennen 

Kultajoukkue ryhmäkuvassa. Vasemmalla huollosta Mika Saartila ja Jarkko Kyllästi-
nen. Takarivistä vasemmalta Jani Leivo, Niklas Raitanen, Jussi Pöllänen, Matias Lind 
ja Lauri Noponen. Keskirivissä A-P Paju, Mikki Räsänen, Ville Harra, Mikko Jokinen (C), 
Jani Lehtinen ja Jukka Pöllänen. Edessä maalivahdit Juha Ohma ja Tuomas Sadeharju.
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Salibandyn suomenmestaruus jälleen Manseen!

ottelun loppua. Tilanne 3–3, ja 
ratkaisu rankkareille. Rankka-
reissa Tuomas Sadeharju oli 
tolppien välissä mies paikallaan 
torjuen molemmat Satakunnan 
yritykset. Meiltä laukomaan 
lähtivät Jani Leivo ja Niklas Rai-
tanen. Molemmat onnistuivat, 
ja poika tuli jälleen Manseen! 
Upea tunne, kun ottelu ratkesi. 
Pystyimme vaikeassakin paikas-
sa kääntämään ottelun. Kertoo 
paljon tämän joukkueen luon-
teesta. Palomies Jani Leivo siirtyy 
joulukuun alusta muihin työteh-
täviin, ja kyllä tämä oli hieno ja 
arvoisensa lopetus Janin palo-
kuntauralle. Näitä mestaruuksia 
ei ole tarjolla joka päivä. Harvi-
naista herkkua. Jani on pidetty 
kollega ja koko joukkue haluaa 
omistaa mestaruuden hänelle 
ja toivottaa onnea ja menestys-
tä tulevaisuuteen! Hieno muisto 
jää mitä muistella. Oli etuoikeus 
olla tässä mukana. Upea turna-
us, upea joukkue ja aivan huikea 
finaali! Mestaruudella ansaittiin 
myös turnauspaikka Pohjois-
maiden-mestaruusturnaukseen 
Göteborgiin kesälle 2018.

Palomies
Jukka Pöllänen

C-sarjan kultamitalistit:

Pekka Hermikoski
Pekka Tapola
Hannu Kotajärvi
Harri Järvelä
Mikko Köykkä
Antti Ruokonen

Palohenkilöstön  
SM-lentopallokisat

A-sarjan pronssimitalistit

Sami Ahola
Mikko Köykkä
Harri Friman
Pasi Mäkipelto
Marko Riekko
Antti Ruokonen
Pekka Tapola

Palohenkilöstön lentopallon SM-kisat 2017 pelattiin Kokkolassa. Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen miehet saivat hienosti pronssia A-sarjassa ja kultaa C-sarjassa.
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Mikko Ankkuri voittajaksi

Viidettä kertaa laitoksen voimailukär-
päsen puremat henkilöt löysivät itsen-
sä Kepalon kellarista. Paikalle ilmaantui 
kahdeksan miestä ja yksi nainen, jotka 
vanhaan malliin mittelivät hyvässä 
hengessä toisiaan kannustaen huimiin 
suorituksiin klassisissa voimailulajeissa. 
Tänäkin vuonna rikottiin saliennätyksiä. 
Lajivoittaja saa ylimääräisen yrityksen 
halutessaan rikkoa vanhan ennätyksen. 
Mikko Ankkurin uusi ennätys jalkakyy-
kyssä on 202,5 kg ja Olli Pelkonen suo-
rastaan murskasi penkkipunnerruksessa 
vanhan ennätyksen parantaen sitä 25 ki-
lolla uuden ennätyksen ollessa 167,5 kg. 
Voimanoston (kyykky, penkkipunnerrus 
ja maastaveto) kärkikolmikon muodos-
tivat Mikko Ankkuri, Jyrki Leppihalme 
ja Markus Härkönen. Kokonaiskilpailun, 
jonka tuloksiin laskettiin edellisten lisäk-
si lisäpainoleuanveto, sotilaspenkkipun-
nerrus ja toistoleuanveto, kärkikolmikko 
oli Mikko Ankkuri, Jyrki Leppihalme ja 
Mika Kiiskinen. Näin ollen Mikko Ankku-
ri kruunattiin tämän vuoden voittajaksi 
tasaisen varmalla suorituksella.

