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Letku & Laastari
• Tampereen aluepelastuslaitoksen rahoittama
henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö
Veijo Kajan • Toimituskunta: palomestari Tapio
Liesko, palomies Harri Puttonen, palomies
Elja Kivikoski, ensihoitaja Sanna Kauppinen
• Ulkoasu ja taitto: paloesimies Matti Syrjä •
Kansikuva Matti Syrjä ja takasivun kuva Elja
Kivikoski • Paino: HOT-paino • Painomäärä: 1200
kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, kesäkuu,
lokakuu ja joulukuu •
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”Pietola pitää
omistaan huolen”
Työteliäs vuosi uudessa organisaatiossa täyttyy
vuoden vaihteessa. Alkaa uusi vuosi ja uudet haasteet.
Sitä ennen on joulu, jolloin voi irrottautua arjen
puristuksesta ja hetkeksi pysähtyä ajattelemaan
asioita hieman syvemmin kuin tavallisesti.
Työ on tärkeä osa ihmisen elämää ja
siksi ajatukset useasti saattavat harhailla työn merkityksen pohtimiseen.
Viihdynkö työssäni? Jos en viihdy, mitä
voisin tehdä toisin? Vai täytyykö jonkun
muun (työyhteisön) toimia toisella tavalla, jotta viihdyn työssäni.
Työssä viihtyminen on tärkeä asia, myös
Tampereen aluepelastuslaitoksella. Aina on parannettavaa, mutta on välillä
syytä myös huomata ne hyvät asiat,
joita jo on. En lähde niitä yksityiskohtaisesti luettelemaan, koska me jokainen arvostamme eri asioita työssämme.
Yksi asia on kuitenkin sellainen, mistä
saatamme olla yhtä mieltä: vaikeista
asioista voidaan puhua työyhteisössä
kavereiden kanssa.

Omaa heikkoutta ei voinut tuoda esille.
Varsinkin vanhempien palomiesten oli
vaikea puhua tai näyttää tunteitaan. Jos

Vaikka puhuminen auttaa tunteiden
ilmaisussa, niin joskus pelastusalalla
koetut tapaukset tuntuvat niin epäoikeudenmukaisilta ja järjettömiltä, että alamme tiedostamattamme pelätä työssämme ja se muuttuu henkisesti raskaaksi.
Silloin meillä olisi oltava jotain, mihin me
elämänuskomme perustamme.
Tampereen palokunnalla oli mystinen
Pietola. Nykyisinkin se muistetaan, mutta sanan alkuperää eivät nuoremmat
työntekijät tiedä. Sanottiin: ”Kyllä Pietola pitää omistaan huolta”, kun oli jokin
vaikea tehtävä edessä tai että ”Pietola
muistaa”, kun joku teki väärin.
Pietolan käsite syntyi, kun vuosikymmeniä sitten Tampereen Työväen Teatterissa esitettiin Teuvo Pakkalan näytelmää
Tukkijoella. Sitä esitettiin useita vuosia
ja siihen aikaan jokaisessa näytöksessä oli palovartija; joskus kaksikin kerrallaan, joten lähes kaikki palomiehet näytöksen näkivät. Näytelmässä on ankara
isäntä Pietola, jota renki Pölhö-Kustaa
pelkäsi. ”Pietola kuulee”, hän varoitteli
muita ihmisiä.
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Tampereen palomiesten keskuudessa
alettiin ankaraa palopäällikkö Einar V.
Nurmea kutsua Pietolaksi. Palomiesten
yksi miehistökämppä sijaitsi vastapäätä palopäällikön asuntoa ja hän joskus
kuuli palomiesten purnauksia. Miehistökämpässä täytyikin puhua välillä hiljaa,
ettei Pietola (palopäällikkö) kuulisi.
Hyvin nopeasti Pietola levisi edustamaan jotain suurempaa päällikköä, joka
vahtii kaikkialla. Pietola edusti jollekin
jumalaa, jollekin kohtaloa. Joku piti sitä
hyvänä onnena, joku huonona onnena.
Yhteistä tälle käsitteelle kuitenkin oli, että se oli jokin sellainen, mihin me itse
emme voi vaikuttaa. Pietola oli eräänlainen kanava, jonka avulla pystyi kohtuuttoman raskaan onnettomuuden jälkeen luottamaan, että asioilla on tapana
järjestyä ja kaikesta huolimatta ihmisten
auttaminen kannattaa aina.
Olen kirjoittanut Pietolasta menneessä
aikamuodossa, mutta eiköhän se Pietola ole edelleenkin meidän pelastusalan
henkilöstön matkassa mukana.

Rauhallista Joulun aikaa kaikille lukijoille
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Erityisen hyödyllistä vaikeista asioista
puhuminen on palomiesten ja sairaankuljetusta tekevien keskuudessa. Nyt
on debriefing ja defusing. Asioiden puinti
onnettomuuksien jälkeen on luonnollista. Kun verrataan tilannetta vaikkapa vain
kolmisenkymmentä vuotta taaksepäin,
niin puhuminen miesvaltaisessa työyhteisössä ei ollut kovinkaan luontevaa.
Saunailloissa puhuttiin, mutta kierrellen.

oli sairaankuljetuksessa ja paareja kantaessa pyysi, että huilataanko, ei vanhemman palomiehen askel hidastunut.
Jos sanoi: ”En jaksa enää, huilataanko”,
niin hetken lepotauko kyllä pidettiin.

Pelastusjohtajan
Vuosi vaihtuu
toimeliaissa merkeissä.
Pelastuslaitoksellamme on
takana mielenkiintoinen ja
työntäyteinen vuosi, johon
on mahtunut kosolti erilaisia
asioita. Huomionarvoista
on, että uusista, joskus
vähän hankalistakin asioista
on kohtuudella pystytty
keskustelemaan ja kehittäviä
ratkaisuja hakemaan.
Työtapamme on organisaation osalta
muuttunut ja tavoitteena on ollut aiempaa enemmän siirtyä kohti yhdenmukaisia työtapoja. Tästä esimerkkinä
komentotoimisto, jonka päätehtävänä
on pitää yllä pelastustoimen valmiutta
ympäri koko Pirkanmaan siten, että
kulloinkin käytössä on mahdollisimman
tarkoituksenmukainen paloasemien
miehitys. Tämän asian tiimoilta olemme
olleet hankalien kysymysten edessä,
kuten käytetäänkö nopeissa, äkillisissä sijaistarpeissa tutkinnon omaavaa
ammattihenkilöstöä vai ns. epäpäteviä
henkilöitä. Olemme linjanneet niin, että
ensisijaisena käyttötapana on pätevyyden omaavat pelastajat, joka tietysti tarkoittaa sitä, että asemamiehityksiä joudutaan em. äkillisissä tilanteissa tasaamaan. Eli kuten kaikki huomaavat lähes
jokaisella asialla on kääntöpuolensa,
joilla kummallakin puolella on omat hyvät ja huonot piirteensä. Kun sitkeästi
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yhdessä asioita väännetään, saadaan
varmasti myös ratkaisuja aikaan, josta
esimerkkinä hierottu yhteisymmärrys
em. asemasiirtojen korvauksesta.

Pelastushenkilöstön
palkkarakenteen
uudistus etenee
Tällä hetkellä näyttää siltä, että pääsemme eteenpäin pelastushenkilöstön
palkkarakennetta ja -tasoa koskevassa
asiassa. Ensi vuoden talousarviomme
mahdollistaa sen, että voimme käynnistää kaksi-kolme vuotta kestävän palkkaohjelman. Tähän liittyy asiaa käsittelevän työryhmän työ tämän henkilöstöosan toimenkuvien täsmentämisestä.
Kuten sanottu tätäkin hommaa tehdään
yhdessä ja tavoitteena on saavuttaa tuloksia jo ensi mutta myös seuraavina lähivuosina. Toivon kaikkien ymmärtävän,
etteivät tällaiset korjausliikkeet ole näi-

katsaus
nä aikoina kovinkaan helppoja ja tarvitsemme ohjelman loppuunsaattamiseen
ehdotonta yksituumaisuutta ylipäätään
koko laitoksemme toiminnassa. Positiivisessa asiassa tässä nyt väännetään.
Pitkään vireillä ollut päihteiden käytön
ongelmatiikkaa pohtiva työryhmätyö on
myös käynnistynyt. Perusajatuksena on
nostaa esille päihteiden - ennen kaikkea
alkoholin - liikakäytön ja siihen liittyvien
ongelmien varhaispuuttumisen asiaa.
Meillähän on olemassa melko lailla ammattimaisesti rakennetut hoitoonohjausjärjestelmät Tampereen kaupungissa,
mutta nähdäkseni musta aukko löytyy
alkoholin liikakäytön ongelmien havainnoinnissa ongelman alkuvaiheessa ja
siihen tavalla tai toisella puuttuminen.
Olen virkaurani varrella liian usein ollut
sen tilanteen edessä, jossa asianomaisen henkilön kohdalla ainoa ratkaisu
on irtisanominen. Uskon vakaasti, että me kaikki haluamme rehellisesti ja
avoimesti paneutua alkoholin käyttöön
liittyviin asioihin ja yhdessä löytää uutta
tapaa toimia.

