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Tätä tuskaa! Miksei päätöksiä tehdä, vaikkapa sitä, että nyt ei päätök-
siä tehdä. Epävarmuudessa eläminen on erityisen kuormittavaa.

Sote lainsäädännöstä on tietenkin kysymys, taas kerran. Tänään, 4.3.15,
ei edelleenkään ole tietoa, tuleeko sote -järjestämislaki käsittelyyn en-
nen kuin valtiopäivät päättyvät  14.3. Miten tähän pitäisi suhtautua?

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat päätyneet siihen, että
jatkamme integroidun tuotantoalueen valmistelua, lainsäädännöstä riip-
pumatta. Nyt voimassaoleva lainsäädäntö ei estä uudenlaisen, kun-
tayhtymäpohjaisen ja perustason ja erikoistason palvelujen siirtämistä
yhteen organisaatioon.  Ministeri Huovisen viimeisin linjaus siitä, että
15 tuotantoaluetta maassa voisi olla sopiva määrä, herättää tietysti
huolta. Taasko ollaan hakemassa suuria toimijoita, joissa ongelmaksi
muodostuu kansalaisten äänen kuuluminen? Pohjoisella alueella maan-
tiede asettaa omat ehtonsa palvelujen saavutettavuuden osalta.

Me siis jatkamme valmistelua sairaanhoito- ja päivystyspalvelujen, ikä-
ihmisten palvelujen, vammaispalvelujen, sosiaali- ja perhepalvelujen,
mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon, kuntoutuksen ja työter-
veyshuollon osalta niin, että kaikki palvelut jatkossa järjestettäisiin sa-
massa organisaatiossa. Perussopimusta ei ole vielä alettu rustaamaan
eikä kiinteistöomaisuudesta tai tukipalveluista keskustelemaan. Niistä
keskustellaan kyllä heti, kun selviää mahdollinen lainsäädännön sisäl-
tö ja aikataulu.

OYS erva alueen sairaanhoitopiirien hallitusten, valtuustojen puheen-
johtajiston ja virkamiesjohdon tapaamisessa helmikuussa, linjaus oli
sama. Jatkamme koko alueella tuotantoalueiden työstämistä, vaikka
juuri erva-päiviemme aikana perustuslakivaliokunta tyrmäsi ehdote-
tun sote –järjestämislain. Rahoitus oli suuri ongelma valiokunnan lau-
sunnossa, toinen iso ongelma kuntalaisten ja kuntien vaikutusmahdol-
lisuuden ohuus sote -alueilla.

Nämä kuntien ja sairaanhoitopiirien linjaukset kertovat siitä, että asiaa
hyvin tuntevilla on yhteinen näkemys integroidun palvelujärjestelmän
tuomista hyödyistä kaikille; ennen kaikkea potilaille, mutta myös kun-
tien talouteen. Siksi asiat näyttävät etenevän integraation suuntaan koko
maassa, lainsäädännön odottelusta huolimatta.
Alueellamme on tehty myös kuntajakoselvitys. Mahdollinen kolmen
kunnan liitos toteutuu kuntien valtuustojen päätöksellä vuoden 2017
alusta. Tai sitten se ei toteudu. Jännitettävää riittää tässäkin asiassa aina
          huhtikuun puolelle.

          Tänä keväänä järjestetään eduskuntavaalit.
            Toivottavasti jokainen näkee tärkeäksi käydä äänestämässä,
               koska niin suurista asioista tuleva eduskunta päättää.

                Ihanaa kevätkautta toivottaen Riitta Luosujärvi
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Kemiläinen taidemaalari Jorma Kuula
kuoli tämän vuoden tammikuun alku-
päivinä. Kuula syntyi vuonna 1951 ja

vuosina 1973–77 hän opiskeli Turun piirus-
tuskoulussa. Paikallisesti tämä tunnettu taitei-
lija teki itseään tunnetuksi pitämillään näytte-
lyillä myös muualla Suomessa sekä Ruotsissa
ja Neuvostoliitossa. Länsi-Pohjan sairaaloissa,
sekä keskussairaalassa että Keroputaalla, on
kaksi hänen maalaamaa taulua.

Keroputaan sairaalassa on Kuulan vuonna
1995 tekemä maalaus På fågel – Riikinkukko
ja keskussairaalan keuhkopoliklinikalla on tai-
teilijan vuonna 1999 tekemä taulu Syysmai-
sema. Molemmat taulut ovat hyvin värikylläisiä
teoksia, joista on helppoa tavoittaa nähdyn ja
nimen välinen yhteys. Taiteilija on tehnyt Rii-
kinkukon pastelli-akvarelliväreillä ja syysmai-
seman öljyväreillä.

Tyttäreni oli pienenä hoidossa Ruutin päivä-
kodissa, jossa on iso seinän kokoinen Jorma
Kuulan tekemä erittäin kaunis ja suloinen lap-
siaiheinen maalaus. Ihailin sitä vuosien ajan
aina, kun hain tyttöä hoidosta. Harmittaa ai-
van, kun en pääse sitä enää näkemään. Te,
jotka haette lapsianne sieltä hoidosta, nautti-
kaa hyväntuulisesta taulusta, jossa on saparo-
päinen tyttö, liekö taitelijan oma tyttö piene-
nä.

Jorma Kuulan tytär Anni Kuula, itsekin taiteili-
ja, on ilmoittanut paikallisessa sanomalehdes-
sä, että Jorma Kuulan muistonäyttely avataan
kesäkuussa Kemin taidemuseossa.

Teksti: Tuija Nurkkala

Kuvat: Aliisa Kesti

Taidetta sairaalan

kaunistukseksi

1999, Jorma Kuula, Syysmaisema

1995, Jorma Kuula, På fågel –Riikinkukko
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SOILI VESTERINEN
20.1.2015 henkilöstöjohtaja
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HANNA PERÄLÄ
1.2.2015 sairaanhoitaja

HANNU NISKANEN
1.1.2015 ammattimies

VIRPI VUONTISJÄRVI
1.1.2015 sairaanhoitaja

PÄIVI NÄYKKI
1.2.2015 sairaanhoitaja

MIIA ERKKILÄ
1.2.2015 sairaanhoitaja

NIINA MÄLLINEN
1.2.2015 osastonsihteeri
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MAIJA KORPI
1.2.2015 laitoshuoltaja

HANNA SATOKANGAS
1.2.2015 laitoshuoltaja

PIIA RUOTSALAINEN
1.2.2015 sosiaalityöntekijä

Paula Tyystälä vastaa  Päivi Pyörteen haasteeseen.
 