Strongest Man of the 
Firehouse Classic

Kakkosryhmä vahvin

Vahvin ryhmä tänä vuonna oli kakkonen 
(Ankkuri, Kiiskinen, Paju). Vaikka kaikki 
tekivät ehdottoman kovia tuloksia, par-
rasvaloihin täytyy nostaa ensihoitaja Päi-
vi Leppäsen pirteän energinen esiinty-
minen. Esimerkiksi maastavedossa Päivi 
sijoittui toiseksi, tulokset kun muodostu-
vat kehonpainoon suhteutettuna Wilks-
laskukaavalla. Mika Kiiskinen taas osoitti, 

Kyykky
1. Mikko Ankkuri 200 kg
2. Jyrki Leppihalme 185 kg
Penkkipunnerrus
1. Olli Pelkonen 165 kg
2. Mikko Ankkuri 135 kg
Maastaveto
1. Jyrki Leppihalme 220 kg
2. Päivi Leppänen 112,5 kg 
Lisäpainoleuanveto
1. Jyrki Leppihalme 76 kg
2. Mikko Ankkuri 58,5 kg
Sotilaspenkki
1. Mika Kiiskinen 27 toistoa
2. Mikko Ankkuri 25 toistoa

Toistoleuanveto
1. Mika Kiiskinen 37 toistoa
2. Jyrki Leppihalme 32 toistoa
Voimanosto
1. Mikko Ankkuri 21 pistettä
2. Jyrki Leppihalme 20 pistettä
3. Markus Härkönen 13 pistettä

Kaikki lajit
1. Mikko Ankkuri 38 Pistettä
2. Jyrki Leppihalme 37 Pistettä
3. Mika Kiiskinen 29 Pistettä

että pärjätäkseen ei tarvitse olla valtava 
”lihasvuori”, vaan riittää, kun on kestävä 
ja vahva. Heti kilpailujen jälkeen Kepalon 
kuntosalissa alkoi täydellinen remontti, 
joten ensi vuonna päästään mittelemään 
uusituissa tiloissa. Toivotaan kaikille intoa 
harjoitteluun tulevaksi vuodeksi ja run-
sasta osanottoa ensi vuoden kilpailuihin 
kaikista henkilöstöryhmistä.

Palomies Elja Kivikoski
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Hetki arjen keskeltä…
Tuokio 1 
Päällikköpäivystäjän vuoronvaihdolla kapuloita vaihta-
massa pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen ja pa-
lopäällikkö Mika Salmela. Mainittakoon vielä, että tämä 
oli TTT:n toiseksi viimeinen päivystysvuoro tällä erää.

Tuokio 2
Tike P3, palomestari Ari Viitanen tilannekeskuksessa 
keikkaa hoitamassa.

Tuokio 3
Ensihoitajat Ulla Ahonen ja Jyrki Roppo ensilumenpäi-
vänä tarkkailemassa Vesilahden kyytikeliä.
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Nuotion liekki hämärtyvässä 
illassa, palavan koivun savun 
hyväilevä tuoksu ja lämmin 
henkäys pimeyden laskeu-

tuessa hiljaisen salon ylle ja sisään. 
Majesteettiset petäjät ja lehdettömät 
koivut kurkottavat kohti tummenevaa 
taivasta. Ensimmäiset tähdet syttyvät. 
Kuun ohkoinen sirppi itäisellä taivaalla 
muutaman, ikään kuin suuremmasta 
erkaantuneen ohuen pilvenhattaran 
lomasta pilkistäen. Luonto on hiljainen. 
Päivällä on satanut. Ilmassa on pitkälle 
edenneen syksyn tuoksu, joka ottaa 
nuotiosta leijailevan savun syleilyynsä 
ja kantaa sen hellästi pois. Raukeus ja 
hiljaisuus täyttävät nuotiolla istuvan 
mielen. Päivä on ollut, niin kuin niin 
usein ennenkin, askaretta ja touhua. Nyt 
on hetki aikaa ajatuksen saada siivet ja 
lentää. Luonnon hiljaisuus, sen syksyi-
nen illan hämäryys ja hiljaisuus antavat 
taustan menneelle matkalle, eletyille 
hetkille. Jokavuotinen, odotettu vieras, 
tuttu ja turvallinen, joulu on jo tuossa, 
aivan lähellä. Joulu, jonka sanoma sai 
pari tuhatta vuotta sitten sisällön ja sa-
noman. Lapsi on meille syntynyt, poika 
on meille annettu…

