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PÄÄKIRJOITUS

Muutoksen tuulet
Ehkä kyllästymiseen asti on mediassa ja työpaikoilla puhuttu tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen siirtämisestä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tällä kyllästymisellä
tarkoitan, että viimekertainen uudistus ei toteutunut ja kansalaisille on saattanut muodostua mielikuva, että ”kyllä se taas karille
ajautuu”. Nyt ei ajaudu. Aikataulu toki voi hieman muuttua, mutta uudistus toteutuu.
Pirkanmaan pelastuslaitos valmistautuu myös muutokseen. Kerromme henkilöstöllemme, mitä kaikkea tuohon muutokseen
kuuluu. Viestimme säännöllisesti eri kanavilla, miten uudistus
etenee ja miten se vaikuttaa pelastuslaitoksen työhön. Tässä lehdessä avaamme, miten pelastuslaitos muutosta valmistelee.

Paljon on muutoksia ollut Tampereen palolaitoksen ja nykyisen
Pirkanmaan pelastuslaitoksen historiassa. Uusi lehti kunnallisessa pelastustoimen historiassa käännettiin vuonna 1994, kun Tampere, Pirkkala ja Kangasala aloittivat yhteisen aluepelastuslaitoksen. Laki kuntien välisestä yhteistoiminnasta tuli pakolliseksi
vuonna 2004 (Pirkanmaa aloitti jo 2003). Tässä lehdessä kerromme, miten olimme osaltamme auttamassa Kalajoen metsäpalossa. Kalajoella sammutustöihin osallistui henkilöstöä kaikista Suomen pelastuslaitoksista sekä sopimushenkilöstöä ympäri
Suomen. Kalajoen tapaus osoitti myös, miten eri pelastuslaitosten oma osaaminen auttoi pelastustoimissa. Myös Pirkanmaan
droneosaaminen näytti tehokkuutensa.

Vaikka tulevaisuuden muutoksen tuulet ovat vahvasti havaittavissa, niin silti meidän ei kannata unohtaa historiaa. Sieltä löydämme mielenkiintoisia asioita, joista saamme tukea ja selitystä,
miksi muutosta tarvitaan. Lokakuussa Vapriikissa avautuu Tampere liekeissä -näyttely, joka kestää ainakin puolitoistavuotta, ehkä kaksikin. Näyttelyssä käydään läpi Tampereen tulentorjunnan
historia. Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut yksi näyttelyn toteuttaja. Meidän kannattaa olla ylpeä siitä. Tässä vaiheessa on kiitosten paikka kaikille niille, jotka ovat pelastuslaitoksella näyttelyn
järjestelyihin osallistuneet.

Pelastustoimi kehittyy ja tavoitteena onkin yhä enemmän yhtenäistää toimintoja, ja tästä sisäministeriön yhteiset verkkosivut
ovat yksi hyvä esimerkki. Pirkanmaan pelastuslaitos on mukana
hankkeessa. Näissä muutoksen tuulissa on silti tärkeä muistaa, ettei oman pelastuslaitoksen kehittäminen jää taka-alalle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen osaamiskeskukseen on keskitetty pelastuslaitoksen osaamisen hallinta. Myös turvallisuuskoulutukset
organisoidaan osaamiskeskuksessa.

Pieni yksityiskohta historiasta lienee paikallaan. Tampereen VPK
perustettiin vuonna 1873. Se todettiin hyväksi päätökseksi, koska tulentorjunta Tampereella kehittyi. Tampereen palomestari
Ludvig Tallqvist ryhtyi kuitenkin 1890-luvun alussa aktiivisesti kohentamaan kaupungin palotointa. Hän halusi, että ”Tampereelle perustettaisiin vakinainen palokunta, joka voisi lähteä heti
palopaikalle eikä tarvitsisi odotella miesten kutsumista kokoon,
joka yöllä kesti kauan”. Palotoimisto kannatti vakinaisen palokunnan perustamista, mutta kaupunginvaltuuston valtuusmiehet eivät hyväksyneet ajatusta. Syynä eivät olleet kustannukset,
vaan innokkaat VPK:n tukijat olivat pahoillaan, koska Tallqvist
oli moittinut VPK:ta hitaaksi. Onneksi tunteet eivät hallinneet liikaa asioiden etenemistä ja vakinainen palokunta aloitti toimintansa 5.7.1898.

Tässä pääkirjoituksessa kävin läpi vain muutamia aiheita lehden
sisällöstä, vaikka kaikki jutut toimituksen mielestä ovat tärkeitä. Te, lukijat, päätätte, mitä henkilöstölehdestä luette. Kertokaa
meille, missä onnistumme ja missä on parantamisen varaa. Ilman
teitä emme tiedä, mihin suuntaan lehteä kehitämme.
Tiedotuspäällikkö
Veijo Kaján
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UUTISKIPINÄT

Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.
JUHA HAAPANEN

P

irkanmaan pelastuslaitoksella on useita paloasemahankkeita vireillä. Hämeenkyrön paloaseman (kuvassa) rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä tehdään sisätöitä ja työn alla on myös julkisivumaalaus. Muuttoaikataulua ei ole vielä suunniteltu, mutta alustava aikataulu on, että paloasema luovutetaan tilaajalle marraskuun lopussa, jolloin käyttöönotto olisi vuoden 2022 alkupuolella.
Urjalassa kunta hakee tällä hetkellä rakennuttajakonsulttia, joka alkaisi vetämään erikoissuunnittelua sisältäen rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelun. Sen jälkeen suunnitelmien pohjalta suoritettaisiin varsinainen rakennustöiden kilpailutus ja rakennustyöt käynnistyisivät mahdollisesti keväällä 2022. Urjalan paloaseman aikataulu hahmottuu tarkemmaksi syksyn kuluessa.
Tesoman paloaseman valmistumisaikatauluksi on arvioitu tällä hetkellä huhtikuu 2024. Asemakaava vahvistettaneen tämän vuoden lopussa. Nekalan paloaseman hankesuunnittelu on meneillään ja paloaseman arvioitu valmistumisaikataulu on tällä hetkellä 2024.

HETKI ARJEN KESKELTÄ

JARI HUKKANEN

A

kaan paloasemalla harjoiteltiin
kattotyöskentelyvälineiden käyttöä 12.9.2021. Kuvassa palomiehet Markus Pälvimaa (vas.), Ilari Lintinen
ja Teemu Tapio.
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UUTISKIPINÄT

N

umeron-projekti etenee. Testiasemien eli Keskuspaloaseman, Hervannan ja Parkanon käyttäjäkoulutukset
on suunniteltu alkaviksi lokakuun puolessa välissä ja rinnakkaiskäyttö alkaa, kun kaikki neljä vuoroa on koulutettu
kukin omalla viikollaan. Koulutukset tulevat näkyviin koulutuskalenteriin aivan lähiaikoina, jos eivät tätä luettaessa
siellä jo olisi.

vittavan koulutusaineiston tekeminen on alkamassa. Hän
kertoo, että palkanlisien ja korvausten laskennan testaamisessa on vielä tekemistä, mutta tältä osin koulutusaineistolle ei onneksi ole tarvetta.
Ovaska kuvaa, että projekti on ollut projektitiimiläisille työteliästä aikaa, sillä heille työ kohdistuu päivittäisten työtehtävien lisäksi.

Testiasemien työvuoroja suunnitellaan ja toteutumia kirjataan toteutuneen mukaisin tiedoin sekä uudessa että vanhassa järjestelmässä kahdeksan viikon ajan marraskuun
puolesta välistä tammikuun alkupuolelle asti. Testiasemien vuorotyötä tekevä henkilöstö vuoro- ja lääkintäesimiehineen pääsevät tuona aikana totuttelemaan ja käyttämään
uutta järjestelmää.

– Poikkeuksena on ollut komentotoimisto, jonne on saatu

projektin ajaksi ensihoidosta henkilö lainaan, mikä on ollut
ehdoton edellytys, jotta komentotoimisto on voinut ylipäätään osallistua projektiin. Ilman komentotoimistoa ei projektia olisi voitu mitenkään toteuttaa, Ovaska kertoo.

Varsinainen tuotantokäyttö alkaa helmikuun
7. päivä 2022. Tätä edeltää vastaava koulutusohjelma myös lopuille asemille. Projektipäällikkö
Hannu Ovaskan (kuvassa) mukaan käynnissä on kiivas vaihe, kun
suunnittelutoimintojen
viimeisiä testitapauksia
vielä varmistetaan ja tar-

– Projektille koko työaikani kohdistavana projektipäällik-

könä olen päässyt tiimiä huomattavasti helpommalla. Matkaa on tosin vielä runsaasti jäljellä ja toivon, että jaksamista ja venymistä löytyy vielä projektin jäljellä olevalle viidelle
kuukaudelle. Tässä yhteydessä onkin oiva tilaisuus kiittää
projektitiimiä jo tähänastisesta. Iso kiitos motivaatiostanne
ja jaksamisestanne erityisesti Jutta Heikkilä, Mirka Leinonen, Sanna Latosaari ja Marko Kivi, joille projektityöt ovat
pääasiassa kohdistuneet. On huikeaa olla mukana kanssanne tässä projektissa. Kiitos kuuluu myös muille projektiin
osallistuville sekä ehtivälle projektin ohjausryhmälle!

20 VUOTTA SITTEN
kuin ambulanssissa. Näinhän se viesti toki menee parhaiten perille. Elvytysnäytöksen jälkeen oli ihmisillä mahdollisuus itse kokeilla elvytystä Anne-nukella. Elvyttäjiä riitti. Erityisen ilahduttavaa oli nuorten ihmisten ja erityisesti
lasten aktiivinen ja ennakkoluuloton asenne elvytystä kohtaan.

Letku & Laastari ilmestyi vuonna 2001
kaksi kertaa. Numerossa 2/2001 kerrotaan
Keskuspaloaseman Tampereen päivästä
seuraavasti:
”Tampereen päivä sai ihmiset taas liikkeelle tutustumaan kaupungin eri kohteisiin, joista pelastuslaitos on perinteisesti ollut suosituimpien joukossa. Niin
myös tänä vuonna. Kävijöitä riitti tasaisena virtana jo ennen kymmentä ja viimeiset vierailijat saatettiin pois hieman kello neljän jälkeen.

Päivän aikana tuli kolme hälytystä yksikkö T11:lle ja hyvinhän yksikkö pääsi pihasta irtautumaan. Näkivätpä vierailijat aitojakin lähtöjä. Päivä saattaa joskus tuntua turhauttavalta työssä olevalle jaokselle (varsinkin kun sama
jaos on ollut jo useita vuosia työvuorossa ja on ensi vuonnakin), mutta parhaita PR-tilaisuuksia tällainen päivä on.
Lehden toimitus kiittää työvuorolaisia mallikkaasti hoidetusta päivästä.”

Tänä vuonna jo perinteiseksi muodostunut palomuseon
esittely sai lepovuoron. Nyt oli teemana vesisukellus ja elvytys. Keskuspaloaseman kalustohallissa sukeltajat esittelivät kalustoa ja vastailivat uteliaiden kysymyksiin. Niitä
tuntui riittävän ihan kohtuullisesti. Yllättävän suosittu oli
sairaankuljetustallissa tasatunnein esitetty elvytysnäytös.
Siinä lääkintämestari Taskinen selvitti ihmisille, miten tulee
tavallisen kansalaisen toimia kohdatessaan apua tarvitsevan ihmisen. Apuna tässä selvityksessä oli esittely pelastuslaitoksen elvytystavasta. Lähtökohta oli tilanne, jossa
sydänkohtauspotilaan luokse tuli paloautolla kaksi elvyttäjää ja sitten vasta sairasauto. Lopuksi saapui paikalle hoitoyksikkö.
Esityksen avulla haluttiin myös näyttää ihmisille, että paloautossa työskentelee aivan samoja sairaankuljettajia
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Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.
KIRSI KAIVONEN

S

isäministeri Maria Ohisalo on myöntänyt Poliisin Ansioristin pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle. Ansioristin luovuttivat Tampereen keskuspaloasemalla Sisä-Suomen poliisipäällikkö Timo Vuola ja apulaispoliisipäällikkö Antero
Rytkölä. Kunniamerkki voidaan myöntää poliisin henkilöstöön kuuluvalle tunnustukseksi tai se voidaan myöntää myös
muulle henkilölle ja organisaatiolle poliisin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Myöntämisen perusteluissa mainittiin
muun muassa Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja poliisin erittäin hyvä yhteistyö ja sen kehittäminen.

