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Kun vuosi lähenee loppuaan, tulee 
luonnollisesti mieleen, miten pelastus-
laitoksen juhlavuosi on mennyt. Pelas-
tusjohtaja käsitteleekin aihetta joulu-
tervehdyksessään. Tässä kirjoituksessa 
käsittelen yhtä juhlavuoteen liittyvää 
merkittävää tapahtumaa: Keskuspalo-
aseman palomuseon kehittämishan-
ketta.
 
Juhlavuoden aikana oli tarkoitus vain 
päivittää vuonna 1998 eläkeläisten 
perustamaa palomuseota, mutta asiaa 
tarkemmin suunniteltaessa päivittämi-
nen muuttui kehittämiseksi. Palosuoje-
lurahastolta saatu avustus mahdollisti 
palomuseon kehittämishankkeen aloit-
tamisen joulukuun alussa. Kehittämis-
hankkeen kunnianhimoinen tavoite 
on valmistua toukokuun loppuun 2019 
mennessä. Hankkeella on työryhmä ja 
sen apuna ovat eläkepalomiehet, joi-
den apu on tavaroita inventoitaessa 
hyvin tärkeää, lähes välttämätöntä. Ke-
hittämishankkeessa on mukana myös 
Museokeskus Vapriikki, jolta saadaan 
asiantuntija-apua.

Palomuseon tilat säilyvät ennallaan, 
mutta osa tavaroista poistuu ja joitain 
uusiakin ilmestyy. Perinteisen museon 
lisäksi palomuseosta kehitetään ”ilmiö-
pohjainen oppimisympäristö”. Kuulos-
taa kovin korkealentoiselta, mutta kyllä 
hankkeen tekijöillä on jalat tukevasti 
maassa. 

Pelastuslaitoksen historiaa avataan uu-
della tavalla tarinoiden avulla. Tarinat 
kiehtovat ihmisiä, mutta niitä voidaan 

Ilmiöpohjaisesta 
oppimisympäristöstä 
immersioon?

hyödyntää myös turvallisuusviestinnäs-
sä. Palomuseossa nämä tarinat ja histo-
ria voidaan multimedian avulla yhdis-
tää tehokkaaksi turvallisuusviestinnän 
keinoksi. Vuorovaikutteisen teknologian 
avulla voidaan havainnollistaa esimer-
kiksi pelastuslaitoksen materiaalin ja 
välineistön kehitystä kävijöille interak-
tiivisella tavalla. 

Haluamme luoda palomuseosta kävijäl-
le kokemuksen, joka jää mieleen. Peli- ja 
multimediakokemusten myötä historia 
nivotaan nykyhetken paloturvallisuus-
tietojen ja -taitojen osaamisen kehit-
tämiseen. Tällä tavoin voidaan kävijä 
motivoida parempaan oppimiseen, ja 
tekemällä palomuseokäynnistä koke-
mus, jää ihmisille parempi muistijälki 
oppimastaan. Pyrkimys on parantaa 
kävijöiden tietoja, asenteita ja myös 
valmiutta omaan toimintaan, jolloin 
ennakoidaan riskejä myös omassa lä-
hiympäristössä.

Palaan vielä otsikkoon. Vaikeiden sano-
jen tarkoitus on loppujen lopuksi help-
po ymmärtää. Kiteytettynä se tarkoit-
taa, että palomuseoon tehdään ihmisiä 
kiinnostava ympäristö, jossa pelastuslai-
toksen historia ja nykyaika yhdistetään 
oppimiskokemukseksi. Näin saadaan 
ihminen syventymään kertomaamme 
tarinaan niin hyvin, että hän unohtaa 
hetkeksi ulkopuolisen maailman.

Toivotan kaikille lukijoillemme rauhallis-
ta ja rentouttavaa joulun aikaa.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Eläkepäiviä viettämään
Kimmo on kuuluisan (tai entisen) jalka-
pallokaupungin kasvatti ja sen vuoksi 
elämään on kuulunut jalkapalloa sekä 
pelaamalla että tuomarina. Palokunta-
kin on ollut kuvioissa mukana, kun on 
kisailtu Kouvolan tai Valkeakosken pa-
remmuudesta. Perinne suvussa taitaa 
jatkua, kun poika pelaa ja tuomaroi.

Toisena läheisenä asiana on ollut vesi, jo-
ka on käytännössä tarkoittanut kalastusta, 
veneilyä ja Kipparitoimintaa höyrylaivalla, 
sekä meripelastusseurassa. Ja tietenkin 
vesi on ollut vahvasti mukana myös työs-
sä palokunnassa. Kolmanneksi voitaneen 
mainita järjestötoiminta sekä työhön että 
vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Alkujaan Kimmo kouluttautui konetek-
nikon ammattiin, mutta ura jäi lyhyeksi, 
sillä Valkeakosken palolaitoksen kesä-
miehenä 4.6.1976 alkanut ura vei mie-
hen pelastusalalle, jota kesti 42 vuotta, 
11 kuukautta ja 3 päivää. Hän toimi 
Valkeakosken, Hämeenlinnan ja nykyi-
sen Pirkanmaan pelastuslaitoksen pal-
veluksessa monipuolisissa tehtävissä. 

Virkanimikkeitä ovat olleet palomies, 
paloesimies, palomestari ja apulaispa-
lopäällikkö.

Kimmo on osallistunut myös vapaaeh-
toisten palokuntien kouluttamiseen 
SPEK:n kursseilla ja samaan kategoriaan 
kuulunee meripelastuksen toiminta. 

Työtoverina Kimmo on auttanut muita 
tarpeen mukaan ja on yleensä osallistu-
nut tapahtumiin muiden mukana.

Yleensä eläkkeelle jäännin yhteydessä 
ääni Virvessä vaikenee, mutta Kimmon 
kohdalla näin ei taida vielä käydä – 
toiminta jatkunee meripelastuksen ja 
VPK:n suunnalla!

Matti Saarinen, kuva: Veijo Kaján

Palomestari Kimmo Perolahti

Pekka Leinosen vakinainen palomiesura alkoi 
Pirkkalan kunnan palveluksessa 11.2.1980. Pa-
lomiesluokan hän kävi Valtion palo-opistossa 
Espoossa vuonna 1982. Pirkkalan kunnan vii-
denteen palomiehen virkaan hänet valittiin 
1.7.1986. Ylipalomiehen viran hän sai Tampe-
reen pelastuslaitoksessa vuonna 1995.

Palomiesuransa alkuvuosina Pirkkalassa Pe-
kan metallityötaidot nousivat usein esille. Hä-
nelle tulivat tutuksi monet Pirkanmaan palo-
asemat. Viimeiseksi asemapaikaksi Pekalle jäi 
Valkeakosken paloasema. Uransa aikana Pek-
ka näki ja koki monet palo- ja pelastustoimen 
muutokset. Eläkepäivät täyttyvät itserakenta-
mansa kesämökin puuhissa ja pyöräilyssä.

Jari Hiltunen
Kuva: Pekka Leinosen arkisto

Ylipalomies  
Pekka Leinonen
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Eläkepäiviä viettämään
Sakari ”Sakke” Ollikaisen palomiesura 
alkoi kesämiehenä keväällä 1979. Pa-
lomiesluokan hän kävi vuonna 1981, ja 
palomiehen viran hän sai vuonna 1982. 
Hän suoritti myös nuohoojan tutkinnon 
ja oli nuohouslaitoksen palveluksessa 
muutaman vuoden.

Viimeiset palvelusvuotensa Sakke toimi 
ylipalomiehenä ja vuoronvanhimpana 
Pirkkalan paloasemalla 3-jaoksessa. 
Sakke tunnetaan huumorimiehenä, joka 
oli työhyvinvoinnin ja yhteishengen yl-
läpitäjä. Hän sai usein porukan mukaan 
leikkimielisiin kisailuihin. Lajeina olivat 
esimerkiksi penkkipunnerrus, koripallon 
heitto sekä tietenkin petankki.

Sakke oli 3-jaoksen itseoikeutettu sa-
laattivastaava ja hän kehitti mm. kok-
kikoulun uusille sijaisille. Moni oppi 
kuinka riisi keitetään oikeaoppisesti ja 
kuinka tiliväli saadaan riittämään hyvää 
ja ravitsevaa kotiruokaa valmistamalla.

Sakke aloitti Pirkkalassa aamunavaus-
perinteen jossa 60–70-lukujen iskelmä-
musiikki tuli tutuksi myös nuoremmalle 
ikäluokalle. Musiikkivalinta sai inspiraa-
tionsa ajankohtaisista asioista tai vaikka 
jostain työvuoron aikana esiin noussees-
ta puheen aiheesta. Sakke hoiti palo-
miehen työtehtävät ammattitaidolla ja 

Ylipalomies Sakari Ollikainen

Pirkanmaan pohjoisella pelastusalueella 
työskennellyt palomies Jari Nevala teki 
pitkän ja ansiokkaan työuran pelastus-
toimen hyväksi. Työskentelyn pääpai-
no on ollut Virtain kunnan alueella. Ura 
kehittyi ns. pitkän linjan kautta vuonna 
1968 Virtain VPK:n nuoriso-osastossa, 
jossa Nevala oli neljä vuotta siirtyen 
sitten hälytysosastoon, jossa hän toimi 
aina vuoteen 2013 saakka. 

Vakinaiseksi palomieheksi Virtain 
kunnan palvelukseen Nevala valit-
tiin vuonna 1980. Työssään Nevala on 
nähnyt monien muiden pelastusalan 
työntekijöiden tapaan lukuisat paikal-
liset, maakunnalliset ja valtakunnalliset 
muutokset, kuten hätäkeskusjärjestel-
män ja alueellisen pelastustoimen ke-
hittämisen.

Aktiivisesta liikunnan harrastamisesta 
huolimatta toimintakykyyn tuli myö-
hemmällä työiällä muutoksia. Tämä ei 
kuitenkaan muodostunut esteeksi ja 
Nevalaa voidaan pitää hyvänä esimerk-
kinä siitä, miten työnantajan kanssa 
suunnittelemalla yhteisten tarpeiden 
valossa voidaan joustavasti muokata 
tehtäväkenttää ja omaa työuraa. Nor-
maalien palomiehen tehtävien jälkeen 
Nevala toimi mm. päivystävän palomes-
tarin kuljettajana, pientalojen omaval-
vontatehtävissä, sekä yleisenä alueel-
lisena tukihenkilönä, kuten huollon ja 
logistiikan toteutuksessa. 

Jari on työntekijänä ja henkilönä erittäin 
helposti lähestyttävä ja tavatessa käy-
tiin usein monenlaisia työhön ja vapaa-
aikaan liittyviä leppoisia keskusteluita. 
Läksiäisiä vietettiin Virtailla Perinneky-
län Mikontalolla 10.10.2018. Kiitämme 
Jaria hänen antamastaan merkittävästä 
työpanoksesta ja toivotamme hänelle 
hyviä eläkepäiviä perheensä ja harras-
tustensa parissa.

Mika Salmela
Kuva: Lassi Kylälammi

Palomies  
Jari Nevala

huolellisesti. Hän otti kaikki huomioon 
ja mukaan työskennellessään niin ase-
malla kuin hälytystehtävissä.

Pirkkalan 3-jaos
Kuva: Kirsi Kaivonen
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Lääkintämestari Ari Kannisto aloittaa 
eläkepäivät 1.1.2019. Ari tuli töihin Pir-
kanmaan pelastuslaitokselle 14.5.2007 
sairaankuljettajan sijaiseksi. Eri sijai-
suuksia ensihoidossa jatkui vuoteen 
2009 asti, jolloin Ari valittiin hoitotason 
ensihoitajan virkaan kolmosjaokseen. 
Lääkintämestarin toimessa hän aloitti 
2014. Sitä ennen hän teki jo vuodesta 
2011 alkaen määräaikaisia lääkintämes-
tarin tehtäviä.

Arilla on pitkä ura eri ensihoidon 
tehtävissä. Hän aloitti vuonna 1975 
Lempäälän terveyskeskuksessa lää-

Lääkintämestari Ari Kannisto
kintävahtimestari-sairaankuljettajana, 
ja työ sisälsi poliklinikkatyön lisäksi 
sairaankuljetusta. Sen jälkeen Ari toi-
mi 20 vuotta sairaankuljetusyrittäjänä 
Lempäälässä. Arilla on pitkä kokemus 
myös pelastustoimen alalta. Hän liittyi 
Hattulan VPK:hon vuonna 1966, ja ura 
jatkui Lempäälän VPK:ssa vuonna 1975 
jatkuen edelleen. VPK-toiminta, ja myös 
SPR:n ensiapuryhmässä toimiminen vei-
vät hänet alkujaan hoitoalalle.