Tampereen seudun
paloasemaverkosto
parantunut

Sastamalassa joudutaan myös VPK:n
käyttöön tuleva uusi paloasema kilpailuttamaan rakennusurakan osalta uudelleen tarjouksien vähyyden ja niiden
kalleuden takia, mutta hanke toteutetaan ensi vuonna. Joten silläkin suunnalla saadaan paloasemaverkostoa
parannettua.
En tiedä miten tässä toimintavalmiutta
koskevassa keskustelussa on jäänyt
ikään kuin huomaamatta se, että olemme saaneet kehitettyä viime vuosien
aikana tätä Tampereen seudun paloasemavalmiutta koko aika parempaan
suuntaan. Ehkä keskitymme kaikki tässä arjen työssä etupäässä epäkohtiin
ja positiivinen kehitys jää taka-alalle.
Pirkkalan paloasema on uusi, joidenkin mielestä tietysti liian pieni, mutta
erinomaisen hyvällä paikalla ja toimii
aiempaan verrattuna miehitettynä paloasemana. Samoin on kuluneen vuoden
aikana Lempäälän paloasema saanut
faceliftauksen niin miehistön kuin osin
kalustonkin osalta ja tuo Teivo on saatu
liikkeelle.
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Työhyvinvointia
rakennetaan yhdessä
Uutena tulevaisuuteen liittyvänä hankkeena on käynnistettävä mitat täyttävän koulutus- ja ”harjoituskeskuksen” suunnittelu.
Koulutustoiminnan kehittämisen myötä
tulee pitää huolta myös harjoittelumahdollisuuksista ja tässä mielessä mainittua
hanketta on ryhdyttävä hahmottamaan.
Lopuksi totean, että työhyvinvointiin ja toimintamme laatuun liittyviä asioita tullaan
edelleen nostamaan pöydälle ja uskon,
että siinä meillä on kaikille yhdessä yrittämisen sarkaa lähivuosille. Koska omaan
jo harmaat hiukset ja olen muutaman
vuoden tätä pelastustointa tehnyt, nähnyt ja kokenut, voin omana mielipiteenäni
todeta, että loppujen lopuksi työmme on
edelleen mielenkiintoista, kuntalaisten
kaipaamaa ja hyväksymää ja kaikki mahdollisuudet positiiviseen vireeseen ovat
nyt jo olemassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö edelleenkin pidä työtämme ja sen sisältöä huolellisesti tarkastella
ja uusia entistä parempia tapoja kehittää.
Kuten toivottavasti on huomattu, on tälle
saralle panostettu ja tullaan panostamaan
uusia avauksia odottaen. Muistutan kuitenkin, että työmme mielekkyys ja se
työhyvinvoinnin osa, joka koskee jokapäiväistä arjen työtä, on meidän jokaisen
itsemme asia mitä suuremmassa määrin.
Toisin sanoen sekä yhdessä yrittämällä
että oma panoksemme tiedostaen on hyvä mennä tulevaan vuoteen.
Hyvää joulua koko porukalle ja kiitos
menneestä vuodesta.

Olli-Pekka Ojanen
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Toimintaympäristömme myös paloasemien osalta kehittyy. Pitkään jäissä
ollut Teivon paloasemahanke on lähtenyt käyntiin ja kuvittelisin niin, että
noin vuoden kuluttua työskentelemme
toimintavalmiuden kannalta erittäin hyvin sijoittuvalla uudella paloasemalla.
Paloaseman miehitys tulee pääosin
olemaan Ylöjärven nykyistä miehitystä
ja talven aikana ensihoidon suunnittelu

tulee näyttämään, miten tätä toimintaa
asemalle sijoitetaan. Näin ollen aseman
valmistuttua saadaan toivon mukaan
piste läntisen Tampereen toimintavalmiusvatulointiin ja päästään tässäkin
mielessä raikkaammin hengittämään.
Akaan paloaseman osalta joudutaan
ottamaan muutaman kuukauden aikalisä rakennuksen urakkakilpailussa
tapahtuneiden seikkojen vuoksi. Uusi
kilpailu käynnistetään ensi vuoden puolella ja koska ko. paloaseman tontti on
jo valmiina, aukaisemme sitä samoihin
aikoihin kuin Teivon asemaakin.

Joulun sydäm

Marraskuinen hämärä viipyy metsässä ja peltoaukean yllä. Lintujen laulu
on vaiennut. Vain yksinäinen vaeltaja
Tääll’ toki on tilaa kaikillen.
käyskentelee luonnon hiljaisuudessa.
On ketoja auran kääntää,
Kevään, kesän ja syksyn värit ovat
on lehtoja laulella neitojen
vaihtuneet tumman ja harmaan sävyija saloja sulhojen vääntää.
hin. Pellot on kynnetty. Kesäinen kiire ja
Kas, lempi se maailman levittää.
aherrus on laannut. Laidunmaat odottaOi, ihmiset toistanne lempikää
vat ensi kesän kirmaajia. Lehdettömät
ja kohti taivasta tavoittakaa!
puiden rungot luovat ajattomuuden tuntua. Luonto on hiljentynyt talven odotukNiin pieni, pieni on maa.
seen. Ilmassa on vanhastaan jo tutun,		
mutta odottamattomankin, majesteeEino Leino
tillisen, meitä suuremman kosketusta.
(runosta Hymyilevä Apollo)
Kulkija pysähtyy tämän kaiken keskellä,
kuulostelee vielä hiljaisuutta, aistii tuon
kaiken kauneuden ja huokaa kiitoksen.
Hän on pieni osa tätä kaikkea.
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Vuodenaikojen kiertokulku on saavuttanut jälleen sen pisteen, jolloin valmistaudumme, kukin omalla tavallamme
yhteen niistä ajan kierron kiintopisteistä, jolloin kuka milläkin sielun ja ruumiin
innostuksellansa ja miltä lähtökohdilta
kohdallansa, hiljentymään pyrkii, äärelle
perimmäisten kysymysten. Hämärää ja
harmautta seuraa valo, odotus ja toivo.
Sytytämme valot pihoihin, kynttilät lyhtyihin. Muistamme niitä, joiden matka
määränsä on saavuttanut. Iloitsemme
lapsen lailla, läheisten, sukulaisten,
työtovereiden kanssa. Yhdessä heidänkin, joiden kanssa olemme saaneet vuoden saatossa kättä vääntää.
Muistamme ajatuksin ja kynttilöin niitä
isiämme ja isoisiämme, jotka kerran
viettivät joulun rintamalla, poissa kotoa ja läheisten luota turvaten meille
tuleville sukupolville tämän maan ja
vapauden. Muistamme niitä naisia ja
miehiä, jotka tuolloin huolehtivat siitä,
että pellot tulivat kynnetyiksi, kylvetyiksi, sato korjatuksi. Heitä, jotka uuras-

messä

Tampereen kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Ensihoidon vastuulääkäri
Elja-Pekka Erkkilä

Joulun aatto nyt saa,
jo ilta tummuu ja hiljenee maa.
Kuka kulkee nyt yksinään kalmistoon,
kuka yksin näin kylmässä on?
Pieni lapsonen vain,
joka näin kiiruhtain
jälleen kynttilän haudalle tuo.
Paikka hiljainen on,
tumma, liikkumaton.
Äidin haudalle valon hän suo.
Liekin niin häilyvän
tuo hauta rakkaimman hetkeksi saa.
Sitä katsovi silmin hän kaipaavin,
sitä katsoo ja taas odottaa:
koska joulun hän saa,
koska voi naurahtaa kera muiden
taas kuin ennenkin?
Mutta niin hiljainen koti yksinäisten,
on kuin puuttuisi siunaus sen.

tivat tehtaissa ja sairaaloissa, pitivät
yhteiskunnan toiminnassa. Heillekin
sytytämme kynttilät. Muistamme heitä, jotka eivät enää kotiin palanneet.
Muistamme heitä, jotka menettivät terveytensä. Emme sotaa ihannoi, emme
toivo, eivät toivoneet hekään, mutta
tekivät sen mitä maamme ja tulevaisuutemme vaati. Rakensivat vielä tätä
maata vuosien ja vuosikymmenten ajan.

Ääneen hiljaisen sointuvan nyt
jostakin kuulevi hän,
joka lämpimin lausehin lohduttaa,
joka nousemaan katsehen saa:
”Älä huoliisi jää,
nosta pystyyn taas pää,
joka hetki sun kanssasi käyn.
Lapsi joulun mä oon
sinut vien kartanoon,
josta lähdit, sun valonas näyn.”
Joulun ensimmäisen
mä olla tallissa härkien sain.
Sinne tähtösen tuikkivat valkeuttaan,
sinne saapuivat tietäjät maan:
sitä taas viettämään
sinun kanssasi jään,
sinun joulusi kauniiksi teen.
Sinä huomata saat:
surun laaksot ja maat
voivat peittyä kirkkauteen.

Vuosi on ollut muutosta täynnä. Ensihoitopalvelu elää sitä vielä tovin. Lämmin kiitos Teille kaikille siitä mahtavasta
panoksesta, jonka niin siellä ensivasteyksiköissä, perus- ja hoitotason ambulansseissa. L4:na, toimiston ja hallinnon, koulutuksen, huollon ja eri yhteistyötahojen tehtävissä olette jälleen,
ennen kaikkea potilaidemme, mutta
myös yhteisen asiamme eteen tehneet. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Konsta Jylhä Joululaulu
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Kulkevi niin nuori kuin vanha, niin rikas
kuin köyhäkin kohti tuota tuttua, turvallista. Kulkija, joka niin varhain on menettänyt jotakin läheistä ja lämmintä, ja
kuitenkin saanut luottamuksen johonkin
suurempaan, kerran kirkastuvaan, voi
nostaa ylös pään ja katseensa luoda
laaksoihin, maihin, jotka peittyvät kirkkauteen.

Valmiusosaston
jouluinen tervehdys
Näin juhlapyhien aikaan kannatta muistaa
pelastuslaitoksen ja kuntien välinen yhteistyö
erilaisissa häiriötilanteissa.
Oli kyseessä sitten yöllinen tulipalo, jossa joudutaan asukkaita evakuoimaan
tai jokin muu häiriötilanne, joka vaatii
eri tahojen yhteistyötä, niin Wivissä on
kunnan valmiussuunnitelman mukainen
toimintaohje eri häiriötilanteiden käynnistämisestä ja yhteistoiminnasta.
Näitä kuntakohtaisia tiedostoja voi hyödyntää, jos häiriötilanteesta pitää informoida esim. kuntajohtoa, yksittäistä
toimialajohtajaa, on tarve tehdä tehdä
virka-apupyyntöjä tai hälyttää kolmannen sektorin organisaatioita (SPR, Vapepa, seurakunnat) apuun.
Keväällä ”päivitimme” kuntien johtoryhmien tiedot näiltä osin. Kesällä ja
syksyllä oli kattava yhteistyöselvitys
seurakuntien osalta.

