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Joulumielen
julistus

J

ouluksi ilmestyvä Letku & Laastari noudattelee jo tutuksi tullutta
rakennetta. Ammattiasioiden
lisäksi on joulun sanomaan liittyviä asioita nostettu esille. Nyt lukija
saattaa hämmästyä lehdessä olevista
huomioimisten määrästä. Joululehden
varjolla voimme tuoda korostetusti esille henkilöstömme ja muiden ihmisten
huomioimisen.
Lehdessämme on juttu, kun Pirkanmaan
pelastuslaitos järjesti kahvitilaisuuden
onnettomuuksissa hyvin toimineille
kansalaisille. Tämäkin huomioiminen
on tärkeätä. Pelastusalalla työskentelevät eivät aina huomaa, kuinka paljon
sivullisilta vaatii rohkeutta ryhtyä hätätilanteessa toimenpiteisiin. Meille tutut
taidot ovat monelle kansalaiselle teoriassa opetettu, mutta käytännön kokemus saattaa olla se ainutkertainen, kun
hän toimii hätätilanteessa. Näille auttajille merkitsee hyvin paljon, että me

alan ammattilaiset arvostamme heidän
toimintaansa.

datamme työyhteisömme pelisääntöjä ja
olemme ihmisiä toisillemme.

Henkilöstön huomioiminen on työyhteisössä tärkeä asia, mutta mikä käytäväkeskustelujen mukaan tuntuu jokaisessa
työyhteisössä ontuvan. Pelastusjohtajan kirjoituksessa tätä asiaa käsitellään,
sillä pelastuslaitos on aidosti kehittänyt
palkitsemisjärjestelmää. Kertapalkkioperusteet (entinen kannustuslisä) on
uudistettu ja muokattu pelastuslaitokselle sopiviksi. Samalla arviointi on viety
lähiesimiestasolle, josta saadaan aito palaute työntekijän ominaisuuksista. Tämä
on vielä uusi toimintamalli ja sitä parannetaan saadun palautteen mukaan.

Ehkä tärkeimmän asian huomioimisesta löytyy pelastuspappi Antero Niemen
jutusta. Siinä sanotaan: ”Meillä jokaisella
tulisi olla myös kyky rauhoittua, ja ajatella pintaa syvemmältä, antaa aikaa itselle
ja läheisille”.

Palkitsemista työyhteisössä tehdään
myös muulla tavalla, niin kuin lehdestämme voitte lukea. Ansiomerkit eivät lihota
rahapussia, mutta kyllä niillä ihan varmasti merkitystä niiden saajille on. Arkipäivän
huomioimista on pelkästään se, että nou-

Tuo ajan antaminen itselle ja läheisilleen
tuntuukin olevan taitolaji nykyisessä kiireen täyttämässä työ- ja siviilielämässä.
Mutta loppujen lopuksi tuo ajan antaminen ei vaadi meiltä paljon. Josko meillä
näin jouluna olisi aikaa ajatella ja miettiä, miten päivät täyttyvät. Voiko jotain
turhaa karsia pois? Vai pelkäämmekö
itsemme ja läheistemme aitoa kohtaamista sen takia, että pelkäämme omia
tunteitamme? Nythän sen voi testata.
Rauhallista Joulun aikaa
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Aatun erilainen
tavallinen lapsuus
8

-vuotiaan Aatu-pojan isä Joni Helander istuu joulukuisena aamuna
Nokian paloasemalla. Työvuoro
on juuri alkanut, mutta tänään emme
puhu töistä vaan lapsista. Puhumme
lapsista, jotka ovat jollain tapaa erilaisia,
mutta omalla tavallaan täydellisiä.

eikä ollut merkkejä siitä, että odotettavissa olisi ollut jotain poikkeavaa. Aatun
kohdalla Downin syndrooma todettiin
heti synnytyksessä. ”Tieto tuli täysin yllättäen, koska kaiken piti olla hyvin. Ja
itseasiassa kaikkihan oli hyvin. Oli syntynyt lapsi.”

”Erityislapsista ei ole paljon puhuttu
työyhteisössä. Haluaisin muistuttaa, että ei maailma siihen kaadu, jos lapsi on
jollain tavalla erilainen” toteaa Joni.

Joni ole vaimonsa kanssa kokenut tarvetta varsinaiselle vertaistuelle, mutta
aiemmin Aatun kanssa käytiin Downlasten jalkapallossa. Arki kantaa hyvin
ja isommat sisarukset ovat olleet auttavaisia ja huolehtineet vaikkapa kouluun
lähtemisessä aamuisin. Joskus sukulaisten ja ystävien voi olla vaikea käsitellä

Helanderin perheeseen odotettiin kolmatta lasta ja raskauden ajan seurannassa kaikki vaikutti olevan kunnossa

lapsen vakavaa sairautta, mutta Joni
kokee että esimerkiksi isovanhemmista
tuli jopa läheisempiä Aatun syntymän
jälkeen perheelle.
Aatu käy ensimmäistä luokkaa pienluokassa ja muutenkin arki sujuu niin kuin
missä tahansa lapsiperheessä. Aatu on
kehityksessä jäljessä ikäisiään, mutta on
varsin taitava tietokoneen käyttäjä. Joni
ei mieti tai murehdi tulevaa vaan ottaa
sen vastaan mitä elämässä tulee eteen.
”Hetkessä eläminen on taitolaji eikä ihan
pienistä pitäisi murehtia. Alusta lähtien
on ollut se asenne, että tässä nyt kävi
näin. Tämä on meidän elämä”.

Viimeiset työvuodet Nokian paloasemalla
palotarkastajana työskennellyt Marjo-Riitta
Harjunpää siirtyi eläkkeelle 1.10.2015 alkaen.
Ennen siirtymistään palotarkastajan tehtäviin
1.6.2002, Marjo-Riitta toimi väestönsuojelusuunnittelijan tehtävissä. Väestönsuojelusuunnittelijan tehtävät Tampereen kaupungilla hän aloitti 15.2.1990. Palotarkastajan
tehtävissä Marjo-Riitta erikoistui vaarallisten
kemikaalien valvontaan liittyviin tehtäviin.
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Palotarkastaja Marjo-Riitta Harjunpää
siirtyi eläkkeelle

Jukka Lehtosen pitkä
työura pelastuslaitoksessa
Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen jäi eläkkeelle joulukuun alussa. Vuonna 1977
tilapäisenä palomiehenä aloittanut Lehtonen ehti toimia myös hälytysmestarina,
apulaispalopäällikkönä, palopäällikön
viransijaisena sekä viimeiset virkavuotensa palvelussuhdepäällikkönä. Lehtonen muistelee, että hänen monipuolisen
uransa ehkä haastavin aika oli, kun hän
toimi vs. palopäällikkönä. Palopäällikkö
Sakari Lehtinen sairastui ja hänet nimitettiin vs. palopäälliköksi vuonna 1994.
”Ennalta arvaamatta siirryin suuriin
saappaisiin. Sijaisuutta kesti reilut kaksi
ja puoli vuotta”, muisteli Lehtonen.
Lehtosen mukaan hänen monipuolinen
kokemuksensa pelastusalan eri tehtävistä on avartanut näkemystä pelastustoimen kokonaisuudesta, jonka tuntemisessa olisi toivomisen varaa tämän
hetkisellä nuoremmalla henkilöstöllä.
Palokuntahuumorissa palvelussuhdepäällikön titteli muuttui ihmissuhdepäälliköksi, mutta tämä heitto ei paljonkaan pieleen mennyt. Jukka Lehtosen
tehtävät olivat pääsääntöisesti henkilöstöasiat, joiden hoitamisessa ihmistuntemus on hyvä asia. Jukka Lehtonen oli
rauhallinen neuvottelija, joka osasi erottaa asiat ihmisistä: jos tuli riita, niin asiat
kiistelivät, eivät ihmiset. Koska työpäivät

Työsuojeluorganisaation jäsenet Jukka
Lehtosen kahvitilaisuudessa. Vasemmalta Matti Syrjä, Markku Savilahti,
Jukka Lehtonen eläkelahjaksi saadussa
Tapparatakissaan sekä Sami Lindfors.

täyttyivät erilaisista kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa, niin Lehtosen
mukaan eläkkeelle siirtymisen jälkeen
saattaakin hetkeksi aikaa elämään tulla
tyhjiö, jonka täyttäminen täytyy tehdä
itselle selväksi.

kiitos kuuluu koko henkilöstölle, jota
työsuojeluorganisaatio on aktiivisesti
tiedottanut ja opastanut. Työsuojeluorganisaatio on ollut aktiivinen ja oivaltanut työsuojelun merkityksen työpaikan
yhteiseksi asiaksi.

Tosin henkilöstöasioiden hoidossa oli
varjopuolensakin. Lehtosen tehtäviin
kuului myös henkilöiden työsuhteiden
päättämisien valmistelu. Oli kummankin
osapuolen, esimiehen ja työntekijän, kannalta raskasta tehdä tai vastaanottaa päätöstä, jolla henkilön työsuhde pelastuslaitoksessa päätetään, oli syy päätökseen mikä hyvänsä. Jukka Lehtosen ajatusmallin
mukaan huonoja asioita ei ilmeisesti ole
ollut ainakaan kovin paljon, koska palvelussuhde Tampereen kaupungin pelastustoimeen on kestänyt 38 vuotta. Edelleen
Lehtosta siteeraten: ”Nekin vähäiset huonot asiat, joita on ollut, olen unohtanut ja
olen kestänyt hyvien työtovereiden avustuksella. Siitä heille kiitos”.

Jukka Lehtonen on pitkällä urallaan
nähnyt pelastustoimessa tapahtuneita muutoksia. Pääsääntöisesti muutos
on ollut myönteistä. Varsinkin ammatillisuus on lisääntynyt. ”Aikanaan, kun
palokuntaan mentiin töihin, niin olimme täysin kokemattomia ja pikakoulutus palomiehen tehtävistä annettiin
kahden viikon koulutuksella. Koulutus
sisälsi myös sairaankuljetusosuuden,”
Lehtonen muistelee. Nykyisin jopa sijaisiksi valitaan jo pelastusopiston pelastajatutkinnon suorittaneita miehiä.
Lehtosen mukaan positiivista kehitystä
on tapahtunut myös kaluston kehityksessä. Erilaisten pelastustehtävien suorittamiseen on valmistettu sekä käyttäjille että pelastettaville turvallisempia ja
tehokkaampia välineitä. Varjopuolena
tässä tosin on, että kaluston käytön turvaohjeet ja -määräykset ovat joiltakin
osin menneet jo liiankin pitkälle, ja pelastaminen saattaa viivästyä määräysten
orjallisen noudattamisen johdosta.

Jukka Lehtonen oli Pirkanmaan pelastuslaitoksen työsuojelupäällikkö. Hän
haluaakin kannustaa tulevia työsuojelun parissa työskenteleviä, sillä vain aktiivisesti asioihin vaikuttamalla voidaan
näissäkin asioissa edetä. Esimerkiksi
työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolokustannukset ovat huomattavasti pienentyneet. Lehtosen mukaan
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Pelastusopistosta valmistuu tällä hetkellä todella ammattitaitoisia pelasta-

jia, mutta työ pelastuslaitoksella ei ole
pelkästään suuria sankaritekoja vaan
pelastajan tehtäviin kuuluvat myös
arjen asemapalvelutyöt. Tähän ”arjen
kohtaamiseen” Lehtonen toivoo Pelastusopistolta enemmän opastusta.
Lehtosen tehtäviin on kuulunut virkaja työehtosopimusten tulkitseminen
ja niiden toteuttaminen pelastuslaitoksessa, ja hän toivookin, että Pelastusopistossa annettaisiin myös opetusta edellä mainittujen sopimusten
tulkinnasta. Se vähentäisi käytäväkeskusteluja, joissa pohditaan virheellisiä
käsityksiä selkeistä sopimusasioista.
Jukka Lehtosen tehtäviin ei kuulunut
pelkästään henkilöstöasiat. Hän osallistui operatiiviseen toimintaan mm.
päällikköpäivystäjänä. Hälytystoiminasta hänen mieleensä on jäänyt
1980-luvulta vuorokausi, jonka aikana
Tampereella tapahtui kaksi suurta tulipaloa hänen ollessaan kaupungin vs.
palopäällikkönä. Yöllä paloi Tesomalla
Haarlan paperitehtaassa ja aamupäivällä paloi kerrostalon ullakko Peltokadulla Tammelan kaupunginosassa.
Molemmat tulipalot herättivät kiinnostusta varsinkin tiedotusvälineissä. Lähimenneisyyden merkittävin
tapahtuma, joka Lehtoselle sattui, oli
Hämeenkatu 10:n pizzeriassa syttynyt
tulipalo, jonka yhteydessä menehtyi
kolme henkilöä.
Lehtosen eläkkeelle siirtymisen aikoihin valtakunnassa keskusteltiin kovasti sotealueiden mukanaan tuomista
muutoksista. Lehtosen mukaan ainakin Pirkanmaalla ne otetaan vastaan
rauhallisesti. Lehtonen haluaa kuitenkin muistuttaa, että jatkuvat alueiden
muutokset saattavat heijastua henkilöstön yhteisöllisyyden kokemiseen.
Pelastuslaitoksissa vahvasti ollutta
”me-henkeä” täytyy muistaa hoitaa;
se ei ole itsestäänselvyys.