NOPEA AAMULIMPPU 2 kpl
 
50 g hiivaa                                 
6 dl lämmintä vettä
1 dl tummaa siirappia
3 rkl rypsiöljyä
2 tl suolaa
7-8 dl vehnäjauhoja
8 dl sämpyläjauhoja
1 dl auringonkukan siemeniä

TEE NÄIN
1. Murenna hiiva kulhoon ja kaada joukkoon kädenlämpöinen vesi.
2. Lisää siirappi, öljy ja suola.
3. Sekoita joukkoon jauhot ja alusta tasaiseksi taikinaksi.
4. Jaa taikina kahteen palaan ja muotoile limpuksi. Tai jaa kahteen leipävuokaan.
5. Nosta leivät KYLMÄÄN uuniin keskitasolle ja laita uuni lämpenemään
200 asteeseen. LEIVÄT KOHOAVAT SAMALLA, KUN UUNIN LÄMPÖTILA NOUSEE.
6. Anna leipien olla uunissa 50 minuuttia.
 
Lähetän haasteen Helena Karppiselle.

TANJA NORDLUND
1.3.2015 laitoshuoltaja

PÄIVI ALAJAS
1.3.2015 osastonsihteeri

JAANA OINAS
1.2.2015 laitoshuoltaja

TUULA SAUKKOLA
1.3.2015 sairaanhoitaja
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OYS-ERVA sairaanhoitopiirien
hallitusten ja johdon semi-
naaripäivät pidettiin Oulus-

sa 19.-20.2.2015. Osallistujia oli vii-
destä pohjoisesta sairaanhoitopiiristä.
Ensimmäisen päivän keskeisenä kes-
kustelun aiheena oli Sote -uudistus ja
sen valmistelun vaihe tuotantoalueil-
la. Samana päivänä eduskunnan pe-
rustuslakivaliokunta antoi lausunton-
sa Sote-uudistuksesta. Lausunnon
mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujär-
jestelmän uudistamista pidetään pe-
rusteltuna, mutta esitetty malli sisälsi
useita perustuslaillisia ongelmia. Uu-
distus olisi perustuslain vastainen
muun muassa siksi, että kuntien ja
kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet
palveluihin jäisivät heikoiksi.
Soteuudistus -esityksessä pidettiin on-
gelmallisena myös sitä, että kuntien
budjetista noin keskimäärin lähes puo-
let siirtyisi kaksitasoisen kuntayhtymä-
rakenteen päätösvaltaan. Valiokunta
näki rahoitusmallin olevan puutteelli-
nen, koska joihinkin kuntiin kohdis-
tuvat kunnallisveron korotuspaineet
olivat valiokunnan mielestä niin mer-
kittäviä, että se on kunnallisen vero-

Erva-päivien kuulumisia
tusoikeuden, rahoitusperiaatteen sekä
kuntien asukkaiden yhdenvertaisuu-
den kannalta perustuslain vastaista.
Perustuslakivaliokunnan lausunto ai-
heutti vilkasta keskustelua seminaari-
päivässä ja pohdintaa siitä, miten Sote-
uudistus jatkossa etenee. Seminaarin
päättyessä Oys-ervan luottamus- ja
virkamiesjohto julkilausumassaan esit-
tivät toiveensa, että Sote -palvelujen
tuotannosta vastaavien kuntayhtymi-
en valmistelutyötä jatketaan keskey-
tyksettä, vaikka Sote -rakenneuudis-
tuksessa onkin odotettavissa valtakun-
nallinen aikalisä.
Seminaarin toisen päivän alussa Riitta
Luosujärven aiheena oli Asiakaslähtöi-
syys Sote valmistelun matkaeväänä.
Alustuksen jälkeen käytiin keskustelua
muun muassa siitä, miten palvelut ta-
voittavat syrjäytyneet ja syrjäytymis-
vaarassa olevat asiakkaat. Ajatuksia
herätti myös se, miten paremmin huo-
mioimme asiakkaan aktiivisena toimi-
jana, joka tulee kuulluksi omine nä-
kemyksineen ja osallistuu itseään kos-
kevaan päätöksen tekoon.
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit
kertoivat alueen päivystystilanteesta ja

haasteista, joista suurimpana nähtiin
tiettyjen erikoisalojen päivystävien lää-
käreiden riittävyys nyt ja tulevaisuu-
dessa. Uusia innovaatioita tarvitaan,
jotta päivystyspalvelut saadaan turvat-
tua koko alueelle.
Seminaarin loppuosa oli omistettu
Oys-Ervan yhteistyöasioille. Lyhyesti
esiteltiin Nordlabille asetettujen tavoit-
teiden toteutumista, Erva ensihoidon
ohjausryhmän ajankohtaiset asiat, Erva
järjestämissopimuksen arviointisuun-
nitelma sekä ehdotettiin, olisiko pu-
helinneuvontapalvelua mahdollista
järjestää yhteisenä toimintana.
Seminaaripäivien myötä luottamus- ja
virkamiesjohdolla oli mahdollisuus
myös vaihtaa ajatuksia ajankohtaisis-
ta sosiaali- ja terveydenhuollon asioista
ja kuulla eri sairaanhoitopiirien käy-
tännöistä. Yhteenvetona voidaan to-
deta, että Oys-Ervan tapa tehdä asioi-
ta yhdessä on tärkeää nyt ja tulevai-
suudessa, jotta alueen väestölle saa-
daan tuotettua sen tarvitsemat palve-
lut. Tätä yhteistyötä helpottaa se, että
eri organisaatioiden toimijat tuntevat
toisensa ja toimijoilla on yhteinen tah-
totila. Tästä tahtotilasta kertoo myös
aiemmin mainittu julkilausuma, jon-
ka mukaan pohjoisen sairaanhoitopii-
rit haluavat jatkaa Sote-palvelujen yh-
teistyötä ja tuottamisen valmistelua.

henkilöstöjohtaja Soili Vesterinen

Olemme ammattiosastona pie-
ni, mutta sitäkin toimeliaam-
pi ammattiosasto. Olemme

mukana Kemin kevätmarkkinoilla.
Nuorille on Lumilinnaan tutustuminen
maaliskuussa sekä kesäksi on suunnit-
teilla laivamatkaa Kemin saaristoon.
Myös hoitoja jäsentemme virkitykseksi
on kevätkaudella.
Uusi hallituksemme, tällä kokoon pa-
nolla: Eija Sunnari, Ritva Ikäläinen,
Pirjo Mylly, Eeva Paakkari, Anneli Kos-
kenniemi, Sini Viide, Ritva Tuisku, Mir-
ja Grönholm, Kaisa Ämmälä, Eija
Kauppi ja Heli Äijälä.

SuPerin kuulumisia

Ammattiosasto kokoontuu kerran
kuussa, jossa käymme ajankohtaisia
asioita lävitse sekä lisäksi sääntömää-
räiset asiat. Liittomme arvot ovat kun-
nioitus, rohkeus ja vastuullisuus, niin
myös ammattiosastossamme. Henki-
löstöjaoston-, luottamusmiesten- ja
puheenjohtajan terveiset ja kuulumi-
set jäsenille. Yhteistyötoimikunnalle
vietävät asiat ja kuulumiset ja laitam-
me myös aloitteita, jos jäsenistöltäm-
me tulee.  Muutenkin asioita otam-
me hoitaaksemme. Odotamme työ-
aikapankin leviämistä eri yksikköihin.
Teemme monipuolisesti Länsi-Pohjan

sairaanhoitopiirin työntekijöiden kans-
sa yhteistyötä. Odotamme Sote -rat-
kaisuja, jossa on viime päivät menos-
sa.
Ammattiosaston työ on osoittautunut
mielenkiintoiseksi ja haastavaksi, myös
erittäin tarpeelliseksi ja palkitsevaksi.