L

SOMESTA POIMITTUA

ääkintämestarina Pirkanmaan pelastuslaitoksella työskentelevä Sanna Kauppinen on tehnyt Tampereen yliopiston kasvatustieteiden maisteriopinnoissaan pro gradu
-tutkielman aiheesta ”Ensihoidon harjoittelu opiskelijoiden
arvioimana Pirkanmaan pelastuslaitoksella”.
Tutkimus selvitti Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköissä harjoittelussa olleiden opiskelijoiden näkemyksiä saamastaan ohjauksesta sekä opiskelijoiden kokemuksia
pedagogisesta ilmapiiristä ja ohjaussuhteesta. Opiskelijoista suurin osa (91,4 %) arvioi saavuttaneensa oppimistavoitteensa ensihoitoharjoittelussa erittäin hyvin tai melko hyvin. Opiskelijat kokivat pedagogisen ilmapiirin kiitettäväksi
jaksonsa aikana ja hoitotyön lähtökohdat olivat opiskelijoiden arvioissa myös lähellä kiitettävää. Lähes kolme opiskelijaa neljästä koki harjoittelujakson ohjaussuhteen kiitettäväksi.
Kauppinen kertoo, että tutkimuksen tulokset
tuottivat tietoa opiskelijaohjauksesta ja auttavat
kehittämään opiskelijaohjausta ensihoidon harjoitteluissa entistä paremmaksi. Tutkimukseen voi
tutustua tarkemmin osoitteessa trepo.tuni.fi.
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Uudet verkkosivut auki!
Teksti: Kirsi Kaivonen.

P

irkanmaan pelastuslaitos on pilottilaitoksena ollut alusta lähtien vahvasti mukana sisäministeriön pelastustoimi.fi -verkkosivuhankkeessa, jonka
tarkoituksena on integroida kaikki Suomen pelastuslaitokset valtionhallinnon
yhteiselle julkaisualustalle. Verkkosivujen uudistus liittyy pelastustoimen verkkoviestinnän yhtenäistämishankkeeseen
ja tavoitteena onkin nostaa pelastusalan
yhteistä brändiä ja palvella kansalaisia entistäkin paremmin. Yhteiselle alustalle on
omissa aikatauluissaan siirtymässä suurin
osa Suomen 22 pelastuslaitoksesta.

Yhtenäistä ilmettä, Pirkanmaata
unohtamatta!
Pirkanmaalta hanketta lähti luotsaamaan
pelastuslaitoksen erikoissuunnittelija Janne Leinonen ja viestintäsuunnittelijan sijaisena liityin sivustosuunnitteluun työpariksi keväällä 2020. Yhteistyömme lähti
sujuvasti liikkeelle teksti- ja kuvapankin
koostamisella. Koska sivuston tarkoituksena on palvella käyttäjiä valtakunnallisesti,
on toimintojen sekä ulkonäön noudateltava yhtenäistä linjaa.

Etusivun oikopolut nopeuttavat sivustolla etenemistä.

Perusvalikoissa ja -tyyleissä pelastuslaitokset eivät siis ole päässeet sooloilemaan,
mutta vapauksiakin on toki annettu ja
meillä ainakin tätä ”taiteellista vapautta”
on myös käytetty. Meidän sivuja on rakenneltu myös muun muassa vanhojen nettisivujen kävijätilastoja analysoiden: missä
sivuilla käydään ja mitä tietoa niiltä haetaan. Tähän on pyritty uusilla sivuilla vastaamaan esimerkiksi etusivun nostojen ja
oikopolkujen avulla.

Hanke ja kehitystyö jatkuvat
Pelastustoimi.fi-pääsivu otettiin käyttöön
1.12.2020, mutta osa toiminnallisuuksista puuttuu vielä. Hanke onkin jatkokehitysvaiheessa ja muun muassa sähköistä
asiointia lomakkeineen odotamme kovasti. Myös meillä Pirkanmaan pelastuslaitoksella työ nettisivujen parissa jatkuu ja esimerkiksi materiaalia sivuille lisätään koko
ajan. Sivujen työstäminen ja päivittäminen tapahtuu TUVE-verkossa. Käykää tutustumassa uusiin sivuihimme osoitteessa:
pelastustoimi.fi/pirkanmaa!

Tulikettu-materiaalitkin löytyvät uusilta verkkosivuilta. Sivustoa kehitetään edelleen
käyttäjäystävälliseksi käyttäjien toiveita kuunnellen.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella
on nyt osaamiskeskus
Kesäkuun alusta pelastuslaitoksella on toiminut osaamiskeskus, jonka tehtäviin kuuluvat
osaamisen hallinta eri osa-alueineen sekä muun muassa turvallisuuskoulutusten
ohjaus ja koordinointi. Osaamiskeskus on osa kehittämisyksikköä.
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Teksti: Jarmo Ruotsalainen.

O

saamiskeskus on toimintayksikkö,
johon on keskitetty Pirkanmaan
pelastuslaitoksen osaamisen hallinta sekä sen arviointi ja kehittäminen

yhdessä eri vastuualueiden ja toimintayksiköiden kanssa. Hallinnollisesti osaamiskeskus perustettiin 1.6.2021, mutta osaamiskeskus ja sen tehtävät rakentuvat ja
kehittyvät vielä tulevaisuudessa

Osaamiskeskuksen esimiehenä toimii
erikoissuunnittelija Ullastiina Hankala. Osaamiskeskus on osa kehittämisyksikköä, jota puolestaan johtaa kehittämispäällikkö Martti Honkala.
Jatkuu seuraavalla aukeamalla…

Kuvassa osaamiskeskuksen osaajat erikoissuunnittelija Ullastiina Hankala (vas.), koulutussuunnittelija Jorma Narvi, koulutussuunnittelija Liisa Mustila, palomies Matti Palo, trainee-harjoittelija Salla Niemi ja koordinaattori Antti Kärkkäinen. Kuva: Jarmo Ruotsalainen.
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KIRSI KAIVONEN

Pirkanmaan pelastuslaitos on ensimmäistä kertaa mukana Tampereen kaupungin Trainee-ohjelmassa, ja tämän myötä pelastuslaitoksella työskentelee korkeakouluharjoittelijoita. Trainee-toimintaa pelastuslaitoksella koordinoi Osaamiskeskus. Roosa-Maija Venesvirta (vas.) työskentelee Hallintopalveluissa, Salla Niemi Osaamiskeskuksessa ja Mika Mahosenaho Kehittämisyksikössä paikkatietoaineistotehtävissä. Heidän harjoittelunsa kestää 16.8.–17.12.2021.

Osaamistarpeiden ennakointi
Ullastiina Hankala kertoo, että jokunen
vuosi sitten pelastuslaitoksen kehittämis
yksikön työtä suunnattiin entistä enemmän pelastuslaitoksen oman toiminnan
kehittämiseen valtakunnallisen kehittämistyön sijaan. Nyt perustettu osaamiskeskus on johdonmukaista jatkoa tälle tavoitteelle.
– Kun tulin tähän tehtävään vuonna 2020
ja osaamiskeskusta ryhdyttiin hahmottelemaan, alusta asti oli selvää, että osaamiskeskus tulee osaksi kehittämisyksikköä ja
tavoitteena on keskittyä pelastuslaitoksen
oman toiminnan kehittämiseen. Meillä
pelastuslaitoksella eri toimintayksiköt tekevät paljon hyvää työtä henkilöstökouluttamisen eteen. Nyt osaamiskeskuksen
yhtenä tehtäväkokonaisuutena on tukea
tätä ja kehittää edelleen prosesseja, Hankala kertoo.
Tällä hetkellä osaamiskeskus työstää toimintayksiköiden päälliköiden kanssa organisaation osaamiskarttaa, joka on osa
työhyvinvointisuunnitelman tavoitteita.
Siinä kuvataan ydinosaamiset ja työ jatkuu
vaiheittain eri toimintayksiköissä.

Tavoitteena osaamiskeskukselle on myös
hyvien käytänteiden yhtenäistäminen ja
jakaminen eri toimintayksiköiden kesken.
Koulutuksia on tulevaisuudessa tarkoitus
kehittää keräämällä palautetta ja tekemällä arviointikoonteja.
– Tärkeää on myös tulevien osaamistarpeiden ennakointi, Hankala korostaa.

Järjestelmien kehittämistä
Yksi iso kokonaisuus osaamisen kehittämisessä on perehdyttäminen. Tätä varten
osaamiskeskus on rakentanut Koulumaali-verkko-oppimisympäristöön perehdytysmateriaalin eri toimintayksiköiden
tuottamista aineistoista.
– Koulumaali on oppimisympäristö, jonne ajan kanssa rakennamme erilaisia koulutuksia vakinaiselle henkilöstölle, sivutoimisille ja sopimuspalokuntalaisille
itseopiskeltaviksi kursseiksi. Tällä hetkellä siellä on vakinaisen henkilöstön perehdytysmateriaalin lisäksi jo kurssit tietoturvasta ja työhyvinvoinnista, Hankala
kertoo.
Koulumaalin rakenne, sisältö ja käyttöön10

oton varmistaminen tarkentuvat syksyn
2021 aikana. Tavoitteena on saada koko
pelastuslaitoksen henkilöstön koulutusten
suunnittelu ja raportointi yhteen järjestelmään. Järjestelmään kirjattaisiin henkilön
pohjakoulutus sekä työssä käydyt kurssit,
koulutukset ja opintopäivät. Näin jokainen työntekijä saa halutessaan tulosteen
kaikesta kouluttautumisestaan helposti.
Lisäksi sieltä olisi nähtävissä toimintayksikkö- ja organisaatiotasolla suunnitelmat
ja kalenterinäkymä.
– Valmistelutyö osaamisen hallinnan järjestelmän hankkimiseksi on käynnissä ja
käytössä se pitäisi olla vuonna 2022.
Jo nyt pelastuslaitoksen intrassa on henkilöstökoulutuskalenteri, johon on koottu täydennyskoulutukset sekä henkilöstökoulutustapahtumat ja -tilaisuudet.
Kalenteri on perustettu, jotta saadaan helposti kokonaistilannekuva henkilöstölle suunnitellusta koulutustoiminnasta ja
näin minimoidaan tilaisuuksien päällekkäisyyksiä. Ylläpitokoulutuskalenterit ovat
erikseen. Henkilöstökoulutuskalenterin
tarkoitus on myös lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä jakaa hyviä aiheita ja
koulutuskäytänteitä.

”

JARMO RUOTSALAINEN

Uusimpana mukaan on tullut korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu niin sanottu
Trainee-ohjelma, jota hallinnoi Tampereen
kaupunki. Pirkanmaan pelastuslaitos on
ensimmäistä kertaa mukana Trainee-ohjelmassa, ja tämän myötä pelastuslaitoksella työskentelee Trainee-harjoittelijoita
elokuun puolesta välistä 17.12.2021 saakka. Osaamiskeskuksen trainee on Salla
Niemi, joka rakentaa koulutuksia Koulumaali-oppimisympäristöön.

Meillä pelastuslaitoksella eri toimintayksiköt tekevät paljon hyvää
työtä henkilöstökouluttamisen eteen. Nyt osaamiskeskuksen yhtenä
tehtäväkokonaisuutena
on tukea tätä ja kehittää
edelleen prosesseja.

Hankala kertoo, että organisaation kannalta Trainee-ohjelma antaa mahdollisuuden saada uusia työntekijöitä kasvamaan
ja sitoutumaan kunta-alalle ja harjoittelijat myös tuovat tietoa ja taitoa organisaatioon.

Turvallisuuskoulutusten
koordinointi
Osaamiskeskuksen aloittaessa Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutuksen koordinointi ja suunnittelu siirtyi osaamiskeskukselle, kun sitä aiemmin
koordinoi viestintäyksikkö. Luonnollisesti myös turvallisuuskoulutuksen parissa
työskennellyt henkilöstö siirtyi osaamiskeskuksen tiimiin. Koordinoinnin ja suunnittelun lisäksi osaamiskeskus on myös yksi turvallisuuskoulutusta toteuttava taho.
Koulutussuunnittelija Jorma Narvi ja turvallisuuskoulutuksia toteuttava palomies
Matti Palo jatkavat samaa työtä, mutta
vain toimintayksikkö on vaihtunut. Koulutussuunnittelijan avointa toimea tehnyt
Antti Kärkkäinen aloitti 1.6.2021 koordinaattorina, ja hänen työnkuvansa on
turvallisuuskoulutusten toteuttaminen
ja suunnittelu. Kärkkäinen vastaa myös
TET-oppilaiden jaksoista pelastuslaitoksella.
Kesäkuussa Pirkanmaan pelastuslaitoksella aloitti uutena työntekijänä koulutussuunnittelijan nimikkeellä Liisa Mustila,
joka vastaa osaltaan osaamisen hallintaan
liittyen muun muassa sekä Koulumaalin käyttöönotosta ja perehdyttämisestä
että osaamisen hallintajärjestelmän kilpailutuksen valmistelusta. Mustilan työtehtäviin kuuluu turvallisuuskoulutuksen kokonaisuudessa oppilaitosyhteistyön
koordinointi ja siten myös Tulikettu-turvallisuuskoulutusten organisointi. Mustilaan voi ottaa yhteyttä myös 8. luokkalaisten NouHätä!-asioissa.