Lämpimät kiitokset
pelastuslaitokselle
Keskuspaloaseman viesti- ja johtokeskus Wiviin tuli eräs rouva ja toi sinne
kassin, jossa oli kiitoskortti, pieni taulu
ja kahvipaketti. Hän halusi muistaa koko
pelastuslaitosta eikä halunnut lähemmin
mainita tapausta, missä ja koska hänen
läheisensä oli apua saanut. Jossain
Tampereen ja Ruoveden välimaastossa
oli sattunut jokin putoamistapaturma.
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Tampereen kaupungin johtokeskuksessa järjestettiin syksyllä kuntien toimialajohtajille (sivistys, tekninen, sosiaali- ja
terveys) infotilaisuudet asiasta ja nyt
on meneillään infotilaisuudet pelastusalueiden päivystäville palomestareille.
Luonnollisesti Wivin kanssa teemme
jatkuvaa yhteistyötä näiden asioiden
tiimoilta.
Järjestelmän tarkoitushan on auttaa
kuntaa valmiustoimintojen käynnistämisessä ja järjestelmä on myös aputyökalu päivystävälle palomestarille.
Terveisin Valmiussuunnittelun toimintayksikkö

Tapio Liesko

Uusi kehittämispäällikkö
Filosofian tohtori Tiina Salminen on pelastuslaitoksen uusi
kehittämispäällikkö. Opetusneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä
työskentelevä Salminen aloittaa työnsä pelastuslaitoksella 1.1.2012.
Kehittämispäällikön tointa haki määräajassa 79 hakijaa, joista haastatteluun
valittiin kymmenen henkilöä. Kolmelle
heistä tehtiin soveltuvuusarviointi PD
Personnell Development Oy:n toimesta.

Salminen pitää tulevaa työtään mielenkiintoisena, monipuolisena ja käytännönläheisenä. Häntä innostaa mahdollisuus päästä kehittämään toimintaa
ja viedä eteenpäin hyvää työkulttuuria.
Salminen uskoo, että tämä syntyy henkilöstön kanssa avoimessa vuoropuhelussa, jota kautta työntekijöiden toiveita ja tarpeita tulee mukaan yhteiseen
keskusteluun. Kehitystä ei suunnitella ja
toteuteta pelkästään ylhäältä alaspäin.
Salmisella on pelastusalasta positiivinen mielikuva. Pelastusalalla on hänen
mielestään tärkeä rooli yhteiskunnan
hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa. Tätä
mielikuvaa on vahvistanut omakohtai-
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nen kokemus elvytystilanteesta, johon
hän joutui yllättäen kymmenen vuotta
sitten. Tien varressa makasi sairauskohtauksen saanut mies, joka tarvitsi
apua. Salminen jäi antamaan ensiapua
paikalle tulleen sairaanhoitajan kanssa
kunnes pelastuslaitoksen paloauto ja
ambulanssi saapuivat paikalle. Helpotuksen tunne oli valtava ammattihenkilöstön saapuessa.
Salminen valmistui terveydenhuollon
maisteriksi Tampereen yliopistosta
vuonna 1994. Tohtoriksi hän valmistui
vuonna 2000. Harrastuksikseen hän
mainitsee juoksun, jumpan ja vanhan
paritalon remontoinnin.
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Tuleva kehittämispäällikkö johtaa aluepelastuslaitoksen laatu-ja työhyvinvointipalveluita. Näihin kuuluvat tutkimus- ja
kehitystyö sekä työhyvinvoinnin pirkanmaalainen johtaminen ja kehittäminen.
Tutkimus- ja kehitystyöhön kuuluvat mm.
laadun arviointi, korkeakouluyhteistyö
sekä pelastusalan tutkimusten seuranta.
Työhyvinvoinnin johtamiseen ja kehittämiseen kuuluvat mm. työsuojelu, työterveyshuollon suunnittelu ja ohjaaminen,
sisäinen koulutus, työturvallisuusriskien
arviointi ja testaussuunnittelu.

Mielenkiintoinen työ

Tampereen aluepelastuslaitos on mukana antamassa asiantuntijaapua Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n Palot seis –hankkeessa,
jolla parannetaan yhtiön omistuksessa olevien kaksikerroksisten
puukerrostaloasuntojen paloturvallisuutta. Jokaiseen asuntoon ja
yleisiin tiloihin asennetaan sprinklerilaitteisto. Hankkeeseen kuuluu
myös muita paloturvallisuuteen liittyviä parannuksia.

PALOT SEIS!
Pelastusviranomaisten ja kaupungin
vuokra-asunnoista vastaavien tahojen
yhteistyö asuntojen paloturvallisuuden
lisäämiseksi tuli entistä kiinteämmäksi
vuoden 2005 Luhtaankadun tulipalon
jälkeen. Kaksikerroksisen puukerrostalon tuhoisassa palossa kuoli kolme
ihmistä. Onnettomuudesta tehdyssä
selvityksessä todettiin, että vastaavanlaisissa kohteissa paloriski on suuri.
Selvityksessä annettiin suosituksia,
joilla paloturvallisuutta voitaisiin lisätä.
Yksi suosituksista oli, että riskiryhmään
kuuluviin kaksikerroksisiin puukerrostaloihin asennettaisiin sprinklerilaitteisto.

Vuonna 2006 asennettiin Härmälään,
Tuomaankatu 5:een sprinklerilaitteisto
asuntotoimen, tilakeskuksen ja pelastuslaitoksen yhteistyöllä. Se oli ensimmäinen Suomessa vastaavanlaiseen
kohteeseen tehty jälkiasennus.
Kun vuokra-asunnot siirtyivät vuonna 2008 Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:lle, tehosti yhtiö tätä Suomessa
ainutlaatuista paloturvallisuustyötä ja
päätti sprinklata vuoden 2013 loppuun
mennessä 15 puukerrostaloa, joissa on
180 asuntoa. Hankkeen toteuttamisen
mahdollisti osaltaan Tampereen kau-
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pungin myöntämä tuki yhtiölle siirtämiensä puutalokohteiden paloturvallisuuden lisäämiseen.
Paloturvallisuusyhteistyö Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:n kanssa sopii hyvin
Tampereen aluepelastuslaitoksen asumisen paloturvallisuuteen asetettuihin
edistämistavoitteisiin, jotka perustuvat
valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden
ohjelmassa asetettuihin linjauksiin. Pelastuslaitos on muun turvallisuustyön
ohella voimakkaasti sitoutunut edistämään asuntojen suojaamista sprinklauksella. Asuntojen sprinklaus on pe-

lastuslaitoksen mielestä erittäin tehokas
keino vähentää tulipalojen aiheuttamia
henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se parantaa merkittävästi myös palomiesten
työturvallisuutta sammutustehtävissä.
Vuonna 2006 asennettiin Härmälään,
Tuomaankatu 5:een sprinklerilaitteisto.
Se oli ensimmäinen Suomessa vastaavanlaiseen kohteeseen tehty jälkiasennus. Automaattisen sammutuslaitteiston
kustannukset olivat tässä kohteessa noin
5 000 euroa asuntoa kohti. Nyt Nekalassa samanlaisen asunnon hinta on alle
3 000 e asuntoa kohti. Hinnat sisältävät
sprinklerilaitteiston ja rakennustekniset
aputyöt. Nekalan kohteissa rakennustekniset aputyöt olivat jonkin verran edullisemmat, koska remontti oli laajempi.

Pirkanmaa
edelläkävijä
hoitolaitosten
sprinklauksessa
Vuonna 2003 aloitettiin Pirkanmaalla
erityyppisten hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasuntojen paloturvallisuustason selvittäminen. Ennen vuotta 2003
oli joitakin yksittäisiä kohteita varustettu
automaattisella sammutuslaitteistolla.
Poistumisturvallisuusselvitys on tehty
410 kohteeseen. Selvityksen laadintaa
on edellytetty eri tyyppisiltä hoitolaitoksilta, joita on ollut muun muassa sairaalat, vanhainkodit, lastenkodit sekä
kehitysvammaisten, mielenterveysongelmaisten ja alkoholiongelmaisten laitokset sekä palvelu- ja tukiasunnot.
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Selvitysten perusteella on todettu, että
340 kohdetta edellyttää automaattisen
sammutuslaitteiston asentamista. Tämän hetkisen tilanteen mukaan 260
kohteeseen (yli 75 %) on jo asennettu
automaattinen sammutuslaitteisto. Osa
näistä asennuksista on tehty uudisrakentamisen yhteydessä ja osa laajemman
remontin tai muutoksen yhteydessä.
Useimmissa tapauksissa automaattinen
sammutuslaitteisto on kuitenkin asennettu ilman, että kiinteistöön on tehty muita
korjaus- tai muutostöitä. Sprinklatuissa
rakennuksissa on asukkaita/potilaita yhteensä nyt noin 9000.

Porraskäytävän sprinklerisuutin
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Letku & Laastarin koirasivut tarjoavat erilaisia näkökulmia
koiranelämään. Näyttelykoiraharrastuksestaan kertoo
palomestari Tapio Liesko. Huoltoasentaja Matti Hietalalla
on puolestaan ajokoira, jonka kanssa hän käy metsällä.
Talouspäällikkö Miia Ojala kertoo toisenlaisesta
koiraharrastuksesta. Palomies Elja Kivikoski kertoo
puolustusvoimien pieneläinkouluttajan kokemuksella, miten
aggressiivinen koira työtehtävissä tulisi kohdata.

Mustapilkkuinen
palomiehen ystävä
Kun matkustaminen tapahtui vielä hevosvaunuilla Englannissa, Walesissa ja
Skotlannissa, mustapilkkuisia koiria koulutettiin juoksemaan vaunujen vierellä
erityisesti naismatkustajien suojelijoina.
Koiria kutsuttiinkin ensin vaunukoiriksi
tai naisten koiriksi. Pian rodusta kehittyi
statussymboli. Mitä useampi pilkullinen
koira juoksi vaunujen rinnalla, sitä varakkaammasta ihmisestä oli kysymys.
Myöhemmin dalmatialaisia käytettiin
yleisesti myös postivaunujen suojelijoina. Ne juoksivat vaunujen molemmin
puolin pitäen loitolla niin posti- kuin hevosvarkaatkin.

Miksi dalmatiankoira
on monen palokunnan
maskotti.

