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Kuva JOHANNA SJÖVALL

Huippuosaamista ja empaattista palvelua – 
kuinka monen tähden palvelua sinä tarjoat?

reiden kannustusta ja kiitosta tehdystä työs-
tä. Sillä on iso vaikutus siihen, miten suhtau-
dumme omaan työhömme, potilaisiin, asiak-
kaisiin ja työtovereihin. 

Tavoitteena vähintään neljän tähden 
palvelu
Potilaat/asiakkaat kulkevat läpi useiden hoi-
to- ja palveluprosessien. Kokemukset synty-
vät prosessien eri kohtaamispisteissä. Koettu 
palvelukokemus on juuri niin hyvä, kuin sen 
heikon lenkki. Potilas/asiakas havaitsee her-
kästi aitouden ja ystävällisen vuorovaikutuk-
sen. Myös tutkimusten mukaan henkilökun-
nan ystävällisyys tekee vaikutuksen.  Noin 70 
% terveydenhuollon asiakkaista kertoo, että 
ystävällisellä palvelulla on merkittävä vaiku-
tus koettuun kokemukseen, kun vastaavasti 
kaupan alalla noin kolmannes (38 %) asiak-
kaista on tätä mieltä. 

Sairaanhoitopiirille asiakastyytyväisyys ja 
maine ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Sai-
raanhoitopiiri on asettanut potilastyytyväi-

Erinomaista palvelua ja osaamista
Tuntuu hyvältä lukea sosiaalisen median kaut-
ta tulleita palautteita, jotka osoittavat meidän 
olevan huippuluokan ammattilaisia.  Faceboo-
kin (19.8.2017) Porin puskaradio ryhmässä esi-
tettiin super isot kiitokset sairaanhoitopiirin 
päivystykselle ja kirurgian osastolle. Henki-
lökunta sai kiitosta erityisesti osaamisestaan, 
nopeasta ja ystävällisestä palvelusta. Samas-
sa ketjussa kiitettiin päiväkirurgian osaston 
henkilökuntaa, jossa kirjoittaja totesi henki-
lökunnan olevan ”aivan huippua”. Olemme 
saaneet myös eri lehtien keskustelupalstoilla 
paljon kiitosta tekemästämme hyvästä työs-
tä. Tämä ei voi muuta kuin lämmittää mieltä.

Saamme toki myös kriittistä palautetta, 
mutta se on erittäin tärkeää, jotta pystym-
me muuttamaan toimintatapojamme oike-
aan suuntaan ja tarjota täten entistä parem-
paa palvelua. Meillä on jatkoa ajatellen tä-
hän kaikki eväät olemassa. Oma suhtautumi-
nen toisiin ja asenne ovat ne mitkä ratkaise-
vat!  Lisäksi tarvitaan esimiesten ja työtove-

syydelle tavoitetason, jonka tulee ylittää ar-
von 4,0 (asteikolla 1-5) jokaisessa sairaanhoi-
topiirin toimintayksikössä. Tavoitteen saavut-
taminen vaatii paljon työtä, mutta se on kui-
tenkin täysin saavutettavissa.

Tätä kirjoitusta kirjoittaessani vilkuilen sa-
malla tv:stä muistotilaisuutta Turun terrori-is-
kun uhrien muistolle. Tämä tapahtuma tun-
tuu epätodelliselta ja surulliselta. Tunnen sy-
vää arvostusta terveydenhuollon ammattilai-
sia kohtaan, jotka ovat toiminnallaan osoit-
taneet suurta vastuuntuntoisuutta ja sitou-
tumista työtään kohtaan. Empatia on kestä-
vä ratkaisu moneen asiaan, tuntea empati-
aa toista ihmistä kohtaan. ”Empatia on kaik-
ki mitä meille jää”.

Aurinkoista syksyn aikaa kaikille!

Asiakaspalvelupäällikkö
Mari Viljanen-Peuraniemi
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Kannen kuva: 
Työmatkapyöräilijöiden menopelejä syyshuollossa Satakunnan kes-
kussairaalan pihamaalla.
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Ensimmäinen jazzahtava 
lääkäripäivä Porissa onnistui täydellisesti 

Teksti LAURA POIKKEUS kuvat TARU TOLPPO ja LAURA POIKKEUS

Porin yliopistokeskuksessa järjestettiin onnis-
tuneesti 13.7.2017 ensimmäinen jazz-henki-
nen lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutus-
tapahtuma. Porin lääkäripäivän järjestivät Sa-
takunnan sairaanhoitopiiri ja Porin perusturva. 
Pääyhteistyökumppanina toimi Boehringer-
Ingelheim. Tapahtuma herätti paljon kiinnos-
tusta valtakunnallisesti ja Porin lääkäripäivän 
luennoille osallistui yli 150 lääketieteenopis-
kelijaa ja alan ammattilaista ympäri Suomea.

Positiivisesti erilainen lääkäripäivä
Porin lääkäripäivän kantavana ideana on teh-
dä Poria ja Satakuntaa tutuksi lääkärien kes-
kuudessa houkutellen Satakuntaan uusia työn-
tekijöitä. Porin lääkäripäivän kaltaista koulu-
tustapahtumaa ei muualla Suomessa ole jär-
jestetty. Tällä kertaa lääkärien koulutuksen lu-
ennoista vastasivat Turun yliopiston professo-
rit sekä maakunnan parhaat asiantuntijat. Lu-
ennot olivat useiden erikoisalojen ajankohtai-
sista aiheista. Luentojen päätteeksi järjestetys-
sä verkostoitumistilaisuudessa osallistujien 
oli mahdollista keskustella päivän luennoitsi-

joiden ja tapahtumaan kutsuttujen professo-
rien kanssa. Tapahtumassa oli mukana myös 
11 näytteilleasettajaa. Osa näytteilleasettajis-
ta oli paikallisia yrityksiä kuten Yyterin Kylpylä-
hotelli ja Porin Terveystalo ja osa valtakunnal-
lisia yrityksiä kuten Pfizer ja MediApu.  Yliopis-
tokaupungeissa järjestettävillä lääkäripäivillä 
on perinteisesti järjestetty gaalatyyppinen il-
tajuhla. Porin lääkäripäivillä iltajuhla juhlittiin 
sateesta huolimatta iloisissa tunnelmissa Kir-
jurinluoto Areenalla jazz-musiikin tahdissa.  

Tavoitteena vuosittainen tapahtuma
Tapahtuma järjestetään ensi kesänä 27.7.2018 
nimellä Satakunnan lääkäripäivä. Tapahtumaa 
varten koottu projektiryhmä onkin jo aloitta-
nut tapahtuman suunnittelun.  Viime kesän ta-
pahtumasta saatu palaute on lähes poikkeuk-
setta ollut positiivista kaikilta tahoilta. Kehitet-
tävääkin kuitenkin löytyy ja uusia ideoita riit-
tää. Ensi vuonna luvassa on ainakin rinnakkai-
sia luentoja, joista osallistuja voi valita itselle 
mielenkiintoisimman tai hyödyllisimmän ko-
konaisuuden.

