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Nyt - 15 vuotta myöhemmin - eletään Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen aikaa ja käytä-
villä puhutaan, että mikään ei palokunnassa 
ole kuin ennen. Kärjistys, mutta kuvaa hyvin, 
miten henkilöstö nykyisin pelastuslaitoksen 
työpaikkanaan kokee.

Muutoksesta puhutaan nykyisin paljon, ehkä 
kyllästymiseen asti, mutta se on välttämätön-
tä, jotta se jossain vaiheessa hyväksyttäisiin. 
Muutoksen hyväksymisen tekee vaikeaksi 
myös se, että pelkästään konkreettiset asiat 
eivät muutu vaan muutos koskee koko pe-
lastuslaitoksen toimintaa. Hyvä esimerkki 
on onnettomuuksien ehkäisy. Vielä viisitois-
ta vuotta sitten onnettomuuksien ehkäisy 
miellettiin palotarkastuksina, ainakin kenttä-
väen mielestä. Nyt onnettomuuksien ehkäisy 
on nostettu pelastuslaitosten tärkeimmäksi 

tehtäväksi ja se koostuu monesta eri tehtä-
väkokonaisuudesta.

Koska tehtävät ovat monipuolistuneet, myös 
pelastuslaitoksen työntekijät voivat nykyisin 
olla muitakin kuin pelastusalan ammattilaisia. 
Linjaorganisaatioon on jouduttu tekemään 
muutoksia. Asiantuntijat ovat tulleet sotke-
maan ”vanhan ja hyvän käskytysperiaatteen”. 
Enää ei esimiehen ja alaisen suhde olekaan 
itsestäänselvyys. Palomiehellä saattaa joskus 
olla monta käskijää.

Asiantuntijat pelastuslaitoksen organisaati-
ossa on palkattu kehittämään työyhteisön 
toimintatapoja. On ajateltu, että näin sääs-
tytään siltä, ettei jokaisen työntekijän tar-
vitse kehittää uusia asioita, vaan he voivat 
keskittyä tekemään sitä työtä, mihin heidät 

on palkattu. Näin säästytään myös päällek-
käiseltä työltä ja organisaatiota voidaan ke-
hittää keskitetysti. 

Yksinkertaisesti kuvattuna asiantuntijat te-
kevät yhtenäisen toimintamallin, jonka he 
jakavat koko organisaation käyttöön. Kentällä 
sitten toteutetaan tämä toimintamalli. Näin sen 
pitäisi toimia. Näin se tulee joskus toimimaan-
kin, mutta hienosäätöä Pirkanmaan pelastuslai-
toksellakin vielä on. Kuka käskee ja ketä? Miten 
asiat saadaan etenemään joustavasti ja siten, 
että keskushallinnon asiantuntijoiden suunnit-
telemat toimintamallit koetaan kentän työtä 
helpottaviksi ratkaisuiksi, eivät lisätöiksi?

Kevättä kohti

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Kuka käskee ja ketä?
Tampereen pelastuslaitos vietti satavuotisjuhliaan vuonna 1998. 
Juhlavuotena muisteltiin mennyttä aikaa useissa eri tilaisuuksissa. 
Myös pelastuslaitoksen historiikki ilmestyi. Keskuspaloaseman 
käytävillä vitsailtiin, että ”palokunta on sata vuotta vanha, mutta silti 
mikään ei palokunnassa ole muuttunut”.
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Tässä lehdessä mm:

Sivu 6
Sivu 14

Sivu 8

Kysymykset:

Mikä mahtoi olla puhelimen mallinumero?
Oliko tämä puhelin NMT vai GSM puhelin?
Minä vuonna puhelin oli kaupan hyllyillä ensi kertaa?
Pystyikö tällä kapulalla lähettämään tekstiviestin?
Pystyikö tällä kapulalla vastaanottamaan tekstiviestin?
Mahtaako puhelin vielä toimia?
Paljonko arvelisit puhelimen painavan?

Jouluvisan ratkaisu
Viime numerossa oli jouluvisa, jossa kysyttiin puhelimeen liittyviä tietoja. Kysymykset olivat:

Vastaukset:

Nokia 101
Puhelin oli NMT
1992
Ei
Ei
Ei
Tarkka paino 287 grammaa.

Vastauksia tuli ja osin oikeita. Kaikissa vasta-
uksissa oli painoksi merkitty 275 grammaa. 
Puhelimen omistaja punnitsi puhelimen en-
nen visaa ja tarkka paino oli 287 grammaa. 
Letku & Laastari joutui arpomaan voittajan, 
ja voittaja on Marko Drugge. Toimitamme 
hänelle pelastuslaitoksen muistikirjan.

Kuva Mika Kanerva
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Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen on ammat-
tilainen, joka johtaa pelastuslaitosta vahvalla 
otteella omien arvojensa pohjalta. Perheenisä 
on mukana niin kansallisessa kuin kansainvä-
lisessäkin pelastustoimen kehittämisessä ja 
kokee olevansa unelma-ammatissaan. 

Ojanen on tehnyt koko uransa aikana mer-
kittävää kansallista pelastustoimen kehittä-
mistyötä. Hänen asemansa ison pelastuslai-
toksen johtajana edellyttää myös tällaiseen 
työhön osallistumista. Hänellä on yhteinen 
näkemys omien esimiestensä kanssa siitä, et-
tä valtakunnan tasolla tehtävä kehittämistyö 
on tärkeää. 

Olimme ensimmäinen nykymuotoinen alue-
pelastuslaitos. Se, että olemme jossain asiassa 
ensimmäisiä, ei ole itseisarvo, vaan on tärkeää 
olla ennakkoluuloton ja pystyä kehittymään 
ilman pelkoa. Joskus saan kritiikkiä, että olen 
työhuoneessani niin vähän. Koen kansallisen 
kehittämistyön kuitenkin tärkeänä osana työ-
täni ja sen vaikutukset heijastuvat positiivisesti 
myös omaan laitokseen. Olen mukana esimer-
kiksi pelastustoimen tulevaisuusraadissa, jossa 
laaditaan tulevaisuusskenaarioita yhteiskun-
nan ja niin muodoin myös pelastustoimen 
tuleville vuosille. Varsin mielenkiintoista teke-
mistä.  Kansallisia yhteistyötahojamme ovat 

sisäasiainministeriön pelastusosasto, muut 
pelastuslaitokset sekä alan järjestöt. Olen tällä 
hetkellä mm. SPEK:n hallituksessa.

Miltä Pirkanmaan 
pelastuslaitos näyttää 
pelastusjohtajan silmin 
vuonna 2013?

Pelastuslaitos näyttää vankasti eteenpäin me-
nevältä organisaatiolta. Olemme tehneet lain-
säädännön muutoksista johtuen sekä omasta 
tahdostamme isoja muutoksia, ja nyt on aika 
askeltaa eteenpäin uusia käytäntöjä toteuttaen. 
Suuria muutoksia ei ole aivan lähiaikoina tiedos-
sa. Eli olemme nyt niin sanotusti matkavauhdis-
sa ja etenemme varmasti ja vakaasti. Eteenpäin 
vietäviä asioita ovat esimerkiksi työnsisältöön 
liittyvät asiat, isompana agendalla on esimies-
työskentelyn parantaminen sekä työn mielek-
kyyden ja mielenkiinnon kasvattaminen.

Jos katsotaan sitten pidemmälle tulevaisuu-
teen, esimerkiksi vuosiin 2015 tai 2020, halu-
amme vaalia yhteyttä kansalaisiin ja toimia 
kansalaispinnassa. Tarkkailemme minkälaises-
sa ympäristössä kansalaiset toimivat ja pyrim-
me muuttamaan omia toimintatapojamme 
tarvittaessa sen mukaan. Pyrimme olemaan 

rohkeita tekemään tarvittaessa uudistuksia ja 
olemaan ajan hermoilla.

Mitkä ovat  
työsi parhaat puolet?

Kyllä reipas palomiehen kädenheilautus on 
hyvä aamunavaus. Saan olla sellaisen organi-
saation vetäjänä, jonka työn jälki näkyy suo-
raan kansalaisissa. Eli en ole lainsäätäjä vaan 
se, mitä teen, näkyy kentällä. Se on paras anti. 
Näen myös kansalaispalautteen suoraan.

Ja vielä loppuun ajatuksia 
pelastuslaitoksestamme

Parempi luoda tomua kuin nieleskellä muiden 
tomua. Me luomme rohkeasti uutta ja olem-
me sen takia lyöneet päätämme joskus seinään 
esimerkiksi sprinklauksen edistämisessä tai 
kuntien varautumisen asioissa, mutta olemme 
näitä, ja monia muita asioita tuloksella kehit-
täneet. Viemme mielellämme uusia asioita 
eteenpäin ja meidän organisoitumistavasta 
halutaan ottaa oppia. Meillä on erinomaista 
väkeä töissä, ja pyrimme olemaan aktiivinen 
pelastuslaitos, - vähemmälläkin ehkä pärjäisi, 
mutta se ei olisi niin kivaa.

Elina Haapala

Pelastuslaitoksen  
blogi-kirjoittelua
Pelastuslaitoksen henkilökuntaa ja heidän toimenkuviaan on julkaistu 
pelastuslaitoksen blogissa Turvallinen Pirkanmaa. Julkaisemme tässä osan 
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojasen mielenkiintoisesta haastattelusta, jossa 
hän kertoo ajatuksiaan omasta työnkuvastaan ja pelastuslaitoksestamme. 
Pelastusjohtajasta kirjoitetun blogitekstin ja kaikki muut julkaistut 
haastattelut voit lukea osoitteesta turvallinenpirkanmaa.blogstpot.fi. 

Pelastuslaitoksen  graafiset ohjeet
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Pelastuslaitoksen  graafiset ohjeet
Pirkanmaan pelastuslaitos sai graafiset ohjeet valmiiksi vuoden alussa.  
Ohjeet otetaan käyttöön kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana.

