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rvoisat lukijat! Kädessänne on viimeinkin ja pitkästä aikaa IPA Suomen osasto ry:n 
jäsenlehti. Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Liimatta on tehnyt suuren työn hankki-
akseen lehdelle kustannussopimuksen. Minä itse olen lehden tiimoilta hypännyt liik-
kuvaan junaan – tulin mukaan tämänkertaiseen prosessiin vasta lehden toimitusvai-
heessa. Toki tässäkin tehtävässä on oma sarkansa kynnettävänä – väliin tuntuu jopa, 

että kynnettävänä olisi kyinen pelto.

Henkilökohtaisesti toivon, että yhteistyö lehden kustantajan Printmix Oy:n kanssa sujuu 
kitkattomasti. Yhdistyksen kannalta katsoen toivon lisäksi, että yhteistyö jäsenlehden kustanta-
misessa Printmix Oy:n kanssa voisi jatkua myös tulevina toimikausina.

Tämän lehden teemaksi oli sovittu arjen turvallisuus. Teemaa käsittelevän jutun ensimmäinen 
osa on lehdessä. Kirjoitus käsittelee turvallisuuden teemaa lähinnä pelastustoiminnan näkökul-
masta. Jutun toisessa osassa on aikanaan tarkoitus käsitellä turvallisuutta edistäviä asioita polii-
sitoimen näkökulmasta. Poliisin ammatilliselta aihealueelta tässä lehdessä on vesiliikennevalvon-
taa käsittelevä kirjoitus. Seuraavaan lehteen poliisiteemaksi muotoutunee maastoliikennevalvon-
ta. Jäsenistössä on runsaasti tämän alan asiantuntijoita ja maastoliikenteen harrastajia, joten 
teroittakaahan kynänne ja ryhtykää laatimaan teeman mukaisia ammatillisia kirjoituksia. Jään jo 
odottelemaan tilannetta, jossa juttua alkaa pukata toimitukseen.

Jäsenlehden toimituksella on edelleen harras toive siitä, että jäsenistö aktiivisesti kirjoittaisi 
juttuja lehteen. Ammatillinen teema ja tietysti yhdistyksen toimintaa kuvaava kansainvälisyys ovat 
keskeisimmät aihealueet. Tietysti jäsenlehteen kuuluu hallinnollista informaatiota eikä unohtaa 
sovi IPA-Majaa ja sen markkinointia. Kirjoituksien ei tarvitse olla pitkiä, vaan esimerkiksi matka-
kertomuksissa tiivis kerronta ja matkalta otettujen kuvien sopiva kooste voi innostaa lukijaa.

Yhdistyksen kokous on yhdistyksen hallinnon tärkein vuotuinen tapahtuma. Tällä kertaa kokous 
on 14.4.2012 Joensuussa. Pääsihteeriltä ja yhdistyksen nettisivuilta saa kokouksesta lisätietoa 
– mukaan vielä ymmärrykseni mukaan mahtuu!

Tätä kirjoitettaessa ulkona on kevättä ennakoiva sää. Toivotan kaikille lehden lukijoille ja yhteis-
työkumppaneille hyvää kevättä!

Servo per Amikeco
Kauko Kuismin, päätoimittaja  

Päätoimittajalta

A

TEKSTI: KAUKO KUISMIN
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Presidentin palsta

Arvoisat
yhdistyksemme
jäsenet

IPA- majalta tihkuneiden tietojen perus-
teella yhdistyksemme jäseniä runsain 
joukoin on tänäkin talvena suunnannut 
matkansa Ylläksen Äkäslompoloon, maam-

me ykkösrinteiden ja mahtavien latuverkosto-
jen ympäröimiin Lapin maisemiin, vaikka yhdis-
tyksen lehden tuomaa tietoa majan tilanteesta 
ei ole ollut käytettävissä vähään aikaan.  Oma 
IPA- Majamme tarjoaa yhdistyksen jäsenille mitä 
parhaimman tavan käyttää hyödyksi jäsenetuja 
kutsumalla lomanviettäjiä edulliseen majoituk-
seen Ylläksen parhaimmalla paikalla.  Maja on 
erittäin hyvässä kunnossa ja puheenjohtajana 
toivon, että yhä useampi jäsen rohkaisisi mielen-
sä ja tulisi tutuksi majamme ja ympäröivät kau-
neuden kanssa.  Kun kerran saavutte Ylläkselle, 
olette siihen jo tuolloin koukussa.  Unohtaa ei 
tietenkään sovi ulkoilun vastapainona olevaa 
Ylläksen ympäristön tarjoamaa muuta viihde- ja 
matkailutarjontaa.  IPA- maja on myös erinomai-
nen majoitus- ja pysähdyspaikka vaikkapa kesä-
lomalla pohjoisessa matkailtaessa.

IPA Suomen Osasto on solminut vuodenvaih-
teessa uuden jäsenlehden kustannussopimuksen 
helsinkiläisen Printmix Oy:n kanssa.  Sopimus 
kattaa kerrallaan vuoden ja uusi lehtemme ilmes-
tyy sopimuksen mukaisesti kolme (3) kertaa 
vuodessa.  Ilmestymisajat ovat maali-, kesä- ja 
marraskuun loppu. Yhdistyksen jäsenlehden uusi 
nimi on IPA Poliisiuutiset.  Jokaisessa lehdessä 
on yhdestä kahteen teemaa poliisitoimen alueel-
ta ja toivottavasti lukuisa joukko IPA:n jäsenien 
kirjoittamia muita uutisaiheita.  Toivon jäseniltä 
aktiivisuutta – sisällöltään tiiviitä, kohtuumittaisia 
kirjoituksia edelleen kaivataan jäsenlehteemme. 
Laadukkaat valokuvat toivottavasti täydentävät 
juttukokonaisuuttanne.  Yhdessä toimien saamme 
IPA Poliisiuutisista sisällöllisesti laadukkaan, jäse-
nistömme käyttöön räätälöidyn lehden.
Kansainvälisessä toiminnassa on tulevana syksy-
nä vuorossa kv.järjestömme korkeimman päät-
tävän elimen WC:n -maailman kongressin ko-
kous. Kongressin järjestää Israelin kansallinen 
osasto ja se pidetään Eilatissa.  Eilatissa on sekä 
kokousväelle sekä kokouksen ohessa järjestet-
tävälle vierailijaohjelmalle varmaankin hienot 
puitteet. Kongressi järjestetään aurinkorannalla 
sijaitsevassa viiden tähden tasoisessa hotellissa. 
Kokousisännät lupaavat huolehtivat meidän 
kaikkien turvallisuudesta kongressin aikana.  
Toivon aiemman käytännön mukaisesti, että 
suomalaiset olisivat jälleen hyvin edustettuina 
World Gongress – ohjelmassa.
IPA Karelia järjestää tänä vuonna Joensuussa IPA 
Suomen Osasto ry: n vuosikokouksen.  Yhdistyk-
sen kokous on tärkein yhdistyksen vuosittainen 
tapahtuma. Kokouksen yhteydessä juhlistamme 
samalla järjestävän alaosaston, IPA- Karelian, 
30-vuotisjuhlia kokoushotellissa toimivassa So-
kos Hotell Kimmelissä. Toivon, että yhdistyksen 
jäsenet suuntaavat sankoin joukoin Joensuuhun 
ja osallistuvat kokoukseen, jossa päätetään tär-
keistä yhdistyksen asioista, mutta jossa myös on 
mahdollisuus samalla hieman rentoutua iloisessa 

I

Hiihtolomakausi on tätä kirjoi-
tettaessa parhaillaan menossa.  
Ainakin säiden puolesta vaikut-
taa siltä, että kovat paukkupak-
kaset ovat tältä talvelta ohi ja 
suksikelit ovat mitä parhaim-
mat.  Alkutalven niukkalumisuus 
ei enää ainakaan hiihtokansaa 
vaivaa missään päin valtakuntaa 
kun luminietokset vain jatkavat 
kohoamistaan.  Joissakin suu-
rissa kaupungeissa runsaasta 
lumesta on aiheutunut jopa on-
gelmia – onnettomuuksiltakaan 
ei ole vältytty.

IPA- seurassa.  Isännät ovat laatineet vuosijuh-
lansa vieraiden joukolle mukavan kokousviikon-
lopun, joka on höystetty karjalaisella vieraanva-
raisuudella. Vuosikokouksen ja kokousjuhlalli-
suuksien aikaan hotellissa perjantai-iltana esiintyy 
maankuulu Mamba- orkesteri. Lauantaina juhlail-
lallisten jatkoilla esiintyy tanssiorkesteri. Terve-
tuloa pitämään hauskaa Pohjois-Karjalaan!
Suomen Osaston presidenttinä toivon kaikille 
yhdistyksen jäsenille ja heidän läheisilleen oikein 
mukavaa ja IPA aktiivista kevättä! Toivon kaikille 
voimia ja jaksamista yhä tiukentuvien työ- ja 
talouselämän vaatimusten keskellä! 
Servo Per Amikeco   

Jari Liimatta,
presidentti,
IPA Suomen osasto 
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uorten poliisien seminaari 2011 Ams-
terdamissa -ilmoitus Seitin IPA -osi-
ossa herätti kollegani Jani Nurmen 
huomion siinä määrin, että hän päätti 
liittyä IPA:n jäseneksi - tämä valinta 

kannatti, sillä ensimmäinen kosketuspinta sekä 
Janilla, että allekirjoittaneella IPA:n toimintaan oli 
varsin mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen mm. 
siinä mielessä, että nyt tätä tekstiä kirjoitettaes-
sa maailmalla on 27:ssä eri maassa kollegoja, 
jotka ovat toivottaneet meidät tervetulleiksi 
kotikaupunkeihinsa ja jopa koteihinsa.

