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Helsingin pelastuskoulu
on erikoinen ilmiö, Helsin-
ki on ainoa kaupunki, joka
kouluttaa palomiehiä, ny-
kyiseltä nimeltään pelasta-
jia. Helsingin vakinainen
palokunta eli kaupungin pa-
lolaitos oli koko 1960-lu-
vun ollut pysähtyneisyyden
tilassa. Vuonna 1971 kau-
pungin uudeksi palopäälli-
köksi valittiin Valtion palo-
koulun johtaja, varatuoma-
ri Rainer Alho. Hänen joh-
dollaan laitoksessa alkoi
voimakas kehityskausi niin,
että 1980-luvulla Helsingin
palolaitos oli kiistatta johta-
va palokunta pohjoismaissa
ja arvostettu koko Euroo-
passa. 

Aivan ensimmäisiä toi-
mia Alholla oli käynnistää
palomiesten ammatillinen
peruskoulutus. Palomiehille
ei tuohon aikaan ollut mi-
tään koulumaista, syste-
maattista opetusta. Kaupun-
ki palkkasi kesäajaksi palo-
miesten vuosilomien sijai-
siksi ns. kesämiehiä, joille
annettiin kahden viikon pi-
tuinen koulutus. Halukkais-
ta kesämiehistä valittiin sit-
ten uudet viranhaltijat.

Uuden palopäällikön
asettaman Rekrytointityö-
ryhmän, jonka sihteerinä
toimi palokersantti Bo Win-
qvist, ehdotuksen pohjalta
palolautakunnan, ammatti-
yhdistyksen ja laitoksen vir-
kamiesjohdon hyvässä yh-

teisymmärryksessä päätet-
tiin käynnistää 2-vuotinen
palotoimen peruskoulutus ja
luopua edellä kuvatusta ns.
kesämiesten palkkaamises-
ta. Näin säästyneillä rahoil-
la voitiin maksaa palomies-
oppilaille opiskeluajalta mi-
nimipalkka.

Laitoksen koko henkilö-
kunta velvoitettiin toimi-
maan kouluttajina ilman
erillistä korvausta ja oppilaat
palkattiin kesäisin palomies-
ten vuosiloman sijaisiksi.
Opetukseen sisällytettiin
alusta alkaen sairaankuljet-
tajaopetus, mikä oli uutta.
Koulutusta varten laitokseen
perustettiin Koulutuskeskus
-niminen yksikkö, joka si-
joitettiin kaupungin uusim-
malle paloasemalle Haa-
gaan.

Koulutus käynnistettiin
1.3. 1972. Päivämäärä on
vahvistettu pelastuskoulun
vuosipäiväksi.

On tärkeää todeta, että
koko em. uudistus voitiin to-
teuttaa ilman penninkään li-
säystä laitoksen talousar-
viossa.

Mainittakoon lisäksi, että
valtio, jolle vastuu koko
maan palomiesten koulutuk-
sesta kuuluu ja olisi kuulu-
nut saavutti saman tason
vasta vuonna 1992 eli 20
vuotta myöhemmin.

Koulutuskeskuksen en-
simmäiseksi johtajaksi mää-
rättiin palomestariksi ylen-

netty Bo Winqvist.
Kaksi palomestaria irro-

tettiin kouluttajatehtäviin ja
Haagan asemalla toimivat
palokersantit toimivat työ-
vuoronsa aikana Koulutus-
keskuksen harjoitusmesta-
reina.

Oppilasmäärä on vuosien
aikana vaihdellut 15 ja 50
välillä. Helsingin pelastus-
koulusta ei sen 35-vuotisen
historian aikana ole koulu-
tettu yhtäkään henkilöä työt-
tömyyskortistoon. Kaikki
tutkinnon kunniakkaasti
suorittaneet ovat joko välit-
tömästi tai viiveellä saaneet
vakinaisen viran kaupungin
palveluksessa. Nekin jotka
eivät heti ole saaneet vaki-
naista virkaa, ovat saaneet
tp. tai vs. viran. Em. asian
laita johtuu siitä, että Koulu-
tuskeskus ja myöhemmin
pelastuskoulu ovat seuran-
neet tarkasti virkojen va-
pautumista ja oppilaita on
otettu vain tarvittava määrä. 

Tutkintonimike oli aluksi
Palotoimen peruskurssi,
vuodesta 1988 alkaen Palo-
miestutkinto ja 1991 alkaen
Pelastajan tutkinto.