Palopojasta palomestariksi
Palomestari Timo Korpela on Oriveden
poikia. Timon kasvaessa miehyyteen,
oli Orivedellä mahdollisuus olla puolivakinaisen palokunnan poikaosastossa, josta Timo sai kipinän palomiehen
ammattiin. Timo toimi nuorena miehenä myös sairaankuljettajana Oriveden
sairaankuljetuksessa. Timon ensimmäinen ammatillinen koulutus päätyi
lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan
ja autoteknikko vaihtoehtojen välillä
jälkimmäisen hyväksi. Timo siirtyi Oriveden palomiehen virasta Tampereen
palolaitoksen palvelukseen vuoden
1981 toukokuussa. Koska ala kiinnosti,
hän hakeutui paloesimieskoulutukseen
vuoden 1982 jälkipuoliskolla. Vuonna
siis 85 Timo valmistui palomestariksi
Valtion Palo-opistosta Espoosta.

rin viran sitten Uotin jälkeen 3.jaoksesta,
missä hän pitkäaikaisesti toimikin ennen
organisaatiouudistusten aikaa. Timo oli
jaoksessaan Uotimainen isähahmo.

Palomiehenä ollessaan Timo tuurasi
aina välillä automestari Ville Oinosta.
Ruiskumestari Esko Lehtola muisti kyllä
palauttaa nuoren palomiehen ruotuun
hänen palatessaan palomiehen rooliin
laittamalla Timon sitten ulkolähetiksi.
Tämähän Timolle kävi ilman suurempia
tunnontuskia. Timo toimi myös Walde
Laurikaisen jälkeen sairaankuljetuspäällikkönä. Timolta tosin jäi sairaankuljettajan pätevöittämiskurssi aikoinaan juuri
Oinosen tuurauksien takia käymättä,
mutta eihän se työn hoitoa sairaankuljetuspäällikkönä haitannut.

Timo on harrastanut liikuntaa niin ralliauton ratissa, laskettelumäessä (FireSki),
vaelluksilla Lapissa ja Keski-Euroopassa
kuin Pirkan Kierroksillakin. Unohtaa ei
sovi myöskään ikämieskiekkoa eikä
suunnistusta.

Timoa voi sanoa Uoti Oksasen oppipojaksi, sillä palokessuna hän toimi juuri
Uotin oikeana kätenä saaden palomesta-

Timon ansiosta päällystön luottamusmiehenä päivystävät palomestarit saivat
palkkauksensa samalla tasolle, millä olivat myös muut Tampereen kaupungin
tekniset esimiesasemassa olevat.

Mikä hienointa Timo Korpela ei heittänyt ennen eläkeikäänsä hanskoja tiskiin,
vaan oli aktiivinen työssään kaiken aikaa, sillä hän sai vielä korkean paikan
pelastamisasiat hyvälle mallille.
Palomestari Timo Korpelalle myönnettiin itsenäisyyspäivänä 2015 Suomen
Valkoisen Ruusun ansioristi.
Palopäällikkö Ari Vakkilainen
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Jukka Lehtonen jää ansaitulle eläkkeelle hyvillä mielin. Nuoruudessaan
hän harrasti aktiivisesti, jopa kilpailutasolla, jalkapalloilua ja eläkepäivinään
tulee seuraamaan katsomosta suosikkijoukkueidensa menestystä jalkapallo- ja jääkiekkosarjoissa. Lenkkeily ja
pyöräily virkistävät fyysisesti, samoin
matkustelu varsinkin Pohjois-Suomessa tullee lisääntymään, ja henkisellä
puolella piristystä tuovat vaimo, jo
aikuiset lapset ja yksi, nyt kaksi vuotta
vanha lapsenlapsi, Veera.

Korpela kuului Finn Rescue Forcen alkuvaiheen henkilöstöön osallistuen
mm. Latvian Ventspilssin harjoitukseen.
Poliisin TEPO-ryhmä (terroripommiryhmä), henkilöstön yhteistyöryhmä sekä
kalustotyöryhmä olivat myös Timon
työelämän toiminta-aktiviteetteja letkuvastuiden lisäksi.
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Vuoden
huomiota ja siitä ilmentymänä on kuluvan vuoden aikana otettu käyttöön
intranet, laitoksen sisäiset verkkosivut.
Näitä kehittämällä uskomme, että saamme paremmin tietoa nähtäville ja viestejä viestitettyä. Tässä yhteydessä täytyy
muistuttaa kaikkia, että tiedonkulku on
paljolti myös tiedon vastaanottajan asia.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että tietoa on
aktiivisesti haettava ja tiedonvälitysjärjestelmää on osattava käyttää. Mikäli
osaamisessa on puutteita, tulee tämä
selvästi ilmaista omalle esimiehelle.
Kansalaispintaan liittyen on sähköistä
viestintää edelleen hyödynnetty turvallisuusviestinnässä ja omavalvonnassa.

Kohta päättyvä Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintavuosi 2015 on ollut sekä
laitoksen oman toiminnan osalta että
myös toimintaympäristön osalta mielenkiintoinen. Olemme oman toimintamme
kehittämisessä siirtyneet hieman enemmän asioiden vakiinnuttamiseen suurempien muutosten sijaan. Noin vuoden
käytössä ollut uusi esimies- ja johtamisjärjestelmä on palomestareiden osalta
osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi
ja matkan varrella on sekä aluepalomestareiden että tilannekeskuspalomestareiden toimenkuvat täsmentyneet. Jo heti
alkuun täytyy antaa tunnustusta ko. ammattiryhmälle muutoksen läpiviennistä
ja uusien tehtävien vastaanotosta ja kehittämisestä. Erityisesti aluepalomestarit ovat hyvin kyenneet täsmentämään
esimiesketjua koskien eri paloasemien
henkilöstöä. Päivätyötä tekevä ja eri paloasemilla näkyvä palomestari täyttää

varmaan myös asemien henkilöstön toiveita paremmasta esimiestyöstä.
Loppuvuodesta olemme muokanneet
myös talous- ja henkilöstöhallintoon uutta ilmettä eri toimenkuvia kehittämällä.
Palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtosen
pitkä ja ansiokas työrupeama päättyi
joulukuussa eläkkeelle siirtymiseen, ja
hän oli keskeisesti suunnittelemassa,
yhdessä Miia Ojalan kanssa, oman tehtäväalueensa toimintoja uuteen uskoon.
Talouspäällikön tehtävä muuttui hallintopäälliköksi ja taloon saatiin uutta tuoretta ajatusmaailmaa suunnittelija Jutta
Heikkilän ja taloussuunnittelija Krista
Kurpan hahmoissa. Saimme Tampereen
kaupungin henkilöstö- ja talousosaamista toimintaamme parantamaan.
Pelastuslaitoksen sisäiseen viestintään
on pyritty kiinnittämään jatkuvasti
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Omien toimitilojemme osalta on eri
paloasemilla tehty vuosittaiseen kunnossapitoon liittyviä asioita, näistä
näkyvimpänä on ollut remontti keskuspaloasemalla, joka käynnistyi varushuollon siirrosta Hervannan paloasemalle. Uusina toimitilahankkeina on
käynnissä Valkeakosken paloaseman
uudisrakentaminen hankesuunnittelun osalta ja Kangasalan paloaseman
hankesuunnittelun käynnistäminen.
VPK-paloasemista uutena hankkeena on käynnistynyt Länsi-Vesilahden
VPK:n paloasemahanke heidän omana
toteutuksenaan. Sekä toimitila- että
toimintakehitykseen liittyen on sekä
tilannekeskuksen että poikkeusolojen
johtokeskuksen osalta päästy kuluvan
vuoden aikana selkeästi eteenpäin. Pelastuslaitoksen tilannekeskus ja samoissa tiloissa työskentelevä liikennekeskus
Kaupissa ovat yhä enenevässä määrin
löytäneet toisensa ja tästä yhteistyöstä

vaihtuessa
on lupa odottaa uusia toimintamalleja
lähitulevaisuudessa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat täyttymässä
suunnitellulla tavalla sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, pelastustoiminnan että ensihoidon osalta.
Toimintaluvut noudattelevat pääosin
viime vuoden lukuja kuitenkin siten,
että osassa onnettomuustyypeistä on
tapahtunut hienoista laskua. Toimintaamme liittyvä talous on niin ikään
toteutumassa odotetulla tavalla, jopa
hieman parempana, joka taas antaa
mahdollisuuden myös osan henkilökunnan palkitsemiseen tavalla joka näkyy
hieman palkkapussissakin.
Olemme pyrkineet uudistamaan osana
laitoksemme työhyvinvoinnin kokonaisuutta myös palkitsemisjärjestelmää
aiempaa täsmällisemmäksi ja viemään
kunkin työntekijän toiminnan arviointia
lähiesimiehelle aiempaa enemmän. Tarkoituksena on saada edelleen aiempaa
enemmän merkitystä hyvälle työsuoritukselle, lähiesimiestyölle ja kehityskeskusteluille. Seuraamme palkitsemisjärjestelmässä Tampereen kaupungin
ohjeistusta, jota olemme kehittäneet
pelastuslaitoksen toimintoja varten
tarkoituksenmukaisemmaksi.
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Aivan loppuvuonna tulivat valtakunnan
politiikassa osana sote-uudistusta esille
myös tulevat muutokset pelastustoimen
ja pelastuslaitosten osalta. Pääministeri
Sipilän hallitus on päättänyt perustaa
maahan 18 itsehallintoaluetta. Näille
itsehallintoalueille siirretään tehtäväksi
iso osa kansalaisiin liittyvästä julkisesta
palvelusta, keskeisimpänä sosiaali- ja
terveystoimen palvelut, mutta myös
pelastustoimi. Mikäli uudistus etenee
suunnitellulla tavalla tämä tarkoittaa
myös Pirkanmaan pelastuslaitoksella
siirtymistä uuden isännän alaisuuteen.
Muutoksen sinänsä ei tarvitse näyttäytyä meillä toiminnallisesti kovinkaan
merkittävänä, koska olemme jo runsaat
10 vuotta sitten alueellisen muutoksen
tehneet. Itsehallintomuutoksen aikataulu on varsin pitkä ja uuden toiminnan
pitäisi alkaa vuoden 2019 alusta.
Hallintoa muutetaan ja päivittäinen toiminta jatkuu. Tämä tarkoittaa siis sitä,
että vaikka valtakunnallisia muutoksia
tehdään, tehdään myös sitä samaa arjen
työtä jota teemme päivittäin palvellen
Pirkanmaalla asuvia ja olevia ihmisiä ja
yrityksiä.
Vuoden päättyessä kiitos kaikille, sekä
omalle henkilökunnalle että sopimuskumppaneille, hyvin tehdystä työstä
kuluneen vuoden 2015 aikana. Eteenpäin mennään toimintaa kehittäen ja
toisiamme kunnioittaen.
Hyvää joulua kaikille!
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Toimintaympäristön muutokseen liittyvät tietysti asiat, jotka näkyvät ylipäätään suomalaisessa elämänmenossa.
Maahanmuutto näkyy paitsi yleisessä
keskustelussa myös pelastuslaitoksen
toiminnassa. Olemme tehtäviimme liitty-

en olleet mukana maahanmuuttoon liittyvissä asioissa koskien lähinnä majoitustilojen tarkastusta ja maahanmuuttajien
koulutusta ja valistusta. Sanomattakin on
selvää, että maahanmuutto näkyy myös
pelastustoiminnassa ja ensihoidossa.
Nyt Suomeen tulevat maahanmuuttajat
ovat lähtöisin kokonaan toisenlaisesta
elinympäristöstä ja tapakulttuurista sekä arvomaailmasta mikä meille on tuttua
ja itsestään selvää. Tämä taas aiheuttaa
lieveilmiöitä, jotka olisi kaikin keinoin
pyrittävä välttämään. Ja tällä tarkoitan
tietysti niitä väkivaltaisia ilmiöitä, joita
olemme valitettavasti joutuneet kohtaamaan maahanmuuttajiin liittyen. Kysehän on maahanmuuttajien keskinäisistä
jännitteistä ja suomalaisen kantaväestön voimakkaista ennakkoluuloista ja
mielipiteen muodostuksesta. Olemme
pyrkineet ottamaan kaikessa toiminnassamme huomioon maahanmuuttoon
liittyviä, ja toimintaamme koskevia asioita jotta pystymme vastaamaan tähän
toimintaympäristön muutokseen hyvin.
Tässä yhteydessä muistutan kaikkia pelastustoimen keskeisestä arvosta - tasapuolisuudesta. Kenenkään mielipiteisiin
puuttumatta on oltava aivan selvä ja kirkas mielikuva jokaisella kaikkiin ihmisiin
liittyvästä tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Kenelläkään Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilökuntaan
kuuluvalla tai sopimuspalokuntalaisella
ei ole oikeutta työssään loukata edellä
mainittua periaatetta. Vain näin toimien
pidämme yllä sitä korkeaa ammattimaista arvostuksen tasoa, joka kansalaisilla
meistä on, ja sitä paitsi toimimme oikein
ja rehellisesti.
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Pelastuslaitos huomioi
onnettomuuksissa hyvin
toimineita kansalaisia

M

aanantaina 7.12.2015 Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilaisuus,
johon oli kutsuttu 19 henkilöä. He olivat toimineet neuvokkaasti
erilaisissa onnettomuuksissa Pirkanmaalla. Tapahtumia oli yksitoista.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tarkoituksena on – valtakunnan linjausten
mukaan – korostaa kansalaisten omaa
varautumista onnettomuuksiin. Tämä
tarkoittaa ihmisten turvallisuustietouden lisäämistä ja heidän vastuutaan erilaisissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan
pelastuslaitos haluaa huomioimisellaan
tuoda esille kansalaisten omatoimisen
toiminnan tärkeyden erilaisissa onnettomuuksissa. Kun pelastuslaitos saa hälytyksen, se pelastaa hätään joutuneita
ja estää lisäonnettomuuksien syntymisen. Onnettomuuksien suuruuteen ja
mahdollisten uhrien määrään vaikuttaa
hyvin paljon tehdyt ensitoimet. Näihin
ensitoimiin pystyvät vaikuttamaan vain
paikalla olevat. Siksi onkin tärkeätä, että toiminta onnettomuuden alussa olisi
tehokasta.

