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Tirilän VPK on yksi Lappeenrannan kaupungin rajojen 
sisällä toimivasta kymmenestä vpk-sopimuspalo-
kunnasta, jotka täydentävät keskustasta toimivaa 
ammattipalokuntaa mikä erikoistumalla ja mikä 

keskittymällä palokunnan perinteisiin palveluihin. Tirilän VPK 
kuuluu jälkimmäiseen ryhmään.

– Haluamme pitää yllä ja kehittää palokunnan peruspalveluita. 
Meillä on käyttökelpoinen kalusto ja koulutettu porukka. Testattu-
ja savusukeltajia on 32-henkisessä hälytysosastossamme noin puo-
let, kertoo palokunnan päällikkö Ville Hirvonen.  

– Yksikönjohtajatilannekin on erinomainen; meillä on 14 kou-
lutettua yksikön esimiestä. Kolmannes hälytyskelpoisistamme on 
naisia. Heistä yksi on savusukeltaja ja kaksi yksikönjohtajaa.

Hirvosen mukaan Tirilän VPK tekee kaikkensa säilyttääkseen 
korkean valmiuden, jotta ammattipalokunta saisi mahdollisimman 
laadukasta täydennystä tarvittaessa. 

Harmaita pilviä ja hiuksia näköpiirissä
Tirilän VPK:ssa tapahtui 2000-luvulla suuri sukupolvenvaihdos, 
jossa hälytysosaston vanhempi polvi korvautui hiljalleen nuorilla 
ja nälkäisillä, 1990-luvulla nuorissa aloittaneilla palokuntalaisilla. 
Tänään palokunnan hälytyskelpoisten keski-ikä on valtakunnan 
tasollakin hyvin alhainen, 27 vuotta. Hälytysosaston vanhin on 
34-vuotias Emmi Suppanen, savusukelluskelpoinen sammutus-
mies.

– Meillä näin nuoreksi porukaksi on monet asiat mallillaan, mutta 
tummia pilviä on silti näköpiirissä, kertoo palokunnan puheenjoh-
taja Olli Hirvonen.

– Päivälähdöt saattavat aiheuttaa vielä harmaita hiuksia. Lähtö-
ajan suhteen ei ole ongelmaa, mutta lähtövahvuus on ollut joskus 
lähellä kipupistettä. Yleensä saamme päivällä kokoon kuusi–seitse-
män henkeä sopimuksen vaatimassa ajassa, eli neljä henkeä 10 mi-
nuutissa ja lisäksi kaksi 15 minuutissa. Virka-ajan ulkopuolella vä-
keä tulee asemalle usein jopa yli tarpeen. Kuitenkin tilastojen mu-
kaan hälytyksiin osallistuminen keskittyy tietyille henkilöille. Kei-
koille lähtevä porukka saisi olla isompi.

Olli Hirvonen kertoo palokunnan vahvuuteen vaikuttaneen 
mielenkiintoisen yksityiskohdan.

– Näkyvä vaikutus hälytysvahvuutemme heikentymiseen oli, 
kun ammattikorkeakoulu muutti keskustasta Skinnarilaan toiselle 

Kaupunkipalokunta tarjoaa 

Lappeenrantalainen Tirilän VPK on erinomainen esimerkki omaa laatutasoaan 
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puolelle kaupunkia ja opiskelijat sen mukana.
Tirilän VPK:lla on myös valtakunnallisesti tunnustettu ongel-

ma; monet nuoret palokuntalaiset lähtevät muualle opiskelemaan 
tai töihin. Uusi jäseniä pyritäänkin saamaan mukaan jatkuvasti.

Suunnitteilla oleva sivupaloasema Lappeenrannan kaupunki-
alueen läntiselle puolelle tulee tiriläläisten mukaan todennäköisesti 
vähentämään keikkojen määrää.

Muutoksia myös yhdistystoimintaan
Tirilän VPK on hankkinut pienimuotoisesti toimintaansa varoja ve-
denkuljetuksella, mutta liikenneluvan umpeutuessa maaliskuussa, 
on vedenajo päätetty lopettaa. Yhdistys on ollut liikenneluvan alai-
sen toiminnan osalta arvonlisäverovelvollinen.