Ensimmäiset traineet
Osaamiskeskus myös vastaa oppilaitosyhteistyöstä ja siten pelastuslaitoksen työharjoittelijoiden ja TET-oppilaiden asioista.

Kesäkuussa Pirkanmaan pelastuslaitoksella aloitti koulutussuunnittelijana Liisa Mustila. Mustilan työtehtäviin kuuluu
muun muassa Tulikettu-turvallisuuskoulutusten organisointi sekä NouHätä!-asiat.

– Harjoittelijat ovat tuttu näky etenkin
operatiivisella puolella ja nyt on tavoitteena hyödyntää korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyötä yhä systemaattisemmin muissakin toimintayksiköissä. Tarkoitus on
miettiä organisaation tarpeiden mukaan
yhteinen toimintamalli oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Kaksi koordinaattorin vakanssia

O

saamiskeskukseen perustettiin elokuussa kaksi määräaikaisen koordinaattorin vakanssia. Koordinaattoreiden tehtävät liittyvät
henkilöstökoulutukseen ja/tai turvallisuuskoulutukseen. Tehtävät ovat pelastuslaitoksen sisäisiä määräaikaisia työnkiertopaikkoja ja ensimmäistä kertaa
tehtävät otetaan käyttöön nyt syksyllä
2021.
Osaamiskeskus kartoittaa ensihoidon ja
pelastustoiminnan toimintayksiköiltä sekä osaamiskeskuksen turvallisuuskoulutustiimiltä kouluttajatehtävien tarpeita
noin kolmen kuukauden välein. Kerätyt
tarpeet käydään johdon viikkokokouksessa läpi sekä ehdotuksista tehdään priorisointia ja aikataulutarkastelua tarpeen
mukaan.
Tämän jälkeen osaamiskeskus varmistaa
koordinaattorin rekrytoinnin toteutumisen valittuihin yksiköihin ja ajankohtiin.
Seuraavaksi tehdään pelastuslaitoksen sisäinen rekrytointi ja tehtävien aloituksen
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myötä työtehtävien ohjaus tapahtuu kyseessä olevan yksikön toimesta.
Koordinaattoreiden pestit vaihtelevat
noin 2–6 kuukauteen. Koordinaattorin
tehtäviin sisältyy koulutusten valmisteluun, toteutukseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä.
Tällaisia ovat esimerkiksi jonkin tietyn
koulutuskokonaisuuden tai uusien käytänteiden opettaminen, kuten koulutussisältöjen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon osallistuminen
yhdessä koulutuksia ohjaavien ja toteuttavien tahojen kanssa. Koordinaattori
osallistuu koulutusjärjestelyiden ja oppimisympäristöjen sekä osaamiskulttuurin
kehittämiseen.
Koordinaattorin tehtävä voi olla koulutusmateriaalien ja oppimisympäristöjen
hallintaa ja lisäksi koordinaattorit osallistuvat omalta osaltaan koulutusten raportointiin sekä koulutuspalautteiden
keruuseen ja koontiin.

Pelastuslaitos osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta
– Väliaikainen toimielin johtaa valmistelua
Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen uudistusta koskeva lainsäädäntö
hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa ja näiden toimialojen järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta uusille perustettaville hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien.

Teksti: Pirkko Lindström.

P

irkanmaalle on uudistuksessa muodostumassa uusi suuri työnantaja,
kun sairaanhoitopiirin (TAYS), pelastuslaitoksen sekä maakunnan 23 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään samaan organisaatioon.
Työntekijöitä tulevalla hyvinvointialueella
on noin 18 000 ja sen liikevaihto on lähes
2 miljardia euroa.

Väliaikainen valmistelutoimielin
Pirkanmaan väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) on asetettu ja se kokoontui
järjestäytymiskokoukseensa heinäkuun
alussa. Vate johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua. Pelastuslaitokselta Vaten jäsenenä toimii pelastusjohtaja Olli-Pekka
Ojanen ja varajäsenenä pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen. Hallintopäällikkö Pirkko Lindström on pelastuslaitoksen asioissa Vaten esittelijänä ja hän
työskentelee osa-aikaisesti (20%) muutosvalmistelussa.
Tammikuun 23.1.2022 järjestetään aluevaalit, jossa valitaan aluevaltuusto. Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022, mistä lähtien aluevaltuusto vastaa muutoksen
johtamisesta ja valmistelusta.
Uudistuksen muutosjohtajina toimivat
Jaakko Herrala ja Jukka Alasentie. Lisäksi väliaikaishallinto palkkaa alkuvaiheessa
noin 30 työntekijää, jotka konkreettisesti
käynnistävät hyvinvointialueen perustamistyöt.

Pelastustoimen jaoston kokoonpano. Jaosto vastaa pelastustoimen valmistelun
etenemisestä ja toiminnan sujuvasta ja turvallisesta siirrosta.

Jaostot valmistelevat muutosta

Henkilöstölle uusi työnantaja

Muutosvalmistelua tekemään on nimetty
viisi jaostoa, joista yksi on pelastustoimen
jaosto. Jaoston puheenjohtajana toimii pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen
ja varapuheenjohtajana pelastuspäällikkö
Kari Alanko.

Pelastuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy
muutoksessa liikkeenluovutuksella uudelle työnantajalle. Luovuttavissa organisaatioissa käynnistetään jatkuvan yhteistoimintamenettelyn periaatteiden mukaiset
neuvottelut, jotka pelastuslaitoksen osalta
käydään virallisesti Tampereen kaupungin tasolla. Luonnollisesti asiaa käsitellään
myös pelastuslaitoksen omassa yt-ryhmässä, kuten jo tähänkin asti on toimittu.

Jaosto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 25.8.2021, jossa käsiteltiin muun
muassa valmistelun työsuunnitelmaa,
muutoksen viestintää sekä sovittiin jaoston kokousaikataulusta ja -käytänteistä.
Pelastuslaitoksen edustajia on mukana
myös muissa jaostoissa: ICMT-jaostossa
tietohallintosuunnittelija Janne Leinonen,
yhdyspintajaostossa kehittämispäällikkö
Martti Honkala ja hallinnon- ja järjestämisen jaostossa hallintopäällikkö Pirkko
Lindström.
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Hyvinvointialue tarvitsee tietoa siirtyvästä henkilöstöstä, palvelutuotannon nykytilanteesta ja taloudesta. Sen vuoksi syksyn aikana luovuttavissa organisaatioissa
kootaan ja luovutetaan edellä mainittua
tietoa hyvinvointialueen käyttöön. Nämäkin toimet käsitellään yhteistoimintamenettelyssä.

KIRSI KAIVONEN

Pelastustoimen jaosto johtaa
pelastuslaitoksen muutostyötä

H
Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen johtaa pelastustoimen jaostoa, joka valmistelee pelastuslaitoksen valmistelua.

”

Työntekijöitä tulevalla
hyvinvointialueella on
noin 18 000 ja sen liikevaihto on lähes 2 miljardia euroa.

Henkilöstötietojen käsittelyn tarkoituksena on luoda edellytyksiä henkilöstön
siirtämiselle hyvinvointialueelle. Henkilötietoja käsitellään hyvinvointialueen
väliaikaishallinnossa ja uuden hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen
valmisteluvaiheessa, jonka aikana tehdään
esiselvitys kunnissa ja kuntayhtymissä liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta toiminnasta ja hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä.
Uudistuksesta viestitään pelastuslaitoksella mahdollisimman ajantasaisesti kuukausitiedotteissa, ajankohtaiskatsauksissa,
henkilöstölehdessä sekä pelastuslaitoksen
intra-sivustolla ja sosiaalisen median kanavilla.
Uudistuksesta ajankohtaisesti verkkosivuilla: Pirkanmaan osalta tällä hetkellä
tays.fi ja valtakunnallinen soteuudistus.fi.
Tietoa myös sosiaalisen median tileiltä
muun muassa Twitterissä @PirkanmaanSote.

ihat on kääritty ja valmistelutyöt aloitettu pelastustoimen
siirtyessä soten kanssa rinnakkaisena toimialana hyvinvointialueelle
osana Suomen historian suurinta hallinnonuudistusta. Pelastuslaitoksen omaa
valmistelutyötä johtaa pelastustoimen
jaosto. Jaoston kokoonpano on kymmenen henkilön sekoitus pelastuslaitoksen
omaa henkilöstöä ja ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka tuovat jaostotyöskentelyyn näkökulmaa kuntakentältä, sotesta,
ensihoidosta ja muista meidän toimintaan vaikuttavista yhdyspinnoista. Jaoston kokouksissa on lisäksi mukana pelastuslaitoksen viestintäyksikön edustaja.
Jaosto vastaa pelastustoimen valmistelun etenemisestä ja toiminnan sujuvasta
ja turvallisesta siirrosta. Koordinoimme
pelastuslaitoksen valmistelunäkökulmaa
muissa jaostoissa (hallinto, yhdyspinnat,
icmt), joissa meillä on edustus. Tavoite
on myös huolehtia pelastustoimea koskevien kansallisten tavoitteiden huomioimisesta muutoksessa ja yhteensovittaa
uudistuksen toimeenpanoa eri toimijoiden kanssa. Jaosto kokoontuu kuukausittain ja valmistelun etenemisestä viestitään henkilöstölle pelastuslaitoksen
työyhteisöviestintäkanavilla. Jaoston puheenjohtajan tilannekatsaukset luottamushenkilöille on kuukausittain samassa rytmissä jaoston kokouksien kanssa.
Pelastuslaitoksen valmistelutyö tehdään
pitkälti neljässä työryhmässä, joiden välisestä tiedonvaihdosta ja yhteisestä näkemyksestä valmistelun edetessä huolehditaan muun muassa yhteisissä työpajoissa.
Työryhmien puheenjohtajat raportoivat
valmistelun etenemisestä jaoston kokouksissa.
Pelastustoimen siirto -työryhmässä valmistellaan hallinnon ja muiden yleisten tukitoimintojen siirron toimeenpanosta hallinnon ja järjestämisen jaoston
ohjauksella ja Tampereen kaupungin
luovutussuunnitelma huomioiden. Puheenjohtajana toimii Pirkko Lindström
ja jäseniä ovat Jutta Heikkilä, Joni Hakala, Martti Honkala, Krista Kurppa,
Janne Leinonen ja Saija Micklin.
Yhdyspintatyöryhmä huolehtii siitä, että
toiminta eri viranomaistahojen ja mui13

”

Hallinnon uudistamisessa tarvitaan moniäänisyyden hyväksyntää
sekä uusia ja luovia ratkaisuja.

den toimijoiden kanssa jatkuu saumattomasti. Olemme verkottuneet laajasti ja
tästä syystä toimijoita ja yhteistyötahoja
on paljon. Puheenjohtaja on Kari Alanko. Jäseniä ovat Martti Honkala, Elias
Jokila, Pekka Mutikainen, Jari Nieminen, Tytti Oksanen ja Pasi Saari.
Varautuminen ja valmius -työryhmä keskittyy pelastuslaitoksen omaan varautumiseen ja hyvinvointialueen oman varautumisjärjestelmän ja -toimintojen
tarkasteluun sekä kuntien valmiustyön
tukemiseen. Puheenjohtajana toimii Arto Kärki. Jäseninä Petteri Elijoki, Elias
Jokila, Jari Nieminen ja Jyrki Paunila.
Ensihoidon työryhmässä käsitellään ensihoitoon liittyvät asiat ja puheenjohtajana toimii Kaius Kaartinen PSHP:stä. Jäsenet pelastuslaitokselta ovat Matti
Isotalo ja Sanna Kauppinen. Työryhmä
täydentyy vielä Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Tarvittaessa muidenkin työryhmien kokoonpanoja täydennetään.
Pirkanmaan pelastuslaitos on toiminut
ylikunnallisena organisaationa maakunnan laajuisesti vuodesta 2003. Hyvinvointialueuudistus onkin meille ennen
muuta hallinnollinen: irroittaudumme
Tampereen kaupungista ja kiinnitymme osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Uudistus on meille toki historiallinen,
sillä pelastustoimi on Suomessa järjestäytynyt aina kunnalliselta pohjalta.
Hallinnon uudistamisessa tarvitaan moniäänisyyden hyväksyntää sekä uusia ja
luovia ratkaisuja, joilla voidaan ratkoa
uudistuksissa mukana olevien organisaatioiden haasteita ja rakentaa uutta. Tulevaisuus näyttää kuinka tässä onnistutaan,
innostuksesta tehdä uudistusta se ei ainakaan jää kiinni. Katseet luottavaisesti
eteenpäin!
Pelastustoimen jaoston pj.
Teemu-Taavetti Toivonen

Kalajoen maastopaloa oltiin
sammuttamassa myös Pirkanmaalta
Pitkä hellejakso vaikutti osaltaan siihen, että menneenä kesänä maastopaloja oli useita.
Suurin niistä oli Kalajoella ollut maastopalo, jonka yli kaksi viikkoa kestäneisiin
sammutustöihin annettiin virka-apua myös Pirkanmaalta. Tässä artikkelissa Pirkanmaan
pelastuslaitokselta mukana olleet vs. palomestari Kimmo Koskinen ja vs. paloesimies
Harri Laine kertovat omat kokemuksensa sammutustehtävältä. Apulaispalopäällikkö Ville
Naskali kertoo, miten toiminta käynnistyi virka-apupyynnön saapuessa, kun hän toimi
pelastuslaitoksen päivystävänä päällikkönä. Artikkelin kuvat ovat Harri Laineen ottamia.