9.10.2014 Nokialla, Tottijärven risteyksen lähellä tapahtui auto-onnettomuus,
jossa auto ajautui päin puuta ja syttyi
tuleen. Ohjaamo alkoi täyttyä savusta.
Ohikulkijat Jarno Kasslin, Reijo Löfqvist
ja Päivi Pajunen reagoivat nopeasti ja
auttoivat autosta pois miehen ja naisen.
Nainen loukkaantui, mutta on toipunut
hyvin. Mies kuoli tapahtumapaikalla.
Tampereen Tesomalla 18.12.2014 Matti
Leinonen kuuli palovaroittimen äänen
ja lähti paikallistamaan sitä. Ensimmäisen kerroksen asunnon ovi oli raollaan
ja sieltä tuli savua. Leinonen meni sisään
ja löysi asunnosta iäkkään naisen. Leinonen talutti naisen porraskäytävään. Leinonen palasi asuntoon ja sammutti parvekkeella palaneen muovisen pöydän,
jonka kynttilät olivat sytyttäneet palamaan. Pelastusviranomaisen mukaan
tuli olisi saattanut levitä parvekkeelta
huoneistoon ilman alkusammutusta.
Pirkkalassa 18.1.2015 13-vuotias Reda
Al Feily huomasi, että hänen huoneessaan palaa. Hänen isänsä tuli ja yritti
sammuttaa palon, mutta poika kehotti häntä juoksemaan ulos. Reda sulki
oven, tarkisti vielä, että pikkuveli eikä
äiti ollut enää sisällä. Tämän jälkeen hän
meni naapuriin hakemaan apua, mutta ketään ei ollut paikalla, joten Reda
soitti itse hätänumeroon. Pelastuslaitos
sai palon rajattua yhteen huoneeseen,

Luukas ja Leevi Rantalan hyvä toiminta onnettomuustilanteessa huomioitiin jo lokakuussa Viljakkalassa,
kun Viljakkalan VPK muisti hyvin autopalossa toimineita poikia.
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koska oven sulkeminen esti palo- ja
savukaasujen leviämisen. Reda kertoi
oppineensa koulussa, miten toimitaan
tulipalossa.
Tampereella Kissanmaankatu 5:n tuhoisassa tulipalossa 3.4.2015 Mira Koivunen toimi esimerkillisesti, kun hän
ennen poistumistaan kävi talon kaikissa
kymmenessä asunnossa tarkastamassa,
että ihmiset poistuvat palavasta rakennuksesta.
5.4.2015 Henri Salminen ja Jaakko
Huura kuulivat avunhuutoja Tampereen Laukontorilla. Nainen oli vedessä
Suvi-laivan lähellä. Pojat heittivät pelastusrenkaan naiselle ja pitivät häntä
pinnalla niin kauan kuin pelastuslaitos
saapui paikalle.
30.5.2015 Ikaalisissa kasinon rannassa
nuori tyttö lähti uimaan vaatteet päällään. Hetken päästä hän ei enää jaksanut
uida, ja alkoi vajota pinnan alle. Rannasta lähti Karoliina Mäkinen pelastamaan
häntä, mutta ei jaksanut tuoda rimpuilevaa ystävää pois, vaan väsähti itsekin,
koska vesi oli tuolloin vielä kylmää. Rannalla myös ollut Nico Nyberg riisui päällysvaatteet ja kengät pois, ja lähti pelastusrenkaan kanssa uimaan tyttöjä kohti.
Nico pääsi tyttöjen luo ja lähti tuomaan
rantaan molempia tyttöjä. Päästyään laiturin viereen joukko muita nuoria nosti
tytöt vedestä. Tässä vaiheessa pelastushenkilökunta saapui paikalle.
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Kaikkia onnettomuuksissa hyvin toimineita kansalaisia ei pelastuslaitos
pysty huomioimaan, sillä usein onnettomuuksissa toimineet eivät itse ilmoittaudu pelastuslaitokselle. Nyt paikalle
kutsututuista osa on pelastuslaitoksen
tilannetta johtaneiden pelastusviranomaisten ehdottamia.

Onnettomuustilanteet

Palkituista pelastajista Nico Ehrolan
pappa on pelastuslaitokselta eläkkeellä
oleva ylipalomies Jorma Mäkinen.
Nico kertoikin, että hän muistaa
papan ohjeet, mitä pitää tehdä, jos
onnettomuus tapahtuu.

Tampereella 30.5.2015 kerrostalossa
pieni poika kiipesi katolle. Naapurissa
asuvat pojat Ville Haakana ja Saku Tuominen huomasivat pojan ja menivät hänen luokseen. He rauhoittelivat ja pitivät
kiinni pojasta, joka ei itse ymmärtänyt
vaaratilannetta. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja toi pojan ja auttajat alas
nostolava-autolla.
19.6.2015 Valkeakosken Otonsaaressa
mieshenkilö oli kaatunut rantaveteen.
Saaressa samaan aikaan toisessa seurueessa oli 12-vuotias Nico Ehrola, joka
kuuli ”molskahduksen” ja meni rannalle.
Hän huomasi miehen rantavedessä kasvot pinnan alla. Nico meni hakemaan lisäapua ja palasi rannalle. Hän sai nostettua
miestä siten, että kasvot olivat veden pinnalla, ja tämän jälkeen toi hänet tämän
lähemmäksi rantaa. Pelastuslaitos saapui
tämän jälkeen hoitamaan tilannetta.
1.8.2015 Ylöjärvellä Säynäsaaressa olevalta partioleiriltä oli lähtenyt kaksi aikuista tuomaan kolmea lasta rantaan.
Sivutuulessa ja aallokossa rantautumis-

yritys epäonnistui, moottori sammui ja
vene ajautui kivikkoon ja alkoi upota.
Rannalla odottaneet sekä mökkiläiset
huomasivat tilanteen ja mökkiläinen
Janne Rasila lähti pelastamaan vesiskootterillaan veden varaan joutuneita.
Hän sai tuotua kaikki ihmiset rannalle.
Ylöjärvellä 8.8.2015 Kalle ja Tiina Tuohimaa sekä Esa Risku pelastivat naisen,
joka oli uidessaan saanut sairauskohtauksen taloyhtiönsä kotirannassa Keijärvellä. Nainen oli jo painunut veden alle
kun kolmikko haki naisen pois. Vettä
oli niin paljon etteivät jalat ylettyneet
pohjaan. Pirkko Risku hälytti apua pelastajien ollessa vedessä. Pelastuslaitoksen
saapuessa paikalle nainen oli jo tullut tajuihinsa, mutta oli huonovointinen. Ambulanssi toimitti naisen jatkohoitoon.
Virroilla 5.9.2015 ensihoito hälytettiin
sairauskohtauksen saaneen potilaan

luo. Ensihoidon saavuttua paikalle oli
uhria elvyttämässä nuori mies, Jerkku
Jokinen. Kun uhri oli saatu sairaalaan,
vastaanottavan lääkärin mukaan potilaan hengen pelasti välittömästi aloitettu tehokas paineluelvytys.
Maanantaina keskuspaloasemalla
huomioitavien lisäksi on jo lokakuussa
huomioitu Viljakkalan VPK:n toimesta
Leevi ja Luukas Rantalan ansiokas sammutustyö. Hämeenkyrössä 12.8.2015
omakotitalon pihassa auto syttyi palamaan. Veljekset Leevi, 11, ja Luukas,
8, menivät pihalle. Pojat tiesivät, että
pitää soittaa Hätäkeskukseen ja hakea
sammutusvälineet. Luukas piti ovea
auki, Leevi haki sammutuspeitteen ja
äiti soitti 112:teen. Äiti laittoi sammutuspeitteen konepellin päälle ja pojat
sammuttivat tulipalon hakemallaan käsisammuttimella. Oppinsa pojat olivat
saaneet VPK-harrastuksestaan.

Palkitut vasemmalta Kalle Tuohimaa, Jaakko Huura, Henri Salminen, Tiina Tuohimaa, Päivi Pajunen, Matti Leinonen, Pirkko Risku, Esa Risku, Reda Al Feily, Mira
Koivunen, Nico Ehrola, Nico Nyberg Ville Haakana, Janne Rasila, Saku Tuominen
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Koulujen
turvallisuuskansion
käyttöönotto

P

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Arto Kärki oli yksi
hankkeen alulle panijoista. Kärjen mukaan pelastusviranomaisia Pirkanmaalla huoletti mm. se, että Pirkanmaalla oli

Palotarkastusinsinööri Arto Kärki ja muita palkittuja keväällä 2014, kun
Turvallisuuskansio sai Opetusalan turvallisuuspalkinnon.
kyseenalainen kunnia olla kakkostilalla
koulupalojen määrässä sekä tunnistetut
erot koulujen turvallisuustasoissa.
Pelastusviranomaiset tekevät oman osuutensa koulujen turvallisuuden lisäämiseksi, mutta eivät yksin ota vastuuta turvallisuudesta. Koulujen turvallisuuskansio antaakin hyvät mahdollisuudet verkostoitua
eri viranomaisten ja toimijoiden kesken,
jotta turvallisuus nähtäisiin yhteisenä asiana. Kärjen mukaan olisi päästävä pois
ajatusmallista, jossa pelastusviranomainen nähdään turvallisuustekniikan ja
-rakenteiden tarkastajana. Tavoitteena
on vaikuttaa jokaisen koulun turvallisuuskulttuuriin ja jokaisen koulussa toimijan
turvallisuusasenteisiin.
Pirkanmaalla vuonna 2013 aloitettu työ
on tarkoitus jalkauttaa ja saada konkreettisesti käytännön toteutukseen.
Syksyn 2015 aikana on järjestetty ja järjestetään erilaista koulutusta koulujen
henkilöstölle. ”Turvallisuuskansion käyt-
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töönottokoulutuksessa” luodaan valmiudet turvallisuuskansion tehokkaaseen
hyödyntämiseen oppilaitostasolla.
”Henkilöturvallisuus koulussa” koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä suunnitelmien
että käytännön tasolla. ”Paloturvallisuus
koulussa” koulutuksessa perehdytään
paloturvallisuuden kysymyksiin ja sekä
suunnitelmien että käytännön tasolla.
”Turvallisuus käsityön opetuksessa”
koulutuksessa perehdytään käsityön
opettamisen turvallisuuskysymyksiin
sekä suunnitelmien että käytännön talossa. Koulutukset toteutetaan Koulujen
turvallisuusverkoston toimesta
Jatkossa Tampereen seudun kouluturvallisuustyöryhmä kokoontuu kahdesti
vuodessa ja Pirkanmaan kouluturvallisuusverkosto kokoontuu kerran vuodessa. Verkoston tehtävänä on myös
ylläpitää kansion sisältörakennetta,
tehdä tarvittavia muutoksia kansioon
sekä jakaa hyviä käytäntöjä.
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irkanmaan perusopetuksen
koulujen turvallisuuskansio
-projekti valittiin vuoden 2014
Opetusalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Palkittu Pirkanmaan
turvallisuuskansio oli vastaus koulujen
turvallisuustyöhön. Se on väline koulun turvallisuustyön jäsentämiseen ja
kehittämiseen. Se on koulun perustietopankki erilaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Kansion avulla voidaan
havainnollistaa turvallisuusnäkökulmia
henkilökunnan ja oppilaiden perehdytyksessä sekä edesauttaa tietojen
vaivatonta ja nopeaa löytymistä myös
mahdollisissa kriisitilanteissa. Pirkanmaan alueen koulujen ”Koulun turvallisuuskansio” on laadittu auttamaan henkilöstöä turvallisuuteen varautumisessa
ja ohjeistamaan onnettomuustilanteissa
toimimista, ja se kokoaa kaiken oleellisen tiedon yksiin kansiin.