Valistustoiminta on myös käytännössä lopetettu, koska hälytys-
ten hoitaminen vaatii paljon henkilöstön resursseja. Kilpailuihinkin 
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savusukelluskilpailussa syyskuussa 2012.
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Paloinsinööri-amk palokunnan päällikkönä
ville Hirvonen, 33, palokunnan päällikkö, yksikönjohtaja, 

23 vuotta palokunnassa, vaimo ja alle kolmevuotiaat  

tyttö ja poika, rakennusinsinööri, päällystötutkinto 

n4:lta, riskipäällikkö pohjola vakuutuksessa.

ville kuuluu veljensä Ollin kanssa siihen nuorten ryhmään, 

joka 1990-luvulta alkaen alkoi osaltaan kehittää palokuntaa 

kohti nykyistä, modernia kaupunkipalokuntaa. 

– Palokunnassa kiehtoo muun muassa se, että jatku-

vasti on jotain kehitettävää. Ja vastuullisia tehtäviä riittää, 

sanoo Ville.

– Ongelmia on, mutta ne on tehty ratkaistavaksi. Nyt 

pohdimme muun muassa sitä, miten pitää pelastasjakurs-

sin käyneet jäsenet mukana aktiivitoiminnassa ja jakamas-

sa osaamistaan muille.

vuorolähdöt perheessä
Olli Hirvonen, 30, puheenjohtaja, varapäällikkö,  

yksikönjohtaja, 21 vuotta palokunnassa, vaimo ja kaksi 

nuorta poikaa, paikallispäällikkö Autolinjat Oy:ssä.

Ollin perheessä joudutaan palokuntatehtävät hoitamaan 

vuoropelillä 3- ja 1-vuotiaiden poikien vuoksi. 

– Palokunta on meidän perheessä elämäntapa. Lähdem-

me vaimon kanssa vuorotellen hälytyksiin. Paitsi kun on kyl-

mä, vaimo lähtee, väittää Olli naama vakavana ja saa aikaan 

lievää voimakkaamman naurun kollegoissaan.

– Vaikka meillä kirjavahvuus on hyvä ja savusukeltajiakin 

suhteellisen paljon, ydinporukka on pieni. Se voisi olla suurem-

pi. Nyt joidenkin hälytysmäärät alkavat olla jo melko korkeita. 

Tarvetta olisi varsinkin henkilöille, jotka pystyisivät lähtemään 

päivisin hälytyksiin.

kalle tuli nuoriso-osastoon 

vuonna 1998. Hän kävi 

katselemassa, mitä palokun-

nassa hommailtiin ja päätti 

silloin, että palokunta on 

ykkönen. 

– Hälytysosastoon 

oli kiva tulla. Porukka otti 

hienosti vastaan. Tänään 

näiden kavereiden kanssa 

tehdään paljon muutakin 

kuin palokuntajuttuja, kertoo 

Kalle.

Positiivisen asiana 

palokunnassaan Kalle näkee 

myös hälytysosastolaisten 

monipuoliset siviilitaustat.

– Täällä on monen alan 

miehiä ja naisia, mikä on 

erinomainen asia myös 

keikoilla. Parannettavaa 

– Muutin lappeenrantaan opiskelemaan ja silloinen työkaveri 

suositteli palokuntaa, kertoo ensihoitajana päätoimisesti työs-

kentelevä Tuomas.

– Tämä porukka on tiivis, mutta minut otettiin hyvin sisään. 

Koulutus on laadukasta ja varusteet hyvät. Sen olen huomannut, 

että palokuntatoiminta vaatii, mutta myös antaa paljon.

Tuomas asuu vuokralla paloaseman yhteydessä olevassa 

asunnossa ja hoitelee samalla talonmiehen tehtäviä.

– vaikka aloitin harrastuksen 

täysin nollista, porukka otti 

minut hyvin vastaan. Tykkään 

kaikista palokunnan hommista 

– paskimmillaankin tämä on 

aivan mahtava juttu, nauraa 

hälytysosaston seniori, 34-vuo-

tias Emmi.