Uutta graafista ilmettä on alettu 
pikkuhiljaa rakentaa. Alkuvuo-
den aikana paloautot saavat 
uudet tunnukset kylkiinsä. Vir-
kavaatteisiin uusia hihamerkkejä 
vaihdetaan huollon yhteydessä. 
Kirjepaperit ym. toimistotarvik-
keet uusitaan myös alkuvuoden 
aikana. Paloasemien nimet muu-
tetaan verkkaisempaan tahtiin. 
Kaikki uudet paloasemat luon-
nollisesti saavat uudenlaiset 
kyltit, mutta vanhempien palo-
asemien uudet kyltit tehdään 
tarpeen mukaan.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
ulkoiseen viestintään tarkoitetut 
esitteet ja muut julkaisut otsikoi-
daan Gesta-fontilla. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen logo ”Maltan 
risti” säilyi ennallaan, joten pää-
värit keltainen ja punainen säi-
lyivät. Uutena värinä mukaan 
tuli musta. Entinen sininen väri 
muuttui murretuksi vaaleansini-
seksi. 

Uutta graafisessa ilmeessä on 
myös niin sanottu ”graafinen 
elementti”, jota voidaan käyttää 
pelastuslaitoksen julkaisuissa 
elävöittämässä ulkoasua. Tämä 
graafinen elementti tulee kes-
kuspaloaseman jugend-tyylisis-
tä kuusikulmaisista valaisimien 
kuvuista.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
ruotsinkielinen nimi on Birka-
lands räddningsverket. Englan-
ninkielinen versio on Tampere 
Region Rescue Department. 
Englanninkielinen versio on ai-
heuttanut muutamia kysymyk-
siä sen oikeellisuudesta. Ihme-
tystä on herättänyt Pirkanmaan 
kääntäminen Tampere Region 
-sanaliitolla. Käännös on asian-
tuntijoiden tekemä ja heidän 
mukaansa Pirkanmaan käänne-
tään tällä tavalla. 
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Virtain kisapirtti

112-päivä tarjosi paljon ajankohtaista ja 
hyödyllistä turvallisuustietoa. Pirkanmaan 
pelastuslaitos, poliisi, Tampereen seudun 
ammattiopiston eli Tredun opiskelijat mui-
den toimijoiden kanssa toteuttivat päivän, 
jota Virroilla ei ole ennen koettu.

Kisapirtille ja paloasemalle oli koottu erilaiset 
rastit, joissa opetettiin hätäilmoituksen tekoa, 
elvytystä ja alkusammutusta. Tapahtumassa 
esiteltiin palomiehen varusteita ja työkaluja 
sekä rekrytoitiin uusia jäseniä palokuntaan. 
Lähihoitajan sekä turvallisuusalan koulutuk-
sesta oli kattava informaatio. Erilaiset pelit ih-
misen anatomiasta ja pallon lyönti maaliin oli-
vat suosittuja tehtävärasteja. Piha-alueella oli 
mahdollisuus tutustua palo- ja poliisiautoon 
sekä saada ajankohtaista turvatietoa. Tulikettu 
toivotti lapset tervetulleiksi kettukarkein.

Tapahtuma oli palomestari Ilpo Kuokkasen 
mukaan onnistunut. ”Yhteistyö Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen, poliisin ja Tredun kanssa 
toi yleisölle tietoa turvallisuuden eri osa-alu-
eilta varsin kattavasti”, totesi Kuokkanen.

Kisapirtti osoittautui tapahtumalle varsin 
onnistuneeksi paikaksi tilojen ja sijaintinsa 
puolesta. Kävijöitä oli päiväkoti-ikäisistä ai-
na 9.-luokkalaisiin asti. Myös aikuiset olivat 
lähteneet mukavasti tapahtumaan. 470 vie-
railijaa täytti päivän tavoitteen.

112-päivän ohjelmaan liittyen Virtain VPK:n 
naisosasto kutsui perhepäivähoitajat lapsi-
neen paloasemalle 13.2. Hoitajille oli tarjolla 
alkusammutuskoulutusta ja lapsille pientä 
tarjoilua paloasemaan tutustumisen lomas-
sa. Tämä noin 100 hengen joukko täytti ka-
lustohallin sangen tehokkaasti ja ”palopupu” 
viihdytti lapsia tanssillaan.

112-päivä Pirkanmaalla
112-päivää vietettiin useissa erilaisissa tapahtumissa 
kolmen päivän aikana. Koska 11. helmikuuta osui tänä 
vuonna maanantaille, pitivät suuri osa mukana olleista 
vapaapalokunnista avoimen ovien tapahtumiaan 
edeltävänä lauantaina ja sunnuntaina.112-päivänä 
järjestettiin kolme tapahtumaa, joissa pelastuslaitos oli 
näkyvästi mukana. Laajempi kuvagalleria on nähtävillä 
pelastuslaitoksen facebook-sivulla osoitteessa www.
facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos.

Harri Puttonen
Elina Haapala
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Hervanta,  
kauppakeskus Duo
Hervannan tiedotusyhdistys järjesti kaup-
pakeskus Duossa 112-päivän tapahtuman, 
jossa pelastuslaitos oli myös mukana. Pe-
lastuslaitos esitteli kalustoaan sekä järjesti 
mahdollisuuden harjoitella alkusammutusta. 
Kauppakeskuksen sisällä ensihoitajat kertoi-
vat ensiavun perusasioita.

Keskuspaloasema

Keskuspaloasemalla järjestettiin avoimet 
ovet -tapahtuma, jossa olivat mukana myös 
Poliisi, Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu, Hä-
täkeskus sekä Riitta ja TiTi Nalle perheineen. 
Tapahtumassa julkaistiin uusi TiTi Nallen Tur-
vallisuus 1 DVD, jonka tekemisessä pelastus-

112-päivä Pirkanmaalla

laitos on ollut mukana ja  jossa esiintyy myös 
koulutussuunnittelijamme Valtteri Väyrynen. 
Henkilökunnan perheineen oli mahdollisuus 
tavata nallet puolen tunnin ajan ennen kuin 
ovet aukenivat suurelle yleisölle. Väkeä olikin 
hallin täydeltä heti alusta alkaen. Iltapäivän 
aikana Keskuspaloasemalla kävi arviolta  
2 000 kävijää. 

Rekrytori

Samalla viikolla 112-päivän kanssa pelastuslai-
tos esitteli vielä toimintaansa Tampereen mes-
su- ja urheiluhallissa Rekrytori-tapahtumassa. 
Tapahtumassa nuorille kerrottiin opiskelu- ja 
työmahdollisuuksista. Pelastuslaitoksen osas-
tolla kyseltiin paljon palomiehen työstä ja alan 
koulutustarjonnasta. Lisäksi kyselyitä tuli va-
paapalokuntatoimintaa koskien.  
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilös-
töfoorumissa käsitellään ajankohtaisia 
pelastuslaitoksen asioita. Henkilöstöfoo-
rumiin osallistujat valitaan eri henkilöstö-
ryhmistä mahdollisimman tasapuolises-
ti. Jos ilmoittautuneita tulee enemmän 
kuin paikkoja on tarjolla, tekee yksikön 
esimies päätöksen lähtijästä. Joskus va-
lintaperusteiden ollessa tasaisia vaikut-
taa päätökseen muun muassa se, onko 
henkilö ollut aikaisemmin foorumissa.

Henkilöstöfoorumi  Tallinnassa
Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen jo 
perinteiseksi muodostunut 
henkilöstöfoorumi pidettiin 
tänä vuonna Tallinnassa. 
12.2. - 13.2. järjestetyssä 
foorumissa oli 50 
osallistujaa.
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Henkilöstöfoorumi  Tallinnassa
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360-esimiesarviointi

Kaikille esimiestehtävissä oleville tehdään 
360-arviointi, jossa henkilöä arvioidaan nel-
jältä eri kantilta. Arvioinnin henkilöstä tekevät 
siis hänen esimiehensä, alaisensa, kollegansa 
sekä hän itse. Tarkastelussa on esimiehenä 
toimiminen. 360-esimiesarviointi on osa 
Tampereen kaupungin henkilöstöstrategiaa 
eikä tämänkaltaista ja näin laajaa arviointia 
ole pelastuslaitoksella aiemmin tehty.

360-arvioinnin tavoitteena on arvioida ja 
kehittää esimiestyötä sekä auttaa esimiestä 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehitty-
mistarpeitaan esimiehenä ja lisäksi syventää 
hänen itsetuntemustaan. Arviointiprosessi 
myös tukee ja motivoi esimiestä kehittämään 
osaamistaan. 360-arviointi ei yksinään muuta 
mitään vaan arvioinnin tulosten on tarkoitus 
herättää odotuksia ja käynnistää ajatuspro-
sesseja ja parhaimmillaan nämä johtavat 
kehittämistoimenpiteisiin. 

Maaliskuun alussa järjestettiin ensimmäinen 
infotilaisuus ja palautteiden eli arviointien ke-
rääminen tehtiin heti tämän jälkeen. Arvioin-
tien perusteella Psykon tekee niistä analyysit, 
jonka jälkeen järjestetään ryhmätilaisuuksia, 
joissa tuloksia käsitellään. Kaikilla on myös 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palauttee-
seen. Pelastuslaitoksen johtoryhmälle anne-
taan yleisinfo arviointien tuloksista. 

Tavoite on, että arviointi tehdään kaikille 
esimiesasemassa oleville. Arvioinnissa eivät 
ole mukana sellaiset esimiehet, joilla ei ole 
riittävästi alaisia, koska muuten arviointeja 
tehneet henkilöt voidaan yksilöidä.  Lisätieto-
ja arvioinnista voi kysellä kehittämispäällikkö 
Tiina Salmiselta.

Työhyvinvointisuunnitelma

Työhyvinvointisuunnitelma laaditaan pelas-
tuslaitokselle tämän vuoden aikana. Suunni-

telman laatiminen aloitetaan osallistamalla 
henkilöstö mukaan. Tarkoitus on lähettää 
henkilökunnalle sähköpostikysely, jossa 
pyydetään kommentteja ja kysytään kiinnos-
tusta osallistua työryhmiin. Suunnitelman 
laadintaa varten perustetaan ohjausryhmä, 
johon tullaan nimeämään jäseniä eri henki-
löstöryhmistä. Ohjausryhmän tehtävänä on 
tehdä keskeiset linjaukset ja sen alaisuudessa 
toimivat eri teemojen ympärille muodostet-
tavat työryhmät, joissa suunnitelman työstä-
minen varsinaisesti tapahtuu. Alustavasti on 
suunniteltu, että eri teemoja olisivat johta-
minen, osaamisen ylläpito ja kehittäminen, 
työkyky, työturvallisuus ja viestintä. 