Aurinkoista kevättä Puhurin lukijoille
ja juttumme jatkuu... seuraavissa leh-
dissä.

Terveisin Superin ao 103:n puheen-
johtaja Eija Sunnari ja pääluottamus-
mies Ritva Ikäläinen
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Menheitä muistellen

Murrepakina

Alakaa taas talavenselekä taittumhan
ja keväkki kohta sauttaa kesän. Kaik-
kia mukavaa taas eesäpäin. Pakkasek-
han ole kauhiasti kiusannu. Muistelen
sitä ko olin nuori, sillon ei etes huo-
mannu pakkasia. Koulusta ko pääst-
hin, niin olthin kaikki illat ulukona.
Luistelemasa taikka hiihtämäsä. Taik-
ka sitten hypäthin mäkiä. Ja kovia
mäkikisoja oliki. Meitä oli naapurinpoi-
kia, tepon jukka, tepon aimo, oikarai-
sen raimo ja reijo ja mie. Joka talavi
tehthin joentörmälle hyppyrimäki. Sii-
nä oli oikein torniki, piti rappusia pit-
kin mennä sinne pääle. Tarkat mitat
alamäesä, tuloslistat ja kaikki. Ja lo-
puksi aina kauhia tinka että kuka voit-
ti. Ittestä tuntu aina ne omat ”leiska-
ukset” muka kauhian pitkiltä. Vaikka
ei ne tainnu paliua yli viien metrin “leis-
kauksia” olla. Sauat piti aina jättää
ylämäkhen. Oli mukamas komiampia
hyppyjä. Meilä oli ihan oikeat mäki-
suksekki joskus kokkeiltavana. Iänvan-
hat ne vain oli. Tepon onnin, sen ju-
kan enon vanhat sukset. Niitä oli mah-
tavaa aina kantaa olala sinne torhnin.

Aivan ko oikiat mäkimiehet. Mukamas.
Tietenki piti olla kans mäkihyppääjän
lasit. Kisat oli joka viikonloppu.

Niin ja niitylle jäävytethin kans jää. San-
koila kannethin kaivosta vettä ja lunta
tampathin alle. Ei se jää mikhän hyvä
ollu mutta kuitenkin semmonen että
pystythin pellaahman. Mutta siinä pe-
lathin iliman luistimia. Niin mie muiste-
len. Meilä oli siinäki aina kovia kisoja.
Sillonkhan ei pakkaset haitannu, ei yht-
hän. Sitten vähän kevväämmälä, ko tuli
hanget, käythin pitkiä hiihtolenkkejä lä-
helä olevasa vaarasa. Palion evästä
matkasa. Lenkkiä ja voileipiä. Siinä vaa-
rasa oli semmonen hakattu alue, misä
tohti laskia kunnon vauhila. Hiki pääsä
olthin koko päivä aina, ko piti aina tam-
pata mäki takasin pääle ja taas alas.
Pahanteosa ei oltu koskhan. Niin, paitti
sitten vähän myöhemmin. Ko piti ala-
kaa kokkeilhen, että miltä se tupakka
maistuu. Ei se mithän hyvää kyllä ollu.
Mutta olihan se “miehekästä”. Ei sent-
hän, paskanmariat. Ei se ollu etes mie-
hekästä. Niin muuten, miepä kerron

miten jäin kiini tupakanpoltosta.
Olima kotona syömäsä ja mie sain syö-
tyä ennemin. No ulkovessan oven pää-
lä mulla oli piilosa kiltapaketti ja piip-
pu. Hain ne ja menin talon taka “ruo-
kasavuile”. Sattu piruvie tuulemhan
justhin niin, että savu pölähti aina ik-
kunan ohi. Siinä rauahsa pöllyyttelin
savuja, niin yhtäkkiä kuulu selän tak-
kaa, että mitä sie jussi oikeen teet.
Nolona taisin siinä olla. Piippu meni
uuhnin saman tien. Ja kiltapaketti.

Mukava se on muistella aina menhei-
tä. Ja niin palion on kaikkia mukavaa
takana, että en yhthän tykkäis huo-
nua vaikka sais ellää uuesthanki joi-
takin aikoja. Ko on tuo mäkihyppyki
jääny jo kokohnan pois harrastuksis-
ta. Mutta on onneksi tullu uuet lajit
mukhan. Lentopallo ja potkupallo.
Kattomosta käsin, tosin

Toimittaja Tuisku
Länsi-Puhurista

Ministeri Laura Räty vieraili sairaanhoi-
topiirissämme 23.1.2015.

• • • • • TTTTTarkka matkailija säästää kymmeniä euroja, varkka matkailija säästää kymmeniä euroja, varkka matkailija säästää kymmeniä euroja, varkka matkailija säästää kymmeniä euroja, varkka matkailija säästää kymmeniä euroja, varsinkin jos matkanarsinkin jos matkanarsinkin jos matkanarsinkin jos matkanarsinkin jos matkan
vvvvvarararararaa hyaa hyaa hyaa hyaa hyvissä ajoin, ja on vvissä ajoin, ja on vvissä ajoin, ja on vvissä ajoin, ja on vvissä ajoin, ja on valmis valmis valmis valmis valmis vaihtamaan konetta lennon aikana.aihtamaan konetta lennon aikana.aihtamaan konetta lennon aikana.aihtamaan konetta lennon aikana.aihtamaan konetta lennon aikana.

Turkulainen 14.3.2007

• • • • • Kuusamon poliisi nappasi rKuusamon poliisi nappasi rKuusamon poliisi nappasi rKuusamon poliisi nappasi rKuusamon poliisi nappasi rattijuopon, olutta ja makkarattijuopon, olutta ja makkarattijuopon, olutta ja makkarattijuopon, olutta ja makkarattijuopon, olutta ja makkaraa.aa.aa.aa.aa.
Kaleva.fi 12.8.2008

• • • • • VVVVVakavilta vakavilta vakavilta vakavilta vakavilta vammoilta säästyttiin, sillä kukaan ei suostunutammoilta säästyttiin, sillä kukaan ei suostunutammoilta säästyttiin, sillä kukaan ei suostunutammoilta säästyttiin, sillä kukaan ei suostunutammoilta säästyttiin, sillä kukaan ei suostunut
nousemaan paikalle saapuneen ambulanssin kyytiin.nousemaan paikalle saapuneen ambulanssin kyytiin.nousemaan paikalle saapuneen ambulanssin kyytiin.nousemaan paikalle saapuneen ambulanssin kyytiin.nousemaan paikalle saapuneen ambulanssin kyytiin.