Koska kilpailutuksen seurauksena sai-
raankuljetussopimus päättyi Lempää-
län kunnan kanssa, päätti Ari hakea 
töihin Pirkanmaan pelastuslaitokselle. 
Hän kertoo pohtineensa, mitä ryhtyisi 
tekemään ja jatkaisiko ollenkaan ensi-
hoitoalalla. Nyt jälkeenpäin hän näkee 
tilanteen myönteisenä urakehityksenä, 
ja on mielissään siitä, että hänen pitkää 
ensihoitokokemustaan arvostettiin. Ari 
kertoo, että hänet otettiin hyvin vastaan 
pelastuslaitoksella, ja hänestä oli aina 
helppo ja mukava tulla töihin. Ari on 
tyytyväinen siihen, että pelastuslaitok-
sella on ollut tarjolla työtehtäviä silloin, 
kun terveys on edellyttänyt työtehtävi-
en uudelleen arviointia.

Palomies, silloin ensihoitajan virassa 
toiminut Mika Vana oli pitkään Arin 

työparina. Mika kertoo, että oli aluksi 
ihmetellyt, mitä se kaveri hymyilee yöl-
läkin keikan tullessa. Arilla kun ei ollut 
tapana ryhtyä kiroilemaan virveradion 
soidessa, vaan Arin ajatus on se, että 
keikka on tullut jo, ja turha sitä on ryhtyä 
valittamaan. Mika kertoo, että on tätä 
Arin ajatusta koettanut viedä eteenpäin 
muillekin. Hän jatkaa, että vaikka Ari teki 
töitä rauhallisesti, siinä oli ajatus muka-
na ja toiminta oli eteenpäin vievää. Arin 
esimies, pelastuspäällikkö Matti Isotalo 
kertoo, että laaja kokemus ensihoidon 
kenttätyöstä näkyi Arin työssä lääkintä-
mestarina, ja se edesauttoi ensihoidon 
kehittämistyötä.

Myös minulla itselläni on ollut ilo toi-
mia tämän ensihoitokonkarin kyytipa-
rina. Varman rauhallinen tyyli ja poti-
laita kunnioittava asenne olivat Arin 
tavaramerkkejä ensihoitajana. Hyvällä 
palveluasenteella Ari jatkoi töitä myös 
toimiessaan lääkintämestarina.

Ari aikoo eläkepäivinä jatkaa Tulikukois-
sa ja VPK:n veteraanitoiminnassa. Ari us-
koo tehtäviä ja toimintaa eläkepäiville 
löytyvän. 

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Pelastuspäällikkö Matti Isotalo (oik.) 
toivotti lääkintämestari Ari Kannis-
tolle (vas.) hyviä eläkepäiviä.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstöä palkittiin Suomen Palopäällystöliiton ja 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansiomerkeillä. Ansiomerkit jaettiin paloasemien 
vihkiäistilaisuuksien yhteydessä marraskuussa. 

SPPL:n erityisansioristi
Palopäällikkö Ari Vakkilainen

SPPL:n ansioristi
Pelastuspäällikkö Matti Isotalo, palo-
tarkastaja Timo Jalaskoski, tiedotus-
päällikkö Veijo Kàjan, palomestari 
Ilpo Kuokkanen, johtava palotarkas-
taja Pekka Mutikainen, palopäällik-
kö Jyrki Paunila, palomestari Matti 
Saarinen, palopäällikkö Mika Salme-
la, kalustoinsinööri Heikki Seppälä, 
palomestari Matti Willman.

SPPL:n ansiomitali
Palomestari Petteri Elijoki, paloesi-
mies Antti Hemmilä, lääkintäesimies 
Leevi Holopainen, paloesimies Jus-
si Jokinen, lääkintämestari Harri 
Kailajärvi, palomestari Heikki Kojo, 
palotarkastusinsinööri Mika Kupi-
ainen, paloesimies Jarno Lammin-
pää, palotarkastaja Sami Lindfors, 
lääkintäesimies Marko Pieniaho, 
palotarkastaja Hannu Pokkinen, pa-
lomestari Jarmo Ranta, palomestari 
Pasi Saari, paloesimies Hannu Saari, 
palotarkastaja Markku Suominen, 
lääkintäesimies Marko Vilen.

SPEK:n ansioristi
Palomestari Pauli Keskinen, palo-
mestari Tommi Lönnqvist, palomes-
tari Kimmo Perolahti.

SPEK:n 1. luokan ansiomitali
Ensihoitaja Marko Haapaniemi, yli-
palomies Marko Hinkkala, ensihoita 
Seppo Knuuttila, ylipalomies Timo 
Leinonen, ylipalomies Panu Mus-
tajärvi, ylipalomies Pekka Orimus, 
ylipalomies Markku Savilahti, ylipa-
lomies Pertti Tuominen, ylipalomies 
Jari Vierinen, ylipalomies Sakari Vir-
ta, ensihoita Matti Välikoski.

SPEK:n ansiomitali
Palomies Aaro Aaltonen, toimistosih-
teeri Anneli Ahlfors, ylipalomies Keijo 
Antila, ensihoitaja Jari Eskelinen, en-
sihoitaja Pasi Heinänen, ensihoitaja 
Kari Heiskanen, ylipalomies Aki Hor-
malainen, palomies Markus Härkö-
nen, ensihoitaja Ollipekka Jaanisalo, 
palomies Erno Järvinen, ensihoito-
kouluttaja Jukka Järvinen, ensihoi-
taja Kirsi Kaivonen, ensihoitaja Katja 
Kaivo-Oja, ensihoitaja Sanna Kaup-
pinen, ensihoitaja Lilli Koskenheimo, 
huoltoasentaja Aleksei Kyrölä, palo-
mies Timo Käppi, ensihoitaja Janne 
Lahti, ensihoitaja Ari Lahtinen, pa-
lomies Tero Lamminen, toimistosih-
teeri Marita Lampinen, ensihoitaja 
Teemu Lehtimäki, päivystäjä Mirva 
Lehtonen, palomies Tapio Lintunen, 
ensihoitaja Johanna Lähteinen, ensi-
hoitaja Markku Mäkinen, ylipalomies 
Kari Mäkipää, ensihoitaja Tuomo 

Kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Mäntyniemi, palomies Jari Nevala, 
ylipalomies Juha Niinimäki, ensihoi-
taja Atte Paaso, päivystäjä Katja Pent-
tinen, ensihoitaja Marko Sainivaara, 
ylipalomies Antti Sankari, ensihoitaja 
Perttu Turpeinen, ensihoitaja Tapio 
Uotila, ylipalomies Veli-Matti Vaahte-
ranmäki, toimistosihteeri Jaana Hele-
na Valkila, palomies Petri Valtonen, 
palomies Vesa Vilppula, ensihoitaja 
Taru Välimaa, ensihoitaja Janne Väli-
maa, ensihoitaja Mika Vänskä.

Tasavallan Presidentin myöntämät 
kunniamerkit 6.12.2018

Suomen Leijonan ritarimerkki: apu-
laispalopäällikkö Ari Viitanen.
Suomen Leijonan ansioristi: Jari-
Pekka Nieminen.
Suomen Valkoisen ruusun ansio-
risti:  pelastuspäällikkö Teemu-Taa-
vetti Toivonen.
Suomen Valkoisen Ruusun I luo-
kan mitali kultaristein: lääkintäesi-
mies Jukka-Pekka Lintunen.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali: toimistosihteeri Sisko Valkama.
Suomen Valkoisen Ruusun mitali: 
päivystäjä Kristiina Lundan.

Henkilöstölle ansiomerkkejä
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Pelastusjohtajan tervehdys

Pirkanmaan pelastuslaitoksen nyt 
päättymässä oleva toimintavuosi 2018 
on ollut poikkeava aiemmasta mielen-
kiintoisella ja hyvällä tavalla. Hyvällä ta-
valla siten, että työtä on tehty hyvässä 
hengessä, yhteistyössä ja parempaan 
pyrkien - hyvällä vireellä siis. Poikkeava 
toimintavuotemme on taas ollut 120-
vuotisjuhlateeman takia.

Kohti yhteistä 
pelastuslaitosta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tie ny-
kymuotoiseen toimintaan alkoi vuosi-
tuhannen alussa. Tuolloin Pirkanmaan 

kuntajohtajat kokoontuivat keskuspalo-
asemalle keskustelemaan ja päättämään 
yhteisen pirkanmaalaisen pelastustoi-
men rakentamisesta. Aloitusvuodeksi 
määriteltiin vuosi 2003 ja tavoitteeksi 
kaikkia kuntia palveleva yksi pelastus-
toimen organisaatio, jonka isäntäkun-
tana toimisi Tampereen kaupunki. Tätä 
kokousta luonnehti paikalla ollut silloi-
nen pelastusylijohtaja Pentti Partanen 
historialliseksi ja koko maan pelastustoi-
men kehitystä eteenpäin vieväksi. 

Valmistelutyön jälkeen tarvittavat pää-
tökset tehtiin kuntien yksimielisellä 
päätöksellä ja toiminta alkoi 1.1.2003.  

Polku eteenpäin oli aluksi kivinen ja pal-
jon tehtiin yhdessä töitä noiden kivien 
pois heittämiseksi. Muutos oli suuri, 
koska yhdenmukaisen organisaation ra-
kentaminen edellytti virkarakenteeseen 
ja virkanimikkeisiin sekä tehtäväkuviin 
puuttumista eritoten maakunnan palo-
päällystön osalta. Samoin sopimuspa-
lokuntien sopimusten yhdenmukaista-
minen vaati paljon ”aikaa ja tupakkia”. 
Kuntien kanssa jouduttiin pohtimaan 
paljon pelastuslaitoksen taloutta ja en-
nen kaikkea kustannusten kuntakoh-
taista jakautumista. Yhdessä kuitenkin 
polusta rakennettiin tie ja uudistamisen 
vauhti kiihtyi. Päästiin yhtenäisempiin 
johtamisrakenteisiin ja saatiin tietä auki 
yhdenmukaiselle palvelutasolle. Tien ra-
kentaminen jatkui ja saatiin tiehen asfalt-
tipäällyste, joka tarkoitti jo esimerkkinä 
olemista muulle maalle ja kehitystyön 
entistä parempaa laatua. Tällä hetkellä 
Pirkanmaan pelastuslaitos on yli 10 vuo-
den muutostyön jälkeen vakiinnuttanut 
toimintatapansa ja on jo vuosia toiminut 
aidosti maakunnallisena toimijana otta-
en kaikki kunnat ja niissä asuvat kuntalai-
set tasapuolisesti huomioon.

Edellä mainittu ei suinkaan tarkoita 
sitä, että ”maailma olisi valmis”. Kaikki 
ymmärrämme että nykymaailmassa 
kehittämis- ja muutostyö on jatkuvaa ja 
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Pelastusjohtajan tervehdys

sitä se on erityisesti Pirkanmaalla, joka 
on maan mittakaavassa aivan kärjessä 
toimintaympäristön muutoksen osalta. 
Tampereen kaupunki ja kaupunkiympä-
ristö kasvaa vauhdilla, kun taas samalla 
edessämme on aidosti harva-aluehaas-
tetta Pirkanmaan reuna-alueilla.

Omassa sisäisessä työssämme ja työta-
voissamme taas on edelleen tarvetta 
kiinnittää huomiota tasa-arvoon, tois-
temme kunnioittamiseen ja kaikenpuo-
liseen työilmapiirin ja työtoveruuden 
parantamiseen. Tässä ollaan hyvällä 
polulla, mutta vielä matkalla.

Maakuntauudistus 
viivästyi

Toimintaympäristön muutokseen 
oleellisesti meillä liittyy meneillä oleva 
maakuntauudistus. Tästä olen eri yhte-
yksissä, ja varmaan jo väsymiseen asti, 
kertonut ja muutostilannetta yrittänyt 
kuvata. Kuluvan vuoden kesällä kävi 
selväksi, että muutoksen aikataulu vii-
västyy edelleen ja tätä kirjoitettaessa 
todennäköinen Pirkanmaan maakun-
nan aloitusvuosi on 2021. Pirkanmaan 
pelastuslaitos on uudessa maakuntaor-
ganisaatiossa liikelaitos ja omaa melko 
lailla nykyisen organisaatiomuodon ja 
perustoimintatavat. Hallintomuutokses-

ta huolimatta työskentelemme tiiviisti 
yhteistyössä kuntien kanssa kehittäen 
sekä pelastustoimintaa, varautumista 
että yhteistoiminnassa terveysviran-
omaisten kanssa ensihoitoa. Suomen 
mittakaavassa suuren hallintomuutok-
sen käsittely saataneen päätösasteelle 
alkuvuonna 2019.

Juhlavuosi sai  
hienon päätöksen

Pelastuslaitoksen juhlavuoteen liittyen 
meillä oli lukuisa joukko eri tapahtumia 
ja tilaisuuksia, joissa me juhlavuoden 
teemaa noudattaen nostimme esille 
omaa toimintaamme, omia yhteistyöta-
hojamme ja huomioimme omaa henki-
löstöämme. Juhlavuoden talkoissa olivat 
kaikki mukana. Tästä erityiskiitos koko 
porukalle. Mieleenpainuvia kohokohtia 
juhlavuoden runsaassa tapahtumatar-
jonnassa olivat muun muassa alkuvuo-
den Tulimessu Tuomiokirkossa, hieno 
henkilöstöjuhla Vapriikissa ja erityisesti 
koko vuoden aikana pyörinyt 120 ta-
rinaa eri henkilöiden kertomana. Tuo 
viime mainittu kertomuskokonaisuus 
on mielestäni jopa kulttuuriteko. Se on 
saanut paljon positiivista huomiota ja 
siinä ainutlaatuisella tavalla henkilöstön 
kertomana kuvataan pelastuslaitoksen 
arki ja toiminta erittäin kattavasti.

