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PÄÄKIRJOITUS

Anna aikaa ajatuksille
Mediasta tulee tuutin täydeltä tietoa. Asiantuntijat käyttävät kieltä omista lähtökohdistaan, ja sitä ei aina kuulija ymmärrä. Joskus
tarkoitus on myös kierrellä tosiasioita. Tämän kaiken informaatioähkyn seassa ihmisen täytyisi tehdä työssään ja yksityiselämässään tärkeitä päätöksiä nopeasti. Ihmisen ajattelunopeus ei kuitenkaan ole tiedonvälityksen ja epämääräisten ilmausten kanssa
samassa suhteessa nopeutunut. Tarvitsemme aikaa päätösten tekoon.
”Pyrytti”. Näin korvasi kirjailija Jari Tervo lauseen ”Ulkona oli
sankka lumipyry”. Yhteen sanaan on tiivistetty kaikki olennainen
tieto. Päinvastainen esimerkki on filosofi Pekka Himasen kirjasta
”Sininen Suomi”, jota arvosteltiin kirjaksi, joka ei kerro mitään.
Kukkapenkki on Himasen mukaan ”korotettu istutusalue, jossa
kasvaa kukiksi luonnehdittavia kasveja”. Näin saadaan korvattua
yksi sana seitsemällä, kun kirjaan täytyy saada pituutta.

kaisuutta, mutta olisi tärkeää ymmärtää myös toimintaympäristöjä eli alustoja, joiden luomat kontekstit erilaisia sisältöjä ainakin
joissain määrin raamittavat. Vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri ovat väistämättä erilaisia esimerkiksi suljetuissa Facebook-ryhmissä kuin kaikille avoimella Suomi24-foorumilla”.
Tämä tutkijan kertoma asia yksinkertaisuudessaan merkitsee sitä,
että ymmärtäisimme hahmottaa sosiaalisen median keskustelussa sen tahon, joka viestejä laittaa ja osaisimme vaatia lähdetietoja. Vasta tämän jälkeen muodostaisimme oman mielipiteemme.

Kiertoilmaisuja taas käytetään, jos asiaa ei haluta sanoa suoraan
tai halutaan kuulostaa fiksulta. Esimerkiksi työelämässä kiertoilmaisuna - ei tosin enää - pidetään sanaa haasteellinen, vaikka se
tarkoittaa ongelmallista. Tehokas projekti saattaa tarkoittaa, että
aikaa on liian vähän. Ketterä toteutusmalli voi tarkoittaa sitä, että
ei itsekään tiedetä, toimiiko tämä. Globaaliin ratkaisuun on luettu muutama tutkimus ja Wikipediaa. Ykkösnyrkki ja unelmatiimi on kasa ihmisiä, jotka eivät ole koskaan tehneet töitä yhdessä.
Tässä muutamia esimerkkejä, miten kielellä voidaan esittää asioita omien tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Tämä on nyt erityisen tärkeää, kun yhteiskunnassa on meneillään merkittäviä muutoksia. Keskustelu sosiaali- ja pelastustoimen uudistuksesta herättää tunteita. Vaalit ovat tulossa ja meidän
täytyisi osata suhtautua asiaan tiedolla, ei pelkästään tunteella.
Erityisen tärkeää on nyt muistaa myös se, mitä tietoa liikkuu sosiaalisessa mediassa koronarokotuksiin liittyvistä ”totuuksista”.
Muistammeko tarkistaa lähdetiedot?

Media- ja somelukutaito

Rännikauppias, hyvää iltaa

Jotta viestit ymmärrettäisiin mahdollisimman hyvin, täytyisi lukijan tai kuulijan tunnistaa viestin lähettäjän taustat. Kun seuraamme median välittämiä uutisia, niin meillä tulisi olla tieto,
mikä media ja miten asioita esitetään. Medialukutaidolla tarkoitetaankin taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida
kriittisesti erilaisia mediasisältöjä.

Tähän loppuun kerron kevennyksen. Tulin töistä kotiin ja hetken päästä ovikello soi. Ovella oli rännikauppias, joka kertoi nimensä ja toivotti hyvää iltaa. Kerroin, että ränniremontti ei ole
ajankohtainen. Kauppias oli ammattitaitoinen ja hetken päästä
hän oli jo olohuoneessa tekemässä tarjousta. Kysyin, koska päätös pitää tehdä. ”Samantien, koska näin halpa tarjous ei toistu”,
oli vastaus. Sanoin, että en tee päätöstä tämän tapaisesta asiasta
nukkumatta yötä.

Median kanssa kyllä Suomessa vielä pärjää, sillä tietoa tuottavat
alan ammattilaiset. Jos mielenkiintoa on, ja jos asia kiinnostaa,
vastaanottaja löytää helposti lähteet ja kanavat, joista voi tiedon
oikeellisuuden tarkistaa.

Nukuin yön yli ja laitoin viestin, että rännikauppaa ei tehdä. Ehdin ajatella, tarkistaa keskimääräisen hinnan googlettamalla ja
tarkistaa toimittajan taustat. Säästin useamman satasen.

Mutta miten suhtaudumme sosiaalisen median tuottamaan tietoon? Tohtorikoulutettava Elina Vaahensalo on tutkinut sosiaalisen median medialukutaitoa valmistuvassa väitöskirjassaan. Hänen mukaansa ”medialukutaito mielletään sosiaalisen median ja
internetin yhteydessä usein kyvyksi hahmottaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tuotettujen sisältöjen mahdollista todenmu-

Kiireetöntä ja ajatuksellista joulua lukijoillemme!
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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UUTISKIPINÄT

Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.
KIRSI KAIVONEN

P

irkanmaan pelastuslaitos osallistui marraskuun alussa sisäministeriön järjestämään kuvauspäivään, joten ministeriön
julkaisuissa voikin tulevaisuudessa näkyä tuttuja kasvoja. Vastaavanlainen kuvauspäivä järjestettiin myös Jokilaaksojen pelastuslaitoksella. Kuvattavana tässä palomestari Tiia Turunen Tilanne- ja johtokeskuksessa.

20 VUOTTA SITTEN

L

etku & Laastari ilmestyi vuonna 2001 kaksi kertaa. Vuoden toisessa numerossa kerrottiin muun muassa muutoksista palkanmaksupäivissä euroon siirtymisen vuoksi.
Lisäksi lehdessä oli artikkeli hätäkeskuksesta otsikolla "Hätäkeskus muutosten keskellä". Jutussa kerrotaan, että Pirkanmaan hätäkeskusalueeseen kuuluu 33 kuntaa ja noin
450 000 asukasta. Henkilöstöä on 1+18+3 sekä palomiespäivystäjä 6 tuntia päivässä. Hätäkeskus hoitaa vuodessa noin 65 000 tehtävää. Valtiollistaminen on suunnitteilla
vuoteen 2006 mennessä.
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UUTISKIPINÄT
HETKI ARJEN KESKELTÄ
KIRSI KAIVONEN

Varushuollossa vaatehuoltaja
Minna Ylimäki työn touhussa
2.11.2021.

P

irkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta kokousti uudella kokoonpanolla ensimmäistä kertaa Keskuspaloasemalla 22.11.2021. Kuvassa Erkki Hyöki (vas.), Marko Honkanen, Anita Huhtala, Johanna Hiiri, Jarmo Kalliola, Emma Selin, Kari Niemelä (pj.), Heidi Jokela (vpj.), Erkka Varjonen ja Petteri Hiltunen.
Pelastustoimen neuvottelukunta on toiminta-alueen kuntien yhteiselin. Se osallistuu esitysten tekemiseen, jotka koskevat
talousarviota ja palvelutasoa. Neuvottelukunta tekee myös osaltaan esityksiä kuntien pelastustoimen kehittämistä koskevista asioista. Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme jäsentä, Tampereen kaupunkiseudun kunnista (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) kolme jäsentä sekä muista kunnista (Akaa, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Parkano, Sastamala, Valkeakoski, Virrat, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kihniö, Kuhmoinen, Punkalaidun, Pälkäne,
Ruovesi, Urjala) yhteensä neljä jäsentä. Lisäksi jokaiselle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta.
VEIJO KAJÁN
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UUTISKIPINÄT

Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.
OLLI-PEKKA OJANEN

T

asavallan presidentti Sauli Niinistön 6.12.2020 myöntämiä ansiomitaleita jaettiin koronan vuoksi vasta nyt loppuvuodesta 9.11.2021 Raatihuoneella Tampereella. Pirkanmaan pelastuslaitokselta ansiomitalin saivat pelastuspäällikkö Matti Isotalo, Suomen Leijonan ritarimerkki; operatiivinen päällikkö Kupiainen Mika, Suomen Leijonan ansioristi;
ruiskumestari evp. Heikki Kivelä, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein.