Lapsi on meille annettu. Ajatuksen vir-
taan nousevat monet matkat ja muistot. 
Kohtaamiset silloin, kun ilo ja riemu ovat 
täyttäneet mielen ja sydämen. On koh-
dattu lapsia niin lähellä ja kaukana. Leik-
kiviä, laulavia lapsia ympäri maailmaa. 
Yhteinen kieli on ollut hymy ja nauru. 
Uteliaisuus ja joskus ujo hämmennys. 
Oudon näköinen kovin valkoinen, has-
susti pukeutuva ja käsittämätöntä kieltä 
puhuva ilmestys. Borneon viidakossa tai 
Jerusalemin, Ammanin, Luxorin, Cuz-
zon, Rio de Janeiron tai monen muun 
kaukaisen kaupungin kaduilla ja kujilla, 
kylien raiteilla. Yhtä kaikki. Sama uteliai-
suus, sama halu tulla nähdyksi, ymmär-
retyksi, viestittää, että hienoa kun tulit. 
Ollaan ystäviä. Leikitään, pelataan pal-
loa, juostaan yhdessä. Tai kun afrikka-
laisessa, väli- tai eteläamerikkalaisessa, 
lähi- tai kauko-idän koulussa lapset yl-

peänä esittelevät koulukirjojaan. Tai kun 
laosilaisen tai kambutsealaisen koulun 
opettaja piirtää liitutaululle kirjaimia, 
joista en saa mitään tolkkua, mutta lap-
set yhtyvät hetken päästä laulamaan 
meille. Viemme pieniä tuliaisia, kyniä, 
kumeja, vihkoja. Vähän makeistakin. 
Lapset ovat erityisen onnellisia mainos-
kynistä. Lääkkeen nimi kynän kyljessä ei 
sano heille mitään, mutta jotakin todella 

hienoa sen täytyy olla, kun kaukaa on 
tultu tuomaan semmoisia.   

Mutta samalla nousevat mieleen ne lu-
kuisat kohtaamiset, joista on jäänyt su-
ru ja syvältä sisältä kumpuava kysymys, 
miksi. Miksi kaikilla ei olekaan hymy ja 
ilo kasvoilla. Miksi niin monen kohdatun 
lapsen suru ja elämän ilon puuttuminen 
huokuu ja tulee niin lähelle, koskettaa, 

Syntymäluolan yläpuolella oleva alttari syntymäkirkossa Betlehemissä.

Lapsi on meille syntynyt
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tulee kohti ja käy lävitse. Miksi jonkun 
täytyy kerjätä, kerätä roskia kaatopai-
koilla, kulkea repaleisissa vaatteissa, 
kuolla tauteihin, joihin olisi parannus-
keinokin olemassa, asua slummeissa, 
joita ei ihmisasumuksiksi voi kutsua.

Miksi Kairon tai Nairobin, Delhin ja mui-
den suurkaupunkien kaduilla ja kaato-
paikoilla, slummeissa, Sao Paolon ja Rio 
de Janeiron faveoloissa kohtaamamme 
lapset elivät lian ja väkivallan ja huu-
meiden keskellä. Miksi Delhin likaisissa 

slummeissa polio vammautti ja tappoi 
silloinkin, kun täällä ei enää tautia ole 
ollut. Miksi slummien lapset eivät iloit-
se koulukirjoista. Miksi he eivät puhkea 
lauluun ja tanssiin. Miksi he mieluum-
min vieraan tullessa piiloutuvat. Mik-
si riutunut käsi ojentuu muukalaista 
kohti. Miksi maha pullottaa proteiinin 
puutteen takia, miksi silmät ovat kuo-
palla, iho ryppyinen, poislähtevän katse 
silmissä ja kasvoilla. Äidin sylissä, joskus 
ilman äitiä, joka on jo mennyt.