Juhlavuotta vietettiin ns. työn merkeis-
sä, mutta juhlavasti, mistä esimerkkinä 
oli uusien paloasemien rakentamisen 
loppuun saattaminen ja käyttöön vih-
kiminen. Normaalista uusintatahdista 
poiketen meillä oli kolmen (3) uuden 
paloaseman käyttöönotto kuluvan 
vuoden syksyllä ja nuo vihkiäistilaisuu-
det olivat oiva esimerkki paitsi töiden 
loppuun saattamisesta myös juhlavuo-
desta. Saimme myös korkean tason 
valtakunnallista huomiota sisäministeri 
Kai Mykkäsen muodossa hänen vierail-
lessaan Tampereen keskuspaloasemalla 
ja hänen vihkiessään Valkeakosken pa-
loaseman käyttöön.

Kaiken tuon juhlan ohessa arki toimi 
hienosti ja töitä tehtiin, kuten alussa 
sanoin, ”hyvällä hapella” kansalaisia ja 
heidän turvallisuuttaan keskiössä pitä-
en. Tästä eteenpäin työmme jatkuu ja 
toimintaympäristömme muuttuu, mut-
ta nähdäkseni kaikin puolin luottavaisin 
mielen eteenpäin mennään.

Koko laitoksen henkilöstölle ja sopimus-
palokunnille lämmin kiitos menneestä 
vuodesta sekä hyvän joulun ja uuden 
vuoden toivotukset myös kaikkien lä-
hipiireille.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Kaikki kolme paloasemaa ovat ns. ”puh-
taita paloasemia”. Tulipalossa käytetyt 
varusteet ja paloauto ajetaan tulipa-
lon jälkeen erilliseen pesuhalliin. Näin 
toimiessa savu-, noki- ja kemikaalijää-
misiä varusteita ja ajoneuvoja ei tuoda 
puhtaaseen kalustohalliin tai henkilös-
tötiloihin. Uudet paloasemat on myös 
suunniteltu siten, että ne on sijoitettu 
hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 

Kangasalan paloasema on myös koulu-
tuspaloasema, sillä se toimii normaalin 
paloasematoimintojen lisäksi pelas-
tushenkilöstön koulutukseen erikois-
tuneena paloasemana. Paloaseman 
harjoitusalueelle tullaan rakentamaan 
”palotalo”, johon voidaan simuloida 
erilaisia rakennuksen tulipaloja. Kanga-
salan paloasemalle on sijoitettu myös 
pelastuslaitoksen tekniset huoltotilat, 
jotka aikaisemmin olivat keskuspalo-
asemalla. Uudelle paloasemalle siirtyi 
Kangasalan ja Linnainmaan paloaseman 
henkilöstö.

Valkeakosken paloasema tuli todelliseen 
tarpeeseen, sillä 55-vuotiaalla vanhalla 
paloasemalla oli viime vuosina sisäil-
maongelmia. Uudella paloasemalla on 
kiinnitetty erityistä huomiota myös pa-
lohenkilöstön työturvallisuuteen. Tiloja 
on sijoitettu ensisijaisesti maantasoker-
rokseen, ja asemalla ei tarvitse liikkua eri 
kerroksissa.

Aurinkoenergiaa 
Ikaalisissa

Ikaalisissa oli myös tarvetta päivittää 
1950-luvulla rakennettu ahdas ja epä-
käytännöllinen paloasema. Uusi palo-
asema on rakennettu mahdollisimman 

Juhlavuoden hieno päätös
Pirkanmaan pelastuslaitos vihki kolme uutta paloasemaa

Pirkanmaan pelastuslaitoksen 120-vuotisjuhlavuoden loppupuolella 
vietettiin vielä mukavia hetkiä, kun Kangasalan, Ikaalisten ja 
Valkeakosken uudet paloasemat vihittiin. Valkeakosken paloasemaa 
oli vihkimässä sisäministeri Kai Mykkänen.

lähelle pääväylää. Näin ei hälytysajoa 
tarvitse ajaa taajaman halki. Ikaalisten 
paloasemalla hyödynnetään auringon 
tuottamaa energiaa katolla sijaitsevilla 
aurinkokeräimillä.

Ikaalisten ja Valkeakosken paloasemat 
suunnitteli Arkkitehdit Kontukoski Oy, 
jonka mukaan paloasemat ovat ulko-
näöllisesti erilaiset, mutta niiden poh-
jaratkaisuissa on paljon samaa. Erityinen 
piirre on pohjaratkaisun viuhkamaisuus. 
Siten kalustohalliin on saatu lisätilaa ajo-
neuvojen väliin

Pirkanmaalla alueellinen 
pelastustoimi on 
toteutunut
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojasen juhla-
puheissa korostui Pirkanmaan pelastus-
laitoksen onnistunut alueellisen pelas-
tustoimen kehittäminen. Ensimmäiset 
askeleet yhteisestä pelastustoimesta 
Pirkanmaalla tehtiin 1990-luvulla, kun 
Tampere, Kangasala ja Pirkkala aloittivat 
vuonna 1994 yhteisen aluepelastuslai-
toksen. Vuonna 2003 muodostettiin 
Pirkanmaalle - ensimmäisenä Suomes-
sa - Tampereen aluepelastuslaitos, jo-
hon kuului 34 kuntaa. Tuolloin kuntien 
pelkona oli, että pelastustoimi keskittyy 
Tampereelle. Nykyisin Pirkanmaalla on 
61 paloasemaa, joista 16 on auki ym-
päri vuorokauden. Vaikka hallinto on 
keskittynyt Tampereelle, niin kaikki ar-
jen toiminta ja pelastustoimen perus-
palvelut ovat lähellä kuntalaisia koko 
Pirkanmaalla. Laaja paloasemaverkosto 
on yksi osoitus tästä kuntalaisia palvele-
vasta pelastustoimesta.

- Ilman kuntien myönteistä asennetta 

pelastustoimeen ei paloasemaverkos-
ton kehittäminen olisi ollut mahdollista, 
totesi Ojanen puheessaan.

- Paloasemilla on aina valot päällä. Se 
antaa ihmisille turvallisuuden tunnet-
ta, ja kertoo, että pelastuslaitos on aina 
valmiina palvelemaan, kertoi Ojanen. 

Sisäministeri Kai Mykkänen käsitteli pu-
heessaan pelastustoimen tärkeää tehtä-
vää kansalaisten turvallisuuden tuottaja-
na. Varautuminen, sopimuspalokuntien 
rooli ja tehokas pelastustoimi ovat tekijöi-
tä, joista pelastustoimi tunnetaan. Myk-
känen kiinnitti huomiota Pirkanmaan pe-
lastustoimen aktiiviseen pelastustoimen 
kehittämiseen. Jos pelastustoimi siirtyy 
maakuntien vastuulle, niin Mykkänen 
toivoi myös tulevan isännän huolehtivan 
yhtä hyvin pelastustoimen resursseista 
kuin kunnat ovat huolehtineet. 

Kangasalan paloaseman musiikista huo-
lehti palomieskuoro Tulikukot. Ikaalisis-
sa esiintymässä oli Kaisa Kujanpää, joka 
soitti haitaria ja lauloi. Valkeakoskella 
esiintyi puhallinyhtye Walki Brass.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen juhlavuo-
den slogan on ”Turvallisuuden tekijöitä 
vuodesta 1898”. Sloganin tarkoitus on 
korostaa tekijöitä, jotka muodostavat 
toimivan organisaation. Nyt kolmen 
paloaseman vihkiäisissä haluttiinkin 
nostaa henkilöstön merkitys esille, ja 
pelastuslaitos jakoi Suomen Palopääl-
lystöliiton ja Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön myöntämiä ansiomitaleita 
henkilöstölle. 

Teksti: Veijo Kaján
Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Juhlavuoden hieno päätös
Pirkanmaan pelastuslaitos vihki kolme uutta paloasemaa

Paloasemien tietoja:

Kangasalan paloasema, Hampuntie 25. Bruttoala on 3420,1 m2, 
kerrosala 3037,7 kem2 ja huoneistoala 2886,3 m2. Rakennuksen 
tilavuus on 21 160 m3. Paloaseman pääurakoitsija on PEAB. Raken-
nuksen on suunnitellut arkkitehti Olli-Matti Heimonen. 

Valkeakoski, Kuormaajankatu 1. Bruttoala on 1394 m2, kerrosala 
1156 kem2. Rakennuksen tilavuus on 7160 m3. Pääurakoitsija on 
rakennusliike J. Malm Oy. Arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastasi 
Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Ikaalinen, Kolmen Airon katu 19. Bruttoala on 1511 m2, kerrosala 
1199 kem2. Rakennuksen tilavuus on 6720 m3. Pääurakoitsija PEAB. 
Arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastasi Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Kangasalan paloaseman vihkiäisseremoni-
assa päivystäjä Mirva Lehtonen löi letkun 
poikki ensimmäisellä iskulla. Kuvassa myös 
palomies Mikko Lehtola (vas.), pelastusjoh-
taja Olli-Pekka Ojanen, kaupunginjohtaja 
Oskari Auvinen, palomies Mika Vana ja 
aluepalomestari Heikki Kojo.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen juhla-
vuoden yhteistyökumppaneille jär-
jestetty juhla vietettiin Tampere-talon 
Sorsapuisto-salissa lokakuun viimei-
senä perjantaina. Juhlapaikan sisustus 
oli suunniteltu pelastuslaitoksen pit-
kää historiaa kunnioittaen. Juhlijoita 
vastaanottamassa oli seinälle sijoite-
tut suuret banderollit, joissa kerrottiin 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen historia 
pähkinänkuoressa. Näyttävällä paikalla 
Sorsapuisto-salissa oli pelastuslaitoksen 
Sisu-museopaloauto, ja kolmella isolla 
screenillä esitettiin pelastuslaitoksen 
vanhoja valokuvia.

Pelastuslaitos muisti yhteistyökumppaneitaan
Juhlan juonsi näyttelijä Ahti Jokinen, jo-
ka aloitti juhlan lausumalla tunnelmaan 
sopivan paloveteraani Unto Ahlmanin 
runon ”Palokunta ennen ja nyt”. Pelas-
tusjohtaja Olli-Pekka Ojasen tervetulo-
toivotuksen jälkeen juhlapuheen piti 
pormestari Lauri Lyly. Juhlapuheen jäl-
keen alkoi rennompi osio, kun Costello 
Hautamäki esitti Manse-rockin helmiä.

Illan juontaja Ahti Jokinen toi luontevas-
ti juonnoissaan esille pelastuslaitoksen 
historiasta mielenkiintoisia tapahtumia. 
Hänen taustatukenaan oli muusikko 
Kaisa Kujanpää, joka säesti Ahti Jokisen 
esittämiä lauluja. Myös Kaisa Kujanpää 
viihdytti laulullaan juhlaväkeä.

Illan loppupuolella pelastuslaitos huo-
mioi yhteistyökumppaneitaan ja jakoi 
ansiomitaleita.

Suomen Palopäällystöliiton ansiomi-
tali: Tuomiokirkkoseuran kappalainen 
Antero Niemi ja Pirten työterveyshoitaja 
Milka-Riikka Rajala.

Suomen Palopäällystöliiton ansioristi: 
Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan 
tuomiorovasti kirkkoherra Olli Hallikainen, 
Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme, 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajayli-
lääkäri Kari-Matti Hiltunen, Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulää-
käri Kaius Kaartinen, Sisä-Suomen poliisi-
laitoksen ylikomisario Harri Nojonen, Sisä-
Suomen poliisilaitoksen komisario Ismo 
Nykopp, Tampereen tilakeskuksen toimi-
tusjohtaja (evp) Ilkka Ojala, kaupungin 
konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Lisäksi 
ELY:n tienpidon asiantuntija (evp) Ta-
pio Syrjänen sai väestönsuojelun en-
simmäisen luokan ansiomitalin.

Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen
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Pelastuslaitos muisti yhteistyökumppaneitaan

Juhlailta päättyi Tulikukkojen esitykseen.  
Uutena lauluna ohjelmistossa oli tilaisuuteen sopinut potpuri ”Tulta päin” ja ”Ken vois liekin sammuttaa”. 

Ahti Jokinen lausui ansiomerkkien saajille runon.

13
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Maanantaina 10.12.2018 Tampereen 
keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilai-
suus, johon oli kutsuttu 14 henkilöä. He 
olivat toimineet neuvokkaasti erilaisissa 
onnettomuuksissa Pirkanmaalla. Tapah-
tumia oli yhdeksän.