Mitalisadetta
Tampereen keskuspaloasemalla järjestettiin 2.10.2015 seminaari ”Tampereen palosta
150 vuotta”. Seminaarissa käsiteltiin vuoden 1865 tuhoisan tulipalon vaikutuksia
Tampereen kaupungin kaavoituksen suunnitteluun sekä palotoimen kehitykseen.
Tämä tulipalo oli 19.8.1865, ja siitä oli kirjoitus edellisessä Letkussa & Laastarissa.
Seminaarissa kuultiin myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita.
Seminaarissa julkistettiin, että Pirkanmaan pelastuslaitos ottaa vuosipäiväkseen elokuun 19:nnen päivän. Vuosipäivän vietto hakee vielä muotoaan, mutta
yhtenä vuosipäivän tarkoituksena on
henkilöstön huomioiminen.
Ensimmäisessä vuosipäivässä huomioitiin kahdeksaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen työntekijää. Juhlassa jaettiin
Suomen Palopäällystöliiton mitaleita.
Ansioristin saivat ylipalomies Juhani
Prokki, ylipalomies Jukka Lehtinen, palomies Petteri Meskanen, palkanlaskija
Leila Kaikkonen ja viestipäällikkö Tarja
Pesonen.
Ansioristin saivat koulutusmestari Timo
Halme ja palotarkastusinsinööri Tapio
Stén. Erityisansioristi myönnettiin palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtoselle.

Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön palkittuja
SPEK jakoi joulukuun alussa ansiomerkkejä. Pelastuspäällikkö Seppo Männikön
ja palotarkastusinsinööri Tapio Stenin
palkitsemisen peruste oli: ”Tunnustus
hyvin ansiokkaasta toiminnasta pelastustoimen kehittämiseksi. Yhteistyötä
on tehty erityisesti onnettomuuksien
ehkäisyn alueella”.
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Seppo Männikölle myönnettiin ensimmäisen luokan ansioristi. Muut saman
mitalin saaneet olivat Kari Koskela, turvallisuusasiantuntija, Päivi Nerg, kansliapäällikkö sekä Mika Peltola, kenraaliluutnantti. Tapio Stenille myönnettiin
ansioristi.

Itsenäisyyspäivänä
huomioidut
Itsenäisyyspäivänä 2015 huomioitiin
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristillä
palomestari Timo Korpelaa. Kalustosuunnittelija Heikki Seppälälle myönnettiin
Suomen Leijonan ansioristi. Palkanlaskija Leila Kaikkoselle myönnettiin Suomen
Valkoisen Ruusun I luokan mitali.
Seppo Männikkö ja Tapio Sten

Heikki Seppälä
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Leila Kaikkonen ja Olli-Pekka Ojanen
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Palkittu
hyökkäyskehikko
Palomies Eetu Räsänen
Paloesimies Jaakko Alasaukko-oja

P

irkanmaan pelastuslaitoksen
palomies Eetu Räsänen ja paloesimies Jaakko Alasaukkooja saivat Palosuojelurahaston
kunniamaininnan sekä 2 000 euron palkinnon uudenlaisen hyökkäyskehikon
suunnittelutyöstä ja valmiin prototyypin kehittämisestä. Tässä palkittujen
kertomus, miten projekti eteni.

Hyökkäyskehikon
idea syntyy
Alkusykäys letkukehikon kehitykseen
alkoi 30.12.2011 Tampereella huoneistopalosta Tornimäenkadulta. Olimme
ensimmäisenä yksikkönä onnettomuuspaikalla. Yksikkömme suoritti
kohteeseen tiedustelun ja sammutushyökkäyksen. Letkukehikko ja murtovälineet kannettiin palavan huoneiston
oven taakse erikseen ja ovi murrettiin
murtoraudalla. Totesimme, että kaiken
kaluston kantaminen pienellä vahvuudella on hankalaa ja lisäksi murretusta
ovesta porraskäytävään purkautuvia
savukaasuja oli vaikea hallita.
Tehtävän jälkeen päätimme kehittää pelastajille toimivan työkalupakin eli hyökkäyskehikon, jossa kulkisi suihkuputken
ja letkujen lisäksi palopaikalle myös
murtovälineet ja savuverho. Hyökkäyskehikosta löytyykin kaikki tarvittavat
työkalut, mitä ensimmäinen sammutuspari tarvitsee palavan huoneiston
selvityksissä. Savuverhon tarkoituksena
on helpottaa vaarallisten savukaasujen
haltuunottoa palavan huoneisto oviaukossa. Teimme aloitteen laitoksellemme
hyökkäyskehikon kehittämishankkeesta
ja saimme luvan aloittaa projektimme.

”Linnainmaan
paja” käynnistyy
Työkavereiden ihmetykseksi päätimme
muuttaa Linnainmaan paloaseman ka-

lustohallin tilapäisesti puutyöverstaaksi,
joka varustettiin kotoa tuoduilla työkaluilla ja kenttäsirkelillä. Kalustosuunnittelija Heikki Seppälä kirjoitti meille
ostolapun, jolla rautakaupasta haettiin vaneria, ruuveja sekä Eri-Keeperiä.
Puuverstaan äänet täyttivät Lipalon kalustohallin ja myöhään illalla oli ensimmäinen hyökkäyskehikon malli valmis,
mikä aiheutti suurta hämmästyksen
aihetta kollegoidemme keskuudessa.
Ensimmäisestä tekeleestämme kävi ilmi
lähinnä hyökkäyskehikon mitat ja idea,
mutta johtuen hieman rujosta työnjäljestä ja vinoista sahauksista, päätimme
teetättää seuraavan mallin ihan oikealla
puusepällä. Puuseppä Heikki Ruuskanen
löytyi kaupungin Viinikan varikolta, jota
Seppälä meille suositteli. Toimitimme
ensimmäisen aihion puusepälle, joka
teki siitä uuden version. Uudesta puisesta kehikosta tulikin mittatarkka versio ja
saimme projektiamme eteenpäin…

Projekti etenee Kuopiossa
2013 keväällä Eetu pääsi Kuopioon
alipäällystökurssille. Opiskeluun olennaisena osana kuuluu päättötyö, joka
nykyään kulkee nimellä kehittämishanke. Keksimme, että hyökkäyskehikko
olisi oivallinen aihe kehittämishankkeelle. Näin syntyi paine saada projektia kiireesti eteenpäin. Halusimme saada
hyökkäyskehikon valmiiksi alipäällystökurssin päättymiseen mennessä.
Alun perinkin oli selvää, että lopullinen
kehikko ei voi olla rakennettu puusta, ja
pohdimmekin vaihtoehtoja muovin ja
metallin väliltä. Onneksi otimme yhteyttä Pirkanmaalla työskentelevään muoviasiantuntijaan ylipalomies Ari Toivariin,
joka tunnetaan myös Resca-lautan kehittäjänä. Arin avulla ja ammattitaidolla
saimmekin hyökkäyskehikon valmiiksi
juuri sopivasti ennen alipäällystökurssin päättymistä. Valmis hyökkäyskehik-
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ko varustettiin markkinoiden parhailla
murtovälineillä ja savuverholla. Eetu
sai kirjoitettua kehittämishankkeen valmiiksi ja sai siitä kiitettävän arvosanan.

Innovaatiokilpailu
Osallistuimme hyökkäyskehikolla vuosittaiseen Palosuojelurahaston järjestämään innovaatiokilpailuun. Ihmetys
olikin suuri, kun ilmestyimme Jyväskylään Sisäministeriön järjestämille ajankohtaispäiville noutamaan saamaamme
kunniamainintaa ja plakaattia. Asiasta
emme olleet hiiskuneet työpaikalla etukäteen, koska olimme asiasta vaitiolovelvollisia palkinnon julkistamispäivään
saakka. Pääpalkinto kilpailussa meni
Satakuntaan Puomi-pelastusvälineelle.
Paluumatkalla junan ravintolavaunussa
olikin helppo hymyillä plakaatit kainalossa. Innovaatiokilpailussa menestyminen päätti hyökkäyskehikon suunnitteluvaiheen. Iso kiitos kuuluu myös
työnantajallemme ja työkavereillemme
tuesta, kritiikistä ja kannustuksesta.

Vihdoinkin valmista
Pirkanmaan pelastuslaitoksen uusista yksiköistä löytyy hyökkäyskehikko.
Suunnitteilla on myös koulutusmateriaalia Moodleen. Toivottavasti suunnittelemamme hyökkäyskehikkoa käytetään
harjoituksissa ja tositilanteissa. Otamme
mielellämme vastaan rehellisen palautteen ja kehitysehdotukset, mikäli hyökkäyskehikkoa voidaan vielä parantaa.
Tarkoituksenamme ei missään vaiheessa
ole ollut syrjäyttää vanhoja menetelmiä,
kuten oven sahausta, vaan tarjota pelastajille vaihtoehtoinen toimintamalli
huoneistopalon sammutushyökkäykseen. Toivottavasti myös savuverhon
käyttö tulee osaksi sammutustaktiikkaa
Pirkanmaalla. Tavoitteenamme on saada kehikkoa markkinoitua myös muihin
laitoksiin.

LETKU & LAASTARI
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Einar V. Nurmi oli komea nuorukainen.
Kuvan 23-vuotias palomestarikokelas
Viipurin paloaseman pihalla 1933.
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Kolme vuosikymmentä
Tampereen
palopäällikkönä
Teksti: Juhani Katajamäki

Tampereen palotoimen historia tuntee palopäällikkö Einar Valdemar Nurmen ankarana ja
karskina esimiehenä. Sellainen hän oli, mutta nuo ominaisuudet olivat sittenkin vain osa
hänen persoonallisuuttaan. Tässä henkilökuvassa pääosassa on ”erilainen ” Einar V. Nurmi.
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Päälliköt -sarjan osa 4: Einar V. Nurmi

N

urmen hyvin tunteneen paloviranomaisen ja ikätoverin sanoin ”henkilö, joka on tavannut vain virka-aikapalopäällikkö Nurmen, ei tunne luentotilaisuuksissa, palokuntajuhlissa, illanistujaisissa,
pienessä piirissä tai vaikkapa toimistonsa
henkilökunnan keskuudessa hyvinkin
leppoisasti esiintynyttä ja huumorintajuista työtoveria tai loistavaa puhujaa ja
mitä mainiointa seuramiestä.”
Hänen läheiseen ystäväpiiriinsä kuuluneen valtakunnallisen paloteknisen
valiokunnan jäsenet ovat luonnehtineet
häntä ulkonaisesti karskiksi mutta sisäisesti herkäksi ja tuntevaksi ihmiseksi.

Legenda jo eläessään
Einar V. Nurmi kuuluu siihen joukkoon
kunnostautuneita kansalaisia, joita kuvaillaan sanoin legenda jo eläessään.
Tampereella 24.7.1910 syntynyt Einar Valdemar Nurmi oli kolmilapsisen
perheen esikoinen. Hän sekä sisarukset
Kerttu ja Erkki varttuivat paloasemalla,
nykyisellä keskuspaloasemalla, jonne isä
Kalle O. Nurmi oli valittu palomieheksi
1906. Eläkkeelle Kalle Nurmi jäi palokersantin virasta 1942.
Merkonomiksi 1931 valmistunut
Einar ei suuntautunut opiskelunsa viittaamalle kaupalliselle alalle, vaan jo
saman vuoden joulukuussa hakeutui

Olennainen kuva Nurmesta on tämäkin: palopäällikkö on tullut hälytyskohteeseen varsinaisen työaikansa ulkopuolelta.

isänsä esimerkin mukaisesti tuttuun palokuntaan. Kaikkiaan 43 vuotta kestänyt
palokuntaura alkoi kolmen kuukauden
palomieskautena ja päättyi Tampereen
kaupungin palopäällikön virasta eläkkeelle jäämiseen 31. heinäkuuta 1973.
Väliin mahtui runsaan kymmenen vuoden palomestaripesti Viipurissa ja parin
vuoden järjestövisiitti pääkaupungissa.

”Diktatorinen”
rankaisuvalta
EVN aloitti Tampereen palopäällikkönä
1943. Rintamalla elettiin asemasodan
vaihetta. Sota oli kestävä vielä 10 kuukautta.
Osa palokunnan vakinaisesta väestä
oli asepalveluksessa. Heitä korvaamaan
oli palkattu tilapäisiä palosotilaita. Virkoihin oli vaikea saada kelvollista väkeä.
Kun vielä piti asua paloasemalla, vuorolomat olivat harvassa ja silloinkaan
ei lupaa kysymättä saanut poistua kaupungista, ei ollut mikään ihme että kasarmoidussa palokuntaelämässä ajauduttiin ongelmiin.
Vuoden 2015 palomiehen on liki
mahdoton ymmärtää tuon aikaista kuria
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ja palopäällikön lähes diktaattorimaista
rankaisuvaltaa, joka kaiken lisäksi perustui lakiin, palolakiin.
Lain toimeenpanosta annettiin yksityiskohtaisia säännöksiä paloasetuksella. Asetuksen 35 § sääti rangaistuksista: ”Vakinaiseen tai puolivakinaiseen
kunnalliseen palokuntaan kuuluva
henkilö voidaan virantoimituksessa
esimiestä kohtaan osoitetusta tottelemattomuudesta ja huolimattomuudesta sekä sopimattomasta käyttäytymisestä toimessa tai sen ulkopuolella
rangaista kurinpidollisesti. Vakinaisessa
palokunnassa rangaistukset ovat: varoitus, lomanmenetys enintään kahden
viikon aikana, erottaminen. Miehistöä
koskevat rangaistukset käsittelee palopäällikkö.”