Vartti 31.1.2007

• • • • • Oman vOman vOman vOman vOman vauvauvauvauvauvan syömisen lisäksi riitti vielä maitoa lahjoitukseen.an syömisen lisäksi riitti vielä maitoa lahjoitukseen.an syömisen lisäksi riitti vielä maitoa lahjoitukseen.an syömisen lisäksi riitti vielä maitoa lahjoitukseen.an syömisen lisäksi riitti vielä maitoa lahjoitukseen.
Aamuposti 14.2.2007
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Sairaala-apteekkari Pertti Troppi oli visu mies. Pipilän alue-
sairaalan sairaala-apteekissa vietettiin säästösyistä pikkujou-
luja vasta tammikuussa, alennusmyyntien alettua. Apteek-
kari Troppi oli muuan kuukausi sitten ystävystynyt murto-
mies/kasviasiantuntija Arskan kanssa ja palkannut tämän hen-
kilökohtaiseksi assistentikseen. Tammikuun ensimmäisellä
viikolla Troppi antoi Arskalle tehtäväksi hankkia edullinen jou-
lukuusi apteekin perinteiseen pikkujoulujuhlaan. Parin päi-
vän päästä toimeksiannosta joulukuusi ilmestyi koristamaan
lääkkeentoimitustilaa.
Pikkujoulujuhlan aattona farmaseutti Hota saapui työpaikal-
leen hyvissä ajoin ennen seitsemää. Hän oli juonut kaksi isoa
lasia kraanavettä ennen töihin lähtöä. Hyvä Terveys-lehden
artikkelin mukaan runsas veden juominen lisäsi elinikää ai-
nakin viisi vuotta. Hota kiiruhti vessaan ja istahti pöntölle.
Hetken kuluttua hänen hienpolttamien työkenkiensä välistä
kipitti pitkäkoipinen hämähäkki. Hota ponnahti salamanno-
peasti pytyltä ja juoksi ulos vessasta housunkaulus polvitai-
peissa. Karjaisu kuului seinän takana olevaan patologian la-
boratorioon, jossa patologi Kare meinasi tehdä Y-viillon käm-
menselkäänsä.
Proviisori Kuuri saapui työpisteelleen pari minuuttia yli kah-
deksan. Hän ojensi edellisiltana Salon Pepessä manikyroidun
kätensä kohti ergonomista pystyhiirtään. Käsi pysähtyi kes-
ken matkan kun Kuuri äkkäsi hämähäkin, joka istui hiiren
vasemman näppäimen päällä kuin vuorenpeikko. Hämähäkin
kahdeksan silmää tuijottivat Kuuria uteliaasti. Kuuri pomppa-
si tasajalkaa työtuolinsa kyytiin ja rullasi sen kyydissä huo-
neen nurkkaan.
Samaan aikaan kahvihuoneessa apteekkari Troppi yritti he-
rätellä aivojaan keittämällä vahvat aamusumpit. Hän tarttui
lempikahvikuppiinsa, jonka pohjalla kökötti jalkojaan ojente-
leva hämähäkki. Troppi oli opiskellut eläintieteitä ennen far-
masian opintojaan ja tunnisti otuksen oitis Arctosa cinereak-
si, jota tavataan erityisesti itärajan takana kuusimetsissä.
Tropin katse siirtyi lääkkeentoimitustilan nurkassa kököttä-
vään joulukuuseen. Hän käveli rauhallisesti kuusen luo, siristi
silmiään ja työnsi kasvonsa ihan lähelle tuuheita neulasia.
Kuusen oksat ja runko kuhisivat hämähäkkejä.

- Arska, tulepa hetkeksi tänne! Apteekkari huusi. Arska oli
apteekkarin työhuoneessa vaihtamassa multia Junnu Juorun
ruukkuun.
- Mistä sinä sanoitkaan tämän kuusen olevan peräisin? Ap-
teekkari kysyi.
- Nooh.. sieltä serkun kummin kaiman metsäpalstalta ei niitä
enää saanut. Sitten yksi linnakundi vinkkasi eräästä venäläi-
sestä, joka tuo niitä rajan takaa. Miten niin?
- On tainnut tulla muutamia rajaloikkareita mukana, apteek-
kari Troppi sanoi ja osoitti kuusen rungolla vilistäviä niveljal-
kaisia.

Tunnin päästä Arska saapui apteekkiin
kädessään puoli metriä kanttiinsa ole-
va terraario. Hän laski laatikon kädes-
tään kuusen juurelle, avasi sen ylä-
osassa olevan luukun ja vihelsi kime-
ästi. Terraarion hiekan ja kasvien seas-
ta alkoi kipittää esiin kolmen sentin
pituisia torakoita, jotka ryömivät luukus-
ta ulos. Yksi russakoista pudottautui lattialle, kohtasi
hämähäkin ja nappasi sen leukoihinsa. Kuului ällöttävä, kos-
tea rouskaus ja hämppy katosi torakan kitaan. Russakka jat-
koi matkaansa määrätietoisena ja hotkaisi epäröimättä seu-
raavan tielleen osuneen hämähäkin.
- Näppäriä otuksia, eikö totta? Arska seurasi ylpeänä lem-
mikkiensä jahtia.
- Nämä on koulutettu erityisesti hyötykasvituholaisten hävit-
tämiseen. Hommasin ne silloin kun huomasin, että hamp..
kröhöm.. basilikaviljelyksiini oli pesiytynyt ärhäkkä kirvayh-
dyskunta, Arska selvitti.
Proviisori Kaino Kuuri seisoi työpöytänsä päällä ja piteli rul-
lalle käärittyä sanomalehteä lyöntivalmiina. Arska avasi kou-
ransa ja päästi puolikymmentä torakkaa Kuurin huoneen lat-
tialle. Hetken päästä alkoi kuulua rouskutus kun ne tekivät
selvää nurkkiin piiloutuneista hämähäkeistä. Vartin päästä
rouske alkoi hiljetä ja loppui sitten kokonaan.
- Happo, Jointti, Piri, Värkki ja Roina! Tänne! Arska kutsui
katrastaan nimillä ja vislasi päälle.
Proviisori Kuuri räpytteli epäuskoisena silmiään - onko noilla
pirulaisilla nimet?! Torakat tottelivat käskyä ja kipittivät Ars-
kan avoimelle kämmenelle tuntosarvet väristen.
Iltapäivällä kahvihuoneessa apteekkari Troppi piti palaverin
henkilöstölle.
- Hätätilanne on nyt selätetty. Arskan koulutetut russakat
pelastivat apteekkimme venäläisten hämähäkkien hyökkäyk-
seltä. Voimme palata normaaliin päiväjärjestykseen ja pikku-
joulut järjestetään suunnitellusti. Farmaseutti Hotalle tiedok-
si: voit alkaa taas vesitankkauksen, vessaan on turvallista
mennä. Farmaseutti Jomolle voin kertoa, että hämähäkit tu-
hottiin luonnonmukaisin keinoin, ilman myrkyllisiä torjunta-
aineita. Yksikään hämähäkki ei kärsinyt. Iloisin uutinen lie-
nee se, että pikkuinen farmaseutti Nappi parani episodin ai-
kana hyönteiskammostaan. Hän on aikonut ottaa lemmikik-
seen kummitussirkan. Siedätyshoidon tehoa ei voi kiistää!