Koulu siirtyi 1991 Laak-
soon rakennettuun modernin
johtokeskuksen maanalai-
siin tiloihin ja on nyt siis pa-
lannut "juurilleen" Haagaan.

Tiedoista kiitokset Erkki
Jaakkolalle, joka toimi Pe-
lastuskoulun rehtorina 1991
– 2001.

Haagasta Laakson kautta takaisin HaagaanHelsingin kaupungin
pelastuslaitoksen Pelastus-
koulu juhli 3. syyskuuta
uuden lukuvuoden avajai-
sia ja uuden toimipaikkan-
sa avajaisia näyttävästi en-
tisessä koulussa Steniuk-
sentie 14:sta. Aikanaan
Haagan pelastusasemalla
1972 toimintansa aloittanut
koulu on nyt palannut ta-
kaisin Haagaan. Pelastus-
koulu esitteli juhlaa edeltä-
vällä viikolla korjattuja ti-
lojaan haagalaisille "avoi-
mien ovien" päivänä.

Juhlassa olivat edustet-
tuina niin koulun henkilö-
kunta, oppilaat kuin Hel-
singin pelastuslaitoksen

johtokin sekä yhteistyö-
kumppanit, kuten valtion
ylläpitämä Pelastusopisto.
Pelastuslaitoksen terveh-
dyksen juhlaan toi pelas-
tuskomentaja Kari Lehto-
kangas, kaupungin terveh-
dyksen apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Sauri. Juh-
lan komeasta musiikista
vastasi tietysti Helsingin
palokunnan soittokunta.

Koulun vahvuus on tällä
hetkellä 15 opettajaa ja
muuta henkilökuntaan kuu-
luvaa sekä kolme pelastaja-
tutkintoon tähtäävää palo-
mies-sairaanhoitajakurssia,
joilla on yhteensä 48 oppi-
lasta. Käytännön harjoituk-

sissa koulu tukeutuu van-
haan tapaan Haagan pelas-
tusasemaan, jossa sen ajo-
neuvo ym. -kalusto on. 

Keskusteluissa koulun
väen kanssa jäi Haagalai-
nen-lehden toimittajalle se
vaikutelma, että kovasti ol-
laan tyytyväisiä uuteen
koulun sijaintiin ja tiloihin,
mutta harjoitusaluetta ja
hieman tuoreempaa kalus-
toa toivottaisiin.

Haagalainen-lehti ja
sen taustayhteisöt toivot-
tavat Pelastuskoulun ter-
vetulleeksi Haagaan ta-
kaisin.
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Helsingin pelastuskoulu juhli Haagassa

Kahden yhtenäiskoulua
käyvän lapsen äitinä olen
kiitollinen ja helpottunut
koulun säilymisestä. 
Stressi koulun jatkumises-
ta vaikutti monen perheen
ja opettajan elämään aivan
liian kauan. Hyvä yhteis-
työ vanhempien, opetta-
jien, kunnallispoliitikko-
jen ja oppilaiden kanssa
tuotti tulosta. 

Kouluverkkotarkastelu
on tältä kierrokselta ohi.
Kuitenkin turhan moni
valtuutettu piti kouluverk-
kovaltuustossa hyvänä
ajatuksena, että koulujen
lakkautukset tulisivat pää-
tettäväksi yksi kerrallaan
eikä laajempaa kerran nel-
jässä vuodessa tehtävää
kouluverkkotarkastelua
olisikaan. Milloin vain
opetuslautakunnan ko-
kouksen listalla voisi olla
yksittäisen koulun lakkau-
tus. Näinhän on toimittu
päiväkotiverkoston suh-
teen sosiaalisektorilla. 

Lasten ja nuorten mää-

rä on vähenemässä Helsin-
gissä eri tilastojen mu-
kaan. Lapsiin ja nuoriin
koskevien palvelujen osal-
ta seinistä säästämisen
mantraa on jo hoettu vä-
syksiin asti niin päiväko-
tien, nuorisotilojen kuin
koulujen osalta. Joskus
mietin onko vain naisval-
taisten alojen työtilaa uu-
delleen mitoitettava (= ti-
laa vähennettävä) etuni-
meltä puhuteltavien palve-
luissa? Etunimeltä puhu-
teltavat ovat käytännössä
lapsia, naisia ja vanhuksia. 