Pirkanmaan pelastuslaitos haluaa toi-
minnassaan korostaa kansalaisten omaa 
varautumista onnettomuuksiin. Tämä 
tarkoittaa ihmisten turvallisuustietou-
den lisäämistä ja heidän vastuutaan eri-
laisissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan 
pelastuslaitos huomioi vuosittain on-
nettomuuksissa hyvin toimineita kan-
salaisia kutsumalla heidät kahvitilaisuu-
teen, jossa tapahtumia vielä käsitellään 
ja annetaan osallistujille muistolahja 
hyvästä toiminnasta.

Tällä huomioimisella halutaan tuoda 
esille kansalaisten omatoimisen toimin-
nan tärkeys erilaisissa onnettomuuksis-
sa. Kun pelastuslaitos saa hälytyksen, se 
pelastaa hätään joutuneita ja estää lisä-
onnettomuuksien syntymisen. Onnet-
tomuuksien suuruuteen ja mahdollisten 
uhrien määrään vaikuttaa hyvin paljon 
tehdyt ensitoimet. Näihin ensitoimiin 
pystyvät vaikuttamaan vain paikalla ole-
vat. Siksi onkin tärkeätä, että toiminta 
onnettomuuden alussa olisi tehokasta.

Kaikkia onnettomuuksissa hyvin toimi-
neita kansalaisia ei pelastuslaitos pysty 
huomioimaan, sillä usein onnettomuuk-
sissa toimineet eivät itse ilmoittaudu 
pelastuslaitokselle. Yleensä paikalle kut-
sututut ovat pelastuslaitoksen tilannet-
ta johtaneiden pelastusviranomaisten 
ehdottamia.

Onnettomuuksissa  
hyvin toimineita  
kansalaisia huomioitiin

Tampereen Tesomalla 29.1.2018 
ensimmäisen kerroksen asunnos-
sa oli syttynyt tulipalo. Seuraavan 
kerroksen asukas Minna Tolonen 
oli löytänyt pyörätuolissa olleen 
henkilön savuisesta porraskäytä-
västä. Henkilön vaatteet paloivat 
ja Tolonen sammutti vaatteet ve-
dellä, toi henkilön sisääntulotasan-
teelle ja soitti hätäkeskukseen.

Tampereella 30.1.2018 Anna Hak-
karainen oli saanut estettyä nuo-

ren naisen putoamisen sillalta ajo-
radalle. Hän piti naisesta kiinni niin 
kauan, että sai ulkopuolista apua 
naisen nostamiseksi turvaan.

Lempäälässä 23.2.2018 Turuntietä 
ajanut pariskunta, Petri Pohjolai-
nen ja Petra Lipponen, huomasi 
Soravuorentiellä sijaitsevan talon 
palavan. He menivät paikalle ja nä-
kivät sisällä iäkkään miehen, joka 
etsi ulospääsyä talosta, sillä tuli esti 
miehen ulospääsyn ovesta. Apuun 
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Onnettomuuksissa  
hyvin toimineita  
kansalaisia huomioitiin

tullut pariskunta rikkoi ikkunoita 
niin, että he saivat vedettyä mie-
hen ulos palavasta talosta.

Urjalassa Kehron kylässä 13.5.2018 
oli varastorakennus syttynyt pala-
maan. Naapuri Simo Fält ja ohi kul-

kenut Juha Tiirikkala osallistuivat 
palon sammutukseen. Pelastusvi-
ranomaisen mukaan, jos paloa ei 
olisi alettu sammuttamaan, olisi 
se todennäköisesti levinnyt pää-
rakennukseen, pihasaunaan ja 
viereiseen metsään.

Valkeakoskella 25.6.2018 Kun-
tokeskuksen saunatiloissa kiuas 
alkoi kipinöidä. Asko-Juhani Kau-
ranen toimi hyvin painamalla pa-
loilmoituspainonappia, kytki kiu-
kaan pois päältä ja sulki saunan 
oven pois lähtiessään.

Sastamalan Häijäässä 14.7.2018 
rallikilpailussa kilpa-auto ajoi ulos 
ja syttyi palamaan. Järjestyksenval-
voja sekä katsojat Ismo Kujansuu 
ja Jean-Charles Franceschi olivat 
ensimmäisinä paikalla. Kuljettaja 
pääsi omin voimin ulos autosta, 
mutta kartanlukija oli tajuttoma-
na. Auttajat ottivat hätäsiirtona 
hänet ulos palavasta autosta.

Nokialla 6.8.2018 Pitkäniemen 
uimarannalla henkilö oli lähtenyt 
uimaan vaatteet päällä. Paikalle 
tullut Hanna-Maria Lehtonen huo-
lestui uimarin kunnosta ja lähti ui-
maan hänen peräänsä. Hän saattoi 
uimarin rannalle, jossa ensihoito 
oli vastassa.

Mänttä-Vilppulan Myllyrannan-
tien uimarannalla 27.7.2018 oli 
naishenkilö vajonnut pinnan alle. 
Hukkunutta noutamassa oli Juha 
Hanka. Minna Saarikoski tuli pai-
kalle ja aloitti maallikkoelvytyksen. 
Ensihoitajien ja lääkärin toimesta 
nainen siirrettiin jatkohoitoon sai-
raalaan.

Tampereella 1.9.2018 mies oli tip-
punut Ratinan suvantoon. Jaakko 
Hyöty oli soittanut hätäilmoituk-
sen, ja hän oli ensimmäisenä pai-
kalla heittämässä pelastusrenkaan 
vedessä olleelle. Pelastettava oli 
ollut renkaan varassa, kunnes po-
liisipartio oli tullut paikalle ja veti 
miehen rantamuuriin kiinni, josta 
pelastuslaitos nosti hänet.

Teksti: Veijo Kaján
Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Hyvin toimineista kansalaisista paikalle pääsivät Asko-Juhani Kauranen 
(vas.), Minna Tolonen, Minna Saarikoski, Anna Hakkarainen, Petra Lipponen, 
Petri Pohjolainen, Simo Fält ja Juha Tiirikkala. Palkinnot luovutti pelastusjoh-
taja Olli-Pekka Ojanen.
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Pirkanmaan pelastuslaitos tarjosi nyt 
seitsemäntenä vuonna peräkkäin aika-
taulutetun TET-jakson 9. luokkalaisille. 
Suunnitelmallisen TET-jakson tarkoitus 
oli tutustuttaa 15-vuotiaat nuoret pelas-
tuslaitoksen organisaatioon, monipuoli-
seen tehtäväkenttään sekä henkilöstön 
toimenkuviin. Kahdeksalletoista oppi-
laalle järjestettiin ensihoitoon, kalusto-
huoltoon, palotarkastukseen, pelastus-
toimeen sekä turvallisuusviestintään liit-
tyvää perehdytystä kahden viikon ajan. 
TET-harjoittelun ohjelmaan kuului sekä 
oppitunteja että käytännön harjoitte-

Työelämään 
tutustumassa Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella

Mitä uutta opit TET-jaksolla?
”Opin pelastustoimia, uusia taitoja ja 
tiedän enemmän pelastuslaitoksen asi-
oista.”
”Opin alkusammutusta ja erilaisten pai-
neilmalaitteiden käyttöä, laitesukellusta 
ja köysilaskeutumista.”
”Että pelastajan työ ei ole vain tulipalo-
jen sammuttamista.”
Mikä oli kiinnostavinta TET-harjoitte-
lun aikana?
”Ensiapupäivä teoria ja harjoitus, elvyt-
täminen ja kuntotestit.”
”Kaikkien eri laitteiden ja varusteiden 
käyttö.”
”Laitesukellus.”
”Nostolava ja sammutus.”
Mikä oli ikävintä?
”Tuolien siirtäminen Kangasalan ase-
malla vihkiäisiä varten.”

lua, jotka eri yksiköiden vastuuhenkilöt 
ammattimaisesti toteuttivat antamalla 
opetusta laitoksen eri tehtäviin, työvä-
lineisiin ja kalustoon liittyen. 

Oppilaat pääsivät harjoittelemaan ohja-
tusti alkusammutusta, oman kodin palo-
turvallisuutta, ensiapua sekä suorittivat 
lihaskuntotestin, köysilaskeutumista, 
letkuselvitystä sekä paineilmalaitteen 
sekä kemikaalityöskentelyn varusteiden 
testausta sekä vesisukellusta harjoitus-
altaalla. Turvallisuusviestintää, alaan 
liittyviä koulutusmahdollisuuksia sekä 

pääsykoevaatimuksia tarkasteltiin myös 
kahden viikon aikana. 

Joka vuosi TET-jakso on aikataulutettu 
niin, että oppilaat saapuvat eri kou-
luista. Tämä koordinoitu työelämään 
tutustuminen mahdollistaa parhaan 
TET-harjoittelun sekä resurssien että 
järjestelyjen osalta niin oppilasryhmän 
kuin pelastuslaitoksen vastuuhenkilöi-
den kannalta. 

Teksti: Ullastiina Hankala
Kuva: Matti Palo

”Jakson loppu koska olisin halunnut jää-
dä tänne. ”
Mikä oli haastavinta TET-jakson ai-
kana?
”Elvytys nukella.”
”Viimeisen päivän perusselvityskisa.”
”Ehkä kuntotestit hieman.”
”Sukellus. Mutta se oli samalla kiinnos-
tava.”
Herättikö TET-jakso ajattelemaan 
oman toiminnan turvallisuutta?
”Kyllä, esimerkiksi kuinka nopeasti tu-
lipalo muuttuu hengenvaaralliseksi ja 
tappavaksi.”
”Sitä, että tarvitaan sammutuspeitettä.”
”Pitää olla varovainen.”
Millainen pelastuslaitos on työpaik-
kana?
”Kiva ympäristö ja kivoja ihmisiä.”
”Mukava ja monipuolinen.” 

”Mielenkiintoinen, joka päivä uusia asi-
oita eli ei samanlaisia päiviä.”
”Täydellinen ja kaikkea mitä itse voisin 
odottaa.” 
”Hieno, kun on vähän vanhanaikainen.” 
”Aika mukava ja rento ryhmähenki, jo-
ten kiva paikka.” 
”Kiinnostava, kiireinen ja jännä.” 
Millaisia työntekijöitä pelastuslaitok-
sella työskentelee?
”Ahkeria, kivoja ja urheilullisia.”
”Hauskoja ja rentoja tyyppejä.”
”Kohteliaita ja kilpailunhaluisia.”
”Mukavia ja iloisia.”
”Suurin osa todella reiluja.”
”Ystävällisiä.”
”Kaikki olivat erittäin mukavia ja kaikilta 
pystyi kysymään apua ja juttelemaan!”

TET-oppilailta kerättiin palautetta harjoittelujakson päättyessä.  
Alla oppilaiden vastauksia:
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen edustajat 
kävivät marraskuussa Pelastusopistolla 
esittäytymässä sekä kertomassa työ-
mahdollisuuksista pelastuslaitoksellam-
me. Rekrytointimatkan tarkoituksena oli 
saada kontaktoitua pelastajaopiskelijoi-
ta palomiesten vuosilomansijaisiksi ensi 
vuodelle, mutta myös tuoda Pirkanmaan 
pelastuslaitosta esille muillekin opiske-
lijoille. Esimerkiksi päällystöopiskelijoi-
den kanssa keskusteltiin mahdollisista 
opinnäytetyön aiheista sekä harjoitte-
lumahdollisuuksista.

Pelastuslaitoksen esittäytyminen Pelas-
tusopistolla on tärkeää myös siksi, että 
pelastuslaitokselle hakeudutaan mah-

Pelastusopistolla 
rekryreissulla

dollisesti töihin muutaman vuoden ku-
luttua valmistumisestakin.

Pirkanmaan pelastuslaitos esitteli toi-
mintaansa ja antoi mahdollisuuden 
keskusteluun kolmella eri tavalla. Aluksi 
auditoriossa kerrottiin Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksesta, palomiesten sijaisuuk-
sista ja virkahauista sekä monipuolisista 
työyhteisön harrastusmahdollisuuksis-
ta. Tämän jälkeen aulassa jaettiin yhte-
ystietoja sekä käytiin keskusteluja tar-
kemmin opiskelijoiden kanssa. Lisäksi 
illalla järjestettiin oppilasyhdistyksen 
Letkupubissa pubivisa, jonka kysymyk-
set liittyivät Pirkanmaan pelastuslaitok-
seen - huumoria unohtamatta. 

Vaikka Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei 
ole ollut vaikeuksia saada työntekijöitä, 
niin nyt on jo nähtävissä merkkejä, että 
pätevistä pelastajista alkaa olla pula. 
Ennakointi rekrytoinnissa onkin siksi 
tärkeää. Rekrytointimatkalla olivat mu-
kana palopäällikkö Jyrki Paunila, ruis-
kumestari Marko Kivi, lääkintämestarin 
sijainen Marko Haapaniemi, ylipalomies 
Petteri Meskanen, palomies Joonas Susi, 
suunnittelija Jutta Heikkilä ja viestintä-
suunnittelija Elina Haapala.

