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• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: 
Elina Haapala, Elja Kivikoski, Tapio Liesko, Harri Puttonen, Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä • 
Kuvamateriaalit: Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: ”vanhasta valokuvasta saatu inspiraatio” • 
Paino: Juvenes • Painomäärä: n. 1 200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Keskustelutavat 
kunniaan
Mouhijärvellä paloi paloasema. Tottahan toki sellainen herättää 
keskustelua mediassa ja pelastustoimessa. Mutta millaista? Niille, 
jotka asiaa eivät tunne, voin kertoa, että paikallisen sanomalehden 
verkkoversion nimettömät kommentit eivät olleet keskustelua, vaan 
täysin asiatonta loan heittoa.

Paloaseman palosta alkanut keskustelu 
siirtyi heti alkuun sivuraiteille. Loppujen 
lopuksi nimimerkkien takana käyty ”kes-
kustelu” kärjistyi ammattipalomiehen ja 
VPK-toiminnan väliseen arvomittelöön. 
Järjellistä syytä tähän ei ole, mutta asian 
ymmärtää paremmin, kun oivaltaa, että 
keskustelussa ei alun perinkään ole ollut 
tarkoitus pohtia tapahtunutta tulipaloa. 
Mielipiteiden ilmaisijat ovat nähneet hy-
vän keinon purkaa omaa pahaa oloaan 
heti, kun pienikin aihe löytyy. 

Vanha aihe - palomies  vs. palokuntalai-
nen – on saanut taas uutta potkua, kun 
asia on ollut valtakunnallisesti mediassa 
esillä. Pirkanmaallakin asiaan on otettu 
kantaa mm. palomiesten virkavalintoi-
hin liittyvissä kanteluissa. On esitetty, 
että vain Pelastusopiston suorittaneilla 
henkilöillä olisi pätevyys työskennellä 
palomiehenä. En kuitenkaan mene sy-
vemmälle aiheeseen, sillä se ei ole tämän 
kirjoituksen tarkoitus. Tarkoituksenani on 
herättää keskustelu keskustelusta.

Pelastustoimessa ja pelastuslaitoksissa 
siis keskustellaan joskus melko räväkäs-
ti, myös Pirkanmaan pelastuslaitokses-
sa. Työpaikoilla käydään keskusteluja, 
jotka eivät sinne kuulu. Keskustelutavat 
ovat myös joskus kyseenalaisia. Kes-
kustelukumppania nimitellään, hänelle 
huudetaan ja jopa haistatellaan. Tämä 
kaikki kuitataan palokuntahuumorilla 
ja vedotaan miehiseen työyhteisöön. 
Sanotaan, että testataan miehen stres-
sinsietokykyä.

Nämä selitykset eivät enää ole nykyai-
kaa. Muutoksen tuulet puhaltavat tässä-
kin asiassa. Vuosisadan alussa palokun-
taan töihin tulivat kulkumiehet, jotka 
viivähtivät hetken ja jatkoivat matkaa. 
Paloasemat olivat kasarmoituja, suljet-
tuja laitoksia, joihin ulkopuolisilla ei ol-
lut asiaa. Nyt palomiehet ovat koulutet-
tuja ammattimiehiä, ja pelastuslaitosten 
henkilöstörakenne on muuttunut. Pa-
loasemat eivät enää piiloudu kiviaidan 
taakse vaan ulkopuolisia vierailijoita käy 

yhä enemmän tutustumassa pelastus-
alan ammattilaisten työympäristöön. 
Kaiken tämän muutoksen virrassa myös 
käytöstapojen pitäisi muuttua.

Hyviin käytöstapoihin kuuluu myös se, 
että osataan keskustella. Työasioista työ-
paikalla pitäisi voida puhua järkevästi. 
Tunnetta voi ja saa olla mukana, mutta 
se ei saa johdatella keskustelua. Erotta-
malla asiat ihmisistä päästään parhaisiin 
lopputuloksiin. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, että palaverit ja kokoontumiset 
olisivat ryppyotsaista puurtamista vaan 
avointa, tavoitteellista, iloista ja huumo-
rin sävyttämää keskustelua, joka johtaa 
tuloksiin. 

Nämä käytöstavat kuuluvat myös arki-
päivän epävirallisiin juttutuokioihin. 

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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KUVA-ARVOITUS:

Kuka tai mikä viidestä 
kuvasta ei kuulu 
joukkoon?

Vastaukset voi osoittaa sähköpostilla osoit-
teeseen: veijo.kajan@tampere.fi

Oikein arvanneiden kesken arvotaan Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen kovakantinen 
muistikirja.

3.

5.

KUVA: Matti Syrjä
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Parkanon VPK 80 vuotta
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Parkanon VPK 80 vuotta Parkanon VPK:n 80-vuotisjuhlia 
vietettiin elokuun viimeinen päivä 
Parkanon paloasemalla. Kun Parka-
non VPK perustettiin vuonna 1933, 

saatiin Suomeen samana vuonna ensimmäi-
nen palolaki. Ennen tuota palolakia mones-
ta maaseutukunnasta puuttui kokonaan 
palokunta. Juhlien kunniaksi ilmestyneessä 
Pekka Mäkisen historiikissa kerrotaan, että 
palokuntaan liittyi heti 21 miestä. Joukko 
oli innostunutta, mutta aluksi osaamatonta. 
Koulutusapua saatiin Porista, kunnes oma 
koulutustoiminta käynnistyi.

Ensimmäisen paloautonsa VPK sai vuonna 
1937, ja se oli käytössä 1970-luvun loppuun 
asti. Poikaosasto perustettiin vuonna 1952 
ja vuonna 1973 perustettiin Parkanon palo-
kuntanaiset, joka nykyisin on VPK:n naisja-
osto. Vuonna 1997 Parkanon VPK sai oman 
sukellusosaston.

VPK:n toiminta alkoi hiipui hiljalleen, mutta 
2000-luvun alussa aluepelastuslaitoksen myö-
tä vapaaehtoistoiminta vilkastui. Parkanon 
VPK:n hälytysosastoon kuuluu tällä hetkellä 
17 jäsentä. Nuoria on 15 ja veteraaneja 12.

Ylimmäinen kuva: eturivi vasemmalta: Pekka Mäkinen (historiikkikirjan kirjoittaja), Jukka Kohta-
kangas, Meimi Tuuri, Keijo Laakso, Anneli Marjamäki, Urpo Niemi, Markku Papunen (karvian VPK), 
Reijo Ojennus, Tuomo Marttila.  Takarivi vasemmalta lipusta eteenpäin: Hannu Rinne, Juhani Sal-
minen, Markus Keskinen, Erkki Lahti, Jari Veija, Seppo Kivimäki (Viljakkalan VPK), Jukka Vesanto, 
Antti Hietikko (Kankaanpään VPK), Jani-Petteri Vienola (Niinisalon Sotilaspalokunta).  
 