Lähtiessämme kohti Amsterdamia sunnuntaina 
28.8. emme tienneet varmuudella kumpikaan 
mihin soppaan olimme itsemme laittaneet, sillä 
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1st IPA World Seminar 
for Young Police Officers

 voimme vain 
kiittää tätä hienoa 
järjestöä Suuren elä-
myksen tarjoamisesta. 

 Risteilyn jälkeistä tunnelmaa kuvassa 
edessä vasemmalla Jani Nurmi ja oikealla 
edessä Jaakko Patrikainen

TEKSTI: JAAKKO PATRIKAINEN  

>> Amsterdam, Alankomaat 28.8.-3.9.2011

eihän meillä kummallakaan ollut mitään koke-
musta IPA:n toiminnasta, vaikka itse olenkin ollut 
IPA:n jäsen jo muutaman vuoden ajan. Schipolin 
lentokentällä Amsterdamissa järjestön hienous 
kuitenkin alkoi valjeta. Ensimmäisenä meitä 
vastassa oli sovitussa paikassa, sovittuun aikaan 
herrasmies, joka toivotti meidät tervetulleiksi 
IPA:n pinssi rinnassaan. Seuraksemme ensim-
mäistä kuljetusta varten liittyi vielä saksalainen 
kollegamme. Kuljetus odottikin lentokentän 
pääovien ulkopuolella ja kuljettajana toimi itse 
IPA -Alankomaiden presidentti Kees Sal, joka 
autonkuljettajan roolin lisäksi oli suurelta osin 
vastuussa seminaarin järjestelyistä.

Saavuttuamme aivan keskustan tuntumassa si-

jaitsevaan majoitukseemme, laivaston tukikoh-
taan, oli meitä ennen paikalle ehtinyt jo useampi 
nuori poliisimies. Tästä se sitten lähti - aikatau-
luja ja tuliaisia alkoi sadella joka suunnasta. En-
simmäisten joukossa saapunut ryhmä lähti syö-
mään amsterdamilaiseen tapaan vesistön päälle 
rakennettuun loisteliaaseen kiinalaistyyliseen 
ravintolaan, johon me hieman myöhemmin saa-
puneet pääsimme heidän jälkeensä. Ennen ruo-
kailua olimme tutustuneet jo todella laajaan 
kirjoon poliiseja eri puolilta maailmaa - IPA:a 
parhaimmillaan!

Maanantaina päivä alkoi heti kello 8.00 aamiai-
sella tukikohdan ruokalassa. Poliisit eri puolilta 
maailmaa olivat pukeutuneet univormuihinsa 

aikatauluun liitetyn ohjeistuksen mukaisesti. Vain 
toinen suomalaisista oli siviileissä, mutta hänkin 
ehti vaihtamaan vaatteet loppupäivää varten 
syötyään nopeasti suklaamuronsa. Ohjelmassa 
oli seuraavaksi tervetulotilaisuus Amsterdamin 
poliisin koulutuskeskuksessa, johon siirryimme 
koko viikon käytössämme olleella tilauslinja-
autolla. Viikon aikana tutuksi tulleeseen tapaan 
tarjolla oli myös kahvia ja kakkua - coffee and 
cake, and some milk from the cows - kuten 
kreikkalainen kollegamme jaksoi muistuttaa.

Päivän aikana pääsimme tutustumaan vielä Haa-
gin kansainväliseen tuomioistuimeen sekä Sche-
veningenin laituriin, jonka päässä meille tarjottiin 
päivällinen kaikilla herkuilla. Päivä päättyi laivas-
ton tukikohtaan saapumisella vasta iltakymme-
nen jälkeen, jolloin jokainen oli vapaa tekemään 
mitä halusi - muistaen kuitenkin aamiaisen olevan 
tarjolla aamulla seitsemältä

Tiistai on toivoa täynnä, kuten on myös Alanko-
maiden poliisi, sillä saimme kuulla ainakin suo-
malaisten poliisien näkökulmasta varsin mielen-
kiintoisista toimintatavoista. Alankomaiden väes-
töjakauma on varsin monikulttuurisempi kuin 
meillä täällä Suomessa, joten heidän pitää myös 
poliisitoiminnassaan ottaa tämä huomioon. Po-
liisin sisälle onkin perustettu yhteisöjä monien 
suurien väestöryhmien edustajille, kuten niille, 
joiden juuret ovat Surinamissa. Eikä pidä unohtaa 
myöskään seksuaalisia vähemmistöjä, joiden 
palvelemiseen näytti olevan satsattu melko run-
saasti. Päällimmäisenä tästä jäi mieleen, että kun 
seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen haluaa 

tehdä rikosilmoituksen toiselle samaan vähem-
mistöön kuuluvalle poliisille, tämä suodaan hä-
nelle iloisin mielin. Loppuilta vietettiinkin tutus-
tuen Volendamin kylään meren rannalla, jonka 
tuntumassa myös illallinen oli tarjolla

Ehkä mieleenpainuvin seminaaripäivä vietettiin 
keskiviikkona pelastuslaitoksen tiloissa Zaansta-
dissa, jossa meille oli järjestetty useita luentoja 
liittyen huumeisiin ja niiden vastaiseen toimin-
taan. Pääsimme myös käytännössä näkemään 
miltä näyttävät niin kannabisviljelmät kuin amfe-
tamiini- ja ekstaasilaboratoriotkin sekä hieman 
myös huumekoiran toimintaa. Kaikki tämä oli 
järjestetty paikan päälle poliisin harjoittelua 
varten. Pelastuslaitoksen pojat pääsivät myös 
esittelemään lelujaan kun he saivat liekittää 
ylitsemme ”flash overin” eli kattoa pitkin nope-
asti etenevän palon siihen tarkoitukseen erikseen 
rakennetussa huoneessa – melko kuumat olivat 
paikat siinä vaiheessa. Illan ohjelman meille olivat 
järjestäneet Alankomaiden kansallisen poliisin 
nuorten järjestö grillailun ja bändin merkeissä.

Viikon lähestyessä loppuaan, saimme torstaina 

N

tutustua Schipolin lentokentän viranomaistoi-
mintoihin. Aiheita olivat mm. kuninkaallisen so-
tilaspoliisin toiminta, väärennetyt asiakirjat, ih-
missalakuljetus ja laiton maahanmuutto sekä 
pommikoiraryhmän toiminta lentokentällä. Illal-
la meitä odotti yllätys, kun ruokailu oli järjestet-
ty veneessä, joka samalla risteili pitkin Amster-
damin kanavia. Mielenkiintoisempaa tapaa syödä 
Amsterdamissa tuskin on, sillä maisemat ja kau-
pungin henki tulivat koettua aivan uudella taval-
la

Viimeinen arkipäivä Amsterdamissa vietettiin 
kaupunkiin vapaasti tutustuen. Keskustan vilinä 
oli suurkaupungille ominaista ja shoppailumah-
dollisuudet mitä mahtavimmat - suosittelen 
kaupunkilomaa harkitseville! Myöhemmin illalla 
menimme vielä koko porukalla herkuttelemaan 
kaupungin laitamilla sijaitsevaan Sizzling Wokiin. 
Tämä oli ruokaa rakastavalle nuorelle suoma-
laispoliisille taas erittäin mieluisa kokemus, sillä 
ruoan sai valita lautaselle itse ja syödä niin paljon 
kuin jaksoi!

Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Lauantai oli varat-
tu matkustamista varten meille, jotka emme 
osallistuneet Airborne Walkiin Oosterbeekissa. 
Vielä lentokentälläkin oli IPA:n henki mukana, 
sillä naapurimaamme Ruotsin kollegat pitivät 
meille seuraa loppuun asti.

Paluumatka sujui yhtä hyvin kuin koko viikkokin. 
Voimme vain kiittää tätä hienoa järjestöä Suuren 
elämyksen tarjoamisesta sekä toivoa tulevilta 
reissuilta yhtä antoisia hetkiä. 

 Osallistujat kanavaristeilyn jälkeen



lista keskustella Paulin kanssa Dallasin rikolli-
suustilanteesta. Paulin mukaan suurin ongelma 
on kokaiiniin liittyvä rikollisuus. Kokaiini on yli-
voimaisesti käytetyin huume. Tätä selittää se, että 
Teksasilla on maarajaa Meksikon kanssa. Dalla-
sissa on tapahtunut tänä vuonna noin 150 mur-
haa. Paul piti lukua kohtuullisena, sillä vielä pari-
kymmentä vuotta sitten Dallasissa tapahtui noin 
500 murhaa. Muutoin Paul piti Dallasia suhteel-
lisen turvallisena kaupunkina. Dallasin IPA-toi-
minnasta kertoessaan Paul totesi IPA-toiminnan 
olevan varsin aktiivista. Totesimme yhdessä, että 
IPA on mitä parhain keino tavata ulkomaalaisia 
kollegoja ja vaihtaa tietoa paitsi poliisityöstä niin 
myös muusta elämästä eri maissa. Voisi sanoa, 
että totesimme IPA:n olevan hienoa asia ja aate, 
jota kannattaa markkinoida.

Matkalla pelistä kohti hotelliamme keskustelim-
me poliisin toiminnasta sekä eroista lainsäädän-
nössä sekä kriminaalipolitiikassa Euroopan ja 
Yhdysvaltain välillä. Totesimme eroja olevan, 
mutta myös sen, että poliisityössä on paljon 
yhteistä maanosasta tai organisaatiomuodosta 
riippumatta. Erotessamme hotellin pihalla laus-
uimme molemminpuoliset kiitoksemme. Me 
kutsuimme vierailun isäntämme Suomeen.