Hevoset joutuivat seisomaan tulipalon
lähettyvillä tuntikausia. Dalmatialaisten

läsnäolo rauhoitti hevosia, ja koirat pitivät vieraat ihmiset sekä muut koirat
loitolla sammutustyön aikana. Lepoaikoina dalmatialaiset viettivät aikaansa
hevosten seurassa tallin vahteina sekä
rottakoirina.
Dalmatiankoirista kehittyi vuosien saatossa palomiesten työtovereita sekä
koko New Yorkin palolaitostoiminnan
symboli. Nykyään dalmatialaisia tapaa
paloasemilla Yhdysvaltojen lisäksi ainakin Kanadassa ja Englannissa.
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Kehitys on tuonut hevosten tilalle autot,
mutta koirista ei ole täysin luovuttu. Koira on edelleen palomiehen paras ystävä. Dalmatiankoiran voi edelleen nähdä
kiiruhtavan kohti onnettomuuspaikkaa,
mutta nykyään palomiesten tavoin auton penkillä istumassa tukevasti turvavöihin kiinnitettynä.

Lähde: Koirat nro 6/2011
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New Yorkin palolaitos aloitti toimintansa
vuonna 1658, mutta palopaikoille alettiin
kuljettaa vettä vasta 1700-luvulla. Dalmatiankoirat otettiin avuksi palolaitoksille monestakin syystä. Kun hevosvaunut
lähtivät kiireellä liikkeelle, koirat juoksivat
haukkuen kadulle, mistä ihmiset tiesivät
väistää tallista kadulle syöksyviä hevosia. Vaunujen kiitäessä palopaikalle koirat juoksivat vaunujen vieressä.

Koiraharrastus
vie mukanaan
”Koiraihmiset” ymmärtävät varsin hyvin, kuinka
koiraharrastukseen voi tykästyä. Meidän perheellämme tykästyä
on lievä ilmaisu. Joku voisi sanoa, että olemme ”hurahtaneet”.
Olemme harrastaneet Venäjänvinttikoirien
kanssa näyttelyissä käyntiä noin 25 vuoden ajan. Aluksi meillä oli yksi koira, nyt
niitä on kuusi. Harrastuksen kasvaessa
olemme alkaneet kasvattaa tätä rotua ja
nyt kaikki koiramme ovatkin omia kasvattejamme. Oma kennelnimi saatiin vuonna
1994 ja nimeksi tuli Kennel Tarijemiran.
Koiramme kutsumme ”Läikäksi”, mutta
virallinen nimi on Tarijemiran Chelestje,
Alussa tarkoitus ja suuri toive oli päästä
tässä harrastuksessa niin pitkälle, että
koirat jotenkin pärjäisivät kotimaan näyttelyissä. Vuosien näyttelyissä käyntien
jälkeen alkoi näyttää siltä, että koiramme pärjäävät ihan hyvin. ROP (rotunsa
paras koira) ja VSP (vastakkaisen sukupuolen paras) tulivat tutuiksi, kun koiria
sijoitettiin. Sittemmin myös RYP (sijoitus
ryhmäkilpailussa) ja BIS (sijoitus näyttelyn kauneimman koiran valinnassa).

Nälkä
kasvaa syödessä
Kun ajan myötä kotimaan näyttelyt eivät
enää riittäneet, oli edessä siirtyminen
ulkomaille. Ensin Viroon, siellä voitot
kotiin ja saman tien ilmoittautumaan
Latviaan ja Liettuaan. Kun hyvän, menestyvän koiran löytää, sitä pitää vaan
jatkaa matkaa.
Menestymisen huumassa haasteet sen
kun kasvoivat. Aloimme suunnitella

osallistumista maailmanvoittajanäyttelyyn Tanskaan kesällä 2010. Tuli mietittäväksi autonkin vaihto, koska isojen
koirien kuljetus häkeissä vaatii tilaa.
Kas kummaa, yhtälö johtikin ison auton
hankintaan. Hommasin pakettiauton,
kuinkas muuten.
Juhannusviikolla lähdettiin Transportterilla matkaan ja Ruotsissa oli menomatkalla kolme näyttelyä, joista muistoksi
saimme Ruotsin valion -tittelin. Matka
jatkui kohti Tanskaa ja vuorossa oli Tanskan erikoisnäyttely, jonka koiramme voitti
tullen Tanskan valioksi. Enempää emme
olisi voineet reissulta toivoa.
Juhannusaattona oli vuorossa maailmanvoittajanäyttely Herningin kaupungin suuressa näyttelyhallissa. Venäjänvinttikoiria mukaan näyttelyyn oli
ilmoitettu reilut 150 useista Euroopan
maista, joten arvosteltavaa riitti. Parin
tunnin ”myllytyksen” jälkeen huomasimme olevamme voittajakoiran isäntä
ja emäntä. Kesti hetken aikaa, ennen
kuin todella tajusimme, että meidän
koiramme on todella maailmanvoittajakoira. Lisäksi toinen mukana olleista
koiristamme sijoittui luokassaan kolmanneksi.
Voittoisan kisan jälkeen Transporterin
keula käännettiin kotia kohti, jotta ehtisimme viikon päästä Norjaan, Trondheimiin.
Menestys jatkui: Norjassa ROP ja siis

14

Norjan valio -titteli. Noin reilun viikon sisällä koirasta tuli siis Ruotsin, Tanskan ja
Norjan valio ja maailmanvoittaja.

Välivuosi
Tänä vuonna voitokas koiramme sai
kuusi pentua, joten näyttelyt jäivät vähiin. Isä tälle pentueelle löytyi Norjasta.
Pennuista kaksi jäi kotiin. Uros ja narttu
ovat jo aloittaneet omat näyttelyuransa
ja uros on kokeillut hieman myös juoksua Kaupin vinttikoiraradalla.
Vuosien varrella on menestystä tullut:
Kansainvälinen ja Suomen, Eestin,
Latvian, Liettuan ja Baltian valio sekä
Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Pohjoismaiden valio. Lisäksi Eestin juniorivoittaja 2007, Eestin voittaja 2008. Baltian
voittaja 2009, maailmanvoittaja 2010 ja
Helsingin voittaja 2010.
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, on kysymysmerkki. Tammikuussa 2012 lähdemme Ljublijanaan Sloveniaan, maaliskuussa voittajanäyttelyihin Latviaan
ja Liettuaan ja toukokuussa vuoden kohokohtaan maailmanvoittajanäyttelyyn
Salzburgiin Itävaltaan. Kesäkuussa on
Virossa voittajanäyttely. Pidemmällä ei
tässä vaiheessa ole aikataulua tehty.

Tapio Liesko

Elämä ilman koiraa?
Huoltoasentaja Matti
Hietala on elänyt
lähes koko ikänsä
jollain lailla koiraan
sidoksissa. Nyt hänellä
on Suomen ajokoira,
jonka kanssa metsällä
kulkiessa vapaa-aika ei
joskus tahdo riittää.
Äijälän Viki ja Matti ovat pari, joka on
saavuttanut menestystä kilpailuissa.
Nyt viisivuotias Viki sai käyttövalion arvon kolmivuotiaana. Käyttövalion arvonimi ei tule aivan helposti. Koiran täytyy
suorittaa kahdella eri koekaudella ajokokeista neljä kappaletta 1:sen luokan
tuloksia, joita ennen edeltää näyttelystä
saatu hyväksyntä. Eli ulkoiset muotoseikat täytyy myös olla kunnossa.

Ajokokeessa kaksi tuomaria arvioi koiraa. Koiralla on kaksi tuntia aikaa hakea
jänis maastosta, jonka jälkeen sillä on
kaksi tuntia aikaa ajaa jänistä. Tämän
jälkeen koira kytketään ja vaihdetaan
maastossa paikkaa, jonka jälkeen koiran pitää löytää uusi jänis ja ajaa sitä
edelleen kaksi tuntia. Arviointia tehdään
monesta eri ominaisuudesta. Haukkua
arvosteltaessa kiinnitetään huomio mm.
haukun kuuluvuuteen. Koirasta annetaan myös ns. yleisvaikutus, johon vaikuttaa koiran kyky pitää jänis jalkeilla,
ajon sujuvuus ja nopeus.
Harjoittelemassa Matti kulkee koiran
kanssa metsällä vähintään kolme kertaa
viikossa. Varsinainen ”kilpailusesonki”
alkaa elokuun 20. päivä ja loppuu helmikuun lopussa. Tuona aikana viikonloppuisin ei ole luppoaikaa. Vaikka kilpailut
olisivat Pirkanmaalla, saattaa lähtö olla

aamuneljältä ja paluu iltakymmeneltä.
– Kun kotoa lähtee, niin koskaan ei kannata sanoa tai edes arvata kellonaikaa,
koska palaa, kertoo Matti vuosien kokemuksista. – Joskus on koiraa haettu
moottorikelkalla metrin lumihangesta
iltakymmeneltä, kun se on ajanut jänistä ja kotiinkin pitäisi lähteä.
Äijälän Viki on siis käyttövalio, mutta
muutakin menestystä on tullut. Se on
kaksinkertainen Pohjois-Hämeen piirinmestari, kaksinkertainen Pirkanmaan
ajokoirayhdistyksen mestari. Vuonna 2009 se oli SM-kisojen 7. Vuonna
2010 Viki valittiin maaottelun yhdeksi
osallistujaksi Suomen neljän koiran
joukkueeseen. Suomen, Ruotsin ja
Norjan väliseen kisaan oli valittu neljä
koiraa jokaisesta maasta. Suomi voitti maaottelun ja Vikin sijoitus oli 1:sen
luokan tuloksella kuudes.
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Laki velvoittaa
huolehtimaan
eläimistä
Lain mukaan eläinsuojeluviranomaisia ovat kunnaneläinlääkärit,
poliisi sekä terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranomaiset.
Eläinsuojelulain pykälän 14 mukaan ”Sairasta, vahingoittunutta
tai muutoin avuttomassa tilassa
olevaa kotieläintä tai muuta
ihmisen hoidossa olevaa eläintä
on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle tai
hoitajalle taikka kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle
tai poliisille.”
Edelleen elänsuojelulain pykälässä 15 säädetään, että ”Kunnan on
huolehdittava alueellaan irrallaan
tavattujen ja talteenotettujen
koirien ja kissojen sekä muiden
vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen
hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä
vähintään 15 päivän ajan, minkä
jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa
eläin. Kunnalla on oikeus periä
eläimen omistajalta tai haltijalta
korvaus eläimen talteenotosta,
hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos poliisille on tehty
metsästyslain (615/93) 55 §:ssä
tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten
talteenottopaikkaan.
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Toisenlainen
koiraharrastus
Meidän koiraharrastuksemme poikkeaa
jonkin verran tavanomaisesta. Meillä on
kolme koiraa kotona. Viisi ja puolivuotias dalmatiankoira on nimeltään Titara’s
My Savannah eli ”Dunja”. Kaksi koirista
ovat sekarotuisia: uroskoira Rumba 4
vuotta ja narttu Ambar, jonka ikä sijoittuu välille 8 - 13 vuotta. Sekarotuiset
koirat ovat nk. rescuekoiria. Rumba
Haapsalusta Virosta ja Ambar Alicantesta Espanjasta. Dunja ja Rumba ovat
tulleet meille pentuna, Ambar aikuisena
kohta neljä vuotta sitten.
Rescuekoiralla tarkoitetaan koiraa, joka
on peräisin yleensä ulkomaiselta löytöeläintarhalta. Rescuekoiria tuovat maahan tätä tarkoitusta varten perustetut
yhdistykset, jotka usein auttavat koiria