Lisätietoja Satakunnan lääkäripäivästä
Laura Poikkeus 0447076980 
laura.poikkeus@satshp.fi 
www.satakunnanlaakaripaiva.fi
www.facebook.com/
satakunnanlaakaripaiva

Luentojen päätteeksi osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitua kollegojen kanssa.Yliopistokeskuksen tilat palvelivat hyvin tapahtu-
maa.

Porin perusturvan palvelujohtaja Anna-Liisa 
Koivisto ja sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri 
Ermo Haavisto  toivat lääkäripäivän Poriin.

Study Cafe – tutkijoiden tiimi tiivistyy

Palvelupiste Luotsi avasi ovensa
Keskussairaalaan on avattu Palvelupiste Luotsi. Uusi palvelupiste avasi ovensa 4.9.2017 Sa-
takunnan keskussairaalan AB1-aulassa avajaisten merkeissä. Facebookissa ja Henkassa ol-
leeseen nimikilpailuun saapui yli 100 nimiehdotusta, joista asiakasraati valitsi yksimielises-
ti nimen Luotsi. Nimikilpailun voittivat kliinisen hoitotyön asiantuntija Minna Heino ja tek-
niikasta Pasi Grönman. 

Palvelupisteeseen voi kuka tahansa tulla keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista. 

Palveluspisteessä tarjoamme mm.
– ohjausta ja neuvontaa potilaille ja heidän läheisilleen
– asiantuntijoiden ja potilasjärjestöjen tuottamaa materiaalia
– tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta ja vertaistuen saatavuudesta
–  ohjausta terveyteen liittyvien verkkopalveluiden käytössä
– ajankohtaisia teemapäiviä ja tempauksia
– vastauksia henkilökunnan ja opiskelijoiden kysymyksiin 
– apua teemapäivien/yksiköiden esittelypäivien järjestämisessä
– kanavan markkinoida omaa toimintaa asiakkaille ja potilaille.

Tule juttusille, soita tai lähetä sähköpostia! 
Otamme mielellämme vastaan ideoita toimintamme kehittämiseksi. 

Palvelupiste Luotsi puh. 044 7076769 
Palveluneuvoja Sirkku Vainionpää puh. 044 7079171 
Asiakaspalvelupäällikkö Mari Viljanen-Peuraniemi puh. 044 7077000
Luotsi@satshp.fi 

Luotsissa työskentelee palveluneuvoja Sirkku Vai-
nionpään lisäksi  myös asiakaspalvelukeskuksen 
henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Study Cafe -tapaamisten tavoitteena on tiivistää sairaanhoito-
piirissä työskentelevien tutkijoiden verkostoa ja yhteistyötä.

Sisätautiopin professori Hannu Järveläinen esitteli lyhyesti tutki-
mustaan sairaanhoitopiirin tutkijoiden ensimmäisessä Study Cafe 
-tapahtumassa 7.9.2017 keskussairaalan kerhohuoneella. Järveläi-
nen kertoi perustutkimukseen pohjautuvasta translationaalisesta 
tutkimustoiminnastaan, joka kohdistuu sidekudoksen merkityk-
seen sydän- ja verisuonisairauksien sekä syövän synnyssä ja etene-
misessä. Lisäksi hän kertoi Auria Biopankin kanssa yhteistyönä me-
neillään olevista rekisteritutkimuksistaan sekä hiljattain käynnisty-
neistä ihmisen perimään kohdistuvista diabetes-tutkimuksistaan.

Lokakuun Study Cafe -tapaamisessa Virpi Tunninen kertoi väi-
töstyöstään Parathyroid Scintigraphy. Optimization of 99mTc-
sestamibi/123I subtraction SPECT/CT (Lisäkilpirauhasen gamma-
kuvausmenetelmän parantaminen).

Hannu Järveläinen esitteli tutkimustaan, kuulolla ovat  Eeva Suvikas-Pelto-
nen,  Juha Puustinen, Ercan Celikkayalar, Virpi Tunninen, Anu Holm, Ermo 
Haavisto, Kati Kannisto, Anne Kuusisto, Kristiina Puolakka, Paula Asikainen 
ja Ira Saarinen. 

Tutkijat, tutkimustyötä tehneet ja tekevät, tutkimusta ohjaavat ja tutkimustoiminnasta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita Study Cafe -aamutapaamisiin Satakunnan keskussairaalan  

kerhohuoneelle joka kuukauden ensimmäisenä torstaina kello 8.00.

Teksti MARI VILJANEN-PEURANIEMI kuva TARU TOLPPO
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Teksti KRISTIINA PUOLAKKA, PAULA RANNE ja LEENA SINISALO kuva IRINA GRÖNFORS

Safewards –
näyttöön perustuva menetelmä

psykiatristen osastojen turvallisuuden lisäämiseksi
Safewards on pitkälliseen tutkimukseen ja työ-
elämäyhteistyöhön pohjautuva malli, jonka 
avulla voidaan vähentää psykiatristen osasto-
jen konflikteja ja niiden rauhoittamiseen käy-
tettäviä pakkokeinoja. Mallin kehittäjä on eng-
lantilainen professori Len Bowers. Malli antaa 
konkreettisia välineitä väkivaltaisen käyttäy-
tymisen ennaltaehkäisyyn ja aggressiotilan-
teiden rauhoittamiseen. Mallia on sovellettu 
ja sen vaikuttavuutta tutkittu sekä Suomessa, 
että kansainvälisesti. 

Psykiatrian vastuualueella päätettiin ottaa 
käyttöön Safewards-malli. Toiminta käynnistyi 
suunnittelupalavereilla keväällä 2016,  jonka 
jälkeen henkilökunnalle järjestettiin yhteinen 
koulutuspäivä. Mallin käyttöönotto aloitettiin 
yksiköissä syksyllä 2016. Malli sisältää 10 eri-
laista turvallisen ja myönteisen ilmapiirin luo-
miseen tähtäävää osa-aluetta (interventiota), 
jotka otetaan käyttöön vaiheittain. Nämä in-
terventiot ovat: Yhteiset odotukset, ystävälli-
set sanat, puheella rauhoittaminen, positiiviset 
sanat, huonojen uutisten kertominen, tullaan 
tutuiksi, avun antaminen, rauhoittumiskeinot, 
turvallisuuden ylläpitäminen ja kotiutusviestit. 

Jokaiselle osiolle on oma tietopaketti
Kuhunkin osioon on olemassa tietopaketit, 
joihin henkilökunta  tutustuu ennen mallin 
käyttöönottoa. Lisäksi on tärkeää, että kukin 
yksikkö ottaa interventiot käyttöön vaiheittain 
ja siinä järjestyksessä, mikä kussakin yksikössä 
tuntuu luontevimmalta. Psykiatrian vastuualu-
eella malli on  päätetty ottaa käyttöön kaikilla 
vuodeosastoilla. Osastot ovat nimenneet kul-
lekin käyttöön ottamalleen interventiolle vas-
tuuhenkilöt, jotka ovat vastuussa mallin käy-
täntöön viemisestä. 