Poimintoja päiväkäskyistä
ja rankaisupäiväkirjasta
Päällikön rankaisuvalta oli lähes rajaton:
se ulottui paitsi toimeen myös sen ulkopuolelle ja astui voimaan vaikka siitä
olisi valittanutkin.
Pelkistäen: kun palosotilailla vuonna
1943 oli vuorolomaa joka kolmas vuo-

rokausi, kahden viikon lomanmenetys
tarkoitti neljän tai viiden vuoroloman
menetystä (ja yhtä monta palkatonta
lisätyöpäivää) ja 14 vuorokauden yhtämittaista palvelua paloasemalla.
Rangaistuspäiväkirja kertoo Nurmen määränneen vuosina 1943-1958
yhteensä 114 rangaistusta. Niistä 66
sijoittuivat vuosiin 1946-49. Yleisin syy
oli alkoholinkäyttö.
Ongelman tunnusti myös henkilökunta. Palomiesten ammattiosasto hyväksyi kokouksessaan 1947 palopäällikön laatimat ankarat rangaistukset
alkoholin käytöstä työpaikalla: ”alkoholijuomien väärinkäytön yhteydessä
julkiluettu rangaistus, mikä se suuruudeltaan sitten onkaan, on samalla asianomaiselle aina viimeinen varoitus ennen
palveluksesta vapauttamista toisen kerran samanlaatuiseen väärinkäyttörikkomukseen syyllistyttäessä”. Vuonna 1947
seitsemän palosotilasta joutui työvuoron alkaessa kuulemaan palopäällikön
kolkon päiväkäskyn: erotettu sopimattomana palvelukseen.
Päällikön päiväkäskyt olivat myös
tapa ja keino saattaa henkilökunnan

tietoon hänen hälytyksissä ja asemapalveluksessa havaitsemansa epäkohdat,
ja antaa määräys niiden korjaamisesta.
Päiväkäskyillä välitettiin myös päällikön
kiitokset, henkilökunnassa tapahtuneet
muutokset, yleinen informaatio ja kuukauden hälytystilastot.
Päiväkäskyt jäivät vähitellen pois.
Viimeiset Nurmi antoi 1958.
“Vaikka käskyihin usein liittyi ankaria rangaistuksia ja työrivissä kuulijansa
hiljaiseksi vetänyttä moitetta, monet
käskyt olivat myös oivaltavia ja humoristisia, sillä Nurmi osasi suullisen ja
kirjallisen venkoilun”, Nurmen jälkeen
palopäälliköksi valittu Unto Sahramäki
on kuvaillut.

Ymmärsi
koulutuksen tärkeyden
Nurmi oli nuorena palomiehenä päässyt
nauttimaan aikansa parhaasta paloalan
koulutuksesta palomestarikokelaana
Viipurin palolaitoksessa palopäällikkö
Ilmari Vesihiiden alaisuudessa. Talvisodan jälkeen Nurmi oli vajaan vuoden
verran opettajana ja palokuntaohjaaja-

na aikansa koulutusgurun Leo Pesosen
johtamassa Palopäällystökoulussa. Ei
ihme, että hänestä Tampereen palopäällikkönä tuli hyvin koulutusmyönteinen.
Päällikkö ryhtyi tarmokkaasti kehittämään palokuntaansa. Kun vielä sodan
jälkeinen tarvikepula vaikeutti kaluston
nykyaikaistamista, uusi palopäällikkö
kohdisti tarmonsa koulutuksen kehittämiseen.
”Tämä piirre oli Nurmen koko palokunta-uralle leimaa-antavaa“, Sahramäki
on muistellut.
Kun Nurmen edeltäjän, palopäällikkö K.A. Niemen aikana koulutus oli ollut
vain kalustoharjoituksia, koulutuksen
uudet tuulet näkyivät palokunnan päiväohjelmassa. Aamupäivän harjoitusten
jatkoksi tulivat jokapäiväiset oppitunnit
iltapäivällä. Aluksi palopäällikkö hoiti ne
käytännöllisesti katsoen yksin, koska
hän koulutuksen näkökulmasta ei ollut
onnistunut ensimmäisissä palomestarivalinnoissa. Vähitellen tilanne kuitenkin
muuttui, ja päteviä kouluttajia alkoi löytyä omasta joukosta.
Palopäällystökoulun kurssivalikoima
oli niukka. Kolmiviikkoinen maalaiskun-

Päällikkö on päällikkö kesken sammutustyönkin.
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tien päällystökurssi, myös ´ämpärikurssina´ tunnettu, antoi kuitenkin valmiuksia, joita hankkimaan Nurmi mieluusti
passitti halukkaita. Koulutus oli – ja
yhä on – henkilöstölle tie edetä uralla.
Eräässä vaiheessa halukkaita oli niin
runsaasti, että hakua varten piti laatia
rajaavat ohjeet.
Nurmen perintönä Tampereen palokunta on tunnettu laitoksena, jonka
omista reserveistä on eläkkeelle jääneiden ja toisiin tehtäviin siirtyneiden tilalle aina löytynyt päteviä tulijoita.
Nurmen koulutus ei kohdistunut vain
omaan palokuntaan. Osansa saivat paitsi Tampereen kaikki muut palokunnat
(kolme VPK:ta ja yhdeksän TPK:ta), myös
lähiseudun lukuisat VPK:t ja TPK:t.

Myös valtakunnallinen
kouluttaja
Einar V. Nurmi oli erinomainen kouluttaja. Hänen asiatekstinsä oli vakuuttavaa
ja esitystapansa värikäs. Luentojen aikana eivät kuulijat torkkuneet. Nurmen
moni viikonloppu sujui luennoitsijana
omassa kaupungissa tai lähikunnissa.
Rooli valtakunnallisena kouluttajana
oli sekin mittava. Hän oli perustamassa Suomen Palopäällystöliittoa, oli sen
toiminnanjohtajana kaksi vuotta ja liittohallituksen jäsen koko virkakautensa
ajan. Liiton I jaoston puheenjohtajana
hän toimi 15 vuotta ja liiton asettaman
valtakunnallisen paloteknillisen valiokunnan puheenjohtajana kaksi vuosikymmentä.
Paloteknillisen valiokunnan jäsen
Pertti K. Hallio on kuvaillut Nurmen valtakunnallista kouluttajaroolia nasevasti:
”Hänen osuvat sananvalintansa, valmiiksi
ajatellut kantansa ja värikäs esiintymistapansa yhtyneenä laajaan tietomäärään ja
kokemukseen ohjasivat paloalan kehitystä myönteiseen suuntaan”.

Nurmi oli komentopaikka
Päällikkönsä toimeliaisuudesta Tampereen brankkarit saivat arkisen tuntuman
ennen kaikkea aktiivisena sammutustyönjohtaja. ”Ainakin ensimmäisenä
kymmenenä, ehkä 15 vuotena hän
lähti kaikkiin hälytyksiin mukaan”, Unto
Sahramäki on muistellut. Nurmi johti sammutustyötä milloin kerrostalon
porrashuoneessa, toimistorakennuksen
pihalla, autossaan ja milloin missäkin.
”Nurmi oli komentopaikka: missä hän
liikkui siellä oli johtopaikka”.

”Nurmi oli komentopaikka”. Missä päällikkö liikkui, siellä oli johtopaikka.
Niin myös Nekalan tehdasalueella 27.3.1973. Sirenin puutavaraliikkeen palo
oli saman vuoden heinäkuun lopussa eläkkeelle jääneen palopäällikön viimeinen sammutusjohtajuus. Kuva kertoo myös, ettei arvonsa tuntema Nurmi
sen ulkoisista merkeistä välittänyt. Virkapuvuista puuttuivat arvomerkit,
myös päällikön tunnukset. Olkapäillä oli vain iso T-kirjain, Tampere.

Vähitellen päällikkö antoi vastuuta
palomestareilleen ja lähti vain isoimpiin tilanteisiin. Paloasemarakennuksen
päädyssä olevan hälytyskeskuksen (lennätinhuone) täytyi silti pitää päällikkö
tarkoin ajan tasalla. Varsinkin yöaikaan
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päivystäjät joutuivat pohtimaan, uskalsiko päällikköä rajatapauksessa herättää.
Koskaan ei tiennyt tuliko palautteeksi
hyväksyvä urahdus vai vihaisenoloinen
vastaus tyyliin ”ettekö te anna minun
edes kuolla rauhassa”.

pyrkinyt palomies loukkaantui liikkuvan
auton ja kalustohallin oven väliin.

Pelastuslaitoskin
jo siinteli
Nurmen aikana palokunta oli jatkossakin
sammuttava palokunta, ja koulutus pääsääntöisesti säilyttävää. Useimpien aikalaispalopäälliköiden tavoin hän ei ollut
innostunut sairaankuljetuksesta. Tampereella tämä nykypäivän pelastuslaitoksia
työllistävä sektori kehittyi olennaisesti
vasta tulevien päälliköiden vuosina.
Toisaalta pelastuslaitos-suuntaustakin
jo näkyi. Vuonna 1950 Nurmi pakinassaan
harmitteli, kun suuri yleisö ja valveutuneetkin kansalaiset näkivät palokunnan
vain sammutusorganisaationa.
”Me palomiehet ja järjestömme olemme itse asiassa syypää siihen, että suuri
yleisö ajattelee meitä ainoastaan tulipalon sammuttajana. Silloin tällöin olen
ajautunut tällaisen keskustelun lähettyville, mutta kun aina on jaksanut aiheesta
pakista, olen tullut huomanneeksi, että
ajatus helposti kääntyy: en minä todella
ole osannut ajatella, että palokunta voi
tällaisessakin asiassa auttaa.”
Edellä lainattu on esimerkki Nurmesta myös sanankäyttäjänä. 50-luvun
lopulla hän löysi oman persoonallisen
tyylinsä. Hänen Kekäle-pakinansa olivat
Palontorjunnan luetuinta sisältöä ja jatkuivat vuoteen 1966 asti.

Omiensa takana

Lähtö oli rivakka
Hälytyksiin lähdettiin vauhdilla. Kämpistä tultiin juoksujalkaa ja liukutankoja
käytettiin. Nopeusvaadetta tehosti yk-

kösautoon piuhan päässä ollut sekuntikello. Se käynnistyi, kun hälytyspäivystäjä painoi hälytyskellot soimaan. Kun
auto lähti, virtajohto irtosi ja kalustohallin seinällä ollut kello pysähtyi. Kelloa ei
saanut nollata ennen kuin aikalukema
oli kirjattu ylös tai Nurmi itse käynyt toteamassa lukeman.
Hitaita ei odoteltu. Auto lähti rivakasti
ja auta armias jos myöhästyit – päällikkö
käytti kuuluisaa rankaisuvaltaansa. Kello
poistettiin 1950-luvun lopulla, kun autoon
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Nurmen perintöä on palokunnan
maine hyvänä operatiivisena palokuntana, eli Sahramäen sanoin: ”Tässä suhteessa aamulla töihin meno ei koskaan
ollut vastenmielistä, ja kun taivaanranta
punoitti, henkenä oli nyt me näytetään”.

Karun ulkokuoren takana oli myös alaisistaan huolehtiva ja miestensä puolta
pitävä isäntätyyppi. Isäni Aarne, joka
oli palolautakunnan jäsen kuusi vuotta ja Tampereen VPK:n päällikkö lähes
täsmälleen samat vuodet kuin Nurmi
Tampereen palopäällikkö, kertoi usein
kuinka tämä piti ulospäin miestensä
puolta. Nurmi arvosteli kovinkin sanoin
alaisiaan ja oli rangaistuksissaan ehdoton, mutta kun joku palokunnan ulkopuolelta rohkeni moittia Tampereen palosotilaita/ palomiehiä, alipäällystöä tai
päällystöä, Nurmi seisoi säännöllisesti
alaistensa takana. Isäni arvioi, ettei tämä puoli hänestä välttämättä välittynyt
alaisten tietoisuuteen.
Omiensa taakse hän asettui myös
sisäpolitiikan vaikeina aikoina helmikuussa 1945, kun poliisipäällikkö oli
määrännyt palokunnan vesisuihkuin
hajottamaan Tampellan työläisten joukkomarssin. Palohenkilöstö ilmoitti heti

kieltäytyvänsä mahdollisesta käskystä.
Nurmi asetti yhden miehistöineen valmiuteen, mutta ei antanut lähtömääräystä, vaan edellytti kaupunginhallituksen ottavan vastuun. Kh ilmoitti, että palokunta lähtee vain, jos poliisimestarilla
on takanaan sisäministeriön määräys ja
valtuus. Ei ollut.
Sotavuosien jälkeisinä niukkoina
aikoina Nurmi katseli sormiensa läpi
alaistensa sivutöitä. Palolautakunta otti
niihin tiukan kannan, jolloin palopäällikön antoi yksiselitteisen kiellon harjoittaa sivubisnestä. Päiväkäskyssään hän
kirjoitti: ”Olen itse valmis myöntämään,
että ohjeet eivät ole tasapuolisia k a i k
k i a ’sivuammatin’ harrastajia kohtaan:
ulkopuolellehan jäävät tuntemamme
henkivakuutusasiamiehet, ompelukone-,
radio- ja autoagentit edelleenkin harrastamaan sivuammattiaan muuttomiesten
ja pirssimiesten joutuessa silmälläpitoni
alaisiksi, mutta tämä ei ole esimiehen
syytä. Itse iloitsisin kanssanne mikäli
saisitte epäoikeudenmukaisen ohjeen
vaikkapa kokonaan poistetuksi”.