Työhyvinvointisuunnitelma on velvollisuus 
laatia työpaikalle, jossa on tietty määrä henki-
lökuntaa. Tampereen kaupunki on linjannut, 
että suunnitelmat tulee laatia konsernihallin-
nossa, liikelaitoksissa, palvelukeskuksissa se-
kä hyvinvointipalveluiden tuotantoalueilla. 

Päivystävien 
palomestareiden 
osaamiskartoitus
Päivystävien palomestareiden osaamiskar-
toitus tehdään maalis-toukokuun aikana. 
Osaamiskartoitukseen liittyvät teoriatiedon 
kartoittaminen, ominaisuustestaus, arvi-

Ajankohtaista meiltä ja muualta
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oi itsestä sekä käytännön case-harjoittelu. 
LATY-yksikkö tekee osaamiskartoituksen 
yhteistyössä Tampereen kaupungin hen-
kilöstöhallinnon kanssa. Osaamiskartoitus 
tehdään ylläpitokoulutuksen ja suurempien 
onnettomuusharjoitusten suunnittelun apu-
välineeksi. 

Ylläpitokoulutusten 
seuranta ja raportointi

Ylläpitokoulutuksen osalta seuranta- ja ra-
portointiosiota rakennetaan rescueplanne-
riin, ja se pyritään ottamaan käyttöön ennen 
kesää. Aiemmin osion piti olla jo valmis vuo-
denvaihteeseen mennessä, mutta ohjelmis-

totoimittajasta johtuvat viivästykset siirsivät 
aikataulua. Jatkossa päivittäiset koulutukset 
kirjataan ja raportoidaan rescueplanneriin. 
Lisäksi tämän vuoden aikana liitytään 9 
muun pelastuslaitoksen kanssa koulutus-
materiaali-pooliin, jonka tarkoituksena on 
saada yhteisiä materiaaleja ja suunnitelmia 
ylläpitokoulutukseen. 

Avack-infoshow

Avack-infoshow toimii pelastuslaitoksen si-
säisenä tiedotuskanavana. Avackissa on uu-
distettu kanavarakenne, mikä mahdollistaa 
tiedon jakamisen koko pelastuslaitokselle 
tai vain esimerkiksi yhdelle paloasemalle. 
Paloaseman omaa kanavaa voidaan käyttää 
yhden tietyn paloaseman asioiden tiedotta-
miseen. Lisäksi pelastusalueilla ja ensihoidol-
la on omat kanavansa. Kanavat on asennettu 
paloasemittain ja infoshown ollessa käyn-
nissä voi ruutuja myös selata omaan tahtiin. 
Sisällöntuottoa Avackiin vastuutetaan eri 
osastoille ja päävastuu sisällöntuottamises-
ta on viestinnällä. 

Avack on ollut käytössä aiemmin näytön-
säästäjänä, mutta jatkossa Avack ei ole enää 
automaattisesti näytönsäästäjä vaan se tulee 
käynnistää itse. Avackin saat käyttöösi klik-
kaamalla tietokonenäytön alapalkissa olevaa 
keltaista näyttökuvaketta. Jos kuvake ei näy, 
niin paina tietokonenäytön vasemmassa 
alareunassa olevaa ”Käynnistä”, sen jälkeen 
”Ohjelmat”, sen jälkeen ”Avack info” ja lopuksi 
”AVACK INFOSHOW 6,4 Agent”.

Jos et löydä koneeltasi näitä toimintoja, ota 
yhteys TIO-tukikeskukseen, puh. 65100, ja 
pyydä Avackin asentamista. 

Wiki

Wiki-sivusto on pelastuslaitoksen sisäiseen tie-
dottamiseen tarkoitettu verkkosivusto. Wikiin 
on tarkoitus tallettaa eri osastojen toimintaoh-

Ajankohtaista meiltä ja muualta
jeita sekä ajankohtaisia asioita kuten tiedottei-
ta. Wiki-sivusto on tarkoitettu henkilökunnan 
sisäiseen käyttöön. Wiki-sivustoon pääsee 
myös kaupungin tietoverkon ulkopuolelta, 
eli käytännössä miltä tietokoneelta tahansa. 
Wiki on ollut käytössä jo muutaman vuoden, 
mutta nyt sen käyttöä tullaan tehostamaan. 
Wikin avulla on tarkoitus päästä eroon esimer-
kiksi liitetiedostojen lähettämisestä koko hen-
kilökunnalle sähköpostin välityksellä. Mikäli 
Wikin kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Veijo 
Kajániin, p. 0405430353

Nou Hätä!

Nou Hätä -kampanja on jokakeväinen 8.-luok-
kailaisten turvallisuustaitoja teoria- ja käytän-
nöntasolla opettava ja testaava kampanja. 
Kampanja on SPEKin suunnittelema, mutta 
käytännössä turvallisuusasioiden opettami-
nen nuorille tehdään pelastuslaitoksien toi-
mesta. Lisäksi nuoret voivat hyödyntää Nou 
Hätä -kampanjan internet-sivustojen mate-
riaalia. Kilpailu on kolmivaiheinen ja nuo-
ret kilpailevat kolmen hengen joukkueissa. 
Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään alku-
karsinta. Alkukarsinnassa joukkueet tekevät 
kouluilla teoriakokeen ja koulut tarkastavat 
itse kokeiden tulokset Jokaisesta koulusta 
pyydetään parhaiten pärjänneet joukkueet 
pelastuslaitoksen järjestämään käytännön-
kokeeseen. Toisessa vaiheessa järjestetään 
aluekilpailu, jonne kutsutaan yhteispisteiden 
perusteella parhaita joukkueita. Aluekilpai-
lun voittaja pääsee loppukilpailuun, jonka 
voittajat saavat iPadit ja voittajajoukkueen 
koulu saa 2000 € turvallisuuspalkinnon Lä-
hiTapiolalta. Voittajajoukkue saa myös Nou 
Hätä -mestaruuden symbolin eli kromatun 
palomiehen kypärän.   

Alkukarsinnat järjestetään maaliskuun aikana 
ja aluekilpailu 18.4. Loppukilpailu käydään 
Pelastusopistolla Kuopiossa 16.5. 

Elina Haapala
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Hervannan laskettelurinteessä kisattiin 
lauantaina 9.3.2013 Snowscootin SM-
mestaruudesta.

Snowscoottaus on laskettelun yksi muoto, 
jossa on tavallaan yhdistettynä lumilautailu 
ja BMX pyöräily. Snowscoot-X kisassa las-
ketaan kelkalla, jossa renkaiden tilalla ovat 
laudat ja ne on yhdistetty BMX-pyörän kal-
taiseen runkoon. Laskija seisoo takasuk-
sen päällä ja ohjaa kelkkaa kallistelemalla 
ja kääntämällä ohjaustangosta.

Snowscoot on alun perin lähtöisin Rans-
kasta ja laji on tuotu Suomeen 1990- luvun 
puolivälissä. Suosituinta Snowscoottaus 
on Japanissa, Koreassa sekä Uudessa 
Seelannissa. Euroopasta löytyy paljon 
harrastajia Ranskasta, Sveitsistä ja Itä-
vallasta. Suomessa laji on ollut vahvassa 
nousussa muutaman vuoden.

Hervannan rinteeseen oli tehty kisaa var-
ten rata, josta löytyi monenmoisia haastei-
ta mm. droppi, syherömutkia, kallistettuja 
mutkia, pattisuora, keppirata, jäädytetty 
metsäosuus ja tuplattava hidaste.

Kisassa oli 15 osallistujaa, jotka kaikki 
laskivat 4 alkuerää, keräten niistä pisteitä 
finaaleja varten. Kerrallaan laski aina 4 
kilpailijaa yhteislähdöllä. Kolareiltakaan ei 
kokonaan vältytty, mutta loukkaantumisia 
ei onneksi sattunut.

Vuoden 2013 Snowscoot-X suomenmes-
taruuden voitti Mikko Nieminen Laaja-
vuoresta. Toiseksi sijoittui parin vuoden 
takainen mestari Aleksi Jokinen, joka 
työskentelee palomiehenä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella. Kolmas sija tuli viime-
vuoden mestarille Miikka Lehtiselle.

Sanna Kauppinen

Aleksista 
snowscoot SM-
hopeamitalisti

käy  tutustumassa lajiin:
http://snowscoot.blogit.fi/snowscoot-videot/

Kuva Juha Sila
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Brasilialainen Ju-jutsu on kamppailulajeja va-
kavasti harrastavien piirissä jo laajalti tunnet-
tu ja tehokkaaksi tunnustettu kamppailu- ja 
itsepuolustustyylisuunta. Brasilialaisen ju-jut-
sun maailmanlaajuinen läpimurto tapahtui 
1990-luvun alussa ensimmäisten USA:ssa 
suurelle yleisölle järjestettyjen vapaaottelu-
jen (Ultimate Fighting Championships, UFC) 
myötä. Kisoissa oli edustettuna erilaisten 
kamppailulajien edustajia, mutta erityisesti 
hämmästeltiin brasilialaista Ju-jutsua, jonka 
hoikka ja pienempikokoinen edustaja kukis-
ti kaikki vastustajansa näytöstyyliin näiden 
koosta ja tyylilajista riippumatta. 

Brasilialaisen ju-jutsun tehokkuus piilee sen 
realistisissa maataistelutekniikoissa: erityi-
sesti erilaisissa lukoissa ja kuristuksissa. Tämä 
perustuu siihen tosiasiaan, että todellisessa 
vakavassa kamppailutilanteessa lähes aina 
joudutaan lähikontaktiin ja edelleen maahan. 
Tästä on paljon tilastotietoa ja tämä näkyy 
myös jatkuvasti vapaaottelukilpailuissa. 
Otteluja voisi usein kuvata mattoshakiksi, 
jossa yhdistyvät henkiset ja fyysiset voima-
varat sekä monipuoliset tekniikat. Kilpailuissa 
käytettävä pistelaskentajärjestelmä palkitsee 

Ilmari Leppäselle 
Brasilian ju-
jutsun EM-kultaa
todellisessa itsepuolustustilanteessa toimivia 
asemia ja tekniikoita.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella työskentele-
vä Palomies Ilmari Leppänen osallistui tam-
mikuussa Bjj:n Euroopan open kilpailuun 
Lissabonissa. Ilmari voitti oman sarjansa yli-
voimaisesti tuoden kotiin EM-kulta mitalin. 
Tässä pieni haastattelu Euroopan kovimmalta 
sinivyöltä: 

Olit ottelemassa tammikuussa 2013 BJJ:n 
Euroopan open kilpailuissa Lissabonissa. 
Käytiinkö kisoihin karsinnat Suomessa?
Kisoihin ei ollut karsintoja, seuran sisällä mietit-
tiin, kuka on halukas lähtemään ja ketä sinne 
kannattaa lähettää kisaamaan.