T

Tampereen kaupungin hopeinen ansiomitali 20 vuoden
palvelusta:
▶ Ahola Sami Johannes, paloesimies
▶ Autio Riku Jaakko, palomies
▶ Hermikoski Pekka Tapani, palomies
▶ Köykkä Mikko Matias, palomies
▶ Lahti Janne Kim Marko, ensi hoitaja
▶ Laine Harri Johannes, palomies
▶ Leppänen Jukka Kaleva, ylipalomies
▶ Mellin Pekka Jukka, palopäällikkö
▶ Mäkinen Janne Juhani, yli palomies
▶ Mäntyniemi Tuomo Tapio, palomies
▶ Oikkonen Tomi-Pekka, palomestari
▶ Remsu Petri Marko Juhani, palomies
▶ Riihelä Seppo Antero, ylipalomies
▶ Sainivaara Marko Juhani, ensihoitaja
▶ Sanerma Sami Petteri, palomies
▶ Setälä Hannu Juhani, palomies
▶ Suppula Kari Antero, paloesimies
▶ Taatila Pasi Petteri, palomies
▶ Tabell Vesa Kristian, palomies
▶ Tamminen Harri Juhani, paloesimies

ampereen kaupunki palkitsee vuosittain ansiomitaleilla 40, 30 ja 20 vuoden palvelusta työntekijöitään.
Aiemmista vuosista poiketen kaupunki ei järjestä enää
yhteistä juhlatilaisuutta, vaan kukin kaupungin yksikkö
järjestää oman mitalinjakotilaisuutensa. Pelastuslaitoksen
tilaisuus järjestetään vuoden 2022 alkupuolella.
Vuonna 2021 palkittavia pelastuslaitokselta ovat seuraavat henkilöt.
Tampereen kaupungin ensimmäisen luokan kultainen
(I) ansiomitali 40 vuoden palvelusta:
▶ Lahti Jukka Kalevi, palotarkastaja
▶ Perkiö Antero Tapani, ylipalomies
Tampereen kaupungin toisen luokan kultainen (II)
ansiomitali 30 vuoden palvelusta:
▶ Ahlfors Anneli Ristiina, toimistosihteeri
▶ Helander Joni Henry, palomies
▶ Helminen Timo Petteri, palomies
▶ Korkiamäki Tommi Juhani, paloesimies
▶ Mettalo Jarkko Jyri Juhani, palomies
▶ Moisio Jouko Olavi, valmennussuunnittelija
▶ Ojanen Olli-Pekka, pelastusjohtaja
▶ Tamminen Heikki Einari, paloesimies
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LOVe-tentit ensihoidon osaamisen
ja laadun takeena
Asenteet LOVe-tentteihin ovat muuttuneet myönteisiksi. Pelastuslaitoksen
henkilöstö kokee ne tärkeänä osana omaa ammatillista osaamista.
Tenttejä ei tarvitse pelätä, vaan lääkelaskuistakin kyllä selviää.

Teksti: Veijo Kaján. Kuva: Harri Kailajärvi.

P

irkanmaan pelastuslaitoksella lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä
on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan jatkuvasti ja osallistua työnantajan
ja sairaanhoitopiirin järjestämään täydennys- ja lisäkoulutukseen. Lääkehoidon
osaamista valvotaan testauksin ja potilasasiakirjojen tarkistuksin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella
on käytössä lääkehoidon osaamisen varmistamiseen LOVe-tentti eli Lääkehoidon
Osaaminen Verkossa. Tentti on voimassa
viisi vuotta kerrallaan. Sen lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoidon osaamisen hallintasuunnitelmassa on kuvattu,
miten lääkehoidon osaamista koulutetaan
ja valvotaan.

LOVe:ssa eri osiot
Hoitotason ja perustason LOVe-koulutuksiin sisältyy lääkeosaamisen perusteet
(LOP l, ll ja lll), PKV-osio eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden tunteminen sekä kivun lääkehoito
(KIPU 1). Lisäksi hoitotason tentissä täytyy osata lääke- ja nestehoito laskimoon
(IV) sekä lasten lääkehoito (LAS).
Tentin suorittaneilla pelastajilla ja ensihoitajilla on oikeus ja velvollisuus potilaan
lääkitsemiseen. Vastuu lääkitsemisestä
ambulanssissa on hoitotason ensihoitajalla. Luvan ja oikeuden myöntää aina osaston vastuulääkäri.

Asenteet muuttuneet
Pelastuslaitoksella ensimmäiset LOVe-tentit tehtiin vuonna 2008. Ensimmäisessä
ryhmässä ollut lääkintämestari Harri Kailajärvi on tämän jälkeen ollut vastuuhenkilönä LOVe-tenteissä.
LOVe-tentit eivät aluksi palomiehiä koske-

LOVe-tenttiä tekemässä "luolassa". Vuonna 2019 LOVe-tentin suorittaminen tuli
osaksi palomiehen viran kelpoisuutta.
neet eikä kiinnostusta ollut. Mutta vuosien
saatossa asenteet ovat muuttunet myönteisimmiksi. Testit mielletään kuuluvan palomiehen perustyöhön, jos osallistutaan
ensihoitoon. Vuonna 2019 LOVe-tentin
suorittaminen tuli jo osaksi palomiehen
viran kelpoisuutta.

tautumiseen. Moodlen tietopohja on erittäin laaja sekä teoria- että laskuesimerkkien muodossa.

Pelastuslaitoksella nimetään puolivuosittain henkilöstö, joka osallistuu ensihoitoon, ja joiden pitää LOVe-tentti suorittaa.
Harri Kailajärvi pitää kuitenkin tärkeänä,
että operatiiviseen toimintaan osallistuvienkin olisi hyvä suorittaa LOVe-tentti.
Tämä pitää yllä sitä teoreettista ammattitaitoa, jota tarvitaan esimerkiksi ensivastetehtävissä.

– Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ”lyhyt matikka” olisi hanskassa vaan sitä, että ensihoidossa ei lääkemääriä laskukoneella
lasketa. Meillä on ensihoidossa selkeä protokolla, jota noudatetaan sekä lasten että
aikuisten osalta.

– Myös kaikki yksikönjohtajat olisivat tervetulleita suorittamaan perustason LOVe-vaatimuksiin kuuluvat vaateet, lisää
Kailajärvi.

LOVe-tenttejä ei kannata pelätä
LOVe-moodle opiskeluvälineenä antaa
erittäin hyvin pohjan tentteihin valmis7

– Pelastuslaitoksen henkilöstön ”akilleenkantapää” ovat lääkelaskut, kertoo Kailajärvi.

Hänen mukaansa lääkelaskuilla ylipäätään
varmistetaan se, että henkilöllä on hanskassa lääkelaskennan peruskäsitteet ja ennen kaikkea sen yhdistäminen käytännön
osaamiseen kentällä. Yksinkertaistaen tiedolla ja taidolla luodaan se ammattitillinen
laadun tae mitä kansalaiset meiltä odottavat.
– Kaiken kaikkiaan tenteissä ylipäänsä on
ollut rento tekemisen meininki, Kailajärvi pohtii.

Pelastusjohtajan
vuosikatsaus
Vuosi 2021 sisälsi koronaa, kehittämistä ja arjen työtä.
Kuluneen vuoden aikana pelastuslaitos pärjäsi hyvin
toimintaympäristön haasteista huolimatta ja on siirtymässä
uuteen isäntäorganisaatioon hyvässä kunnossa.

P

irkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 toimintaa ja toimintakykyä voisi hyvin yleisellä tasolla kuvata sanalla ”kestokyky”. Tällä hieman
erikoisella avauksella tarkoitan sitä, että koko vuoden kestäneestä koronapandemiasta ja sen vaikutuksista huolimatta
olemme pystyneet suoriutumaan tehtävistämme ja toimintamme kehittämistyöstä
erinomaisen hyvin.
Eri toimintojen raportointi- ja seurantaluvut osoittavat, että pääpiirtein meille asetetut tavoitteet on saavutettu ja ne poikkeamat, mitä toiminnoissa on ollut, ovat
johtuneet meistä riippumattomista syistä.