Lopuksi haluan todeta, että jos haluatte kansain-
välisiä kontakteja ja tietoa muiden maiden polii-
sityöstä niin IPA on mitä parhain verkosto. Ot-
takaa rohkeasti yhteyttä sen maan IPA:n jäseniin, 
josta haluatte tietoa tai johon olette matkusta-
massa. Itse olen aina saanut ystävällisen vastauk-
sen sekä tarvittavaa apua. 
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IPA-vierailulla 
Dallasissa Teksasissa

PA-Botnian jäsenet Juha Järvelin ja Pasi 
Härkönen tapasivat 12.11.2011 matkal-
la San Marcosiin Dallasissa IPA-Teksasin 
sihteerin Paul Turbyfillin. Otimme Paul 

Turbyfilliin yhteyttä, koska tiesimme, että len-
täisimme Dallasiin, josta tarkoituksemme oli 
jatkaa matkaamme kohti San Marcosia. Paulin 
yhteystiedot löytyivät IPA-Texasin nettisivuilta 
ja Paul vastasi sähköpostiimme nopeasti. Hän oli 
kiinnostunut tapaamaan meidät ja esittelemään 
meille Dallasia.  Ennakkoon Paul tiedusteli meil-
tä matkamme tarkoitusta. Lisäksi hän pyysi 
meitä kuvailemaan lyhyesti keitä olemme ja 
millaista poliisityötä teemme. pyytämänsä ennak-
kotiedot saatuaan Paul lähetti uuden sähköpos-
tin.  Paulin viestin mukaan hänen Dallasin polii-
silaitoksen SWAT -ryhmässä työskentelevä 
kollegansa haluaisi tavata meidät.

Vielä ennen matkallemme lähtöä kirjoittelimme 
muutaman sähköpostin puolin ja toisin. Olimme 
ennakkoon pyytäneet Paulia suosittelemaan 
meille hyvää hotellia Dallasissa. Paul suositteli 

meille siistiä ja kohtuuhintaista hotellia. Majoi-
tuimme Paulin suosituksen perusteella hotelliin. 
Olimme sopineet tapaamisen hotellille kello 12. 
Siinä aiheessa kun kello oli 12.10, meitä alkoi jo 
hieman huolestuttaa, olimmeko ymmärtäneet 
jotakin väärin. Ketään ei näkynyt. Koska hotelli-
alueella oli lukuisia muitakin hotelleja, pohdiske-
limme sitä, olimmeko sittenkin varanneet huo-
neen jostain muusta kuin Paulin suosittelemasta 
hotellista.. Ketään ei näkynyt. Vartin yli 12 olom-
me helpottui, sillä hotellin aulaan saapuivat sekä 
Paul että hänen veljenpoikansa Zach.  Paul pyy-
teli anteeksi myöhästymistään – Paul ja Zach 

 Poliiseja Dallasin 
poliisilaitoksella on noin 
3000. Asukkaita Dalla-
sissa noin miljoona 

I
TEKSTI: JUHA JÄRVELIN 

olivat matkalla juuttuneet liikenneruuhkaan.  
Zachia meille esitellessään Paul kertoi, että 
Zachin äiti ja isä ovat poliiseja. Zach naurahti ja 
kertoi poliisin ammatin olevan sukuvika. Zachin 
mukaan hän kuitenkin oli perheen mustalammas 
- hän opiskeli SMU -yliopistossa Dallasissa. Saim-
me kuulla, että opiskelu SMU:ssa maksaa 44 000 
dollaria vuodessa. Opiskelija-asunto kampuksel-
la kahden hengen huoneessa maksaa 13 000 
dollaria, joten opiskelukustannukset ovat aivan 
eri luokkaa kuin Suomessa.
Dallasin kiertoajelulla ajoimme John F. Kennedyn 
ampumapaikan kautta. Paikalla on aina turisteja 
niin myös nyt. Asfalttiin on maalattu kaksi ristiä. 
Ristit ovat niillä paikoilla, joissa Kennedy sai 
osumia. Meille oli yllätys että ampumamatka oli 
niin lyhyt ja että paikalla katu laskee suhteellisen 
jyrkästi. Uutiskuvissa paikka näyttää erilaiselta 
kuin mitä se todellisuudessa on. 

Matkalla SWAT -tiimin toimitiloihin ajoimme 
myös Dallasin pääpoliisiaseman ohitse. Miljoo-
nakaupungin pääpoliisiasemaksi se oli suhteelli-
sen pieni. Dallasissa on pääpoliisiaseman lisäksi 
seitsemän poliisiasemaa. Yhdessä näistä poliisi-
asemista toimii SWAT -tiimi. Kun kurvasimme 
tuon poliisiaseman pysäköintipaikalle, kiinnitim-
me erityisesti huomiomme poliisiautojen mää-
rään. Poliisiautoja oli parkissa todella paljon ja 
tätä ihmetellessämme Paul kertoi, että partioau-
toja on myös partioajossa. Kalustoa tuntui olevan 
riittävästi. SWAT -tiimin tiloihin mennessämme 
huomiomme kiinnittyi siihen, että rakennus oli 
pieni sekä hyvin olosuhteiltaan pelkistetty. Polii-
si näyttää todellakin painottavan enemmän toi-
mintaan kuin seiniin. Poliiseja Dallasin poliisilai-
toksella on noin 3000. Asukkaita Dallasissa on 

reilu miljoona.

Dallasin poliisin SWAT -yksikössä oli aiemmin 
toiminut kaksi ryhmää. Nyt on ainoastaan yksi 
ryhmä, koska SWATin kokonaishenkilömäärää 
on vähennetty. Pasi vaihtoi ammatillisia tietoja 
SWAT -ryhmän edustajan kanssa. Pasin mielipide 
on, että vierailumme sekä sen yhteydessä saa-
mamme tiedot auttavat kehittämään suomalais-
takin poliisitoimintaa edelleen.

SWAT -vierailun jälkeen oli tiedossa meille 
mieluinen tapahtuma. Zach oli onnistunut hank-
kimaan liput amerikkalaisen jalkapallon otteluun 
SMU - Navy. Peli pelattiin SMU:n omalla stadio-
nilla, joka on pääosin rakennettu paikallisen 
miljardöörin varoilla. Navy on laivaston joukkue. 
Niinpä ennen ottelun alkua stadionin ylitse 
lensi kaksi laivaston Hornetia. Käsitykseni mu-
kaan ottelutapahtumaa ei voi verrata mihinkään 
suomalaiseen urheilutapahtumaan. Kyseessä oli 
nimenomaan tapahtuma – ei pelkkä peli, jota 
katsottiin.

Pelin aikana kävi ilmi, että USA:n entinen presi-
dentti Bush oli myös katsomossa. Tämän vuok-
si paikalla oli myös Dallasin SWAT – tiimiin 
kuuluvia poliiseja. Stadionilla näkyi myös SMU:n 
poliisilaitoksen ja Dallasin piirikunnan seriffin 
poliiseja. Dallasissa on lukuisia eri poliisiviran-
omaisia, joista Dallas PD on suurin: seriffin toi-
misto vastaa pääasiassa Dallasin vankilasta. Totta 
kai oppilaitoksen omalla poliisilla on toimivaltaa 
ainoastaan kampusalueella.

Paul oli kertonut itse työskentelevänsä Dallasin 
poliisin huumeyksikössä. Pelin aikana oli mahdol-
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37. IEC-kokous 
Bukarestissa
 

7. IEC-kokous järjestettiin Romanian 
pääkaupungissa Bukarestissa 18 – 
25.9.2011. Paikkana oli Rin Grand hotel-
li. Kokouksessa oli edustettuna seuraavat 

äänestysvaltaiset maat: Alankomaat, Andorra, 
Argentiina, Australia, Botswana, Brasilia, Bulgaria, 
Espanja, Etelä-Afrikka, Gibraltar, Hongkong, Ir-
lanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Japani, 
Kanada, Kenia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, 
Lesotho, Liettua, Luxemburg, Malta, Mauritius, 
Moldova, Monaco, Mosambik, Norja, Peru, Por-
tugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San 
Marino, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Suomi, 
Sveitsi, Swazimaa, Tanska, Tšekki, Turkki, Ukraina, 
Unkari, Uusi-Seelanti, Venäjä, Viro ja Yhdysvallat. 
Kokouksessa olivat myös läsnä Bosnia ja Hert-
segovinan ja Macaon edustajat statuksella ”sec-
tion in foundation” eli he odottivat osaston vi-
rallistamista. Kokouksessa Moldova valittiin yk-
simielisesti uudeksi IPA maaksi. 

Kansainvälisen hallituksen (PEB) lisäksi kokouk-
sessa oli läsnä Gimbornin edustajat ja uusi 
webmaster. IPA Suomen osastoa kokouksessa 
edusti delegaattina Bengt Lagerroos ja tarkkai-
lijana Miia Keso.

Aikaisempien vuosien tapaan Suomesta oli mu-
kana delegaation lisäksi joukko ”visitoreja”. 
Heille oli järjestetty oma ohjelma kokousviikol-
le mm kiertoajeluja ja tutustumisia lähikohteisiin. 
Mukana olivat Hannele Lagerroos, Pentti ja 
Tuula Jokinen, Esko Kinnunen, Esa Kokko, 
Tervo Liisa, Raili ja Pentti Janka, Anita 
Kyyrönen, Marjo Sorsa, Pekka ja Marja-
Leena Lindholm. Jokiset jatkoivat kokousvii-
kolta suoraan ystävyysviikolla ja heidän seuraan-
sa liittyivät Anita Fabritius ja Teija Koivunen. 

Hotelli Rin Grand tarjosi toimivat puitteet ko-
kouksen pitämiseen. Juhlallinen avajaisseremonia, 
puheineen ja musiikkiesityksineen, pidettiin 
Parlamenttipalatsissa. 