Laosin Luang Prabangissa yksi kohtaa-
minen on jäänyt pysyvästi syvälle ta-
juntaan. Jo joitakin vuosia sitten sinne 
saapuessamme seitsemän alle koulu-
ikäistä lasta oli silpoutunut leikittyään 
sodanaikaisen pommin läheisyydessä. 
Alueen ainoassa sairaalassa hoidettiin 
lukuisia vakavasti loukkaantuneita so-
danaikaisten pommien vammauttamia. 
Moni lapsi ja aikuinen kuolivat vatsatau-
teihin ja keuhkokuumeeseen. Erityisesti 
alle kouluikäisiä vaikeasti sairaita lapsia 
oli paljon, nuorimmat muutaman päi-
vän vanhoja. Kiertäessäni silloisen kylän 
keskellä olevan alueen ainoan sairaalan 
osastoilla lapsia oli paljon. Moni heistä ei 
enää seuraavaa päivää nähnyt. Sairaalan 
lääkekaapissa oli kahta antibioottia, nii-
täkin liian vähän, ja muutama kipulääke. 
Nestevarasto oli hupenemassa ja hap-
pea oli säästettävä. Kuuntelin keuhkoja, 
koputtelin rintakehää ja vatsaa. Pidin 
hetken kädestä. Moni pieni käsi ei enää 
jaksanut. Jäin hetkeksi yhden sängyn 
viereen. Äidin sylissä oleva lapsi ei eläisi 
enää tuntiakaan. Iho oli jo viileä, silmät 
lasittuneet ja käsi ei tarttunut ojennet-
tuun käteeni. Äitiä ahdisti. Hänelle ei 
riittänyt happea. Valtava avuttomuuden 
tunne tuntui vievän voimat. Kumpi kuoli-
si ensin, äiti vai alle vuoden ikäinen lapsi. 
Jatkoin kierrosta. Pitkään tuo kuva äidistä 
ja lapsesta ahtaassa alkeellisessa sairaala-
huoneessa nousi uudelleen ja uudelleen 
tietoisuuteeni. Sairaalan ylilääkäri kiersi 
kanssani. Muita ei pienestä ryhmästäm-
me kierrokselle tohtinut. Ehkä hyvä niin. 
Näin kollegan olemuksesta väsymyksen 

ja epätoivonkin. Potilaita ja omaisia hän 
jaksoi kuitenkin kaikesta huolimatta loh-
dutta ja antaa toivoa.

Lähin suurempi sairaala oli Vientian-
nessa yli 600–800 ajokilometrin pääs-
sä. Tie oli kuitenkin vaikeakulkuinen ja 
vaarallinen, joten matka olisi kestänyt 
vähintään pari vuorokautta. Meiltä ulko-
maalaisilta tuo tie oli kokonaan kielletty. 
Ylilääkäri esitteli vielä juuri saatua rtg- ja 
ultraäänilaitetta. Olivat saaneet sen lah-
joituksena. Jo siinä vaiheessa ne olivat 
kuitenkin auttamattoman vanhanaikai-
sia ja epätarkkoja molemmat. 

Elettiin 1990- luvun loppupuolta. Hyväs-
telin ylilääkärin ja lähdimme kohti ma-
japaikkaamme. Muistan vieläkin hänen 
sanansa, ”älä unohda meitä”. Menimme 
ennen lähtöämme Mekong-joen varren 
pieneen ravintolaan syömään. Lento 
Neuvostoliitosta saadulla vanhalla jo 
rapistuneella lentokoneella Vietianneen 
lähtisi parin tunnin kuluttua. En saanut 
palaakaan nieltyä. Menin yksikseni ra-
vintolan kapealle parveketerassille. Joki 
virtasi rauhallisena. Muutama vene oli 
rannassa. En pystynyt estämään kyyne-
leitä. En unohtaisi. Näitä kyliä ja kaupun-
keja, katuja ja kujia, on ympäri maailmaa 
vieläkin. Lapset eivät osaa kysyä ”miksi”. 
Meidän on se kysymys tehtävä yhä uu-
destaan ja uudestaan.

Hiipuvan nuotion viimeiset kekäleet heh-
kuvat vielä. Viileys hiipii takin alle. Tartun 
rakkaan vaimoni käteen, kaappaan hä-
net syleilyyn ja puristumme toisiamme 
vasten toviksi. Lähdemme mietteissäm-
me kotiin. Hetki hiljaisuutta luonnon 
majesteettisessa pyhäkössä. Kiitollisena 
siitä, että olemme saaneet yhdessä näh-
dä ja kokea niin paljon. Lapsi on meille 
syntynyt. Joulun sanoma, ilo ja toivo on 
meille kaikille annettu, kaikkialla maail-
massa. Meillä on mahdollisuus tarttua 
siihen. Jokainen omalla ajallaan, omalla 
tavallaan, omalla paikallaan. 

Elja-Pekka Erkkilä

Lapsi on meille syntynyt
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Hyvää joulua
  

Pirkanmaan pelastuslaitos