Ennen aloittamista osastoilla tehtiin ilmapii-
rikysely kaikille potilaille ja henkilökunnan jä-
senille. Tämä kysely on tarkoitus toistaa, kun 
kaikki interventiot on otettu käyttöön. Myös 
pakkotoimien ja väkivalta tilanteiden määrät 
katsotaan vuoden ajalta ennen ja jälkeen mal-
lin käyttöönoton.  

Elämyspolku on tarkoitettu kaikkien 
psykiatrian yksiköiden käyttöön
Harjavallan sairaalan osastolla 43 on suunnitel-
tu ja toteutettu Safewards-ajattelun mukainen 
rauhoittumismenetelmä Elämyspolku. Sairaa-
la-aluetta ja lähimetsää kartoittaen suunnitel-
tiin reitti ja rastipisteet. Vallan Suunnan Pert-
ti Järvistön kanssa yhdessä tehtiin alueesta ja 
reitistä kartta. Lähteisiin tutustuen suunnitel-
tiin rasteille sopivat mielikuvaharjoitteet, jois-
ta psykologi Pirjo Portimojärveä konsultoitiin. 
Puutarhuri Ilkka Kuvajan avustuksella reitti 
merkittiin ja työterapiassa tehtiin rastimerkit. 

Elämyspolusta tehtiin sairaala-aluelle opas-
taulu. Elämyspuiston ideoinnista ja koordi-
noinnista vastasivat sairaanhoitaja Leena Si-
nisalo ja mielenterveyshoitaja Merja Laiho. Tä-
mä kaikki onnistui osastonhoitaja Hannu Vaa-
jamon kannustavassa ilmapiirissä.

Hyvää oloa luontoympäristöstä
Elämyspolku perustuu luonnossa liikkumisen 
sinänsä rauhoittavaan vaikutukseen ja siihen lii-
tettäviin mielikuvaharjoitteisiin, jotka edesaut-
tavat rentoutumista ja mielen elpymistä. Pol-
ku on lähimetsässä ja sairaala-alueella kulke-
va noin 1,7 km pitkä, helppokulkuinen ja pu-
naisin opasmerkein merkitty luontopolku, jos-
ta on laadittu kartta. Polun varrella on raste-
ja (rastit on numeroitu), joilla voi tehdä mie-
likuvaharjoitteita, jotka tukevat rentoutumis-
ta ja mielen elpymistä luontoympäristössä. 

Polun tarkoituksena on tuottaa hyvää oloa. 
Rauhoittumispolku ja sen harjoitteet perustu-
vat tieteelliseen tutkimukseen. On todettu, 
että luonnossa oleskelu lisää myönteisiä tun-
teita ja vähentää kielteisiä tunnekokemuksia 
kuten masennusta ja ahdistuneisuutta. Myös 
tarkkaavaisuus kohenee luontoympäristössä. 
Luonnon vaikutus on todettu erityisen tehok-
kaaksi stressaantuneilla ihmisillä. 

Mielen lisäksi luonnolla on myönteisiä vai-
kutuksia myös kehon toimintaan.  Tutkimus-
ten mukaan 10 minuuttia luonnossa alentaa 
verenpainetta, 20 minuuttia luonnossa kohot-

taa mielialaa ja 60 minuuttia luonnossa lisää 
tarkkaavaisuutta.  Metsässä saamme aistim-
me virkeiksi, metsä elvyttää ja tuo terveyttä. 

Elämyspolkua esiteltiin polun avajaisis-
sa 30.5. ja paikalla oli useiden eri osastojen 
edustajia ja elämyspolku sai hyvän vastaan-
oton. Polku on ollut käytössä kesän ajan ja si-
tä on os:lla 43 käytetty aktiivisesti eri ryhmis-
sä sekä yksilötilanteissa. Potilaat ovat myös yk-
sinään kiertäneet polkua tai käyneet jollakin 
yksittäisellä rastilla. 

Potilaiden palautetta: rauhoittava 
vaikutus
–  sopiva matka, helppo kulkea, pääsee 

metsään ja selkeät ohjeet
–  saa pysähdellä ja istuskella välillä
– maasto helppokulkuinen ja selkeä
– yksin ei tule lähdettyä, ensimmäisellä 

kerralla hoitaja mukaan

Henkilökunnan palautetta: hyvä uusi 
työväline
– rastipisteet ja harjoitteet valittu 

hyvin, koko sairaala-alue yllättänyt ja   
avautunut eri tavalla

–  hyvää infoa ahdistuksesta
– taulu laadittu selkeästi, motivoivaa 

tietoa
– ryhmänkin kanssa pystyy lenkin 

tekemään; paikkoja istuskella ja 
rauhoittua

– lähellä, saavutettavissa ja kuitenkin 
metsässä

– potilaat aktiivisesti mukana 
harjoituksissa

–  maasto sopivan helppokulkuista
– tehtävät vaativat keskittymiskykyä

Psykiatristen sairaansijojen vähentyessä ja mielenterveysongelmien monimutkaistuessa psy-
kiatrisilla hoitopaikoilla hoidetaan paikkalukuun nähden yhä vaikeammin oireilevia potilaita. 
Mieli 2009 suunnitelman painotusten ja siitä seuranneiden valtakunnallisten kärkihankkeiden 
mukaisesti asiakkaan aseman vahvistaminen, potilaan itsemääräämisoikeuden parantaminen 
ja pakon käytön vähentäminen ovat välttämättömiä ja ajankohtaisia kehittämiskohteita. Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian vastuualueella ollaankin mukana valtakunnallisessa pa-
kon käytön vähentämisen verkostossa.  

Merja Laiho ja Leena Sinisalo
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Teksti RIIKKA FRIDFELT kuvat TARU TOLPPO

Päivystysosaston toiminta 
lähti hyvin käyntiin muuton jälkeen

Osastonsihteeri Arja Isohaka ja osastonhoi-
taja Riikka Fridfelt ova tyytyväisä uuteen, va-
loisaan osastoon ja osastosihteerin avoimeen 
työtilaan.

Toimiston tietokoneet on sijoitettu katonrajas-
sa oleviin kaappeihin, joten pöydillä on hyvin 
tilaa työskentelylle. Työpisteistä on mahdollis-
ta valita itselle ergonomisesti sopivin vaihto-
ehto: tarjolla on pöytä-, mobiili- ja nostettava / 
laskettava työtaso.  Kuvassa ovat työn äärelllä 
sairaanhoitajat Martti Kaski ja Elisa Helava.