Kokouksen agendalla oli esillä mm 
seuraavia asioita:

• Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen 
(IEC Pariisi) pöytäkirja. Edelleen päätöksellä oli 
IPA maa Seychellesin jatkoa koskeva asia, erote-
taanko maa sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vuoksi vai ei. Asiasta äänestettiin ja Seychelles 
jatkaa IPA maana yhden vuoden. 
• Kv. hallitus, pääsihteeri ja apulaispääsihteeri 
esittelivät raporttinsa. Lisäksi käytiin läpi kult-
tuuri-, sisäisen-, ammatillisen-, sosiaali- ja ulko-
suhde-komissioiden sekä Gimbornin raportit. 
Näihin raportteihin IPA maat lähettävät vuosit-
tain tiedot toimintansa eri osa-alueilta. 
• Kv. taloudenhoitaja antoi selvityksensä tileistä 

  Norjan kollegat

TEKSTI: MIIA KESO

3 sekä budjetista vuodelle 2012. Kansainvälinen 
jäsenmaksu, minkä myös IPA SO maksaa jokai-
sesta jäsenestä, pysyy samana. 
• Päätettiin ja vahvistettiin seuraavat kansainvä-
liset kokoukset: WG Eilat 4 -9.9.12, IEC Kööpen-
hamina 15 – 27.9.13, IEC Berliini 2014, WG 
Kypros 2015. 2014 pidettävästä 39. IEC-kokouk-
sesta äänestettiin Saksan, Kreikan ja Perun välil-
lä. IPA Tanska ilmoitti, että he järjestävät 2013 
kokouksen yhteydessä nuorten poliisin tapaami-
sen. 
• Seuraavat kansainväliset nuorisotapaamiset 
(IYG) pidetään Tsekeissä 4 – 18.8.12, Sveitsissä 
20.7 – 3.8.13 ja mahdollisesti Ranskassa 2014. 
IYG:n voi hakea IPA jäsenen lapsi tai lapsenlapsi 
iältään 15 – 17 vuotta. 
• Päätettiin, että toinen IPA nuorten poliisien 
seminaari järjestetään Brisbanessa Australiassa 
22 - 26.4.2013. Haku seminaarin on tällä hetkel-
lä käynnissä!
• IPA World Police Prize luovutettiin kolmelle 
IPA Israelin jäsenen omaisille. Nämä kolme po-
liisimiestä menettivät henkensä pelastustehtävis-
sä Carmel-vuorilla missä raivosi tuhoisa maas-
topalo joulukuussa 2010.  

Kokouksen yhteydessä pidettiin pienryhmissä 
workshop missä pohdittiin uuden teknologian 
tuomia keinoja ja mahdollisuuksia edistää ja tukea 
IPA toimintaa. Yhteenvetona todettiin, että toi-
mivat www-sivut ja Facebook ovat helppo ja 
nopea tapa, mutta myös perinteistä lehteä pidet-
tiin edelleen hyvin tärkeänä. 

Kokouspäivät olivat pitkä, mutta antoisia. Päivien 
päätteeksi oli järjestetty musiikillista ohjelmaa 
illallisen ohessa. Monelta osin illalliskeskustelut 
olivat jo tämän vuoden maailmankongressissa 
(WG) Eilatissa, missä uusi kansainvälinen hallitus 
valitaan. Mutta toki aikaa jäi ystävien kanssa ru-
patteluun ja hauskanpitoon. Vietimme yhdessä 
mm Esko Kinnusen syntymäpäiviä shampanjan 
ja kakun kera. Kokous saatiin aikataulun mukaan 
vietyä läpi ja viikko huipentui päättäjäisjuhlaan 
ystävien kera iloisessa IPA-hengessä!  

 Men in uniforms

 Miia ja benkku kokoussalissa

 kokouksen yhtey-
dessä pidettiin pienryh-
missä worksshop missä 
pohdittiin uuden tekno-
logian tuomia keinoja ja 
mahdollisuuksia edistää 
ja tukea IPA-toimintaa 
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>> TEEMA: Vesiliikenne

esäisin yksi tehtäväsarka 
poliisin työkentässä on 
vesiliikenteen valvonta. 
Tehtävää hoitavat sisäve-
sillä liikkuvan poliisin 

yksiköiden venepartiot sekä polii-
silaitokset resurssiensa puitteissa. 
Myös tulli ja rajavartiolaitos Vuok-
sen vesistössä osallistuvat muun 
toimensa ohella venepartiointiin. 
Merialueella vesiliikenteen valvonta 
on rajavartiolaitoksen vastuulla - 
paikallispoliisi osallistuu toimintaan 
merialueilla mahdollisuuksiensa 
mukaan.

Valvonnassa tehokkain toiminta-
aika on kesä-elokuussa lomakaudel-
la ja valvonta suunnitellaan kauden 
alussa pitkälti toiminta-alueilla ole-
vien ranta- ym. tapahtumien perus-
teella. Näin saadaan rajallisille re-
sursseille mahdollisimman suuri 

Vesiliikenteen 
valvontaa sisävesillä

näkyvyys ja kattavuus.
Valvonnan lisäksi venepoliisi hoitaa 
hälytystehtäviä tarpeen mukaan 
esim. kesäasunnoilla, saarissa ja 
kohteissa, joihin kulku käy parhaiten 
veneellä.

Yhteistyötahoina poliisilla vesistö-
olosuhteissa ovat pelastuslaitokset, 
meripelastusseurat, veneseurat, 
urheilusukeltajat, alan yrittäjät jne. 
Etsinnöissä ja mm. hukkuneiden 
naaraamisessa apu on usein hyvin-
kin tarpeen.

Veneilyvalvonnan 
tehtäväkenttä

Valvonnassa pääteemana yleensä on 
ruorijuopumusvalvonta. Yleisin 
hukkumistapauksiin liittyvä tekijä 
on vuodesta toiseen alkoholi - on 

todettu jo aikaa sitten, että alkoho-
lionnettomuuksien ennaltaehkäisy 
on paljon hedelmällisempää kuin 
juopuneena hukkuneiden etsintä.

Promilleraja vesiliikenteessä on 1 
promille. Keskustelua rajan laske-
misesta käydään. Toki on hyvä 
muistaa, että jo nykyisen lainsäädän-
nön mukaan alle promillenkin voi-
daan rangaista vesiliikennejuopu-
muksesta, jos taito ja kyky turvalli-
seen toimintaan on alentunut alko-
holin nauttimisen seurauksena.

Sääntö koskee moottorivoimalla 
kulkevia aluksia sekä purjealuksia 
pituudeltaan yli 5 metriä. 

Toisena valvontakohteena ovat 
veneiden varusteet. Kelluntavälineet 
tulee löytyä jokaiselle veneessä 
olijalle, ja vieläpä kantavuudeltaan 
sopivat. Rekisteröintirajan ylittävil-
tä vaaditaan lisäksi tyhjennysväline, 
mela tai airot tai ankkuri köysineen. 
Moottoriteholtaan yli 35 hv perä-
moottorialuksessa ja kaikissa sisä-
moottorialuksissa vaaditaan lisäksi 
palonsammutin kuten myös veneis- sä, joissa on lämmitin tai muu 

polttolaite. Edelleen vaaditaan kul-
kuvalo kaikkiin vesikulkuneuvoihin 
auringon laskun ja nousun välisenä 
aikana.

Veneiden rekisteröintimääräykset 
uudistuivat taannoin, ja yhtenä val-
vontakohteena onkin näiden mää-
räysten noudattamisen valvonta.

Liikennekäyttäytyminen vesillä 
kirvoittaa poliisille valvontapyyntö-
jä aika ajoin. Nopeusrajoitusten 

K  liikennekäyttäytyminen vesillä 
kirvoittaa poliisille valvontapyyntöjä 
aika ajoin 

noudattaminen satamien, kapeikko-
jen, kanavien ja muiden paikkojen 
rajoitusalueilla unohtuu varsinkin 
vähemmän kokeneilla veneilijöillä. 
Välinpitämätöntä ja jopa tahallista 
koheltamista esiintyy - maksullista-
kin seuraamusta joudutaan joskus 
soveltamaan.

Kalastus- ja erävalvonta liittyy luon-
taisesti venepartiotehtäviin, ja 
luonnonsuojelulliset valvontatar-
peet ovat tehtäväkentässä myös 
mukana. 

Suuremmilla vesialueilla poliisilla on 
käytössä katettuja partioveneitä.  
Liikkuva poliisi valvoo vesiliikennet-
tä 10 katetulla partioveneellä. Ve-
neet on varusteltu siten, että tur-
vallinen liikkuminen on mahdollista 
myös pimeällä. Avuksi on saatu 

 suuremmilla vesialueilla 
poliisilla on käytössä katettuja 
partioveneitä  

vesijettikalustoa, joka on varsin 
käyttökelpoista, vaivatonta ja nope-
aa veneiden tarkastuksessa ja mm. 
etsintätehtävissä.

Venepoliisien koulutus tapahtuu 
kahden viikon teoriakoulutuksena, 
jonka jälkeen on viikon käytännön 
harjoittelujakso keväisin. Ammatti-
kursseja pidetään syksyisin, jolloin 
on mahdollista harjoitella navigoin-
tia myös pimeäolosuhteissa.

Vesiliikennevalvonta työnä sinällään 
tarjoaa vaihtelua muuhun valvonta- 
ja hälytystoimintaan. Veneilykauden 
alkamista odotetaan erityisen in-
nokkaasti pitkän talven jälkeen. 

   

TEKSTI: LP / PIETILÄINEN  KUVAT: LP:N ARKISTO
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KADONNUT
Pirtulasti
Hyvä ystäväni 93-vuotias Klaus Heinonen kertoi minulle tositarinan Luvialta.  Klaus oli ollut 
noin 10-vuotias poika, kun viinan salakuljettajat kätkivät Luvian edustalla olevalle Iso-Pietarin 
saarelle pirtulastin. Elettiin talvea vuonna 1926 tai 1927.

rokarien tarkoituksena ilmeisesti oli, että vesien vapauduttua jäästä pirtu kuljetetaan moottoriveneillä rannikolle eri paikkoihin 
ja edelleen muun muassa Poriin ja Tampereelle.