Alimmaisessa kuvassa entisiä VPK:n jäseniä: Vasemmalta Hannu Rinne, Urpo Niemi, Keijo 
Laakso, Anneli Marjamäki, Markus Keskinen, Meimi Tuuri, Erkki Lahti, Tuula Keskinen, Juhani 
Salminen, Seija Lahti.
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Onkkaalan VPK:n syntyhetki 
ajoittuu vuoteen 1883, jolloin 
ihmiset kokivat kylällä tarvitta-
van palokuntaa. Palokunta-aate 

oli kylällä vahva, ja näin Onkkaalan Vapaa-
ehtoinen Palokunta Ry:n perustussanat oli 
lausuttu. 

Nyt vuonna 2013, 130 vuotta VPK:n perusta-
misen jälkeen Onkkaalan VPK on varsin vireä 
palokunta. Oma paloasemakiinteistö ja oma 
ajoneuvokalusto ovat osoitus toimeliaisuu-
desta ja vahvasta yhteishengestä. Onkkaalan 
VPK onkin yksi tehokkaista ja nykyaikaisem-
mista sopimuspalokunnista Suomessa. Onk-

kaalan VPK toimii Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen ensimmäisen lähdön sopimuspalokun-
tana, ja näin ollen turvaa Pirkanmaalaisten 
turvallisuutta. 

Palokunnan 130-vuotisjuhlat alkoivat päi-
vällä perinteiseen tapaan palokunnan järjes-
täytymisellä. Juhlaparaatiin järjestäytyneen 
palokunnan otti vastaan Onkkaalan VPK:n 
päällikkö Pasi Munne. Juhlaparaatin jälkeen 
VPK:lla oli tanssilavalla vuorossa näytelmää, 
kalustokilpailuja, pelastusnäytös ja musiik-
kiesityksiä. Puffetti oli auki koko päivän, ja 
illalla juhlat huipentuivat tanssiaisiin. Juhlat 
olivat erittäin hauskat  ja oli kiva todeta, kuin-

ka myös lapset oli huomioitu, sillä heille oli 
järjestetty ongintaa, paloautoajelua ja omia 
kilpailuja. 

Kesken juhlien Onkkaalan VPK saikin hälytyk-
sen, jonne palokuntalaiset kiiruhtivat. Vieraat 
ja osa palokuntalaisista katsoi kuinka VPK:n 
sammutusauto lähti sinivilkut leiskuen häly-
tykseen. Jälleen tuli todettua, että Onkkaalan 
VPK on tuiki tarpeellinen.

Teksti ja kuvat Saku Rouvali

Onkkaalan VPK järjesti palokunnan kunniaksi 
paraatin ja tanssiaiset

Onkkaalan  
VPK 130 vuotta
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Onkkaalan  
VPK 130 vuotta
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Avoimet ovet Hervanta
Hevannan kaupunginosa täytti tänä vuonna 40 vuotta. Pelastuslaitos osallistui juhliin pitämällä 
Hervannan paloaseman avoinna yleisölle syyskuun 4. päivä. Erikoisvieraiksi oli kutsutta alueen 
päiväkoteja ja kouluja. Hyvin kutsu oli otettu vastaan, sillä välillä pihassa alkoi olla ahdasta.
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Akaan ja Teivon paloasemien vihkiäiset

Akaan ja Teivon paloasemien vihkiäisiä ja avoimia ovia vietettiin elokuussa. Akaassa vihkiäiset 
olivat 16.8. ja heti seuraavana päivänä avoimet ovet. Teivon paloaseman vihkiäisiä puolestaan 
vietettiin 23.8. ja seuraavana päivänä vietettiin avoimia ovia. Molemmilla paloasemilla esiteltiin 
pelastuslaitoksen uutta koulutuskalustoa ja turvallisuusperäkärryä. 



10 11

Tampereen päivä

Perinteinen Tampereen päivä keräsi taas 
runsaasti lapsiperheitä Keskuspaloase-

malle sekä Linnainmaan ja Hervannan pa-
loasemille. Tänä vuonna keskuspaloaseman 
palomuseo oli avoinna yleisölle. Se olikin 
suosittu kohde ja viimeisiä vierailijoita saa-
teltiin ulos vielä avointen ovien päättymisen 

jälkeen. Musiikkipuolikin tuli Tampereen päi-
vänä hoidettua, kun pelastuslaitoksen mies-
kuoro ”Tulikukot” kiekaisi kaksi esityskertaa.

Perinteisten vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
palvelukoirien lisäksi Tampereen päivää oli 
viettämässä pelastuslaitoksen facebookmas-

kotiksi äänestetty Numa-koira. Uutta oli myös 
auton kierähdyssimulaattori, jossa voidaan 
testata, miltä tuntuu, kun auto kääntyy ka-
tolleen. Turvavyökelkalla puolestaan pääsi 
aidosti kokemaan, miltä äkkipysähdys autos-
sa tuntuu. Molemmat laitteet olivat lainassa 
Satakunnan pelastuslaitokselta.



10 11

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I



12 13

Suomen suvessa koettiin sekin ih-
me, että pelastuslaitokselta lähti 
yli 20 urhoollista tanssin ystävää 
Pälkäneelle Kyynärön lavalle aitoi-

hin lavatansseihin. Juha Metsäperä oli illan 
tanssittaja. 

Lavatanssit 
Kyynärössä
Linja-autoon olisi mahtunut enemmänkin 
menijöitä, mutta ehkä tämä oli vasta pään-
avaus tulevalle perinteelle. Lavatanssi-idea 
syttyi ylipalomies Ari Toivarin päässä, kun 
hän mietti, miten hän voisi osallistaa pe-
lastuslaitoksen väkeä Palosuojelurahastolta 

saamallaan palkintosummalla. Perinteinen 
saunailta ei tuntunut hyvältä ajatukselta, ja 
Toivari päättikin koettaa hieman erikoisem-
paa tapaa. Ainakin lavatanssijoiden mukaan 
kokemus oli mukava ja ensi kesänä olisi tar-
koitus lähteä suuremmalla porukalla. 

Paloesimies Tero Tuomisen eläkekahvit juo-
tiin elokuussa lopussa. Tero Tuomisen tuli 
Kangasalan palolaitokseen esimiehen vir-
kaan 1.1.1981. Tampereen pelastuslaitoksen 
palvelukseen hän tuli 1.9.1994, kun Kangasa-
lan pelastuslaitos liittyi Tampereen pelastus-
laitokseen. Eläkkeelle hän siirtyi Pirkanmaan 
pelastuslaitoksesta 31.8.2013.