Katja Halttunen

JATKOKERTOMUS JÄÄ TAUOLLE,
SEURAAVASSA NUMEROSSA APTEEKKITARINOITA
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Olen Sirkka Ala-aho ja lempi-
nimeltäni Siru. Tällä hetkel-
lä meitä on ylihoitajana kak-

si Sirkkaa, joten lempinimi toimii hy-
vin erotuksena.  Toimin ylihoitajana ja
hoitotyön esimiehenä psykiatrian tu-
losalueella. Aloitin työni täällä Länsi-
Pohjan keskussairaalassa viime vuoden
elokuussa.  Minulla on pitkän linjan
koulutus mielisairaanhoitajasta sai-
raanhoitajaksi, psykiatriseksi sairaan-
hoitajaksi ja lopulta terveystieteiden
maisteriksi, pääaineenani terveyshal-
linto.

Työurani aloitin nuorena vastavalmis-
tuneena hoitajana Keroputaan sairaa-
lassa, jossa silloin oli 160 sairaansijaa.
Muutaman vuoden työrupeaman jäl-
keen jäin äitiyslomalle ja jatkoin heti
perään opiskelua sairaanhoitajaksi.
Valmistuttuani muutimme Ouluun ja
aluksi tein töitä sisätautien klinikassa
eri yksiköissä, jossa sain vahvan osaa-
mispohjan hoitotyöhön. Psykiatria
kuitenkin kiinnosti enemmän ja parin
vuoden kuluttua erikoistuin psykiatri-
seksi sairaanhoitajaksi ja samalla vaih-
doin OYS:ssa työpistettä psykiatrian
klinikan puolelle.

Minulla oli mahdollisuus tehdä töitä
useammalla osastolla kuten psykoge-
riatrian osastolla, kuntouttavalla - ja
psykoosiosastolla sekä kuntoutusryh-
mässä ja tehtäväni vaihtelivat sairaan-
hoitajasta, apulaisosastonhoitajaan ja
osastonhoitajaan. Vastuu useista pro-
jekteista ja  kehittämistöistä haastoi-
vat minut syventämään ja jatkamaan

opiskelua ensin avoimen yliopiston
puolella ja sitten yliopistossa valmis-
tuen terveystieteiden maisteriksi.
Opintojen jälkeen jatkoin jonkin ai-
kaa akuuttipuolella osastonhoitajana ja
vuonna 2004 uusi työ kutsui Seinäjo-
elle, jossa vierähti lähes kymmenen
vuotta psykiatrian toiminta-alueen yli-
hoitajana. Tuona aikana toimin vuosi-
na 2008 - 2010 oman työni ohella
hankejohtajana Kauhajoen ampumis-
tapahtuman jälkihoitohankkeessa,
joka oli ainutkertainen, erittäin haas-
tava ja opettava kokemus johtamises-
ta ja organisoinnista. Yleensä johtami-
nen ja siihen liittyvät tekijät sekä hy-
vinvoinnin ja palveluiden kehittämi-
nen ovat olleet mielenkiintoni kohtee-
na. Tälläkin saralla on tullut haettua
lisäoppia kolmivuotisesta PD- sosiaali-
ja terveysjohtamisen koulutuksesta.

Muutin takaisin kotiseudulleni Seinä-
joelta ja olen hyvin sopeutunut tänne
rajaseudulle. Työpaikkana tänne on
ollut helppo tulla ja olen saanut hy-
vän perehdytyksen ja vastaanoton. Li-
säksi osa työntekijöistä on minulle en-
tisestään tuttuja, mikä on helpottanut
asiaa.

Asun Torniossa ja tyttäreni perheineen
Helsingissä. Muuttaessani tänne poh-
joiseen lapsenlapseni (4,5 v) totesi, että
miksi sinun pitää niin pitkänmatkan
päähän muuttaa ja kulkeeko sinne
edes juna tai lentokone.

Työlle täytyy olla vastapainoa, joten
vapaa-aikanani harrastan joogaa, ve-
sijumppaa, liikuntaa, lukemista (eten-
kin dekkarit) sekä matkustelua.
Nykyiset toimipisteemme ovat mones-
sa paikassa hajasijoitettuna, mikä han-
kaloittaa monin tavoin toimintaa, ku-
ten kulkemista ja logistiikkaa. Psykiat-
rinen sairaalamme sijaitsee Torniossa
Keroputaalla etäällä pääsairaalasta Ke-
mistä ja sen palveluista. Tulevaisuuden
tavoite onkin, että saisimme uudet ti-
lat psykiatrialle keskussairaalan yhte-
ydestä tai läheisyydestä. Tällöin päi-
vystyksellinen yhteistyö paranisi ja
potilaan terveydentilan arviointiin oli-
si saatavilla myös muiden erikoisalo-
jen asiantuntemusta.

Keroputaan sairaala on etenkin maa-
ilmalla tunnettu kehittämästään mata-
lan kynnyksen asiakas-perhelähtöises-
tä avoimen dialogin hoitomallista ja
tätä pohjalta jatkamme toimintaa tu-
levaisuudessakin.  Palveluiden tuotta-
misessa tärkeintä on, että asiakas/po-
tilas saa tarvittavia lähipalveluita hel-
posti ja mielellään yhden numeron
takaa.

Tällä hetkellä elämme monien muu-
toksien aikaa ja odotamme SOTE –
esityksiin ja valmisteluihin ratkaisuja.
Tämä tuo haasteita eri sektorien väli-
seen yhteistyöhön ja rakenteisiin.
Mottona on, että työtä tehdään jokai-
sen mielenterveyden tähden.

Sirkka Ala-aho, psykiatrian tulosalueen
ylihoitaja
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Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä päi-
vystysasetuksen vaatimuksiin vastattiin
pikavauhdilla: päivystyksen toiminta
uudelleen organisoitiin asetuksen
mukaisesti ja toimintaa kehitettiin uu-
den ajattelutavan ansiosta edistyksel-
liseksi. Samalla päivystys nimettiin
uudelleen akuuttiklinikaksi kuvasta-
maan klinikan toiminnan luonnetta.
Akuuttiklinikka yhdistää kuntien virka-
ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen
sekä sairaalan erikoissairaanhoidon
päivystyksen yhdeksi organisaatioksi
ilman rajoja. Ennen sairaalassamme oli
perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon rinnakkaispäivystys, jossa
potilas joko hoidettiin yhteispäivystyk-
sessä tai sitten siirrettiin lähetteellä vie-
lä erikseen sairaalapäivystykseen.
Tämä tarkoitti päällekkäistä työtä niin
hoitavan tiimin kuin sihteerienkin toi-
minnan osalta. Potilas sai myös kaksi
erillistä laskua. Tämä on tavanomai-

Päivystyksestä akuuttiklinikka pikavauhdilla

Uusi päivystysasetus astui voimaan 1.1.2015, sen kes-
keisimpinä uudistuksina ympärivuorokautisten päivys-
tysten ja synnytyssairaaloiden määrää Suomessa vähen-
nettiin keskittäen ne suurempiin kuntakeskuksiin. Ase-
tus edellyttää myös järjestämään päivystyksen peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyk-
senä, erikoisalojen lääkäriresursseja myös säädellään.