Teksti: Elina Haapala
Kuva: Pelastusopisto
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Palomiehet Elja Kivikoski ja Kimmo Kos-
kinen Pirkanmaan pelastuslaitokselta 
työskentelivät kouluttajina yhdessä Eu-
roopan laajimmista suuronnettomuus-
harjoituksista Serbiassa viime lokakuus-
sa. Harjoitus kantoi nimeä SRBIJA 2018 
ja sen järjesti yhteistyössä sotilasliitto 
NATO:n Euro-Atlantic Disaster Response 
Coordination Centre (EADRCC) ja Serbi-
an sisäministeriö. Harjoitus toteutettiin 
8.–11.10.2018 lähinnä Mladenovacin 
ja Arandjelovacin alueilla, noin tunnin 
ajomatkan päässä Belgradista etelään. 
Skenaariona harjoituksessa käytettiin 
alueelle iskenyttä voimakasta maanjä-
ristystä ja sen aiheuttamia seurannais-
vaikutuksia alueella eläviin ihmisiin ja 
kriittiseen infrastruktuuriin. Harjoitus oli 
mittakaavaltaan todella massiivinen, ja 
siihen osallistui noin 2000 henkilöä lä-
hes 40 eri maasta. Harjoitus oli sekä jär-
jestäjille että osallistujille erittäin tärkeä, 
mitä kuvasti myös se, että harjoituksen 
avasi NATO:n pääsihteeri Jens Stolten-
berg yhdessä Serbian presidentin Alek-
sandar Vicicin kanssa. 

Harjoituksen järjestäjä oli pyytänyt Suo-
melta tukea harjoituksen toteutukseen 
ja Suomi lähetti Kriisinhallintakeskuksen 

Hyödyllisiä kokemuksia  
SRBIJA 2018 -harjoituksesta

kautta kaksi rauniopelastuskoulutettua 
palomiestä Pirkanmaan pelastuslaitok-
selta, CBRN-koulutetun palomestarin 
Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja 
kolme Kriisinhallintakeskuksen työnte-
kijää. Harjoitukseen osallistui Suomesta 
myös kaksi teknisen tuen asiantuntijaa, 
jotka harjoittelivat yhdessä belgialaisen 
ryhmän kanssa. 

Pirkanmaalaisten palomiesten tehtävä-
nä oli toimia rauniopelastustoiminnan 
pääkouluttajina kahdessa eri harjoitus-
kohteessa. Tehtäviin kuului muun mu-
assa huolehtia rauniopelastuksen osalta 
kohteeseen suunnitellun harjoituksen 
läpiviennistä, yhdessä harjoituksen 
johdon ja paikallisten järjestäjien kans-
sa. Lisäksi tehtävänä oli valvoa, että 
toiminta harjoituskohteessa on tarkoi-
tuksenmukaista ja turvallista. Palomies 
Elja Kivikoski toimi Keramika-nimisellä 
kohteella Mladenovacissa ja palomies 
Kimmo Koskinen Samot-nimisellä koh-
teella Arandjelovacissa. Molemmat 
harjoituskohteet olivat laajoja käytöstä 
poistettuja tehdasalueita, joissa oli aika-
naan tuotettu savi- ja keramiikkatuottei-
ta. Näihin oli mahdollista lavastaa hyvin 
realistisia ja vaativia harjoitustilanteita 
haastamaan harjoitukseen osallistujia.

Harjoituskohteissa nähtiin muodostel-
mia useista eri maista ja nämä olivat 
erikoistuneet pääasiassa rauniopelas-
tukseen, CBRN-onnettomuuksiin, ensi-
hoitoon ja köysipelastamiseen. Lisäksi 
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Hyödyllisiä kokemuksia  
SRBIJA 2018 -harjoituksesta

harjoituksessa nähtiin muodostelmia, 
jotka olivat erikoistuneet muun muas-
sa vesipelastukseen, tulvatilanteisiin, 
drone-operaatioihin ja johtamisen 
tukemiseen. Harjoituksessa oli mu-
kana runsaasti ensihoitoon ja SURO-
valmiuteen liittyviä muodostelmia, ja 
olikin mielenkiintoista seurata heidän 
toimintaa sekä yhteistyötä pelastajien 
kanssa. Harjoituksessa oli myös mah-
dollista tutustua erilaisiin sovelluksiin 
ja virtuaalitodellisuuteen perustuviin 
simulaatiojärjestelmiin, joita käytettiin 
harjoituksessa lähinnä johtohenkilöiden 
kouluttamiseen. 

Työskentely tällaisessa suuronnetto-
muusharjoituksessa antoi mielestäni 
erittäin hyödyllisiä oppeja ja koke-
muksia, joita voidaan hyödyntää myös 
omassa pelastuslaitoksessa. Ensinnäkin 
jo mahdollisuus kokea ja nähdä läheltä 
tällaisen harjoituksen järjestäminen ja 
sen koordinointi antoivat taas lisäop-
pia SURO-harjoitusten järjestämiseen 
liittyen. Koska harjoituksessa oli väkeä 
ja kalustoa niin runsaasti, se vaikutti 
siltä kuin olisi osallistunut suurille ja 
toiminnallisille pelastusalan messuille. 
Harjoituksessa oli mahdollista tutustua 
erilaiseen kalustoon ja nähdä se samalla 
toiminnassa. Kaluston lisäksi oli mahdol-
lista tarkkailla erilaisia toimintamalleja 
ja myös keskustella niistä kollegoiden 
kesken. Harjoitus antoikin myös loista-
van mahdollisuuden verkostoitua, ja nyt 
taskussa on lukuisia yhteystietoja, joihin 
voi tarttua kun jotain kysyttävää tulee 
mieleen. Keskustelimme harjoituksen 
aikana myös paljon drone- ja köysipe-
lastustoimintaan erikoistuneiden kolle-
goiden kanssa, koska nämä ovat myös 
omia erikoistumisalojamme omassa 
pelastuslaitoksessa. Kotiin tuomisina 
onkin nippu hyviä vinkkejä oman toi-
minnan kehittämiseen ja harjoitteluun 
liittyen.

Teksti: Kimmo Koskinen
Kuvat: Elja Kivikoski
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Kurssille hakeutuminen

”Onkohan pelastussukeltaminen minun 
hommaani?” muistan ajatelleeni, kun 
mietin kurssille hakeutumista. Etsiä ruu-
mista pimeässä veden alla. Yksin. Suoraa 
vastausta en tuolloin tuohon kysymyk-
seen pystynyt itselleni antamaan. Tämä 
aihepiiri on yksi eniten itsetutkiskelua 
aikaan saanut seikka elämässäni. Joku 
saattaa asialle hymähdellä tai naureskel-
la, mutta koen itse pelastussukeltami-
sen haasteet lähes kokonaan henkisinä. 
Mitään varsinaisia pelkoja ei asiaan liity, 
mutta elementtinä vesi, johon yhdistyy 
pimeys, syvyys ja ruumis, eivät ole muka-
vuuslistani kärkipäässä. Päädyin lopulta 
tulokseen, että homman mielekkyyden 
saa selville vain kokeilemalla. Joten nimi 
listalle ja odottelemaan pääsykokeita.

Pääsykokeet

Aloitin valmistautumisen pääsykokeisiin 
hyvissä ajoin kollegani A-P Pajun kanssa. 
Ohjelmaan kuului juoksua ja allastree-
niä sekä riipuntaa. Eniten epäilyksiä 
nostatti riipuntatesti, joka on karsiva, 
ja suoritetaan viimeisessä vaiheessa 
osana lihaskuntotestiä. Siinä riiputaan 
tangosta 1,5 minuuttia vetäen samalla 

Pelastussukeltajaksi
Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pelastusopisto järjestivät 
yhteistyössä alueellisen vesisukelluskurssin Tampereella 
1.10.–9.11.2018. Tämä kirjoitus on allekirjoittaneen 
kertomus kurssin kulusta. Kerron hivenen myös omista 
tuntemuksistani ja ajatustyöstä, mitä mahdollisesti 
jokainen kurssille hakeutunut on jossain vaiheessa 
joutunut tekemään. Oma motivaationi kurssille 
hakeutumiseen johtui täysin uusista haasteista. Takana 
on 12 vuotta perusduunia, josta edelleen suuresti nautin, 
mutta huomasin kuitenkin kaipaavani jotain uutta. 

9–14 leukaa. Välillä treeneissä ote kir-
posi minuutin kohdalla. Välillä pystyin 
roikkumaan 2 minuuttia. Kokeisiin läh-
tiessä oli pienehkö epätietoisuus siitä, 
pitääkö ote päivän päätteeksi muiden 
lajien jälkeen. 

Läpäisimme kokeet Pajun kanssa kuten 
pitikin. Pääsykoetta ja juurikin riipuntaa 
oli stressattu aivan turhaan. Hyvä val-
mistautuminen selvästi näkyi. Isot kii-

Pääsykoevaatimukset
Riipuntatesti 1,5 min + 9–14 leukaa
Cooper (minimi 2900 m)
Pituussukellus 25 m ilman laseja
Vapaauinti 200 m
Perusvälineuinti 250 m/poiminta 4 m
Lihaskuntotesti 
Kirjallinen koe
Painekammio 50 m

tokset Pajulle treeniseurasta! Varsinkin 
cooperiin valmistavat juoksuintervallit 
olivat sen verran synkkiä, että kaverista 
oli todella iso apu. Lisäksi altaassa teh-
tävät harjoitteet vaativat aina kaverin 
tarkkailua, jotta mahdollisen matalan 
veden tajuttomuuden iskiessä ei pai-
nuta pohjaan. 

Kurssitoverit Jussi Pöllänen ja A-P 
Paju valmistautuvat harjoituksiin.
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Pelastussukeltajaksi
Kurssille valikoitui pääsykokeiden kaut-
ta 14 koulutettavaa. Näistä 14 henkilös-
tä kaksi oli varamiehiä, jotka jäivät pois 
kurssilta ensimmäisen viikon jälkeen, 
koska sairastumisia tai muita sukelta-
misen estäviä ongelmia ei kenelläkään 
esiintynyt. Tämä järjestely oli tiedos-
sa jo kurssin alkaessa, mutta kyllähän 
sen pettymyksen kavereista näki, kun 
lähdön aika koitti. Alla kuitenkin oli jo 
useita tunteja allastreeniä. Kurssia jatkoi 
näin ollen 12 henkilöä.

”Maski ja snorkkeli 
pohjaan! Räpylät 
pohjaan!”
Itse kurssi koostui kahden viikon mittai-
sesta ns. allaskaudesta, jonka tarkoituk-
sena oli ”totuttaa” veteen sekä opettaa 
sukeltamisen perustaidot. Tyypillisesti 
altaassa vietettiin noin 5 tuntia/päivä. 
Harjoitukset koostuivat pääasiassa pe-
rusvälineillä (maski/snorkkeli/räpylät) 
tehtävistä harjoituksista. Vesi on toi-
mintaympäristönä armoton. Aina tulee 
kylmä, eikä pinnan alla voi hengittää. 
Lisäksi väsyminen vedessä johtaa usein 
ainakin jonkin asteiseen hätääntymisen 
tunteeseen, jos kelluttavia apuvälineitä 
ei ole saatavilla. Allaskauden tarkoitus 
oli juurikin kasvattaa henkistä reserviä 
erilaisilla hengenpidätystä vaativilla 
harjoituksilla.

Pituussukelluksia, apneaharjoituksia, ki-
vi-sakset-paperia pohjassa parin kanssa 
sekä välineiden riisumista ja pukemis-
ta pohjassa. Toki harjoittelimme myös 
perusvälineuintia, mutta pääpaino oli 
pinnan alla. Allaskauden päätti jo pelas-
tajakurssilta tuttu haalariuinti. Saimme 

altaaseen väliasut päälle puettaviksi. 
Pukeutuminen vedessä on vaikeam-
paa kuin luulisi. Lisäpainoksi saimme 
vielä painovyön sukellusparia kohti. 
Sanomattakin on selvää, että homma 
muuttui raskaaksi. Siinä 40 minuuttia 
vettä polkiessaan joutui jo oikeasti kes-
kittymään pinnalla pysymiseen. Kysei-
nen harjoitus oli myös hyvä muistutus 
pelastusliivien tärkeydestä.

Tämä kurssin alkuun osunut jakso sisälsi 
myös teoriaopetusta kokeineen ja mie-
leenpainuvimpana kahden työkaverim-
me omakohtaiset kertomukset sukelta-
jantaudista. Haluan erikseen kiittää mo-
lempia, että tulivat asiasta puhumaan. 
Erittäin arvokas oppitunti.

Sukeltamisen alkeet

Allaskauden päätyttyä alkoi tutustumi-
nen sukeltamisessa vaadittaviin varus-
teisiin. Pelastustoimen vesisukelluksessa 
käytetään kuivapukua. Puku on monille 
tuttu pintapelastuksen tiimoilta. Sukel-
luspuvun erona on puvun ilmaliitäntä ja 
3-sormirukkanen. Rukkanen, joka tekee 
esimerkiksi paalusolmun solmimisesta 
haasteellisempaa, mutta on lämmin. 
Toki puvuista on saatavilla useita eri 
variaatioita käyttäjän mieltymyksen 
mukaisesti. Sukelluslaitteina kurssilla 
toimivat MK3 sekä MK2. Molemmissa 
oli mukana tasapainotusliivi. MK3:ssa 
on lisäksi varailmaregulaattori.