Apulaispalopäällikkö
Ville Naskali:
”Heinäkuinen viikon päivystysputki oli
jo taittumassa loppupuolelle, kun keskiviikkona iltauutisista kuului huolestuttavia piirteitä Kalajoen maastopalopaikalta. Jo kertaalleen leviäminen oli saatu
pysäytettyä 70 hehtaarin alueelle, mutta
iltapäivän ja illan aikana tuulen noustessa ja suunnan vaihtuessa palo oli lähtenyt leviämään voimakkaasti latvapalona
ja laajentunut 100 hehtaariin.
Palo ei ollut enää pelastuslaitoksen hallinnassa ja saapuva pimeys toi vielä oman
haasteensa tehtävään. Seitsemän lähipelastuslaitosta olikin jo saaneet avunpyynnön ja samalla osasin odottaa myös
meille mahdollisesti tulevaa pyyntöä lähipäiville. Soitin vielä illalla Tilannekeskuksen palomestarille ja sanoin aloittavani valmistelut aamulla.
Aamu oli ehtinyt valjeta, kun avunpyyntö saapui. Torstaina kello 6.30 tilannekeskuksessa palomestari Juuso Nummela aloitti valmistelut ja yhteistyössä
päivystäjä Antti Myllärin kanssa aloitettiin kartoittamaan osallistuvaa joukkoa.
Ensimmäinen puhelu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävälle päällikölle
paljasti yön aikana tuulen aiheuttaman
seurauksen. Palo oli levinnyt jo noin 300
hehtaarin alueelle ja lisäresursseja tarvittiin nopeasti.
Aamuksi sovittiin johdon palaveri järjestelyistä. Varusteiden kasaus, viestikaluston kerääminen, liikkeelle lähetettävien ajoneuvojen määrittäminen ja oman
huollon toteutus olivat aamun akuuteimmat tehtävät. Alustava kysely sopimuspalokunnille lähetettiin jo aamusta

ja ensimmäinen joukko saatiinkin matkaan jo kello 11 ja se täydentyi seuraavilla kahdella ryhmällä kello 17.
Tilannepaikalla oli meiltä koko avunantotehtävän ajan palomestari ja vakituiseen henkilöstöön kuuluva operaattori.
Sammutusryhmät koottiin sopimuspalokunnista ja vastauksia kyselyihin tuli reilusti. Noin puolet ilmoittautuneista
vapaaehtoisista voitiin lähettää tilannepaikalle. Ensimmäisten kolmen vuorokauden aikana tilannepaikalle tarjottiin
pelastustoiminnan johtamisen lisäksi neljä sammutusryhmää ja seuraaviksi kolmeksi päiväksi varauduttiin kahden ryhmän lähettämiseen. Maanantain
ryhmä oli kuitenkin viimeinen tehtävään
osallistunut, sillä sateet ja ansiokas sammutustoiminta helpottivat tilannetta ja
virka-avulle ei enää ollut tarvetta. Paikalle lähetettyjen joukkojen lisäksi tilanteen hoitaminen vaati itseltäni ja Tikeltä
aikaa viikonloppuna. Työläs operaatio oli
kuitenkin myös opettavainen kokemus.
Virka-avun antaminen meni kokonaisuutena hyvin, mutta aina pitää pystyä
kehittämään toimintaa. Meidän tulee olla
tulevaisuudessakin valmiita tarjoamaan
apua tilanteen vaatiessa, mutta myös kyetä pyytämään ja vastaanottamaan tarvittaessa apua. Esimerkiksi huoltojärjestelyt oli toteutettu Kalajoella mallikkaasti
ja siitä on saatava oppia meillekin. Myös
sopimuspalokunnille tullaan tekemään
kysely tilanteesta.
Tilannetta organisoineena haluan kiittää
kaikkia tehtävälle osallistuneita ja avunpyyntöön vastanneita. On hienoa huomata, että pelastusala on valmis laajamittaiseen yhteistyöhön tarpeen vaatiessa.”
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Vs. palomestari
Kimmo Koskinen:
”Saavuimme Kalajoen maastopalon johtokeskukseen Raution paloasemalle perjantaina 30.7.2021 noin kello 17.00.
Työparina minulla oli palomies Lauri Pelander ja meillä oli käytössämme
P30:n ajoneuvo johtamisen tueksi. Sain
paikalliselta pelastustoiminnan johtajalta tehtäväksi vapauttaa edellisenä päivänä Pirkanmaalta saapunut joukkueenjohtaja ja jatkaa 1. joukkueen johtajana.
Vastuualue sijoittui paloalueen pohjoisosaan ja alueen lähes reunasta reunaan
kulki tuulimyllyjä varten rakennettu tie.
Tulipalon eteneminen oli saatu edellisten vuorokausien aikana pääosin pysäytettyä ja meidän tehtävänämme olikin varmistaa, ettei palo pääse leviämään
vastuualueemme läpi, ja sammuttaa vastuualueella edelleen kytevät palot. Tilanne ja ympäristö oli aluksi haastava hahmottaa ennen kuin tärkeimmät kohteet
ja työskentelevät sammuttajat sekä maastoon vedetyt letkulinjat sai hahmoteltua
kartalle.
Joukkueemme vastuualue oli kokonaisuudessaan noin 60 hehtaaria, pääosin
ojitettua ja paikoitellen hyvin louhikkoista turvepohjaista mäntymetsää. Keskustelimmekin Laurin kanssa, että tästä tulee
varmasti uudenlainen ja opettavainen ko-

kemus. Jälkeenpäin voin todeta, että sitä
se todellakin oli. Iso osa alueesta oli turvesuota ja louhikkoa, missä sammuttaminen on haastavaa ja liikkuminen jopa
vaarallista. Puiden juuret olivat palaneet
poikki laajalla alueella, jolloin puut saattoivat kaatua ilman varoitusta esimerkiksi
helikopterin aiheuttamasta ilmavirrasta,
vesisuihkusta tai puuhun nojatessa. Kaatuvien puiden ja vaikeakulkuisen maaston aiheuttamien riskien vuoksi maastossa ei liikuttu pimeällä, vaan yöaikaan
keskityttiin varmistamaan, ettei palo pääse leviämään tai syttymään sammutetuilla
alueilla uudelleen.

valoisan aikaan pääsimme taas sammuttamaan uusin voimin.

Riskeistä ja lentosammutuksesta johtuen Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstö ja muut Pirkanmaan vastuualueella
toimivat käyttivät maastossa liikkuessaan
huomiovärillistä yläosaa tai heijastinliiviä
suojavaatetuksen päällä näkyvyyden ja ilmasta havaittavuuden lisäämiseksi.

Yhteistyö ja kaikkien yhteinen halu hoitaa homma maaliin olikin Kalajoella se
kantava voima, joka näkyi kaikkialla.
Meidänkin vastuualueellamme ammattipalomiehet, sopimuspalokuntalaiset, varusmiehet, yrittäjät, eri alojen ammattilaiset ja vapaaehtoiset tekivät töitä yhdessä

Illalla suoritettiin vielä henkilöstön vaihdot loppuun, varmistettiin lisäveden
saanti ja tarvittava huolto vastuualueelle,
minkä jälkeen tiedusteltiin “mustan elämyspuiston” maasto ennen yön vartiointitehtäviä. Henkilöstöllä olisi ollut kova
into päästä sammuttamaan pitkän ajomatkan jälkeen, mutta turvallisuussyistä
puiden alle eikä syvemmälle metsään ollut asiaa pimeän aikaan. Lauantaiaamuna henkilöstö vaihdettiin uudelleen ja

Alueella toimivien motivoitunut asenne
ja tekemisen meininki näkyikin lopputuloksessa, mistä haluan omasta puolestani kiittää kaikkia mukana olleita. Meillä
oli Pirkanmaalta mukana hyvä porukka
ja Jokilaaksojen pelastuslaitos antoi kotiin lähdettäessä lämpimät kiitokset. Paluumatkalla Vimpelissä saatu pizza ja palatessa tilannekeskuksen huomaavaisuus
viimeisteli keikan, eikä untakaan tarvinnut kotiin päästyä odotella.”

Vs. palomestari Kimmo Koskinen (vas.)
ja palomestari Pasi Saari.
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Sammutusveden ajosta ja kaikesta huollosta sekä erikoiskaluston kuljetuksista
johtuen liikenne meidän alueemme teillä oli erittäin vilkasta. Tilanteen poikkeuksellisuus tulikin viimeistään tässä
vaiheessa selväksi ja saimme puolustusvoimien telakuorma-autojen lisäksi myös
metsä- ja kaivinkoneita toimintaa tukemaan. Itselleni niiden kanssa työskentely maastopalossa oli uusi kokemus, mutta yhteistyö ammattilaisten kanssa sujui,
kun hyödynsi heidän asiantuntemustaan.

Vs. paloesimies
Harri Laine:
”Kalajoen suuren maastopalon tilanteesta tuli tietoa mediasta, mutta myös muita
väyliä. Kolme alipäällystökurssini kurssitoveria oli toiminnan ytimessä heti alusta saakka, ja viestit olivat sen suuntaisia,
että voimat alkavat loppua, koska tilanne
oli jatkunut yhtäjaksoisesti useita päiviä
käytännössä ilman lepoa. Kun sain sähköpostiini viestin, että oma laitoksemme on
vastannut virka-apupyyntöön, tunsin velvollisuudekseni lähteä auttamaan kavereita, mikäli mahdollista.
Ilmoitin apulaispalopäällikkö Naskalille
halukkuudestani osallistua, ja vastaus tuli
parin päivän päästä: palomestari Pasi Saari
tarvitsee työparia vuorokauden kestävälle
joukkueenjohtamistehtävälle. Vastasin heti olevani valmis tehtävälle.

Perillä ”työvoimatoimistoon”
Seuraavana aamuna lähdimme matkaan,
ja samaan lähtöön osastoomme kuului
kolme ryhmää pirkanmaalaisia sopimuspalokuntalaisia. Perille saavuimme noin
kello 16, ja kohde oli operaation johtokeskuksena toimiva Raution paloasema.
Tämä pieni VPK-asema oli Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen lähin palopaikkaa oleva paloasema ja täten luonnollinen valinta operaatiokeskukseksi. Tilanne asemalla
vaikutti varsin rauhalliselta; toki väkeä, kalustoa ja autoja oli paljon, mutta yleinen ilmapiiri oli rauhallinen.
Meidät määrättiin ilmoittautumaan niin
sanottuun ”työvoimatoimistoon”, jonka
kautta kulki kaikki operaatioon osallistuva henkilöstö. Toimistossa kaksi päällystöviranhaltijaa piti excel-taulukolla kirjaa operaatioon osallistuvista henkilöistä,
ja heidän sijoituksistaan tilannepaikalla,
ryhmänjohtajineen ja yhteystietoineen.
Jokainen, joka tuli tai lähti, kävi ilmoittautumassa täällä.
Lisäksi paloasemalla toimi huoltopäällikkö, joka vastasi kaikesta kalustosta, huollosta ja täydennyksistä tilannepaikalle.
Nämä toiminnot oli täysin eriytetty operatiivisesta johdosta, jolle suotiin tällä tavalla
täysi työrauha itse tilanteen johtamiseen.
Johto saattoi luottaa siihen, että tilannepaikalla oli koko ajan riittävä miesvahvuus sekä heille toimiva huolto.
Ja pitää todeta, että asiat toimivat todella erinomaisesti. Suomen pienin pelastus-

Dronen välittämä ilmakuva antoi arvokasta tiedustelutietoa johtamisen tueksi.

laitos oli saanut todella nopeasti pystyyn
uskomattoman hyvin toimivan organisaation, ja varsin pienillä resursseilla.
”Työvoimatoimistosta” meille annettiin
alueen kartta, jossa oli liitettynä näiden
edellä mainittujen yhteystiedot sekä tarvittavat Virve-puheryhmät.