Uusia hankkeita ja käytännön
kehittämistä
Jos aluksi tarkastellaan eri toimintojen kehittämistä, esille nousee Numeron-projekti, joka on keskeinen elementti henkilöstöhallinnon työkaluna ja saa maalinsa
vuoden 2022 alun käyttöönotossa. Ensihoidossa sähköinen ensihoitokertomus
on niin ikään malliesimerkki hyvästä ja
erittäin käytännönläheisestä kehitysprojektista.
Pelastuslaitoksen oma osaamiskeskus on
saanut vauhtia ja kuluneen vuoden aikana toiminta on muokkaantunut haluttuun
suuntaan. Tämä kokonaisuus tulee jatkossa olemaan hyvin keskeinen kaikessa kehittämistyössä.

ovat malliesimerkkejä viestinnän hienoista kehittämisprojekteista.

Toimintavalmiuden haasteet
Pelastustoiminnan ja ensihoidon perustehtäväkentässä on ollut haasteita. Tampereen keskustan voimakas rakentaminen ja
erilaiset vaihtuvat liikennejärjestelyt ovat
haastaneet toimintavalmiusaikoja. Nyt
kuluvan vuoden ja lähivuosien työsarkana
onkin keskittyä Tampereen toimintavalmiuden kehittämiseen kaupunkikeskuksen saavutettua pysyvämpää olotilaa.
Uusien paloasemien kehitystyö läntisellä
ja eteläisellä alueella ovat menossa ja itäisen tukikohdan paikka on tutkinnassa. Samoin pitkällä tähtäimellä on otettu huomioon paloaseman sijainti Hiedanrannan
rakentuvalla alueella.

" Vuoden 2021 toimintaa ja toimintakykyä
voisi hyvin yleisellä
tasolla kuvata sanalla
”kestokyky”.

Uudet verkkosivut ja loppuvuonna startannut Tampere liekeissä -näyttely taas

" Tämän hetken valmistelutilanne ja pelastuslaitoksen asema siinä
ovat hyvällä tolalla ja
alustavat suunnitelmat
pelastuslaitoksen organisoitumisesta hyvinvointialueeseen ovat
esitystemme mukaiset.

Ensihoidon osalta on korona-ajan vaihtelukin huomioiden silmiin pistävää loppuvuoden tehtävämäärien kasvu. Tähän
haasteeseen on pyritty vastaamaan yksikkösijoittelulla ja käynnistämällä tiedottamista koskien muun muassa 116117-palvelun käyttöä.

Henkilöstön työhyvinvointi ja
häirintä keskiössä
Syksyllä nousi esiin tiedotusvälineissä erittäin voimakkaana kiusaamista, häirintää ja
erityisesti seksuaalista häirintää koskeva
uutisointi pelastusalaa koskien koko maassa. Aiheen käsittely avoimesti on ehdottoman tärkeää ja aiheisto on sinänsä meille tuttua.
Olemme jo vuosia pyrkineet tunnista-
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JARMO RUOTSALAINEN

Tulevia haasteita on myös massiivisen iso organisaatiomuutos sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen piirissä, kirjoittaa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen vuosikatsauksessaan.

maan ensin kiusaamisteemalla ja sitten
häirintäteemalla olevia ilmiöitä keskuudessamme ja töitä on pyritty tekemään
niin Kunta10-tulosten analysoinnilla kuin
korjaavilla toimenpiteillä esimiestyössä
ja valistuksella henkilöstön keskuudessa. Tätä työtä meidän täytyy sitkeästi jatkaa, jotta edelleen pystymme lunastamaan
paikkamme hyvänä ja turvallisena työyhteisönä.
Työilmapiiri Pirkanmaan pelastuslaitoksella on hyvä ja keskusteluyhteys henkilöstön edustajien ja eri toimijoiden sekä
talon johdon välillä toimii erinomaisesti. Näitä edelleen vaalimalla ja työyhteisötyöhön panostamalla ja jokaisen meidän
omalla ajattelulla pärjäämme kyllä hyvin
nyt ja tulevissakin haasteissa.

Kohti uutta
Tulevia haasteita on myös massiivisen iso
organisaatiomuutos sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen piirissä. Loppuvuosi 2021 ja koko vuosi 2022 tulevat keskittymään hallinnon ja osin toimintojenkin
osalta hyvinvointialueuudistukseen. Tämä työ on parhaillaan täydessä vauhdissa
ja se kuormittaa sitä koskevaa henkilöstöä
ja vaatii meiltä eri tehtävien priorisointia.
Tämä priorisointi taas tulee näkymään kehittämistyön hillitsemisenä ja keskittymisenä vain olennaiseen. Tämän hetken valmistelutilanne ja pelastuslaitoksen asema
siinä ovat hyvällä tolalla ja alustavat suunnitelmat pelastuslaitoksen organisoitumisesta hyvinvointialueeseen ovat esitystemme mukaiset.
9

Aihe tulee olemaan jatkuvasti esillä eri
ajankohtaiskatsauksissa ja tiedottamisessa,
jotta varmistutaan siitä, että koko henkilökunta tietää, mitä asiassa on tekeillä. Kannustan kaikkia myös olemaan itse aktiivisia tiedonhaussa - sitä kyllä on saatavissa.
Kiitos koko henkilökunnalle ja sopimuspalokunnille kuluneesta vuodesta.
Erittäin rauhallista joulunaikaa teille ja läheisillenne.
Olli-Pekka Ojanen
Pelastusjohtaja

Tampere liekeissä - Tulipalot ja
palontorjunta Tampereella 1865–2020
Tulipaloja, huolimatonta tulen käsittelyä, tuhopolttoja, paloruiskuja, ihmiskohtaloita,
turvatietoa, arjen sankaritarinoita ja syy, miksi Tampereella on Suomen ainoa
museokeskus. Näitä kaikkia löytyy museokeskus Vapriikin Tampere liekeissä -näyttelystä.
Tulipaloista ja palontorjunnan historiasta kertova näyttely avattiin 1.10.2021, ja se kestää
vuoden 2022 loppuun. Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut mukana näyttelyn järjestelyissä.

Teksti: Veijo Kaján.

N

äyttelyn alussa museovieraat pääsevät tutustumaan Suomessa riehuneisiin tuhoisiin kaupunkipaloihin. Tuhoisin niistä oli Turun palo
vuonna 1827, jonka jälkeen tulen vaaroihin alettiin kiinnittää huomiota muissakin kaupungeissa. Vuonna 1865 oli vuorossa Tampereen palo, jossa kaupungin
asukkaista 10 % menetti kotinsa. Tuohon
aikaan suuri osa tulipaloista syttyi huolimattomasta tulenkäsittelystä, mitä Tampereen palonkin syyksi epäiltiin.

KOJU FILMS

Tampereella poikkeuksellisen suureen paloon reagoitiin ainakin teoriassa nopeasti.
Kaupunkiin perustettiin palotoimisto, joka pormestarin johdolla määritteli muun
muassa palovartioinnin aiempaa tarkemmaksi ja otti asiakseen vesijohdon rakentamisen. Myös kaupunkisuunnittelussa
huomioitiin tulipalojen leviäminen. Kaupunki jaettiin lehtipuin istutetuilla suojavyöhykkeillä pienempiin lohkoihin ja kadut suunniteltiin leveämmiksi.

VPK perustetaan
Ennen vakinaista palokuntaa osallistuivat
kaupunkilaiset tulipalojen sammuttamiseen. Suuri apu palontorjuntaan ja -kalustoon tuli Tampereen VPK:sta, joka perustettiin vuonna 1873. Näyttelyssä esillä on
muun muassa VPK:n ylpeyden aihe vuodelta 1889: kahden hevosen vetämä höyry
ruisku, joka oli niin tehokas, että sen pelättiin jopa rikkovan taloja.
Tampereella oli lukuisia tehtaita 1800-luvun lopulla ja tehtaissa tulipalot aiheuttivat tuntuvia taloudellisia menetyksiä. Tehtaisiin perustettiinkin tehdaspalokuntia,
jotka onnistuivat usein vähentämään va-

Näyttelyssä voi katsoa Luminary-kerrostalossa kuvatun lyhytelokuvan, joka kertoo,
miten pelastustoimet tehdään korkeissa rakennuksissa. Videon toteutti Koju Film
Company ja se tehtiin yhteistyössä Vapriikin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa.
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JARMO RUOTSALAINEN

Palomiehet Pasi Taatila (vas.) ja Juha Koivistoinen näyttelyn avajaisissa tutkimassa vanhaa höyryruiskua. He esiintyivät "112 Tehtävä Luminaryssa" -elokuvassa.
hinkojen suuruutta. Pellavatehtaan kehräämön tulipalo vuonna 1883 aiheutti sen,
että tehtaaseen tehtiin kaksi suurta vesisäiliötä rakennuksen yläkertaan, josta sammutusvettä olisi voinut valuttaa palavaan
kohteeseen. Näin syntyi Suomen ensimmäinen ”sprinkleri”.

