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Korppoolainen Patrik Finneman putosi jäihin kaksi ja puoli viikkoa sitten. Hänet saatiin pelastettua henkiin ammattilaisketjulla, johon kuului rajavartiolaitoksen Super Puman lisäksi Tyksin
henkilökunta. Kuva on arkistokuva joulukuulta 2012. Kuva: TS/Jari Laurikko.
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Jäihin pudonnut Patrik Finneman pelastui takaisin henkiin

Kaksi ja puoli viikkoa sitten Korppoossa putosi jäihin mies. Super Puman miehistö sai nostettua elottoman miehen merenpohjasta, ja nyt hän haluaa kertoa
tarinansa.

Reilut kaksi viikkoa sitten korppoolainen Patrik Finneman oli niin lähellä kuolemaa kuin ihminen vain voi olla.
Ikänsä Finnön saaressa asunut Finneman on kokenut jäällä liikkuja, joka tuntee jäät niin hyvin kuin ne vain voi tuntea.
– Jää on aina jäätä, ei siihen koskaan kokonaan voi luottaa, hän silti muistuttaa.
Kohtalokkaana keskiviikkona kello 16 Finneman haki yhteysalukselta postia.
Noin sadan metrin päässä yhteysaluslaiturista on saari, jonka vanhalle pariskunnalle Finneman päätti viedä samalla vaivalla postin.
– Ajattelin, että kokeilen jäätä samalla. Se alkoi olla jo kestävää, omassa rannassakin näytti tosi hyvältä ja pakkastakin oli.

MÄRÄT TALVIVAATTEET PAINOIVAT LIIKAA
Finneman oli osittain oikeassa.
Hän testasi jääpiikillä jäätä edellään, luki tuntumaa jalkojensa alla ja kuunteli jään ääntelyä, ja uskalsi kävellä tuttua reittiä.
Mutta juuri ennen rantautumista huono tuuri astui mukaan kuvioon. Mies liukastui ja rojahti koko elopainonsa voimalla selälleen. Siinä hetkessä jää petti.
Jäätävä vesi alkoi kangistaa välittömästi, mutta Finneman sai karjuttua saaressa asuvan miehen rannalle.
– Huusin hänelle, että älä tule lähemmäs, jää ei kestä. Hae pitkä köysi, yritän tulla sen avulla ylös.
Veden syvyys paikalla oli melkein kolme metriä.
Naapuri saapui köysineen, mutta 110-kiloisen miehen päällä olleet paksut ja läpimärät talvivaatteet olivat kasvattaneet miehen painon parisataakiloiseksi.
Kohmeista ja aivan liian painavaa miestä ei enää saatu ylös.
Finnemanin tietämättä naapuri oli jo ehtinyt soittaa yleiseen hätänumeroon.

PINTAPELASTAJA LÖYSI FINNEMANIN MERENPOHJASTA
– Kaikki sanovat, että hukkumiskuolema ei tunnu oikein missään. Omalta osaltani voin todistaa tämän. Tuntuu, kuin olisi mennyt nukkumaan rankan työpäivän jälkeen ja
painanut vain pään tyynylle. Oli niin kylmää, että en tiedä mitään siitä, että olin vajonnut pinnan alle.
Sinne Finneman kuitenkin vajosi.
Hän kuuli jälkikäteen, että helikopteri oli saapunut paikalle kymmenen minuuttia hälytyksen jälkeen. Sen miehistö näki jo ilmasta avannon ja Finnemanin elottoman
hahmon vedenpinnan alla.
Rajavartiolaitoksen pintapelastaja löysi Finnemanin seisomasta merenpohjasta kuin asennossa konsanaan. Miehen pään päällä oli puolitoista metriä vettä.
Pintapelastaja sai ujutettua nostohihnan Finnemanin kehon ympärille, ja vajaassa kymmenessä minuutissa mies oli nostettu helikopterin sisään.
Elvytys alkoi välittömästi.
Lentoaikaa Tyksiin oli 15 minuuttia, ja Finneman sai matkan aikana sydämeensä yksitoista sähköiskua.
Sairaalaan saavuttaessa mies oli edelleen eloton. Hänen ruumiinlämpönsä oli laskenut 26 asteeseen.

KYLMÄ VESI JA NOPEASTI ALOITETTU AMMATTIELVYTYS RATKAISIVAT
Finneman sanoo, että hän oli kaiken kaikkiaan elottomana lähes tunnin ajan.
– Olen yksi niistä miljoonista tällä maapallolla, joka voi jäädä tällaisesta eloon. Jopa lääkärit olivat ihmeissään.
Kylmä vesi ja nopeasti aloitettu ammattielvytys koituivat hänen onnekseen, sillä lopulta sydän suostui käynnistymään. Tajuihinsa hän tuli seuraavana päivänä.
– Kun avasin silmäni, ensimmäinen ajatukseni oli, että Super Puma ehti sittenkin tulla pelastamaan minut!
Herääminen oli tuskallista, sillä miehellä oli merivettä keuhkoissa.
– Rintani ja keuhkoni olivat todella kipeät. Toivuin kuusi päivää teho-osastolla, sitten pääsin tavalliselle osastolle. Yhteensä olin sairaalassa 1,5 viikkoa ja nyt olen päässyt
kotiin.