Päivystysosaston muutto sujui hyvin, edel-
tävästi olimme jo valmistelleet asiaa. Osas-
ton toiminnan aloitus tapahtui ns. lennossa 
eli puolen päivän jälkeen aloimme ottaa uu-
sia potilaita osastolle vastaan, siirsimme ilta-
päivällä vielä hoitoon jääneet potilaat uudel-
le osastolle. Osaston toiminnassa ei ollut kat-
kosta. Henkilökunta tsemppasi toisiaan täs-
sä muutossa hienosti, saimme potilaat hoi-
dettua, tavarat löysivät paikkansa ja toiminta 
saatiin hyvin käyntiin. 

Avasimme osaston 16 sairaansijalla 
19.7. pääsääntöisesti samoilla potilasryh-
millä, joita olimme tottuneet hoitamaan.  
14. 8. alkaen uutena potilasryhmänä osastolla 
ovat päivystykselliset gastrokirurgiset potilaat, 
joiden määrä on tässä matkan varrella nous-
sut niin, että suuri osa osaston potilaspaikois-
ta ovat näiden kirurgisten potilaiden käytös-
sä. Olemme hoitaneet myös päivystyksellisiä 
kurkku-, nenä- ja korvautautipotilaita ja vaa-
tivaa hoitoa tarvitsevia potilaita, joten haas-
teita on riittänyt. 

Suurin osa konservatiiviselta ja operatiivisel-
ta vastuualueelta meille siirtyneistä hoitajista 
aloitti perehdytysjaksonsa elokuun puolessa 
välissä. Olimme edeltävästi jo muodostaneet 
ns. mentorityöparit. Mentorityöparit valittiin 
mm. eri osaamisten mukaan ja parityösken-
tely otettiin huomioon työvuorosuunnittelus-
sa. Olemme antaneet ja saaneet perehdytystä 

työtehtäviin yhteistyössä. Pyrimme hiomaan 
toimintojamme uusia haasteita ja tarpeita vas-
taaviksi, ja henkilökunnan koulutus jatkuu. 

Tilat vastaavat tarpeita
Remontoidut tilat ovat pääsääntöisesti vastan-
neet yksikön tarpeita. Suurin haaste näyttäi-
si olevan se, että osastolla hoidettavien poti-
lasryhmien valinta ei ole ollut aivan yksiselit-
teistä ja siitä ei aina ole ollut yhteneväistä kä-
sitystä ja toimintamallia. Tämä osaltaan kuor-
mittaa hoitohenkilökuntaa. Osaamisvaati-
mukset ovat laajat, koska osastolla hoidetta-
vien sairauksien kirjo on laaja. Muutos näyt-
tää tulleen jäädäkseen. 

Uudistimme myös osastonsihteerin työ-
tehtäviä. Hänelle kuuluu enenevässä mää-
rin asiakaspalvelua ja työpiste myös suunni-
teltiin sen mukaan. Potilaille nämä osastojen 
muutot ja muutokset näkyvät niin, että kaik-
ki osastot eivät ole potilaille tutuissa paikois-
sa ja oikeisiin toimipisteisiin ohjaaminen nä-
kyy osastonsihteerin työssä. 

Erityiskiitosta voi antaa logistiikkaan, Med-
bitiin ja huollon toimialueelle, joiden kanssa 
yhteistyö on sujunut hyvin. Sovitut asiat ovat 
pitäneet hyvin aikataulussa ja tavoitettavuus 
on ollut hyvää. Edeltä käsin tapasimme vas-
tuuhenkilöiden kanssa ja juuri ennen muut-
toa vielä täsmensimme keskeiset asiat. Hyvin 
suunniteltu on joskus jo puoliksi tehty.

Sydänpotilaan hoito 
koottiin saman katon alle

Teksti RAISA NURMI ja TARU TOLPPO kuvat TARU TOLPPO

Kardiologinen poliklinikkatoiminta on nyt kes-
kitetty sydänyksikköön. Poliklinikkaa laajen-
nettiin rakentamalla 2 vastaanottohuonetta 
lisää.  Aikaisemmin kardiologinen poliklinik-
ka toimi sekä sisätautien poliklinikalla että sy-
dänyksikössä. 

Uutena toimintana sydänyksikössä aloitti 
yhdeksän sairaansijan sydänosasto, jonne po-
tilaat siirtyivät sisätautien osasto 2:lta. Jokai-
sella potilaspaikalla on mahdollisuus teleseu-
rantaan, eli potilaat voidaan kytkeä EKG-lait-
teistoon. Myös sydänseurantaan saatiin kak-
si paikkaa lisää. Sydänseurannassa hoidetaan 
”päikitoimintana” toimenpidepotilaiden val-
mistelut ja jatkohoito.  Sydänyksikköön kuu-
luu tällä hetkellä sydänpoliklinikka (4 vastaan-
ottohuonetta), sydänsalit (2 toimenpidesalia), 
sydänvalvomo ja -osasto (5 + 9 sairaansijaa) 
sekä sydänseuranta (7 paikkaa). 

Koko yksikön henkilökunta työskentelee kai-
kissa edellä mainituissa työpisteissä ja se vah-
vistaa osaamista, entistä laajempien kokonai-
suuksien hallintaa ja yhteisten hoitokäytäntö-
jen toteutumista. Tämä kaikki hyödyttää poti-
lasta laadukkaana ja kokonaisvaltaisena hoito-
na. Saman katon alla toimiminen on paranta-
nut potilaslogistiikkaa ja tiedonkulkua.

Muutoksen yhteydessä henkilökunnan lu-
kumäärä kasvoi. Sisätautien osastolta 2 siirtyi 
sydänyksikköön 1 osastonsihteerin toimi ja 8 
sairaanhoitajan toimea. Perehdytystä toki tar-
vitaan puolin ja toisin, mutta mittava koulu-
tus ei ole tarpeen, koska kaikki yksikössä työs-
kentelevät ovat hoitaneet sydänpotilaita ai-
kaisemminkin. 

Osasto on ollut koko ajan täynnä. On ollut haas-
teellista löytää paikka hoitoon tuleville potilail-
le, koska jatkohoitopaikan järjestäminen meiltä 
lähteville potilaille on ollut hankalaa. Kaikki po-
tilaat eivät ole kotiutuskuntoisia. Potilaan siirtä-
minen sydänosastolta sisätautiosastolle ei ole ai-
na mielekästä ja vie myös resurssia.

Vaikka sydänyksikön projekti pysyi aikataulus-
sa ja päivämääristä pidettiin kiinni, niin yksikkö 
on toiminut muuton jälkeen 2 kuukautta tekni-
sesti vaillinaisissa tiloissa. Nopea aikataulu ja ke-
sälle ajoittunut remontti ovat vaikuttaneet tilan-
teeseen. Yksikössä tehdään edelleen mm. säh-
kötöitä, eivätkä potilasvalvontalaitteet ole vielä 
lopullisessa muodossaan. Tilojen kuntoon saa-
minen potilastyön ohessa on kaikille haasteel-
lista. Myös tavarantoimituksissa on ollut viivei-
tä ja virheitä. 