Vakinaisen ammattipalokunnan
aika
Kansalaisten ja vapaapalokunnan toiminta ei enää riittänyt takaamaan tulipaloista koituvia vaaroja. Jo 1890-luvun alussa
palomestari Lauri Tallqvist teki esityksen
vakinaisesta palokunnasta. Asia ei kuitenkaan edennyt VPK:n vastustuksen takia.
Arkkitehti Berndt Blom valittiin uudeksi palomestariksi 1891, ja hän alkoi aktiivisesti kehittää Tampereen palotointa. Vakinainen palokunta päätettiin perustaa
1.6.1898, mutta toiminta alkoi varsinaisesti 5.7.1898 Puutarhakadun vuokrakiinteistössä. Berndt Blomista tuli vakinaisen palokunnan ensimmäinen palomestari.

Näyttelyssä on esillä myös toinen Tampereen palokunnan kehittäjä: palopäällikkö
Einar V. Nurmi, jonka virkaura kesti vuodesta 1943 vuoteen 1973. Hän oli määrätietoinen ja särmikäs persoona, joka ei jäänyt sanattomaksi missään tilanteessa.
Henkilökunnan koulutus ja tulipalojen ennaltaehkäisy olivat hänelle tärkeitä asioita.
Hän korosti järjestystä ja kuria, mutta piti
myös miehistönsä puolta.

"

Arkkitehti Berndt Blom
valittiin uudeksi palomestariksi 1891, ja hän
alkoi aktiivisesti kehittää Tampereen palotointa. Vakinainen palokunta päätettiin perustaa
1.6.1898, mutta toiminta alkoi varsinaisesti
vasta 5.7.1898.
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Tulipalo, joka muutti lakia
Näyttelyssä on esillä viisi tulipaloa, joista tamperelaisia eniten lienee koskettanut elokuvateatteri Imatran tulipalo 23.10.1927. Täyteen ahdetussa salissa
oli 225 katsojaa katsomassa mykkäfilmiä
Muukalaislegioonan tytär.
Nuori projektorin käyttäjä havaitsi savua
projektorin alla olevasta peltilaatikosta,
jossa filmikeloja säilytettiin. Hän yritti vetää savuavan filmin konehuoneen lattialle
sammuttaakseen sen, mutta filmi oli jo ilmitulessa.
Tulenarka nitraattifilmi tuotti palaessaan happea, joten sen sammuttaminen oli lähes mahdotonta. Koneenkäyttäjän poistuessa jäi myös konehuoneen
ovi auki ja palo levisi nopeasti saliin. Tulipalossa kuoli kaikkiaan 21 henkilöä.
Jatkuu seuraavalla aukeamalla…

SAANA SÄILYNOJA/VAPRIIKKI

Tutkija ja näyttelyn projektipäällikkö Outi Penninkangas (vas.) ja Pirkanmaan pelastuslaitoksella Palomuseo-projektia ja sen
jatkohankkeita vetänyt Varpu Lius näyttelyn huoneessa, jossa esitellään tämän päivän pirkanmaalaista pelastustoimen arkea.
SAANA SÄILYNOJA/VAPRIIKKI

Useita turvallisuusriskejä
Kaksi päivää kohtalokkaan tulipalon jälkeen kaikki Tampereen elokuvateatterit
tarkastettiin, mutta muissa teattereissa ei
suuria turvallisuusriskejä havaittu. Sen sijaan Suomen Palosuojeluyhdistyksen tarkastaja Väinö J. Niemistön selvitys elokuvateatteri Imatran laiminlyönneistä oli
rankkaa luettavaa. Hän eritteli parisenkymmentä turvallisuusriskiä, joihin olisi
pitänyt aikaisemmin puuttua.
Suomen Biografialiitto järjesti ensimmäiset kurssit elokuvakoneen käyttäjille
vuonna 1928. Sisäasiainministeriö asetti
komitean valmistelemaan asetusta elokuvanäytännöistä ja elokuvateattereiden paloturvallisuudesta. Valmistuttuaan vuonna
1929 asetus oli lajissaan maailman ensim-

Näyttelyssä on esillä myös Tampereen
VPK:n ylpeyden aihe vuodelta 1889: kahden hevosen vetämä höyryruisku, joka
oli niin tehokas, että sen pelättiin jopa
rikkovan taloja.
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SAANA SÄILYNOJA/VAPRIIKKI

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen kiitti näyttelyn avajaisten puheenvuorossaan Museokeskus Vapriikkia monipuolisesta ja hyvin toteutetusta näyttelystä.

mäinen. Asetuksessa määrättiin esimerkiksi, että elokuvateattereissa elokuvakoneen piti olla eristetty muusta tilasta ja
konehuoneesta piti olla erillinen varauloskäynti.
Vuoden 1865 palon ja Imatran onnettomuuden lisäksi vanhoista tapahtumista
on Vapriikissa esillä pellavatehtaan suurpalo vuodelta 1883. Tulipalon takia Tampereelle saatiin Suomen ensimmäinen automaattinen sammutusjärjestelmä, sillä
porrashuoneena ollutta tornia korotettiin
ja sisälle rakennettiin kaksi suurta vesisäiliötä tehtaan sammutusjärjestelmää varten.
Tuorein esiteltävistä tulipaloista on kolme
ihmishenkeä vaatinut Hämeenkadun pizzeria Julietin tuhopoltto vuodelta 2010.

Tuhkasta nousee Fenix-lintu
Merkittävin tulipalo nykyisen Vapriikin
museokeskuksen kannalta oli 11.12.1989
tapahtunut Teknillisen museon tulipalo.
Paikalla oli silloin myös Vapriikin nykyinen museonjohtaja Marjo-Riitta Saloniemi. Hän työskenteli tapahtuman aikaan

"

ti museoväelle evakkotilat Tampellan ala-

verstaalta. Vuosien saatossa evakkopaikka
Museopalon aineelliset vahingot olivat valta- muuttuikin kodiksi ja sai nimen Vapriikki.
vat. Palossa menetettiin
24 000 kokoelmaesinet- Nykyajan tulentorjuntaa
tä.
Vaikka näyttely on vahvasti historiapainot-

tutkimusapulaisena ja oli mukana pelastamassa, mitä pelastettavissa oli.
Museopalon aineelliset vahingot olivat
valtavat. Palossa menetettiin 24 000 kokoelmaesinettä, muun muassa joulukoristeet, optiikkakokoelma ja kamerakokoelma sekä Amurin työläismuseokorttelin
yhden rakennuksen kalustus, joka odotti valmiina.
Kuitenkin juuri näiden onnettomien sattumusten seurauksena Tampereelta löytyy
nyt maan ainoa museokeskus. Teknillisen
museon palon aikaan lama oli tyhjentänyt
tehtaita, ja kaupungin tilatyöryhmä osoit13

teinen, niin Pirkanmaan pelastuslaitoksen
osastolla esitellään nykyajan tulentorjuntaa. Esillä on Luminary-kerrostalon pienoismalli ja lyhytelokuva, jossa kuvataan,
miten pelastustoimet tehdään korkeissa
rakennuksissa.

Esillä on myös tarinoita arjen sankareista eli henkilöistä, jotka ovat hätätilanteessa toimineet mallikkaasti, ja joita Pirkanmaan pelastuslaitos vuosittain muistaa
palkitsemistilaisuudessa. Tähän loppuun
sopii hyvin tutkija ja näyttelyn projektipäällikkö Outi Penninkankaan kiteyttämä ajatus.
– Tässä nurkassa piilee näyttelyn tärkein
sanoma. Vaikka aina on palokuntia ja muita pelastusammattilaisia, yhteiskunnan
turvallisuus perustuu siihen, että huolehdimme siitä yhdessä. Olemme kaikki velvollisia auttamaan.