Paloesimies Tero Tuomisen eläkekahvit

Kuvassa vasemmalta Jouni Lammi, Tero 
Tuominen, Ari Vakkilainen, Sirkku Pispa-
la ja Tapio Räfsten.
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Tuliketun turvallisuuskoulutusmateriaali on 
uudistettu kesän aikana. Tulikettu-koulutus-
ta tarjotaan esikoululaisille sekä 2.-, 6.- ja 8.-
luokkalaisille. 8.-luokkalaisten koulutus on 
osa valtakunnallista Nou Hätä! -kampanjaa.  
Tulikettu-koulutuksen kaikkien luokka-
asteiden koulutusmateriaali on koottu 
yhdelle DVD:lle ja visuaalinen ilme on sen 
myötä myös muuttunut, mutta sisältöön ei 
ole tullut suuria muutoksia. Jaettavat kirjal-
liset materiaalit on päivitetty vastaamaan 
pelastuslaitoksen graafisten ohjeiden linjaa. 
Aiemmin vain kahden luokka-asteen lasten 
vanhemmat saivat kirjeen kotiin koulussa 

Tulikettu 
uudistui

pidetystä koulutuksesta, mutta nyt kirje jae-
taan kaikille luokka-asteille kotiin vietäväksi. 
Kirjeissä vanhemmille kerrotaan lyhyesti, mi-
tä heidän lapsilleen ja nuorilleen on koulussa 
kerrottu. Lisäksi opettajat saavat kirjeen, jos-
sa on kerrottu kootusti kaikkien eri luokka-
asteiden koulutusten sisältö. 

Pelastusalueet määrittelevät itse, miten he or-
ganisoivat Tulikettu-koulutuksen, mutta pää-
osin opetus hoidetaan palomiesten toimesta. 
Kullekin pelastusalueella on lisäksi määritelty 
vastuuhenkilö koordinoimaan koulutusten 
käytännön toteutusta. Pohjoisella toimialu-

eella vastuuhenkilö on palomestari Heikki 
Kojo ja Läntisellä pelastusalueella palomes-
tari Tommi Lönngvist. Itäisellä pelastusalu-
eella koulutuksen koordinoinnista vastaavat 
vuoromestarit apunaan projektityöntekijä 
Markku Suominen. Tulikettu -koulutukses-
ta kerätään palautetta niin opettajilta kuin 
lasten vanhemmiltakin. Vastauslomake on 
pelastuslaitoksen internet-sivuilla ja osoite 
kyselyyn kerrotaan jaettavissa kirjeissä. 

DVD:n teknisen uudistuksen on tehnyt Me-
diaporras Oy ja siihen on saatu Palosuojelu-
rahastolta rahoitusta. 



14 15

Tapaus Laukaan 
Vihtavuori

Viime heinäkuussa Vihtavuoren räjähdeteh-
taalla syntynyt räjähdysvaara muistutti meitä 
taas siitä, kuinka tärkeää on jo ennakkoon eri-
laisilla operatiivisilla suunnitelmilla ja niihin 
liittyvillä harjoitella varmistaa vastaavien 
tilanteiden yhteistyön sujuvuus, johtokes-
kustoiminta sekä tiedottaminen.

Vihtavuoren vaaratilanteesta johtuva evaku-
ointi oli laatuaan poikkeuksellisen haastava ja 
se vaati laajaa yhteistyötä pelastuslaitoksen, 
poliisin, kunnan, vapaaehtoisen pelastuspal-
velun, seurakunnan sekä puolustusvoimien 
kanssa. 

Vaikka onnettomuutta ei sitten tapahtunut-
kaan, niin silti tapaukseen täytyy suhtautua 
vakavasti. Evakuointi on aina evakuoitaville 
traumaattinen kokemus. Pelastuslain 46 §:ssä 

on mainittu asiaan liittyvät kunnan velvoit-
teet koskien psykososiaalisen tuen palveluja 
sekä onnettomuuden johdosta hätään joutu-
neiden huoltoa ja majoitusta.  Kunta voi näitä 
tehtäviään toki ulkoistaa, mutta vastuutaan 
se ei voi ulkoistaa.

Miten Pirkanmaalla?

Vastaavien tilanteiden yhteistoimintajär-
jestelmää on jatkuvasti kehitetty myös Pir-
kanmaalla. Pelastuslaitoksen viesti- ja joh-
tokeskus Wivissä on alueen kuntia koskevat 
toimintaohjeet valmiustoiminnan käynnistä-
misestä.  Ohjeistus pitää sisällään mm. kun-
tien johtoryhmien jäsenten-, vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun-, seurakuntien- sekä puo-
lustusvoimien yhteystiedot. 

Myös evakuointikuljetuksiin tarvittavia 
yrityksiä (mm. Tampereen kaupungin lii-
kennelaitos) on kirjattu ohjeisiin. Tiedosto 

päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Pelastus-
toiminnan johtajien on syytä muistaa tämä 
”polku” mikäli tehtäväksi tulee toteuttaa laaja 
yhteistyö eri viranomaisten, kunnan ja vapaa-
ehtoisten kesken.

Valmiussuunnittelun toimintayksikkö on 
ollut kehittämässä yhteistyössä alan asian-
tuntijoiden kanssa kuntien eri suunnitelmi-
en sähköistä yläpito- ja päivitysjärjestelmää.  
Toiveena on, että järjestelmä on testattu 
lokakuun loppuun mennessä ja voisimme 
sen jälkeen lanseerata sitä kuntiin. Järjes-
telmä helpottaa ja nopeuttaa suunnitelmi-
en ylläpitoa ja ennen kaikkea se hyödyttää 
operatiivisten tehtävien yhteistoimintaa eri 
osapuolten kesken.

Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen

Onnettomuudet 
sattuvat aina jossain 
kunnassa… 
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Pirkanmaan hätäkeskus 
112-toimijana
Pirkanmaan valtiollisen hätäkeskuksen toimin-
ta kesti vajaat kymmenen vuotta. Sinä aikana 
keskus ehti ottaa oman paikkansa maakunnan 
112-toimijoiden keskuudessa. Hätäkeskusuu-
distuksen etenemisen myötä vastuu toimin-
noista on siirtynyt Porin hätäkeskukselle ja 
samalla ovat tulleet uuden toimijan haasteet.

Pikan synty ja elo

Hätäkeskuksen toimitilojen rakentaminen 
Kauppiin alkoi syyskuussa 2003 vanhan kun-
nallisen hätäkeskuksen tontille. Toiminta uu-
sissa tiloissa päästiin käynnistämään Poliisin 
hälytysnumeron siirrolla 14.12.2004, ja viik-
koa myöhemmin myös yleisen hätänumeron 
puhelut tulivat hätäkeskuksen vastuulle.

Alkuvuosien toimintaa vaikeutti henkilöstön 
runsas vaihtuvuus ja siitä aiheutunut uusien 
työntekijöiden koulutus. Aamulehti uutisoi 
7.2.2005 uuden hätäkeskuksen viivyttäneen 
hälytyksiä jopa minuuteilla vanhaan järjes-
telmään verrattuna, mikä osaltaan aiheutti 
jonkin verran lisää epävarmuutta. Lehden 
väite osoittautui myöhemmin virheelliseksi, 
ja kaiken kaikkiaan hätäkeskuksen toiminta 
käynnistyi odotetusti.

Pirkanmaan hätäkeskuksen toiminta on ollut 
hätäkeskuksille asetettujen tulostavoitteiden 
ja -mittareiden perusteella viime vuodet valta-
kunnan tehokkaimpia ja taloudellisimpia. Kun 
tähän vielä lisätään Tampereen keskeinen si-
jainti, niin sisäministeri Anne Holmlundin pää-
tös Pirkanmaan ja Satakunnan toimialueen 
hätäkeskuksen sijoittamisesta toiminnallisin 
ja taloudellisin perustein Poriin tuli todellisena 
yllätyksenä sekä hätäkeskuksen työntekijöil-
le että alueen muillekin toimijoille. Päätöksen 
perusteluita kritisoitiin julkisuudessa Pirkan-
maan maakuntajohtajaa myöten.