Alue dronella haltuun
Meidät määrättiin 1. joukkueen johtoon
vapauttamaan palomestari Kimmo Koskinen ja palomies Lauri Pelander, jotka
olivat olleet vetovuorossa edellisen vuorokauden. Heiltä saimme hyvän briiffauksen tapahtumista, vastuualueesta ja ryhmien jaottelusta. Toiminnan painopiste oli
tässä vaiheessa palavien pesäkkeiden sammutusta ja raivaamista. Toiminta oli laitettava tauolle pimeän tullessa, koska turpeinen maa oli yleisesti palanut puiden alta
polttaen puiden juuret poikki.
Saatuamme ryhmät toimintaan laitoin
dronen heti taivaalle saadaksemme parhaan mahdollisen yleiskuvan tilanteesta.
Tässä vaiheessa valkeni alueen valtava koko. Ilman hyvää tiedustelua alueen hallinta oli mahdotonta. Oman vaikeutensa tilanteeseen teki se, että alue oli rakenteilla
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oleva tuulivoimapuisto, jonka vasta tekeillä olevaa tieverkostoa ei ollut missään kartoissa. Kuvasin yleiskuvan alueesta mahdollisimman huolellisesti dronen muistiin
ja ajoimme johtokeskukseen 15 km päähän. Operaation johto näki muutaman
minuutin videolta ilmasta koko alueen
HD-tasoisena kuvana, lähes reaaliaikaisena 100 metrin korkeudesta kuvattuna.
Drone antoi äärettömän arvokasta tiedustelutietoa ja kokonaiskuvan luontia, johtamista ja jatkosuunnitelmien tekemistä ajatellen.

Reaaliaikaista tilannekuvaa
Saimme tehtäväksi ottaa tilannekuvaa taivaalta taas heti aamun valjettua. Mikäpä olisi arvokkaampaa päivän suunnitelmia tehtäessä kuin tuore tieto siitä, mitä
alueella on yön aikana tapahtunut ja mihin suuntaan tilanne on yön pimeydessä
edennyt; varsinkin, kun metsässä oli pimeällä liikkumiskielto.
Näitä tilannekuvavideoita veimme johtokeskukseen seuraavan päivän aikana useasti ja tilanteen johto oli erittäin otettu
Pirkanmaan pelastuslaitoksen heille tarjoamasta kuvamateriaalista.

Haasteena tässä oli se, että heillä ei ollut
laitteistoa vastaanottaa reaaliaikaista kuvaa suoraan kohteesta, vaan meidän oli
kuljetettava videotallenne autolla erittäin
huonoa tietä pitkin johtokeskukseen. Meidän oma Tike P3 katseli lähettämäämme
kuvaa suorana Tampereella, mutta harmillisesti emme saaneet samaa palvelua tarjottua 15 kilometrin päähän.

”Mörkömetsä”
Toisena päivänä alueen itäisessä reunassa kaukana tiestöstä nousi yllättäen uusi palorintama, jonka torjumiseksi alkoi
operaatio. Paikalle lähetettiin etelän kautta kaksi ”mörköä” eli isoja Ponssen metsäkoneita vesisäiliöillä ja vesitykillä. Tilannepaikalla toimiva tekninen johtaja, joka
vastasi muun muassa letkulinjojen vedosta, tuli kysymään, voinko tiedustella dronella, mihin menee aiemmin vedetty 76
mm linja pohjoisen puolelta. Siinä vaiheessa letkuja oli vedetty alueelle jo 12 kilometrin verran.
Ajatuksena oli saada ”möröille” vesi lähelle palorintamaa. Linja oli nyt kuiva ja
alue miehittämätön, joten ajoimme Pasin
kanssa niin pitkälle kuin huonoa tietä pääsi ja laitoin dronen taivaalle. Lensin dronea auton ulkopuolella teknisen johtajan
seuratessa P30-auton monitorista letkulinjan etenemistä. Linjan pituus oli noin kilometrin. Totesimme, että linja päättyy noin
80 metrin päähän uudesta paloalueesta.
Tämä tieto oli kullanarvoinen, koska nyt
saatiin vesi valmista linjaa pitkin nopeasti suoraan paloalueen viereen ”mörköjen”
tankattavaksi.

tetty todella toimivasti.
Omalta osaltani mielenkiintoisimmat asiat
olivat puolen vuorokauden joukkueenjohtaminen, Saaren Pasin hoidettua ensimmäisen puolikkaan, sekä dronella tuotettu tiedustelutieto, josta koin todella olleen
apua tilanteen johtamisessa.
Tällaisen dronejärjestelmän tuoma hyöty on kiistaton. Millään muulla välineellä ei saada samanlaista tilannekuvaa ja tiedustelutietoa – ja vieläpä reaaliaikaisesti.
Valtavan alueen hallinta on toiminnan tehokkuutta ajatellen erittäin vaikeaa ilman
varmaa tietoa siitä, mitä tapahtuu ja missä.
Voiman kohdistaminen oikeaan paikkaan
oikea-aikaisesti on resurssien käytön kannalta ratkaisevan tärkeää.
Operaation johto oli tyytyväinen Pirkanmaan pelastuslaitoksen heille tarjoamaan
palveluun ja aivan varma siitä, että Jokilaaksojen pelastuslaitoksella aloitetaan
melko pian oman dronejärjestelmän suunnittelu- ja toteutustyö.”

Tässä yksi esimerkki siitä, miten dronen
avulla saatiin muutamassa minuutissa
erittäin tärkeä ja varma tieto veden saatavuudesta paloalueelle. Jalkaisin tuon informaation saamiseen olisi mennyt huomattavasti kauemmin.

Yhteenveto
Lähtötilanne on ollut äärettömän vaikea.
Pieni pelastuslaitos pienillä resursseilla on
joutunut tilanteeseen, johon kukaan ei halua joutua. Nopeasti ja arvaamattomasti
eskaloituva metsäpalo, joka etenee moneen suuntaan yhtä aikaa. Kaivinkoneiden
puomeilla ”niitetyt” 50 metriä leveät rajoituslinjat eivät pidätelleet palon etenemistä muutamia sekunteja pidempään. Avunpyyntö ja yhteistyö olivat ainoa tie saada
tilanne haltuun, ja onneksi tässä onnistuttiin. Operatiivisten toimijoiden järjestelyt
huoltoineen ja lepokiertoineen oli järjes-

Vs. paloesimies Harri Laine kertoo, että
Kalajoen maastopalopaikan järjestelyt
toimivat erinomaisesti ja kokonaisuutta
pyöritti hyvin toimiva organisaatio.
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Kesäsijaisena Pirkanmaan
pelastuslaitoksella!
Jo varhain keväällä varushuollossa alkaa käydä kuhina, kun uusia turvallisuuden
tekijöitä alkaa valmistautua vuosilomakauden sijaisuuksiin pelastuslaitoksella.
Samalla käynnistyvät perehdytykset. Heti toukokuun alusta aamuapeleilla ja
työpisteissä alkaakin näkyä uusia kasvoja. Kaikkiaan pelastuslaitoksellamme
työskenteli kesäkaudella 125 sijaista. Nyt, kun ollaan jo syyskuulla, on hyvä
hetki koota kuulumisia. Kysyimme, kuinka kesä Pirkanmaalla on sujunut!
Tekstit koonnut: Kirsi Kaivonen. Oik. sivun kuvat henkilöiden itsensä ottamia.
JARMO RUOTSALAINEN

Vs. palomestari Henri Varho
”Olen paljasjalkainen tamperelainen ja
ammatiltani palomies. Valmistuin Pelastusopiston pelastajakurssilta 73 joulukuussa 2011, jonka jälkeen olen työskennellyt palomiehen viransijaisena hetken
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella, sen
jälkeen Tampereen aluepelastuslaitoksella sekä sittemmin Pirkanmaan pelastuslaitoksella. Vuonna 2014 kiinnostukseni sotilaallista kriisinhallintatyötä kohtaan vei
minut hetkeksi ulkomaille.
Komennuksen jälkeen palasin takaisin pelastuslaitoksen palvelukseen. Palomiehen
viran sain marraskuussa 2017, jolloin sain
valmiiksi myös työn ohessa suorittamani
ensihoitoon suuntautuvan lähihoitajatutkinnon. Tällä hetkellä opiskelen Pelastusopistossa pelastusalan päällystötutkinnon
kolmatta lukuvuotta ja kuluneen kesän
olenkin tehnyt palomestarin viransijaisuutta. Sijaisuuteni päättyy elokuun lopussa ja palaan suorittamaan päällystötutkintoa.
Mielenkiintoni päällystötehtäviä kohtaan
ei ole aina ollut itsestäänselvyys, ja työidentiteetin muodostuminen on monen
tekijän summa. Palomiehenä toimiessani
olen ollut motivoinut oppimaan lisää ja aktiivisena pysyminen on tuonut myös mielekkyyttä työssäjaksamiseen. Ihmisten pelastaminen ja auttaminen on ollut kaiken
suola. Päällystötehtävissä en todennäköisesti ole se ensimmäinen henkilö pelastamassa ihmisiä tai omaisuutta, mutta pyrin
ajattelemaan asian siten, että olen kuitenkin osa ketjua, joka luo pohjaa yhteiskunnan turvallisuudelle. Koen olevani sitä auttamisketjua myös jatkossa, vain eri
työnkuvassa.”
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Vs. ensihoitaja Sanni Salomaa

Vs. palotarkastaja Santeri Mäkinen

Vs. ensihoitaja Sami Monto

”Aloitin Pirkanmaan pelastuslaitoksella
hoitotason kesäsijaisena 3. vuorossa huhti–toukokuun taitteessa innokkain ja uteliain mielin. Aiemmin olen toiminut ensihoitajana Satakunnan pelastuslaitoksella
Raumalla ja viimeisimmäksi Porissa.

”Opiskelen työn ohessa turvallisuuden
ja riskienhallinnan tradenomiksi Laurea
AMK:ssa. Pelastuslaitokselle löysin opintoihini sisältyvän työharjoittelun kautta
syksyllä 2020. Harjoittelun aikana avustin
aluepalomestareita paloasemien pelastussuunnitelmien laadinnassa sekä tutustuin
palotarkastajan työhön. Harjoittelun myötä minulle tarjoutui mahdollisuus palotarkastajan viransijaisuuteen.

”Tulin taloon huhtikuussa hoitotason ensihoitajan sijaisuuteen. Kipinä näihin
hommiin lähti 10 vuotta sitten varusmiespalveluksesta, jossa toimin lääkintätehtävissä. Kouluun mentäessä tähtäimessä
olivat anestesiahoitajan työt leikkurissa,
mutta ensihoito veikin sydämeni. Polku on
vienyt perustason siirtokuljetusyksiköistä
jatkokoulutuksen myötä hoitotasolle.

Ennen kentälle siirtymistä työskentelin Satakunnan keskussairaalan päivystyksessä.
Porista olen kuitenkin muuttanut Tampereelle jo reilu 1,5 vuotta sitten ja olikin vain
ajan kysymys, milloin työt seuraisivat perässä. Tänä kesänä oli sen aika.
Olen työskennellyt useilla eri asemilla kesän mittaan, ja mahdollisuus tähän sijaisena ollessa on mielestäni iso rikkaus. Näin
pääsee tutustumaan oman työvuoron väkeen ja näkemään, miten hyvinkin erilaisia paloasemia meillä on. Tuntuu, että jokaisella asemalla on aivan omanlaisensa
tunnelma ja persoonallisuus, ja suosittelenkin uusia sijaisia kohtaamaan ”asemaheitot” avoimin mielin ja ottamaan nämä
uteliaana vastaan.
Kaiken kaikkiaan on ollut todella huikea
kesä olla töissä täällä, ja toki toivonkin, ettei tämä jää vain kesätyöksi. Vahvat suositukset olen heittänyt myös Pirkanmaalle
muualta siirtymistä harkitseville kollegoilleni.
Huipputyöyhteisö on todellakin erittäin
isossa roolissa, jos kysytte, mikä oli parasta
tässä kesätyössä! Kiitos kollegoilleni mahtavasta kesästä!”