Uusien PI 101- ja 1055-pelastus
yksiköiden suunnitteluprosessi
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on saatu hyviä kokemuksia uusien
paloautojen hankinnasta osallistamalla suunnittelutyöhön laajasti heitä,
jotka paloautoa käyttävät. Viimeisin tällainen hankintaprosessi on ollut
Keskuspaloaseman kahden sammutusauton hankinta. Tässä artikkelissa
palomiehet Elja Kivikoski ja Petri Kivistö kertovat, miten projekti eteni.
Teksti: Elja Kivikoski ja Petri Kivistö.
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen.

J

oulukuun alkupuolella 2020 kokoonnuimme uuden PI 1055 -pelastusyksikön suunnittelupalaveriin tavoitteena hankkia uusi pelastusyksikkö vanhan,
jo moneen otteeseen parjatun ja parsitun, osin epäkäytännöllisen sukellusyksikön seuraajaksi. Työryhmän koollekutsujana toimi aluepalomestari Juha Toivonen
pelastuspäällikkö Kari Alangon toimeksiannosta.
Työryhmän muita jäseniä olivat palopäällikkö Jyrki Paunila, kalustoinsinööri
Heikki Seppälä, ylipalomies Jari Vierinen
sekä palomiehet Jani Palo, Elja Kivikoski ja Petri Kivistö. Lisäksi vesisukelluksesta vastaava palomestari Pasi Saari osallis-

tui työryhmän toimintaan myöhemmässä
vaiheessa. Merkillepantavaa oli se, että
käyttäjille haluttiin antaa merkittävä rooli
oman työkalunsa käytettävyyteen.

teissa. Koronatilanteen vuoksi kokemusperusteisen tiedon hankkiminen muilta pelastuslaitoksilta rajautui käytännössä
kuvaviesteihin ja videopuheluihin.

Projekti käyntiin

Käyttäjien osallistaminen

Uudelle yksikölle asetettiin suorituskykyvaatimukset 1+3-vahvuudella suunnittelun pohjaksi; päivittäisten pelastusyksikön
tehtävien hoitaminen Tampereen ydinkeskustan alueella, toimiminen koko Pirkanmaan vesisukellusyksikkönä ja kemikaalisukellusvalmius.

Loppuvuoden aikana toteutettiin vesisukeltajille kohdistettu sähköinen kysely ja
Keskuspaloaseman seinälle asetettiin ideataulu. Saatujen tietojen perusteella työryhmälle esitettiin käyttäjien toiveet uuden
yksikön kalustuksesta ja toiminnallisuudesta.

Nelivetoiselle yksikölle, jonka päätehtäväalue on Tampereen ydinkeskusta, ei koettu
käyttäjien kokemuspohjalta tarvetta. Näin
ollen alustan ja korityön hankinta voitiin
tehdä voimassa olevan kilpailutuksen puit-

Uusina asioina esitimme muun muassa kolmen istuttavaa miehistöohjaamoa,
jossa savusukelluslaitteet sijaitsevat väljemmin reunapaikoilla ja vesisukelluslaite
keskipaikalla sekä auton varustamista kes-

Keltainen huomioteippaus takaa paloauton hyvän havaittavuuden.
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kipumpulla vapauttaen takakaapista tarvittavaa tilaa raitiotien pelastuskalustolle.
Lisäksi hankittaisiin 360-kamerajärjestelmä auttamaan kuljettajaa kaupunkiympäristön ahtaudessa ja ihmispaljoudessa
luoden kuvan lintuperspektiivistä auton
ympäriltä.

PI 101 samalla
Alkuvuoden 2021 palaverissa saimme uutena tietona mahdollisuuden toteuttaa PI
101 -pelastusyksikön yhtäaikaisen hankinnan PI 1055 kanssa. Yhteinen tahtotila oli,
että yksiköistä tehtäisiin mahdollisimman
samanlaiset pienin eroavaisuuksin (esim.
101 palomieshissigeneraattori ja 1055 kemikaalisukellusvalmius).
Tilaukseen lähti siis kaksi lähes identtistä
pelastusyksikköä. Kantavana ajatuksena
miehistöohjaamon ja kalustokorin suunnittelussa oli käyttäjäystävällisyys ja kaluston looginen ja tehtäväkohtainen sijoittelu.
Työryhmän saatua suunnitelmansa valmiiksi ne esiteltiin Sauruksen koritehtaan
edustajalle. Koritehtaan näyttäessä vihreää
valoa kaikelle suunnitellulle päätimme jatkaa tehdyillä suunnitelmilla toteutukseen.

Ajoneuvon ohjaamossa on vain ykkösvesisukeltajan välineet, mikä vapauttaa tilaa
ohjaamosta. Palomies Petri Kivistö näyttää kuinka kaappiin sijoitettu kakkossukeltajalle tarkoitettu laitteisto tulee kätevästi vetolevyllä esille ja on valmis selkään puettavaksi.

Pienet muutokset koritehtaalla
Loppukesästä pääsimme koritehtaalle vierailulle, jolloin konkreettisesti näimme
valmistuvat yksiköt ensimmäistä kertaa.
Tässä vaiheessa teimme pieniä lisäyksiä ja
muutoksia saaden kaiken tarvittavan kaluston mahtumaan alkuperäisen ajatuksen
mukaisille paikoille.

Paloauton eri puolille on sijoitettu kameroita, jotka lisäävät muun muassa työturvallisuutta. Yksittäisten kuvakulmien lisäksi kuljettajalla on käytössään 360 asteen näkymä ympärilleen, kun tietokone rakentaa kameroiden välittämästä kuvasta näkymän paloauton yläpuolelta.

Lokakuun alussa Keskuspaloaseman työvuoroille pidettiin yksiköiden koulutukset
ja 8.10.2021 III-jaoksen voimin suoritettiin uusien yksiköiden käyttöönotto. Uusi
101 oli rivissä klo 10 saaden ensimmäisen
hälytyksensä klo 13.08 ja 1055 oli rivissä
klo 14 aloittaen hälytysuransa muutamaa
tuntia myöhemmin.

Toimiva prosessi
Kokonaisuutena suunnitteluprosessi oli
hyvin mielenkiintoinen ja ammatillisesti
kehittävä, joskin yllättävän paljon työllistävä ja aikaa vievä; etenkin, kun ajatus siitä, mitä halutaan, oli kirkkaana mielessä.
Ennennäkemättömän laajasti toteutettu
loppukäyttäjien sitouttaminen prosessiin
kyselyin ja keskusteluin tuotti käyttöömme ehkäpä valtakunnan toimivimmat ja
käyttäjäystävällisimmät pelastusyksiköt.
Ammattilaisille ammattilaisten työkalut!

Keskipumppu antaa tilaa, kun takakaappiin jää vain vesiyhteydet ja pumpun käyttöpaneeli. Näin samaan kaappiin on voitu sijoittaa myös raitiotieonnettomuuksia varten tarkoitettu kalusto.
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Syksyn ajankohtaisia harjoituksia
Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli syksyllä hyviä ja hyödyllisiä harjoituksia ajankohtaisista
asioista. Eri toimintayksiköt harjoittelivat ja testasivat osaamistaan omista näkökulmistaan.
Viestinnän näkökulmasta harjoitukset antoivat arvokasta tietoa onnettomuusviestinnän
nopeuden ja oikeellisuuden merkityksestä, kun ihmisten ja median tiedontarve kasvaa.

KIRSI KAIVONEN

TAISTO21-harjoitus
Teksti: Kirsi Kaivonen & Veijo Kaján.

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui Digija väestötietoviraston järjestämään TAISTO21-tietoturvaharjoitukseen marraskuun lopulla (kuva yllä).
Harjoitus on julkishallinnoille suunnattu
tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten hallinnan harjoitus, jossa kuvitteellisten ti-

lanteiden kautta harjoitellaan häiriötilanteissa toimimista.
Pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuivat hallinnon, valmiussuunnittelun, tilanne- ja johtokeskuksen sekä viestinnän
yksiköistä yhteensä 12 henkilöä. Myös pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen seurasi
harjoitusta.
Nyt harjoiteltiin tilannetta, jossa pelastuslaitoksen henkilöstön henkilötietoja
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oli mahdollisesti vuotanut, ja asiaa alettiin selvittää. Harjoituksen aikana tulikin
ilmi useita kehittämiskohteita tietoturvakäytänteisiin.
Harjoitus koettiin hyödylliseksi ja palautekeskustelun pohjalta nousi tärkeitä kehitysehdotuksia niin digi- kuin muun muassa tilaturvallisuuden osalta.