Pientä toivonvirettä päätöksen muuttumi-
sesta saatiin, kun hallituksen vaihtumisen 
yhteydessä uusi sisäministeri Päivi Räsänen 
kertoi ottavansa hätäkeskusten sijoituspää-
tökset uuteen tarkasteluun. Vanha päätös 

kuitenkin pysyi voimassa ja vakiintunut hen-
kilöstötilanne muuttui alkuvuosien runsaaksi 
vaihtuvuudeksi. Irtisanoutuneiden tilalle on 
onneksi saatu osaavia päivystäjiä kahdelta 
Porissa järjestetyltä päivystäjäkurssilta ja toi-
minnan taso on pystytty pitämään edelleen 
aiemmin saavutetulla hyvällä tasolla.

Uudet haasteet

Hätäkeskuksen lopettamisen valmistelut 
konkretisoituivat viime keväänä, kun yhteis-
toimintamenettely käynnistyi. Neuvottelut 
sujuivat hyvässä hengessä ja lopputuloksena 
oli niiden 26 työntekijän irtisanominen, jotka 
henkilökohtaisista syistä eivät voineet siirtyä 
työskentelemään Poriin.

Samalla varmistui, että aloitusvaiheessa Pir-
kanmaan hätäkeskuksen 58:stä työntekijästä 
Poriin siirtyy 18 vakinaisessa virassa ja yhdek-
sän määräaikaisessa virkasuhteessa olevaa 
työntekijää.

On luonnollista, että Poriin Pirkanmaalta siir-
tyviä työntekijöitä askarruttavat työmatkoi-
hin ja perheeseen liittyvät seikat. Edessä on 
uusi työvuoromalli, jossa työvuorojen pituus 
on pääsääntöisesti 12 tuntia sekä työmatkan 
kasvu muutaman kilometrin sijasta yli sataan 
kilometriin. Keskusteluissa on noussut esille 
kysymys siitä, jaksavatko työntekijät käydä 
työvuorojen välissä kotona perheen luona 
vai onko valittava vaihtoehdoksi viikkokämp-
pä Porissa ja parin yön leskeys. Työ sinällään 
ei aiheuta pohdintoja, koska toimintamalli ja 
toimintatavat ovat entuudestaan tutut.

Meillä irtisanotuilla on globaalin laman kes-
kellä omat haasteet ja valinnat uuden työpai-
kan haun, uuteen ammattiin kouluttautumi-
sen tai jopa yrittäjäksi ryhtymisen välillä.

Hätäkeskusuudistus on pieni osa menossa 
olevaa myllerrystä ja korostaa jo runsaat 2500 
vuotta sitten eläneen kreikkalaisen filosofi 
Herakleitosin ajatusta siitä, että muutoksen 
maailmassa ainoa pysyvä asia on muutos.

Jouko Rytkönen
Hätäkeskuksen johtaja

Hätäkeskus muuttaa Poriin
Pirkanmaan hätäkeskuspalvelut siirtyvät Poriin tämän hetken tiedon 
mukaan 19.11.2013, jolloin Pirkanmaan ja Satakunnan hälytysalueiden 
hätäkeskuspalvelut yhdistetään. Hätäkeskusuudistuksen yhtenä 
tavoitteena on yhdenmukaistaa palveluita koko Suomessa.

Porin hätäkeskuksessa on eri toimi-
aloja koskevia tarvittavia valmiste-
luja tehty kuluneen vuoden aikana, 
muun muassa hätäkeskuksen tieto-

järjestelmään on päivitetty organisaatioiden 
tietoja. Yksiköiden viestiyhteydet testataan 
Pirkanmaalla viikon 45 aikana. 

Pirkanmaan ja Satakunnan pelastuslaitokset 
ovat kuluneen vuoden aikana tehneet yhteis-
työtä muun muassa laitosten toimintamal-
lien tarkoituksenmukaiseksi yhdenmukais-
tamiseksi. Lisäksi toimialakohtaiset ryhmät 
ovat käsitelleet ja linjanneet hätäkeskustoi-
mintaan liittyviä asioita.

Porin hätäkeskuksen aloittaessa on viestilii-
kenteessä hätäkeskuksen kutsutunnus ”HÄKE”. 
Puheryhmien käytön toimintamalli ei muutu, 
eli hätäkeskus välittää tehtävät ANTO-puhe-
ryhmässä ja viestintä hätäkeskuksen ja pelas-
tustoimen välillä käydään INFO-puheryhmässä. 
Toimintamalli on sama myös ensihoidon osalta. 
Hätäkeskuksen kasvavassa toimintaympäristös-
sä on tärkeätä noudattaa lyhyttä ja kurinalaista 
viestiliikennekäytäntöä. 

Tarja Nieminen, viestipäällikkö
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Sastamalan koulutuskuntayhty-
mä hallinnoi 1,9 miljoonan euron 
KOTI-kehittämishanketta (Koti 
osana tulevaisuuden innovaatioi-

ta). Hankkeen päärahoittaja on Euroopan 
aluekehitysrahasto EAKR Pirkanmaan liitto 
ja sen omarahoitusosuudesta vastaa Sasta-
malan kaupunki. Yhteistyössä ovat mukana 
mm. Pihlajalinna Oy, Tampereen ammatti-
korkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 
Vammalan aluesairaala, Sastamalan seudun 
sosiaali- ja terveyspalvelut, Pirkanmaan pe-
lastuslaitos, Caverion Suomi Oy, Respecta Oy, 
Handico Finland Oy, Lojer Oy, Vexve Oy, Insta 
Innovation ja Robokeskus Oy. 

KOTI-hankkeessa luodaan ainutlaatuinen 
oppimisympäristö hyvinvointiteknologiaan 
tutustumiseen, sen käytännön kokeiluun ja 
opiskeluun. Oppimisympäristö rakennetaan 
Innovaatiokeskus Voimarinteelle Sastamalan 
Karkkuun. Täällä sen vahvuuksia tulevat ole-
maan läheiset sosiaali- ja tekniikka-alan oppi-
laitokset ja vuonna 2012 avattu Pihlajalinnan 
tehostetun palveluasumisen yksikkö. Hank-
keen poikkeuksellisen vahvuuden takaavat 

myös seudun terveydenhuollon organisaati-
ot ja hyvinvointiteknologian yritykset. 

Avoin oppimisympäristö

Oppimisympäristö tulee avoimeksi kaikille – 
ikääntyneille, muille asumisen tukea tarvitse-
ville, hoitotyön tekijöille, omaisille, omaishoi-
tajille sekä sosiaali-, tekniikan- ja esimerkiksi si-
sustusalan opiskelijoille. Oppimisympäristöön 
tulee kodinomainen asumisen demotila, jossa 
on koekäytettävissä nykyaikaiset apuvälineet 
ja uusinta teknologiaa. Oppimisympäristöön 
tehdään myös apuvälineiden asennusharjoit-
telutila, johon tulee hyvinvointiteknologian 
huolto-, säätö- ja korjauslaitteistoa. Oppimis-
ympäristö vahvistaa opiskelijan, asukkaan ja 
työntekijän turvallisuus- ja esteettömyysosaa-
misen lisäksi uuden hyvinvointialan teknolo-
gian hallintaa. 