Aloitin tehtävässä itse asiassa jo tammikuussa 2021. Työni ohessa olen tehnyt
opinnäytetyötä koskien palotarkastajien
työturvallisuutta. Opinnot alkavat olla paketissa ja tarkoituksena onkin valmistua
elo–syyskuulla. Aiempaa työkokemusta
turvallisuuden parissa minulle on kertynyt noin yhdeksän vuoden ajalta vartiointiliikkeestä vartijan, järjestyksenvalvojan
sekä vuoroesimiehen tehtävistä.
Vaikkakin nykyiset työtehtävät ovat hyvin erilaisia, etenkin aiemmista työtehtävistäni karttunut asiakaspalvelukokemus
on erityisen tärkeää nykyisessä työssäni.
Työpisteeni sijaitsee Keskuspaloasemalla
ja sijaisuuden aikana tehtäviini on sisältynyt suojeluvelvollisten asuinrakennusten,
asuin- ja liikerakennusten sekä viimeisimpänä A1–A6-kohteiden valvontaan liittyvät tehtävät.
Työ on monipuolista ja uutta oppii jatkuvasti, mikä tekee työnteosta mielekästä.
Olen viihtynyt työssäni erittäin hyvin ja
suosittelenkin Pirkanmaan pelastuslaitosta kaikille työnhakijoille!”
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Vajaassa vuosikymmenessä on tullut nähtyä niin Päijät-Hämettä, Pirkanmaata kuin
Varsinais-Suomeakin. Muutin vuoden
alussa Turusta takaisin Tampereelle. Itselleni oli jo vuosien saatossa selkiytynyt,
missä haluan asua, mitä töitä haluan tehdä ja kenen palveluksessa. Pirkanmaan pelastuslaitos oli ilmeinen valinta. Kesä meni
12h-yksikössä nopeasti tuoden vaihtelua
ja olen päässyt kokeilemaan kaksivuorotyötä sekä itsenäistä työvuorosuunnittelua. Uuteen työpaikkaan orientoituminen
toi aluksi oman stressikertoimensa arkeen,
vaikka itse työ sinänsä tuttua onkin. Perehdytykset olivat kaiken kaikkiaan hyvä paketti aloittaa työt. Jonkinlainen asemakierros olisi ollut hyvä kirsikka kakun päälle.
Kaikin puolin loistavat kollegat ovat tehneet raskaistakin työpäivistä kevyempiä ja
esimiehiä on ollut helppo lähestyä. Työympäristön vaihtelu isosta kaupungista
maalaistaajamaan sekä mahdollisuus kouluttautua alueen erityisyksiköihin ovat innostavia tekijöitä. Suosittelen Pirkanmaan
pelastuslaitosta ehdottomasti muille työnhakijoille ja toivon myös oman sijaisuuteni jatkuvan. Ja haen kyllä uudestaan, jos
ei jatku!”

Ensihoidon sähköinen
hoitokertomusjärjestelmä käyttöön
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoidossa on ollut sähköinen
ensihoitokertomusjärjestelmä käytössä elokuun alusta. Tässä
artikkelissa lääkintämestari Markku Heikkilä kertoo projektin
etenemisestä ja sähköisen ensihoitokaavakkeen käytöstä. Heikkilä
toimii myös järjestelmän pääkäyttäjänä pelastuslaitoksella

JARMO RUOTSALAINEN

Ensihoitajat Paavo Leskinen (vas.) ja Atte Paaso kertovat, että sähköinen ensihoitokertomus on nykyaikaa. Se helpottaa oleellisesti esimerkiksi ennakkoilmoituksen tekemistä hoitolaitokseen.
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Teksti: Markku Heikkilä.

K

un sairaanhoitopiirissä kesäkuussa
2020 päätettiin nykyisestä ensihoidon palvelutasopäätöksestä, käynnistyi prosessi, jonka ansiosta ensihoitoyksiköissämme on nyt vähintään kaksi
tietokonetta yksikköä kohden. Palvelutasopäätöksen mukana sairaanhoitopiirin
ensihoitokeskus aloitti tammikuun alussa
oman ensihoidon toimintansa, jossa toiminnan alusta alkaen päädyttiin käyttämään sähköistä ensihoitokertomusjärjestelmää.
Tämän kautta alkoi laitoksemme ensihoidossa selvitystyö, millä ehdoin sähköinen
hoitokertomusjärjestelmä voisi olla mahdollista ottaa käyttöön myös pelastuslaitoksemme ensihoidossa.

Codea toimittaa ohjelmiston
Tehdyssä hankesuunnitelmassa kehitystyön tavoitteiksi oli kirjattu muun muassa
potilasturvallisuuden kehittäminen, kustannussäästöjen syntyminen, ensihoidon
laadunhallinnan kehittäminen sekä luoda
todelliset mahdollisuudet toiminnallemme olla käytettävissä osana PSHP:n tutkimustasoista ensihoidon kehittämistyöskentelyä.
Ohjelmiston toteuttaa Codea, joka on ISO
13485:2016 -sertifioitu terveydenhuollon
ict-palvelukokonaisuuksia tuottava ohjelmistotalo. Laitoksemme on syksystä 2020
käyttänyt Codean toteuttamaa sähköistä laskutusjärjestelmää ensihoidossa. Lääkintäesimiehet ja lääkintämestarit käyttävät lisäksi Codean palvelukokonaisuuteen
kuuluvia ensihoidon tilannekuva- ja tilastointiohjelmia. Ensihoitajan jokapäiväisessä käytössä oleva tilannekuva- ja navigaatio-ohjelma yksikössä, Nasta 2, on myös
osa Codean tuotekokonaisuutta. Codea
on yhtenä ohjelmistotoimittajana mukana tulevan KEJO-järjestelmän kehittämistyöskentelyssä.

Hankesuunnitelma ei pitänyt
kutiaan
Alun perin ohjelmiston käyttöotto aikataulutettiin Ensihoitokeskuksen kanssa
siten, että järjestelmä on käytössä toukokuun alussa 2021. Kun hankesuunnitelma
sai toteuttamispäätöksensä, laitoksellamme oltiin menossa helmikuussa. Tuolloin
käyttöön tulevien tietokoneiden ja muiden
oheislaitteiden hankinta pyrittiin käynnistämään välittömästi.

Sähköisen ensihoitokertomusohjelmiston toiminta-arkkitehtuuri. Kuva: Codea.
Laitteiden hankintapäätösten teossa tapahtui pienehköä joustoa, mutta suurin
syy projektiaikataulun romuttumiselle oli
maailmalla vallitseva koronapandemian
aiheuttama tietokoneiden saantivaikeus.
Lisäksi tietokoneiden hankintamenettely vaihdettiin suunnitellusta pelastuslaitosomistuksesta kokonaan sairaanhoitopiiriomistukseen, jolloin aikaansaatiin
järjestelmän käyttöönotossa useamman
kymmenentuhannen euron säästö. Nyt siis
toimitaan tekniikan osalta mallilla, jossa
ensihoitokeskus omistaa käytettävät tietokoneet ja pelastuslaitos muut järjestelmässä käytettävät laiteosiot.
Käyttöönoton valmistelun yhteydessä syntyi kirjoittajalle ajatus, että käyttöönoton
valmistelussa muun muassa autokaluston
rakentamissuunnitteluun olisi kannattanut panostaa toteutunutta enemmän etukäteen. Tarvittavien kalustoasennusten ennakkoon toteutunut tarkempi suunnittelu
olisi saattanut aikaansaada jopa säästöä,
mutta ainakin sen, ettei osa asennustöistä
olisi jäänyt roikkumaan kesältä ja odottelemaan syksyn puista varisevia lehtiä.
Kiitos lääkintämestari Kauppisen tarkkanäköisyyden järjestelmän käyttöönoton
kannalta ehdottoman välttämättömät autojen tulostinasennukset saatiin kuitenkin
kesälomista huolimatta toteutumaan loppuun hyvissä ajoin heinäkuun viimeisenä
perjantaina, kun järjestelmä otettiin käyttöön sunnuntaina elokuun ensimmäisenä
päivänä.

Järjestelmän ennakkokoulutus
Henkilökunnan kouluttaminen järjestelmän käyttöön toteutettiin tekemällä Koulumaaliin verkkoympäristöön tutustuttavaksi noin 45 minuutin mittainen
koulutuspaketti ohjelmiston ja järjestelmän käytöstä. Jos koulutuspaketin laatimisen aikaan tiedossa olisi ollut kaikki, mitä
tätä kirjoitettaessa parin käyttökokemusviikon jäljiltä tiedetään, olisi koulutuspaketin koko ollut joitakin minuutteja enemmän. Tuolloin oltaisiin voitu vähentää nyt
toteutunutta ”Siperia opettaa” -kehitysmallia, jossa ensihoitajat ovat joutuneet
”koita ja kokeile” -menetelmällä ajoittain
arpomaan, miten ohjelma toimii.
Koulutuspaketin sisältö muotoutui Codean käyttöömme toimittamasta ohjelman käyttöohjeesta sekä eri tahoilta haalitusta empiirisestä kokemuksesta tästä
ohjelmaversiosta tai SV210 -aiemmista ohjelmaversioista eri puolilta Suomea. Koulutuspaketista puuttuu paljon
hyödyllistä ”tekniikkatietoa” ohjelmiston käyttöön. Asiaa pyritään korjaamaan
valmistelemalla ensihoitajien perehdytysmateriaaliin ”keittokirja” siitä, miten järjestelmä meillä kaikkine ominaisuuksineen toimii. Koulutuspaketin laatua olisi
saattanut myös lisätä se, jos paketin kokoamisen yhteydessä olisi ollut käytettävissä
tietokone ja ohjelma, jota nyt käytetään.
Täysin tyhjäksi osioksi ennakkokoulutuksessa jäi käytännön ohjeet liittyen
tietokoneiden datayhteyshaasteisiin.
Jatkuu seuraavalla sivulla…
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Toisaalta näitä on tukipalveluna jouduttu eniten selvittelemään yhdessä ensihoitokeskuksen sekä osaltaan myös ohjelmistotalon kanssa. Tietokoneiden ominaisuus
hukata koko matkapuhelinyhteytensä on
myös ollut ennakoimaton haaste, jonka ratkaisumalleja ei osattu henkilöstölle etukäteen kouluttaa. Työvuorojen alussa WhatsAppilla jaettu tieto on ollut keino
pyrkiä lisäämään järjestelmän käyttöä helpottavaa osaamista ensihoitajille.

Käyttöönoton toteutuminen
Järjestelmän käyttöönotto saatiin toteutettua elokuun ensimmäisenä päivänä kolmosjaoksen työvuorolla. On ollut
ihailtavaa seurata, kuinka jokainen jaos
vuorollaan on panostanut omaa jaksamistaan sitkeästi järjestelmän käyttöönottoon.
Jokaisen kohdalle on kuitenkin osunut
kaikenlaisia kummallisia haasteita, joita
käyttöönottotuen kanssa ensihoitajat ovat
joutuneet setvimään.
Järjestelmän käyttöönottotuki toteutui
lääkintämestaritoimintana siten, että ensimmäisenä käyttöpäivänä ped side -tukea oli Kepalossa tarjolla lounasaikaan
saakka ja iltaan 21.00 saakka puhelimitse.
Käyttöönottopäivän jälkeen tukea tarjottiin arkipäiväsin Kepalossa tai puhelimitse 7.00–21.00. Kahden ensimmäisen viikon aikana ohjelmistotuen antaminen on
siirretty lääkintämestareiden työajan ulkopuolella lääkintäesimiesten toteuttamaksi.
Käyttöönotto on onnistunut kokonaisuutta arvioiden erinomaisesti. Toki vielä on
paljon säädettävää sekä laitetoimivuudessa kuin sovelluksen toiminnassakin.
Järjestelmän käyttöönotto on aikaansaanut
uusia tilanteita ja tarvetta kehittää työtapoja myös ensihoidon laskutuksen henkilökunnalle. Laskutuksessa ollaan ratkaistu
esiin nousseita haasteita innovatiivisesti.
Kun nyt käytössä on elokuun alusta virallisesti sähköinen hoitokertomusarkisto, on
arkistointiin jouduttu luomaan uudet toimintamallin muun muassa EKG-tallenteiden arkistointiin.
Kun nykytoiminnassa ei enää muodostu
paperista SV210-arkistoa, EKG-tallenteet
arkistoidaan ensihoidon laskutuksen toimesta omana arkistokantanaan (lue omiin
arkistomappeihinsa). Sähköisen tietokannan syntyminen ei ole aiheuttanut meillä
rekisterihaasteita, koska palvelu toimii sairaanhoitopiirin hallinnassa ja sairaanhoitopiiri on virallinen rekisterinpitäjä. Meillä
on järjestelmän käyttöoikeus ensihoidon
yhteistoimintasopimuksemme kautta.

Ensihoitoyksikkö 123:n ohjaamo on varustettu tietokonetelakalla.

SV210-järjestelmän käyttö

Järjestelmästä apua
tutkimuksessa

Järjestelmän käyttö autoissa kehittyy autokaluston uudistuessa. Nyt käyttäjien sekä
järjestelmän haasteita lisää se, ettei käytössämme olevaa autokalustoa ole alun perin rakennettu tällaisen tietojärjestelmän
käyttöalustaksi. Ohjelmistoteknisistä syistä moniparametridefibrillaattoreista saatavaa mittausdataa ei vielä toistaiseksi siirretä automaattisesti hoitokertomuksiin.