nen päivystyksen organisointimalli
maassamme. Uudessa akuuttiklinikas-
sa potilas on aina erikoissairaanhoidon
akuuttilääketieteen potilas. Potilas ase-
tetaan uudistuneen triagen (hoidon
tarpeen ja kiireellisyyden arvion) pe-
rusteella yhdelle viidestä hoitolinjas-
ta, jossa hoito tapahtuu yhden hoito-
tiimin (lääkäri + hoitajat) toimesta
koko akuuttiklinikalla oloajan. Potilas
saa käynnistään vain yhden laskun.
Akuuttiklinikassa aloitettiin myös
akuuttilääketieteen erikoistumiskoulu-
tus, jossa ensimmäisenä erikoistuvana
lääkärinä aloitti Pekka Juntunen tam-
mikuun alussa.
Uudistuksella lähdettiin kehittämään
potilasturvallisuutta, potilastyytyväi-
syyttä sekä selkiyttämään henkilökun-
nan työnkuvaa ja sitä kautta lisäämään
työhyvinvointia. Uudistuksessa työn-
teko on päällekkäisen työn ja hukan
poistamisen vuoksi tehostunut, mot-

tonamme on “enemmän ja parempaa
olemassa olevilla resursseilla”.
Uudistus on edellyttänyt paljon työtä
ja joustamista koko henkilökunnalta.
Uudistuksen innovointi on tapahtunut
ylilääkärin toimesta jo useamman vuo-
den aikana. Varsinainen kehitystyö
tehtiin elo - joulukuussa viime vuon-
na. Henkilökunta on osallistunut muu-
tosinfoihin, koulutuksiin ja toiminta-
tapojen kehittämiseen. Samalla tiloja
ja atk-sovelluksia on muokattu uutta
toimintaa palvelevaksi. Potilaille, yh-
teistyöorganisaatioille ja henkilökun-
nalle on tehty ohjeita uuteen toimin-
taan.
Työtä akuuttiklinikan uudistuksessa on
edelleen ja uusi toiminta muotoutuu
pikkuhiljaa uomiinsa. Olemme kuiten-
kin saaneet jo kannustavia tuloksia,
potilaiden läpimenoaika akuuttiklini-
kalla on merkittävästi lyhentynyt tilas-
tojen mukaan. Olemme myös saaneet
positiivista palautetta eri ammattiryh-
miltä uudesta toiminnastamme. Meil-
tä on myös käyty ottamassa mallia
muualle. Olemme oikealla tiellä!
Tapio Åman, ylilääkäri
Sanna Kallankari, vt. osastonhoitaja

Kuvat: Sanna Kallankari

Ensimmäistä kertaa Suomen lainsäädännössä säädellään
myös potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviota
sekä potilasvirran ohjaamista päivystyspalveluiden ohel-
la kuntien terveyskeskusten päivävastaanotoille. Omat
vaatimuksensa toiminnalle asetti uuden erikoisalan,
akuuttilääketieteen käyttöönotto sairaanhoitojärjestel-
mässämme.

Uudistuneessa kansliassa triage-hoitaja
Maiju Kerälä yhdessä sairaanhoitaja Mar-
jukka Ruokonen-Lapin kanssa haastatte-
lee potilasta osastonsihteeri Hannele Miet-
tusen kirjatessa potilaan sisälle

Uudessa lääkäreiden sanelukansliassa
akuuttilääketieteen erikoistuva lääkä-
ri Pekka Juntunen ottaa vastaan raport-
tia sairaanhoitaja Krista Kunnarilta.

Triage-huoneen remontti on vie-
lä kesken.
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Saara Kåhlman, osasto 4B:n sairaan-
hoitaja harrastaa avantouintia. Hän
käy avannossa usein, ajoittain joka
päivä. Joskus työ ja muut kiireet estä-
vät ja hän pääsee avantoon vain ker-
ran tai kaksi viikossa. Saara muistelee
harrastaneensa tätä talvista harrastus-
ta ainakin kymmenen vuotta. Avan-
toon tarvitaan luonnollisesti kylmää il-
maa, pakkasta ja jäätä, mutta silloin,
kun näitä olosuhteita ei ole tarjolla,
Saara kulkee Takajärvellä uimassa tou-
kokuusta alkaen aina syyskuulle asti.
Suunnilleen lokakuun puolessa välis-
sä tämä nainen hyppää avantoon. Sil-
loin Kemin kaupunki alkaa ylläpitää
avantoa sisäsatamassa Ulenin rannas-
sa, hoitaen sitä aina huhtikuulle asti.

Saara kertoo, että avantouintiharras-
tus ei ole kallista. Varusteiksi riittää
uimapuku, pyyhe ja pipo. Avanto uin-
nissa kannattaa laittaa pipo päähän,
jotta välttyy liialta lämmönhukalta

Himoharrastaja Saaran

nautintona on hyinen
avanto

Saara nauttii hyisen veden syleilystä
Ulenin rannan avannossa.

Kemin kaupungin ohjeet avantouimareille:

Talviuintipaikka:  Luulajantie 7, 94100

Ohjeita avantouimareille:

Älä mene uimaan yksin
Älä hyppää pää edellä veteen
Sammuta aina vesipumppu ennen avantoon menoa ja käynnistä se poistuessasi
Laiturin lämpömatolta lumi ja jää poistetaan ainoastaan harjalla.

2 pukutilaa, 1 WC ja suihku
Valaistus, avanto, laituri, portaat, lämpömatto.
Uintimaksu 30€/kausi, kausikortteja myydään Kemin uimahallin kassalta.

pään kautta. Saara käyttää lisäksi avan-
touintitossuja ja – hanskoja, jotka hel-
pottavat kylmiin kaiteisiin ja portaisiin
koskemista ja lumessa kävelyä. Tossu
ja hanskat maksavat muutaman kym-
pin ja avantouintikausikortti 30€.

Saara harrastaa avantouintia omaksi
ilokseen. Avantouintikilpailuihin, joi-
ta Suomessa järjestetään, hän ei ole
ainakaan vielä osallistunut. Tämä hoi-
taja kertoo avannossa käymisen aut-
tavan hänellä kipuihin ja kolotuksiin,
lihasten palautumiseen, parantavan
unen laatua ja vähentävän stressiä.
Flunssaa hänellä on harvakseltaan ja
uskoo avannossa uimisen vaikuttavan
myös tähän. Jos mieli on maassa tai
jokin asia tuntuu hankalalta, avannossa
tai siellä käynnin jälkeen saan mones-
ti hyviä uusia ideoita ja ahaa-elämyk-

siä, mieli virkistyy eivätkä asiat olekaan
enää niin huonosti, kertoo Saara.
Avannossa käyminen on myös sosiaa-
linen tapahtuma, siellä tapaa samasta
lajista innostuneita ihmisiä.