Ainutlaatuista oppimisympäristössä on, että 
siellä esimerkiksi lähihoitaja tai asentaja voi 
jo opiskeluaikana käytännössä koekäyttää 
koteihin hankittavaa tekniikkaa ja apuväli-
neitä sekä demotilassa että alueella asuvi-

en ikääntyneiden kodeissa. Lisäetu on, että 
opiskelija voi erikoistua juuri apuvälineiden 
teknologiaan ja harjoitella samalla hienova-
raista vuorovaikutusta ikääntyneiden koh-
taamisessa. Lisäksi yritykset saavat asukas- ja 

Tulevaisuuden koti

Vasemmalla jutun kirjoittaja Hannu Kaunis-
to. Ylhäällä Paro-hyljerobotti ja NAO-robotti.
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opiskelijapalautteesta tuoreita ideoita apu-
välineiden ja hyvinvointipalvelujen edelleen 
kehittämiseksi. 

Palotuvallinen 
tulevaisuuden koti

Kesällä 2013 KOTI-hankkeen tiloihin ra-
kennettiin uusi innovatiivinen Pirkanmaan 
turvallisuusklusterin ja Caverion Oy:n kehit-
tämä sammutuslaitteisto. Turvallisuusalan 
toimijat näkevät hyvin tärkeänä, että saavat 

Tulevaisuuden koti

olla mukana uuden oppimisympäristön ke-
hittämisessä ja tiedon jakamisessa. Pirkan-
maan turvallisuusklusteri on myös tehnyt 
opetusmateriaalia liittyen KOTI-hankkeen 
oppimisympäristöön sekä sen uusiin tekni-
siin pelastus- ja turvaratkaisuihin. 

Keväällä 2013 hankimme hyvinvointitek-
nologia-alan opetukseen sovellettavaa 
robotiikkaa.  Esimerkiksi Paro hyljerobotit 
sisältävät kaksi tietokonetta ja paljon älyä 
sekä anturointia, jotka vaativat tutustumista 

myös tekniikan osalta. Pienrobotiikka mah-
dollistaa yli ammattialarajojen opettamisen 
ja oppimisen. 

Käveleviä noin 60 cm korkeita NAO-robotteja 
tullaan käyttämään opiskelijoiden kanssa esi-
merkiksi työssäoppimisjaksoilla yhteistyössä 
Pihlajalinnan kanssa. NAO-robotteja voidaan 
ohjelmoida pitämään esimerkiksi jumppa-
tuokioita vanhuksille. Tulevaisuudessa NAO-
robotit voivat seurata kotia ja antaa sieltä 
hälytyksiä eri tarkoituksiin. 

Hannu Kaunisto, KOTI-hankkeen projektipäällikkö
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Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n toimin-
nanjohtaja Teija Siipola kertoi semi-
naarin alkuun karuja lukuja. Siipolan 

mukaan Suomessa on noin 130 000 diag-
nosoitua muistisairasta. 12 vuoden kuluttua 
muistisairaiden määrän arvioidaan olevan yli 
215 000. Hälytyskeskukseen tulee joka päivä 
neljä soittoa kadonneesta muistisairaasta.

Neurologian ja geriatrian erikoislääkäri, pro-
fessori Raimo Sulkava jatkoi synkkiä ennus-
tuksia. Hänen mukaansa muistisairaudet ovat 
yhteiskunnan kallein sairausryhmä. Vuonna 
2010 kustannukset olivat noin 3,4 miljar-
dia euroa. Kotona asuvia muistipotilaita on 
90 000, ja heistä 35 000 asuu yksin. Kotona tai 
kodinomaisessa ympäristössä asuvien muis-
tipotilaiden määrä tulee yhä lisääntymään. 
Laitoksissa asuu 40 000 muistipotilasta.

Sulkavan mukaan muistisairauden aikainen 
toteaminen, lääkitys, ravinto ja liikunta hidas-
tavat sairauden etenemistä ja ihmiset voivat 
asua kotonaan pidempään. Tämä vaatii silti 
ihmisen hoivan lisäksi teknisiä parannuksia 
kodin turvalaitteisiin. Erilaisia yksittäisiä rat-
kaisuja on jo olemassa, mm. turvaliesi, palo- 
ja häkävaroittimet, mutta kokonaisuuden 
kannalta toimivin paloturvallisuusratkaisu 
on asentaa sprinklerilaitteisto muistipotilaan 
asuntoon.

Yhdenvertaisuuden 
ongelma

Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö toi omas-
sa esityksessään esille yhdenvertaisuuden 
ongelman. Paloturvallisuuden kannalta hoi-
to- ja hoivalaitoksien osalta yhteiskunnan 

linjaus on tehty ja korjaavat toimenpiteet 
ovat käynnissä tai jo tehty. Tilastojen mu-
kaan suurin osa palokuolemista tapahtuu 
toimintarajoitteisten ihmisten asuntopalois-
sa, ja henkilöiden toimintakyky pitää ottaa 
huomioon paloturvallisuusratkaisuja tehtä-
essä. Ongelma on, että tulevaisuudessa yhä 
enemmän toimintakyvyltään merkittävästi 
heikentyneitä henkilöitä asuu omassa asun-
nossa yhteiskunnan erilaisen tuen turvin ja 
usein yksin. Kotona asuvien paloturvallisuus 
on lainsäädännön mukaan edelleen kaikkien 
osalta heidän omalla vastuullaan. Männikön 
mukaan tässä on selkeä ristiriita.

Pirkanmaalla onkin alkanut hanke ”Iäkkäiden 
ihmisten asumisen turvallisuuden paranta-
minen ja palokuolemien vähentäminen 
-hanke”. Pirkanmaan pelastuslaitoksen vetä-

Tulipalo muistisairaan kotona -seminaari

Syyskuun muistiviikkoa vietetään Maailman Alzheimer -päivän (21.9.) yhteydessä. 
Tuolla viikolla Tampereen keskuspaloasemalla Pirkanmaan pelastuslaitos 
ja Pirkanmaan Turvallisuusklusteri järjestivät Tulipalo muistisairaan kotona 
-seminaarin, jossa luennoitiin muistisairaiden paloturvallisemmasta asumisesta. 
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Tulipalo muistisairaan kotona -seminaari
mässä hankkeessa on mukana useita toimi-
joita. Hankkeella pyritään estämään tulipa-
lon syttyminen ennakolta mahdollisimman 
tehokkaasti. Hankkeessa varaudutaan myös 
tulipalon syttymiseen. Mikäli asukas ei pysty 
itse poistumaan tai häntä ei voida muiden 
avulla pelastaa riittävän nopeasti, estetään 
tulipalon kehittyminen vaaralliseksi auto-
maattisella sammutuslaitteistolla.