myös paikanpäällä. Rescuekoirat ovat
entisiä kulkukoiria tai kotimaassaan
muuten hylättyjä koiria.
Kun ottaa rescuekoiran, niin sen kanssa ei välttämättä suoraan voi ajatella
harrastavansa jotain kilpailulajia, vaan
ensin täytyy olla valmis kuntouttamaan
koiraa sekä fyysisesti että henkisesti. Koiran ottamisen lähtökohta usein
poikkeaa rotukoiran pennun ottamisen
lähtökohdista. Omat rescuekoirani ovat
hiukan harrastelleet, mutta sittemmin
terveysongelmien takia siirtyneet oloneuvoksiksi.
Rumban hankinnan myötä eksyin mukaan eläinyhdistysporukoihin ja sitä
kautta tilapäiskotitoimintaan. Meillä oli

muutaman vuoden ajan avoimet ovet
uutta kotia yhdistysten kautta etsiville
eläimille: kymmenen koiraa ja yhdeksän
kania olen saattanut uuteen kotiin. Nykyisin omien koirien kasvettua aikuisiksi
olemme enää hyvin harvoin tarjonneet
tilapäiskotia kodinvaihtajalle, sillä se on
kuitenkin melko stressaavaa omalle koiralaumalle. Eläinsuojeluyhdistyksillä on
kuitenkin huutava pula tilapäiskodeista,
joten jos on kiinnostusta tarjota kodittomalle /kodinvaihtajalle tilapäiskotia,
kannattaa ottaa yhteyttä vaikkapa Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistykseen,
www.pesu.org . Kotia etsimässä on niin
koiria, kissoja kuin jyrsijöitäkin.

Miia Ojala

Boondocks (www.boondocks.fi) huolehtii Pirkanmaalla 11 kunnan löytöeläimistä:
- Tampere, Orivesi, Kangasala, Ruovesi, Kangasala, Kuru, Juupajoki, Pirkkala, Lempäälä,
Vesilahti, Mänttä-Vilppula.
Ylöjärvellä ja Nokialla löytöeläimistä vastaa:
- Nokian palveluskoiraharrastajat ry / Aimo Heino (p. 044 355 6494).
Eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta huolehtii:
- Akaan, Kylmäkosken, Urjalan ja Valkeakosken alueella seudullisen ympäristöpalveluiden
yksikön kolme eläinlääkäriä ( http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistoterveydenhuolto/elainlaakintahuolto/ ).
Hämeenkyrössä löytöeläimistä vastaavat: Terhi ja Sami Mäkelä, p. 040 586 7210.
Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon löytöeläimet hoitaa Parkanon:
- Pienpalvelu Ky (Mika Raittila, 040 521 7936).

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEY ry) vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat
sekä -neuvojat ovat hyvin perehtyneitä oman alueensa eläinsuojelutoimintaan. Heihin voi
ottaa yhteyttä erilaisissa ongelmatilanteissa ja he osaavat ohjata tarvittaessa eteenpäin
eläinlääkärille tai löytöeläinpaikkoihin. Pirkanmaan ja Satakunnan alueen valvojat löytyvät
SEY:n nettisivuilta: http://www.sey.fi/satakunta . SEY:n alueellinen paikallisyhdistys on
Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys (www.pesu.org ), myös ”pesulaisilta” voi kysyä neuvoa.
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Sastamalan ja Punkalaitumen löytöeläimistä vastaa: Matti Impola, p. 050 561 5299.

Aggressiivisen
koiran kohtaaminen
työtehtävissä
”Päivää taloon, mikäs täällä on hätänä”.......ja kulman takaa ryntää talon
”kiltti” koira, hampaat irvessä, kuola
suupielestä valuen, karvat pystyssä
valmiina syöksymään kiinni paikalle
tulleisiin pelastuslaitoksen edustajiin.
Kuulostaako tutulta? Usea meistä on
joutunut kuvatunlaiseen tilanteeseen
sairaankuljetus-, pelastus-, tai palotarkastustehtävillä. Onneksi pahemmilta
vammoilta on puremista huolimatta
säästytty. Miten sitten tulisi toimia mikäli kohtaa aggressiivisen koiran?
Kilteinkin koira voi käyttäytyä täysin
poikkeavalla tavalla, kun se joutuu sille
uuteen, outoon tilanteeseen, jossa sen
reviirille tulee uusia ihmisiä ja omistaja
on mahdollisesti kykenemätön hallitsemaan koiraansa.
Koirat aistivat ihmisten tunnetiloja yllättävän taitavasti ja reagoivat hyvin herkästi itseensä tai laumaansa (omistajat)
kohdistuviin uhkiin. Oli kyseessä sitten
sairauskohtaus, tulipalo, liikenneonnettomuus tai mikä tahansa pelastuslaitoksen toimialaan kuuluva tehtävä. Toki
koirasta voi päätellä melko helposti,
mikä sen tunnetila on. Tuijotus, matala
murina, paljastetut hampaat, karvojen
nousu, ovat melko selviä uhan merkkejä. Vanhaan sanontaan ”haukkuva koira
ei pure” ei kannata sokeasti luottaa; kyllä se pureminen onnistuu haukkuvalta
koiraltakin. Roduissa ja yksilöissä on
eroja. Ehkä eniten kuitenkin vaikuttaa
koiran kodissaan saama koulutus ja
kohtelu. Koska meillä ei voi olla tietoa
koiran ”taustoista”, tilanteisiin kannattaa
mennä määrätietoisesti, mutta erityistä
varovaisuutta noudattaen.
Uskon että ”heinätekojärjellä” pärjää
parhaiten. Mitään koirakuiskaajataikoja
ei kannata lähteä kokeilemaan. Jokainen tilanne on aina erilainen ja tilannearvio sekä toiminta pitää tehdä aina

tapauskohtaisesti. Helpointa on tietysti
käskeä jotain koiran tuntevaa henkilöä
sulkemaan koiran esimerkiksi toiseen
huoneeseen työturvallisuuteen vedoten. Vaikka koira osoittautuisikin ystävälliseksi, työtehtäviin keskittyminen voi
kärsiä jaloissa pyörivän eläimen vuoksi.
Mikäli koira ei ole hallittavissa, tulee itse
hakeutua tilaan, missä on suojassa.
Jos koira on saanut asianmukaisen,
jokaiselle koiralle kuuluvan tottelevaisuuskoulutuksen, selvät käskysanat
kuten: EI, SEIS, ISTU, MAAHAN, IRTI
toimivat yleensä ihan hyvin. Kouluttamattomalla koiralla käskyjen teho tosin
voi olla kyseenalainen. Poikkeuksen
näistä tekevät monet viranomaiskoirat
jotka koulutetaan siten että ne eivät
tottele ”vihollisen” komentoja. Jos koira alkaa hyppiä vasten, yksikertainen
keino saada tilaa ja aikaa on nostaa
omaa polveaan terävästi koiran avorintaan siten, että se ei pääse ottamaan
lähikontaktia.
Jos kaikista varotoimista huolimatta
joudutte hyökkäyksen kohteeksi ja mitään järkevää pakotietä ei ole lähellä,
kannattaa kokeilla liikkumattomuutta.
Kyllä, liikkumattomuutta, koska liikkumaton kohde on koiran mielestä vähemmän uhkaava kuin liikkuva. Itse asiassa liikkuva kohde on saalis, ja saaliiksi
tuskin kukaan haluaa joutua. Lisäksi
on ensiarvoisen tärkeää välttää suoraa
katsekontaktia koiraan, koska tuijotus
on uhkaus koiralle. Jos koira näistä
toimista huolimatta käy teihin kiinni, on
parasta välttää riuhtomista ja repimistä
koska se vain lisää kudoksiin tulevien
vaurioiden laajuutta. Lisäksi koira saattaa korjata puruotettaan, jolloin altistutaan lisävammoille. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan myötäillä koiran
liikkeitä, eikä missään nimessä vetää
vastaan......tämä vain innostaa koiraa
taistelemaan saalista.
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Kokemuksen perusteella paras ja tehokkain keino selvitä koiran hyökkäyksestä on kuristaa koiraa kurkusta niin
kauan ja kovaa että ote heltiää (ei todellakaan ole mikään helppo homma,
mutta mahdollista). Tämän jälkeen koira on todennäköisesti melko huonossa
”hapessa”, jolloin jää riittävästi aikaa
poistua paikalta. Vaihtoehtoisena pakkokeinoina voisi harkita lyömistä. Tosin
lyönnin pitää olla niin kova, että koiralta lähtee taju, muussa tapauksessa
se saa vain lisävirtaa. Jos tilanteessa
on vesiselvitys tehtynä, 10 barin paine
pyyhkäisee ainakin pienemmän koiran
melko etäälle.
Puremahaavat tulee aina hoitaa lääkärissä. Koiran puremat tulehtuvat todella
herkästi ja mitättömältäkin vaikuttava
vamma voi ilman antibioottikuuria muuttua muutamassa päivässä pitkäaikaista
hoitoa vaativaksi. Yleensä puremahaavoja ei saa ommella, ellei kyseessä ole
todella isot kudosvauriot. Rokotusten
voimassaolo tulee tarkistaa ja tarvittaessa hoitaa asia kuntoon ensitilassa.
Turvallisia kohtaamisia koirien kanssa,
toivottavasti kukaan ei joudu käytännössä kokeilemaan näitä ohjeita!

