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MATKAKERTOMUS TŠEKIN TASAVALLAN PALOKUNTANUORISOTYÖHÖN TUTUSTUMISESTA 

 

Aika 19.4.-22.4.2019 

Paikka Tšekin Tasavalta, Jevíčko, Brno, Praha 

Osallistujat Antti Aitta Sihteeri 
 Florian Krüger Kansainvälinen toiminta 

 Panu Walder Kansainvälinen toiminta varahenkilö 

 Veeti Mäki Keski-Uusimaa ANTO 

   

 

TAUSTAA: 
Tutustumismatka oli osa pidempiaikaista Uudenmaan Pelastusliiton alueen 
palokuntien yhteistyötä SDH Jevíčkon kanssa. Yhteistyö on saanut alkunsa 
tšekkiläisten osallistuttua PiiPaa 2016 palokuntanuorten leirin International Rescue -
kurssille. IR-kurssin kouluttajistoa on vastavuoroisesti vieraillut aiemmin Jevíčkossa ja 
sittemmin jevíčkolaisia on vieraillut Uudellamaalla keväällä 2018. Jevíčkolaiset ovat 
vuolaasti toivoneet uutta vastavierailua, joka nyt saatiin toteutettua. 

MATKAN TAVOITTEET: 
Matkan tavoitteina oli tutustua Tšekin tasavallan palokuntanuorisotyöhön, CTIF-
kilpailutoimintaan ja alustaa jatkuvan ja säännöllisen ”vaihto-ohjelman” sopimista. 

1. PÄIVÄ 

Lento Prahaan oli myöhässä, mikä antoi retkikunnalle hyvin aikaa varautua tuliaisten 
hankkimiseen ja matkan tavoitteiden kertaamiseen. Prahassa vastassa olivat SDH 
Jevíčkon Jan ja Jiří Bidmon, sekä tulkkina toiminut Simona Konečná. Jiří Bidmon 
toimii palokunnassa nuoriso-osastonjohtajana, ja Jan Bidmon vakinaisessa 
pelastustoimessa työvuoron esimiehenä, suomalaisittain paloesimiehenä. Matka 
Jevíčkoon taittui Fiat-merkkisellä miehistönkuljetusautolla kolmessa tunnissa. 
Määränpäässä väsyneet matkustajat ohjattiin neuvostohenkiseen hotelliin, josta 
siirryttiin syömään Miami Vice -tyylillä sisustettuun hotelliravintolaan ruokailemaan. 

Kesken ruokailun SDH Jevíčko sai hälytyksen maastopalotehtävälle ja Bidmonin 
veljekset lähtivät pöydästä kuin telkkä pöntöstä kohti paloasemaa. Hieman 
myöhemmin Jiří Bidmon palasi takaisin ja kertoi paloasemalle saapuneen riittävästi 
väkeä. Illan keskusteluissa selvisi, että SDH Jevíčkolla on viiden minuutin 
lähtövalmius. 

2. PÄIVÄ 

Toisen päivän aamuna kävimme tervehtimässä isä Bidmonia, Josefia. Josef Bidmon 
toimii SDH Jevíčkon palokunnan päällikkönä ja Tšekin valtakunnallisena 
nuorisotyönohjaajana. Toisena aamuna mukana oli lisäksi tulkiksi järjestetty Tomaš 
Svoboda, jolla ei muista poiketen ollut palokuntataustaa. Tomaš kulki mukana hyvin 
pitkälti koko reissun ajan toimien tulkkina. 

Nuorisotyö 
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Tervehdyskäynnin jälkeen lähdimme tutustumaan 20 kilometrin päässä sijaitsevaan 
Hrad Bouzoviin, eli Bouzovin linnaan. Saimme nauttia yksityiskierroksesta jossa 
oppaana toimi paikallinen palokuntalainen. Kierrokseen sisältyi myös normaaliin 
kierrokseen kuulumattomia osuuksia, kuten lämmitysjärjestelmiin ja niitä varten 
laadittuihin sammutusjärjestelmiin tutustuminen. Kierrokseen liittyi Jevíčkon 
kyläpoliisin päällikkö, palokuntalainen hänkin. Huomionarvoisena seikkana linnan 
sammutusjärjestelyistä oli takkojen ja niihin liittyvien savupiippujen suuri määrä, 
sekä ullakolle vedetyt kuivanousut. 