Pirkanmaalainen hankemalli on tarkoitus 
jalkauttaa kotihoidon yhteydessä. Pelastus-
laitos tarjoaa asiantuntemustaan kotihoidon 
palvelutarpeen arviointiin turvallisuuden 
osalta. Yhteistyö on aloitettu Tampereen ko-
tihoidon kanssa syksyllä 2013. Hankkeessa 
pyritään myös yhteisesti luomaan kriteerit 
turvapalvelujen tarpeelle.

Siirrettävä 
sprinklerilaitteisto 

Hankkeen yksi uutuus on ”siirrettävä sprinkle-
rilaitteisto”. Tämä tarkoittaa jälkiasennettavaa 
ja tarvittaessa siirrettävää yhteen asuntoon 
asennettavaa sammutuslaitteistoa, joka 
vaatii noin kahden vaatekaapin tilan. Caveri-
on Suomi Oy:n liiketoimintayksikön johtaja 
Jukka Suoja kertoi seminaarissa sprinkle-
rilaitteen teknisiä tietoja. Laitteiston vesi-
lähteenä toimii paineenkorotuspumppu ja 
300 - 400 litran vesivarasto. Vesivarastolle on 
automaattitäyttö vesijohtoverkostosta. Auto-
maattitäyttö täyttää säiliötä kun vesivaraston 
veden pinta alkaa vajota. 

Aamupäivän osuuden jälkeen seminaari jat-
kui matkalla Sastamalaan, jossa tutustuttiin 
KOTI-hankkeen tulevaisuuden kotiin. Iltapäi-
vän isäntänä toimi KOTI-hankkeen projekti-
päällikkö Hannu Kaunisto.

SIIRRETTÄVÄ SPRINKLERILAITTEISTO
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Pirkanmaan  
Pelastuslaitoksen uusi 
neuvottelukunta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen uusi 
neuvottelukunta kokoontui en-
simmäisen kerran 3.9. Neuvottelu-
kuntaan kuuluu 10 jäsentä ja heil-

le henkilökohtaiset varajäsenet. Tampereen 
kaupunginhallitus valitsi neuvottelukunnan 
puheenjohtajan, Pekka Anttilan, ja varapu-
heenjohtajan, Hannele Strömbergin.

 Neuvottelukunnan rooli on myös muuttu-
nut. Sen tehtävän on tehdä ehdotus talous-
arvioksi ja taloussuunnitelmaksi, ehdotus 
palvelutasopäätökseksi sekä muita ehdo-
tuksia pelastustoimen kehittämiseksi. Lisäk-
si neuvottelukunta seuraa pelastuslaitoksen 
toimintaa ja kehittämistä.

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

 puheenjohtaja Pekka Anttila, Tampere, (Riitta Ollila, Tampere)
 varapuheenjohtaja Hannele Strömberg, Tampere, (Mikko Leppälahti, Tampere)
Jaakko Stenhäll, Tampere, (Vilhartti Hanhilahti, Tampere)
Liisa Teeri, Lempäälä, (Erkki Tarvainen, Vesilahti)
Mikko Väre, Nokia, (Kari Tolonen, Lempäälä)
Jaana Männikkö, Parkano, (Pekka Järvinen, Valkeakoski) 
Timo Huikkala, Virrat, (Katja Koponen-Andersson, Akaa) 
Antero Alenius, Hämeenkyrö, (Maria Härkki-Santala, Hämeenkyrö) 
Antti Moisio, Ruovesi, (Jenni Mäkinen, Virrat)
Irma Koskela, Orivesi, (Ville Ellä, Pirkkala)

Kuvassa vasemmalta: Olli-Pekka Ojanen, Antero Alenius, Hannele Strömberg, Jaakko Stenhäll, Timo Huikkala, Pekka Anttila, Mikko 
Väre, Liisa Teeri, Irma Koskela, Jaana Männikkö, Esko Kautto.
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Pirkanmaan pelastuslaitokselle 
laaditaan kuluvan vuoden aikana 
työhyvinvointisuunnitelma vuo-
sille 2014 - 2015. Suunnittelutyö 

käynnistettiin henkilöstökyselyllä, johon 
vastauksia saatiin yhteensä 77 kappaletta. 
Kyselyn yhteydessä henkilöstö sai ilmoittaa 
halukkuudestaan osallistua työryhmätyös-
kentelyyn.
 
Työhyvinvointisuunnitelman laadintaa ohjeis-
taa, arvioi ja valvoo ohjausryhmä, jonka muo-

Työhyvinvointia yhdessä!   
Pirkanmaan pelastuslaitoksen 

työhyvinvointisuunnitelma 
2014 - 2015

dostaa pelastuslaitoksen johtoryhmä henki-
löstön edustajilla täydennettynä.  Ohjausryh-
män alaisuudessa toimivat eri teemojen (työ-
hyvinvoinnin johtaminen, työyhteisöviestintä, 
toimintakyky, työturvallisuus ja osaamisen 
ylläpito ja kehittäminen) ympärille perustetut 
työryhmät, joissa suunnitelman työstäminen 
varsinaisesti tapahtuu. Työryhmien koko on 
5 - 8 henkilöä. Työryhmiin pyrittiin saamaan 
henkilöitä eri yksiköistä ja eri henkilöstöryh-
mistä. Työryhmiin esitettiin jäseniä myös hei-
dän asiantuntijuuteensa perusteella. 

Työryhmien työskentely on parhaillaan 
käynnissä. Työryhmien raportit tulee olla 
valmiina 15.10. Tämän jälkeen työryhmien 
raportit kootaan yksiin kansiin ja lähetetään 
koko henkilöstölle kommenttikierrokselle. 
Johtoryhmä käsittelee työhyvinvointisuun-
nitelman loppuvuodesta ja tavoitteena on, 
että se tulisi voimaan 1.1.2014. 

Ullastiina Hankala, vs. koulutussuunnittelija

Pohjois-Pirkanmaan tulevaan harjoi-
tusalueen paikkaan otettiin tuntu-
maa Ruovedellä kun siellä järjestet-
tiin konttikouluttajakurssi 14. - 15.9. 
Kurssille osallistui sopimuspalokun-
tien henkilöstöä, joista osa myös 
päätyönään toimii pelastuslaitoksen 
palveluksessa. Työntäyteisen viikon-
lopun aikana perehdyttiin perus- ja 

Uusia konttikouluttajia
TEKSTI: Paloesimies Ville Naskali
KUVA:  Esa Lahti

Kurssin osallistujat:

Mikko Reko Ikaalisten toimenpidepalkkaiset
Mikko Hiltunen Kyröskosken VPK
Jani Laakkonen Oriveden toimenpidepalkkaiset
Esa Lahti  Oriveden toimenpidepalkkaiset
Juha Kuokkanen Ruoveden VPK
Jari Nakkila Sääksjärven-Kuljun VPK
Sami Laaki T oijalan VPK
Petri Kivistö Viljakkalan VPK

lieskahduskontin kouluttamiseen. 
Pääpaino koulutuksessa oli turval-
lisen työskentelyn yhdistäminen 
harjoitteluun ja savukaasuille ja par-
tikkeleille altistumisen vähentämi-
nen. Hyvällä asenteella ja joutuisalla 
työskentelyllä kurssi saatiin vietyä 
läpi aikataulun mukaisesti. Yhteensä 
polttoja tuli 16 kappaletta. Tulevat 

konttikouluttajat saivat kokemusta 
palon kehittymisestä ja pääsivät 
myös sammutustöihin. Muutama 
pistoliekki pääsi silti karkaamaan 
sammuttajilta viikonlopun aikana, 
kuten oheisesta kuvasta näkyy.