Kuinka paljon treenasit ennen kisoja ja 
missä treenasit?
Kyllä treeniä tuli joka vapaapäivälle, työpäivi-
nä koetin ottaa rennommin. Yleensä iltaisin oli 
lajitreenit ja aamupäivästä kävin puntilla tai 
lenkillä, välillä piti tietenkin ottaa vähän kevy-
emmin ja palautella. Kisojen lähestyessä treeni 
keskittyi painiin ja kondistreeni jäi vähemmälle. 
Viimeinen viikko sitten herkisteltiin. Painitree-
nit tein Tampereen Ju-jutsu koululla (Tjjk:lla) ja 
puntin Keskuspaloasemalla.

Missä painoluokassa ottelit ja tiputitko 
painoa kilpailuita varten?
Painin -94,3 kg:n-painoluokassa. Vähän jou-
duin tiputtamaan, kun punnitus tapahtuu 
kimono päällä ennen ekaa matsia, mutta ti-
putuksen tein hyvissä ajoin, että pystyin ennen 
kisoja tankkaamaan hyvin.

Montako ottelijaa oli sinun painoluokas-
sasi?
Taisi olla vähän yli 30.

Kuinka monta voittoa tarvittiin, että EM-
kulta oli taskussa?
Viisi voittoa vaadittiin kultaan.

Voititko ottelut pisteillä vai teitkö joitakin 
kuristuksia tai lukkoja?
Voitin kaikki ottelut pisteillä, taisin tehdä joka 
ottelussa yli 10 pistettä. Meikäläisen paini on 
positiopainia, en lähde riskillä hakemaan lo-
petuksia, jos en ole varma onnistumisesta. Ja 
kun on turvallinen johto pisteillä, niin ei aina 
kannata väsyttää itseään hakemalla väkisin 
lopetusta.

Olitko etukäteen tehnyt suunnitelman, 
miten lähdet ”pelaan” vai veditkö lonkal-
ta tekniikkaa?
Kyllä oli selkeä suunnitelma, joka toimi neljässä 
ensimmäisessä ottelussa. Halusin alasviennin 
ja päästä pitämään kaverin selällään matos-
sa, sen jälkeen päältä pystyin hakemaan ohi-
tuspisteitä ja selkään menoja. Finaalissa tuli 
vaan vastaan päätä pidempi judo-taustainen 
kaveri, joka oli selkeästi parempi pystyssä, joten 
jouduin vetämään kaverin mattoon. Matossa 
kaveri ei ollut sitten niin kova ja onnistuin teke-
mään sweeppi pisteet, ohitus pisteet ja taisin 
käydä selässäkin.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla 
on Ju-jutsun suhteen? Koska tulee purp-
puravyö?
Bjj vaihtuu nyt hetkeksi lukkopainiin. Kevääl-
lä olisi tähtäimessä lukkopainin SM-kisat ja 
niiden jälkeen huhtikuussa käytävät lukko-
painin EM-kisat. Kaikissa kisoissa lähdetään 
hakemaan oman painoluokan voittoa. EM-
kisoissa se on helpommin sanottu kuin tehty. 
Seuraavista bjj-kisoista en ole vielä päättänyt, 
mutta niissä varmaan jo kisataan purppuralla, 
toivottavasti.

Ensihoitaja Tuomo Mäntyniemi 

Juuri ennen lehden painoon menoa tuli 
tieto, että Ilmari voitti oman painoluok-
kansa lukkopainin SM-kultaa. Tämä me-
riitti oikeuttaa hänet osallistumaan luk-
kopainin EM-kisoihin.

Mitä on Brasilian Ju-jutsu 
(Bjj)

?

Ilmari Leppänen kuvissa oikealla (tumma 
kilpailuasu).
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Pekka Marjamäen muistohöntsy oli mielen-
kiintoinen kiekkotapahtuma, joka veti noin 
400 innokasta katsojaa Hakametsä 1 halliin. 
Vastakkain olivat joukkueet TaPU Oldtimers 
(TaPU) ja Tappara All Stars (Tappara). Pelissä 
oli kaksi 20 minuutin erää.

TaPU aloitti vahvasti ja otti johdon Hannu Tuh-
kasaaren tekemällä maalilla. Se jäikin sitten 
ainoaksi, sillä Tappara tuli ja tykitti 10 maalia. 
Paikallisten kiekkoasiantuntijoiden mukaan 
TaPUllakin olisi ollut vielä mahdollisuuksia 
maalien tekoon, jos se vain olisi päässyt sini-
viivan yli Tapparan puolelle. Joka tapauksessa 
peli oli rehtiä ja vastustajaa kunnioittavaa, jos-
ta voi SM-liigakin ottaa esimerkkiä.

Mieleenpainuva iltajuhla 

Iltajuhlan aluksi vierailla oli mahdollisuus tu-
tustua museokeskus Vapriikissa Pekka Marja-
mäen muistonäyttelyyn. Ilta jatkui puheilla, 
pelastuslaitoksen mieskuoro Tulikukkojen 
esityksellä ja TaPUn jääkiekkojoukkueen nu-
mero kolmen paidan ”jäädyttämisellä”. Tällä 

numerolla Pekka Marjamäki pelasi myös Ta-
PUn jääkiekkopelit.

Illan aikana Pekka Marjamäkeä muistettiin 
monessa puheenvuorossa. Ylipalomies Pertti 
Seppälä ja eläkepalomies Pekka Alanen toi-
vat esille Pekka Marjamäen palomiespuolen. 

Hänen vertaistaan teknistä osaamista ei mo-
nella palomiehellä ole. 

Maittavan illallisen jälkeen musiikkia soittivat 
kaksi bändiä. Edelleen nimettömässä bändis-
sä soittivat pelastuslaitoksen Aki Jordman, 
Timo Tuominen ja Antero Niemi. Veijarit-yh-

Pekka 
Marjamäen 
muistogaala

Helmikuun 1. päivänä vietettiin kiekkolegenda Pekka Marjamäen muistogaalaa. 
Tampereen Palokunnan Urheilijoiden (TaPU) järjestämät juhlat alkoivat jo päivällä 
”muistohöntsyllä”, jonka jälkeen siirryttiin viettämään iltaa museokeskus Vapriikkiin.

Kuva Mika Kanerva

Kuva Mika Kanerva
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tyeessä musisoivat Juuso Liinamaa, Kari Lamervo, Sirpa 
Jokinen sekä pelastuslaitoksen henkilökunnasta Timo 
Tuominen ja Markku Salmijärvi.

Pekka Marjamäen muistogaala oli onnistunut tapah-
tuma, josta voidaan kiittää kaikkia sen järjestelyihin 
osallistuneita. Erityiskiitoksen saavat Petteri Meskanen 
ja Matti Välikoski, jotka kantoivat päävastuun tapahtu-
man järjestelyistä. Tapahtumasta on kuulunut pelkkää 
positiivista palautetta. Tapparan miesten mielestä he 
eivät ole koskaan osallistuneet näin hyvin järjestettyyn 
juhlaan. Jääkiekkomuseossa oltiin yllättyneitä, kuinka 
suurta kunnioitusta palomiehet tuntevat omia virkavel-
jiään kohtaan.

Tapparan joukkueessa pelasivat
1  Sutinen Olli
3  Marjamäki Pete  
3  Marjamäki Jere 
4  Helander Hannu
5  Kallio Jorma
6  Litma Lasse
7  Aho Lasse
8  Ojanen Janne
10 Susi Timo
11 Porvari Jukka
12 Ansakorpi Pertti
13 Heikkinen Kari
15 Silvennoinen Juha
16 Piirinen Jukka-Pekka (kapteeni)
21 Oksanen Hannu
25 Koskiniemi Jari
27 Alasaukko-oja Antti

Valmentaja: Virtanen Antti
Huolto: Pekkanen Jorma, Männistö 
Jarmo 

TaPU
1  Mansikkaviita Ilari  mv.
7  Perkiö Antero (kapteeni) 
11 Mielonen Jari
14 Järvelä Harri
16 Leppänen Jukka
17 Korkiamäki Tommi
20 Tuhkasaari Hannu 
33 Isotalo Matti
61 Käyhkö Kari
66 Viitasaari Jouni
72 Vana Mika
74 Karinko Lassi
89 Nieminen Jussi
94 Jokinen Jari-Vesa
95 Friman Harri
99 Tuominen Pertti

Valmentajat: Välikoski Matti, Meskanen 
Petteri 
Huolto: Sulonen Jussi, Turunen Teemu

Vas. kuvassa vanhoja työ- ja pelitovereita: Pekka 
Kuusisto, Pekka Leimu ja Jorma Vilén. 
Yläkuvassa karikatyyripiirrustus Pekasta.
Alakuvassa ”muistohöntsyyn osallistuneet pelaajat”

Kuva Mika Kanerva
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Aloitteessa ikkuna-avainten sijoittamisesta 
pelastuskalustoon toivottiin, että esimerkik-
si paineilmalaitteisiin kiinnitettäisiin ikkuna-
avaimet, joten ne olisivat aina saatavilla. 
Asia viedään teknisen valmisteluryhmän 
kokoukseen. Päätettiin myös muistuttaa 
henkilökuntaa, että pelastuskalustossa on 
letkunkannatin, jonka toista päätä voidaan 
käyttää ikkuna-avaimena.

Keskuspaloasemalle kaivattiin lisää lämmi-
tystolppia kahdessa aloitteessa. Tampereen 
kaupungilta pyydetään ohjeistusta lämmi-
tystolppien käytöstä sekä selvitetään mui-
denkin paloasemien pysäköintikäytäntö.

Yhdessä aloitteessa haluttiin erikoisyksiköi-
den kuljettajille talvivarustepakettia. Hank-
keen tarpeellisuus selvitetään.