Varustepaljous ja uimahalli olivat läm-
min yhdistelmä. Pukeutuminen on jo 
oma rituaalinsa. Lisäksi 2x6 litran laite 
on painava. Hiki virtasi, mutta jokainen 
pääsi pinnan alle ja totuttelemaan su-

keltamiseen. Osalle kurssilaisista sukel-
taminen oli täysin uusi kokemus. Pinnan 
alla oli vaihteeksi mukava hengittää. 
Jatkoimme sukeltamista hallissa viikon 
verran harjoitellen tasapainotusta ja 
vaaratilanteita. Viikon lopuksi opituista 
asioista suoritettiin näytöt. Vaaratilanne-
koe koostui erilaisista ongelmatilanteis-
ta, kuten maskin irtoaminen kasvoilta, 
ilman tulo lakkaa, tms. sokkomaskilla 
suoritettuna. Stressaava harjoitus aina-
kin omasta mielestäni, mutta toiminta 
pysyi rauhallisena ja johdonmukaisena 
kuten pitikin. Oli helpottavaa huomata, 
että harjoitellut toimintamallit olivat 
juurtuneet ns. selkärankaan. Harjoitus 
havainnollisti myös hyvin sen, että on-
gelmatilanteen sattuessa kohdalle toi-
mintamallin on oltava selvä heti. Aikaa 
ei ole ihmettelyyn. Harjoitus myös he-
rätti keskustelua varailmaregulaattorin 
tarpeellisuudesta. Tähänkin on varmasti 
kokeneemmilla sukeltajilla useita mieli-
piteitä, mutta varmasti jokainen on yhtä 
mieltä siitä, että kerrassaan mukava ka-
pistus, jos sitä sattuu tarvitsemaan. 

”Älä pöllytä!”

Ensimmäiset sukellukset avovedessä 
suoritimme Kurun louhoksella. Enää ei 
myöskään vain sukellettu, vaan aloitim-
me harjoittelemaan vedenalaista etsin-
tää. Tarkemmin ilmaistuna sektori- ja ke-
häetsintää. Jälkimmäisessä etsintämuo-
dossa käytettävä ”puikkari” osoittautui 
haastavaksi työvälineeksi. Sukeltamisen 
kulmakivi on tasapainotuksen hallitse-
minen, ja näin ollen pohjakosketuksen 
välttäminen. Pohjakosketus vie näky-
vyyden, ja tämä luonnollisesti hankaloit-
taa etsintää oleellisesti. Kokemattomalle  
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tasapainotus ei yksittäisenäkään toi-
menpiteenä ole helppoa saati, kun mu-
kaan liitetään etsintä. Pohja pölisi. Use-
asti. Viikkojen aikana sukelsimme mo-
nissa eri kohteissa Tampereen seudulla. 
Näkyvyydet vaihtelivat nollasta noin vii-
teen metriin. Koska sukeltamaan oppii 
vain sukeltamalla, alkoi homma pikku 
hiljaa luonnistua. Tai sanotaanko niin, 
että tuli myös onnistumisia. Päällim-
mäisenä fiiliksenä oli tyytyväisyys, kun 
maalina toiminut nukke osui 18 metrin 
syvyydessä valokeilaan. Muistan myös 
ajatelleeni tuolloin yksin syvyyksissä, 
että on tämäkin hommaa. Yksin säkki-
pimeässä etsiä ruumista taskulamppu 
apuna. Ja päällä parikymmentä metriä 
vettä. Ei välttämättä sovi jokaiselle.

Bågaskär

Olimme merileirillä Bågaskärillä 28.10.–
2.11. välisen ajan. Bågaskär on saari 
Inkoon saaristossa. Saarella sijaitsee 
Bågaskärin toimintakeskus, jossa ma-
joituimme. Hieno paikka ja sopi tarkoi-
tukseemme loistavasti lukuun ottamat-
ta säätä. Säätiedot viikolle olivat olleet 
vaihtelevia, mutta leirin avauspäivänä 
maanantaina kylmä totuus paljastui. 
Alkoi sataa räntää, mikä ei itsessään 
ole este sukeltamiselle, mutta tekee 
veneiden kannet liukkaiksi. Myös tuuli 
alkoi yltyä. Lisäksi skenaariossa oli 12 
oppilasta ja apukouluttajat, joille ve-
det ja osa kalustosta olivat vieraita. Yl-
lättäen kasaantui liikaa riskitekijöitä ja 
näin ollen suunnitellut sukellukset oli 
peruttava. Tämä oli ainut oikea ratkaisu 
vallitsevissa olosuhteissa. Sukelsimme 
ma–ke laiturista tuulennopeuden ol-
lessa 18–22m/s. Olosuhteet eivät enää 
juuri huonommat voineet olla. Sinänsä 
arvokasta, että saimme kokemusta to-
della haastavista oloista, mutta sukel-
tamisen kannalta pienoinen pettymys. 
Hirveästi kerrottavaa ei leiristä jäänyt 

johtuen suunnitelmien muuttumises-
ta. Sukellukset painottuivat eri etsin-
tämenetelmiin ja hälytyssukelluksiin. 
Mainitsemisen arvoisina pidän Kiiskisen 
Mikan huuliharpputulkintoja kappaleis-
ta Finlandia ja My heart will go on sekä 
torstain aamu-uintia saaren ympäri. Ei 
se matka tapa, vaan vauhti.

Mitä jäi käteen?

Todistus ja sukeltajan merkki. Jokaiselle. 
Mukavia muistoja. Noin 35 sukellusta/
oppilas. Huomattavasti parantunut 
uintitekniikka. Kurssilla oli hyvä henki, 
ja näki, että jokaisella oli motivaatio 
oppia. Motivaatio näkyi myös siinä, et-
tä osa meistä on perheellisiä ja vieras-
paikkakuntalaisia. Näin ollen kurssi on 
varmasti vaatinut paljon myös kotijou-
koilta. Kuuden viikon kurssi ei lapsiper-
heissä ihan käden käänteessä järjesty. 
Venymistä on vaadittu ja kiitokset siitä 
näin yhteisesti jokaiseen asianomaiseen 
kotiin. Haasteista huolimatta jokainen 
suoritti kurssin ilman ainuttakaan pois-
saoloa, mikä sinänsä jo näin flunssakau-
della on pienoinen yllätys.

Kaiken kaikkiaan kurssi antoi hyvät val-
miudet aloittaa perehtyminen työvuo-
rossa. Kyllä tässä vielä nöyrä oppipoika 
ollaan, mutta pohja on kunnossa ja se 
ei pölise. Vastatakseni aivan alussa esit-
tämääni kysymykseen: uskon, että on. 
Keikalla mies sitten koeponnistetaan. 
Joku “kyydissä” oleva kollega tähän var-
maankin tuhahtaisi päätään pyöritellen, 
että eihän teillä ole keikkoja.

Suuret kiitokset kaikille kouluttajille, 
erityisesti Iiro Wennbergille ja Sami 
Soiniselle ja kaikille järjestelyihin osal-
listuneille. Haluan kiittää erikseen myös 
kurssikavereita. Yksin olisi ollut pimeäm-
pää ja kylmempää. Kiitos.

Vesisukelluskurssi 2/2018 puolesta,
Palomies Jussi Pöllänen

Kurssilta valmistuivat Sauli Mäkipää 
(ylär. vas.), Sakari Bragge, Heikki 
Ulmanen, Mikko Isoniemi, Jussi 
Pöllänen, Samuel Virtanen, Toni 
Tahvanainen, Antti-Pekka Paju, Lauri 
Noponen (alar. vas.). Aki Martikai-
nen, Mika Kiiskinen ja Lauri Pelander
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Palomiehenä Pirkanmaan pelastuslai-
toksella työskentelevä Ville Alanen on 
harrastanut jo kymmenisen vuotta ras-
kaan kaluston ajotaitokilpailuja. Alanen 
kilpailee kuorma-autojen sarjassa. Tänä 
vuonna hän voitti lajissa henkilökohtai-
sen suomenmestaruuden ja joukkuekil-
pailussa maailmanmestaruuden. Maa-

Alasen Villelle 
menestystä 
ajotaitokilpailuissa

ilmanmestaruudesta kisattiin kansain-
välisen kuljettajajärjestö UICR:n (Union 
Internationale des Chauffeurs Routiers) 
järjestämissä kisoissa, jotka käytiin tänä 
vuonna Belgiassa.

Suomenmestaruuden Alanen voitti 
kesällä Vaasassa. Suomenmestaruus-

kisoissa parhaiten menestyneistä va-
litaan joukkue edustamaan Suomea 
maailmanmestaruuskisoihin, jotka jär-
jestetään kahden vuoden välein. Alanen 
kertoo, että osa mm-kisoihin valmistau-
tumista ovat harjoitusleirit, joita on noin 
neljä vuodessa. Leireillä harjoitellaan 
ajamista ja autonkäsittelyä, mutta myös 
esimerkiksi ensiapua.

Kisoissa on eri tehtäviä, jotka kaikki liit-
tyvät jollakin tavalla tarkkuuteen sekä 
lisäksi teoriakoe. Tehtävinä mm-kisoissa 
tänä vuonna oli esimerkiksi keilojen kaa-
taminen auton etukulmalla, polkupyö-
räilijän ohitus 1,5 metrin päästä ja ajo-
neuvon renkaiden osuttaminen pienten 
lappujen päälle. Yksi tehtävä oli sellai-
nen, jossa auton keskelle etupuskuriin 
on kiinnitetty merkkikeppi, ja auto on 
ajettava siten, että merkkikeppi on kes-
kellä tikkataulua, joka on maassa.

Autossa voi myös olla piilotettuna heilu-
rimittari, ja jos autolle tulee paljon äkki-
näisiä liikkeitä, niistä tulee virhepisteitä. 
Virhepisteitä voi tulla myös esimerkiksi 
turvavyön unohtamisesta, sillä kilpailut 
perustuvat myös liikennesääntöjen tark-
kaan noudattamiseen sekä turvalliseen 
ajoon. Teoriakokeessa saatetaan kysellä 
esimerkiksi liikennesäännöistä.

Alanen ei osaa tarkkaan sanoa, mikä on 
innostanut kisailemaan. MM-kisareissua 
Alanen kehuu myös yleissivistäväksi, sil-
lä koko Suomen kisajoukkue pääsi vie-
railemaan EU-parlamenttiin Brysseliin. 
Hän kertoo, että kilpailut tukevat myös 
palomiehen ammattia, jossa myös täy-
tyy hallita raskaat ajoneuvot.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
Kuva: Ville Alasen arkisto



24 25

Tampereen palolaitoksen sukeltajat ry 
vietti 30-vuotisjuhliaan lokakuun 20. 
päivä Tampereen keskuspaloasemalla. 
Juhlimassa mukana oli valtakunnalli-
nen Sukeltajaliitto, joka järjesti juhlien 
yhteydessä sääntömääräisen syyskoko-
uksensa.

Syyskokouksen yhteydessä luovutet-
tiin sukelluskouluttaja Erno Olkkoselle 

Pelastuslaitoksen  
sukeltajat juhlivat synttäreitään

Suomen Palopäällystöliiton ansiomitali 
hänen ansioistaan Vapepa-sukellustoi-
minnassa. Syntymäpäivien yhteydessä 
juhlistettiin myös ensimmäisenä suo-
malaisena henkilökohtaisen räpyläuin-
nin maailmanmestaruuden voittanutta 
Terhi Ikosta, jolle palomieskuoro Tuliku-
kot lauloi serenadin. Päiväjuhlan jälkeen 
juhlijat siirtyivät Kaupinojan saunalle 
rennompaan iltajuhlaan. 

TapSu

Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry 
eli TapSu on sukellusseura, johon kuu-
luu noin sata jäsentä.  Pelastuslaitoksen 
henkilöstön lisäksi seuraan voi kuulua 
sopimuspalokuntalaisia ja heidän per-
heenjäseniään tai ystäviä. Kuitenkin vain 
pelastuslaitoksen henkilöstö saa tehdä 
päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi 

TapSu:n pj. Markku Savilahti, Sukeltajaliiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio, TapSu:n koulutus- ja nuorisovastaava Jukka-
Pekka Tanner, Sukeltajaliiton puheenjohtaja Tero Lehtonen jaTampereen Urheilusukeltajien kouluttaja Marko Kauppinen.  

Tanner palkittiin CMAS P-4 -kunniakirjalla oltuaan Sukeltajaliiton toiminnassa ja kouluttajana 20 vuotta.
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Pelastuslaitoksen  
sukeltajat juhlivat synttäreitään

25

koulutusaltaan käyttöä ja välineistöä. 
Seuran puheenjohtaja on vuodesta 
1996 lähtien ollut ylipalomies Markku 
Savilahti. Laitehuoltaja Jukka-Pekka 
Tanner on seuran koulutus- ja nuoriso-
vastaava.

TapSu on jaettu laitesukellus- ja norppa-
jaostoksi. Lisäksi erikseen sovittu ryhmä 
suunnittelee retkiä. 