Usein muutosten yhteydessä keskitytään pel-
kästään potilaspaikkojen määrään ja muut toi-
mi- ja säilytystilat jäävät vähemmälle huomiolle. 
Ylimääräinen tavara käytävillä muodostaa poti-
lasturvallisuusriskin ja liian pienissä tiloissa toi-
minta ei toimi tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sydänyksikössä on hyvä fiilis ja henkilökunta 
on positiivisella mielellä. Mennään talonpoikais-
järjellä ja vahvalla osaamisella!

Sairaanhoitaja Tuula Iivanainen kirjaa potilas-
tietoja potilaan vuoteen äärellä.

Potilaiden oleskelutila ja henkilökunnan työtila 
ovat sydänosaston yhteistä avointa tilaa.
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Teksti ANNE TOIVONEN kuvat ANNE TOIVONEN, JOUKO ALINEN ja HANNELE HAAVISTO/Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 

Ulkotyön ohjaajasta Huovin esimieheksi
Työ ja organisaatio antavat paljon, 

jos itse haluaa ottaa vastaan.

Asumisyksikkö Huovin esimiehenä alkuvuo-
desta lähtien toiminut Niko Vahala on tyyty-
väinen uravalintaansa. Jatkuvasti muutokses-
sa oleva ala vaatii paljon, mutta on myös tavat-
toman antoisa. Ammattitaidon kehittäminen 
ja uralla eteneminen on paljolti itsestä kiinni. 

Niko kiinnostui sosiaali- ja terveysalasta ar-
meijan jälkeen, kun kaverit tiesivät kertoa lä-
hihoitajakoulusta. 

– Ensin opiskelin lähihoitajaksi ja sen jälkeen 
sosionomiksi. Satakunnan erityishuoltopiirin 
ulkotyönohjaajan pestin sain 2000-luvun alus-
sa. Kehitysvammatyö tuntui heti omalta. Olen 
työskennellyt hoitajana ja ohjaajana sekä yk-
sikön varavastaavana ja muuttovalmentajana. 
Yhteisvoimin kotona -hankkeen projektisuun-
nittelijana toimin pari vuotta ennen kuin aloi-
tin Huovin asumisyksikön esimiehenä. 

– Työ ja organisaatio ovat antaneet ja an-
tavat paljon niin työn kuin koulutuksen puo-
lesta, jos itse haluaa ottaa vastaan. Pitää en-
nen kaikkea olla itse aktiivinen ja ilmaista ha-
lukkuutensa kehittyä.

Huovin perustaminen toi uusia 
haasteita
Harjavallassa avattiin 1.3.2017 sosiaalipalvelu-
jen asumisyksikkö Huovi. Aikataulutus ja asu-
misen erityisvaatimukset toivat omat haas-

teensa yksikön suunnitteluun.
– Kaiken yksikössä tarvittavan materiaalin 

hankinnat suunnittelin itse ja välillä tietoa pi-
ti etsiä kaikki kivet kääntämällä. Moniamma-
tillinen työ niin oman toimialueen sisällä kuin 
eri toimialueiden välillä oli suurena apuna.

– Huoviin rekrytoitiin 11 työntekijää. Haki-
joita toimiin oli lähes pari sataa, joten monta 
hyvää hakijaa jäi valitsematta. Valitsin itseni 
näköisen henkilökunnan, joka haluaa kehit-
tää itseään ja työtään. 

Niko koki haastavaksi sen, että hänen piti 
toimia jonkin aikaa kahtena eli sekä asumis-
yksikön esimiehenä ja muuttovalmentajana. 

– Ennen asukkaiden muuttoa muuttoval-
mensin kymmenen Huovin asukasta. Samal-
la syntyi hyödyllistä materiaalia Huovin hen-
kilökunnalle asukkaista kerrottavaksi.

Palvelut lähellä ja yhteistyö toimii
Huovi sijaitsee keskellä Harjavaltaa, mutta 
omassa rauhassa. Kaikki tarvittavat palvelut 
ovat lähellä. Harjavallan kaupunki on suhtau-
tunut Nikon mukaan myönteisesti asumisyk-
sikön tarpeisiin. 

– Huovin alkutaival on sujunut hyvin. Asuk-
kaat ja työntekijät viihtyvät. 

Perinteisesti asumisyksikön esimiehen työ 
painottuu hallinnollisiin tehtäviin, mutta aikaa 

Asumisyksikkö Huovi 
– koti ja palvelut 15 asiakkaalle
– 2 pienryhmää, yhteensä 8 asuntoa
– rivitalossa 7 asuntoa 
– henkilökunta paikalla 24/7

jää myös yhteistyöhön asukkaiden omaisten 
ja lähiympäristön kanssa. 

– Tärkeää ja antoisaa on myös työ asukkai-
den kanssa. Eräältä heistä olen saanut lempi-
nimen Pomo Nikolai.

Asumisyksikkö Huovi sijaitsee Harjavallassa Huovin kaupunginosassa. 
Huovi tarkoitti Ruotsin vallan aikana sotilasta tai haarniskoitua ratsumies-
tä. Huovintie on Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa kulkeva historialli-
nen maantie. 

Ennen Huovin avaamista henkilökunta kokoontui yhteen suunnittele-
maan tulevaa. Kuvassa Samuel, Jussi, Kaisa, Mari, Nina, Salla, Sarita, 
Johanna, Niko, Kristiina, Lea ja Sanna.

Talvi kului Nikolta nopeasti suunnitellessa ja 
hankintoja tehdessä.

Lasten- ja naistentalo tavoittelee 
vauvamyönteisyyssertifikaattia

Teksti TARU TOLPPO kuvat ELISA RANNE

Synnytyssairaala voi hakea hyvästä ime-
tyksen tuesta kertovaa, kansainvälistä vau-
vamyönteisyyssertifikaattia, jos synnytys-
sairaalan toiminta täyttää Maailman ter-
veysjärjestön (WHO) ja Unicefin asetta-
mat vauvamyönteisyyden kriteerit. Vau-
vamyönteisyyden auditointeja tekee Ter-
veyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
koolle kutsuma, imetyksen asiantuntijois-
ta koostuva auditointiryhmä. Sertifikaa-
tin myöntää THL auditointiryhmän esityk-
sestä. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta 
myöntämisestä, ja sen jälkeen synnytys-
sairaala voi hakea uudelleenauditointia.

Vauvamyönteisillä 
hoitokäytännöillä voimme 
vaikuttaa perheiden terveyteen
Vauvamyönteisyysohjelman mukainen ke-
hitystyö  – SATAVAMY-hanke – alkoi Las-
ten- ja naistentalossa viime syksynä. Ta-
voitteena on kehittää työtapoja ja asentei-
ta, ja luoda siten vauvamyönteinen kult-
tuuri osaksi sairaalan arkea. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin Lasten- 
ja naistentalon Vauvamyönteisyysohjelma 
(Baby Friendly Hospital Iniative) julkais-
tiin syyskuun alussa. Ohjelmassa Lasten- 
ja naistentalon henkilökunta on sitoutu-
nut suojelemaan, edistämään ja tukemaan 
imetystä ja kehittämään imetysohjausta 
”10 askelta onnistuneeseen imetykseen” 
ohjeen mukaisesti. 