Isoon luentosaliin, jossa pidetään myös 
paljon ulkopuolisten luentoja, ehdotettiin 
hankittavaksi ”maallikkodefi”. Asiaa vielä sel-
vitetään ja defit hankittaneen.

Palomiesten kunnon seuraamiseksi ehdotettiin 
”liikennevalo-mallia”. Näin voitaisiin päätä jo en-
nakolta vaikuttamaan, että palomies ei joudu 
”punaiselle” alueelle. Aloite huomioidaan, kun 
palomiesten kunnon testaukseen liittyvässä työ-
ryhmässä tehdään toimenpide-ehdotuksia.
 
Vesisukeltajille haluttiin parempia sukellus-
radioita. Radiokaluston tila selvitetään ja sen 
jälkeen tehdään päätös toimenpiteistä.

Yksi aloite käsitteli BUFF-monikäyttöhuivin 
hankkimista henkilöstölle. Monikäyttöhuivi 
voidaan hankkia PR-tuotteeksi sidosryhmän 

edustajille. Koko henkilöstön osalta asia an-
nettiin stipendirahaston käsiteltäväksi.

Nykyaikaisia suojakypäriä ja parempaa valai-
sinkalustoa ensihoitajien käyttöön toivottiin 
yhdessä aloitteessa. Kaluston kunto selvite-
tään ja tehdään tarvittavat parannukset.

Pelastuskalustoon ehdotettiin hankittavaksi 
varoitusvilkkuja muun liikenteen ohjaamisek-
si. Tällaisten tielle asetettavien, auton yliajon 
kestävien vilkkujen tarpeellisuuden selvittää 
tekninen valmisteluryhmä.

Aloite Kiilujen hankkimisesta helikopterin 
alasohjaukseen ei ole pelastuslaitokselle vielä 
ajankohtainen, sillä neuvottelut Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin kanssa ovat kesken. Kiilut 
ovat palavia ”soihtuja”, joilla voidaan osoittaa 
laskeutumispaikka helikopterille.

Suurempiin kolarisumiin toivottiin toimivaa 
merkitsemistapaa, jolla voidaan tehokkaasti 
ajoneuvoihin merkitä, onko se jo tarkastettu, 
jotta päällekkäiseltä työltä vältytään. Aloitteen 
johdosta päätettiin kysyä Keski-Uudenmaan 
toimintatapaa vastaavissa onnettomuuksissa, 
sillä heillä on käytössä merkintäkortit.

Mahdollisissa työtapaturmissa tai muissa 
vakavissa henkilöstön onnettomuuksissa 
jää onnettomuuden uhri usein yksin sel-
vittämään erilaisia korvausasioita. Yhdessä 
aloitteessa toivottiin, että pelastuslaitoksella 
olisi yhteyshenkilö, joka hoitaa tällaisia asioi-
ta. Tampereen kaupungilla on ohjeistukset 
asiaan, mutta pelastuslaitos selvittää tämän 
hetkisen käytännön ja laatii tarvittaessa oh-
jeen, miten menetellään.

Aloitteita 
tasaiseen 
tahtiin

Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstö voi lähettää aloitteita 
sähköpostiosoitteeseen aloite.pelastuslaitos@tampere.fi. Aloitetoiminnan tarkoitus 
on kehittää työyhteisön työtapoja ja kalustoa. Vaikka aloitteet eivät johtaisi 
toimenpiteisiin, niin niiden yhteydessä tulee usein esille muita asioita, jotka 
kaipaavat kehittämistä. Esittelemme nyt tiivistelmän viimeaikaisista aloitteista.
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Pelastuslaitoksen ”leikkimielistä” hiihto-
päivää vietettiin 6.3 Kaupissa perinteisten 
sprinttiviestien merkeissä. Kaikkiaan viisi 
joukkuetta osallistui kisaan. Viestissä hiih-
dettiin viisi osuutta perinteisellä tyylillä ja 
viisi osuutta luistellen. Tasaisuudesta kertoi 
se, että kolmen joukkueen ankkurit lähtivät 
lähes samaan aikaan. Kisan voittaja oli 4.-jaos 

Hiihtopäivä Kaupissa
(33,40), toinen oli 1.-jaos (33,46), pronssia sai 
3.-jaos (33,56), neljäs oli 2.-jaos (34,39) ja vii-
denneksi tuli päivähenkilöstö (36,47). 

Kisan jälkeen tosin selvisi, että 4.-jaoksessa oli 
hiihtäjiä, jotka eivät virallisesti jaokseen kuulu. 
3.-jaoksessa taas oli vajaa joukkue ja muutama 
hiihtäjä hiihti osuuden kahteen kertaan. 

Ote protestista: 

Vaikka protestiamme ei edes käsitelty, em-
me vie asiaa korkeampiin oikeusasteisiin 
siellä kuluvan pitkän käsittelyajan aiheut-
taman kärsimyksen seurauksena syntyvän 
ensi vuoteen tähtäävän harjoittelun moti-
vaation laskun takia.
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Biojätteen keräys pelastuslaitoksella tehostuu

Kansallisten jätestrategian mukaan vuonna 2016 
ei eloperäistä jätettä enää vietäisi muun jätteen 
seassa kaatopaikoille. Biojäte mätänee hapettomissa 
olosuhteissa, jolloin syntyy metaanikaasua eli 
kaatopaikkakaasua. Tämä kaasu on merkittävä 
kasvihuonekaasu ja näin ollen se edistää ilmaston 
lämpenemistä. 

Jätelain hengen mukaisesti pyritään 1) estä-
mään jätteen syntyminen, 2) hyödyntämään 
jäte materiaalina, 3) pyritään hyödyntämään 
jäte energiana ja 4) jäte lopulta sijoitetaan 
kaatopaikalle. Biojätteen osalta hyödyn-
täminen tarkoittaa kompostointia, jolloin 
biojäte muuttuu hapen kanssa mullaksi ja 
hiilidioksidiksi. Multa voidaan hyödyntää 
maanrakentamisessa. 

Biojätteen lajittelussa ei ole merkittävää ta-
loudellista merkitystä, vaikka halvempi biojä-
te vähentääkin kalliimpaa penkalle menevää 
jätettä. Jäljelle jäävä jäte ilman biojätettä on 
pitkälti pelkkää palavaa materiaalia, kun me-
talli ja lasi on lajiteltu pois. 
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Biojätteen keräys pelastuslaitoksella tehostuu
Hyvä-paha biojäte

Biojätteestä liikkuu erilaisia myyttejä ja us-
komuksia, jotka eivät välttämättä pidä paik-
kaansa. 

Aloin biojätteen keräyksen, mutta kaikki eri 
jäteastiat tyhjennettiin samaan autoon.

Selityksenä voi olla, että jätteet kerätään mo-
nilokeroautoon (ei käytössä Pirkanmaalla), 
jolloin näyttää siltä, että kaikki jäte menee 
samaan kuormaan. Jonkun jätehuollon alu-
eella kerätään eri jätteet erivärisiin pusseihin, 
jolloin optinen lajittelija tekee lajittelijan kul-
jetuksen jälkeen lajittelukeskuksessa. 

Kaikki ne menee kuitenkin samaan penkkaan.

Joskus jäteastiat voidaan tosiaan joutua tyh-
jentämään samaan kuormaan. Astia on saat-
tanut sisältää liikaa muuta jätettä kuin bio-
jätettä, jolloin asia joudutaan tyhjentämään 
normaaliin roskakuormaan. Mahdollista on 
myös, että jäteastialle tehdään pesu, jolloin 
se on tyhjennettävä. 

Käytännön toimenpiteet 
biojätteen osalta 
pelastuslaitoksella
Pirkkalan paloasemalla on biojätteelle jo 
omat keräysastiat. Seuraavaksi biojätettä ale-

taan lajitella Nokialla ja Keskuspaloasemalla. 
Nykyisellään on jo toki käynnissä biojätteen 
lajittelu esimerkiksi Keskuspaloaseman ruo-
kalassa. Muiden asemien osalta biojätteen 
erilliskeräys otetaan käyttöön pikkuhiljaa ja 
valmiudet siihen ovat jo olemassa. Jätelajit-
telupisteisiin laitetaan lajitteluohjeet ja lajit-
teluohjeet tallennetaan myös Wikiin. Ohjeita 
päivitetään sitä mukaan, kun eri paloasemilla 
aloitetaan biojätteen erilliskeräys. 

Elina Haapala
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Omassa organisaatiossamme tuli viime vuo-
sien varrella ilmi säätämisen tarvetta. Siihen 
reagoitiin ja uusilla toimintamalleilla startat-
tiin vuoden 2011 alusta. Muutoskivut olivat 
osalle väestä koviakin ja joiltakuilta hukkui 
hetkeksi tekemisen ja olemisen punainen 
lanka. Turvallisuuden tekemistä jatkoivat sa-
mat ihmiset kuin aiemminkin, mutta uudessa 
asennossa kaikki ei ollutkaan heti itsestään 
selvää. Haikeus vanhan perään oli suurta ja 
vieläkin aiheesta toisinaan puhutaan kuin 
menetetystä Karjalasta.  

Kului lähes kokonainen vuosi ennen kuin iso 
dieseli alkoi löytää uudet säätönsä ja kävi taas 
melko tasaisesti ja kaikilla sylintereillä.

Matkan varrella on panostettu laatu- ja työhy-
vinvointiyksikön toimintaan. Asetetut tavoit-
teet ovat kunnianhimoisia. Hyvä niin. Varmasti 
kaipaammekin ravistelua ja uusia ajatuksia, 
uusia tapoja toimia ja toteuttaa. Toivottavasti 
väestä löytyy tähän tarpeeksi joustavuutta, 
ennakkoluulottomuutta ja yhteistyökykyä – 
se jää nähtäväksi. Huomisen huipputiimi val-
mennetaan tänään. Onko valmentaja meidän 
joukkueessa kunkku vai kuoriämpäri?    