Ymmärtäväinen
vuokraisäntä
Miehistään ja heidän perheistään huolta
kantavasta palopäälliköstä Unto Sahramäellä on hyvin henkilökohtainen
kokemus. Sodan jälkeen oli kova asuntopula, ja palopäällikkökin sai kaupungin vuokralautakunnalta määräyksen
ottaa virka-asuntoonsa alivuokralaisia.
Sahramäen ja palosotilas Karl Lundinin
vaimot odottivat samaan aikaan ensimmäistä lastaan. Nurmi sanoi ottavansa
jommankumman perheistä. Valinnan

hän jätti asianomaisille, jotka vetivät
arpaa. Lundin voitti.
”Oli se lapsettomalta pariskunnalta
melkoinen teko ottaa asuntonsa yhteen
huoneeseen ja yhteiseen keittiöön asumaan parkuva pienokainen vanhempineen, kun muunkinlaisen valinnan olisi
voinut tehdä”, Sahramäki on kertonut.
Samankaltaisesta huolehtimisesta
on kuvaus palolautakunnan pöytäkirjassa toukokuulta 1949. Palokunnan
ns. perheellisten talosta oli vapautunut
asunto. Palopäällikkö esitti lautakunnan
vahvistavan hänen ratkaisunsa luovuttaa
asunto perheelle, joka asuu vaikeimmissa
oloissa. Tällainen hakija Nurmen mielestä
oli palokorpraali M. Kallio, joka ”kolmen
alaikäisen huoltajana on joutunut elämään keittolevy-keittämisen varassa”.
Palolautakunta vahvisti esityksen.

Hänessä oli
myös vetovoimaa
Ulkomuodoltaan palopäällikkö Nurmi
muistetaan tukevanoloisena miehenä.
Sen sijaan palomestari Nurmi oli komea
nuorukainen, kuten Viipurin paloaseman edustalla kesällä 1933 otettu kuva
kertoo. Vielä ylipainoisena ja varttuneessa iässäkin hänessä tiedetään olleen naisiin vedonnutta charmia.
Kun hän oli mukana palokunta- ym.
illanvietoissa, jossa oli läsnä molemman
sukupuolen edustajia ja vuorossa oli puhe
naiselle, kaikki mukana olijat tiesivät kuka
sen tulisi pitämään. Palolaitoksen arkistosta löytyi runko puheesta, jonka Nurmi piti
Tampereen seudun Palopäällystökerhon
jäsenille ja heidän seuralaisilleen tarkoitetussa illanvietossa virallisen vuosikokouk-

sen jälkeen 16.3.1947. Puheen rungoksi oli
poimittu elämänviisauksia, sananlaskuja
ja ajattelijoiden lauseita.
Itse puheesta ei ole dokumenttia.
Tuskin sellaista olikaan, hän puhui mitä todennäköisimmin ilman papereita,
vain ranskalaisiin viivoihinsa vaivailkaa
tukeutuen.

Vitsi jos toinenkin
Nurmi oli lukemattomien ”tositapahtumien “ ja tarinoiden lähde ja kohde. Tuskin paloalan sisällä on yhteen henkilöön
liitetty niin lukuisia “tositilanteita” ja tarinoita kuin Einar V. Nurmeen. Tässä pari.
Päällikkö palasi kiukkuisena palotarkastukselta. Toimistossa oli vastassa rakennuttaja tilaamassa öljylämmityslaitoksen tarkastusta.
”No, mikäs teidän osoitteenne on?”,
tummanpuhuva mies ärähti.
Pelästynyt mies ilmoitti häkeltyneenä osoitteensa, postinumeroineen kaikkineen.
”En minä teille postiluukusta tule!”


Nurmi astui illalla lennätinhuoneeseen.
Päivystäjä ratkoi ristisanatehtävää. Päällikkö heitti pöydälle päivän sanomalehdet, kääntyi, lähti pois ja heitti ovelta
olkansa yli:
”Menen elokuviin, jos sopii?”
Tuskin ovi oli ehtinyt sulkeutua kun se
tempaistiin uudelleen ja punakka naama ärjäisi:
”PERKELE MENEN – SOPI TAI EI!”

”Tenorit oikealle, bassot vasemmalle, johtaja keskelle”. Näin leppoisa
EVN johti ”laulukuoroaan” sen
valmistautuessa yhteiskuvaan
palokunnan 75-vuotispäivää varten
heinäkuussa 1973. Saman kuukauden lopussa Nurmi jäi eläkkeelle.
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Palomiesten kisoissa palopäällikön rehevä hahmo nähtiin usein kannustamassa omia miehiään. Nurmen
lisäksi kuvasta piirtyvät ainakin Veijo Vienosen, Martti Mannisen ja Usko Salokanteleen hahmot.

Saappaat jalassa
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Lähteet:
Kirjoittajan omat kokemukset
sekä Juhani Katajamäki: Patruuna
ja herrasmies, henkilökuva Einar V.
Nurmesta ja Ilmari Juvakoskesta,
Palosuojelun Edistämissäätiö, 2007.
Kuvat:
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Nurmi jäi eläkkeelle heinäkuun lopussa
1973. Palokunnan perustamispäiväksi
on kirjattu 5.7.1898, joten hän ehti olla
virassa kun palokunta täytti 75 vuotta
(ks. valokuva).
Annikki ja Einar Nurmella ei ollut
perillisiä. Palokunta oli palopäällikkö
Nurmelle koko elämä.
”Hän syntyi paloasemalla ja sinne
hän myös kuoli – saappaat jalassa”, Unto
Sahramäki on osuvasti luonnehtinut.

’Saappaat jalassa’ Einar V. Nurmi lähti
kotoaan paloasemalta viimeisen kerran
63 vuoden ikäisenä. Päällikkö kuljetettiin sairaalaan oman palolaitoksen sairasauton kyydissä. Autoon hän käveli
itse eikä suostunut menemään paareille,
vaan ehdottomasti kuljettajan viereen
etupenkille.
Sairaus oli varjostanut hänen viimeisiä virkavuosiaan. Eläkeaika jäi
vain kuukauden mittaiseksi. Sairaus
mursi paloveteraanin jo syyskuun 5.
päivänä.

Ensihoidolla
kiireinen vuosi

K

ulunut vuosi on ollut monien
muutosten aikaa. Suomi osana
koko Eurooppaa on ollut erilaisten tapahtumien kohteena
ja keskipisteessä. Afrikassa ja Lähi-Idässä
tapahtuu koko ajan. Valtion, kuntien ja
yksityistenkin talous on ollut koetuksella. Uutta on suunniteltu, valtiovalta
on ahkeroinut. Monen asian suhteen
epävarmuuden tilasta on näyttänyt tulevan pysyvä olotila. Lakien ja asetusten
tulkintaa on koeteltu monella taholla.
Eri viranomaiset ja jopa tuomioistuimet
ovat tulkinneet samaa lakia ja asetusta,
myös ensihoitoa koskien, kovinkin eri
tavalla. Koko Suomea ajatellen olemme
eläneet välillä hyvinkin kriittisiä aikoja.
Hallituksia on synnytetty, työmarkkinoilla on pohdittu yhteiskunnan yhteistä etua. Hallinnon uudistus ja sosiaali- ja
terveystoimen uudistaminen ovat nytkähtäneet eteenpäin. Moni oleellisen
tärkeä asia on vielä täysin auki. Uudistus
sisältää monia, ennalta arvaamattomiakin tekijöitä. Uudistuksen toteuttaminen ainakin joiltakin osin saattaa vielä
venähtää pidemmällekin. Ei sen vuoksi,
etteikö yritystä ja hyvää tahtoa olisi.
Koko yritys vain on niin monitahoinen,
että eri osien sovittaminen yhteen voi
osoittautua erittäin hankalaksi.

että palvelutasopäätös säätelee mm.
yksiköiden määrää, tasoa, sijoittumista
alueelle jne.
Sairaanhoitopiirin kanssa on ollut hyvää
yhteistyötä. Seuraavan palvelutasopäätöksen valmistelu ensihoitokeskuksessa ja sairaanhoitopiirissä on alkanut ja
jatkuu heti vuoden vaihteen jälkeen.
Taustatyötä on toki jo tehty ja tehdään
koko ajan. Tilastoja analysoidaan ja vaste-aikoja seurataan. Uuden palvelutasopäätöksen on tarkoitus astua voimaan
vuoden 2017 alusta. Tulevassa päätöksessä pyritään saamaan yksikkörakenne ja sijoittelu sellaiseksi, että se vastaa
nykyistä kasvanutta tarvetta ja tulevaa
niin pitkälle kuin se tässä vaiheessa on
mahdollista.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu on ollut kiinnostava ja haluttu
työpaikka. Tästä suuri kiitos kuuluu koko

Viranomaisten yhteisten tietojärjestelmien kehitystyö on johtamassa niiden
käyttöön ottamiseen seuraavien parinkolmen vuoden aikana. Ensihoidossa
otetaan käyttöön muun muassa sähköinen potilastietojärjestelmä. Tämä vaatii
meiltä monenlaisia satsauksia ja laajaa
kouluttamista.
Ensihoidon kehitys on vuonna 2015
noudattanut voimassa olevaa palvelutasopäätöstä. Muutospaineita on ollut.
Erilaisia lyhytaikaisia toiminta-aikojen
muutoksia ja lisäyksiköitä on päästy
kokeilemaan. Pysyväksi niitä ei kaikilta osin ole saatu johtuen pitkälti siitä,
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operatiiviselle henkilöstölle. Opiskelijoiden palaute on ollut hyvää. He ovat kokeneet saavansa hyvää oppia ja aistineet
hyvän ilmapiirin. Tätä yhteiseen hiileen
puhaltamisen henkeä - potilaidemme
parhaaksi - ylläpitää ennen kaikkea
operatiivinen henkilöstö, mutta myös
koko tekninen, eri huollon ja hallinnon
tehtävissä toimiva väki. Tämä henki
on aistittavissa joka päivä, jokaisessa
potilaskontaktissa ja uskomme myös
että vapaa-ajalla. Olemme yhtä suurta
ihmistä kunnioittavaa, pysyvät korkeat
eettiset ja ammatilliset arvot ylläpitävää
joukkoa.
Haluamme toivottaa kaikille pelastuksen ja ensihoidon henkilöstölle Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta vuotta.
Pelastuspäällikkö Matti Isotalo
Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä

Palohenkilöstön
SM-jääkiekkokisat
Jääkiekkoleijona
numero 229
Kisojen avauskiekon pudotti Jääkiekkoleijona numero 229, Pekka Leimu. Jääkiekkoleijonat ovat Suomen Jääkiekkomuseon aatelomia henkilöitä, jotka ovat
edistäneet suomalaista jääkiekkoilua.

Pekka Leimu aloitti uransa Tampereen
Pallo-Veikoissa vuonna 1964. Ilvekseen hän siirtyi 1965. Pekka Leimu
pelasi Ilveksen ykkösketjussa Lasse
Oksasen ja Jorma Peltosen rinnalla.
Leimu voitti maalintekijäpörssin kolmesti.
Mestaruussarjauransa Leimu pelasi Ilveksessä. Kymmenen pelatun kauden
mitalitilasto on huikea: kaksi SM-kultaa,
kolme SM-hopeaa ja kolme SM-pronssia. Lisäksi saavutuksissa on Ilveksen
vuonna 1967 voittama Euroopan Cupin
hopeamitali.
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Pekka Leimu edusti Leijonia kolmessa arvoturnauksessa. Hän oli vuonna
1968 Grenoblen Olympiakisoissa, kun
Leijonat löivät ensimmäisen kerran Kanadan 5 - 2. Olympiakisoja seurasivat
kahdet MM-kisat Tukholmassa vuosina
1970 ja 1971. Leimu oli Leijonien paras
pistemies vuoden 1970 kisoissa.
Pekka Leimu rikkoi kaudella 1971 - 72
Mestaruussarjan ennätyksen ”eniten
pisteitä yhdessä ottelussa”. Leimu teki
seitsemän maalia ja sai kaksi syöttöpistettä, kun Ilves kukisti Turun Toverit 23 - 2.
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T

ampereella järjestettiin palohenkilöstön SM-jääkiekkokisat
25. - 26.11.2015. Kirkkaimman
mitalin sai Kuopio, hopealle
selvisi Helsinki ja Espoo otti pronssia,
Kotijoukkue jätettiin sijoille 5 - 8.

Turvallisuusviestinnän
Turvallisuusviestinnän ammattilaisia yli kymmenestä maasta kokoontui EteläRuotsiin 21.–22.10., kun International Safety -seminaari 2015 järjestettiin Malmössä.
Aiempina vuosina Suomessa järjestetyissä seminaarissa keskityttiin tänä vuonna
tunnistamaan tärkeimmät kohderyhmät sekä lähestymään heitä oikein.