LSS21-valmiusharjoitus
Teksti: Valmiussuunnitteluyksikkö.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
järjesti Tampereella 23.9.2021 LSS21-valmiusharjoituksen, jonka teemana oli säteilyvaaratilanteen jälkivaihe. Harjoituksen
valmistelu alkoi jo keväällä ja valmisteluun
liittyvä työryhmätyöskentely, kokoukset ja
seminaari koettiin varsin silmiä avaavana
ja hyödyllisenä.
Harjoituspäivän aloittanut seminaari käsitteli eri viranomaisten ja toimijoiden
vastuita ja tehtäviä säteilyvaaratilanteissa. Säteilyvaaratilanne olisi yhteiskunnalle haastava ja vaikutuksiltaan moniulotteinen ja osin myös arvaamaton. Eri
viranomaisilla on omat tehtävänsä, mutta samalla on tärkeää kyetä toimimaan tehokkaassa yhteistyössä ja tiedostaa myös
muiden viranomaisten tehtävät.

Suuronnettomuusharjoitus
Äetsän Sastamalassa
Teksti: Veijo Kaján.

Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti marraskuussa suuronnettomuusharjoituksen yhteistyössä Sastamalassa sijaitsevan Kemira
Chemicalsin kanssa (kuva alla). Mukana
harjoituksessa olivat myös Ensihoitokeskus sekä Sastamalan kaupunki.
Harjoitus koostui Kemiran tehtaalla järjestetyistä neljästä toiminnallisesta joukkueharjoituksesta, jotka järjestettiin
muutama viikko ennen varsinaista suu-

Samalla korostuu varautumisen merkitys
kaikkien eri toimijoiden ja viranomaisten
toiminnassa. Riittävät resurssit on varattava käyttöön ennen kuin todellinen vaaratilanne tapahtuu.
Ennen varsinaisen harjoituksen alkua
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Tarja Wiikinkoski korosti omassa puheenvuorossaan harjoittelun
merkitystä erityisesti eri toimijoiden vastuiden selvittämiseksi ja todellisessa tilanteessa myös niiden toteuttamiseksi.
Varsinainen harjoitustoiminta toteutettiin pelastuslaitoksen osalta niin sanottuna työpöytäharjoituksena Tilanne- ja
johtokeskuksessa, jonne kokoontui harjoituskokoonpanoon osallistujia valmiussuunnitteluyksiköstä, pelastustoiminnasta, tilanne- ja johtokeskuksesta, teknisestä
yksiköstä, viestintäyksiköstä sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisystä.

ronnettomuusharjoitusta. Pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskuksessa toteutettu suuronnettomuusharjoitus toteutettiin
virtuaalisena johtamisharjoituksena. Harjoituksen johtajana toimi palomestari
Jarkko Pietiläinen.
Harjoitusskenaariossa Kemiran tehtaalla tapahtui onnettomuus, jossa Epikloorihydriiniä valui säiliöstä varoaltaaseen,
jonka jälkeen syttyi lammikkopalo. Tulipalosta muodostui myrkyllisiä savukaasuja, jotka aiheuttivat laajan vaara-alueen.
Onnettomuuden seurauksena menehtyi
ihmisiä ja monet altistuivat myrkylliselle
kaasulle.
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Harjoitusta varten perustettiin Pirkanmaan kuntien kanssa yhteinen tilannepäiväkirja, johon harjoitukseen osallistuneet
kunnat sekä tietenkin pelastuslaitos raportoivat päivän aikana tehdyistä toimenpiteistä.
Harjoituksen aikana tarkasteltiin sekä sisäisiä että valtakunnallisia ohjeistuksia.
Samalla etsittiin erityisesti konkreettisia
kehityskohteita säteilyvaaratilanteeseen
liittyvän suorituskyvyn parantamiseksi.
Myös viestinnän merkitystä laajamittaisessa häiriötilanteessa tarkasteltiin ja pohdittiin laajasti. Harjoitus nosti esiin sellaisia
aihealueita, joiden kehittäminen ja etukäteissuunnittelu tehostavat nykyistä valmiutta entisestään. Havaittuja kehittämistoimenpiteitä tullaan tekemään yhdessä eri
toimintayksiköiden kanssa.

Harjoituksessa testattiin muun muassa
tehtaan ulkoisen ja sisäisen pelastussuunnitelman yhteensopivuuden toimivuutta
sekä pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan välistä yhteistyötä.
Kokonaisuus oli onnistunut ja harjoitus
myös päätettiin mielenkiintoisesti. Tehtaan ruokalaan järjestettiin aidon tuntuinen tiedotustilaisuus, jossa toimittajiksi
tekeytyneet pelastuslaitoksen harjoittelijat tenttasivat pelastuslaitoksen, ensihoidon, Kemiran ja Sastamalan kaupungin
edustajia. Tilaisuuteen osallistujille tämä toi arvokasta kokemusta mahdollisen
oikean onnettomuuden sattuessa.

SAMULI KINNARI/KOKEMÄENJOKILAAKSON UUTISET

Sivutoiminen henkilöstö osa
pelastustoimen hälytysvalmiutta
Pelastustoimessa suuri voimavara on myös sivutoiminen
pelastustoimen henkilöstö sekä sopimuspalokuntalaiset, joita ilman ei
Pirkanmaallakaan varsinkaan haja-asutusalueilla selvittäisi.

Teksti: Veijo Kaján.

P

Kurussa sivutoimisten työpanos
merkittävä

elastustoimessa vakinaisen henkilöstön lisäksi työskentelee sivutoimista henkilöstöä sekä sopimushenkilöstöä VPK:ssa. VPK-toiminta ja
sopimuspalokuntalaisena toimiminen lienee tuttua myös pelastusalan ulkopuolisille, mutta sopimuspalokuntalaisten ja sivutoimisten ero ei puolestaan aina aukea
edes pelastustoimen sisällä. Usein sivutoimisesta käytetään myös nimityksiä puolivakinainen tai toimenpidepalkkainen.

Kuru on yksi paikka, jossa pelastustehtäviä hoitaa sivutoiminen pelastushenkilöstö. Aktiivijäseniä on 18; miehiä 14 ja naisia neljä. Kalustosta löytyy sammutusauto,
säiliöauto, kaksi venettä, miehistönkuljetusauto ja mönkijä.

Pirkanmaalla sivutoimisia työskentelee tällä hetkellä noin 130 henkilöä. Sivutoimiset ovat tehneet henkilökohtaisen
työsopimuksen Tampereen kaupungin
kanssa ja ovat pelastuslaitoksen työntekijöitä, mutta sivutoimisesti. Palkka maksetaan heille Tampereen kaupungin kautta työsopimuksessa määritellyllä tavalla.
Koulutus- ja kurssijärjestelmä on sama
kuin sopimuspalokuntalaisilla. Myös vuosittaiset ylläpitokoulutukset järjestetään
yhtenäisesti.

– Itse olen kuljetusalalla töissä ja vapaa-ajalla pääsen hyvin irtautumaan tehtäviin. Työviikon sattuessa on välillä mahdoton lähteä tehtäville, kertoo Jani.

Kurun sivutoimisen pelastushenkilöstön
yhdyshenkilön Jani Hietakankaan mukaan tehtävistä on selvitty hyvin, mutta lisää toimijoita kaivataan.

Mikä motivoi sitoutumaan vapaa-aikana
palokuntatoimintaan?
– Ei ainakaan raha. Kyllä se etenkin pie-

nissä kyläyhteisöissä on auttamisen halu ja
toisista välittäminen.
Jani Hietakankaan mukaan kevät ja kesä
ovat kiireisintä aikaa. Silloin Kurun asukasmäärä kesäasukkaiden takia moninkertaistuu.
Kurun sivutoimiset pelastusalan työntekijät harjoittelevat kerran viikossa ja kokoontuvat tarpeen vaatiessa huoltamaan
kalustoa. Henkilöstö kuuluu myös työterveyshuollon piiriin. Paloasemalle on juuri
remontoitu kuntosali sivutoimisen pelastushenkilöstön käyttöön.
Vaikka tilanne Kurussa sivutoimisen henkilöstön määrän suhteen on kohtuullisen
hyvä, silti lisähenkilöstöä kaivataan mukaan toimintaan. Erityistä huolta Hietakangas kantaa nuoriso-osastosta, jonka
ylläpitoon ei resursseja tällä hetkellä ole.