Uudet tuulet ovat tervetulleita, mutta vanhaa 
pitää myös arvostaa ja kunnioittaa. Se, miten 
pohjaa on palokunnissa luotu viimeiset sata 
vuotta, ei voi olla kokonaan väärin tai täysin 
arvotonta. Kantava pohja tulee historiallises-
ta tavasta tehdä ja toimia. Nykyajan mahdolli-
suuksien yhdistäminen perinteiseen pohjaan 
teettää työtä. Poikkeukselliset työaikajärjes-
telyt niihin liittyvine reunaehtoineen vaativat 
suunnittelussa pitkän aikavälin ennakointia 
onnistuakseen ajatellulla tavalla.  Iso talo 
elää päivittäisen elämän toteuttamisessa toi-
mintasuunnittelun ja henkilöstösijoittelun/-
rekrytoinnin osalta lomakausi kerrallaan ja 
ajankäyttöön liittyvät asiat on oltava pöydäl-

lä vähintään yhden lomakauden ennakolla. 
Nyt keväällä olisikin hyvä lyödä otsikkotasolla 
lukkoon syksyn 2013 päivämääriä, vaikka si-
sällöistä emme tietäisi vielä mitään.

Uuden terveydenhuoltolain muassaan tuo-
mat ensihoidon uudelleen järjestelyt am-
matillisen osaamisen ja koulutustason vaa-
teineen asettivat vuoden vaihteessa koko 
pelastuslaitoksen miehistön uuteen arvioin-
tiin ja sitä kautta jossain määrin uusiin ase-
mapaikkoihin, työvuoroihin tai tehtäviin. Jo-
kuset sairaankuljetuksen henkilöstöstämme 
löysivät itsensä sijoitettuna ”kaukana kotua”. 
Toivottavasti kaikki uudelleen sijoitetut ovat 
shokistaan toipuneet. Informaatiota aihees-
ta jaettiin kattavasti eri tilaisuuksissa. Pitää 
muistaa, että näillä keinoin säilyi työpaikka 
– eikä muuttunut muu kuin työpiste.  
Työnantaja säilyi samana.

Kun Pirkanmaan hätäkeskus muuttaa vuo-
den 2014 alkuun mennessä toimintoineen 
Poriin, muutamme me pirkanmaalaiset sata-
kuntalaisten kanssa samaan nuottiviivastoon.  
Muutoksia on lupa odottaa. Edustajamme 
neuvottelevat reunaehdoista ja sisällöistä 
näinä aikoina ja sinksaamisen laajuus selviää 
aikanaan. Oppitunteja tiedossa… 

Kun muutos toteutuu, on varmaa että 
oman Wivimme painoarvo ja rooli kasvaa 
entisestään. Wivin ja omien johtamisjärjes-
telmiemme kehittäminen tulevat olemaan 
operatiivisen toimintamme keskeisimpiä 
panostusalueita.  

Muutosvirran keskellä, tai juuri sen ansiosta 
henkilöstön kannalta tapahtuu paljon hyvää 
kehitystyötä. Työturvallisuuteen ja sen suo-
rittamisen terveydellisiinkin osa-alueisiin 
puututaan kuluvana vuotena uudella ohjeis-
tuksella, kiitos työsuojeluväkemme tulevien 

esitysten. Puhdas paloasema ja altistumisien 
minimoinnin hankkeet ovat osa kansallista ja 
jo kansainvälistäkin kehitystyötä palomiehen 
työn terveysriskien eliminoimiseksi.  

Myös kilpailukykyisyyshanke näkyy ja tun-
tuu. Työnantajan yhteistyössä työntekijöiden 
luottamushenkilöiden kanssa tekemä vuosien 
pohjatyö ja esitykset ovat nostaneet Pirkan-
maan pelastustoimen muun maan tasoon. 
Kilpailussa pätevästä koulutetusta henkilös-
töstä työpaikka meillä on tulevinakin vuosina 
haluttu ja monien tavoittelema asia.  

Jatkossakin arvioimme omaa toimintaamme 
monin tavoin ja muutoksia tehdään tarvit-
taessa. Yhteiskunta ympärillämme muuttuu 
koko ajan. Meidän on vastattava muutoksen 
haasteisiin. Toimimme veroeuroilla ja yh-
teiskunnalla on oikeus vaatia meiltä parasta 
mahdollista tehoa kaikkeen toimintaamme 
aivan kokonaisvaltaisesti. Se että teemme 
muutoksia itse, on viisasta reagointia nyky-
maailman menossa, jossa seisovaan veteen 
juuttuvat organisaatiot saavat ennen pitkää 
ulkopuolisen arvioitsijan vierailulle.   Konsul-
teilla, kuten tunnettua, on huono maine.

Joudumme jatkossakin kilvoittelemaan 
olemassa olevien määrärahojen puitteissa 
taloudellisen tehokkuuden ja toiminnalli-
sen tehokkuuden ristiaallokossa. Taloudesta 
päättävät päätöksen tekijät. Se on sitä poli-
tiikkaa. Jokainen meistä palvelussuhteessa 
pelastuslaitokseemme oleva muurahainen 
voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että 
toiminnallinen tehokkuutemme on tarkaste-
lun kestävä. Se on sitä ammatillisuutta. Kukin 
tekee sen omalta tontiltaan.

Aivan jokainen. Joka päivä.

Itäisen pelastusalueen palopäällikkö Pekka Mellin

Ei mikään 
ajopuuteoria

Mikään muu ei ole pysyvää, paitsi muutos.  Näin kertoo kliseinen totuus.  
Voimmeko siis päätellä olevamme kaiken aikaa erittäin vahvan pysyväisyyden, 
eli jatkuvan muutoksen virrassa?
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Tyrvään  
VPK:lle uusi asema

Sastamalan Sammaljoen kylässä Tyrvään 
VPK:n Sammaljoen paloasema vihittiin käyt-
töön 26.1.2013. Asemalla toimii Tyrvään 
VPK:n Sammaljoen osasto nuoriso-osastoi-
neen. Hälytysosastoon kuuluu yhdeksän 
sammutusmiestä.

Paloaseman kokonaispinta-ala on 207,5 m2, 
mikä koostuu kahden auton kalustohallista 
sekä henkilöstö- ja kokoustiloista. Lisäksi ra-
kennuksessa on kylmä autotalli. 

Mukana avajaisissa oli pelastuslaitoksen Hot 
Pois -yhtye.

Akaan uusi paloasema 
nousi harjakorkeuteen
Akaan paloaseman harjannostajaisia vietet-
tiin 18.1.2013. Uusi paloasema sijaitsee Akaan 
Toijalassa Hirsikankaalla, lähellä valtateiden 3 
ja 9 risteysaluetta. Paloaseman on tarkoitus 

Paloasemaverkosto 
uudistuu
Alkuvuodesta Pirkanmaalla vihittiin käyttöön yksi paloasema ja kahden 
paloaseman harjannostajaisia vietettiin.

olla käytössä tilat vuokraavalla Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella huhti-toukokuussa 2013.

Paloasema on kooltaan 984 neliömetriä, 
josta suurimman pinta-alan valtaa autohalli. 
Rakennukseen tulee muun muassa tilat vaki-
naisen pelastustoimen ja VPK:n toiminnoille 
sekä kaupungin johtokeskukselle. Lisäksi 
tiloista löytyvät henkilökunnan puku- ja le-
pohuoneet, sauna ja kuntosali.

Teivon paloaseman 
harjannostajaiset

Ylöjärvelle, Hiitintielle valmistuvan paloase-
man harjannostajaisia viettiin 1.2.2013. Palo-
asemalle tulee neljä tallia ja pesuhalli. Tilaa 
on kahdelle pelastusyksikölle ja ambulans-
sille. Rakennuksessa on myös miehistötilat 
pesutiloineen, henkilöstön toimistotiloja 
sekä näitä palvelevia teknisiä tiloja.
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Tilaisuuden aluksi meteorologi Kerttu Kota-
korpi kertoi pro gradu -työstään, jossa selvi-
tettiin eri sääilmiöiden ja pelastustoimen eri 
onnettomuustyyppien esiintyvyyttä ja kes-
kinäisriippuvuuksia. Esimerkiksi kovien pak-
kasten ja rakennuspalojen sekä vastaavasti 
viikonpäivien ja maastopalojen yhteys on 
tilastollisesti selvä; sääolot ohjaavat osaltaan 
myös ihmisten käyttäytymistä tavalla joka 
voi johtaa onnettomuustapahtumaan. Myös 
myrskyjen ja kovien hellejaksojen suora vaiku-
tus onnettomuuksien syntymiseen on selvä.

Meteorologi Tuomo Bergman kertoi ensin 
aamupäivällä sääilmiöistä ja niiden synnystä 
sekä tulevaisuuden sääkehityksestä, mm. il-
mastonmuutoksen pitkäaikaisvaikutuksista. 
Iltapäivällä Tuomo esitteli Ilmatieteenlai-
toksen erilaisia, viranomaisille tarkoitettuja 
säätietopalveluja, joilla on nykyään mahdol-
lista ennakoida sään kehittymistä ja varautua 
ennalta paremmin myös pelastustoiminnan 
tehtäviin.

Palopäällikkö Ari Vakkilainen kertoi käytän-
nön kokemuksia joulukuussa 2011 sattunei-
den Tapani- ja Hannu-myrskyjen vaatimasta 
pelastustoiminnasta ja sen järjestelyistä. Laa-
jasta onnettomuusalueesta ja suuresta teh-
tävien määrästä johtuen tilanne vaati mm. 
pelastustoiminnan johtamisen keskitettyä 
organisointia, sekä tiivistä yhteistoimintaa 
mm. hätäkeskuksen, sähköyhtiöiden, Puo-
lustusvoimien ja useamman Pirkanmaan 
kunnan kanssa. Keskeisenä kehittämiskoh-
teena Ari Vakkilainen nosti esiin ennakkova-

rautumisen merkityksen sekä eri toimijoiden 
toimivastuiden selvittämisen. 

Yhteenvetona todettiin, että sääilmiöistä ja nii-
den vaikutuksista on saatavissa tällä hetkellä 

Pelastustoimea 
kuormittavat vaaralliset 
säätilanteet

Tampereen Keskuspaloaseman isossa luentosalissa järjestettiin torstaina 7.3.2013 
Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen Palopäällystöliiton Pelastustoimea kuormittavat 
vaaralliset säätilanteet -koulutussarjan tilaisuus, joka oli suunnattu pelastuslaitosten 
ja kuntien varautumisesta vastaaville, sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta 
keskeisten toimijoiden kuten energia- ja vesilaitosten edustajille ja muille aiheesta 
kiinnostuneille. Tilaisuuksien tarkoituksena oli antaa osallistujille uusinta tietoa 
erilaisista sääilmiöistä ja niiden vaikutuksista varautumisen suunnittelun tueksi sekä 
edistää eri toimijoiden välistä yhteistoimintaa.

jo hyvin tietoa, haasteena eri organisaatioilla 
on pystyä hyödyntämään olemassa olevaa 
tietoa oman toimintansa kehittämiseen.