P

ääaiheina olivat ikäihmiset
sekä maahanmuuttajat ja
esityksissä käytiin läpi paljon
tutkittua tietoa siitä, miten väestön ikärakenne kehittyy tulevaisuudessa sekä miten siitä johtuvia riskejä
voidaan hallita. Maahanmuuttajat ja
erityisesti Eurooppaan saapuvat pakolaismassat olivat toinen sekä esityksissä
että käytäväkeskusteluissa esiin noussut aihe. Lisäksi seminaarissa kerrottiin
erityisryhmille kohdennetuista kodin

turvallisuustarkastuksista, kadonneiden
etsimisestä sekä lapsille tarkoitetusta
turvallisuuskaupungista.
Ratkaisua esitettiin esimerkiksi ikäihmisten asumisturvallisuuteen liittyen,
mutta joidenkin esitysten jälkeen tuli
mieleen kysymys: ”mitä sitten”? Eli miten
tutkittua tietoa aiotaan hyödyntää, miten tilastot vaikuttavat toimintaamme
ja millä keinoilla tunnistettuihin haasteisiin aiotaan vastata. Konkreettinen
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esimerkki oli Olli-Pekka Ojasen esitys,
jossa kerrottiin Pirkanmaalla tehdystä
yhteistyöstä kotihoidon kanssa vanhusten paloturvallisuusasioissa. Esityksessä kerrottiin myös asuntokohtaisesta
automaattisesta sammutuslaitteistosta,
mikä herättikin kiinnostusta kahvipöytäkeskusteluissa. Toisessa ääripäässä olivat esitykset, joissa kerrottiin vaikkapa
väestörakenteen kehityksestä, mutta ei
peilattu tilastotietoja omaan toimintana
tai resursseihin tarvittaviin muutoksiin.

kansainvälinen seminaari
Seminaarissa esitetyt asiat olivat osittain
ennalta jo tuttuja, mutta muutama ajatus oli uudella ja tuoreella tavalla ajateltu. Koska paloturvallisuuden kannalta
on paljon erityisiä kohderyhmiä ja niillä
erityisiä tarpeita, voitaisiinko ajatella, että meillä on erilaisia kohderyhmiä, joilla
on erilaisia tarpeita. Eli paloturvallisuuden näkökulmasta jokainen ihminen
voidaan luokitella johonkin ryhmään ja
tällä ryhmällä on omat tarpeensa ja ryhmä pitää tavoittaa sekä muokata viesti
juuri sille ryhmälle sopivaksi. Kun kerromme jollekin kohderyhmälle turvallisuudesta, saamme heistä samalla kumppaneitamme. Eli teemme kohderyhmästä kumppanin. Turvallisuustieto, jonka
kerromme esimerkiksi lapsille, tavoittaa
myös usein heidän perheensä. Näin saadaan turvallisuusvuorovaikutusta, jossa
meidän kertomamme viesti kerrotaan
kuulijamme toimesta eteenpäin.

Muutama
poiminta esityksistä

Ann Enanderin esityksessä “Who and
why? Identifying and defining target
groups” pohdittiin, että kohderyhmien
kohdalla tulee miettiä, miksi juuri tämä

ryhmä on valittu kohderyhmäksi, millaisia riskejä tämä ryhmä kohtaa, minkälaista käyttäytymistä on havaittavissa
ja miten riskeihin suhtaudutaan. Ihmiset
voivat kokea olevansa hyvin erilaisia siinä, kokevatko he olevansa vaarassa vai
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eivät ja miten he suhtautuvat tähän kokemukseen. Toiset ovat hyvin tietoisia
turvallisuudesta ja pystyvät itse vastaamaan riskeihin, mutta osa kokee olevansa voimattomia riskien edessä.
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Jörgen Sparfin esityksessä ”Risk and
people in modern society” käytiin läpi
ennalta tuttua tietoa riskeistä, mutta
esitys antoi paljon ajattelemista. Ihmisen käyttäytyminen ei aina ole samassa
linjassa hänen tiedostamiensa riskien
suhteen. Vapaaehtoisesti otetut riskit
tuntuvat pienemmiltä kuin sellaiset
riskit, joihin emme voi itse vaikuttaa.
Jotkut riskit tuntuvat paljon suuremmilta kuin mikä on niiden tilastollinen
todennäköisyys ja toisaalta emme pidä
todennäköisiä riskejä isona vaarana.
Riskit ovat mitattavissa ja niitä voidaan
tarkastella tilastojen valossa, mutta toisaalta tunne riskistä on yksilöllinen.

Joulun valo
K

erran, kauan sitten syttyi
öiselle taivaalle tähti, muita kirkkaampi. Tähti loisti
öisellä taivaalla valaisten
tietä majaan matalaan. Jotakin merkittävää oli tapahtunut. Sitä lähtivät
seuraamaan itämaan tietäjät. Mitä
he lopulta löysivät? Eivät kiiltävää
loistoa ja hurraavaa väkijoukkoa.
Lapsen, joka vaatimattomintakin
vaatimattomassa tallissa seimessä
makasi. Ei ollut sijaa majatalossa. Ei
kenenkään asumuksessa. Vain lapsi, vanhemmat ja muutama lammas,
ehkä aasi.



Vanha joululaulu, ”En etsi valtaa,
loistoa, en kaipaa kultaakaan, vaan
rauhaa päälle maan”, on tänäkin
jouluna ajankohtainen, ehkäpä
ajankohtaisempi kuin koskaan. On
surullista, että niin moni paikka on
tuhottu, niin moni ihminen poissa ennen aikojaan. Suru ja murhe,
äidin ja isän, sukulaisten ja lasten

vaikerrus ja itku täyttävät rauniot ja
asuinsijat. Tuska kantautuu kauas
sen syntysijoilta.



Kuu kumottaa taivaalla. Näyttäisi,
kuin siitä olisi pieni siivu lohkaistu pois. Ei siis täydellinen. Lähellä
kuun kirkasta kiekkoa loistaa meidänkin illassamme muita tähtiä
kirkkaampi tähti. Ajatukset siirtyvät
tuonne kahden tuhannen vuoden
takaiseen. Ympärillä oleva, kaikkia
aisteja koskettava metsän hiljaisuus
ja kuun luoma taianomainen valo,
heijastus jostakin kirkkaasta, puiden oksilla kimmeltävän kosteuden
muodostamien pisaroiden, luonnon
timanttivöiden loiste, luovat tunnelmaan joulun tuntua, vaikka muutoin
joulun tulo ei vielä lumettomassa
metsässä aistittavissa olekaan. Valo, joka kerran loisti ja ohjasi seimen
luo, valaisee tänäkin päivänä. Välillä
kirkkaammin välillä himmeämmin.
Se ei kuitenkaan koskaan sammu.
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Siihen valoon voimme joka joulu
ja joka päivä tarrautua. Tässä niin
nopeasti muuttuvassa maailmassa,
monien uhkakuvien ja pelkojenkin
polttaessa rinnassamme, valo ei katoa. Hetken horisontissa viivähtävä
auringon kehrä kertoo siitä, että ei
kauaakaan, kun uuden syntymisen
aika koittaa.



Eräs sotiemme veteraani, nyt jo
poisnukkunut, kertoi tarinaansa
kutsunnoissa. Oli ollut jatkosodan
kovat taistelut Karjalan kannaksella. Hän oli lähtenyt, kuten niin moni
nuori mies, suoraan koulun penkiltä käskettynä. Ensin koulutuskeskukseen ja sitten lähemmäksi rintamaa. Lopulta nopeasti varsinaisiin sotatoimiin. Haavoittuminen
alaraajoihin tapahtui puolustustaisteluiden aikana. Hänet saatiin
evakuoitua rintaman taakse ja lopulta junaan kohti kotirintamaa ja
sotasairaalaa.



kaksi tai kolme vuorokautta. Aika
alkoi menettää merkityksensä. Oli
hämärää. Veteraani, tuolloin hädin
tuskin parikymppinen kaveri, makasi yläpetillä. Ruhjoutunutta raajaa
poltti. Yön hiljaisuudessa viereisen
alapetin saman ikäinen nuorukainen, pahasti vartaloon haavoittunut, tarttui hoitajaa kädestä ja pyysi,
rukoile minun puolestani, en jaksa
enää. Niin tuo hoitaja otti miestä
kädestä ja he rukoilivat, ”Isä meidän, joka olet taivaassa…”. rukous
vaimeni hiljaiseksi huokaukseksi.
Hän oli siirtynyt rajan taa. Veteraani,
joka tuon sai sivusta kokea, kertoi
kääntyneensä seinää kohti. Pitkään
toviin hän ei pystynyt puhumaan.
Tuo tapahtuma kuitenkin vahvisti
hänen luottamustaan siihen, että
kaikella on aikansa, paikkansa.



Hän pääsi aikanaan kotiin sairaalasta. Toinen alaraaja jouduttiin amputoimaan. Sitkeästi hän opiskeli
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ja valmistui opettajaksi ja perusti
perheen. Tuon veteraanin kertomus
pysäytti ja pysäyttää edelleen. Hän
ei missään vaiheessa katkeroitunut,
ei menettänyt uskoaan. Hän oli nähnyt Joulun valon ja sai siitä voimaa
silloinkin, kun kaikki näytti romahtavan. Tuon junassa kohtaamansa
ikätoverin kohtalo vahvisti hänenkin luottamustansa. Lopetettuaan
kertomuksensa kutsuntavelvolliset
istuivat hiiren hiljaa. Kului tovi, ennen kuin kukaan rohkeni taputtaa.
Taputukset olivat voimakkaammat
ja kestivät pidempään kuin kenenkään muun puhujan kohdalla. Tuolloin tuli tunne, että valo oli loistanut
suoraan näidenkin nuorten miesten
sydämiin.



Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä
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Tuo junamatka jäi hänelle koko
loppu elämän ajaksi mieleen. Tapahtuma ei varmasti ollut ainutkertainen, mutta itse koettuna ja
nähtynä pysäyttävä. Vastaavista
tapauksista olimme saaneet lukea
jo Väinö Linnan Tuntemattomassa
sotilaassa. Vaunut olivat täynnä.
Haavoittuneita oli paljon. Vaunussa
oli hämärää. Sairaanhoitaja-lotta
kiersi vaunussa ja yritti auttaa kaikin tuolloin käytettävissä ollein keinoin. Vaunu oli muutettu siten, että
paareja oli vaunun kummallakin
seinustalla päällekkäin. Matka oli
pitkä. Juna pysähteli tuon tuosta.
Välillä jäätiin odottamaan pommitusten taukoamista. Epävarmuus
kotiin pääsystä kaiversi mieltä. Osa
haavoittuneista oli huonossa kunnossa. Siteitä vaihdettiin, vähäisiä
lääkkeitä jaettiin eniten tarvitseville. Nestettä yritettiin antaa sitä tarvitseville. Oli matkattu jo ehkä yksi,

Pelastuslaitoksen

S

yksyllä 2005 silloinen Tampereen aluepelastuslaitos solmi
Tampereen evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa yhteistoimintasopimuksen, jossa sovittiin pelastuslaitoksen papin, Antero Niemen,
toiminnasta. Papin työaika oli neljä tuntia viikossa. Toimialueena oli Tampereen
kaupunki. Papin päätehtävä oli olla läsnä
työntekijöiden arjessa. Hänen tehtävän-

sä oli tukea koko henkilöstön jaksamista
työpaikalla, sen ihmissuhdeverkostossa
ja elämän eri kriiseissä. Uskonnollisista
asioista puhuttaisiin vain mikäli työntekijä itse tekee siitä aloitteen.
Letku & Laastarin joulunumerossa 2005
kerrottiin Antero Niemen tulevasta työstä. Nyt vuoden 2015 Letku & Laastari
kyselee, miten pappi Antero Niemen
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kymmenen vuotta on mennyt pelastuslaitoksessa.
- Kun tulit pelastuslaitokselle papiksi, yksi
tehtäväsi oli olla läsnä työntekijöiden arjessa. Miten mielestäsi olet onnistunut?
”En ole koskaan tunteja tarkkaan laskenut, mutta sen olen havainnut, että
sen ajan, jonka olen paikalla, pääsen

papin kymmenen vuotta
työntekijöiden arkeen kiinni. Olin aluksi
töissä keskuspaloasemalla, jossa ihmiset
ovat hajallaan ja jopa omissa oloissaan.
Sitten aloin kiertää sivuasemia ja huomasin, että siellä työntekijöillä on aikaa
enemmän rauhoittua. Keskusteluihin
pääsy tapahtuu aivan luonnollisesti”.
- Kymmenen vuotta sitten kirjattuun
sopimukseen oli laitettu, että uskon

asioista puhutaan vain jos työntekijä
itse ottaa sen puheeksi. Miten tämä on
toteutunut?
”Minulla ei ole ollut tarvetta itse ottaa uskon asioita esille. Usein puheet käynnistyvät huumorin avulla tai jokin tapahtuma
kääntää keskustelun kristilliselle pohjalle.
Olen huomannut, että pelastuslaitoksen
väellä on tarve puhua tällaisista asioista.
Kun taas keskustelen kahden kesken ihmisten kanssa, tulee näissä keskuteluissa
esille hyvinkin henkilökohtaisia ja joskus
kipeitäkin asioita. Mielestäni tämä on
luottamus minua kohtaan. Luottamusta
on myös se, että minulle sanotaan rehellisesti negatiivisetkin mielipiteet uskonnosta ja kirkon toiminnasta.
- Onko sinulla paljon tilaisuuksia, joihin
henkilöstö sinua haluaa?
”Olen henkilökunnan tilaisuuksissa
enemmän kuin varsinaisella työajalla
paloasemilla. Noin 30 % toimituksistani
käsittää pelastuslaitoksen henkilöstön
tai heidän sukulaistensa tapahtumia.
Onhan tämä hienoa asia”.
- Ovatko palomiehet ”kovia jätkiä”, jotka
mennä porskuttavat työtehtävissään ilman tunteita?