– Onhan tässä ongelmiakin. 

Esimerkiksi koulutuksen jär-

jestelyt kaipaisivat remonttia. 

Koulutuskalenterissa on useita 

kursseja, mutta vain muutama 

toteutuu.

on Hirvosen mukaan nykyään vaikeampi saada innokkaita kisaili-
joita kuin ennen. Tirilän VPK on saavuttanut useita kärkisijoja 
niin alueellisissa kuin valtakunnallisissa kilpailuissa, esimerkiksi 
kolme Suomen mestaruutta 2000-luvulla.

Suhteet kehittyneet
Tulevan kevään yksi keskustelunaihe pelastusalalla tulee olemaan 
ammatti- ja sopimusväen keskinäiset suhteet. Tirilän VPK:ssa 
koetaan hyvin myönteisenä kehitys, joka on ollut havaittavissa vii-
me vuosien aikana. Ammattiväen suhtautuminen palokuntaan on 
Ville Hirvosen mukaan parantunut selvästi.

– Uskon, että halullamme kehittää palokuntaamme laadulli-
sesti ja myös porukkamme taustoilla on vaikutusta suhteiden pa-
rantumiseen. Meiltä löytyy rivistä muun muassa hätäkeskuspäi-
vystäjä, kaksi palomiestä, kolme ensihoitajaa, neljä ensihoidon 
opiskelijaa ja yksi pelastajaopiskelija. 

kalusto kunnossa, uusi sopimus keväällä
Tirilän VPK:n kalusto on ajan tasalla vaikka sammutusauto on 
jo 17 vuotta vanha. Henkilökohtaiset varusteet tulevat laitok-
selta ilman ongelmia ja viestikalustoa on riittävästi. Lämpöka-
mera on palokunnan itse hankkima.

– Uusi palokuntasopimus on tarkoitus allekirjoittaa kevääl-
lä. Se tullee voimaan takautuvasti vuoden vaihteesta. Muutok-
sena vanhaan on, että sopimuskorvausta aletaan maksaa aiem-
paa enemmän tuotettujen palvelujen mukaan. Myös palokunti-
en omista autoista saama korvaus nousee, kertoo Olli Hirvo-
nen.

Tirilän VPK maksaa jäsenistölle palkkaa hälytyksiin osallis-
tumisesta sekä palokunnan itse järjestämistä varallaoloista esi-
merkiksi juhlapyhien aikana. Palkanlaskennan ja maksatuksen 
palokunta hoitaa itse. Palkan lisäksi palokunta tarjoaa jäsenil-
leen kuntoilumahdollisuuden palokunnan kustannuksella.

Palkan lisäksi palokunta tarjoaa jäsenilleen 

kuntoilumahdollisuuden palokunnan kustannuksella.”

Palokunta on meidän 

perheessä elämäntapa.”

lähtökuningas ja tuleva pelastaja
kalle lantta, 22, yksikönjohtaja, 12 vuotta palokunnassa, 

avoliitossa ja tyttökissan onnellinen omistaja, tehohydron 

myymälässä töissä, aloittaa opinnot pelastusopistossa 

tammikuussa. 

Tirilän kaartia:
Savusukeltava  
palvelupäällikkö
Emmi Suppanen, 34,  

savusukelluskelpoinen  

sammutusmies, kolmatta 

vuotta palokunnassa,  

perheellinen, 12-vuotias 

tytär, joka on nuoriso-

osastossa, palvelupäällikkö 

logicalla.

Kalle löytää harjoitusaktiivi-

suudessa. 

– Harjoituksissa käy eri 

porukka kuin hälytyksissä.

Kalle Lantta oli mukana 

88:lla keikalla vuonna 2011. 

Savusukeltava ensihoitaja
tuomas Maunola, 27, savusukelluskelpoinen sammutusmies, 

neljä vuotta palokunnassa, avoliitossa, ensihoitaja  

sairaankuljetusyrityksessä. 

tirilän vpk rekrytoi uusia jäseniä muun 
muassa tällaisilla ilmoituksilla.

Olli  ja Ville Hirvonen