Kouluttaja Ville Naskali
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen koulu-
tuskalusto lisääntyi säiliöajoneuvo-
simulaattorilla. Simulaattorilla har-
joitellaan liikenneonnettomuuteen 

joutuneen säiliöajoneuvon säiliön tyhjentä-
mistekniikkaa ja eri tyhjentämisvaihtoehtoja.

Teknisen osaston Paavo Sihvonen on suun-
nitellut ja toteuttanut simulaattorin, joka on 
tehty Kolhon paloaseman vanhasta polttoai-
nesäiliöstä. Sen tilavuus on 10 000 l ja säiliöön 
on asennettu koukkulaitetartunta. Hytti on 
saatu lahjoituksena Scania-Suomelta.
Simulaattorin venttiilit on ostettu Euro tan-
kilta, ja ne vastaavat nykyaikaisen polttoaine-
auton kansi- ja venttiilirakennetta. Venttiilit 
ja vuodon paikkaussimulaattorit on irrotet-
tavissa. Itse säiliötä voidaan käyttää tilanne-
paikalla puskurisäiliönä.

Automestari Hannu Mansikkamäki  

Säiliöajoneuvo-
simulaattori

Pirkanmaan palopyöräilijöiden joukkue osallistui tänä vuonna kilometrikisaan 44 pyöräilijän voimin. Suursarjassa oli joukkueita 256 ja pelastuslai-
toksen joukkue oli hienosti sijalla 13. Pirkanmaan poliisilaitos ja MB Takon pyöräilijät mahtuivat tamperelaisjoukkueista meidän edelle. Kaikkiaan 
kisassa oli mukana 1994 joukkuetta yli 26 000 pyöräilijän voimin.

Kilometrikisassa arvottiin hienoja palkintoja joka kuukausi kaikkien osallistujien kesken. Onnetar oli suosiollinen Kuokkasen Ilpolle, joka voitti 
Tunturi-polkupyörän. Pirkanmaan pelastuslaitoksen joukkue sai kasaan 73 824 kilometriä, mikä on 1677,82 kilometriä per pyöräilijä. Näillä kilo-
metreillä tuli laskennallista polttoainesäästöä yli 5000 litraa ja co2-säästöjä lähes 13 000 kg. Tosin eipä nämä kaikki kilsat varmaan automatkoja 
korvannut vaan olivat ihan rehellisiä kuntoilumielessä tehtyjä pyöräilylenkkejä.

Pirkanmaan palopyöräilijöiden kärkikaksikko sai kasaan melkoisen määrän kilometrejä, voittaja Elja Kivikoski (69) 5 555 km ja Marko Drugge 
(maximus) 5 103 km. Kolmanneksi fillaroi Jarno Kaltti (54) 4 146 kilometriä. Neljänneksi eniten kilometrejä kerrytti Petri Kivistö (148). Hänen 
kilometrimääränsä oli 3 907 km. Viidenneksi ahkeroi Olli Sahi (Olli) 3 334 kilometriä. 

Kymmenen joukkoon mahtui vielä sijalla kuusi  Ville Malila (kalastaja-pekka), kilometrejä 3 045. Seitsemäntenä Jukka Lehtonen (jude) 2 710 km. Kah-
deksantena Ilpo Kuokkanen (Ipo) kilometrejä 2 703.  Jukka-Pekka Tanner (Kustoo) oli 9. ja sai kasaan 2 646 km ja 10. Sanna Kauppinen (607) 2 371 km.

Keväällä on vuorossa taas talvikilometrikisa. Toivottavasti väki lähtee innokkaasti haastamaan itsensä liikkumaan, tärkeintä ei ole kilometrimäärä, 
mitä saadaan kasaan vaan se, että väki lähtee aktiivisesti liikkeelle pitämään huolta omasta kunnostaan. Tänä vuonna saatiin aikaiseksi jo muutama 
yhteislenkki, ehkä ensi vuonna jo vähän useampikin.

Kilometrikisa päättyi ennätyslukemiin! 
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Palomiesten SM-Motocross pidettiin tänä 
vuonna Akaan moottorikerhon radalla 27.7. 
Osallistujia oli palomiesluokassa 18 ja Wan-
nabee-luokassa 15.

Pirkanmaalaiset sijoitukset:

1. Ahola Sami Ahola
6. Aleksi Jokinen
8. Isoviita Kari Isoviita                     
18. Janne Mäkinen

Teksti Sami Ahola
Kuvat Kirsi Laakso

SM-Motocross

URHEILU-UUTISET
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Poliisien ja palomiesten kisat käytiin 1. -10.8. 
Pohjois-Irlannissa. Pirkanmaalta saatiin raa-
vittua kasaan pieni ryhmä urheilijoita, jotka 
toivat tuliaisina muutaman mitalinkin. Ki-
soihin osallistui melkein 7 000 urheilijaa 67 
maasta. Järjestelyt olivat erinomaiset, jos 
vertaa aikaisemmin käytyihin New Yorkin 
kisoihin. Kisat näkyivät kaupunkikuvassa ja 
kisailijoista huolehti 3 500 vapaaehtoisen 
joukko. Suomi sijoittui mitalitaulukossa kym-
menenneksi kaikkiaan 110 mitalilla, joista 54 
oli kultaa, 34 hopeaa ja 22 pronssia.

URHEILU-UUTISET

Työvuorossa saunanlauteilla herjalla heite-
tystä ehdotuksesta lähti tämä reissu liikkeel-
le. Yhdet puheet, niin kuin palokunnassa on 
tapana sanoa ja niin Pirkkalan kolmosryhmä 
lähti syyskuun puolessavälissä maratonreis-
suun Itävaltaan. Maraton juostiin 15.9. noin 
80 km:n päässä Wienin keskustasta Wachaun 
laakson alueella. 

Juoksureitti kulki koko matkan Tonavan ran-
toja pitkin upeissa maisemissa. Juoksuun 
osallistui n. 11 000 juoksijaa, mutta vain 

Wachau-maraton, Itävalta
murto-osa uskaltautui maratonin 42,2 km:n 
täysmatkalle. Uskaltautujien ryhmään kuu-
lui pelastuslaitoksen kolmosvuorosta Sakari 
Ollikainen, Sami Kokko, Tapio Uotila, Pekka 
Löflund ja Matti Hietamies. Jokainen suoriu-
tui juoksusta upeasti ilman ongelmia. Ilman 
huoltoa ja joukkueenjohtoa ei tämäkään 
porukka olisi pärjännyt, tätä hommaa hoiti 
menestyksekkäästi Nurmen Tero.