VPK:n hälytysosastolaiset taas toimivat
pelastustoimen tehtävissä palokuntayhdistyksen tekemän sopimuksen pohjalta.
VPK:t saavat vuosittain toimintaan perustuvan korvauksen, jonka käytöstä ne itse
päättävät. Pelastuslaitoksella on sopimus
47 VPK:n kanssa ja hälytysosaston henkilöstöä näissä on noin 800.
Koska sivutoimiset ovat sananmukaisesti pelastustoimen palkkalistoilla sivutoimisesti, on heillä kullakin oma vakituinen
työpaikka. Työnantajien suhtautuminen
sivutoimisten työskentelyyn pelastustoimessa vaihtelee. Hälytystehtäville lähtemistä kesken työpäivien pyritään mahdollistamaan, mutta usein se ei ole työn
laadusta johtuen mahdollista ja päivävahvuudet palokunnissa ovat tämän takia
heikompia. Myös työssäkäyntialueet ovat
laajoja ja paljon henkilöitä käy työssä eri
paikkakunnalla.

Kurussa sivutoimisen pelastushenkilöstön työpanos on merkittävä. Yhdyshenkilö Jani Hietakangas kertoo, että mukaan toimintaan kaivataan lisää henkilöitä.
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ELÄKKEELLE
Ylipalomies Jouni Karvinen

MARKKU MÄNTYSAARI

Palomies Jouni Karvinen jäi eläkkeelle ylipalomiehen virasta
1.10.2021 Hämeenkyrön paloasemalta, jossa hänelle kertyi työvuosia kunnioitettavat 36 vuotta. Pitkän työuran ja alkuvaiheen
asumiskuvioiden vuoksi, Jouni taitaa olla eniten Hämeenkyrön
paloasemalla aikaa viettänyt palomies. Myös päävastuu kiinteistöstä seurasi Jounia koko uran ajan.
Jouni toimi sivutoimisena talonmiehenä Hämeenkyrön kunnalla 1980-luvun alussa asuen paloaseman talonmiehen asunnossa.
Vpk:n kasvattina hän sai kipinän pyrkiä Palo-opistoon ja suorittikin Tampereen alueellisen palomieskurssin vuonna 1984. Palomiehen tehtävissä Jouni aloitti Hämeenkyrön paloasemalla jo
seuraavana vuonna.
Kädentaitajana ja metallimiehen pohjakoulutuksella Jounilta ovat
hoituneet remonttihommat niin ajoneuvokaluston kuin kiinteistönkin osalta. Remonttihommat jatkuvat eläkepäivillä kesämökin kunnostuksen ja moottoripyöräharrastuksen merkeissä, joten
aktiivinen metsästäjä ja kalamies saa varmasti aikansa kulumaan
oloneuvoksenakin. Monipuolinen osaaminen ja kiinnostus tekniikkaan veivätkin Jounin mukaan moneen kalustohankintaprojektiin uran aikana. Näistä viimeisimpänä pari vuotta sitten
toteutettu kevytyksikköhanke, joka osoitti, että hanskat eivät pudonnut missään vaiheessa, vaan hommat hoidetaan loppuun asti huolella.

tajajäsenenä ja pitkäaikaisena puheenjohtajana. Ammattiyhdistystoiminnassa päättäväisyydestä ja ongelmanratkaisukyvystä on
varmasti ollut hyötyä.

Jouni on pelastusalan rautainen ammattilainen, jonka mielipide ei jää kenellekään epäselväksi. Keskustelut ovat kuitenkin
aina olleet rakentavia ja ratkaisukeskeisiä. Länsi-Pirkanmaan
palomiesyhdistyksessä Jounilla on ollut merkittävä rooli, perus-

Kiitos Jouni näistä vuosista! Kireitä siimoja ja pitkää liekkiä!
Markku Mäntysaari

MARKKU KUKKULA

Palomies Jarmo Rajasalo
Palomies Jarmo Rajasalo jäi eläkkeelle 1.10.2021 ja eläkekahvit
juotiin Ikaalisten paloasemalla 5.11.2021.
Jarmo tuli Ikaalisten palolaitokselle loppiaisena 1987 ja työskenteli Ikaalisissa koko uransa lukuun ottamatta lyhytaikaisia komennuksia Parkanossa ja Hämeenkyrössä.
Tekninen osaaminen ja kädentaidot ovat Jarmolla huippuluokkaa, joten hänen kädenjälkensä näkyy monessa paikassa niin
asemalla kuin kalustossakin. Sammutinhuoltajan tehtävät olivat
myös pitkään Jarmon vastuulla.
Jarmon käsissä kalusto taipuu paikkaan kuin paikkaan, ilmatyynyaluksesta puomitikasautoon ja vikojen ilmestyessä nekin korjataan lennossa.
Toimettomaksi Jarmo ei jää eläkepäivilläkään. Maatalous- ja metsätyöt sekä mehiläistarhaus pitävät miehen varmasti kiireisenä.
Hyviä eläkepäiviä ja kiitos menneistä vuosista!
Markku Mäntysaari ja Ikaalisten 3. vuoro
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Palomies Ari Laine
Marraskuun alussa yhteisömme joutui
kohtaamaan tiedon palomies Ari ”Arska”
Laineen poismenosta. Ari oli saanut sairauskohtauksen kotonaan Nokialla ja kuoli sairaalassa muutama päivä myöhemmin
5.11.2021.
Ari oli syntynyt vuonna 1980 Nokialla,
jossa hän myös vietti nuoruutensa. Nokialle Ari myös perusti perheen.
Ari valmistui Pelastajakurssi 38:lta. Työyhteisömme jäseneksi hän tuli 2.6.2003, kun
hän aloitti palomiehen viransijaisena silloisella Tampereen aluepelastuslaitoksella.
Palomiehen virka tuli 1.1.2007 ja asemapaikkoina tutuiksi tulivat Keskuspaloase-

KUVA: KIRSI KAIVONEN
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ma ja Nokian paloasema. Koko työuransa
hän toimi ykköstyövuorossa.
Ari tunnettiin luotettavana ja ammattitaitoisena palomiehenä, joka otti aina toiset
huomioon. Ari kouluttautui puomitikasauton kuljettajan erikoistehtäviin, ja siten
myös Keskuspaloaseman uusi tikasauto
Magirus oli tuttu työkalu. Aria voi luonnehtia termillä ammattimies, joka hoiti
hommansa huolella.
Ari oli kova urheilumies. Olipa kyseessä laji kuin laji, osallistui hän aktiivisesti.
Jo nuorena hän aloitti pelaamaan jääkiekkoa, ja siitä tulikin hänelle tärkeä harrastus. Kaikki kestävyyslajit, kuten esimerkiksi hiihto ja pyöräily tulivat hänelle tutuiksi,
mutta kyllä Ari punttisalillakin nähtiin
usein.

