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Liittyminen kannattaa, 
koska:

– Jäsenmaksu on hen-
kilöjäseneltä vain 10 euroa 
vuodessa, yhteisöjäseneltä 
50 euroa ja kannatusjäse-

neltä min. 50 euroa.
– Liittymällä jäseneksi 

31.3.2013 mennessä osal-
listut arvontaan, jossa on 
palkintona herkullinen 
kynttiläillallinen kahdel-

Liity jäseneksi 
Pylkön Ääneen!

Kiitoksia ja 
tervetuloa mukaan 

yhdistyksen 
toimintaan!

Pylkönmäellä, aivan kirkon 
kupeessa, sijaitsee vanha pa-
lolaitos. Kymmenien vuosien 
ajan sen ovista ovat kiirehti-
neet ihan oikeat arjen sankarit 
auttamaan milloin millaises-
sakin pulassa olevia ihmisiä. 

Hälytykset sattuvat usein 
öiseen aikaan ja monesti ky-
se on jostakin tutusta ihmi-
sestä, joka tarvitsee nopeasti 
apua. Tehtävän mukaan liik-
keelle lähdetään paloautol-
la ja sammutuskalustolla va-
rustautuneena tai ensivaste-
autolla, joskus tarvitaan avuk-
si mönkijää, moottorikelkkaa 
tai moottorivenettä. 

Pylkönmäen palolaitos 
kuuluu Saarijärven palolai-
tokseen, joka vuorostaan on 
osa koko Keski-Suomen Pelas-
tuslaitosta, jonka pääpaikka 
on Jyväskylässä. 

Kaikki pylkkösten hoita-
mat tehtävät välitetään alue-
hälytyskeskuksen kautta, il-
man tehtävänantoa autot ei-
vät voi lähteä liikkeelle. Usein 
avuksi tulevat yksiköt Karstu-
lasta ja Saarijärven keskustas-
ta, näin tapahtuu esimerkiksi 
aina tulipaloissa. 

Vuonna 2011 Pylkönmäen 
yksiköllä oli noin 70 hälytys-
lähtöä. Tällä hetkellä Pylkön-
mäen palokuntaan kuuluu 18 
vapaaehtoista, joista aktiivisia 
on vajaa puolet. 

Virallisesti he ovat puoliva-
kinaisia palokuntalaisia, enää 
ei puhuta vapaapalokuntalai-
sista. 

Miten päästä mukaan palo-
kuntaan?
Palokuntaan voi liittyä 16 

vuotta täyttänyt henkilö, ylä-
ikäraja on 65 vuotta. 

Voidakseen lähteä mu-
kaan hälytyksiin täytyy ol-
la kuitenkin18-vuotias, nuo-
remmat voivat osallistua har-
joituksiin ja muuhun toimin-
taan. Pylkönmäellä on harjoi-
tuksia joka viikko. Kannattaa 
kysellä lisää lähimmältä palo-
asemalta, jos olet kiinnostunut 
toiminnasta. 

Jos taas haluaa kokopäi-
väisen palomiehen ammat-
tiin, on siihen tarjolla ilmai-
nen 2-vuotinen koulutus Kuo-
pion pelastusopistossa, mikä-
li läpäisee pääsykokeet. Työlli-

syysnäkymät alalla ovat hyvät. 
Palomieheltä vaaditaan ennen 
kaikkea sosiaalisuutta ja ”ter-
vettä järkeä”, sillä yhteistyö ja 
onnettomuuksien välttämi-
nen on ensiarvoisen tärkeää. 
Monet tehtävät vaativat myös 
fyysistä voimaa. 

Ensivastetoiminta on tärkeä 
lisä Pylkönmäellä
Yksi Pylkönmäen palolaitok-
sen tärkeimmistä auttamista-
voista on valmius lähteä nope-
asti liikkeelle ensivasteautolla. 
Toimintaa on ollut täällä kym-
menisen vuotta ja sinä aikana 
moni ihminen on saanut avun 

kriittisellä hetkellä. Ensivaste-
autossa on aina 2–3 ensiapu-
taitoista henkilöä. 

Varsinainen ambulanssi on 
näillä seuduilla usein kymme-
nien kilometrien päässä, sen 
saapuminen voi joskus kes-
tää liian kauan. Siksi ensivas-
tevalmius on ensiarvoisen tär-
keä asia, sillä voi turvata pe-
ruselintoimintoja. 

Auton varustukseen kuulu-
vat mm. peruselintoimintojen 
säilyttämisen tarvittavia vä-
lineitä, esimerkiksi hapenan-
tovälineet, verenpainemitta-
ri, defibrillaattori, happisatu-
raatiomittari, erilaisia tuenta-

välineitä esimerkiksi onnetto-
muuspotilaille.

Hälytystehtävälle lähtiessä 
he ottavat ensiksi yhteyden hä-
täkeskukseen ja myöhemmin 
kohteessa ambulanssihenki-
lökuntaan. Ambulanssin pai-
kalle saapuessa potilaan tilan-
netta on tutkittu esim. veren-
paineen mittauksella ja hape-
tuksen seurannalla, sen jäl-
keen ensivasteryhmä siirtyy 
ambulanssihenkilökunnan 
avustaviin tehtäviin.

Haastattelimme Pylkön-
mäen paloasemalla Jukka 
Lehtosta ja Kai Ollista, jotka 
molemmat ovat olleet jo vuo-
sia mukana palo- ja pelastus-
toiminnassa. 

Kun hälytys tulee, näkyy 
ruudussa usein tutun ihmisen 
osoite ja nimi. Se on henkises-
ti aika raskasta, mutta taas toi-
saalta tietää, mihin pitää men-
nä ja mitä suurin piirtein on 
odotettavissa. 

Joskus on sattunut niin, et-
tä hälytyskeskuksesta on tul-
lut vahingossa väärät paikka-
tiedot ja oikea paikka onkin 
ollut 20 km päässä toisessa 
suunnassa. 

Kysymykseen mikä sai hei-
dät aloittamaan pelastustoi-
minnan aikanaan, Jukka ja Kai 
vastaavat, että tärkein asia oli 
– ja on edelleenkin auttami-
senhalu. Se saa jaksamaan 
eteenpäin, vaikka joskus on 
ollut vaikeitakin tilanteita. Ja 
koskaan ei tiedä, milloin voi 
itse olla siinä tilanteessa, et-
tä odottaa pelastajia paikalle. 

Heidi Katajamäki 
ja Iida Moisio

Tärkeää palo- ja pelastustoimintaa

Kai Ollinen ja Jukka Lehtonen kertovat, että verenpaine mitataan potilaalta yleensä jo-
kaisella ensivastekeikalla.

le henkilölle Evästu-
vassa.

– Ulkopaikkakun-
talaiset saavat noin 3 
krt/vuodessa Viispiik-
kisen, jossa on Pylkön 
Ääni -tiedote.

– Olemalla muka-
na yhdistyksessä voit 
vaikuttaa omaan ky-
läyhteisöösi ja ympä-
ristöösi.

– Järjestämme ret-
ken keväällä tai syksyl-
lä, Pylkön Äänen jäse-
nille jäsenalennus ret-
kestä.

– Maksaessasi jä-
senmaksua kirjoita 
viestiosioon oma ni-
mesi, osoitteesi ja säh-
köpostiosoite. Viesti-
kohdassa antamasi tie-
dot kirjataan vain yh-
distyksen jäsenrekis-
teriin eikä niitä käyte-
tä muuhun tarkoituk-
seen.