Järjestelmän käyttöönotto elokuun alussa
”pelasti” meidät melkoiselta paperinkäsittelyurakalta. PSHP:n Ensihoitokeskus toteuttaa elokuussa laadunhallintaansa liittyen kuukauden mittaisen aineistokeruun
ensihoidon tehtävien hälytystiedoista, ensihoidon aikaisista tapahtumista ja potilaiden asiakastyytyväisyydestä. Kerättävä aineisto muodostuu kaikista tutkimusjakson
aikana muodostuneista ensihoidon tehtävistä ja kohdatuista potilaista.

Kun tämä toiminto saadaan käyttöön, joudutaan autoissa olevien tulostimien käytössä siirtymään lankayhteyden käyttöön,
koska parametritietojen siirto vie tuolloin tietokoneen ainoan bluetooth-yhteyden käyttöönsä. Acutaan tulossa oleva verkkotulostusmahdollisuus odottaa
vielä toteutumistaan. VALS:n tulostusratkaisu odottaa toteutumistaan. Muihin terveydenhuollon toimipisteisiin sekä
X-tehtävillä potilaille hoitokertomuksen
paperitulostaminen tullaan jatkossakin toteuttamaan auton tulostimella.
Kesällä käyttöön tulleet PI 123 ja PI 421
on jo koritehtaalla varustettu kahdella tietokonetelakalla. SV210-tietokoneelle on
niissä telakka varustettuna ulkoisilla antenneilla sekä ohjaamossa että hoitotilassa.
Tämä ”telakkamalli” on rakennemalli, jota tulevaisuudessa käytetään perusrakenteena. Tulostus on mahdollista lähtökohtaisesti takatelakasta. Valtaosassa vanhaa
autokalustoamme hoitotilaan asennetussa telakassa on vain latausmahdollisuus
auton ohjaamoon asennetun verkkovirtalaturin lisäksi. Näillä rakenteilla on järjestelmä kuitenkin saatu otettua käyttöön
siedettävän tason toimintaominaisuuksilla. Lisäksi kaluston iästä johtuvien haasteiden voittamista varmentaa merkittävästi ensihoitohenkilökunnan venyminen.
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Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja tutkittua tietoa ensihoitopalvelun toteumasta Pirkanmaalla. Tavoitteena on muodostaa kattava kokonaiskuva
muun muassa ensihoidon tehtävien ja potilaiden hoitoketjujen profiilista, aikaviiveiden sekä hoitotoimien ja -päätöksien
merkityksestä potilaiden myöhemmälle
selviämiselle, mahdollisten jatkohoitojaksojen kestolle sekä potilastyytyväisyydelle.
Tutkimuksen tuloksia käytetään ensihoitopalvelun kehittämiseksi.
Tutkimus toteutetaan käsittelemällä laitoksemme osalta nyt uudella järjestelmällä syntyvää sähköistä hoitokertomuskantaa. Ilman sähköistä SV210-järjestelmää
olisimme joutuneet toimittamaan ensihoitokeskukselle paperikopiot kaikista hoitokertomuksista elokuulta, ja tältä onneksi
nyt vältyttiin. Samalla konkretisoituu yksi hankkeen tavoitteista mahdollistaa toimintamme tuloksien aiempaa parempaa
hyödynnettävyyttä lääketieteellisessä tutkimustyöskentelyssä.
Viestivälinehuollolle ja korjaamolle kiitos
panoksestanne ja järjestelmän käyttöönoton mahdollistamisesta, vaikka olimme
keskellä lomakautta.

MUISTOKIRJOITUKSET
Ruiskumestari evp Asko Kujansuu
Tämän vuoden alkukesästä saimme kuulla suruviestin, jossa ilmoitettiin, että eläkkeellä oleva entinen työtoverimme ruiskumestari evp Asko Kujansuu on kuollut.
Hän oli toisen polven palomies, sillä jo
hänen isänsä oli aikanaan ollut palomies
Tampereella. Asko Kujansuu tuli palosotilaan vuosilomasijaiseksi vuonna 1968.
Hän sai viran 1970. Paloesimiehen viran
hän sai 1981 ja ruiskumestariksi hänet nimettiin 1987.
Asko oli luonteeltaan rauhallinen, tasainen
ja hyväntahtoinen työtoveri, joka tuli toimeen kaikkien kanssa. Asko suoritti kaikki hänelle määrätyt työtehtävät kiitettävästi. Esimiehenä hän oli tinkimätön, mutta
samalla myös oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Näitä piirteitä työkaverit arvostivat. Hän oli huomaamaton, eikä tuonut
itseään esille toimissaan. Luonteeltaan hän
oli iloinen, mutta saattoi joskus jännittääkin uusien tilanteiden edessä.
Yksi hänen suosikkitehtävistään oli tutustuttaa ja kouluttaa ensimmäistä kertaa

RANTALAN KOTIARKISTO

KUJANSUUN KOTIARKISTO

sairaankuljetukseen tulevia sairaanhoitajaoppilaita sairasauton tehtäviin ja välineistöön.
Vapaa-ajallaan Asko ei ollut varsinaisesti
minkään lajin urheilumies. Penkkiurheilu
oli hänen lajinsa. Hänet tapasi usein kannustamasta katsomossa, kun palokunnan
urheilijoita oli kentällä. Hänen yhteisöllisyyttään kuvastaa hyvin se, että hän oli
aina pyydettäessä mukana työtovereiden
rakennustalkoissa ja varsinkin silloin, kun
tarvittiin osaajaa rakennuksen antennitöihin. Se oli hänellä taito, jonka hän oli oppinut jo ennen palokuntaan tuloaan toisen
työnantajan palveluksessa.
Asko oli tunnetusti syysihminen. Hän
saattoi usein vaihtaa keskikesälle osuvan
kesälomansa syyskuuhun, jotta pääsi marjametsään, kun marjat alkoivat kypsyä.
Samoin hänellä oli tapana syksyllä käydä
nuottakalassa Visuvedellä työkavereidensa kanssa.
Eläkeläisten muisteloista tekstin koosti,
Jukka Lehtonen.

Ylipalomies evp Aarne Rantala
Elokuussa otimme vastaan tiedon entisen
työtoverimme, Aarne Rantalan, kuolemasta. Aarne Rantala oli kuollessaan eläkkeellä olleista palohenkilöistä vanhin. Hän
oli syntynyt 14.12.1927.
Rantala tuli tilapäiseksi palosotilaaksi
vuonna 1957 ja vuoden 1983 alussa hän
jäi eläkkeelle.
Hänen erityistehtäviinsä palokunnassa kuuluivat alkuvaiheessa letkuverstaan
työt. Työvuosien lisääntyessä hän kävi käsisammuttimen huoltajakurssin ja hänen
tehtävänsä muuttuivat sammutinhuollon
tehtäviksi. Työnsä ohella hän kehitteli käsisammuttimia ja näin syntyi hänen nimikkosammuttimensa eli Rantalan sammutin.
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Aarne kuului ykköstyövuoron suulaimpiin
henkilöihin. Keskusteltiin sitten mistä aiheesta hyvänsä, hän ei jäänyt koskaan sanattomaksi. Hän oli huumorintajuinen ja
hyvä jutunkertoja.
Eläkkeelle jäätyään Aarne osallistui eläkeläisten toimintaan aluksi aktiivisesti. Varsinkin silloin, kun kokouksia pidettiin
Pispan palvelukeskuksessa. Aktiivisuus
osallistumisessa hiipui, kun terveydellisiä
ongelmia muun muassa jaloissa alkoi olla. Viimeiset ajat elämästään hän vietti hoivakodissa.
Jukka Lehtonen

Palopäällikkö Sakari Lehtinen oli
kehittäjä ja osallistuja
Letku & Laastarissa oli vuosina 2015–2016 toimittaja Juhani Katajamäen
kirjoittama Päälliköt-sarja, jossa esiteltiin henkilöt, jotka ovat johtaneet
Pirkanmaan pelastuslaitosta. Yksi heistä on kesäkuussa keskuudestamme
poistunut palopäällikkö Sakari Lehtinen, ja julkaisemme nyt lyhennelmän tästä
artikkelista. Kokonaisuudessaan se löytyy lehtemme numerosta 1/2016.

”

Alkuperäinen teksti: Juhani Katajamäki. Lyhentänyt: Veijo Kaján. Arkistokuvat: Pirkanmaan
pelastuslaitos.

T

ampereella kesäkuun 10. päivänä
1943 syntyneen Sakari Lehtisen
palokuntaura alkoi kotikaupungissa. Palomies- ja palokorpraaliaika ajoittuivat vuosiin 1961–1971. Noina vuosina hän
myös opiskeli rakennusinsinööriksi.
Koulutus vei opettajaksi Valtion palo-opistoon Espooseen 1971 ja vielä samana
vuonna Helsingin kaupungin palolaitokseen paloinsinööriksi. Ura eteni vauhdilla,
ja virka Helsingin palolaitoksen II. apulaispalopäällikkönä koitti 1973.

Takaisin Tampereelle
”Tampereelle takaisin” oli edessä 1978,
kun hänet valittiin kaupungin palopäälliköksi (sittemmin palo-väestönsuojelupäälliköksi). Lehtinen oli Tampereen kaupungin viimeinen palopäällikkö. Lehtisen
aikana palolaitos muuttui pelastuslaitokseksi ja palopäällikön virka pelastuspäälliköksi.
1970-luvulla palolaitosten toimiala laajeni. Palo- ja pelastustoimi jaettiin palonehkäisyyn sekä sammutus- ja pelastustoimeen. Palonehkäisyä olivat nyt
rakenteellinen palonehkäisy, palotarkastus, tulisijojen ja savuhormien nuohous,
ilmanvaihtohormien puhdistus, palovartiointi ja metsäpalojen ehkäisy sekä tiedotus-, valistus- ja neuvontatoiminta
Pelastustoimimuutosten mukana laitoksen
pelastusluonne korostui: ihmiset ja heidän
auttamisensa oli keskeistä. Se tuli näkymään etenkin sairaankuljetuksessa, jonka
asemaa Lehtinen voimallisesti kehitti. Hän

näki kirkkaana uuden polun sairaankuljettamisesta kohti tehohoitoa kohteessa ja
kuljetuksen aikana, ja että organisaatioina
nopeat ja pätevät voittavat hitaat ja pätevät, eikä saavutettuihin asemiin saa jäädä.
Vuonna 1992 hän muistutti, kuinka palo- ja pelastustoimessakin tulee tottua
avoimeen kilpailuasetelmaan muiden
palvelujentarjoajien kanssa. ”Selkeimpänä alueesta, jossa kilpailu on tällä hetkellä täyttä totta, on sairaankuljetus”, hän
kirjoitti Pelastustiedon Järjestönurkassa
vuonna 1993.

Aikaansaapa osallistuja
Aktiivinen palopäällikkö tunsi velvollisuudeksi toimia kuntaa laajemmalla sektorilla. Aluetasolla hän oli voimakkaasti rakentamassa Hämeen pelastusliittoa, kun
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Pelastustoimimuutosten
mukana laitoksen pelastusluonne korostui:
ihmiset ja heidän auttamisensa oli keskeistä.

Suomen Palontorjuntaliiton lääninorganisaatio ja alueelliset väestönsuojelujärjestöt fuusioituivat. Hän oli lääninliiton
ja sittemmin Pelastusliiton puheenjohtaja 10 vuotta. Hänellä oli iso rooli SPTL:n
ja Suomen Väestönsuojelujärjestön yhdistymisessä 1993 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöksi. Hän oli järjestön ensimmäinen varapuheenjohtaja.
Lehtisellä oli lukuisia luottamustoimia. Jo
mainittujen lisäksi hän on ollut Suomen
Palopäällystöliiton puheenjohtaja, Palosuojelurahaston johtokunnan jäsen, pelastushallinnon neuvottelukunnan jäsen,
pelastushallinnon koulutuskeskuksen johtokunnan jäsen ja Tampereen aluehälytystoimikunnan puheenjohtaja.
Aktiivisuutta riitti myös moniin komiteoihin ja työryhmiin: hän ehti valtioneuvoston asettaman sammutus- ja pelastustyöryhmän sekä sairaankuljetustyöryhmän
puheenjohtajaksi, sisäministeriön asettaman pelastushallintotyöryhmän jäseneksi ja Suomen Standardisoimisliiton asettaman teknisen komitean CEN TK 108:n
jäseneksi. Lisäksi hänen asiantuntemustaan käytettiin lukuisissa projekteissa ja
erityiskysymyksissä.

Keskuspaloaseman saneeraus 1986 on Lehtisen käsialaa. Avajaisissa Tampereen päivänä taloon tutustuivat sisäministeri Kaisa Raatikainen, joka vihki rakennuksen, ja
maaherra Risto Tainio (oik.). Lehtisen kanssa isäntänä lautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki Aro.