Elja Kivikoski

Voitokkaita
voimamiehiä
Palomiehet Antti Kantola ja Markus Härkönen keskuspaloaseman 3.-jaoksesta
osallistuivat marraskuun puolivälissä Turengissa pelastushenkilöstön voimailukilpailuihin. Koska takana oli ongelmitta sujunut harjoittelukausi ja viimeistelyharjoitukset olivat sujuneet hyvin, miehet lähtivät matkaan luottavaisina.

Markuksen sotilaspenkkipunnerrus sujui myös voittoisissa merkeissä: 65
kg:n painolla tuli 20 toistoa. Miehet pitivät kisoja erittäin myönteisenä kokemuksena ja katseet on jo suunnattu ensi vuoteen. Herrat heittävät haasteen myös muille Pirkanmaan palomiehille: kova treeni päälle ja mukaan
kisoihin. Vinkkinä molemmat kehottavat kiinnittämään huomiota suoritusten
puhtauteen. Säännöt ovat tiukat ja tuomarit armottomia.

Elja Kivikoski

19

LETKU & LAASTARI

Antti otti osaa kahteen lajiin: lisäpainoleuanvetoon ja toistoleuanvetoon.
Markus taas keskittyi sotilaspenkkipunnerrukseen. Lisäpainoleuanvedossa Antti saavutti upean voiton tuloksella 72 kg ja teki hyvän yrityksen
77 kg:lla. Tuomarin arvion mukaan hyväksytty suoritus oli vain sentin päässä. Toistoleuanvedossa voitto heltisi Antille 31 toistolla. Tuomari hylkäsi
neljä toistoa epäpuhtauden vuoksi.

OPISTOLTA KUULUU 2
Onko opiston letkutkin lyhyemmät kuin pirkanmaalla?

Mitä ihmettä?
On täällä monenlaista opiskeltavaa:
suuria kokonaisuuksia kuten Tulevaisuuteen katsova oman ammattitaitonsa
uudistaja (tässä on sitä jotain suurta ja
kirkasta), Kehittyvä onnettomuuksien ehkäisijä, Tehokas pelastustoiminnan johtaja sekä oma suosikkini Henkilöstönsä
työvireyttä ylläpitävä henkilöstöjohtaja.
Näiden kokonaisuuksien alle sitten asettuvat varsinaiset aineet. Niitä ovat esimerkiksi oman johtajuuden kehittäminen,
koulutustaito, vaaralliset aineet, sammutus- ja pelastustekniikka, palofysiikka, pelastusyksikön johtaminen, suuret
pelastusmuodostelmat ja viranomaisyhteistyö, riskienhallinta ja viestiliikenne
ym ym... Eivät kaikki edes uskoisi, mitä
kaikkea täällä turvallisuusalan Mekassa ja tiedon alkulähteillä voi opiskella.

Opiskelua äärirajoilla
Pyrin olemaan opiskelematta kotona ja keskiviikkoiltaisin harrastan,
mutta muuten kouluhommissa meneekin kello kahdeksasta viiteen ja
pari tuntia tietokoneella istumista
päivässä koulun jälkeen. Vielä kun
siihen lisää liikuntaa silloin ja tällöin,
rupeaa päivä olemaan pulkassa.
Opiskelu onkin ollut erittäin työllistävää
niinä päivinä, kun sitä täytyy harrastaa.
Olenhan aina tottunut, että opiskellaan
vasemmalla kädellä vähän sinnepäin ja
mahdollisimman suurella poissaololla.
Eikä pedantti luonteenpiirrekään ole

ajanut mitenkään näyttäviin suorituksiin. Täällä rento koulunkäynti ei tahdo
mitenkään onnistua, vaikka kuinka menee rimaa hipoen. Tehtävää pukkaa lähes joka illaksi. Lintsannut en juurikaan
ole, joitakin tehtäviä olen kyllä oikonut
sopivasti, lähinnä ettei taito ruostu.
Lopputyö on nykyään kehittämishanke.
Tarkoituksena on, ettei se tule hautautumaan mihinkään pöytälaatikkoon, vaan
tulee välittömästi viitoittamaan tietä kohti tehokkaampaa pelastustoimea. Ei halvinta vaan parasta mitä kuntalaisille on
mahdollista tarjota. Sillä paras mahdollinen pelastustoimi onkin luonnollisesti
kirkkain tähti, mitä kohti pyritään.
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Välillä olemme päässeet kouluttamaan
tulevia pelastajia, mikä onkin mukavaa.
Miehillä kun on motivaatio kohdallaan ja
tiedon halu suunnaton. Ongelmaksi tällaiselle vanhemmalle kouluttajalle muodostuu kaiken maailman härpäkkeiden
nimet, koska niistä pitää olla tarkkana,
muuten pelastajaoppilas älähtää ja
saattaa mennä pahasti sekaisin tiedon
valtaväylällä. Esimerkiksi sarjatikas on
jatkotikas (tai toisinpäin), ryöstäjä on
säiliönkiertoventiili, T13 = RPIR103. Ei
ole palonaruja vaan laskeutumisköysi ja
laskeutumislaite... On siinä monenlaista. En usko, että Virtasen Pasillakaan
näiden kanssa on helppoa, vaikka ne
ranskaksi ja englanniksi osaakin.

Miksi esimieheksi
pelkääjän paikalle?
Miksi sitten olen taas koulunpenkillä,
hanurin kestävyyttä testaamassa? Kun
tulin alalle oli eläkeikä 55 vuotta, niin
kuin varmaan monet nuoremmat pelastajat ovat saattaneet kuulla. Joka alallahan eläkeikä on noussut, joten miksei
sitten myös palomiehillä. Tosin työterveyslaitoksen määrittelemä kunto turvalliseen savusukellukseen saattaa silloin

Kuvissa vasemmalla Pasi Virtanen ja oikealla Jyrki Valkama
olla vaakalaudalla. Olisihan se mahtavaa hakata rintaansa, jos kykenisi hoitelemaan palomiehen tehtäviä hieman
iäkkäämpänä turvallisesti itselleni, sekä
varsinkin muille ja samalla palvelemaan
kuntalaisia asian edellyttämällä tavalla.
Esimies pääsee vaikuttamaan moniin
vuoron asioihin tehtävien jaosta keittiön
siivoamiseen. Itse rehtori sanoi kierrettyään seitsemäntoista aluepelastuslaitosta että ” jokainen työvuoro on esimiehensä näköinen”. Tätä en todellakaan muille
toivo, mutta kuitenkin, voi siinä olla jotain
itua. Aina on hienoa saada vaikuttaa.

Ei muuta kuin hyvää työhyvinvointia Kuopiosta. By VeliMikko Leinonen

42.2 km:n juoksu meni Villellä aikaan
03.55.34. Juoksuosuus oli maastoltaan
mukavan tasainen ja hiekkapohjainen.
Triathlonista löytyy monia eri matkoja ja
myös joukkuekisoja. Siinä olisi monelle
mukava haaste ensi kesälle. Jokaisen

omalle kunnolle löytyy sopiva matka.
Tärkeintähän olisi itsensä voittaminen
ja liikunnan ilo.
Sanna Kauppinen

Tietolaatikko: kilpailumatkat
Täysmatka (Ironman):
3800 m uinti - 180 km pyöräily - 42 km juoksu
Pitkä matka (ITU matkat):
4 km uinti - 120 km pyöräily - 30 km juoksu
Puolimatka (70,3 miles):
1900 m uinti - 90 km pyöräily - 21,1 km juoksu
Olympiamatka (eli 1/4-matka):
1500 m uinti - 40 km pyöräily - 10 km juoksu
Sprintttimatka:
750 m uinti - 20 km pyöräily - 5 km juoksu
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Heinäkuun viimeisenä sunnuntaina
kisattiin Hämeenlinnassa Aulangon
upeissa maisemissa täydenmatkan
triathlonkisa, jossa Tampereen aluepelastuslaitokselle saatiin uusi Ironman.
Ville Malila veti täyden matkan kisan
läpi ensimmäistä kertaa ja heti hienolla
11.21.10 kokonaisajalla. Sijoituskin oli
upea 10. sija miesten kuntosarjassa.
Täydenmatkan triathlonkisassa uintiosuus on 3.8 km, jonka Ville ui aikaan
1.17.44. Uintiosuus mentiin melko mukavassa tyynessä kelissä. Pyöräilyosuus 180 km kiemurteli Aulangon hienoissa maisemissa, puuskittainen tuuli
kiusasi ajajia jonkin verran. Ville kertoi
kisan jälkeen, että pyöräily oli hankalin osuus, koska jalka kipeytyi pahasti.
Hän kertoi jalkavaivan äityneen välillä
niin pahaksi, että jopa keskeyttäminen
oli käynyt mielessä. Villen pyöräilyaika
oli 6.07.51. Tässä ajassa on mukana
niin uinti-pyörä kuin pyörä-juoksu vaihdot. Sisua löytyi ja jalkakin turtui, joten
viimeinen osuus maratonin mittainen