Tapio Uotila

Belfast World Police and Fire Games 2013

Antti Kinnunen sai kaksi pronssimitalia. 
Toinen niistä saa suudelman.

Kuvassa vasemmalta Sami Kokko, Pekka 
Löflund, Sakari Ollikainen, Tapio Uotila, Matti 
Hietamies.
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Belfast World Police and Fire Games 2013
Seppälän Pertti voitti kultaa keihäässä 55 – 59-
vuotiaiden sarjassa tuloksella 36,45 metriä. 
”Kisat menivät osaltani hyvin, kun tuli voitto 
omassa sarjassani. Tulokseenkin olen tyytyväi-
nen, kun heitin vajaa 2, 5 metriä enemmän kuin 
oli tavoitteeni. Keihäs oli painoltaan 700 g”.

Kinnusen Antti sai kaksi pronssia suunnistuk-
sessa. Kaupunkisuunnistuksessa rata ei ollut 
kovin pitkä, mutta rasteille oli löydetty hyvät 
piilot. Toinen pronssi tuli pitkällä matkalla, 
jossa rata oli raskas. Korpelan Timo jäi seitse-
männeksi +50 B-sarjassa, jossa taso oli kova. 

Petri Visala ja Perttu Huittinen juoksivat mo-
lemmat puolimaratonin. Perttu juoksi oman 
ennätyksensä ja oli viides ajalla 1.29.21. Petri 

jäi sarjassaan 45 - 49-vuotiaat neljänneksi 
ajalla 1.30.57. Pronssiin olisi vaadittu yli vii-
den minuutin parannus.

Timo Silander pelasi leppoisaa golfia hyväs-
sä seurassa ja sijoitus oli alle 49-vuotiaiden. 
lyöntipelisarjassa 32. Golf järjestettiin kolme-
päiväisenä ja jokaisena päivänä oli eri kenttä 
pelattavana. Kenttien välillä tuntui olevan 
kisailua, mikä kentistä onnistuu saamaan 
liukkaimmat griinit. Palloa pystyi puttaamaan 
melkein ajatuksen voimalla. 

Arto Raiskio osallistui tennikseen, jossa 
ensimmäisestä ottelusta tuli voitto. Toinen 
vastustaja oli parempi ja tie nousi pystyyn. 
Valmentajana Artolle toimi Tuomas Markku-

la, joka ei päässyt itse mukaan keihäänheit-
toon, koska sarja oli jo täysi. Tuomas Tiainen 
ja Jarkko Kyllästinen kokivat vastaavan koh-
talon puolimaratonilla, sillä siinäkin olivat 
sarjat jo täysiä. Kisoissa pystyi nauttimaan 
myös turismista, niin kuin Sakari Ollikainen 
ja Ville Alanen tekivät.

Seuraavat kisat järjestetään Yhdysvalloissa, 
Virginiassa 26.6 - 5.7.2015 Kisapaikkana toi-
mii Fairfax. Kisasivut ovat avautuneet osoit-
teessa www.fairfax2015.com. 

Seuraaviin kisoihin suunnitellaan järjestettä-
vän ryhmämatkaa ja kaikkien kiinnostunei-
den olisi suotavaa päättää ajoissa osallistu-
misesta. 

Aitoon VPK järjesti palomiesten frisbeegolfin suomenmestaruus-
kilpailut hiihtokeskus Sappeen DiscGolfParkissa 14.9.2013 erittäin 
loistavissa olosuhteissa. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja 
väylät olivat loistavassa kunnossa. Pelaajat nauttivat kiekkoineen 
leppoisasta tunnelmasta, loistavasta säästä ja palokuntanaisten 
tekemistä eväistä. 

Kilpailu käytiin neljässä sarjassa: avoin, nuoret, naiset ja käntyt. 
Avoin sarja oli tarkoitettu kaikille noin 18 vuotta täyttäneille lois-
taville heittäjille. Nuorten sarja oli tarkoitettu edellisiä nuorem-
mille huipuille. Naistensarja oli tietysti naispuolisille ja Käntty-
sarja nuoruutensa menettäneille palokuntalaisille. 

Kilpailu käytiin kahden kierroksen kilpailuna jossa yhteistulos rat-
kaisi. Avoimen sarjan palomiesten frisbeegolfin suomenmestaruu-
den vei nimiinsä ylivoimaisesti Aitoon VPK:n Janne Sokka 

Tulokset: Yleinen sarja top 5
1. Janne Sokka Aitoon VPK (137)
2. Ilpo Kärkkäinen Kyröskosken VPK (147)
3. Jani Paussu Kyröskosken VPK (148)
4. Eero Korpunen Kauhajoen VPK (151)
5. Eero Kaski Kauhajoen VPK (152)
 
Nuoret suomenmestari, voittaja Sampo Rantanen Aitoon VPK (149)
Naiset suomenmestari, voittaja Noora Rantanen Aitoon VPK
Käntyt, voittaja Pekka Rantanen Aitoon VPK
 
Vaikka osallistujia oli kohtuullisen runsaasti, vei Aitoon VPK järjes-
täjäseurana kaikkien sarjojen mestaruuden, liekö tämä harjoittelun 
tulosta vai kasvaako kylässä vain huippulahjakkuuksia.

Pekka Rantanen, Aitoon VPK

Palomiesten frisbeegolfin suomenmestaruuskilpailut

Teksti ja kuvat Timo Silander
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Heinäkuun viimeinen viikonloppu saatiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen väestä  kirkkovene 
täyteen, vain kippari oli järjestäjän puolesta. 35 km:n matka taittui helteisessä säässä ihan 
mukavasti. 

Pirkan soutu

Kuvassa takarivi vasemmalta: Timo Korpela, Veronika Ukkola, Harri Laine, Jari Veija, Sanna Kauppinen, Seppo Knuuttila, 
Tuomas Joensuu, Johanna Lähteinen, Vertti Harjuniemi, Ilmari Leppänen.
Alarivi vasemmalta: Tuomas Markkula, Joel Mattanen, Mika Saartila, Mikki Räsänen ja järjestäjän puolesta kippari.
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Syyskuussa Nastolassa järjestetyissä suunnistuskisoissa oli mukana yli 60 suunnistajaa 
komeassa kelissä ja hyvässä maastossa. Pirkanmaalta mukana olivat Jyrki Paunila, 
Jarmo Ranta, Seppo Männikkö (miehet 55 kultaa), Antti Kinnunen, Outi Toivonen 
(naiset pronssia), Tomi-Pekka Olkkonen, Sanna Kauppinen (naiset pronssia), Henrik 
Karling, Marko Kivi (miehet 40 hopeaa) ja Antti Koskela.

Palohenkilöstön  
SM-suunnistuskisat

Raumalla juostiin 1. Mutajuoksu lauantaina 7.9. aurinkoisen 
kesäisessä kelissä. 

Mukana olivat Mika Saartila (kuvassa vas.), Mika Rautiainen, 
Veronika Ukkola, Mirka Leinonen, Mikko Isoniemi ja Sanna 
Kauppinen.

Rauman mutajuoksu
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