"Kirkko suljettu pappi ja suntio tulipaloa
sammuttamassa"
lin menossa suntioni
kanssa
Savukoskelta
Pelkosenniemelle pitämään jumalanpalvelusta. Puolivälissä matkaa saimme puhelimeen tiedon, että Pelkosenniemen seurakuntatalosta tulee
savua.
Suntio lisäsi vauhtia. Perille
ehdittyämme näimme Pelkosenniemen VPK:n jo tehneen perusselvityksen. Suntio haki läheiseltä paloasemalta itselleen
ja minulle sammutusvarusteet.
Ne päälle, paineilmalaite selkään ja mukaan sammutustyöhön .
Tulipalo oli syttynyt rakennuksen sähköpääkeskuksessa
todennäköisesti silloin, kun
ajastin kytki virran kirkon lämmityslaitteistoon. Olisiko äkillinen virrankulutuksen kasvu aiheuttanut palon sytyttäneen
valo kaaren?
Sammutustyötä alussa johtanut VPK:n varapäällikkö Juha Mettiäinen teki oikean taktisen ratkaisun: rakennuksen
vesikattoon reilunkokoinen
savunpoistoaukko ja
sammutus- ·
hyökkäys
rakennuksen
sisälle.
Tuli oli katseilta piilossa
ehtinyt tehdä
tuhojaan kolmisen tuntia
ennen kuin
naapuri havaitsi palon.
Koska
sähköpääkeskus
tuhoutui täysin ja välikattokin paloi
laajalti puhki,
palovahingot
nousivat satoihin tuhansiin markkoihin. Pelkosenniemen
kirkossa on
automaatti-
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Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelukset jäivät
pitämättä Pelkosenniemen ja Savukosken kirkoissa, kun kirkonpalvelijat kiirehtivät seurakuntatalon tulipaloa sammuttamaan juuri ennen
kirkonmenojen alkua.
Miksikö? Koska seurakunnan pappi ja suntio
ovat aktiiveja VPK:n
brankkareita, suntio jopa
palokunnan päällikkö.
Rajaseutupappi Veikko
Lindberg, kokenut pitkän
linjan sammutusmies,
raportoi vaiherikkaan uudenvuodenpäivän tapahtumista.
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nen
paloilmoitusjärjestelmä,
seurakuntatalossa ei.
Jos olisi ollut, niin ...

Menossa oli
toinenkin tilanne
Päivä oli palotoimelle vilkas.
Pyhätunturin alueella oli joulun
pyhinä sattunut televisiouutistenkin kertoma viemärivaurio,
jonka seurauksena sikäläisen
vedenottamon vesi oli pilaantunut.
Palokunnan säiliöautolla vietiin puhdasta vettä talouksiin ja
siinä tehtävässä PE 14 oli paloilmoituksen saadessaan, 25
km:n päässä.
Ennen kuin säiliöauto ehti kirkonkylälle, liruteltiin jo viimeisiä litroja PE 11 :n säiliöstä. Kyllähän vesi sitten riitti, kun
apuun tulivat vielä Pyhätunturin sammutusyksikkö ja säiliöauto uudenvuodenpäivänä toimintansa aloittaneesta Kemijärven puolivakinaisesta palokunnasta.

Kirkonmiehet
brankkareina
Pelkosenniemen jumalanpalvelus jäi luonnollisesti pitämättä, kun kirkko palon vuoksi oli
kylmä ja sähkötön.
Pakko oli peruuttaa myös Savukosken
jumalanpalvelus.
Soitin vaimolleni ja pyysin häntä laittamaan asiasta tiedotteen
kirkon oveen. Savukosken rajakirkon suntio on myös Savukosken VPK:n päällikkö ja kun
itse olen "potkinut kekäleitä"
yli 43 vuotta, niin olihan meillä
kompetenssia ratkaista tärkeysjärjestys jumalanpalveluksen ja tulipalon sammuttamisen
välillä.
Joskus suntiotani ja minua on
arvosteltu toiminnastamme palokunnassa. Arvostelijat ovat
halunneet sijoittaa niin papin
kuin suntionkin johonkin stereotyyppiseen rooliin, jossa ei
"maallisiin" rientoihin sa1s1
osallistua.
Minulle papin ja palomiehen
tehtävien yhteensopivuus
on avautunut
. Jeremiaan
ki1jasta:
"Toimikaa
sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät
siirtänyt. Rukoilkaa sen
puolesta Herraa, sillä sen
menestys on
teidänkin menesty ks en ne"
Ja vielä:
sammutustöihin osallistui
myös Pelkosenniemen
suntio - hän
on Pelkosenniemen
VPK:n jäsen.

PT
45