- Tapaat kentällä paljon konkreettista
työtä tekeviä. Olet myös tekemisissä
pelastuslaitoksen johtoportaassa työskentelevien kanssa. Miten mielestäsi
työntekoon liittyvät näkemyserot tulisi
selvittää?
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-Mitä eväitä haluat antaa pelastuslaitoksen työntekijöille joulupöytään?
”Meillä jokaisella on keinomme, millä
pääsemme arjesta toiseen maailmaan.
Se voi olla jokin harrastus tai asia, mistä
on kiinnostunut. Valitettavasti arveluttaviakin keinoja on toisinaan käytössä,
jonka taakse paetaan omia selvittämättömia asioita. Meillä jokaisella tulisi olla
myös kyky rauhoittua, ja ajatella pintaa
syvemmältä, antaa aikaa itselle ja läheisille. Usein jouluna ihminen pettyy,
kun se ei aina olekaan sellainen, mitä
odotti. Mutta siinä missä joulun pintakuori voi pettää, harvemmin varsinainen sisältö. Toivoisin ettemme unohtaisi joulun sisältöä. Sieltä me voimme
tänäkin aikana löytää elämäämme
arvoja, jotka kannattelevat ja antavat
lohtua sekä toivoa vaikeimpinakin aikoina. Saamme valoa ja turvaa sekä
jaksamista arkeen. Muistutuksen joka
vuosi siitä, millaisin silmin Luojamme
meitä katselee ”.
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”Tällaisen kuvanhan heistä helposti saa.
Nuoret palomiehet voivat uransa alussa
jopa ollakin, mutta virkavuosien karttuessa tulevat tunteet vahvasti mukaan.
Perhe tuo vastuuta ja kun työssä näkee
kurjia asioita, niin ne eivät voi olla heijastumatta pelastusalan työntekijöihin”.

”Pelastuslaitoksen väki ja erityisesti heidän työnsä on eriytynyt eivätkä ihmiset
aina tiedä, mitä kenenkin toimenkuvaan kuuluu. Mielestäni tämä tietämättömyys ruokkii toisinaan tyytymättömyyttä, joka kuitenkin yleensä hälvenee
kun tulee mahdollisuus tutustua asiaan
tarkemmin. Vuorovaikutustilanteiden ja
arjen kanssakäymisen lisääminen voisi
olla hyvä keino parantaa työviihtyvyyttä. Näkemykseni mukaan negatiiviset
asenteet eivät kuitenkaan ole kovinkaan
syvällä. Eli pienillä arjen teoilla voidaan
vaikuttaa. Keskuspaloaseman ruokalassakin voisi joskus istahtaa muuhun kuin
siihen totuttuun pöytään. Myös yhteinen tekeminen lähentää. Esimerkiksi
minun sydäntäni lähellä on mieskuoro
Tulikukot, jossa on laulajia joka tasolta,
miehistöstä päällystöön ja eri sektorilta:
se yhdistää”.

Onnettomuuksien
ennaltaehkäisyn
opintopäivät
Palopäällystöliiton järjestämät onnettomuuksien ennaltaehkäisyn opintopäivät
järjestettiin marraskuussa Turussa. Kaksipäiväisessä seminaarissa käytiin läpi
monipuolisesti ajankohtaisia asioita eri asiantuntijoiden esittäminä. Muutama aihe on
esitelty tässä lyhyesti.
Palotarkastusten laatu ja hankkeet
palotarkastusten kehittämiseksi.
Palotarkastustoiminnan kehittämishanke,
Jarkko Häyrinen, Ylitarkastaja, Sisäministeriö.
Hankkeen tarkoituksena on selvittää valvontatehtävien toimivuus ja kehitystarpeet palotarkastusten prosessien ja hyvän
hallinnon näkökulmasta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi pelastuslaitosten ohjeiden ja palotarkastuspöytäkirjojen kautta miten tarkastusprosessi on ohjeistettu
pelastuslaitoksissa. Toisessa vaiheessa arvioidaan kuinka palotarkastusten käytännöt ja lainsäädäntö kohtaavat. Pirkanmaalta on mukana tässä hankkeessa johtava palotarkastaja
Pekka Mutikainen.
Kuva: Suomen Palopäällystöliitto

Kuva: Suomen Palopäällystöliitto

nan kiukaasta. Yhtenä ongelmana on myös ilmanvaihdon
toimimattomuus tulisijan kanssa. Korvaus- ja palamisilman
saanti on huolehdittava siten, ettei ilma tule sisään hormin
kautta. Liian hyvä veto voi olla myös ongelma, koska kuumat
savukaasut menevät piippuun eikä piippua ole tarkoitettu
palamistilaksi.

Varanto valvontasovellus, Matti Sipilä,
erikoistutkija, Pelastusopisto.
Ajankohtaista nuohouksesta, Juhani
Jyrkiäinen, toimitusjohtaja, Nuohousalan
keskusliitto.
Nuohouksen osalta ajankohtainen asia oli keskustelu, jota
on käyty nykyisen sääntelyn purkamisesta tai kehittämisestä.
Esityksessä nostettiin esille myös asiakkaille tehdyn kyselyn
tuloksia sekä tilastotietoa tulisijoihin ja hormeihin liittyvistä
tulipaloista. Niihin liittyvät tulipalot ovat lisääntyneet Suomessa 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Syitä ovat olleet itse
valmistetut laitteet, itse tehdyt asennukset sekä käyttäjien
virheet. Esimerkiksi 50 % näistä tulipaloista on alkanut sau-

Varannon alkuvaiheessa tehtiin kartoitus vanhojen järjestelmien sisältämistä tiedoista. Varanto valvontasovelluksen ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2016 ja 2017 aikana otetaan
käyttöön onnettomuuksien ennaltaehkäisyn sovellus, joka
kattaa valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän sekä kattavat seuranta- ja raportointiominaisuudet. Vaiheessa kaksi
vuonna 2018 voidaan aloittaa Pronton kokonaan korvaava toiminnallisuus. Varantosovelluksen toimittaa kuntaomisteiden
ICT-yhtiö Tiera. Päätavoitteina Varannossa ovat käyttäjälähtöisyys, valvontatoiminnan kohdentaminen riskien analysointiin
pohjautuen, asiakkaiden sähköisten asiointi- ja toimintamahdollisuuksien lisääminen sekä mobiilitoiminnallisuus.
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Vahvin mies -kisa
Keskuspaloasemalla

K

ymmenen väkivahvaa palomiestä mitteli tänä vuonna
palokunnan vahvimman
tittelistä, nyt jo kolmatta
kertaa. Kilpailu oli äärettömän tasaista. Voimanostolajien jälkeen
Mikko Ankkuri oli niukassa johdossa
ennen Tuomas Niskasta ja Jyrki Leppihalmetta, mutta leuanvedoissa järjestys
vaihtui siten että Tuomas Niskanen uusi
viime vuoden voittonsa, Leppihalmeen
ja Ankkurin tasatessa kakkossijaan oikeuttavat pisteet. Tiukassa tilanteessa
Ankkuri nousi kevyempänä kakkossijalle. Joukkuekilpailun voitti nelosvuoro.
Toistoleuanvedossa Tuomas Niskanen
teki uuden huikean ennätyksen, 41 puhdasta toistoa! Siinä tavoitetta muille ensi
vuodelle.
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Voima- ja kestävyysh
yhdistäminen
”Miten murretaan vanhoja uskomuksia ja
heitetään kristallipallot seinään”

P

alomiehen työ sekä toiminta sairaankuljetuksessa asettavat vaatimuksia fyysiselle toimintakyvylle
hetkittäisten ponnistusten sekä pitkäaikaisen työssä jaksamisen osalta. Hyvä
fyysinen terveys, johon merkittävänä
osana kuuluvat voima- ja kestävyysominaisuudet, muodostavat elintärkeän
mittarin sairauksien ehkäisemisessä ja
hoidossa sekä terveyden ylläpitämisessä. Lihaskuntotestit sekä hapenotontesti
ovat kehittyvä osa terveydenseurantaa.
Voidaksemme kehittyä ja ylläpitää kun-

toamme tai tähdätessämme huippusuorituksiin on olennaista pyrkiä tekemään
harjoitteita tavalla, joka tuo parhaimman
vastineen.

Malila ja Vesa Tabell syyskuussa Jyväskylässä pidettyyn kansainväliseen voima- ja kestävyysvalmennuksen konferenssiin.

Ollaksemme perillä viimeisimmästä
tutkitusta tiedosta ja parhaista käytännöistä voima- ja kestävyysharjoittelun
yhdistämisessä osallistuivat Pirkanmaan
pelastuslaitoksesta Antero Perkiö, Ville

Kestävyysharjoittelun
vaikutus voimaan
Nyrkkisääntönä voidaan todeta, ettei
pitkällä aikavälillä voida menestyksek-

Ohessa olympia triatlonistin voimaharjoittelu ohjelmaa
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harjoittelun menestyksekäs
sen kannalta pyöräily on siis parempi
vaihtoehto.

Voimaharjoittelun
vaikutus kestävyyteen
Vielä 15 vuotta sitten uskottiin, ettei voimaharjoittelulla ole olennaista
merkitystä huippukestävyysurheilijan
suoritukseen. Tämän päivän havainnot
niin huippu-urheilussa kuin harrastajatasolla ovat erilaiset. Erityisen suuri
murros on ollut murtomaahiihdossa,
missä voimaa vaativan ja nopeamman
tekniikan, tasatyönnön, osuus suorituksesta on kasvanut. Norjalainen professori Bent Rønnestad totesi jaksotuksen
osalta, että kuntoilijan tai urheilijan tulisi uskaltaa vähentää kestävyysurheilun
osuutta esimerkiksi 4–8 viikon ajaksi ja
satsata tuolloin tehostettuun voimatai nopeusvoimaharjoitteluun. Voimaharjoittelu käsittää kuormia 75 - 95 %
maksimista eikä siis ole mitään tyhjien
tankojen nostelua. Vaikutus kohdistuu
hermolihasjärjestelmään ja kehittää
lihaksen voiman- ja nopeudentuottoa,
mikä vaikuttaa erityisesti esimerkiksi
maratonin viimeisellä neljänneksellä.
Vaikutus perustuu suorituksen taloudellisuuden paranemiseen sekä lihassolujen laajamittaisempaan rekrytoimiseen
(nopeat + hitaat è maksimaalinen puristus). Professori Häkkinen totesikin, että kestävyysurheilijan tulisi noudattaa
lihaskunto-ohjelmaa jossa maksimi- ja
nopeusvoima yhdistyvät.
Tavoitteellisen voimaharjoittelun osalta
on olennaisempaa erotella kestävyys ja
voimaharjoitteet erillisille päiville. Mikäli harjoitteet haluaa kuitenkin yhdistää,
tulisi voimaharjoitus tehdä ensin. Harjoitusten yhdistäminen ei poissulje maksimivoiman, maksimaalisen hapenottokyvyn eikä lihasmassan lisääntymistä.
Vaikutus ei vaan ole yhtä optimaalinen
kuin harjoitteet eri päiville jaettaessa.
Yhdistelmäharjoitteissa illalla suoritettu
harjoite puhui paremman lihasmassan
kasvun puolesta. Yhdistettäessä harjoitteita on syytä huomioida juoksun
olevan kokonaiskuormittavuudeltaan
suurempaa kuin pyöräilyn. Palautumi-
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Voimaharjoittelulla on todettu olevan
moniulotteisia merkityksiä niin kestävyyssuoritteiden paranemiseen kuin
vammojen ehkäisyyn. Kansainväliset
meta-analyysit ovat osoittaneet voimaharjoittelun olevan merkittävin toimenpide vammojen ehkäisyssä!
LÄHTEET
16th International Symposium, Jyväskylä, 2015. Lisää aiheesta Blogger Kivutontaliikkumista.
Vesa Tabell
TtM, naprapaatti, palomies
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käästi tähdätä sekä lihasmassan kasvuun että kestävyyskuntoon. Tehokas
kestävyystreeni vähentää lihasmassan
ja voiman kehitystä, ja toisaalta taas lihasmassa ”hidastaa” kestävyysurheilijaa.
Tämä ei kuitenkaan pois sulje molempien ominaisuuksien kehittymistä. Kysymykseksi nousee, kannattaako voima
ja kestävyysharjoitteita sijoittaa samaan
harjoituskertaan? Peruskuntoilijalle, joka liikkuu 3–4 kertaa viikossa, ei ole juuri
väliä, tekeekö kestävyys- ja lihaskuntotreenin samalla kerralla vai eri päivinä.
Jos kuitenkin treeniä on enemmän ja
harjoittelu on tavoitteellista, rytmityksellä on merkitystä.

Palokuvaajien valokuvauskilpailun voittaja 2015: Tapio Liesko / ”TANSSIT ON NYT TANSSITTU, TULI NOUTAJA”
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