Pylkön Ääni
Tärkeää palo- ja pelastustoimintaa
Pylkönmäellä, aivan kirkon
kupeessa, sijaitsee vanha palolaitos. Kymmenien vuosien
ajan sen ovista ovat kiirehtineet ihan oikeat arjen sankarit
auttamaan milloin millaisessakin pulassa olevia ihmisiä.
Hälytykset sattuvat usein
öiseen aikaan ja monesti kyse on jostakin tutusta ihmisestä, joka tarvitsee nopeasti
apua. Tehtävän mukaan liikkeelle lähdetään paloautolla ja sammutuskalustolla varustautuneena tai ensivasteautolla, joskus tarvitaan avuksi mönkijää, moottorikelkkaa
tai moottorivenettä.
Pylkönmäen palolaitos
kuuluu Saarijärven palolaitokseen, joka vuorostaan on
osa koko Keski-Suomen Pelastuslaitosta, jonka pääpaikka
on Jyväskylässä.
Kaikki pylkkösten hoitamat tehtävät välitetään aluehälytyskeskuksen kautta, ilman tehtävänantoa autot eivät voi lähteä liikkeelle. Usein
avuksi tulevat yksiköt Karstulasta ja Saarijärven keskustasta, näin tapahtuu esimerkiksi
aina tulipaloissa.
Vuonna 2011 Pylkönmäen
yksiköllä oli noin 70 hälytyslähtöä. Tällä hetkellä Pylkönmäen palokuntaan kuuluu 18
vapaaehtoista, joista aktiivisia
on vajaa puolet.
Virallisesti he ovat puolivakinaisia palokuntalaisia, enää
ei puhuta vapaapalokuntalaisista.
Miten päästä mukaan palokuntaan?
Palokuntaan voi liittyä 16

Kai Ollinen ja Jukka Lehtonen kertovat, että verenpaine mitataan potilaalta yleensä jokaisella ensivastekeikalla.
vuotta täyttänyt henkilö, yläikäraja on 65 vuotta.
Voidakseen lähteä mukaan hälytyksiin täytyy olla kuitenkin18-vuotias, nuoremmat voivat osallistua harjoituksiin ja muuhun toimintaan. Pylkönmäellä on harjoituksia joka viikko. Kannattaa
kysellä lisää lähimmältä paloasemalta, jos olet kiinnostunut
toiminnasta.
Jos taas haluaa kokopäiväisen palomiehen ammattiin, on siihen tarjolla ilmainen 2-vuotinen koulutus Kuopion pelastusopistossa, mikäli läpäisee pääsykokeet. Työlli-

syysnäkymät alalla ovat hyvät.
Palomieheltä vaaditaan ennen
kaikkea sosiaalisuutta ja ”tervettä järkeä”, sillä yhteistyö ja
onnettomuuksien välttäminen on ensiarvoisen tärkeää.
Monet tehtävät vaativat myös
fyysistä voimaa.
Ensivastetoiminta on tärkeä
lisä Pylkönmäellä
Yksi Pylkönmäen palolaitoksen tärkeimmistä auttamistavoista on valmius lähteä nopeasti liikkeelle ensivasteautolla.
Toimintaa on ollut täällä kymmenisen vuotta ja sinä aikana
moni ihminen on saanut avun

kriittisellä hetkellä. Ensivasteautossa on aina 2–3 ensiaputaitoista henkilöä.
Varsinainen ambulanssi on
näillä seuduilla usein kymmenien kilometrien päässä, sen
saapuminen voi joskus kestää liian kauan. Siksi ensivastevalmius on ensiarvoisen tärkeä asia, sillä voi turvata peruselintoimintoja.
Auton varustukseen kuuluvat mm. peruselintoimintojen
säilyttämisen tarvittavia välineitä, esimerkiksi hapenantovälineet, verenpainemittari, defibrillaattori, happisaturaatiomittari, erilaisia tuenta-

Liittyminen kannattaa,
koska:
– Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä vain 10 euroa
vuodessa, yhteisöjäseneltä
50 euroa ja kannatusjäse-

Liity jäseneksi
Pylkön Ääneen!

välineitä esimerkiksi onnettomuuspotilaille.
Hälytystehtävälle lähtiessä
he ottavat ensiksi yhteyden hätäkeskukseen ja myöhemmin
kohteessa ambulanssihenkilökuntaan. Ambulanssin paikalle saapuessa potilaan tilannetta on tutkittu esim. verenpaineen mittauksella ja hapetuksen seurannalla, sen jälkeen ensivasteryhmä siirtyy
ambulanssihenkilökunnan
avustaviin tehtäviin.
Haastattelimme Pylkönmäen paloasemalla Jukka
Lehtosta ja Kai Ollista, jotka
molemmat ovat olleet jo vuosia mukana palo- ja pelastustoiminnassa.
Kun hälytys tulee, näkyy
ruudussa usein tutun ihmisen
osoite ja nimi. Se on henkisesti aika raskasta, mutta taas toisaalta tietää, mihin pitää mennä ja mitä suurin piirtein on
odotettavissa.
Joskus on sattunut niin, että hälytyskeskuksesta on tullut vahingossa väärät paikkatiedot ja oikea paikka onkin
ollut 20 km päässä toisessa
suunnassa.
Kysymykseen mikä sai heidät aloittamaan pelastustoiminnan aikanaan, Jukka ja Kai
vastaavat, että tärkein asia oli
– ja on edelleenkin auttamisenhalu. Se saa jaksamaan
eteenpäin, vaikka joskus on
ollut vaikeitakin tilanteita. Ja
koskaan ei tiedä, milloin voi
itse olla siinä tilanteessa, että odottaa pelastajia paikalle.

neltä min. 50 euroa.
– Liittymällä jäseneksi
31.3.2013 mennessä osallistut arvontaan, jossa on
palkintona herkullinen
kynttiläillallinen kahdel-
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le henkilölle Evästuvassa.
– Ulkopaikkakuntalaiset saavat noin 3
krt/vuodessa Viispiikkisen, jossa on Pylkön
Ääni -tiedote.
– Olemalla mukana yhdistyksessä voit
vaikuttaa omaan kyläyhteisöösi ja ympäristöösi.
– Järjestämme retken keväällä tai syksyllä, Pylkön Äänen jäsenille jäsenalennus retkestä.
– Maksaessasi jäsenmaksua kirjoita
viestiosioon oma nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoite. Viestikohdassa antamasi tiedot kirjataan vain yhdistyksen jäsenrekisteriin eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Kiitoksia ja
tervetuloa mukaan
yhdistyksen
toimintaan!