Koulutusta annetaan kerran vuodessa 
järjestettävillä laitesukelluksen perus-
kursseilla. Jatkokursseja järjestetään 
tarvittaessa, yleensä joka toinen vuosi. 
Myös erikoiskursseja järjestetään. Nii-
den aiheita ovat jään alle sukeltaminen, 
pimeässä sukeltaminen, biosukellus tai 
syvävesisukellus. Lisäksi joka toinen 
vuosi järjestetään yhteinen sukellus-
kurssi ulkomaille erilaisiin kohteisiin.

Lapset ja nuoret  
tärkeä kohderyhmä

Lasten ja nuorten Norppajaoksessa 
opetellaan perusuintia ilman välineitä, 
veden alla olemista ja siellä rauhoittu-
mista sekä vaatteet päällä veden varassa 
olemista ja pelastautumista. Norppien 
toiminta on monipuolista eikä se rajoitu 
vain altaaseen, vaan ohjelmassa on ollut 
tutustumiskäyntejä, vierailuja, alkusam-
mutusta, ensiapua sekä leirejä. 

Norppiin voi osallistua heti, kun hieman 
osaa jo uida. Myös uimataidottomat lap-
set pääsevät mukaan, kun mukana on 
oma vanhempi. Norppien yläikärajana 
toimii laitesukelluskurssille osallistumi-
nen, jonka jälkeen siirrytään laitesukel-
lusjaostoon. Norpat toimivat kahdessa 
ryhmässä iän ja sukellustaitojen perus-
teella. Lapsia ja nuoria on ollut mukana 
10 - 20 ja viimeistään syyskuun alussa 
alkaa syyskausi, joka kestää altaan poh-
jalla pidettäviin pikkujouluihin asti. 
Kevätkausi kestää tammikuusta touko-
kuulle. 

Teksti: Veijo Kaján
Kuva: Kristiina Karila Kuva: Matti Syrjä
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Huolellinen 
valmistautuminen

Maraton on juoksumatka, jonka pituus 
on 42 195 m. Maratonin voi myös sou-
taa ja siitä käydään ihan kilpailujakin. 
Suomenennätys on tällä hetkellä Joel 
Naukkarisella aikaan 2 h 26 min 00,5 s. 
(Pace 1:44/500m). Vuoden 2018 Cross-
fit Gamesissa oli yhtenä lajina maraton-
soutu. Tarkoitus oli pääasiassa mitata 
kilpailijoiden henkistä kapasiteettia. 
Tuolla tasolla jokaisen kunto kyllä riittää 
soutamaan + 42 km, mutta kestääkö ka-
setti? Kyseessä oli kuitenkin useamman 
tunnin yhtäjaksoinen, monotoninen 
ponnistelu sisäsoutulaitteessa aikaa 
vastaan.

Olen työskennellyt palokunnassa mil-
tei yhdeksän vuotta, ja olen tutustunut 
moneen intohimoiseen urheilijaluon-
teeseen. Jesse Kekin olen tuntenut jo 
nuoruusvuosilta, mutta nyt palokunnas-
sa olen tutustunut häneen paremmin. 
Jesse on painija, joka on ollut olympia-
voittaja Pertti Ukkolan valmennettava. 
Kerroin Jesselle taannoin aamukahvi-
pöydässä, että Crossfit Gamesissa oli 
lajina maratonsoutu. Mies siihen vasta-
si, että haluaa myös soutaa maratonin. 
Palokunnassa jos jotain puhutaan niin 
se pitää, yhdet puheet.

Sovimme Jessen kanssa, että soutu to-
teutetaan vapaapäivänä Linnainmaan 
paloasemalla, sillä paineilmakompres-
sori oli suorituspaikan välittömässä 
läheisyydessä. Näin pulloilmaa saatiin 
jatkuvasti ilman katkoja. Suorituksessa 
oli ensihoitovalmius ja lämpöuupumuk-
sen oireisto käytiin läpi ennen suoritus-
ta. Pullonvaihdon yhteydessä varustus 
riisuttiin, Jesseä jäähdytettiin kylmällä 
vesisuihkulla ja tankattiin nestettä ja 
suoloja. Korvalämpö mitattiin ennen 
ja jälkeen jäähdytyksen. Uupumusta 
seurattiin myös keskustelun kautta itse 
soudun aikana.

Soutumaraton sammutusvarustuksessa
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Soutumaraton sammutusvarustuksessa
Jessen mietteitä soudusta

”Itse suoritukseen en erikoisemmin val-
mistautunut; jopa huonosti ajatellen 
että soudettiin kuitenkin sammutusva-
rustuksessa. Taktiikka em. varustuksessa 
oli maaliin pääsy, ei niinkään tavoitella 
jonkin ajan alitusta. Ennen tätä en ollut 
soutanut juuri 5 km pitempää matkaa 
laitteella, joten ei uskaltanut lähteä pal-
jon koheltamaan.

Idea sammutusvarustuksessa soutami-
sesta kävi nopeasti mielessä samana 
aamuna aamulenkillä. Noin 15–20 min 
ennen starttia heitin vähän kuin vitsil-
lä, että pitäisikö soutaa sammutusasu 
päällä? Siitähän se ”pikku heitto” sitten 
muuttuikin todeksi, ja on muuten tähän-
astisen elämän huonoin vitsi ollutkin.

Suoritus lähti hyvin käyntiin, olo tuntui 
hyvältä. Ensimmäiset kilometrit tuntui-
vat hyvältä. Pullonvaihdon välissä vähän 
kypärää ja mikkihiirtä pois päästä, suo-
lavettä ja vissyä koneeseen. Paikkojen 
ravistelua ja homma jatkui. Kone oli 
käynnissä ja maisema vaihtui tuijotel-
lessa kalustohallin avoimesta ovesta 
katsastuskonttorin seinää.

Kahdeksan kilometrin paikkeilla sammu-
tustakin alla lämpö alkoi muistuttamaan 
puolivalmista saunaa ja seurasin kuinka 
joka vedolla hiki lensi takin hihansuista 
lattialle ja leveät hikivanat alkoivat va-
lumaan kohti kaivoa. Tässä kohtaa en-
simmäisen kerran kävi mielessä, että ei 
ole hyvä asia, jos hiki jo tässä vaiheessa 
lentää ulos varusteista. Paljonko sitä 
mahtaa olla imeytyneenä sammutus-
asun alla virkavaatteisiin, villasukkiin 
ja kypärämyssyyn? Mieleen hiipi jopa 
pieni pelko siitä, että en pääse maaliin 
tällä menolla. Matkaa oli takana vasta 
vajaa 10 km. 

Seuraavat kilometrit olivatkin sitten jo 
täyttä tuskaa. Lämpökuormitus oli kovin 
tässä kohtaa koko suorituksen aikana. 
Huolto kysyi tuntemuksia asteikolla 1–10. 
Valehtelin kolme (3) sivuun liputuksen pe-
lossa. Onneksi ammattitaitoinen huoltotii-
mi huomasi pullonvaihdossa ukon tulipu-
naisen naaman, ja jo vähän poissaolevan, 
hapuilevan katseen. Asiaan puututtiin 
todellisella vakavuudella, joten yläkrop-
pa paljaaksi ja kunnon jäähdytys kylmällä 
vedellä. Lämpö mitattiin korvasta, mikä oli 
pitkälle yli 39 astetta. Kunnolla nestettä 
koneeseen ja homma jatkui. Tässä kohtaa 
päätettiin joka pullon vaihdon yhteydessä 
ottaa kunnon jäähdytys kroppaan, mikä 
sitten olikin elintärkeä juttu suorituksen 
onnistumisen kannalta. Tässä kohtaa 
matkaa, eli noin 12–13km soudettua-
ni oli fyysisen rasituksen näkökulmasta 
vaikeimmat hetket. Tästä eteenpäin aina 
puoliväliin asti vaivasivatkin sitten aika 
ajoin kovat jalkakrampit, ja jopa vatsali-
haksetkin muistuttivat olemassa olostaan 
pariin otteeseen.

No näistä selvittiin jälleen hyvän huol-
lon ansiosta ja varsinkin huollon spe-
siaalisuolapommin voimalla. Matkan 
synkimmät hetket osuivat välille 12–21 
km lähinnä kovan lämpökuorman ja 
kramppailujen takia. Jälkiviisaana olisi 
siis pitänyt aloittaa jäähdyttäminen heti 
ensimmäisillä juoma- ja jaloittelutauoil-
la. Homma oli lähellä kaatua omien to-
dellisten tuntemuksien piilotteluun. Toi-
nen puolikas meni ilman suurempia on-
gelmia, kun saatiin homma toimimaan. 
Toki ei se mukavaa missään nimessä 
ollut vaikka krampit ja lämmöt saatiin 
hallintaan. Kiusana oli kuitenkin märki-
en saappaiden ja villasukkien hiertämät 
rakot kantapäissä, paineilmalaitteen 
remmien hiertämät olkapäät ja muu-
tenkin jo kauttaaltaan väsynyt mies.

Tunnetilat voi matkasta suoraan jakaa 
ensimmäiseen ja toiseen puolikkaaseen. 
Ensimmäinen puolikas: Tuska, pelko 
keskeytyksestä ja itsensä sääliminen 
siitä, ettenkö mä nyt perkele kestä edes 
puolta matkaa. Toisella puolikkaalla: 
Yleinen väsymys taitetusta matkasta ja 

joka paikan kolotus, toisaalta helpotus, 
kun pystyi kiskomaan ilman suurempia 
kramppeja ja tieto siitä, että kelkka kul-
kee jo kotia kohti.

Missään kohtaa ei tehnyt mieli keskeyt-
tää. Enemmän ehkä pelkäsin, että joudun 
keskeyttämään, jos kroppa sanoo sopi-
muksen irti. Kun pääsin maaliin, olo oli 
vähän epätodellinen. Tässäkö tämä nyt 
oli? Kuitenkin helvetin mukava oli pääs-
tää kapulasta irti viimeisen kerran. Suori-
tus oli kova henkiselläkin tasolla. Matkan 
aikana kun kerkiää pohtia kaikenlaista. 
Uudestaan en souda lähitulevaisuudes-
sa, tai en ehkä koskaan. Once in a lifetime 
-kategoriaan taitaa mennä.

En ole asiantuntija kuntotestausasioissa, 
mutta sen verran terveisiä kuntotestaajil-
le laitan, että testejä pitäisi kehittää siihen 
suuntaan, mikä oikeasti kertoisi henkilön 
kunnon oikeassa työtilanteessa kentällä 
tulipalossa, jälkiraivauksessa jne. Eli ns. 
lajinomainen testaus vaikka Oulun mal-
lin tyyppisesti polkupyörätestin rinnalle. 
Mielestäni pelkät polkupyörällä poljetut 
millilitrat eivät kerro koko totuutta to-
sipaikan fyysisestä työkyvystä. Meidän 
talon kuntotestaajathan ovat huippupo-
rukkaa ja nämä ajatukset ovat vain omaa 
spekulaatiotani, eikä näiden tarkoitus ole 
millään tavalla tietenkään lytätä nykyistä 
kuntotestausjärjestelmää.”

Kova suoritus

Mielestäni Jessen suoritus on kovin jut-
tu, mitä olen ikinä henkilökohtaisesti 
ollut todistamassa. Maailmassa tuskin 
on toista ihmistä, joka on 42 195 m sou-
tanut sammutusvarustuksessa. Jotain 
kuvaa asiasta tietämättömille antaa se, 
että suorituksen kesto oli 4 h 35 min ja 
paineilmaa kului 13 pulloa. Vanha sa-
nontahan kuuluu, että kyllä hullu saa 
olla, mutta ei tyhmä. Tiedä sitten siitä, 
miten sopii enää tähän hommaan.

Suorituksen huollosta vastasivat allekir-
joittanut ja palomies Joel Mattanen.

Teksti ja kuva: Jukka Pöllänen

Takana 42 km ja 4,5 h. Kovakuntoi-
nen Jesse Kekki souti koko urakan 
sammutusvarusteissa.
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Pirkanmaan pelastuslaitos otti mielui-
san lahjan vastaan Project liv ry:ltä. Pinja 
Myllyniemi luovutti kassillisen Marttojen 
tekemiä pehmoleluja, jotka on tarkoitus 
jakaa ambulanssien pienille potilaille.

Project liv ry on hyväntekeväisyysyh-
distys, joka haluaa luoda iloa ja turval-
lisuutta kaikkien pitkäaikaissairaiden 
lasten ja heidän perheidensä arkeen. 
Yhdistys on perustettu Pietarsaaressa 
vuonna 2014.

Terveydenhuollolla on keskeinen asema 
Project livin toiminnassa. Yhdistys tah-
too olla mukana parantamassa pitkäai-
kaissairaiden lasten edellytyksiä saada 
kokea iloa ja olla lapsia. Yhteydet sai-
raanhoidon eri alojen kanssa ovat laajat. 
Yhteistyötä tehdään lukuisten sairaaloi-
den, ambulanssien ja terveyskeskusten 
kanssa, jotta tunnistettavuus ja turvalli-
suudentunne pystyttäisiin säilyttämään 
mahdollisimman pitkälle.