Miksei ole kyseenalais-
tettu kovien sektorien ku-
ten kaupunkisuunnittelu-
viraston ja kiinteistöviras-
ton sijaintia kalliilla vuok-
rapaikoilla keskustassa?
Miksei koskaan pohdita,
onko museoilla liikaa tilaa
asiakasmääriin nähden?
Esimerkiksi vaadittaisiin,
että yhdelle seinälle laitet-
taisiin enemmän tauluja
tai iltakäyttöä olisi lisättä-
vä. Tai virastot siirtyisivät

kesäloma-aikana jonkun
toisen viraston tiloihin ja
jokin iso virasto suljettai-
siin ja siivouskustannuk-
sissa säästettäisiin. Näin-
hän tehdään päiväkodeis-
sakin.

Syksy on palkkapolitii-
kan kannalta kiinnostavaa
aikaa. On kiinnostavaa, et-
tä naisvaltaisten alojen
palkat voivat aina vaan
perustua vanhakantaiseen
mieselättäjämalliin, vaik-
ka joka kolmas avioliitto
pääkaupunkiseudulla ha-
joaa ja yksinhuoltajaperhe
on ainakin joka neljännen
lapsen koti. 

Koulutyö on jo hyvässä
vauhdissa. Kahden perus-
koululaisen vanhempana
koen, että heidän koulunsa
on myönteisessä mielessä
kanssakasvattaja myös
yläkoulun osalta. Että
opettajien ja oppilaiden
vuorovaikutus tukee lasten
ja nuorten kasvua ja sitä
kautta myös kodin kasva-
tustyötä. Toivottavasti

muidenkin lasten vanhem-
mat voivat kokea lastensa
koulun näin.

Kuinka moni koululai-
nen on voi kokea kuulu-
vansa luokkaansa ja ole-
vansa siellä hyväksytty
niin muiden oppilaiden
kuin opettajien taholta?
Tästä riippuu paljolti kou-
lussa viihtyminen ja
myönteinen käsitys itses-
tään oppijana. Kotien kas-
vatusvastuuta ei voi kos-
kaan vähätellä. Toisaalta
lapset ja nuoret viettävät
4–8 tuntia päivässä viitenä
päivänä viikossa aikaa
koulussa. Koulun ja sen il-
mapiirin merkitystä voi
vähätellä. Suurin ilomme
on iloa lapsistamme ja
suurin hätämme ja huo-
lemme on huolta lapsiem-
me tähden. 

Helsingin kokoisessa
kaupungissa ei perheillä
välttämättä ole suvun tu-
kea arjessaan. Koko kylä
ei aina kasvata. Silti kans-
sakasvattajuus on tärkeää.

Tähän ei riitä yksin ydin-
perhe. Myönteisiä aikuis-
suhteita lapsia ja nuoria
kohtaan tarvitaan yhä
enemmän. Myös samassa
talossa asuvilta aikuisen
ystävällinen tervehdys tai
se että voi antaa avaimen
jollekulle samassa talossa
asuvalle kaikenvaralta, on
hyvinvointia lisäävää. 

Olen tavannut työssäni
opinto-ohjaajana ja eri-
tyisluokanopettajana myös
nuoria, jotka sanovat että
eivät halua koskaan tulla
aikuiseksi. Tarkemmin
pohtiessamme aikuisuutta
selviää poikkeuksetta, että
kuva aikuisuudesta on
heille petettyjä lupauksia,
viinanhuurua tai vain ilo-
tonta suorittamista ja vel-
vollisuuksia ilman laulua
ja naurua? Millaista mallia
me aikuiset lapsille ja nuo-
rille näytämme? Aikuisen
huonoon päivään perustu-
vat negatiiviset kohtaami-
set lasten ja nuorten kans-
sa vaikuttavat osaltaan sii-

hen, minkälaisen kuvan
lapset saavat aikuisten
maailmasta. Kannattaako
aikuiseksi haluta?

Maailma muuttuu. Mei-
tä kaikkia tarvitaan tuke-
maan tämän päivän lapsia
ja nuoria kasvamaan kohti
itsestä huolta pitävää ja
toisistakin huolehtivaa ai-
kuisuutta. Pelkkä ystäväl-
linen tervehdys voi kirkas-
taa pimeänkin syyspäivän.

Sirkku Ingervo
kaupunginvaltuutettu,

vihreät
erityisopettaja

ingervo.sirkku@gmail.
com

Kouluverkosta kanssakasvattajuuteen

Helsingin Pelastuskoulu Steniuksentiellä.
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