Tilaisuuteen osallistui Pirkanmaan pelastus-
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Pelastustoimea 
kuormittavat vaaralliset 
säätilanteet

laitoksen operatiivinen päällystö sekä eri yh-
teistoimintaosapuolten edustajia yhteensä 
49 henkilöä.

Palomestari Jari Nieminen

Ilmavoimien materiaalilaitoksen Tampereen toimipisteessä järjestettiin yhteis-
harjoitus toimipisteen oman pelastusjoukkueen ja Tampereen VPK:n kanssa. 
Harjoituksen tavoitteena olivat viranomaisyhteistyön parantaminen onnetto-
muustapauksissa ja viranomaisverkon käyttäminen pelastustoimen johtamisessa. 
Harjoituksessa Puolustusvoimat lainasivat Virve-radiot pelastuslaitokselta, koska 
harjoitustilanteessa ei ollut mahdollista käyttää yhteistä kanavaa. Tositilanteessa 
yhteinen kanava on olemassa, mutta sitä ei ollut mahdollista käyttää harjoitusti-
lanteessa. Harjoituksen suunnittelivat Harri Terrinen Ilmavoimien materiaalilai-
tokselta ja Samuli Rahikainen Tampereen VPK:sta, jotka vastasit myös käytännön 
järjestelyistä. Koska kyseessä oli Puolustusvoimien kohde, oli kaikkien harjoituk-
seen osallistuneiden tiedot ilmoitettava etukäteen.

Ilmavoimien materiaalilaitoksen Tampereen toimipisteessä lavastettiin tilanne, 
jossa kaasusäiliö on räjähtänyt. Tilassa, jossa räjähdys tapahtui, oli paljon palavia 
nesteitä ja kaasuja. Harjoitustilanteessa mallinnettiin tilannetta, jossa koko hal-
li täyttyy nopeasti savulla, vaikeuttaen potilaiden etsintää. Samuli Rahikainen 
Tampereen VPK:sta kertoi, että kyseinen halli oli sokkeloinen ja apua tarvitsevien 
etsintä oli varsin haastavaa.

Harjoitustilanteessa potilaita oli 15. Potilaita esittävät Suomen Punaisen Ristin 
Tampereen paikallisosaston jäsenet. ”Saamme arvokasta tietoa potilaan kohtaa-
misesta ja hoitamisesta ollessamme itse potilaiden roolissa” kertoi SPR:n vapaa-
ehtoinen Lauri Meriläinen. ”Sisätiloissakin lattialla maatessa tulee aika pian kylmä 
ja potilaiden hoidossa on tärkeä ottaa huomioon muiden hoitotoimenpiteiden 
lisäksi heidän lämpöisenä pitäminen. Harjoitusta varten potilaiden roolit suunni-
teltiin tarkasti, jotta potilaat osasivat näytellä kuviteltuja vammojaan oikein.”

Harjoituksessa toimi tarkkailijoita Ilmavoimilta, Tampereen VPK:sta, SPR:n Tam-
pereen paikallisosastosta sekä pelastuslaitokselta. 

Tämä harjoitus oli toinen, mikä järjestettiin yhteistyössä Ilmavoimien materiaali-
laitoksen ja Tampereen VPK:n kanssa. Kokemukset yhteisestä harjoittelemisesta 
ovat todella hyvät. 

Elina Haapala

Kaasuräjähdys- 
harjoitus 5.3.2013
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Valtakunnallisessa harjoitusskenaariossa 
oletettiin, että poikkeuksellisen raju myrsky 
katkoisi sähkölinjoja, vaurioittaisi lämmön-
jakelua ja puhelinverkkoa, jolloin Suomen 
Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoiset ympäri 
Suomea lähtisivät auttamaan ihmisiä viran-
omaisten tukena. Vapaaehtoiset avustaisivat 
mm. evakuoinneissa, sekä kiertäisivät katso-
massa, ovatko itsekseen asuvat vanhukset 
kunnossa ja samalla kartoittaisivat, millaista 
apua he mahdollisesti tarvitsisivat. Samalla 
harjoiteltiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
viesti- ja johtokeskuksen (Wivi), päällikkö-

Suomen Punaisen  
Ristin Sydäntalvi - valmiusharjoitus

Pirkanmaalla osallistuttiin helmikuussa Sydäntalvi-
valmiusharjoitukseen. SPR markkinoi harjoitustaan 
teemalla: ”Suomen sydämellisin valmiusharjoitus ja 
ystävänpäivätapahtuma 16.2.2013”.

Wivi viesti- ja johtokeskuksessa valvomonhoitaja 
Juha Nevala ja valmiuspäällikkö Markku Lehtonen.
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päivystäjän (P20) ja Tampereen laitoshoidon 
kriisijohtoryhmän sekä SPR:n välistä viestin-
nällistä yhteistyötä.

Pelastuslaitoksen valmiussuunnitteluyk-
sikön tehtävänä oli valmistella ja koordi-
noida harjoituksen aikainen operatiivinen 
yhteistoiminta osallistuvien tahojen kanssa. 
Samalla testattiin myös eri osapuolten val-
miussuunnitelmien toimivuus. Tästä syystä 
kokoustimme SPR:n kanssa ennen varsinaista 
harjoitusta kolme kertaa. Yksikön omissa pa-
lavereissamme asiaa käsiteltiin neljästi. Wivis-

Suomen Punaisen  
Ristin Sydäntalvi - valmiusharjoitus

sä tapahtuma käytiin läpi ennen harjoitusta 
ja lopuksi osallistuimme itse harjoitukseen 
Koukkuniemessä, SPR:n tilannekeskuksessa 
sekä Wivissä.

Ilmatieteen laitos ennakoi tulevaa myrskyä 
lähettämällä Wiviin ns. Luova-tiedotteita 
(säätilan vaaratiedotteet) jo keskiviikosta 
12.2 lähtien. P20:n päätöksellä tiedotteet 
välitettiin mm. Koukkunimen vanhainkodin 
häiriötilanteen aikaisesta toiminnasta vas-
taavalle Tampereen laitoshoidon kriisijoh-
toryhmälle.

Pitkään kestäneen sähkön jakeluhäiriön 
vuoksi laitoshoidon johtoryhmä teki pää-
töksen Koukkuniemen vanhainkodin asuk-
kaiden evakuoinnista 16.2. klo 9.15. Tehtävän 
suorittamiseksi laitoshoidon kriisijohtoryh-
mä pyysi virka-apua pelastuslaitokselta, joten 
P20:n päätöksellä Wivi välitti pyynnön Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) päivystä-
jälle. Vapepan päivystäjältä virka-apupyyntö 
välittyi SPR:n alueelliselle tilannekeskukselle, 
josta organisoitiin 120 hengen avustusryhmä 
Koukkuniemeen.
 
Lauantaina 16.2. klo 12.30 SPR aloitti avusta-
vat evakuointitoimenpiteet Koukkuniemessä. 
Laitoksen asukkaista noin 100 henkeä (lähes 
kaikki pyörätuolipotilaita) siirrettiin alueella 
olevaan Juhlataloon, missä evakuointi sai ta-

vallaan ”pehmeän päätöksen”, koska operaa-
tion päätökseksi SPR järjesti Juhlatalolla kahvi-
tuksen ja erilaista ohjelmaa niin asukkaille kuin 
henkilökunnallekin. Evakuoinnin johtamisesta 
vastasi Koukkuniemen henkilökunta. 

Pelastuslaitoksen (P20 ja Wivi) tehtävänä oli 
hoitaa harjoituksen ”viranomaispolku” mah-
dollisimman todentuntuisesti. Tilanteisiin 
liittyvät viestit ja hälytykset hoidettiinkin 
lähes pilkuntarkasti todellisten tilanteiden 
ohjeiden mukaisesti.  Todellisessa tilanteessa 
yhteistyöviranomaisten ja -tahojen määrä on 
vielä huomattavasti suurempi, joten harjoi-
tuksen opit kannattaa hyödyntää tulevissa 
koulutustapahtumissa.

Hämeen piirin alueella vapaaehtoisten määrä 
lauantain eri tapahtumissa oli noin 770 hen-
keä. Koko maassa osallistujia oli noin 10 000. 

Vapaaehtoisten merkitys ihmisten hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden tunteen vahvistamisessa 
kasvaa koko ajan. Vapaaehtoisia todella tarvi-
taan, sillä viranomaisten omat resurssit eivät 
oikeissa isoissa tilanteissa tulisi riittämään. 
Tästä voimavarasta meidän kannattaa pitää 
osaltamme huolta niin, että se on hyvässä 
iskussa, kun sitä tarvitaan.

Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen
Palomestari Tapio Liesko
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Kunnon Kate -avokuntoutus on työkyvyn yl-
läpitämiseen tähtäävää kuntoutustoimintaa. 
Kurssi toteutetaan noin kahden viikon välein 
järjestettävinä lähipäivinä, joita on yhteensä 
kahdeksan. Ennen varsinaisen kurssin alkua 
suoritettiin kattavat terveystarkastukset ja 
fyysisen kunnon testit (mm. polkupyöräer-
gometritesti, lihaskuntotesti ja sykevariaatio-
mittaus), jotka uusitaan noin puolen vuoden 
seurantajakson jälkeen.

Kurssipäiviin sisältyi sekä työhyvinvointiin ja 
terveyteen liittyvää teoriaa ja keskustelua et-
tä liikuntaa. Luentoaiheina oli mm. tietoa ra-
vinnosta, muistista huolehtiminen, työergo-
nomia, työn tauotus ja elpymisliikunta sekä 
riittävän unen merkitys terveydelle. Liikun-
nallisen osuudesta mainittakoon kahvakuu-

laharjoitukset, soutuspinning, sauvakävely, 
vesijumppa, kuntopiirit ja erilaiset venyttelyt 
sekä rentoutukset. Päätöspäivänä oli myös 
mahdollisuus hiihdellä Kaupin maastossa ja 
saada opastusta hiihtotekniikkaan.