Linnasta siirryimme läheiselle paloasemalle tutustumaan heidän toimintaansa. 
Kalustona oli muutaman vuoden ikäinen Scanian sammutusauto, jossa kalusto 
suihkuputkia, moottoriruiskuja ja pelastusvälinesarjaa myöten samantasoista, mitä 
Suomessa yleisesti. Poikkeavaa oli käytännössä ainoastaan liitinkalusto, jossa 
käytössä STORZ-liittimet. Yleistuntuma oli, että mikäli saisi sammutusasun päälleen 
niin kielimuuria lukuun ottamatta voisi olla hyvinkin helppo lähteä suorittamaan 
pelastustoimen tehtäviä. 

Paloasemalta siirryttiin lähemmäs Jevíčkoa, jossa SDH Jevíčkon kilpailujoukkue 
harjoitteli CTIF-kilpailun moottoriruiskuosuutta. Moottoriruiskuselvitys ja siitä 
lähtevä perusselvitys kahdella työsuihkulla suoritetaan mielettömällä ripeydellä. 
Kaluston sijainti lavalla on millimetrin tarkkuudella hiottua ja suoritusten välissä 
liittimiin suihkutetaan liukastetta. Kyseessä on mitä suurimmin urheilusta, mikä 
näkyy myös varustuksessa. Kilpailijat näyttivät kypäriä lukuun ottamatta enemmän 
maratoonareilta, kuin palokuntalaisilta. Muutaman mallisuorituksen jälkeen 
retkikunta pääsi itse kokeilemaan selvitystä. Mäki ja Walder toimivat suihkuputkien 
päissä, Aitta jakoliittimellä ja Krüger ensimmäisen pääjohdonmitan vetäjänä. Tšekit 
vastasivat imujohtoselvityksestä ja moottoriruiskun käytöstä. 
Asiantuntijakommenttien mukaan suoritus ei ollut hitain heidän näkemänsä, ja 
positiivisena puolena nähtiin myös, ettei kukaan vammautunut. 

Harjoituskentältä siirryttiin hotellille siistiytymään, jonka jälkeen oli vuorossa 
juhlaillallinen hotellin kabinetissa. Illalliselle saapui Jevíčkon pormestari Dušan Pávek, 
varapormestari Miroslav Šafář, sekä kaupunginhallituksen jäsen Rudolf Beran. Lisäksi 
paikalla oli Bidmonien lisäksi nuorempia palokuntalaisia SDH Jevíčkosta. Illallinen 
meni miellyttävissä merkeissä ja paikalla olleiden kahden tulkin avustuksella 
myöskään kielimuuri ei osoittautunut ongelmaksi. Kaikkiaan tilaisuus oli erittäin 
korkeatasoinen ja osoitti jevíčkolaisten halusta sitoutua pitkäaikaiseen ja 
hedelmälliseen yhteistyöhön. 

3. PÄIVÄ 

Kolmantena päivänä tutustuttiin Brnon pohjoispuolella sijaitseviin Punkvan 
karstialueen kalkkikiviluoliin. Luolasto on lajissaan Keski-Euroopan syvin: lähes 140 
metriä. Valtavasta luolastosta liki puolet oli kuljettavissa ainoastaan veneellä. 

Luolastoista siirryttiin Brnon kaupunkiin Zetorin tehtaita lähellä sijaitsevalle 
kunnallisen pelastustoimen vakinaiselle paloasemalle. Brnon alueella on vakinaisia 
paloasemia viisi, kuten Espoossakin. Väkiluvultaan Brno on hieman Espoota 
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suurempi. 

Kyseisellä paloasemalla oli merkittävä määrä erikoisempaa kalustoa, kuten 
vaarallisten aineiden yksikkö, sekä suomalaisittain harvinaisempi hiilidioksidiyksikkö, 
jossa oli viiden tonnin hiilidioksidisäiliöt. Paloasema oli hieman syrjäisestä 
sijainnistaan huolimatta vilkas ja varustettu runsaalla kalustolla. 
Paineilmalaitehuollossa oli paineilmapulloja ja paineilmalaitteiden selkälevyjä 
hihnastoineen hyllymetreittäin. Suomalaisesta työturvallisuuskulttuurista poiketen 
paineilmapullot täytettiin samassa avotilassa, missä muukin huolto tehtiin. Täyttyville 
pulloille ei ollut rakennettu erillistä huonetta tai suojahäkkiä. Paloasemalla työvuoro 
majoittui kolmen hengen huoneissa 24 tunnin työvuoronsa aikana. Suomalaisesta 
työvuororytmistä Tšekeissä rytmi on 1/3:n sijaan 1/2, eli työvuoron jälkeen on 
kolmen vapaan sijaan kaksi vapaata. 