Poliisi oli kuitenkin saanut vihiä pirtukätköstä ja suoritetuissa etsinnöissä kätkö onnistuttiin löytämään. Kätkössä oli suuri mää-
rä 10 litran pirtukanistereita sekä joitakin laatikoita jalompia nautintoaineita. Juomat oli päätetty sopivassa tilanteessa siirtää 

pois saaresta. Kun kestävä jääkeli viimein koitti, siirrettiin pirtukanisterit kymmenellä täyteen lastatulla reellä Luvian Laitakarin satamaan 
ja sieltä edelleen Luvian keskustaan.

Pirtun kuljetukseen osallistui Klausin vaari, Juho Aleksander Heinonen, s. 1865, joka toimittuaan ennen Luvian lukkarina oli noin vuonna 
1905 ryhtynyt pitäjän poliisiksi. Pirtukanistereiden kuljetusta johti Eurajoen nimismies Kariniemi, joka suuressa susiturkissaan oli Klausin 
mieleen jäänyt suurena johtajana. Mukana kuljetuksessa oli myös Eurajoen poliiseja, kieltolakietsiviä eli raittiuspoliiseja sekä tulliviranomai-
sia.

Luvialla viranomaiset kuljetukseen osallistuneet hieman lepäilivät, söivät ja nauttivat hieman jaloja juomia, Virkistyneenä nimismies komen-
si reet lasteineen liikkeelle. Matka jatkui Eurajoelle ja siellä Vuojoen kartanon aitan eteen. Aitta tunnettiin turvalliseksi ja tukevaksi, joten 
sinne kanisterit ja jalot juomat siirrettiin ja aitta lukittiin huolella. Sitten, noin puolen vuoden kuluttua, eräänä aamuna aitan ovien havait-
tiin olevan auki – pirtukanisterit olivat kadonneet.

Ei vieläkään ole selvinnyt, minne kanisterit hävisivät. Epäilyn alaisena olivat vuorollaan melkein kaikki pitäjän asukkaat, mukaan lukien ni-
mismies, kirkkoherra ja kartanonherra.

Kieltolain aikana Luvia oli merkittävä alue viinan salakuljetuksessa. Virolaiset laivat seilasivat Luvian edustalle aluevesirajan ulkopuolelle. 
Trokarien moottoriveneet kuljettivat pirtun saarten kautta kaikkialle Satakuntaan ja Hämeeseen. Kun tiedetään, kuinka persoja Hämeen 
tamperelaiset olivat juomiin, niin kyllä siellä markkinoita riitti. 

Turun kaupungissa 19.5.2010
Veijo Tanner
 
 

T

IPA Häme tiedottaa
PA-Hämeen jäsenistöä kokoontui jäl-
leen kerran viettämään järjestömme 
periaatteen, Servo Per Amikeco, mukai-
sesti ystävänpäivää 14.2.2012 alaosaston 
vuosikokouksen merkeissä Varalan Ur-

heiluopistolle Tampereella. Sen jälkeen kun 
Katja Myyryläinen oli esitellyt urheiluopistoa 
ja sen tarjontaa, siirtyivät kokouksen osanottajat 
maistelemaan Säde – ruokalassa tarjolla ollutta 
päivällistä.

Pauli Rantala avasi varsinaisen kokouksen ja 
kiinnitti huomionsa siihen, että alaosaston jäse-
nistöä oli hyvin paikalla vaikuttamassa alaosaston 
asioihin. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 22 
jäsentä. Valtakirjalla oli edustettuna 19 jäsentä, 
joten kaikkiaan 41 alaosaston jäsenen ääni oli 
kokouksessa käytettävissä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Rantala vei 
rutiinilla kokousasiat läpi. Alaosaston sihteeri 
Ketola esitteli pääkohdittain jo ennakkoon 
netin kautta jäsenille jaetun toimintakertomuk-
sen. Toimintakertomus on edelleen jäsenistön 
luettavissa netissä. Toimintakertomuksen esitte-
lyn jälkeen alaosaston taloudenhoitaja Fabritius 
esitteli toiminnantarkastaja Nousiaisen hyväk-

symät tiliasiat, jonka jälkeen kokous myönsi tili- ja 
vastuuvapauden tilivelvollisille.

IPA-Hämeen historian neljäs 
puheenjohtaja on valittu

Henkilövalinnoissa kokouksessa ensimmäisenä 
oli IPA-Hämeen puheenjohtajan valinta seuraa-
valle kolmivuotiskaudelle. Alkupuheenvuoros-
saan Rantala totesi, ettei alaosasto ole yhtä kuin 
hän, eikä puheenjohtajuus ole hänelle eläkevirka. 
Rantala ilmoitti, ettei hän siis ollut enää käytet-
tävissä hallitustehtäviin. Rantala toivoi, että ala-
osasto konkreettisesti saisi uusia tuulia toimin-
taansa. Puheenvuoronsa lopuksi Rantala kiitti 
aktiivista jäsenistöä. Kokouksen puheenjohtajana 
Rantala avasi keskustelun puheenjohtajan valin-
nasta ja hän esitti uudeksi puheenjohtajaksi Jari 
Kinnusta Nokialta. Jari Kinnunen valittiin yksi-
mielisesti, niin kuin eräissä demokratian maissa.

Alaosaston hallituksen jäsenten valintojen yhte-
ydessä Pekka Mäkinen, joka on yksi alaosaston 
perustajajäsenistä, ilmoitti, ettei hän enää ole 
käytettävissä hallitukseen. Pekka kertoi, että hän 
on ollut kaikkien kolmen alaosaston puheenjoh-
tajan aikana hallituksessa mukana. Hän kertoi 

ilolla panneensa merkille, että alaosaston toimin-
ta oli huomattavasti aktivoitunut vuosien saatos-
sa. Puheenvuorojen jälkeen jäsen Lindholmin 
esitystä tarkentamalla alaosaston hallitukseen 
valittiin Teija Koivunen, Siuku Tuohi, Matti 
Ketola sekä varalle Pauli Ojaniemi. Toimin-
nantarkastajana jatkaa Jorma Nousiainen ja 
hänen varallaan on Pentti Jokinen.

Kokouksen yhteydessä olleessa arvonnassa oli 
jälleen runsaasti voittoja tarjolla. Esimerkkinä 
voitoista on Rantalan hankkimat IPA-Maja viikot; 
Mäkisen tekemä Berylli – kaulakoru ja laudeliinat, 
Karpin omaa tuotantoa oleva kirja ”Ennen kuin 
kuolet”; Koivusen hobby-varastosta tuomat 
lompakot sekä Marttilan hankkimat ”kylmäba-
git”. 

Kokouksen yhteydessä ilmoitusasioissa muistu-
tettiin jäseniä IPA Suomen osaston Joensuun 
kokouksen linja-autokyydistä. Uusi hallitus sai 
mietittäväkseen Mika Ylä-Himangan tekemän 
esityksen Viron lasten avustamisesta. Muun ko-
kousväen keskittyessä kokouskahveihin uusi 
hallitus järjestäytyi siten, että Juha-Matti Martti-
la on alaosaston varapuheenjohtaja, Anita Fabri-
tius jatkaa taloudenpitoa ja Matti Ketola jatkaa 
sihteerinä. 

TEKSTI: PAULI RANTALA

I
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onkikisat
IPA-Karelian 

oin 25 IPA- Karelian jäsentä perheineen kokoontui perinteiseen IPA- Karelian ke-
säongintakilpailuun 23.8.2011 Kontiolahdelle.  Kilpailu pidettiin jo kolmatta kertaa 
Pyytivaaran kyläyhdistyksen Pyytikodan upeassa ympäristössä puhdasvetisen Pyyti-
lammen rannalla.  Tälläkin kertaa kilpailua suosi mukava kesäinen kalasää eikä järvi-
vesikään ollut vielä ehtinyt kylmetä liikaa - sillä osa porukasta pulahti kilpaillun jälkeen 

vielä lammen aaltoihin.  
Vaikka kaikki paikalla olleet henkilöt eivät itse kilpailuun osallistuneetkaan, Pyytilammesta 
kiskottiin kalaa varsin mukavasti. Kaikkiaan kilpailujen ylituomarin Olavi Kyyrösen lahjomat-
tomaan digitaalivaakaan kannettiin upeat 3 381 grammaa erilaisia järven antimia.  Pääsaaliina 
tällä kertaa olivat ahvenet ja särjet.  IPA- Karelian ongintakilpailun onkiaika on ollut perintei-
sesti varsin lyhyt eli vain 1½ tuntia.  Tämä siksi, että ilta-aikaan jäisi aikaa myös ipalaiseen 
rentoon seurusteluun hyvässä seurassa, makoisten antimien kera.
Kilpailun isäntänä ja emäntänä toimivat jälleen kerran Kaija ja Pekka Suvanto, jotka olivat 
järjestäneet kisan mahtavaan ympäristöön ja loihtineet mukana olleille kilpailun jälkeiset kun-
non ”kalamiesten eväät” savulohineen, grillimakkaroineen ym.  Pisteenä I:n päällä olivat Kaijan 
valmistamat suussa sulavat letut hilloineen.  Janopuolta tukittiin pannukahvein ja nuorimmille 
oli tarjolla sopivia virvokkeita.  Nähtiinpä jonkun nauttivan oikein ”gourmet”- kahvit konjakin 
kera.
IPA-Karelia puheenjohtajansa Mauno Tuohiniemen johdolla oli järjestänyt itse kilpailussa 
menestyneille mahtavan palkintopöydän, josta palkintoja riitti kaikille antimia punnitukseen 
saakka tuoneille kalannarraajille.  Tuloksia jännitettiin koko porukan voimin ennen lopullisten, 
kilpailun jyryn vahvistamien tulosten valmistumista.
Lopullisten tulosten valmistuttua huomattiin, että sekä aikuisten että junioreiden sarjassa kisa 
oli ollut kohtuullisen tiukkaa, joskin pienehköjä pettymyksenkin supinoita porukassa huomat-
tiin.  Kaikilla päivän kunto ei juuri Pyytilammella osunut aivan ennakkoveikkausten mukaisesti 
kohdalleen.  Siitä huolimatta porukalla todettiin onkitapahtuman olleen jälleen kerran suuri 
menestys jäsenistön joukossa ja innokkaimmat onkijat alkoivatkin jo paikan päällä tuoreeltaan 
suunnitella uusia harjoitusohjelmia kohti parempia tuloksia vuoden 2012 kisassa. 