Oman laitoksen kehittäjä
Kun palotoimi 1970-luvulla muuttui pelastustoimeksi, kävi keskuspaloaseman tilanahtaus varsinkin sairaankuljetuksen
osalta sietämättömäksi.
Palopäällikkö Lehtinen käynnisti välttämättömät peruskorjaus- ja lisärakennushankkeet ja rakennusinsinööri Lehtinen
hoiti palolaitoksen puolesta suunnittelua
ja rakentamista.

Sitä hän teki myös henkilöstöratkaisuin.
Aloittaessaan palopäällikkönä henkilökunnan määrä oli 139. Vuonna 1994 luku
oli lähes kolminkertaistunut henkilökunnan määrän ollessa 316. Sairaankuljetuksen kasvavasta roolista hänellä oli jo
varhain selkeä näkemys: palomies-sairaankuljettajan koulutusta pitää kehittää perustasolta hoitotason suuntaan.

Sakari Lehtinen Pirkkalan VPK:n 50-vuotisjuhlassa 1992.

Lehtisen rakennusinsinöörikoulutus näkyi
kiinnostuksena paloehkäisyn kehittäjänä.
Suurisuuntainen palotapausten seurantajärjestelmä 1980-luvun lopulla oli perusta valtakunnallisen onnettomuustilastointi
ONTI:n syntyyn. Lehtisen aikana palon
ehkäisy sai sille kuuluvan ison roolin.

JARMO RUOTSALAINEN

Laitoksen onneksi keskuspaloaseman vieressä oli kaupungin omistama tyhjä tontti. Sinne rakennetusta monitoimitalosta ja
sen maantasakerroksesta tuli tuiki tarpeellinen tila paitsi sairaankuljetukselle eli tulevalle ensihoidolle myös erikoiskalustolle.
Toiseen kerrokseen tuli majoitus- ja luentotiloja.
Uudisrakentamisen vanavedessä myös
Keskuspaloasema saneerattiin uuteen uskoon vanhaa kunnioittaen. Uuskorjatun
rakennuksen vihki sisäministeri Kaisa
Raatikainen Tampereen päivänä 1986.

Näkijä
Vaikka ison laitoksen päällikkyys oli voimakkaasti hallinnollisvoittoista, Sakari
Lehtinen oli ehtinyt antaa voimakkaan panoksensa myös operatiiviselle palo- ja pelastustoimelle. Hän suosi koulutusta ja piti monin ajoneuvo- ja kalustohankinnoin
huolta tehokkaan sammutus- ja pelastustoiminnan edellytyksistä.

Työkaverit pelastuslaitokselta saattelivat Sakari Lehtisen viimeiselle matkalle
2.7.2021 Tampereen tuomiokirkossa.
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ELÄKKEELLE
VILLE NASKALI

Palomestari Tommi Lönnqvist
Palomestari Tommi Lönnqvist siirtyi ansaitulle eläkkeelle elokuun alussa oltuaan
mukana pelastuslaitoksen toiminnassa yli
50 vuoden ajan. Vuonna 1967 Tommi liittyi Punkalaitumen VPK:n nuoriso-osastoon ja sen jälkeen hän on vaikuttanut
monella saralla pelastustoimessa niin Pirkanmaalla kuin valtakunnallisestikin.
Punkalaitumen, Äetsän, Sastamalan ja
Hämeenkyrön alueille rakentuneen virkauran aikana Tommi on työskennellyt
sairaankuljettajana, palomiehenä, palotarkastajana, apulaispalopäällikkönä sekä
viimeisimpänä Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävänä palomestarina lännen alueella asemapaikkanaan Nokian paloasema.
Tommi tunnetaan myös aktiivisena kouluttajana, ja erityisesti tieliikennepelastaminen on ollut yksi hänelle tärkeistä
aihealueista. Myös pelastusvälineiden hankinta ja ylläpito ovat kuuluneet palomestarin tehtäviin. Tällä saralla Tommi on kehittänyt toimintaa myös valtakunnallisesti
ja järjestötoiminnan aktiivisuuden kautta
tietämystä on saatu jaettua myös muiden
pelastuslaitosten käyttöön.

PELASTUSLAITOKSEN ARKISTO

Palomies Jarmo Hakala
Jarmo ”Sergei” Hakala eläköityi 1.8.2021.
Jarmo aloitti vs. palomiehenä 13.4.1982
ja seuraavan vuoden Palo-opiston sekä sitä seuranneen sairaankuljettajakurssin jälkeen töitä on riittänyt. Vakituiseen
virkaan hänet valittiin vuoden 1986 alussa. Sammutinhuoltajana, nostolavamiehenä ja kuntotestaajana työskennellyt ohutluominen kaukosäätimen vartija oli mies
paikallaan, kun töitä alettiin tekemään. Sisäkatto aukesi vaivatta, kun muut vielä etsivät tikkaita.

Ylipalomies Antero Perkiö eläköityi
1.6.2021. Hänen pelastusalan uransa
alkoi Tampereen pelastuslaitoksessa
vuonna 1980.

Vahva iso mies oli jo palokuntaan tullessaan niittänyt mainetta melontarintamalla ja edustanut Suomea myös Moskovan
olympialaisissa 1980. Kanadalaiskaksikko oli Jarmon ja hänen veljensä paraatilaji, mutta myös yksiköiden puolelta mitalikaappi on saanut täydennystä. Melonta on
ollut vahvasti mukana myös aktiiviuran
jälkeen ja palokunnankin porukalle järjestetyistä melontaretkistä on päässyt moni nauttimaan.
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Tommi on Punkalaitumen VPK:n kasvatteja ja sieltä löytyy vahva tausta uralle. VPK:n päällikkönä Tommi toimi
1970- ja 1980-lukujen taitteessa yhteensä
seitsemän vuoden ajan. Sopimuspalokuntien piirissä Tommi onkin ollut arvostettu henkilö ja moni on kulkenut Tommin
koulutuksien kautta osaksi pelastustoimen
kokonaisuutta.
Tommi on ollut uransa aikana Suomen
Palopäällystöliiton toiminnassa mukana
ja toiminut muun muassa pelastustoimintajaoston johtokunnassa sekä muutoinkin aktiivisesti liiton tehtävissä. Myös ammattiyhdistyksen paikallisosasto on saanut
nauttia Tommin toiminnasta eri asioiden
parissa.
Aikanaan Tommin ura alkoi Kyrösjärven
rannalla nuoriso-osaston leiriltä ja samassa paikassa Tommi saateltiin työtovereiden
toimesta eläkepäiville. Kiitokset Tommille
hienosta urasta pelastustoimen palveluksessa ja leppoisia tulevia päiviä.
Ville Naskali

Aina auttavainen mies on täyttänyt elämäänsä monipuolisesti. Palokunnan pihassa on auton perästä käyty kauppaa työkavereiden kanssa ja myös toreilla mies on
ollut tuttu näky. Jylhä ulkomuoto ja kauppamiehen maine ovatkin tuoneet miehelle
lempinimen, jolla hänet tunnetaan paremmin palokunnassa kuin omalla nimellänsä. Vaatteita on ollut kaupan, toreilla ja
tapahtumissa on paellalla valmistettu ruokaa ja kaikkien palokuntalaisten tuntemia
rapeita muikkuja.
Maailmanmatkaajan repertuaari on ollut laaja. Rohkeutta ja omistautumista ”Sergeiltä” on löytynyt ja matkan varrelle mahtuu varmasti lukematon määrä
hienoja kokemuksia niin työyhteisöstä kuin vapaa-ajaltakin. Harva voi kertoa
pyörittäneensä hotellia Kambodžassa. Jos
edes puolet suomalaisista omistautuisivat
omalle toiminnalleen yhtä intohimoisesti,
olisi Suomen kansantalous pelastettu.
Ville Naskali

ELÄKKEELLE
Palomies Tapio Sillanpää
Elokuun alussa eläkkeelle jäänyt Tapio Sillanpää tuli Tampereen palolaitokselle töihin keväällä 1981 vs. palomieheksi. Nuori musiikin parissa viihtynyt mies tultiin
melkein kotoa hakemaan, sillä sukurasite toisen viranomaisorganisaation puolelta toi kyselyn osallistua kesämiestesteihin.
Palolaitoksen työvuorouudistuksen myötä
uusia paikkoja aukesi useita ja samaan aikaan tulleita kollegoita onkin työskennellyt suuri joukko.
Työn sisältö ja koulutusvaatimukset tulivat tietoon vasta töihin tultua ja seuraavana vuonna matka jatkuikin Otaniemen Palo-opiston kurssille ja koulutus täydentyi
sairaankuljettajan täydennysjaksolla.
Työuransa Tapio teki suurimmalta osin
Tampereella Keskuspaloasemalla kolmosvuorossa, mutta viimeisinä työvuosinaan
hän työskenteli ”Kaakon kulmalla” ja eläköityi Oriveden paloasemalta. Eläkekahvit
juotiin porrastetusti Kangasalan paloasemalla ja paikalle saapuneiden työtovereiden kanssa oli monta hyvää kertomusta
jaettavaksi matkan varrelta. Juttuja riitti ja
niiden pohjaltakin voidaan todeta Tapion
olleen erittäin pidetty työyhteisön jäsen.

Paloesimies Jukka-Pekka Räsänen
Heinäkuun alussa eläkkeelle jääneen Jukka-Pekka Räsäsen kipinä palokuntauralle
lienee syttynyt jo verenperintönä niin isän
kuin enonkin kautta. Jo 1970-luvun puolivälistä löytyy arkistoista maininta käydystä nuoriosaston johtajakurssista.
Työt ja harrastukset veivät kuitenkin aluksi asentajan töihin, mutta kipinä alalle kuitenkin paloi ja 1983 Jukka liittyi Vammalan sivutoimiseen palokuntaan ja 1985
Otaniemen kautta tp-palomieheksi.
Uransa aikana Jukka on käynyt laajalti läpi koko laajan tehtäväkentän. Palomiehen virkaan Vammalaan Jukka tuli 1989,
2000-luvun alusta ylipalomieheksi ja paloesimiehen virkaan 2009. Väliin mahtui
vielä noin 1,5 vuoden kokemus palomestarin sijaisuudesta lähinnä Mouhijärvellä.

Musiikki on ollut ”Tapin” elämässä vahvasti mukana niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Rumpuja on soitettu monessa eri
kokoonpanossa ja 1990-luvun alkupuolelta alkaen myös palokuntabändi Hot Poissin kanssa. Joulujuhlissa ja monissa muissa pelastuslaitoksen tapahtumissa on saatu
nauttia bändin esityksistä ja keikkaa on
heitetty myös tanssisalien puolella ja yksityistilaisuuksissakin. Jekkuja on kuulemma mahtunut monia matkan varrelle, mutta kaikkia ei kuulemma uskalla julkaista.

TAPIO SILLANPÄÄN KOTIARKISTO

Tapio on ehtinyt olemaan monessa mukana. Myös tämän henkilöstölehden aloituksessa Tapiolla on ollut suuri rooli, kun
Letku & Laastaria tehtiin alkuaikoina operatiivisen henkilöstön toimesta. Valokuvaus on ollut myös lähellä sydäntä ja uran
varrelta löytyykin mittava valokuvakokoelma. Myös kaitafilmille Tapio on kuvaillut. Ehkä saamme tulevaisuudessa näitä kuvia vielä jossain nähdäkin. Muuton
vuoksi varastoon joutuneet rummutkaan
tuskin pääsevät pölyttymään eläkepäivinä.
Kiitokset kuluneista vuosista ja menestystä tulevaan.
Ville Naskali

taten alueen laitehuollosta ja aseman venekalustosta. Pitkäaikainen moottoripyöräharrastus antoi hyvän pohjan ja Jukka
vastasikin aseman mönkijän ja moottorikelkan toimintakunnosta.
Vuosien varrella tehdyt monet yhteiset
retket niin palomiesurheilun kuin jääkiekon MM-kisojen osalta pysyvät mukavina
muistoina mukana olleiden mielessä. Eläkepäiviään Jukka viettää Kokemäenjoen
rantamaisemissa Kiikassa ja jäähdyttelee VPK:n hälytysosastossaW nuoruudesta saakka säilyneen moottoripyöräharrastuksen ohella.
Jukalle kiitokset yhteisistä vuosista ja tunnollisesti hoidetuista tehtävistä. Hyviä eläkepäiviä!
Jarmo Ranta

Käsistään kätevänä tunnettu Jukka kouluttautui muun muassa vesisukeltajaksi,
pi-huoltajaksi ja rannikkolaivuriksi vas27
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Hervannan paloasema
▶ Paloasema numero 14
▶ Valmistunut 2003
▶ Hervannan valtaväylä 100, 		
33720 Tampere