Rekrytointia
Pelastuslaitosten yhtenä tulevaisuuden haasteena ja osittain jo
nykyiselläänkin on henkilöstön rekrytoiminen pelastustoimintaan.
Toinen henkilöstöä koskeva haaste on ikääntyminen, minkä vuoksi
työhyvinvointi on nostettava yhä merkittävämpään asemaan
työyhteisöissä. Tässä yhteydessä onkin hieno todeta, että oma
työyhteisömme on saamassa vuoden vaihteessa käyttöönsä alan
asiantuntijan, jonka avulla voimme panostaa jatkossa enemmän
kyseisiin henkilöstöä koskeviin asioihin.
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Pohjois-Pirkanmaan
rekrytointikampanja
Laitoksemme pohjoinen pelastusalue
tukeutuu operatiivisessa toiminnassaan voimakkaasti vapaaehtoishenkilöstöön. Näkymät henkilöstön vähenemisestä ja uudistuneen pelastuslainsää-

dännön maininnat nostivat rekrytoinnin
tehostamisen alueellisesti esille. Toukokuussa alueellisessa vapaaehtoishenkilöstön foorumissa päätettiinkin
täten perustaa erityinen työryhmä valmistelemaan loppuvuodelle ajoittuvaa
rekrytointikampanjaa. Työryhmässä oli
sekä sopimuspalokuntien että aluepelastuslaitoksen edustajia. Työryhmän
tavoitteena oli rekrytoinnin lisäksi miettiä myös mm. vapaaehtoisen ja vakinaisen henkilöstön yhteistyön muotoja, toiminnan jatkuvuutta ja olemassa olevan
henkilöstön hyvinvointia.
Itse rekrytointikampanja kesti kuukauden ja sille haettiin medianäkyvyyttä
alueella ilmestyvien lehtien palstoilta.
Aloitus tapahtui tiedotustilaisuudella, johon oli kutsuttu toimittajat ja sopimuspalokuntien edustajat ja alueen päällystöä.
Toimittajilla oli mahdollisuus osallistua
kuumaan savusukellusharjoitukseen, ja
pari rohkeaa naista konttiin sukelsikin.
Palokunnat järjestivät viikkoharjoituksensa avoimin ovin. Toiminnasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tulla seuraamaan nuoriso- ja hälytysosastojen
harjoituksia, tutustua kalustoon ja kokeilla esimerkiksi hydraulisten pelastusvälineiden käyttöä.
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Kampanja päättyi SPEK:in organisoimaan päivä paloasemalla tapahtumaan,
jonka teemana tänä vuonna oli ”Kuka on
kotisi palopäällikkö?” Paloasemilla oli
avoimet ovet ja vanhemmat suorittivat
tehtäväradan yhdessä lastensa kanssa. Tapahtuman järjestelyihin osallistui
suuri joukko vapaaehtoisia ja aluepelastuslaitoksen henkilöstö kantoi kortensa
kekoon tapahtuman onnistumiseksi.
Kampanjan tuloksista ei vielä ole paljoa
tietoa, mutta huhujen mukaan jokunen
uusi kasvo on toimintaan saatu. Työn
tuloksista on tarkoitus tehdä erillinen
selvitys, jonka pohjalta voidaan alkaa
miettiä seuraavia mahdollisesti laajempia tavoitteita. Erityisen tärkeää on, että
toimintaan saaduista uusista jäsenistä
pidetään kiinni ja heille saadaan järkevä kouluttautumista tukeva suunnitelma. Palokunnat ovat iloisia yhdestäkin
uudesta jäsenestä. Sopimuspalokunnat
osallistuvat noin 70 % vuotuisista hälytystehtävistä.
Kaikilla meillä on kuitenkin yhteinen
päämäärä, Turvallinen Pirkanmaa!

Harri Puttonen
Mika Salmela
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Rekrytoinnin ongelmia löytyy sekä vakinaisen, että vapaaehtoisen
henkilöstön osalta, suurimmat niistä
painottuvat ehkä kuitenkin vapaaehtoispuolelle. Henkilöstön saannissa
voidaan havaita selkeästi alueelliset
koko Suomea koskevat vaikeudet.
Ongelmat ovat vähitellen alkaneet
painottua harvaan asutuille seuduille
pieniin maaseutukuntiin, jotka kärsivät nopeasta väestön ikääntymisestä
ja miinusmerkkisestä väestöliikkeestä. Nämä oireet ovat näkyvissä myös
Pirkanmaalla ja ne eivät ikävä kyllä
jatkossa tule varmasti vähenemään.
Nähtävissä on myös, että kansallinen
ikääntyminen tuo tulevaisuudessa lisääntyvää taloudellista tuskaa. Kaikkenansa mm. nämä asiat huomioiden
pelastuslaitosten onkin jatkossa yhdessä muiden tahojen kanssa mietittävä uusia vaikuttavampia turvallisuuden
toimintamalleja.

Pirkanmaan
lääkäriyksikkö
Toukokuun alussa voimaan tullut Terveydenhuoltolaki edellyttää kultakin yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä ympärivuorokautista ensihoitolääkäripäivystystä vähintään yhteen toimipisteeseen.
Muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kaupunkien – Turun, Helsingin, Kuopion ja Oulun – osalta edellytys on täyttynyt jo vuosien ajan, mutta Pirkanmaan
sairaanhoitopiirille toiminta on uutta.
Monille Pirkanmaalla ensihoidon parissa työtä tehneelle on tullut tutuksi vuosien saatossa aina ajoittain ounasteltu
lääkäriyksikön aloitus joko kopterilla tai
ilman, mutta tähän asti hankkeet ovat
aina syystä tai toisesta kaatuneet.
Aiemmista vastoinkäymisistä huolimatta
lääkäriyksikkö aloitti taipaleensa syyskuun ensimmäisenä päivänä aamukahdeksalta. Nykyisellään lääkäriyksikkö
hälytetään lähes kaikkiin terveystoimen
A-tehtäviin, sekä pelastustoimen ja poliisin A-tehtäviin, joissa on ensihoitovaste.
Tehtäviä onkin ropissut tasaiseen tahtiin
ja nykyisellä vastepohjalla tehtäviä on
keskimäärin yhdeksän vuorokaudessa.
Toiminta-alueena on koko Pirkanmaan
maakunta, joten tehtävämäärällä ajokilometrejä kertyy. Myös tavoittamisajat
ovat pitkät, joten marraskuun lopulla
varmistunut päätös helikopteritoiminnan
valtakunnallisesta rahoituksesta Pirkanmaa kattaen on otettu Taysin Ensihoitokeskuksessa ilolla vastaan.

Alkuvaiheen
kokemuksia
Kuten minkä tahansa uuden toiminnon
yhteydessä, ei mikään toimintamalli ole
syntyessään valmis. Vaikka kokemuksia
mm. Vantaan Medi-Helin seitsemäntoistavuotiselta taipaleelta on pyritty hyödyntämään toiminnassa, on uusi toimintaalue luonut omia haasteita operatiiviselle
toiminnalle. Uusi yksikkö on kentän väen
taholta otettu pääsääntöisesti myönteisesti vastaan, mikä onkin omiaan hyvälle
yhteistyölle. Toisaalta uusi asetelma on
herättänyt kysymyksiä mm. tehtävien
johtosuhteissa sekä konkreettisen toiminnan osalta potilasta hoidettaessa.
Yhteistoiminta tehtävillä kuitenkin hioutuu edelleen jokaisen tehtävän myötä.
Perusperiaate on se, että lääkäriyksikön
ei ole tarkoitus korvata toisia yksiköitä
tehtävällä – lääkäriyksikkö täydentää
olemassa olevaa järjestelmää ja tukee
paikallisia yksiköitä.
Konsultaatiopuolella yksi pysyvistä haasteista on potilasohjauksen toteuttaminen.
Ensihoidon operatiivinen tilanne, potilaan välittömän hoidon tarve ja toisaalta
potilaan kotipaikkakunnan sanelemat
ehdot eivät välttämättä kohtaa kaikkien
osapuolten silmissä samalla tavalla. Onkin tärkeää, että kaikki hoitopaikassa ilmenevät epäselvyydet esim. hoitopaikan
valinnan suhteen tuodaan esiin lääkä-

riyksikön päivystäjälle. Ilman palautetta
ei tähänkään asiaan saada kehitystä ja
toisaalta epäselvyydet voidaan pyrkiä
selvittämään heti asian ilmettyä.

Ajankohtaista
Lääkäriyksikön aloitukseen liittyvä rahoitustilanne varmistui vasta myöhään
elokuulla. Tämän johdosta operatiivisen
toiminnan käynnistys tapahtui lopulta
kohtalaisen tiiviillä aikataululla. Seurauksena kärsitään edelleen siitä, että kiireinen aikataulu ei mahdollistanut riittävän
tiivistä suunnittelua ja yhteispalavereiden pitämistä kaikkien yhteistyötahojen
kanssa. Tilannetta on pyritty paikkaamaan syksyn mittaan, mutta vielä on
paljon työtä. Koulutusten järjestäminen

Talven kolarit ovat ”lennättäneet” onnettomuuspaikoille
usein myös lääkäriyksikön
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alueen sairaankuljetusta/ensihoitotyötä
tekevälle henkilöstölle aloitetaan vuoden
vaihduttua. Ensi vuonna käsitellään mm.
vammapotilaan hoitoa kentällä. Yksi toivottu koulutuksen aihe on lääkäriyksikön
tuoma lisäapu kentälle ja milloin lääkäriyksikön voi/tulee hälyttää lisäavuksi
tehtävään (taulukko). Alueen pelastusviranomaisten, poliisin, hätäkeskuksen
ja sairaaloiden kanssa yhteistoiminnan
tiiviimpi suunnittelu on jatkuva työsarka
ja tavoite. Esimerkiksi Taysin ja ensihoidon toimintalinjaus suuronnettomuustilanteessa peilattuna pelastustoimen
suuronnettomuussuunnitteluun on yksi
ajankohtaisista projekteista.

Lopuksi
Ensihoitokeskuksen perustamisen aikaan toukokuussa liikkeelle lähtenyt lumipallo pyörii kiihtyvällä vauhdilla. Tehtävää on edessä mm. kopteritoiminnan
aloituksen tiimoilta, kenttäjohtotoimintojen valmistelussa, palvelutasopäätöksen valmistelun myötä jne. Kuluvan
syksyn yksikkötunnusmuutokset ja puheryhmämuutokset ovat vielä tuoreita
asioita. Kiireestä huolimatta ensihoitokeskuksessa tehdään töitä sen eteen,
että uudet toiminnot ja ensihoidon kehittäminen kyettäisiin toteuttamaan rakentavalla tavalla. Tässä olennaisena
osana on tiivis yhteistyö ja yhteydenpito
kaikkien yhteistoimintatahojen kanssa.