Kilpailun varsinaiset tulokset olivat seuraavat:
Juniorisarja:
1. Peetu Hurskainen 41 g
2. Saku Hakkarainen 38 g
3. Siru Hakkarainen 35 g
4. Aleksi Piirainen 16 g

Yleisen sarja:
1. Jari Liimatta 1.527 g
2. Tuija Puhakainen 1.130 g
3. Heikki Mertanen 895 g
4. Kari Väisänen 144 g
5. Onni Hurskainen 123 g
6. Johanna Piironen 61 g
7. Pentti Piironen 50 g
8. Reijo Hara 44 g

TEKSTI: JARI LIIMATTA

N
iime loppukesästä ajatus IPA- Karelian 
kesän toisesta IPA- ajosta pyöri mie-
lessä ja niinpä sitten myöhemmällä 
syksyllä,  elokuussa, IPA- ”prätkäläi-
set”  kokoontuivat poliisilaitoksen 

pihalle.  Kymmenen pyörää suuntasi kulkunsa 
kohti Suomen ja Euroopan Unionin mantereen 
itäisintä pistettä.  Ilomantsin kunnan Hattuvaaran 
kylässä, Virmajärvellä sijaitseva paikka on  saa-
ressa, jossa Suomen ja Venäjän valtakunnan raja 
tekee mutkan 54 astetta. Rajan ylimalkainen 
kulku muuttuu siellä koillisesta luoteeseen. 

Vuonna 1996 yleisölle avattiin mahdollisuus 
vierailla Euroopan Unionin sen aikaisella itäisim-
mällä pisteellä. Sittemmin Unionin itäisin piste 
on siirtynyt idemmäksi laajentumisen myötä ja 
Suomen itäisin piste on tällä hetkellä Unionin 
itäisin mantereella oleva piste.  Nykyiselläkin 
itäpisteellä käy jopa 2500 vierailijaa vuodessa. 
Reitin suunnittelusta vastasi IPA SO:n president-
ti Jari Liimatta,  onhan hän sieltä suunnalta alku-
jaan lähtöisinkin.  Ajoimme Kontiolahden Kuur-
nan kautta pienempiä kestopäällysteteitä pitkin 
Joensuu-Ilomantsi tielle, mistä jatkoimme Ilo-
mantsiin.  Tankkaus- ja jaloittelutauko pidettiin 
Ilomantsin kirkonkylän eräällä huoltamolla, mis-
sä porukkamme tulo herätti samalla pienoista 
uteliaisuutta. 

Karelian motoristit 
EU:n itäisimmällä mannerpisteellä!

Kahvittelujen jälkeen suuntasimme noin 50 km 
päässä oleva Hattuvaaran kylä.  Kylähän on tullut 
kuuluisaksi aikanaan kovista sotataisteluistaan, 
mutta myös jokunen aika takaperin TV:ssäkin 
esitetystä jo vuosikymmeniä miljoonayleisöjä 
kotimaassaan keränneen saksalaisen Tätort- tv-
sarjan yhdestä puolitoistatuntisesta jaksosta, joka 
kuvattiin lähes kokonaan Ilomantsin Hattuvaa-
rassa.  Muistanette tuon jakson nimeltään Bo-
rowskin tango. 
Pienen jaloittelun jälkeen jatkettiin Hattuvaaras-
ta taas kohti itää.  Perille oli matkaa vielä reilu 
20 kilometriä.  Ajaminen muuttuikin hiukan 
tarkemmaksi, sillä loppupätkä oli kokonaan 
hiekka- ja sorapintaista maantietä.  Ajotaito 
joutui siis koetukselle, mutta ilman haavereita 
saavuttiin kuuluisalle pisteelle.  Porukalla posee-
rattiin pisteellä, jonka taustalla siintelivät rajanaa-
purusten eriväriset rajapaalut kertomassa valta-
kunnanrajan tarkasta paikasta.  

V

  Lähtötunnelmissa poliisiaseman pihalla!

  Kaunotar poseeraa

  Matkalaiset tauolla Ilomantsin kirkolla

  Potretti EU:n itäisimmältä mannerpisteeltä, taustalla saaressa naapurusten rajapaalut. 

Aikamme lepuuteltuamme ajoimme muutaman 
kilometrin takaisin päin, pysähtyen makkaran-
paisto-operaatioon Lahnajärven kauniille laavul-
le.  Ette uskokaan, miten hyvälle nuotiomakkarat 
tuossa vaiheessa ajoiltaa motoristien suussa 
maistuivat.  

Mahat kylläisinä retkeläiset hyppäsivät ”prätkien-
sä” selkään ja paluumatka takaisin kohti pääpo-
liisiasemaa alkoi.  Jo  alkumatkan aikana pimeys 
lankesi itäisen Suomen ylle.  Pimeydestä huoli-
matta matka jatkui ilman kommelluksia.  Matkaa 
kertyi reilut 300 kilometriä, joten olihan siinä 
yhdelle työpäivän jälkeiselle illalle ihan reilusti 
IPAkyytiä.   

  Lahnajärven laavulla nuotiomakkarat 
pasituivat ja maistuivat



IPA Radioamatöörit 
kilpasilla marraskuun alussa
 IPA Saksan radioamatöörikerho 
(DARC) järjesti perinteisen IPA:n 
radioamatöörikilpailun marras-
kuun ensimmäisenä viikonlop-
puna.  Kilpailun tarkoituksena 
on aktivoida IPA- jäseninä olevia 
radioamatöörejä osallistumaan 
järjestön omaan radioamatööri-
kilpailuun.  

ilpailu käsitti lauantaina kaksi neljän 
tunnin työskentelyjaksoa sähkötyksel-
lä (CW) ja sunnuntaina kaksi vastaavaa 
ajanjaksoa puhetyöskentelynä (SSB).  
Kilpailujakson aikana on tarkoitus pi-

tää niin monta radioyhteyttä eri maissa olevien 
radioamatööriasemien kanssa kuin vain ehtii.  
Radioyhteys ipalaisen radioasemaan antaa kilpai-
lussa viisinkertaiset pisteet verrattuna yhteydes-
tä muuhun, siis ei ipalaiseen radioamatööriase-
maan.  

Suomesta kilpailuun osallistui tällä kertaa kolme 
henkilöä.  Uukuniemeltä oli mukana Timo, 
OH5FNI. Eläkkeellä oleva entinen poliisiradion 
radisti on verryttänyt kunnioitettavassa iässä 

vanhan harrasteensa ja suorittanut radioama-
tööritutkinnon jokunen vuosi sitten.  Huomion-
arvoista on, että Timo piti sähkötysyhteytensä 
ns. vanhan ajan ”pumpulla” eikä yleisesti nykyisin 
käytetyllä automaattisella sähkötysavaimella.

Sähkötysosiossa yhdistyksen radiokutsulla, 
OH2IPA, oli äänessä yhdistyksen presidentti Jari 
Liimatta, OH7JL.  OH2IPA olikin haluttua ta-
varaa radiossa ja yhteyksiä syntyi parisen sataa.      
Sunnuntain puheosuudella Jari työkenteli omalla 
kutsullaan työskennellen kilpailuajanjaksona ai-
kana kaikkiaan noin 350 radioyhteyttä.  Tulos on 
edellisen vuoden kilpailuun nähden erittäin 
hyvä.

Kolmas suomalainen IPA asema oli äänessä 
Kuopiosta, jossa Liemolan Tommi OH7HD, 
oli äänessä osan kilpailuajasta.  Omakotitalon 
takapihalla olevalla mahtavalla antennikalustolla 
Tommi jyräsi mukavasti puheosiossa kaikkiaan 
toistasataa yhteyttä, vaikka ehti muiden kiireiden-
sä vuoksi olla äänessä kilpailussa vain reilun 
tunnin.  Mitä olisi tulos ollutkaan, jos muut ta-
pahtumat eivät olisi sotkeneet osallistumista!

Kaikkiaan maailmalla kilpailuun otti osaa kym-
meniä Ipalaisia radioamatöörejä ja ipalaisten 

radiokutsut olivat haluttua tavaraa myös muille 
radioamatööreille.  Radioamatöörithän lähettä-
vät pitämistään yhteyksistä toisilleen ns. kuittaus-
kortin eli QSL-kortin, jolla varmennetaan radio-
yhteyden olemassaolo.  Tietyn määrän eri ipalai-
sia radioamatööriasemia työskennellyt vasta-
asema voi halutessaan hakea saavuttamista yh-
teyksistään ns. awardia.  Kuuluisan salapoliisin 
nimeä kantava työskentelyawardi on nimeltään 
”Sherloc Holmes Awardi”.  
Juuri saapuneiden kilpailutulosten perusteella 
Suomen IPA:n radiokerho, OH2IPA, voitti säh-
kötysosuuden radiokerholuokkasarjassa niukas-
ti ennen Unkarin HG15IPA asemaa ja järjestäjä-
maan Saksan DL0IPA asemaa.  Hieno suoritus 
Jarilta!

 
Henkilökohtaisessa luokassa sähkötyskisan voitto meni Serbiaan, YT1T 
asemalle.  Hopealla oli Venäjän, RK3AW asema ja pronssilla Puolan 
SP1AEN asema.  Uukuniemen konkari Timo oli ensikertalaisena hie-
nosti 18.    Puheosuuudella kerholuokan voitto meni niukasti Unkarin, 
HG15IPA asemalle ennen Saksan useampaa asemaa. Meidän oma, 
OH2IPA,  asemamme oli 10.  Henkilökohtaisen kilpailun vei nimiinsä 
Viron ES5GP asema mahtavalla tuloksella ennen Saksan DL9GMN 
asemaa ja Belgian ON6ZV asemaa.  Presidentti Jari työskenteli jälleen 
mukavasti ollen viides omalla OH7JL kutsullaan pronssisijan jäädessä 
vain vähän matkan päähän.