Loppupalaute pidettiin torstaina 21.2.2013 
Vene71:n tukikohdassa Rauhaniemessä. Sin-
ne oli kutsuttu myös kurssilaisten esimiehet. 
Tilaisuudessa keskusteltiin ryhmässä koottu-
ja asioita työn muutoksista, häiriötekijöistä 
sekä esiin nousseista kehittämistarpeista, 
unohtamatta kuitenkaan sitä, että lopulta 
varsin moni asia on myös hyvällä tolalla. 

Kurssin alussa jokainen osallistuja asetti omat 
henkilökohtaiset tavoitteensa, joita kohti 
aloimme tavoitella askel askeleelta. Kurssin 

Kahvakuulaa  
ja tiibetiläisiä

Pirkanmaan pelastuslaitoksen syksyllä alkanut ensimmäinen Kunnon 
Kate -kuntoutuskurssi on saatu päätökseen. Kurssille osallistui 12 
henkilöä eri toimialueilta ja eri henkilöstöryhmistä palomiehistä 
palkanlaskijaan. Kurssin vetäjänä toimi fysioterapeutti Sari-Leena 
Erkkilä Tullinkulman työterveyshuollosta.

Takarivi vasemmalta: Matti Hietala, Pekka Mutikainen, Kari Mäkipää, Pauli Keskinen ja Pauli  T Lahtinen. 
Eturivi vasemmalta: Markku Savilahti, Aune Järvinen, Sari-Leena Erkkilä, Jukka-Pekka Tanner ja Sirkku Pispala.
Tilaisuudesta, josta kuva on, puuttuivat Reima Laine, Ville Pekonniemi ja Eero Laaksonen.

luennot, keskustelut ja ohjattu liikunta an-
toivat perustietoa, uusia ideoita sekä tukea 
omien tavoitteiden saavuttamiseen ja parin 
viikon välein tapahtuvat raportoinnit toimi-
vat yllättävän hyvin pienenä lisämotivaat-
torina liikuntatottumusten muuttamisessa. 
Vaikein osuus on kuitenkin nyt edessä, kun 
lähipäivät ovat takana. Paluu entiseen on ko-
vin helppoa, ja syksyn kontrolli tuntuu niin 
kaukaiselta…. 

Kurssilaisen näkökulmasta tämäntyyppinen 
kuntoutusmuoto tuntui varsin toimivalta ja saa 
toivottavasti jatkoa myös pelastuslaitoksella.

Sirkku Pispala ja Pekka Mutikainen
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Kisaajien päivä oli pitkä, sillä loppukilpailuun 
päässeillä lajeja oli yhteensä 6. Yleisöä oli pai-
kalla parhaimmillaan 1 200. Kannustus ja tun-
nelma olivat katossa koko päivän ajan.

Miesten kisan voitti Mikko Aronpää Tampe-
reelta, toinen oli Mikko Ojala ja kolmas Jussi 
Mutikainen Lappeenrannasta. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen palomies Ilari Lintinen oli 
hienosti 6. Naisten sarjan voitti Essi Koskinen 
Oulusta, toiseksi Saara Laaksonen Turusta ja 
kolmanneksi Ulrika Nieminen Porista. Tässä 
Ilari Lintisen mietteitä kisasta:

Monennetko CrossFit kisat nämä sinulle 
olivat?
Aloitin kisaamisen tammikuussa 2011 Tampe-
reella, samana syksynä osallistuin ”Karjalan 
kovin”- kisaan Lappeenrannassa. Kolmannet 

olivat SM-kisat tammikuussa 2012 Porissa ja 
nämä nyt neljännet.
Mikä päivän lajeista oli yllättävin? Entä oliko 
joku lajeista sellainen, mitä osasit odottaa?
Periaatteessa yllätyksenä ei tullut mikään laji, 
kaikki liikkeet olivat kyllä tuttua “perus CrossFit-
tiä”. Neljäs laji “clean&jerk-ladder” (rinnalleveto 
+ työntö joka 50. sekunti, nousevin painoin) oli 
sellainen mitä mietin, että voisi tulla ja viimei-
nen laji oli odotetusti pitkä chipperi (useaa eri 
liikettä sisältävänä laji), johon kisat yleensä 
huipentuvat.
Mikä päivän lajeista oli sinulle mieleisin? 
Missä mielestäsi onnistuit parhaiten?
Parhaiten menivät lajit 1, 3 ja 4. Ensimmäisessä 
ja kolmannessa olin 3. ja neljännessä 5., mutta 
siinä työnsin uuden ennätykseni.
Mikä lajeista oli ikävin kokemus? 
Ikävin kokemus oli 20 kg:n levyjen kanto 5. la-

jissa, koska siihen ei vaikuttanut muuta kuin 
käden koko ja oma käsi on ihan säälittävän 
pieni. Siinä meni käytännössä mahdollisuudet 
kolmen parhaan joukkoon.
Mikä on seuraava tavoite tämän lajin parissa?
Seuraava tavoite on murtautua mitaleille 
suomen tasolla, mikäli Aronpää, Vainio ja 
Salo eivät kaikki kisaa. Ja jos homma jatkuu 
nousujohteisena, niin ei paikka regionalseihin 
(EM- kisat) olisi ihan mahdoton ajatus. Ehkä 
joitain kisoja tulee jatkossa käytyä myös suo-
men rajojen ulkopuolella.
Kenelle suosittelisit CrossFittia harrastukseksi?
CrossFittiä suosittelen harrastuksena kaikille, 
jotka tykkäävät haastaa itseään ja niille ketkä 
junnaavat salilla samoilla painoilla vuodesta 
toiseen ja ihmettelevät, ettei tulosta tule. Oi-
keastihan laji soveltuu kyllä kaikille, jotka ha-
luavat parantaa kuntoaan.

Ilari Lintinen CrossFit-kisan kuudes
Lauantaina 2.2.2013 kisattiin Tampereella Reebok CrossFit 33100 salilla Winter War 
CrossFit kisat (entinen CrossFit SM-kilpailu). Kisoissa haettiin Suomen kovakuntoisinta 
naista ja miestä. Kisoihin oli alkukarsintojen kautta valittu 32 parasta miestä ja naista 
ympäri Suomen. 

Palohenkilöstön SM-hiihdot hiihdettiin Ää-
nekoskella 12. - 13.2.2013. Miesten yleisen 
sarjan 10 kilometrillä viides oli Pirkanmaalta 
Ville Malila ajalla 31,29. Miikka Raivio oli M35-

Palohenkilöstön SM-hiihdot
sarjan 10 km:n hopeamitalisti ajalla 28,54, 
Mikko Paananen puolestaan oli saman sarjan 
7. ajalla 34,11. M55-sarjan kolmen kilometrin 
nopein oli Aaro Aaltonen ajalla 9,30.

Sprintin A-finaalin pronssia otti Ville Malila 
ja Miikka Raivio oli 5. Viestihiihdossa Pirkan-
maan pelastuslaitoksen joukkue (Paananen, 
Malila, Raivio) oli viides.

Tänä vuonna oli vuorossa jo 59. Pirkan hiih-
to Niinisalosta Teivon raviradalle Ylöjärvelle. 
Monet hiihtäjät kokivat tämän vuoden ke-
lin olleen todella raskas, koska ladut olivat 
pehmeät edellispäivänä sataneen noin 15 
cm:n lumipeitteen takia. Pakkasta ei ollut 
kuin 9 astetta lähtiessä, mutta viima sai ke-
lin tuntumaan huomattavasti kylmemmältä. 
Tuloslistoilta löytyi taas mukava määrä pe-
lastuslaitoksen väkeä, jotka selviytyivät 90 
kilometrin hiihtourakasta hienosti. Läpimeno 
sinällään on jo huikea suoritus. Korkeimman 
sijoituksen tuloslistassa nappasi miehet 90 
km yleisessä sarjassa vapaalla tyylillä hiihtä-
nyt Miikka Raivio Virroilta. Hän oli hienosti 
16. ajalla 5.23.51, tämä oli Miikan 3. Pirkan 
hiihto. Miehet yleinen sarjassa 90 km vapaal-
la tyylillä hiihtänyt Yrjö Paananen suoriutui 
urakastaan aikaan. 6.05.17. Hänellä oli 4. 
hiihtokerta. Samassa sarjassa ensimmäiseen 

Pirkan hiihtoonsa osallistunut Ari Laine hiih-
ti myös komean ajan 6.20.59. Toista kertaa 
Pirkan hiihtoon osallistuivat myös Perttu 
Huittinen ajalla 6.43.09 ja Heikki Ulmanen 
ajalla 7.17.47. Miehet 40v. sarjassa perin-
teisellä tyylillä hiihtänyt Joel Mattanen oli 
sijalla 44. ajalla 7.01.40. Joelilla oli vuorossa 
5. Pirkan hiihto. Hänenkin mielestään keli oli 
raskain, mitä koskaan on ollut. Kokemuksesta 
ladulla vastasi Timo Korpela kahdeksannella 
hiihdollaan. Hän hiihti miehet 50 v. sarjassa 
perinteisellä tyylillä aikaan 10.13.06. Todel-
linen Pirkan hiihto konkari oli miehet 50 v. 
vapaalla tyylillä hiihtänyt ja sijalle 33 yltänyt 
Seppo Männikkö ajalla 6.21.02. Tämä oli hä-
nen 34. Pirkan hiihto. Täyden matkan lisäksi 
on matkavaihtoehtoina retki-Pirkka 52 km 
ja puoli Pirkka 45 km. Puoli-Pirkan sivakoi 
perinteisellä tyylillä Jouni Peltoperä aikaan 
4.14.07. 

Pirkan kierros jatkuu
Pirkan kierroksesta kiinnostuneille tiedoksi, 
että Pirkan pyöräily polkaistaan 9.6.2013. 
Matkavaihtoehtoina ovat 217km, 134 km ja 
40 km. Seuraavana viikonloppuna 14. - 15.6. 
on vuorossa yöpyöräily, jonka pituus on 134 
km. Pirkan soutu on vuorossa heinäkuun 27. 
päivä. Järjestäjät vuokraavat kirkkoveneitä, 
joihin on mahdollista varata paikat vaikka ko-
ko veneelliselle. Joten soutuun lähtö ei jää 
ainakaan veneen puutteesta kiinni.

Lisätietoja: http://www.pirkankierros.fi/pir-
kan/index.php

Sanna Kauppinen

Pirkan hiihto
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