KAIKKI VOIVAT TARVITA JOSKUS APUA
Finneman sanoo olevansa nyt kunnossa. Jalkoja ja sormia palelee, mutta siihen hän on saanut lääkityksen ja toivoo, että kyseessä olisi ohimenevä tila.
– Onneksi aivot ja muisti eivät ottaneet turpiinsa. Kaikki toimii edelleen kuten ennen.
Sairaalassa ollessaan hän luki jäihin putoamisestaan kertovan uutisen netistä. Tekstissä oli puhuttu virheellisesti pilkkijän jäihin putoamisesta, joka oli saanut
verkkokeskustelun äitymään pilkkijöitä solvaavaksi. Siitä Finneman tuohtui.
– Pitäisi ajatella asianosaisia eikä kommentoida siihen sävyyn asioita, joista ei tiedä mitään. Ne, jotka eniten soittavat suutaan, tarvitsevat ehkä joskus elämässään
itsekin apua vaikka maantiellä, merellä tai jäällä, ja silloin he ovat siitä iloisia.

Nyt on helppoa istua kommentoimassa turhaa jäälle menoa tai pilkkijöiden yhteiskunnalle aiheuttamia kuluja.
– Jokainen asia maksaa, oli kyseessä sitten ambulanssi tai pelastuskopteri. Mutta sitä varten niitä on hankittu, että ihmiset saavat nopeasti avun, jos tarvetta on.
Saamastaan avusta ja laajan ystäväjoukkonsa tuesta hän on kiitollinen. Monet ovat sanoneet hänelle, että hänellä oli suojanaan suojelusenkelinsä siivet.
– Minä en sellaiseen usko. Minun enkeleitäni olivat Super Puman miehistö ja Tyksin henkilökunta. Ilman heitä en olisi enää tässä, Finneman sanoo kiitollisena, mutta
vakavana.

FAKTA
Jos jää pettää, toimi rauhallisesti ja harkiten
Huuda heti apua tai puhalla pilliin.
Käänny siihen suuntaan, josta olit tulossa. Irrota mahdolliset sukset.
Riko jäätä edeltäsi käsin ja vartalolla niin pitkälle kuin pystyt.
Kohota itsesi uintipotkuilla vaaka-asentoon jäänaskaleita apuna käyttäen, ja ponnista jään päälle.
Kieri, ryömi ja konttaa, kunnes varmasti olet kestävällä jäällä.
Hakeudu nopeasti lämpimään.

Jos et pääse ylös, älä liiku
Pidä kiinni jään reunasta.
Pysyttele lämpöhukan pienentämiseksi mahdollisimman liikkumattomana paikallasi.
Huuda apua tai puhalla pilliin.
Pidä yllä elämänhaluasi. Taistelumieliala lisää selviytymismahdollisuuksiasi.

Muista oikeat varusteet jäälle
Vähimmäisvarustuksena aina kaulalla roikkuvat jäänaskalit.
Metallipäinen keppi jään kestävyyden koettelemiseen.
Selkäreppu, jonka tavarat on pakattu kelluvaksi ja vesitiiviiksi.
Kuivat alusvaatteet, hypotermiapussukka, köysi tai heittoliina sekä pilli.
Pelastuspuku on hyvä, jos liikut paljon jäällä.
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3 vastausta artikkeliin “Jäihin pudonnut Patrik Finneman pelastui takaisin henkiin”
MNT 27.2.2017 klo 14:07 (/jutut/jaihin-pudonnut-patrik-ﬁnneman-pelastui-takaisin-henkiin/#comment-141)
Aivan uskomaton pelastumistarina! Vaikka kyseessä oli saaristo, apu tuli nopeasti ja pelasti miehen.
Suomessa on osaavaa pelastushenkilökuntaa, josta voimme olla ylpeitä.
Vastaa kommenttiin (http://saaristo.ts.ﬁ/jutut/jaihin-pudonnut-patrik-ﬁnneman-pelastui-takaisin-henkiin/?replytocom=141#respond)

Ritva Parviainen 6.3.2017 klo 11:52 (/jutut/jaihin-pudonnut-patrik-ﬁnneman-pelastui-takaisin-henkiin/#comment-144)
Näin on. Saamme kaikki olla tyytyväisiä ja iloisia siitä että pelastus toimii. Se voi tulla eteen kenelle tahansa ja milloin tahansa. Kaikkea hyvää Finnemanille!
Vastaa kommenttiin (http://saaristo.ts.ﬁ/jutut/jaihin-pudonnut-patrik-ﬁnneman-pelastui-takaisin-henkiin/?replytocom=144#respond)

HK 9.3.2017 klo 09:05 (/jutut/jaihin-pudonnut-patrik-ﬁnneman-pelastui-takaisin-henkiin/#comment-145)
Kerrassaan, olikohan puma sattumalta jo ilmassa, tuntuisi, että kymmeneessä minuutissa lähtötouhuineen ei ehtis mitenkään Turusta Houtskariin.
Vastaa kommenttiin (http://saaristo.ts.ﬁ/jutut/jaihin-pudonnut-patrik-ﬁnneman-pelastui-takaisin-henkiin/?replytocom=145#respond)
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