IPA Suomen osasto toivoo, että vuoden 2012 amatöörikilpailuun niin 
sähkötyksellä kuin puheellakin osallistuisi entistä useampi suomalainen 
IPA- radioamatööriasema.  Tällä kertaa poissahan olivat niin kerhon 
puheenjohtaja Pekka, OH2BSW,  kuin ikuinen maailmanmatkaaja 
Aattokin, OH6PN sekä sähkötyksen erikoismiehet Reijo, OH4MDY 
sekä Erkki, OH7QR.  Voitto ei ole se tämän kilpailun tärkein tavoite 
vaan kilpailuun kannustetaan ottamaan osaa mahdollisimman monen 
järjestömme radioamatööriharrastusta harrastavan jäsenen.

Radioamatööritoiminta kaikkiaan on mainio tapa ylläpitää ja kehittää 
eri kielten oppimista oman harrasteen avustuksella.  Samalla oppii myös 
erilaisten teknisten laitteiden tuntemusta ja niiden oikeaoppista käsit-
telyä.  Moni amatööri rakentaa jopa käyttämänsä laitteet itse.  Suosit-
telen! 

Servo Per Amikeco!  Jari / OH7JLK

 Radioamatööri-
toiminta kaikkiaan on 
mainio tapa ylläpitää 
ja kehittää eri kielten 
oppimista oman harras-
teen avustuksella. 

  OH2IPA- kerhon QSL manageri Reijo, OH4MDY, työskentelemässä Cambodsassa

  OH2IPA,  Jari (OH7JL),  äänessä radioamatööriasemallaan 
kilpailun tuoksinassa!

  s.25,  OH7HD:n radiomasto mahtavin antennein
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Arkinen 
turvallisuus

>> TEEMA: Arjen turvallisuus

Turvallisuus - turvattomuus?

erusturvallisuus, turvalliset kasvuolo-
suhteet, turvallisuuden tunne, sisäinen 
turvallisuus, liikenneturvallisuus, työ-
turvallisuus, asumisturvallisuus, elin-
tarviketurvallisuus, ympäristöturvalli-

suus… Turvallisuuteen liittyviä käsitteitä on 
mittava määrä. Turvallisuuden voisi määritellä 
myös niin, että se lähinnä on turvattomuuden 
poissaoloa – riskien, uhkien ja vaaratekijöiden 
syrjäyttämistä. Keskeisimmin turvallisuus lienee 
kuitenkin meidän jokaisen omassa mielessämme 
hahmottuva olotila, psykologinen ilmiö tai koke-
mus, joka meillä kaikilla muotoutuu korviemme 
välissä. Tiivistäen voisi todeta, että psykologisena 
ulottuvuutena turvallisuutta pidetään yhtenä 
ihmisen perustarpeista.

Turvattomuuden tunne – turvallisuuden tunteen 
heikkeneminen – kytkeytyy epävarmuuteen 
turvallisuuden olotilan jatkumisesta. Epävarmuus, 
ennakoimattomat ja täysin yllättävät tapahtumat 
tai tilanteet ruokkivat perustarpeena olevan 
turvallisuuden tunteen väistymistä ja turvatto-
muuden tunteen kasvua.

Arjen turvallisuutta voidaan pitää turvallisuus-
kulttuurin tai – asenteen jatkeena, arkisina asi-
oina tai tekoina, joilla turvallisuutta voidaan jopa 
merkittävällä tavalla edistää. Tarkastelen tässä 
jutussa muutamia, lähinnä pelastustoiminnan 
alaan kuuluvia turvallisuusasioita. Turvallisuuden 
edistämistä poliisin toimialaan kuuluvien asioiden 
tarkastelukulmasta on tarkoitus tarkemmin kä-
sitellä juttusarjan toisessa osassa.

Jokaisen huolellisuusvelvollisuus ja 
yleinen toimintavelvollisuus

Tämänhetkinen yhteiskunnallinen tilanne lienee 
kiistatta sellainen, että viranomaisten on so-
peutettava toimintojaan niukkenevien taloudel-
listen ja henkilöresurssien johdosta. Turvallisuus 
ei kuitenkaan ole vain yhteiskunnan tai sen vi-
ranomaisten vastuulla oleva asia, vaan yksilöt, 

yhteisöt ja muut kansalaisyhteiskunnan toimija-
tahot on kytkettävä mukaan yleiseen turvallisuu-
den edistämiseen tähtäävään toimintaan. 

Pelastuslaki (379/2011; PelL) tuli voimaan 
1.7.2011. Lain tavoitteena on parantaa ihmisten 
turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain 
tavoitteena on myös se, että onnettomuuden 
uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, 
tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuksien 
seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Pelastuslaissa 
muun ohessa säädetään ihmisten, yritysten sekä 
muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvol-
lisuudesta ehkäistä tulipaloja ja muita onnetto-
muuksia; varautua onnettomuuksiin ja toimintaan 
onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa sekä 
rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Kiinnittäi-
sin erityistä huomiota siihen, että ensisijainen 
velvoite on tässä kohdistettu jokaiselle kansalai-
selle – vasta toissijaisesti velvoitteet on kohdis-
tettu pelastusviranomaisille.

Yleinen toimintavelvollisuus edellyttää, että jo-
kainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon 
syttyneen tai muun onnettomuuden uhkaavan, 
eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, 
on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä 
vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä 
ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpi-
teisiin. Tämä pelastuslakiin kirjattu yleinen toi-
mintavelvoite selkeästi asettaa vastuun turvalli-
sen tilanteen palauttamisesta meille jokaiselle.

Pelastuslain mukaan jokaisen on oltava huolelli-
nen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran 
ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen lisäksi on 
mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hä-
nen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipa-
lon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja 
henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja 
sääntöjä ja määräyksiä. Keskeisimpiä asioita ovat 
varovaisuus tulen käsittelyssä, rakennusten palo- 
ja poistumisturvallisuus, rakennusten uloskäytä-
vät, kiinteistöjen pelastustiet, nuohous sekä 
omatoiminen varautuminen.

TEKSTI: KAUKO KUISMIN
KUVAT: MARKKU HOTIN ARKISTOT

 tämänhetkinen yhteiskunnalli-
nen tilanne lienee kiistatta sellainen, 
että viranomaisten on sopeutettava 
toimintojaan niukkenevien taloudel-
listen ja henkilöresurssien johdosta. 

P



30   1/2012   IPA POLIISIUUTISET     IPA POLIISIUUTISET  1/2012   31

Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toimin-
nanharjoittajan on osaltaan:
1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden 
vaaratilanteiden syntymistä;
2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja 
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja 
muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin 
ne omatoimisesti kykenevät; 
4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen tur-
vaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa 
sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpot-
tamiseksi.

Voisiko lain velvoite enää olla selkeämmin ilmais-
tu? Ennalta ehkäiseminen on siis velvollisuus, 
samoin ihmisten omaisuuden ja ympäristön 
suojaaminen. Mutta omatoiminen varautuminen 
myös velvoittaa sammuttamaan tulipalot ja vel-
voittaa ryhtymään muihin pelastustoimenpitei-
siin. Lisävelvoitteena on poistumisturvallisuuden 
varmistaminen ja toimenpiteet pelastustoimin-
nan helpottamiseksi.

Asumisturvallisuus: 
Edellä käsitellyssä säädöksessä selkeästi korostuu 
asukkaiden ja taloyhtiön vastuu kiinteistön ja palo- 
ja pelastusturvallisuudesta. Erityisesti korostuu 
vastuu heistä, joiden toimintakyky on heikentynyt: 
lapsien, vanhuksien, vammaisten ja esimerkiksi 
syrjäytyneiden turvallisuudesta vastuun kannamme 
me kaikki, joilla on kyky ja jopa erityinen velvol-
lisuus siihen.

Pelastussuunnitelma: 
Poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan 
kannalta tavanomaista vaativampaan kohteeseen 
on laadittava pelastussuunnitelma omatoimisista 
varautumista koskevista toimenpiteistä. Pelastus-
suunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai 
kohteen haltija yhteistyössä mahdollisesti kohtees-
sa toimivien toiminnanharjoittajien kanssa.

Asuinrakennuksia koskeva pelastussuunnitelma 
pitää laatia rakennuksiin, joissa on vähintään 
kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelmasta 
on käytävä selville tunnistetut vaarat ja riskit; 
keinot vaarojen ja riskien ehkäisemiseksi sekä 
toimintaohjeet onnettomuuksien varalle.
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on selventää 
omatoimista varautumista. Se on tarkoitettu 
kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanhar-
joittajan käyttöön. Koska ihmisten oma toiminta 
usein on syynä onnettomuuksiin, lähtökohtana 
voidaan pitää sitä, että jokaisen asukkaan tulee 
tuntea kiinteistönsä pelastussuunnitelma. Talo-
yhtiön hallituksella on vastuu pelastussuunnitel-
man sisällön tiedottamisesta.

Pelastussuunnitelmaa edellyttäviin kohteisiin, 
joissa aiemmin ei ole ollut pelastussuunnitelmaa, 
suunnitelma on laadittava 1.7.2012 mennessä. 

Ohjeita ja opastusta pelastussuunnitelman laati-
misesta saa esimerkiksi pelastuslaitoksilta.
Pelastustiet

Pelastustoiminnan olosuhteiden turvaamiseen ja 
siten yleiseen asumisturvallisuuteen liittyy pelas-
tusteiden käytön esteettömyys. Kiinteistön 
omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan on 
osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneu-
voille tarkoitetut tiet ja muut kulkuyhteydet 
pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne 
on asianmukaisesti merkitty. Ajoneuvojen pysä-
köinti pelastustielle on kielletty. Pelastustielle ei 
saa asettaa esteitä, vaan pelastusteiden käyttö-
kelpoisuudesta on huolehdittava esimerkiksi 
lumen ja ajoporttien esteettömyyden osalta.