Saara kertoo, että avantouinti sopii
ihan kaikille perusterveille ihmisille. Jos
ihmisellä on jokin pitkäaikaissairaus,
kannattaa kuitenkin edeltävästi kes-
kustella lääkärin kanssa lajin sopivuu-
desta. Uimapuvun tai –housujen ja
pipon lisäksi tarvitaan vain annos roh-
keutta antaa kylmän veden aiheuttaa
riippuvuutta ja synnyttää vahvoja elä-
myksiä, sanoo Saara ja houkuttelee
sairaalan työntekijöitä avantoon.

Teksti Tuija Nurkkala

Kuva Heidi Kenttälehto
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- Nyt päättynyt koulutus oli sikäli historiallinen, että tällä
alueella koulutettiin ensimmäistä kertaa perheterapeutte-
ja yhteistyössä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien
kanssa, kertoo koulutusta johtanut ylilääkäri Kari Valtanen.
 
- Koulutuksen yksi tavoite oli, että koulutettavat verkostoi-
tuisivat keskenään ja näin saataisiin lisättyä yhteistyötä eri
puolilla Lapissa toimivien yksiköiden kanssa. 
 
Anne Hakasalo työskentelee Rovaniemen kaupungin mie-
lenterveysyksikössä.  
- Yksi elämäni tavoitteista on ollut kouluttautua pari- ja

“Matka, jota ei antaisi pois”

Lappiin on valmistunut 22 uutta pari- ja perheterapeuttia. Valmistunei-
den pari- ja perheterapeuttien opiskelu on kestänyt kolme vuotta ja ta-
pahtunut oman työn ohessa.  Pari- ja perheterapeuteiksi valmistuneet
työskentelevät Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien eri yksiköissä,
Rovaniemen kaupungin mielenterveystoimistossa sekä Enontekiön ja So-
dankylän kuntien sosiaalitoimissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä suurin osa psykiatrisesta henkilökunnasta
on jo koulutettu perheterapeuteiksi useamman vuosikymmenen aikana.

 Koulutusta johtanut ylilääkäri
Kari Valtanen.

Rovaniemen mielenterveysyksikössä työskentelevä Anne
Hakasalo ja Enontekiön kunnan sosiaalityöntekijä Anne-
Maria Näkkäläjärvi.

perheterapeutiksi. Olen nyt nöyrästi ylpeä saavutuksesta-
ni. Koulutus on ollut mielenkiintoinen, pohdintaa sekä ajat-
telua vaativa ikimuistoinen matka. Koko Suomea ajatellen
pari- ja perheterapiatyö on mielestäni kaiken aikaa mer-
kittävämmässä asemassa ja erityisen tärkeää.
 
- Koulutuksen anti oli monipuolinen, hyödyllinen,  sain
paljon työkaluja omaan työhöni sekä lisäpätevyyttä luon-
nollisesti. Koulutuksessa on saanut laittaa myös itsensä li-
koon erilaisia tehtäviä suorittaessa.  Ennalta ehkäisevän
työn merkitys sekä varhainen puuttuminen ovat tärkeitä
elementtejä. 
 
- Meille on ollut rikkaus, että koulutettavat ovat tulleet eri
puolilta Lappia ja eri sektoreilta, tutustuttu erilaisiin käy-
täntöihin ja toimijoihin. Jatkossa tämä helpottaa yhteistyön
kehittämistä.
 
Koulutuksesta valmistui myös Suomen ensimmäinen saa-
menkielinen perhe- ja pariterapeutti Anne-Maria Näkkä-
läjärvi. Hän työskentelee sosiaalityöntekijänä Enontekiön
kunnassa.
 
- Koulutus avasi ikkunan psykiatriaan, erilaisiin teorioihin
ja prosesseihin, olen saanut laajentaa näkemyksiäni yli sek-
torirajojen, mikä tukee myös verkostoitumista.
 
- Saamenkielistä pari- ja perheterapiapalveluja ei juurikaan
ole tällä hetkellä tarjolla.  Yhtenä haasteena onkin ollut
saamenkielisen ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvan mate-
riaalin puuttuminen tältä alalta, jota sitten samalla olen
muokannut.
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- Itse tulen pieneltä paikkakunnalta, jossa on oma saame-
lainen mielenmaisemansa.  Koulutuksen aikana ja tutus-
tuessa muihin huomasin, että miten merkittävä rooli su-
vulla onkaan meidän saamelaiskulttuurissa. Hyvä olisi saa-
da muodostettua saamenkielinen työpari, joka voisi jakaa
tietoa keskenään.   
 
- Onhan tämä ollut sellainen matka, jota ei antaisi pois. 
Se on ollut myös henkilökohtainen prosessi, jossa on si-
säistänyt uusia asioita, oppinut muilta ja oppinut näkemään
asioista monesta vinkkelistä.
 
 

Länsi-Pohjan porukka: Niina Ylikärppä, Mirva Tauriainen,
Iryna Kuprienko, Jyri J. Taskila, Minttu Postila

Uudet, vastavalmistuneet pari- ja perheterapeutit yhteiskuvassa

Kemi
Kupriyenko Iryna               
Tauriainen Mirva
Ylikärppä Niina
 
Tornio
Postila Minttu                     
Taskila Jyri J.
 
Kemijärvi
Niemelä Jaana                  
Virta Kirsti
 
Enontekiö
Näkkäläjärvi Anne-Maria
 
Sodankylä
Mäki Johanna

.

Pari- ja perheterapeuteiksi
valmistuneet

Rovaniemi

Arponen Jenni                   
Dementjeff-Niemi Anita
Hakasalo Anne                  
Herva Marianne
Jukkola Paula                    
Kumpula Tanja
Kostamovaara Leena (suor.kesken)     
Kärppä Pia   
Ollila Kaisa (suor.kesken)
Pallari Anu                         
Ruokokoski Inka               
Tirroniemi Kristiina
Vuollo Maria
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Hallintoylihoitaja Mervi Tikkasen puhe lyhennettynä:

Arvoisat kunniamerkkien saajat, puheenjohtaja, halli-
tuksen jäsenet ja muut osallistujat
Haluan välittää teille lämpimät onnittelut koko hoito-
henkilöstön ja muun henkilökunnan puolesta saamas-
tanne huomionosoituksesta! Olette kaikki tehneet pit-
kän uran Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
palveluksessa ja päässeet viettämään ansaittuja eläke-
päiviä pitkän työrupeaman jälkeen. Olette olleet työ-
paikkauskollisia ja työskennelleet suurimman osan ajas-
ta samassa yksikössä tai samalla tulosalueella. Olette
kaikki tehneet kliinistä hoitotyötä ennen esimieheksi
siirtymistä, joten teillä on ollut vankka käytännön ko-
kemus ennen osastonhoitajaksi siirtymistä.  Olette
aloittaneet työuranne jo seitsemänkymmentäluvulla,
jolloin yhteiskuntamme oli melko lailla erilainen kuin
tänä päivänä. Elettiin kasvukautta, jolloin terveyskes-
kuksia rakennettiin ja sairaaloiden toimintaa kehitet-
tiin monipuoliseksi ja perustettiin uusia erikoisaloja var-
ten sairaansijoja.  Hoitotyö alkoi kehittyä omaksi tie-
teenalaksi, jossa kehityksessä olette saaneet olla mu-
kana. Hoitotyön kirjaamista ja raportointia alettiin ke-
hittää systemaattisesti ja se työ jatkuu edelleen säh-
köisten järjestelmien parissa.
Haluan lämpimästi kiittää teitä siitä työstä mitä itse