Ohjelman loppuun on yksiköiden ime-
tysohjauksen palvelulupaukset toiminnan 
kehittämiseksi kohti asetettua tavoitet-
ta. Ohjelman laatineeseen työryhmään 
kuuluivat Merete Willis, Suvi Perkola, Riit-
ta Hietasalo, Tuula Arvola, Marika Niemi-

nen, Tiina Virkanen, Eija Koskinen, Seija Noppari, Maarit 
Harjanne, Aasa Gontmacher ja Inge Nömm.

Vauvamyönteisyysagentit kouluttavat 
henkilöstöä
– Tavoitteemme on kouluttaa ja sitouttaa koko henkilö-
kunta. Vauvamyönteisyysohjelma tarjoaa hyvät työväli-
neet imetyksen tukemiseen ja auttaa äitejä ja perheitä 
omissa imetykseen liittyvissä valinnoissaan. Jokainen, jo-
ka on imeväisikäisten lasten perheiden kanssa tekemisis-
sä, osaa auttaa ja neuvoa, kertoo ylihoitaja Tuula Arvola. 
– Vauvamyönteisyysohjelma tukee myös hienosti perhe-
lähtöistä toimintaperiaatettamme.

VAMY-agentteina toimivat kätilöt ja imetysohjaajakou-

luttajat Merete Willis, Suvi Perkola ja Riit-
ta Hietasalo. He huolehtivat siitä, että Las-
ten- ja naistentalon kaikki ammattiryh-
mät saavat vauvamyönteisyyteen liitty-
vää koulutusta. 

Lasten- ja naistentalo hakee ensimmäi-
senä Suomessa vauvamyönteisyysserti-
fikaattia koko Lasten- ja naisten talolle, 
sen kaikille yksiköille. Tällä hetkellä vau-
vamyönteisyyssertifikaatti on myönnet-
ty Vaasan keskussairaalan, Kätilöopiston 
sairaalan, Lohjan sairaalan ja Hyvinkään 
sairaalan synnytysyksiköille.

Kaksipäiväinen seminaaristartti 
vauvamyönteiselle Satakunnalle
SATAVAMY Vauvamyönteinen Satakunta 
-seminaari pidettiin 6.–7.9.2017 keskus-
sairaalan N2-auditoriossa. Seminaaris-
sa jaettiin tietoa Vauvamyönteisyysoh-
jelmasta Lasten- ja naistentalon henkilö-
kunnalle sekä sosiaali- ja terveysalan yh-
teistyökumppaneille, kuten äitiys- ja las-
tenneuvoloiden henkilökunnalle ja kol-
mannen sektorin toimijoille. 

Seminaarissa esiintyi useita asiantunti-
joita. HYKSin kätilö, imetyskoordinaattori 
Johanna Koivisto kertoi mitä vauvamyön-
teisyys tarkoittaa, THL:n edustaja Kirsi Ot-
ronen kertoi miten vauvamyönteiseksi sai-
raalaksi tullaan, ja Vaasan keskussairaalan 
kätilöt Susanne Strömfors ja Jenni Havu-
lehto jakoivat Vaasan keskussairaalan ko-
kemuksia vauvamyönteisyysprosessista.
 – Sekä avopuoli että kolmas sektori ovat 
vahvasti mukana – koko Satakunta on  
vauvamyönteisyysmatkalla, sanoo Tuu-
la Arvola.

Vauvamyönteisyydellä tarkoitetaan imetyksen suojelemista, edistämistä 
ja tukemista synnytyssairaaloissa, joissa hoidetaan 
raskaana olevia,  synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä 

sekä imeväisikäisiä lapsia. 

Hellyttävän SATAVAMY-logon on suunnitellut graafikko 
Riikka Käkelä-Rantalainen,  Nettienkelit. Logon maalasi 
kankaalle Peter Willis.
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Minun työpäiväni...
– puheterapeutti Akuliina
Teksti AKULIINA LEHTONEN kuva ANNE TOIVONEN

Poljen aamulla uskollisella Tunturillani vajaan 
neljän kilometrin matkan Antinkartanolle. Täh-
tään yleensä töihin noin kello seitsemäksi, liu-
kuvan työajan alkupäähän. Nautin aamun en-
sihetkien hiljaisuudesta. Kahta samanlaista 
päivää ei sosiaalipalvelujen puheterapeutilla 
ole. Asiakaskunta koostuu pääosin eriasteises-
ti kehitysvammaisista ja/tai autistisista henki-
löistä, mutta diagnoosien kirjo on laaja. Meillä 
sosiaalipalveluissa painotus on arvioinnissa ja 
suosituksissa, kuntoutustyötä teemme vähän.

Aamun ensimmäiset pari tuntia teen kirjal-
lisia töitä. Käyn läpi tulevia asiakkaita, laadin 
suosituksia ja kirjaan ja viimeistelen tekstejä, 
joita en ole ehtinyt kirjoittaa kokonaan he-
ti käyntien jälkeen. Kun kahdeksalta virka-ai-
ka alkaa, alan myös soitella puheluita; konsul-
taatiota, selvitystyötä ja tiedonvälitystä. Jos-
kus aamupäivään osuu työryhmätapaaminen 
tai asiakaspalaveri.

Tällä kertaa ei ole tiedossa jalkautumista eli 
käyntejä asiakkaiden arkiympäristöissä. Jal-

kautumiset vievät usein puolet päivästä, sillä 
matka voi olla pitkäkin. Sen sijaan kävelen kel-
lo kymmeneksi pitämään terapiaa Antinkarta-
non alueen yksikköön. Tämä käynti ei pidä si-
sällään varsinaista puheterapiaa, vaan kokei-
lemme erilaisia puhetta korvaavia kommuni-
kointikeinoja (AAC). 

Tunnin terapiakäynnin jälkeen onkin aika 
istahtaa lounaalle, joka meillä kuuluu omaan 
aikaan. Lounaan jälkeen valmistaudun mo-
niammatilliseen vastaanottoon, jota edeltää 
nopea etukäteispalaveri työryhmän kanssa. 

Moniammatillisella vastaanotolla arvioidaan 
asiakkaan kokonaistilannetta, kehitystä, tuen, 
kuntoutuksen ja terapian tarpeita, ja vastaan-
oton perusteella laaditaan kuntoutussuunni-
telma yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Vas-
taanotolla on yleensä läsnä Antinkartanon so-
siaalityöntekijä, lääkäri ja psykologi sekä asi-
akkaan asioissa tarvittavat terapeutit, kunnan 
edustaja, asiakkaan lähipiiriä sekä luonnollises-
ti asiakas itse. Vastaanotto haukkaa päivästä 

reilun 1,5 tuntia, joten sen jälkeen ehdin hör-
pätä iltapäiväteen ja kirjoittaa tunnin verran 
omaa osuuttani kuntoutussuunnitelmaan. 
Saatan vielä soitella asiakasta kuntouttavalle 
puheterapeutille tai Satakunnan Tikoteekkiin.