Ulkoilija, tiedätkö aina missä olet?

Olin kesäisenä päivänä kavereideni kanssa pien-
veneellä kalastamassa Kallaveden vesistön latva-
vesillä. Selkävesien yli meidän suuntaamme, 
kohti salmen kapeikkoa, ajoi nopeakulkuinen, iso 
vene. Kauhunsekaisin tuntein seurasimme ve-
neen lähestymistä – kuljettaja oikoi salmeen 
merkityn väylän sivuitse ja kurvasi luoksemme 
karauttaen yli meille hyvin tiedossa olevan ma-
talikon. Mies oli matkalla kanavien kautta kohti 
toista vesistöaluetta ja hän kysyi meiltä ajo-oh-
jeita. Kysyin kuljettajalta, olisiko hänellä meri-
korttia – siitä olisi helppo opastaa matkamies 
oikealle reitille. Meillä merikorttia ei ollut muka-
na, koska olimme lapsuudestani asti tutuilla ve-
sialueilla. Ei ollut miehelläkään merikorttia. Ve-
neessä oli plotteri, mutta siinä ilmeisesti oli 
toimintahäiriö tai kuljettaja ei vain osannut 
käyttää sitä. Miehellä ei tuntunut olevan mitään 
käsitystä siitä, missä hän oli. Selvää kuitenkin oli, 

että kuski oli ajanut kanaville johtavan väylän 
ohitse useita kilometrejä aiemmin. Kehotin 
kuljettajaa palaamaan väylän lateraalimerkkien 
välissä ajaen ison selän puolelle, jossa hän voisi 
paikallistaa itsensä kahden risteävän väylän koh-
dalla ja jatkaa kanaville johtavalle väylälle. Varoit-
telin vielä hieman väylän ulkopuolella olevista 
matalikoista. Enempää kiitoksia esittelemättä 
vene suuntasi takaisin kohti selkävesiä.

Monella ulkoilijalla on liian luja luottamus tekni-
siin apuvälineisiin, matkapuhelimeen, gps-laittei-
siin, navigaattoreihin ja plottereihin. Mitä suu-
remmista vesialueista tai syrjäisimmistä maas-
toista on kyse, sitä heikommin esimerkiksi 
matkapuhelimien hätäpaikannus toimii. Tukiase-
mien verkko on haja-asutusalueilla ja järvialueil-
la satunnainen, joten hätäpaikannuksen tarkkuus 
voi vaihdella säästä ja paikasta riippuen kymme-

nistä metreistä useisiin kilometreihin. Hätäpai-
kannuksessa mitataan matkapuhelimen radiosig-
naalin kulkuaika tai voimakkuus ympärillä oleviin 
tukiasemiin ja näin saadaan laskennallinen arvo 
siitä, missä kohtaa paikannettava kännykkä on. 
Koska radiosignaalit eivät aina kulje optimaali-
sella tavalla, pelkän hätäpaikannuksen varaan 
oman olinpaikkansa selvittämistä ei voi laskea. 
GPS-paikkatiedoista on paikannuksessa hyötyä 
vasta silloin kun esimerkiksi hätäpuhelun yhtey-
dessä soittaja osaa itse katsoa laitteesta olinpaik-
kansa koordinaatit. Mitä syrjemmässä liikut, sitä 
kauemmin mahdollisesti tarvitsemasi apu viipyy. 
Maastossa ja vesillä liikkuvan on itse kyettävä 
varautumaan vahingon varalle ja selviämään 
olosuhteista riippumatta siihen saakka kunnes 
apu ennättää paikalle. Asianmukainen pukeutu-
minen, varavaatteet, kännykän vara-akku, tulen-

 Monella ulkoilijalla on liian 
luja luottamus teknisiin 
apuvälineisiin. 
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tekovälineet ja varamuona ja – juoma on hyvä 
varata mukaan!

Ei sähköä, ei vettä!

Talven myrskytuhot osoittivat jälleen, että säh-
kön jakelu ei aina ja kaikkialla ole itsestäänselvyys. 
Jokaisen on syytä itse ennakkoon varautua ener-
gianjakelun häiriöihin. Muutaman vuorokauden 
kotivara, paristotoimiset lamput ja radio sekä 
näiden varaparistot sekä tulisijaa varten varatut 
puut lienevät minimivaatimus. Mikäli naapurus-
tossa on toimintakyvyltään heikompia henkilöi-

tä, tulee myös heidän olosuhteensa turvata.

Pitkittyvien sähkökatkojen aikana erityistä huo-
miota on kiinnitettävä paloturvallisuuteen. 
Kynttilöiden käyttäminen ja tulisijojen poikkeuk-
sellinen lämmittäminen on aina riski henkilö- ja 
asumisturvallisuudelle. Alkusammutusvälineistä 
huolehtiminen ja palovaroittimien testaaminen 
kuuluvat perustoimintoihin.

Täyttä häkää!

Häkä on kaasumainen, väritön ja hajuton hiilen 

ja hapen yhdiste, jota syntyy epätäydellisessä 
palamisessa. Häkä on nopeasti ja huomaamatto-
masti vaikuttava, erittäin vaarallinen kaasu, joka 
johtaa jo pieninä pitoisuuksina tajunnan mene-
tykseen.

Asuintaloissa toteutetuissa häkäpitoisuuksien 
mittauksissa on tullut esille hälyttäviä tietoja. 
Tiivistäen voitaisiin todeta, että mitä perintei-
semmän käsityksen ja kokemuksen omaava tu-
lisijan lämmittäjä on, sitä useammin asunnosta 
mitatut häkäpitoisuudet ovat koholla. On todet-
tu, että ns. häkäpelti suljetaan usein liian aikaisin, 
jolloin varsinkin hiilloksen epäpuhdas palaminen 
aiheuttaa sen, että häkää leviää huoneilmaan. 
Lievimmillään häkämyrkytys aiheuttaa päänsär-
kyä ja pahoinvointia. Vakavimmat tilanteet johta-
vat asunnossa olevien menehtymiseen.

Oikein asennettu häkävaroitin kuuluu mielestä-
ni palovaroittimen lailla tulisijoilla varustettujen 
asuntojen perusvarustukseen.

Yhteistyötä

Toimiva, arjen haasteisiin vastaava turvallisuus-
kulttuuri on jokaiselle kuuluva asia. Me jokainen 
kannamme vastuun siitä, ettemme omalla toi-
minnallamme vaaranna omaa saati sitten toisten 
turvallisuutta. Turvallisuuskulttuurin kohentami-
nen alkaa oikeasta suhtautumisesta, oikeasta 
asenteesta turvallisuutta edistäviin ja siten tur-
vattomuutta minimoiviin asioihin, tekoihin ja 
toimintamalleihin. Turvallisuustyöhön osallistuvat 
viranomaiset ja yhteisöt ohjaavat, neuvovat, va-
listavat, valvovat ja tukevat tätä toimintaa. 

2012
5 - 12.4  Ystävyysviikko Japanissa, Tokio - Osaka

14.4  IPA SO:n vuosikokous Joensuu, Hotelli Kimmel 

13 - 19.5  Ystävyysviikko, Budapest Unkari

25 - 29.5  MP tapahtuma Ranska. www.ipa49.free.fr

1 - 6.6  IPA Ruotsi, alue 3 Göteborg, 50-vuotisjuhlat, www.ipa-sweden.se

2 - 14.6  IPA Kanada Rocky Mountain Tour www.ipa.ca/events/rockymountaintour2012.php

15 - 17.6  IPA Leoben-Knittelfeld branch, Itävalta, 50-vuotisjuhlat, www.steiermark.ipa.at

6 - 8.7  IPA Camping weekend, Lontoo, www.ipa-uk.org/Join-Us

14 - 27.7  Route 66, Chicagosta Los Angelesiin. www.ipa-usa.org/region57/events.html

4 - 18.8  IYG nuorisotapaaminen, Tsekki 

28.8 - 2.9  IPA Rhone, Ranska, 50-vuotisjuhlat

29.8 - 2.9 IPA Tarvisio, Italia, 30-vuotisjuhlat

30.8 - 2.9 IPA Tyrol, Itävalta, 50-vuotisjuhlat, www.tirol.ipa.at

4 - 9.9  20th IPA World Congress, Eilat. 

9 - 15.9  Ystävyysviikko

19 - 23.9  IPA Tanska 50-vuotisjuhlat Kööpenhaminassa. www.ipa-dk.dk/Jubliaeum-engelsk.html

21 - 22.9  IPA Graz branch, Itävalta, 40-vuotisjuhlat, www.graz.stmk.ipa.at

21 - 24.9  IPA Savona, Italia, 30-vuotisjuhlat

7 - 14.10  Ystävyysviikko, Sydney Australia, www.ipa-australiapolice.com.au

9 - 12.11  IPA USA 50-vuotisjuhlat Washingtonissa

2013
22 - 26.4  Kv. nuorten poliisien seminaari, Brisbane Australia, www.ipa-australiapolice.com.au
  Ilmoittautuminen käynnissä. Katso www.ipafinland.net

24 - 26.6  Keskiyön golfturnaus ja 50-vuotis juhlat Islannissa, www.ipa.is

15 - 22.9  38. IEC-kokous, Kööpenhamina

IPA-KALENTERI
IPA-PROGRAM
Lisätietoja osoitteessa /tilläggsuppgifter på adressen  www.ipa-iac.org  ”Events”
tai/eller Miia Keso      miia.keso@poliisi.fi   puh./tel.  050 3954 139 
sekä kotisivut / samt hemsidor    www.ipafinland.net ”Tapahtumat”
Gimbornin seminaarit / Gimborn seminarier    www.ibz-gimborn.de  tai/eller    www.ipa-iac.org

www.ipafinland.net
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