Aikuisiällä Ari tutustui moottoriurheiluun, josta eritoten trial eli moottoripyörillä ajettava maastokilpailu oli mieluinen
laji. Ja sehän sopi Arille hyvin, koska siinäkin kovaa kuntoa ja kestävyyttä vaaditaan. Trialia hän harrasti poikiensa kanssa.
Urheilutouhuissa muuten niin rauhallinen
mies oli aikas pirskahteleva. Ei Ari ikinä
ollut muille vihainen kuin ainoastaan itselleen. Joskus Nokialla metsään lensi lentiskentän lapio, jonka Ari saman tien haki takaisin. Huumorintajuinen joukkuepelaaja
laittoi itsensä aina täysillä likoon, välillä jopa itsehillinnän rajoissa.
Ari halusi auttaa työtehtävissä palomiehenä, mutta myös ystävänä vapaa-ajalla. Hän
oli henkilö, jolle pystyi soittamaan milloin
vain. Oli asia sitten mikä tahansa, apua tu-

Palomies evp Pekka Lahti
Suru-uutinen eläkkeellä olleen palomies
Pekka Lahden poismenosta tavoitti entiset työkaverit pelastuslaitoksella syksyllä.
Pekka aloitti palomiehen työt Kangasalan
palolaitoksella 1.1.1984. Eläkkeelle hän jäi
1.3.2017.
Pekka Lahti oli raskaan kaluston kuljettaja ennen palomiesuraansa. Hän erikoistui paineilmalaitteiden huoltajaksi ja teki
työnsä tarkasti ja tunnollisesti.
1990-luvulla hän toimi myös kotikuntansa Kuhmalahden VPK:n päällikkönä. Mieluisa liikuntaharrastus oli lentopallo ja vapaa-aikana hän toimi poikansa huoltajana
ja mekaanikkona motocross-kilpailuissa.
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li ja ratkaisu löydettiin.
Aria on muisteltu viime aikoina työvuoroissa paljon ja päivät ovat olleet raskaita.
Ystävän ja työkaverin poismenoa on ollut
vaikea käsittää ja uskoa. Aria jäivät kaipaamaan kaksi poikaa ja tytär, ja ajatukset ovat olleet paljon myös Arin perheen
luona.
Arin hautajaiset olivat Nokian kirkossa
3.12.2021. Työkavereita hautajaisissa oli
lähes 50. Arin siunasi palokuntapappi Antero Niemi ja kantajina toimivat lähimmät
työkaverit. Ari saatettiin viimeiselle matkalleen virkapukuisten työkavereiden tekemän kunniakujan kautta.
Ykkösvuoro

Matkamiehen mieli
halajaa tulevaisuuteen ja
valoon
V

iimeiset kaksi vuotta ovat olleet
perin juurin poikkeuksellisia. Eipä
kotikontuja pidemmälle ole kulkijan tie vienyt. Monessa maassa ja maanosassa on hän, tuo mystinen etukenossa
paikasta toiseen kiirehtivä kummajainen,
ehtinyt menneinä vuosina käydä. Monet
muistot nousevat mieleen.
Otetut sadat ja tuhannet valokuvat palauttavat jo moneen kertaan unohtuneet
hetket, tapahtumat, kohtaamiset ja luonnon ihmeet, suurten kaupunkien vilinän,
neonvalojen vaihtumisen viidakon rauhaan. Joskus vain tietoisuus juuri siinä hetkessä olemisen ihmeestä. Ymmärrys luonnosta, ihmisistä ja kansojen kohtaloista on
kasvanut.
Matkaa olemme itse kukin omalla tavallamme kuitenkin tänäkin vuonna tehneet.
Kuka mitenkin, minnekäkin. Tyyli on ollut
vapaa, joskin vähän varautunut. Kotimaan
kauniit kasvot ovat tulleet yhä läheisemmäksi. Miten kauniin maan olemmekaan
saaneet. Sen metsät ja pellot, vaarat ja tunturit, laaksot ja rotkot, joet koskineen, sen
tuhannet järvet saarineen ja niemineen,
ja kauniit vanhat kylät ja kaupungit. Sen
vanhat idylliset teollisuusmiljööt. Sen upeat vuodenaikojen vaihtelut.

Patsas Safedin taiteilijakylässä pohjoisessa Israelissa "Hope" (toivo) vuonna
2016.
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Olemme saaneet kaiken sen, missä entisten sukupolvien isät ja äidit, lapset ja vanhukset ovat työnsä tehneet ja toimeentulonsa, joskus hyvinkin niukan, ansainneet.
Pellot ja pintareet, maaseudun pihapiirit ja
ympäröivät laitumet, metsäiset saarekkeet,
karjan käyskentely tuttuine äänineen ovat
edelleen suomalaisten mielissä ja perimässä. Siellä ajatuksemme lepää, siellä on hyvä käyskennellä ja kohdata jotakin ihmistä
suurempaa, kohdata luonnon ainutkertaisuus, sen kauneus ja ajattomuus. Sen antimia oikein käyttäen jälkeemme tulevillekin sukupolville jää hyvä maa. Maasta
me elämme viime kädessä tänäkin teollistumisen aikakaudella. Maan multaan on
hyvä työntää kätensä. Tuntea sen voima,
sen hyväilevä vanhan kuihtuminen ja uuden alku.
Aiemmat sukupolvet ovat tätä maata uutterasti rakentaneet ja rakastaneet. Jokainen omalla paikallansa. Kuka maaseudulla, kuka kylissä ja kaupungeissa. Jokaisen
tekeminen on ollut tärkeätä. Kenenkään
matka ei ole ollut merkitystä vailla, ei turha. Niin on nytkin. Silloinkin, kun se on
tuntunut ja tuntuu vaikealta ja päämäärättömältä. Matkaan on osunut ja osuu
vaikeitakin aikoja, jopa sotia ja talouden
romahtamisen tuskaa, terveyden menet-

Sain kauniin maan ja täältä milloinkaan,
en tahdo enää mennä pois.
Yö hellä täällä on ja loiste auringon.
Muuta pyytää en ma kohtalolta vois.
Sain kauniin maan ja lapset riemuissaan
saa juosta metsäteillä sen.
Pois häipyy katkeruus, on tullut aika uus,
aika josta mitään ennen tiennyt en.
Sain kauniin maan ja sinut sinne saan
nyt kulkemaan mun rinnallain.
Se riittää, eikö niin ja päiviin menneisiin
kanssas hymyillen me katsomme nyt vain.
Suolakiveen veistetty seinäreliefi Puolan Krakovan lähellä olevassa suolakaivokseen
louhitussa syvällä maan sisällä olevassa katedraalissa 2018.

tämisen pelkoa ja sairauksien kanssa elämistä. Näistä on kuitenkin selvitty ja selvitään vastaisuudessakin. Tämän päivän
matkalaisella ovat uudenlaiset ongelmat ja
paineet. Kuitenkin hänkin voi ja saa menneiden sukupolvien tapaan kohdistaa katseensa eteenpäin ja ylöspäin.
Matkamiehen mieli tekee taas tien päälle.
Uusi ja ihmeellinen saattaa olla jo seuraavan mutkan takana. Hänessä on herännyt
jälleen vanhan ja uuden kokemisen kaipuu. Kapsekki toiseen käteen, nyytti selkään ja elämänkumppanin käsi toiseen käteen. Yhdessä tielle, kohti elämää, mitä se
sitten eteen tuokin.
Toivo uudesta ja paremmasta antaa uskoa
huomiseen. Toivo on kantava voima myös
joulun sanomassa. Joulun lapsi tuo valoa
pimeyteen, antaa uskoa siihen, että hyvä
lopulta voittaa. Joulu on yhdessäolon ja
muistamisen aikaa. Niidenkin, jotka eivät
ole enää keskuudessamme. Heidän työnsä
ja olemisensa, henkinen ja fyysinen perintönsä, hymynsä silloinkin, kun ei ole enää
jaksanut nousta, on antanut ja antaa meille
uskoa ja toivoa tähän hetkeen ja tulevaan.

Exodus-elokuvan tunnusmusiikin suomenkieliset sanat

hämärää häätämään, muistamme omaistemme ohella muitakin matkansa täällä maan päällä päätökseensä kulkeneita
työtovereitamme ja ystäviämme. Kaipaus
muuttuu ajan vieriessä Toivon ja Rakkauden muistoiksi. Joulun sanoma, Rakkauden viesti antakoon voimia ja uskallusta
astua tähän ja huomiseen päivään. Tuetaan
toisiamme silloinkin, kun omatkin voimat
ovat vähissä. Yhdessä valoa kohden.
Joulun lapsi ja hänen vanhempansa olivat
matkalaisia, jos ketkä. Vanhemmat joutuivat yleisen verollepanon takia matkaamaan Juudean Beetlehemiin, missä lapsi
syntyi. Eikä aikaakaan, kun oli lähdettävä
vainoja pakoon Egyptiin. Sieltä aikanaan
takaisin Natsaretiin.
Elja-Pekka Erkkilä
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva Pirkanmaan
pelastuslaitoksen ensihoidon vastuulääkäri. Myös kaikki tämän aukeaman kuvat
ovat hänen ottamiaan.

Sytyttäessämme kynttilän haudoille tai
kotipihalle, joulupöytään pienenkin pirtin

Patsas Safedin taitelijakylässä pohjoisessa Israelissa "The Wandering Jew" (Matkamies) vuonna 2016.
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Turvallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2022!
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