Mikäli moniammatillista vastaanottoa ei olisi 
tähän päivään osunut, olisin voinut ottaa ilta-
päivään esimerkiksi arviointiasiakkaan. Heitä 
meille ohjautuu pääosin Antinkartanon omis-
ta kuntoutusyksiköistä. Myös moniammatilli-
sella vastaanotolla voidaan saada maksusitou-
mus puheterapeutin tutkimuksiin, mikäli yh-
teisvastaanotto ei ole ollut riittävä arvioinnin 
tekemiseen tai puheterapeuttisen arvion tar-
ve on havaittu vastaanoton aikana. Arviointe-
ja teen asiakasta ja hänen lähipiiriään jututta-
en sekä puheterapeuttien kliinisiä testejä so-
veltaen. Soveltaen siksi, että juuri kehitysvam-
ma- ja autismipuolelle on kehitelty hyvin vä-
hän kielellisiä testejä.

Noin kello 15 hyppään taas Tunturini sel-
kään ja poljen kotiin.

Hyvällä työvireellä 
hyviin asiakaskokemuksiin

Teksti HELENA TUOMISAARI ja KATRI MANNERMAA

Ollaan aktiivisia ja vaikutetaan  
oman työyksikön toimintaamme,  
vastaathan siis työvirekyselyyn!

Työvirekysymykset
Arvioi seuraavia väittämiä kokemuksesi tai mielikuvasi poh-
jalta menneen kuukauden ajalta. 
Asteikko: 
1 = ei pidä lainkaan paikkaansa 
5 = pitää täysin paikkansa

Sairaanhoitopiirissä on vuoden alusta lähtien mitattu asiakaskoke-
musta. Tämän kyselyn rinnalle lisätään lokakuun lopusta lähtien työ-
viremittaus, jossa viiden kysymyksen avulla kartoitetaan henkilöstön 
työvirettä kerran kuukaudessa. 

Tarkoituksena on ajantasaisen tiedon avulla seurata henkilöstön 
työviretilaa ja verrata sitä asiakaskokemuksen tuloksiin. Kysymykset 
koskevat kuluneen kuukauden kokemusta innostuneisuudesta,  pe-
rustehtävän toteutumisesta, palautteen saamisesta, työn merkityk-
sellisyydestä ja ilmapiiristä. 

Ensimmäinen mittaus toteutetaan ajalla 27.10.-3.11.2017. Tällöin 
työntekijöille tulee sähköposti, jonka linkin kautta pääsee vastaa-
maan anonyymisti kyselyyn. Tulokset raportoidaan vastuuyksikkö- 
ja -aluetasolla. 

Tuloksia käsitellään kuukausittain henkilöstön kanssa. Tarkoitukse-
na on, että henkilöstön kanssa sovitaan kehittämistoimenpiteistä ja 
niitä voidaan käsitellä esim. Lean-työkalujen avulla. 

Turvallinen toiminta on sinulle tärkeä arvo, jonka tavoittelu motivoi 
työssä. Koko työyhteisömme turvallisen toiminnan kannalta on vält-
tämätöntä, että jokainen meistä tunnistaa omaan toimintaansa liit-
tyvät riskit ja vaarat. 

Henkilökohtaisen vastuun kokemus on meille kaikille tärkeä työ-
motivaation lähde. Hyvässä turvallisuuskulttuurissa pyrimme vähen-
tämään omaan toimintaamme liittyviä riskejä, ja potilaille ja asiakkail-
le toiminnan aikana aiheutuvia haittoja. Kun otamme vastuun omasta 

Turvallisuuskulttuuri –
vaikutat siihen omalla toiminnallasi

Millainen on organisaatiomme olemus?
Onko sinua taitoa ja tahtoa ymmärtää 

millaista on turvallinen toiminta? 
Kyllä on, sillä onhan turvallisuusmotivaatiosi kohdallaan!

toiminnastamme, luomme samalla pohjaa hyvälle yhteiselle tur-
vallisuuskulttuurille. Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu poik-
keamien ja läheltä piti -tapahtumien käsittely luottamuksellises-
sa ja avoimessa ilmapiirissä; käsittelemme tapahtumia avoimes-
ti, osana toiminnan kehittämistä. 

Uskalla ilmaista huolesi potilaasta ja asiakkaasta, ja puuttua no-
peasti mahdollisiin vaaratilanteisiin. 

Teksti LOTTA NIKKI

1.  Minua kannustetaan ideoimaan ja kehittämään uutta 
(INNOVATIIVISUUS)

2.  Olen työskennellyt tuloksellisesti (INTENSITEETTI)
3.  Saan kannustavaa palautetta työstäni (INNOSTAVUUS)
4.  Koen työni mielekkääksi ja merkitykselliseksi 

(INTOHIMO)
5. Työyhteisöni ilmapiiri on hyvä (ILMAPIIRI)
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Minun työpäiväni...

Teksti TEEMU ELO

Akuuttipsykiatrian yksiköiden ylilääkärin jo-
kainen työpäivä on erilainen. Ainoa tapa pi-
tää homma kasassa on aikatauluttaa päivät 
niin, että voi käyttää työajan mahdollisim-
man tehokkaasti joutumatta kuitenkaan te-
kemään kahta asiaa yhtä aikaa. Samalla, teh-
tävän luonteesta johtuen, täytyy olla tavoitet-
tavissa kaiken aikaa.

Erilaisia työsuorituksia on kymmeniä: klii-
nistä potilastyötä teen tehostetun avohoidon 
yksikössä, mutta sen lisäksi on kokouksia ja 
palavereja, erikoistuvien lääkärien ohjaamis-
ta, osastojen potilaiden hoidon suunnittelua 
moniammatillisten työryhmien tukena, mie-
lenterveyslain mukaisten päätösten tekemis-
tä, todistusten laatimista ja muita paperitöitä, 
omaistyötä sekä tietenkin kesäolympialaisten 
järjestäminen, päätuomarina ja palkintojenja-
kajana toimiminen.

Psykiatrian kesäkoulun käy vuosittain yli 
kaksikymmentä lääkäriä ja lääketieteen opis-
kelijaa. He selviytyvät työtehtävistään lääkäri-
senioriensa tuella pääsääntöisesti erittäin hy-
vin, mutta Olympian areenalla he joutuvat tu-
lemaan toimeen omillaan. Lääketieteen opin-
not takaavat kaikille tietyt edellytykset sai-
raalatyöhön, mutta urheilusuorituksiin ne ei-
vät juuri valmista. Toiset heistä ovat hyvin lii-
kunnallisia, joillain on jopa tausta huippu-ur-

heilijana, ja toisten lahjakkuus kukkii aivan 
muualla, esimerkiksi kulttuurin kedoilla. Tä-
mä edellytysten variaatio tekee myös kisa-
tapahtuman urheilullisen sisällön suunnit-
telusta haastavaa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatria 
järjesti kesäkoulun tänä vuonna viidettä ker-
taa, ja ensimmäistä kesäkoulua lukuun otta-
matta koululaiset ovat kohdanneet toisensa 
joka vuosi viimeisellä työviikollaan olympi-
arenkaiden alla. Viime vuosina kisa on järjes-
tetty viimeisen työpäivän iltapäivällä, jotta 
mahdollisten urheiluvammojen aiheuttama 
työkyvyttömyys ei heijastuisi negatiivisesti 
psykiatrian lääkäritilanteeseen. Kisoissa kil-
paillaan neljänä joukkueena, joiden kokoon-
pano ratkaistaan laskemalla luku neljään. 