   Suomen Tasavallan presidentti on 6.1.2014
myöntänyt kunniamitalit

osastonhoitaja Telma Hihnalalle, Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi
osastonhoitaja Tapio Junturalle, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
osastonhoitaja Paula Ruotsalaiselle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
osastonhoitaja Katariina Sauvolalle, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein.
Kunniamitalit jaettiin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 27.1.2015.

kukin olette tehneet omalla erikoisalalla alueen poti-
laiden ja organisaatiomme hyväksi. Telma on ollut työ-
uransa aikana omalta osaltaan kehittämässä psykiat-
rista hoitoa siihen, mitä se on tänä päivänä, maailman
laajuisesti tunnustettu hoitomalli. Paula on ollut mu-
kana kehittämässä sisätautipotilaiden ja etenkin sydän-
potilaiden hoitotyötä omassa yksikössään. Tapio on
ensin tehnyt pitkän uran tähystyspoliklinikalla sekä klii-
nisessä työssä että esimiestyössä ja siirtynyt sitten päi-
vystysyksikköön luotsaaman alueen yhteispäivystystä,
josta on edelleen kehitetty akuuttiklinikka ja Katariina
on ollut kehittämässä radiologian yksikköä nykyaikai-
seksi monipuoliseksi kuvantamisyksiköksi.
Te olette omistautuneet tehtäväänne. Työtehtävien si-
sällöt, työtavat ja toimintaympäristöt ovat muuttuneet
kovasti näinä neljänä vuosikymmenenä. Kaikki uudis-
tukset ovat vaatineet sopeutumista, uudistumista ja
monenlaisiin haasteisiin vastaamista. Se ei varmasti ole
aina ollut helppoa vaan se on edellyttänyt halua ja
voimia uuden oppimiseen ja itsensä likoon laittami-
seen. Hyvin te olette jaksaneet ja olette päässeet naut-
timaan ansaituista vapaista täysin palvelleina.
Toivotan teille hyviä eläkepäiviä ja olkaa ylpeitä saa-
mastanne huomionosoituksesta!

Telma Hihnala Paula Ruotsalainen Katariina Sauvola Tapio Juntura



on ottanut lastentautien erikoislääkärin viran vas-
taan 1.10.2014. Tätä ennen hän toimi jo määrä-
aikaisena lastentautien erikoislääkärinä lastenkli-
nikalla.
Inese kertoo, että viime vuonna synnytysosastol-
lamme oli syntynyt 590 lasta. Vaikka aina odote-
taan tervettä ja hyvävointista lasta, ei aina ole
mahdollista ennustaa, miten raskaus ja synnytys
tulee menemään. Osa lapsista tarvitsee apua heti
syntymän jälkeen ja osa lapsista syntyy ennenai-
kaisesti. Näiden lasten tilanne on vakavampi, hoito
raskaampaa, pitempiaikaista ja vaatii enemmän
osaamista sekä lisäksi erikoistyökaluja, joita käy-
tetään vastasyntyneiden hoitoon. Siihen liittyy in-
kubaattori, jonka tarkoitus on säilyttää lapsen läm-
pö, rauha ja hiljaisuus. Tästä syystä viime vuonna
olemme saaneet uuden inkubaattorin, johon in-
tegroidun monitorisysteemin avulla on mahdol-
lista seurata lapsen tilannetta ja vointia. Se on erit-
täin tärkeää, jos lapsella on hengitysongelmia ja
hän tarvitsee lisähappea tai ylipainehoitoa.
Toinen uusi työkalumme on moderni elvytyspöy-
tä, jonka avulla on mahdollista nopeasti ja asian-
mukaisesti virvoitella lasta – imeä hengitystiet,
antaa lisähappea, ventiloida, seurata lämpöä, sa-
turaatiota ja pulssia, punnita ja ottaa rgt-kuvia las-
ta siirtämättä.
Lisäksi viime vuonna olemme ottaneet käyttöön
Ruotsin mallin elvytyskoulutuksesta. Kerran kuu-
kaudessa synnytys- ja lastenosaston henkilökunta
harjoittelee vastasyntyneen elvytystä. Harjoittelun
ideana on se, että jokainen tutustuu uusiin laittei-
siin, osaa käyttää niitä, tietää elvytyksen periaat-
teet ja osaa toimia kiireellisessä tilanteessa.
Vaikka sairaalan ja sen myötä myös meidän tule-
vaisuutemme on epäselvä, elämä jatkuu ja per-
heet saavat uusia lapsia. Meidän velvollisuutem-
me on tehdä kaikki se, mitä lapsen tilanne vaatii.
Lopuksi haluaisin sanoa, mitä meille uusille lää-
käreille sanoi meidän opettajamme, kun valmis-
tuimme yliopistosta: “Muistakaa, että elämässä on
muutakin kuin työtä, on perhe, ystäviä ja kaverei-
ta, kulttuuria – teatteria, oopperaa, näyttelyitä,
matkailua – nauttikaa elämästä!”

Lastenlääkäri
Inese Nigolase

Ennen aikaisesti syntyneelle tärkeä inkubaattori eli tutum-
min keskoskaappi.

Inese esittelee uuden ja modernin elvytyspöydän ominai-
suuksia.



1. Alakare Birgitta 01.11.2014
2. Erholtz Merja 01.08.2014
3. Heiskanen Seija 01.12.2014
4. Hela Kaarina 01.02.2014
5. Hihnala Telma 01.11.2014
6. Holm Kaisa 01.11.2014
7. Holopainen Arja 01.05.2014
8. Hyrkäs Aini 01.08.2014
9. Kunnari Anja 01.12.2014
10. Kuosmanen Aino 01.06.2014
11. Mäkimaa Seija 01.02.2014
12. Nyroos Terttu 01.11.2014
13. Pelo Ritva 01.12.2014

Iloiset eläkeläiset

14. Peräntie Irja 01.02.2014
15. Pulkkinen Tuula 01.01.2015
16. Rahko Merja 01.12.2014
17. Rajaniemi Tuula 01.08.2014
18. Romsi Ulla 01.07.2014
19. Ruotsalainen Paula 01.01.2015
20. Sandberg Aila 01.12.2014
21. Sandberg Helena 01.09.2014
22. Sauvola Katariina 01.05.2014
23. Vaara Maire 01.10.2014
24. Valkeapää Salme 01.08.2014
25. Veijalainen Anna-Liisa 01.02.2014

Korvatautien ylilääkäri
Matti Kedon

eläkkeelle lähtökahveja juotiin
6.2.2015

korvapoliklinikalla.