Antti Kämäräinen
Vt apulaisylilääkäri
Esimerkkejä lääkäriyksikön laajennetusta hoitovalikoimasta
-

Lääketieteellinen päätöksenteko (elvytyksen kesto, hoidon intensiteetti, ym.)
Erotusdiagnostiikka (ultraääni, valtimoverinäyteanalyysi)
Lääkehoito (yleisanestesia, laajennettu verenkierron tukilääkitys, vasta-aineet,
rytmihäiriö- ja verenpainelääkitys, synnyttäjän lääkehoito ym.)
Kajoava potilasvalvonta (suora valtimoverenpaineseuranta)
Suppea kirurgisten toimenpiteiden valmius
Elvytyksenaikainen laatumittaus (Q-CPR), elvytetyn potilaan viilennyshoito

-

Lisäapupyyntö koodin mukaan hätäkeskuksesta
- PIKA hälyttää vasteen mukaan
Huonokuntoinen potilas – huonokuntoisemmaksi menevä potilas esim.
- Tajuton/tajunnaltaan laskeva potilas (aivovamma, päänsärky, myrkytys jne.)
- Vaikea hengitysvajaus/ilmatie-este
- Verenkiertovajauksesta kärsivä ”sokkinen” potilas
- Epävakaa rytmihäiriö (kammiotakykardia tms.)

Nyrkkisääntö: hälyttää/konsultoida voi ja pitää jo ennen kuin potilas lopullisesti romahtaa!
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Esimerkkejä, milloin lääkäriyksikkö lisähälytyksenä

Miten toimin
lastensuojelutilanteessa?
Vs. palomiehenä Ruoveden paloasemalla työskentelevä
Henri Backman on tehnyt kehittämistehtävän Tampereen
ammattikorkeakoululle. Aiheena oli ”Miten toimin
lastensuojelutilanteessa?” Tätä kehittämistyötä voidaan hyödyntää
Tampereen aluepelastuslaitoksen sisäisessä koulutuksessa.
Sairaankuljettavat kohtaavat työssään
usein tehtäviä, joissa lapsi on suoraan
tai välillisesti osallisena. Jos vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsestaan tai tulee ilmi, että lasta on kohdeltu
kaltoin, ovat sairaankuljettajat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen.
Usein mukana tapauksissa on poliisi,
mutta esimerkiksi vuonna 2010 tehtiin
14 ilmoitusta pelastuslaitoksen tai sairaankuljetuksen taholta.
Backmanin kehittämistehtävän tavoitteena on lisätä Tampereen aluepelastuslaitoksen sairaankuljetuksessa
työskentelevien tietoa lastensuojelusta
ja lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Tarkoitus on myös hyödyntää kerätty
tieto ja järjestää koulutus aiheesta sairaankuljettajille sekä päivittää ambulanssien ohjeistus.
Kyselytutkimus tehtiin kesän 2011 aikana pääsääntöisesti sairaankuljetuksessa työskenteleville 52:lle henkilölle.
Vastauksia saatiin 30. Vastaajien työkokemus vaihteli vuodesta yli 20:een
vuoteen. Vastaajat olivat lähihoitajia,
AMK-sairaanhoitajia, AMK-ensihoitajia
sekä palomies-sairaankuljettajia.

Tutkimuksen mukaan
koulutusta tarvitaan
Kyselyyn vastaajista 16 ilmoitti tuntevansa hyvin tai erittäin hyvin lastensuojelulain velvoitteet omassa työssään. 17
vastaajaa tiesi hyvin tai erittäin hyvin,
miten lastensuojeluilmoitus tehdään.
Lastensuojelutarpeen arviointi koettiin
12 vastaajan mielestä vaikeaksi. Vain
viisi vastaajaa koki tarpeen arvioinnin
helpoksi tai erittäin helpoksi. Työn tekijän mukaan näiden kysymysten perusteella koulutus vaikuttaa työkokemusta

enemmän työntekijän tietoihin lastensuojelutilanteissa.
Kehittämistehtävässä oli kuusi väittämää. Ensimmäisessä väittämässä kysyttiin estävätkö salassapitosäännökset
lastensuojeluilmoituksen teon. 29 vastaajaa tiesi, että ei estä. Toisen väittämän mukaan vanhemmat saavat aina
selville lastensuojeluilmoituksen tekijän.
Viisi vastasi kyllä ja 25:n mielestä vanhemmat eivät saa tietoonsa ilmoituksen
tekijää. Pääsääntöisesti vanhemmat
saavat tiedon.
Väittämään ”Lastensuojeluilmoitus johtaa aina toimenpiteeseen” tuli 22 kyllävastausta, vaikka oikea vastaus on ei.
Hyvin puolestaan tiedossa oli väittämä
”Täytyykö sairaankuljettajien tehdä lastensuojeluilmoitus, jos kohteessa ovat
myös poliisit. Ilmoitus tulee tehdä. Vain
kolmelle vastaajalle asia oli epäselvä.
Epäselvyyttä puolestaan oli siitä, tarvitseeko vapaa-aikana havaituista epäkohdista tehdä lastensuojeluilmoitus. Kyllä
vastasi 17 henkilöä ja ei-vastauksia oli 13
kappaletta. Laki edellyttää työtehtävissä
aina ilmoitusta ja vapaa-aikana on erittäin
suotavaa tehdä ilmoitus vaikka laki ei sitä
vaadi vaan antaa mahdollisuuden.
Väittämään ”Lastensuojeluilmoituksen
voi tehdä jo ennen lapsen syntymää”,
vastasi 22 henkilöä kyllä, mikä on oikea
vastaus.
Avoimissa kysymyksissä haluttiin tietää,
mistä asioista sairaankuljettavat kaipaavat lisätietoa. Eniten lisätietoa kaivattiin
koko prosessista, sillä vastauksista heijastui, että asioita ei ole käsitelty missään
vaiheessa koulu- tai työuran aikana.
Koulutusta kaivattiin käytännön toimin-
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taan ja konsultointiin. Lisätietoa haluttiin
myös lakiasioista sekä lastensuojelutarpeen arvioinnista ja tunnistamisesta.
Backmanin mukaan aihetta voisi tutkia
enemmän ja laajemmassa ryhmäotannassa sekä tehdä alueellisia vertailuja.
Mielenkiintoista olisi myös tarkastella
ensihoitoon tai pelastustoimeen suuntautuvissa eri tason oppilaitoksissa
annettavaa lastensuojeluun liittyvää
koulutusta ja sen määrää.

Lisätietoja kehittämistehtävästä:
henri.backman@tampere.fi

Opiskelija
ambulanssissa
Ensihoitaja Sanna Kauppisen
Kandidaatin tutkielman otsikko
on: ”Opiskelija ambulanssissa,
välttämätön paha vai ammatillinen
haaste?”
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää
Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilökunnan kokemuksia opiskeluohjauksesta. Tutkielma tehtiin kysetutkimuksena, johon vastauksia saatiin 72
kappaletta (27,17 %). Vastaajien ammattinimikkeitä olivat palomiehet (59,7
%), sairaankuljettajat (19,5 %) sekä
ensihoitajat (20,8 %).
Tutkimus on Tampereen aluepelastuslaitokselle tarpeellinen, sillä pelastuslaitos on suosittu harjoittelupaikka. Vuonna 2010 harjoittelijoita oli kaikkiaan 86.
Opiskelijoiden ohjaus kuuluu kaikille
sairaankuljetus- ja ensihoitotyötä tekeville henkilöille. Perustason ensimmäisessä harjoittelujaksossa omaohjaajina
toimii työpari, jonka mukana harjoittelija kulkee. Toisessa jaksossa opiskelija kulkee kahden työparin matkassa.
Hoitotason harjoittelussa omaohjaajina
toimivat vuoroissa olevat ensihoitajat.

Aluepelastuslaitoksella
opiskelijamyönteinen
ilmapiiri

Vastaajille esitettiin väittämä: ”Aluepelastuslaitoksella vallitsee opiskelijamyönteinen ilmapiiri”. Vaihtoehdot olivat: täysin eri mieltä, jonkin verran eri
mieltä, en osaa sanoa, jonkin verran samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Väittämän kanssa jonkin verran tai täysin
samaa mieltä oli 77,8 % vastaajista.
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Kyselytutkimus osoitti, että tieto opiskelijoista ei etukäteen tavoita ohjaajia.
Erityisesti tämä koski palomiehiä, joista
84 % ilmoitti, että tieto katoaa johonkin
matkalle. Asiaa kommentoitiin mm: ”Nyt
tilanne on se, että opiskelija ilmestyy takapenkille ilman mitään ennakkotietoa…
Siinä sitten yrittää äkkiä tutustua ajon aikana ja yleensä saa selville nimen”.

Parannettavaakin on
Tutkimuksessa selviää asioita, mitä tulisi kehittää, sillä pelastuslaitokselle on
tulossa jatkuvasti enemmän harjoittelijoita kuin pystytään ottamaan. Tutkimuksen perusteella olisikin hyvä kartoittaa ne henkilöt, jotka ovat motivoituneita
toimimaan opiskelijoiden ohjaajina.
Palautteen antamisessa ongelmana on,
miten opiskelijan eri ohjaajien arviot päätyisivät opiskelijan papereihin, ettei tieto
olisi vain opiskelijaa viimeksi ohjanneen
mielipide. Esille nousi myös loppuarviointikeskustelu yhdessä opettajan, ohjaajan
ja opiskelijan kesken sekä ryhmäohjaustilanteet. Nämä asiat on suunniteltu tehtäväksi sairaalaympäristössä ja käytännössä näiden toteuttaminen hälytystehtävien
lomassa ei aina onnistu.

Lisätietoja tutkimuksesta saa
Sanna Kauppiselta
sanna.kauppinen@tampere.fi

LETKU & LAASTARI

Tuloksia analysoitaessa selvisi, että
ohjaajista 90 % ei ollut saanut viimeisen viiden vuoden aikana koulutusta
opiskelijoiden ohjaamiseen tai arviointiin. Koulutushalukkuutta oli, sillä lähes
kaksi kolmasosaa vastaajista toivoi jonkinlaista koulutusta.

Väittämän ”toimin opiskeluohjaajana
mielelläni” kanssa jonkin verran tai täysin samaa mieltä oli 62,4 % vastaajista.
Opiskeluohjauksesta erillistä korvausta
piti 73,6 % vastaajista suotavana. 62,5
% vastaajista ei mielestään saanut esimieheltään kannustusta opiskelijoiden
ohjaustehtävästään.
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