Project liv tarjoaa myös lukuisia muita 
iloa tuovia piristyksiä terveydenhuollon 
arkeen. Yhdistys järjestää sairaaloiden toi-
menpide-, odotus- ja leikkihuoneisiin vä-
rikkäitä sisustuksia, ne tuovat vastapainoa 
muuten steriilille ja kolkolle ympäristölle.

Yhdistyksen periaate on, että lasten täytyy 
saada olla lapsia myös vaikeissa tilanteis-
sa. Lapsipotilailla ja heidän sisaruksillaan 
on oikeus saada kokea iloa ja innostusta 
niin kotona kuin sairaalaympäristössä. 
Project livin toiminta on lähtöisin sydä-
mestä ja se perustuu leikkimielisyyteen 
ja intohimoon auttaa.
Pehmoleluja on Pirkanmaalle luvassa li-
sää, kunhan ensihoidon yksiköt saavat ko-
kemuksia pehmolelujen vastaanotosta.

Teksti ja kuva: Veijo Kaján

Pehmoleluja 
pienille potilaille

Pinja Myllyniemi luovuttaa pehmoleluja Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen ambulansseihin. Lahjoitusta vastaanottamassa vs. lääkintämes-
tari Marko Haapaniemi.

28
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Tommi Tiiralle 
muistovitriini

Kaksi ja puoli vuotta sitten keskuudes-
tamme poistuneen palomies Tommi Tii-
ran muistolle on kolmosvuoron toimesta 
tehty muistovitriini Keskuspaloaseman 
kuntosalille. Vitriiniin on sijoitettu Tom-
min painonnostovyö ja valokuva Tom-
mista. Vitriiniin on tulossa vielä toinen 
kuva. Tommi tykkäsi kovasti letkuhuol-
tohommista, ja vitriiniin onkin sijoitettu 
reunoille kaksi messinkistä letkuliitintä 
sekä suihkuputki. Muistovitriinin puu-
hamiehet kertovat, että paikkana Kepa-
lon sali on vitriinille varsin luonteva, sillä 
Tommi oli yksi kellarin isoimpia hahmo-
ja monella tavalla.

Kuva ja teksti: Jarmo Ruotsalainen

Voimailun juhlaa
Jo kuudennen kerran miteltiin laitoksen vahvimman tittelistä Kepalon 
voimailupyhätössä yhdeksän miehen voimin. Vahvin kaikista oli Mikko Ankkuri tehden 
muun muassa saliennätyksen jalkakyykyssä, 202,5 kg. Perttu Murtola tarjosi Mikolle 
kovan vastuksen tullen toiseksi. Aki Martikainen sijoittui kolmanneksi. Martikainen 
teki myös uuden saliennätyksen sotilaspenkkipunnerruksessa, 31 toistoa. Taas on aika 
aloittaa kova harjoittelu kohti ensi vuoden taistoa. Rohkeasti vain mukaan ensi kerralla!

Teksti ja kuva: Elja Kivikoski

Ryhmäkuvassa Mika Saartila (vas.), Perttu Murtola, Antti Kumpumäki, Mikko Ankkuri, Mikko Mylläri, Aki Martikainen, 
Mika Kiiskinen, Teemu Tapio ja Markus Härkönen.
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Paavo ja hänen Marja-vaimonsa oli-
vat eläneet yhdessä jo yli kuusikym-
mentä vuotta pientilallansa mökis-
sä, joka piti sisällään pienen kamarin 
ja tupakeittiön. Pihan perällä olivat 
puucee ja puuvaja sekä erillinen 
saunarakennus. Pellon pientareel-

Kynttilän liekki kertoo meille joulun sanomaa
la, joka alkoi pian pihipiirin jälkeen, 
seisoi vielä vanha navettarakennus, 
jonka ylisillä oli heinäsuoja. Siellä 
lapsena oli mukava hyppiä tuoreen 
heinän ja olkien päällä.

Paavo oli syntynyt tuossa saunara-
kennuksessa lähes yhdeksänkym-
mentä vuotta sitten.  Marja löytyi 
naapurikylältä yhtenä kesäisen 
lämpimänä lauantai-iltana. Nuoret 
olivat kokoontuneet järven rantaan 
talkoilla rakennetulle lavalle. Ei se ol-

lut rakkautta ensi silmäyksellä. Aluk-
si kiintymystä, joka syksyä kohden 
muuttui yhä läheisemmäksi, toista 
kunnioittavaksi, tutkailevaksi ja lo-
pulta rakkaudeksi. 

Maaltamuuttoaalto ei vielä ollut 
toden teolla alkanut. Eipä Paavo ja 
Marja sellaista miettineetkään. Heil-
le oli itsestään selvää, että tilalla tul-
taisiin jatkamaan. Paavo autteli naa-
pureita maa- ja metsätöissä oman 
tilan töiden ohella. Marja huolehti 
kuudesta lypsävästä ja muutamas-
ta hiehosta. Possu ja muutama kana 
sekä kovin itsetietoinen kukkokin 
komistivat pihapiiriä. Ja olihan heil-
lä hevonenkin, jolla aluksi tehtiin 
kaikki kyntö- ja kevättyöt, vietiin 
maitotonkat tien varteen ja käytiin 
kylilläkin, ja olihan se korvaamaton 
apu metsätöissäkin. Suomenpysty-
korvan kanssa Paavo kävi aina silloin 
tällöin metsälläkin. Oli mukava kul-
kea metsän hiljaisuudessa. Paavolle 
metsä oli pyhä paikka, kirkko, kuten 
Paimenpoika-laulun sanoja mukail-
len hän usein hyräili. ”Nyt metsä 
kirkkoni olla saa, voin täällä palvella 
Jumalaa”. Iivari-kissa oli varsinainen 
hurmuri. Muutaman kerran vuodes-
sa Iivari katosi päiväksi pariksi. Eikä 
mennyt kauaakaan, kun naapurit 
kyselivät, josko joku kissaa tarvitsisi, 
kas kun heidän kissansa oli pentuja 
taas saanut, ihan seitsemän.

Pari vuotta yhteistä taivalta eletty-
änsä Paavo ja Marja odottivat lasta. 
Kesä oli ollut sateinen ja tilan työt 
olivat vaatineet monenlaista pon-
nistusta. Laskettu aika olisi ollut vas-
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Kynttilän liekki kertoo meille joulun sanomaa
ta marraskuun lopulla. Marja oli kui-
tenkin tullut perunannoston aikaan 
kovin kipeäksi, kuume oli noussut ja 
kivut yltyivät. Paavo lähti naapurista 
soittamaan apua. Palattuaan Paavo 
löysi Marjan lattialta. Lattialla ja 
Marjan vaatteissa oli verta. Paavo 
päätti lähteä viemään Marjaansa 
hevosella parin kilometrin päähän 
päätien varteen odottamaan kulje-
tusta sairaalaan. Auto tuli ja Marja 
siirrettiin siihen. Hän lähti kohti 
sairaalaa. Paavo palasi hevosineen 
kotiin. Seuraavana päivänä naapu-
rista tultiin kertomaan, että Marja 
voi olosuhteisiin nähden hyvin ja 
pääsisi kotiin viikon sisällä. Lasta ei 
kuitenkaan voitu pelastaa.

Paavo istui pitkään tupakeittiön 
pöydän ääressä hiljaisena. Kysymys, 
miksi, kävi mielessä uudestaan ja 
uudestaan. Naapuri lähti, mutta sa-
noi tulevansa vielä huomenissa kat-
somaan. Paavo nousi lopulta ja lähti 
navetalle. Eläimet oli hoidettava.

Lopulta Marja palasi sairaalasta. Ki-
vut olivat alkaneet helpottaa, mut-
ta olo oli vielä kovin hutera. Pitkään 
he istuivat yhdessä sängyn reunal-
la, pitivät toisiaan kädestä. Sanoja 
ei tarvittu. Yhdessä tästä selvitään. 
Se, että Marja ei voinut enää saada 
lasta, oli sielua raastava asia pitkään. 
Vähitellen he kuitenkin hyväksyivät 
sen.  Se joulu oli hiljainen. Hautaus-
maalla käytiin. Tuo käynti oli Paavon 
ja Marjan raskain taival, minkä he 
olivat koskaan tehneet. Kynttilän 
liekki haudalla viestitti rakkaudes-
ta, jota he eivät voisi tässä elämäs-

sä lapselleen antaa, mutta samalla 
luottamuksesta siihen, että kaikella 
on tarkoituksensa. Sen tarkoituksen 
toteutumista he jäivät yhdessä kai-
paamaan.

Vuodet seurasivat toistaan. Vuoden 
kierto rytmitti elämää tuolla pienti-
lalla. Lopulta voimat ehtyivät niin, 
että karjasta ja muistakin eläimistä 
oli vähitellen luovuttava. Pellot kas-
voivat heinää, jonka naapuri kävi 
niittämässä, ja saivat Paavo ja Marja 
siitä pienen korvauksenkin.  Ras-
kainta oli luopua hevosesta, joka oli 
niin monet vuodet ollut hyvä ystävä 
ja työtoveri.

Paavolla ja Marjalla oli tapana käydä 
kirkolla muutaman kerran vuodessa. 
Pääsiäinen, juhannus ja joulunaika 
olivat erityisesti kohokohtia, jolloin 
kirkkoon lähdettiin.  Ensimmäisenä 
adventtina Hoosianna-hymni, Ava-
ja porttis ovesi -virsi ja muut joulun 
odotusta juhlistavat laulut ja sa-
noma virittivät mielen. Sytytettiin 
kynttilä. Kynttilän valo kertoi sano-
maa: Jumala on läsnä. Neljännen 
kynttilän syttyessä oli joulu jo aivan 
ovella. Paavon ja Marjan joulu oli 
ulkoisilta puitteiltaan vaatimaton, 
mutta sisäinen valo loisti kirkkaana. 
Pieni kuusi haettiin omasta metsäs-
tä. Eläimet saivat ylimääräisen ruo-
ka-annoksen, kauralyhde vietiin pi-
hakoivun alle. Sauna lämmitettiin jo 
päivällä. Marja oli leiponut tuoretta 
joulupullaa ja valmistanut vaatimat-
tomat jouluruoat. Paavo kävi kalassa 
ja kala olikin tärkeässä osassa joulu-
pöydän antimia. 

Tänä jouluna Paavo ja Marja istuivat 
jälleen tuvan pöydän ääressä. Piha-
piiri oli hiljainen. Paavo ei enää jak-
sanut lämmittää saunaa. Marjankin 
liikkuminen oli käynyt hitaanlaiseksi. 
Naapurinkin tila oli hiljentynyt. Maa-
seutu tyhjeni. Kerran viikossa posti 
kävi katsomassa ja toi tuomisensa. 
Joulupöydän antimet olivat entistä-
kin vaatimattomammat. Marja oli kui-
tenkin vielä jaksanut leipoa tuoretta 
pullaa. Sitä he nyt maistelivat illan hä-
märtyessä. Radio oli auki. Jouluinen 
ohjelma ja erityisesti joulun musiikki 
olivat tärkeitä. Lukeminen oli tullut 
näön heikkenemisen takia yhä vai-
keammaksi. Joulurauhan julistus oli 
perinne, joka aloitti varsinaisen joulun 
vieton. Samoin radion jumalanpalve-
lukset kuunneltiin. Enkeli taivaan -virsi 
laulettiin yhdessä. Paavo otti vanhan, 
jo haalistuneen Perheraamatun ja hi-
taasti luki ääneen jouluevankeliumin. 
Hän osasi sen jo ulkoa, mutta Raamat-
tu teki tapahtumasta jotenkin vielä 
pyhemmän. Kynttilä valaisi vaimealla 
valollansa huonetta. Syntynyt Jeesus 
oli läsnä, Jumala oli läsnä.

Kirkkoon eivät Paavo ja Marja enää 
jaksaneet lähteä. Lähin linja-autokin 
kulki kymmenen kilometrin päässä. 
Joulupäivänä Paavo ja Marja nousi-
vat tapansa mukaan varhain, avasi-
vat radion ja yhtyivät jumalanpal-
veluksen virren veisuuseen. Enkeli 
taivaan lausui näin -virsi oli erityisen 
rakas ja odotettu. Sen sanoma tun-
keutui sielun syvimpiinkin sopu-
koihin. Vielä tänä jouluna Paavo ja 
Marja saivat laulaa sen yhdessä.

Talvi taittui ja kevään kynnyksellä 
Marja nukkui pois kevään lintu-
jen konsertin saattelemana. Parin 
kuukauden kuluttua Paavokin sai 
kutsun Marjan luokse, rakkaan ko-
tikirkkonsa kirkkomaahan. Heidän 
haudallaan on pieni vaatimaton kivi, 
jossa ristin lisäksi on kuvattu pieni 
kynttilän liekki. Jumala ei hylkää. 
Hän on läsnä. Sitä joulu ja joulun 
sanoma sekä pääsiäinen Paavolle 
ja Marjalle, mutta myös meille yhä 
uudelleen ja uudelleen kertovat.

Teksti: Elja-Pekka Erkkilä
Kuva: Matti Syrjä
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Hyvää jouluatoivottaa  
Pirkanmaan pelastuslaitos