Tämän jälkeen siirryttiin toiselle Brnossa sijaitsevalle paloasemalle, jossa Jan Bidmon 
toimi paloesimiehenä. Paloasemalla oli kalustona pienempi ”kärkiyksikkö” ja 
massiivinen Tatran säiliösammutusauto. Kyseisellä paloasemalla henkilöstö majoittui 
yhdessä isossa makuusalissa työvuoronsa ajan. 

Päivän päätteeksi siirryttiin takaisin Jevíčkoon, jossa SDH Jevíčkon paloasemalla oltiin 
järjestämässä juhlaillallista. Ennen illallista luonnollisesti tutustuttiin palokunnan 
kalustoon, johon kuului muun muassa suuri Tatran säiliösammutusauto. Kyseisellä 
yksiköllä päästiin myös ripeälle kierrokselle pitkin maaseudun mutkittelevia teitä. 
SDH Jevíčkossa kunnostetaan myös vanhoja museopaloautoja, joihin saimme myös 
tutustua tarkemmin. Juhlaillallisella oli mukana paljon palokunnan jäsenistöä myös 
perheineen, mikä poikkeaa jossain määrin suomalaisesta palokuntakulttuurista, 
ainakin pääkaupunkiseudulla. 

4. PÄIVÄ 

Paluupäivänä siirryimme hyvissä ajoin aamusta Prahaan. Prahassa meitä varten oli 
järjestetty englanninkielinen turistiopas, jonka opastuksessa kävelimme Prahan 
linnalta alas vanhaan kaupunkiin. Prahassa on 11 vakinaista paloasemaa, minkä 
lisäksi Prahan linnassa on oma palokuntansa, joka vastaa ainoastaan linnan alueella 
tapahtuviin tehtäviin; se on myös hallinnollisesti irti Prahan kaupungin 
pelastustoimesta. Päivä päätettiin hyvin lämminhenkisesti ruokailun merkeissä 
vanhassa kaupungissa ennen lentokentälle siirtymistä. 

YHTEENVETO: 
Palo- ja pelastustoimi on hyvin samankaltaisesti järjestynyttä kuin Suomessa. 
Jevíčkon alueella kalusto, tehtävien määrät ja vasteajat täsmäävät täysin 
suomalaiseen ”maaseutupalokuntaan”. Palokuntanuorisotyö sen sijaan eroaa täysin 
suomalaisesta järjestelmästä. Palokuntanuorisotyön keskeisimpänä tarkoituksena on 
palokuntaurheilu ja CTIF-kilpailut. Kuusi vuotta palokuntanuorena toiminut on 
saattanut kolme ensimmäistä vuottaan harjoitella todella ripeään imujohdon 
liittämiseen ja seuraavat kolme vuotta moottoriruiskun oikea-aikaiseen painikkeesta 
käynnistämiseen. 
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Tšekkiläisellä palokuntanuorisotyöllä ei ole varsinaisesti palo- ja pelastustoimen 
kanssa muuta tekemistä, kuin yhteinen organisaatio ja käytettävä kalusto. 
Palokuntanuoriso-osastoista siirrytään täysi-ikäistymisen jälkeen hälytysosastoihin 
harvoin. Tilanteeseen on havahduttu, ja Hehku 2017 -leirillä tšekkiläiset kurssilaiset 
ovat huomanneet suomalaisen palokuntanuorten koulutusjärjestelmän 
erinomaisuuden. Tšekeissä on halukkuutta lähteä kehittämään vastaavanlaista 
koulutusjärjestelmää, joka tukisi vapaaehtoisten palokuntien toiminnan jatkuvuutta 
tehokkaammin. Yhteistyön nimissä Tšekkeihin toimitettiin palokuntanuorten 
koulutusjärjestelmän runko, opetustavoitteet, kurssien kouluttajien oppaat sekä 
oppilaan työkirjat. Koulutusvientiin ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen 
vaikuttanee erityisen paljon Josef Bidmon, joka toimii valtakunnallisena 
nuorisotyönohjaajana Tšekeissä. 

Tšekkien vieraanvaraisuus ja ystävällisyys oli ylitsevuotavaa. Vaikka tšekeillä on 
tapana lämmetä suomalaiseen tapaan hitaasti, oli vastaanotto erittäin lämmin alusta 
lähtien. SDH Jevíčko viettää vuonna 2020 150-vuotisjuhliaan ja juhlaan toivottiin 
runsasta edustusta myös Suomesta. Jevíčkolaisilla on kertomansa mukaan hyvät 
yhteydet muihin Itä-Euroopan maihin, kuten Ukrainaan. Pohdinnassa oli myös 
suuremman tapahtuman järjestäminen 2020-luvulla, jossa suomalaiset, tšekkiläiset 
ja ukrainalaiset voisivat tavata keskenään yhteistyön merkeissä. 

 