Tänä vuonna sääennuste aiheutti huolta, 
sillä lajit on perinteisesti toteutettu ulkona. 
Kisa-aamuna sanomalehden luettuani jou-
duin tekemään raskaan päätöksen: ensi ker-
taa kesäolympialaisten historiassa kisat siir-
rettäisiin sisälle, Harjavallan sairaalan liikun-
taterapian tiloihin, jonka olin onneksi var-
muuden vuoksi varannut tuoksi iltapäiväk-
si. Myös urheilulajien kohdalla tämä muu-
tos aiheutti päänvaivaa: tikanheitto oli kor-
vattava toisella lajilla. Liikuntaterapian ys-
tävällisen henkilökunnan avulla improvi-

soimme kuitenkin tikanheiton korvaajaksi si-
säcurling-turnauksen, joka osoittautui toimi-
vaksi ratkaisuksi.

Itse tapahtuma sujui suhteellisen hyvässä 
järjestyksessä ilman erityisiä kurinpito-ongel-
mia. Lajien aikana ilmenneet valitukset kos-
kivat lähinnä pieniä sääntöepäselvyyksiä ja 
–rikkomuksia, ja ne ratkaistiin tuomarin toi-
mesta diktatorisesti, mutta ehdottoman oi-
keudenmukaisessa hengessä. Curling ja len-
topallo käytiin läpi cup-muotoisina kilpailui-
na: ensin arvottiin välieräparit, sitten pelat-
tiin pronssi- ja loppuottelut. Pisteitä joukku-
eet saivat sijoittumisestaan lajien tulostaulu-
kossa, mutta myös parhaasta joukkueen ni-
mestä sekä parhaasta kisaselityksestä. Teek-
karihuumorilla ei näitä ulkourheilullisia bo-
nuspisteitä voinut tienata, sillä niin nimien 
kuin selitystenkin piti vastata tiettyjä ennal-
ta määriteltyjä kriteereitä, jonka jälkeen par-
haan nimen tai selityksen valitsi sitten tuoma-
ri täysin objektiivisesti. 

Iltapäivän päätteeksi laskettiin sitten yh-
teispisteet ja olympialaisten voittajaksi selvi-
ytyi tänä vuonna Harhavallan Taisteluhelikop-
teri melko selvällä erolla toiseksi sijoittunee-
seen Telaketjujeesusaakkosiin. Kaikki palkit-
tiin, mutta voittanut joukkue sai valita kark-
kipussinsa ensimmäiseksi.

Teksti TONI MARILA kuva KATJA LAINE

Minun työpäiväni...
– logistiikkaosastonhoitaja Toni

Työhöni logistiikkaosastonhoitajana kuuluu 
paljon erilaisia tehtäviä laboratorion päivittäi-
sestä työstä aina laboratorion logistiikan ke-
hittämisprojekteihin ja tarvikkeiden hankin-
taan sekä osastonsihteerien esimiehenä toi-
mimiseen. Työpäiväni ovat harvoin saman-
laisia ja seuraavassa on avattuna yksi päivistä.
Koulutukseltani olen sekä laboratoriohoita-
ja että konetekniikan insinööri. Näiden lisäk-
si olen suorittanut ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon hyvinvointiteknologiasta. Olen 
työskennellyt aiemmin niin laboratoriohoita-
jana sairaalassa ja eri terveyskeskuksissa kuin 
myös erilaisten teollisuuden tehtävien paris-
sa insinöörinä.

Työpäiväni alkaa hiukan ennen kello seitse-
mää kliinisen kemian laboratorion starttipis-
teestä. Täältä startataan osastojen näytteen-
ottokierroille. Starttipisteessä odottavat hoi-
tajittain jaetut osastojen aamukiertojen labo-
ratoriopyyntötarrat sekä näytteenottokärryt. 
Tarkistan ja täydennän näytteenottokärryjen 
varustuksen ja otan kärryihin myös mobiilin 
sekä tarratulostimen mahdollisia kierron aika-
na tulevia lisäpyyntöjä varten. Tämän jälkeen 
suuntaan kohti sisätautien osasto 1:stä otta-
maan asiakkaista verinäytteitä muiden kier-
rolle lähtevien hoitajien kanssa. 

Aamukierroilla on yleensä paljon näytteitä 
noudettavana ja kiertoihin osallistuukin mel-
kein koko laboratorion henkilökunta. Aamu-

kierrot tuovat työpäiviini mukavaa vaihtelua. 
Saan tavata erilaisia ihmisiä ja edistää hei-
dän hoitoaan tekemällä oman osuuteni osa-
na hoitoketjua.

Palaan aamun kierrolta takaisin laboratori-
oon puoli yhdeksän aikoihin ja näytteiden kuit-
taamisen jälkeen syötän näytteet automaatio-
linjastolle ja jaan osan näytteistä suoraan työ-
pisteisiin. Kierron päätteeksi täydennän ja sii-
voan näytteenottokärryt seuraavan aamun 
kiertoa varten. Tämän jälkeen onkin kahvitau-
on aika ja samalla pääsen vaihtamaan muuta-
man sanan muiden työntekijöiden kanssa aa-
mun kulusta. Kahvitauon jälkeen luen nopeas-
ti saapuneet sähköpostit läpi työhuoneessani 
ja soitan tavarantoimittajalle kysyäkseni tietyn 
putkisekoittajan ominaisuuksista.

Yhdeksältä alkaa palaveri liittyen keskus-
sairaalan laboratorion näytteenoton tulevaan 
remonttiin. Palaveriin osallistuu laboratorion 
henkilökuntaa ja tekniikan puolelta suunnit-
telijoita sekä arkkitehti. Palaverissa käydään lä-
pi viimeiset auki olevat asiat tilasuunnittelun 
osalta. Lisäksi sovitaan remontin aikataulu ja 
remontin toteutus. Remontin vuoksi näytteen-
ottohuoneille ja osalle henkilökuntaa joudu-
taan miettimään väistötilat. Palaverin jälkeen 
keskustelua jatketaan laboratorion sisäisesti 
siitä, miten toiminta varmistetaan remontin 
aikana. Toimin osastonsihteerin esimiehenä, 
joten keskustelen palaverin jälkeen myös hei-

dän kanssaan remontin aiheuttamista muu-
toksista ja suunnittelemme samalla hieman 
väistötilaan muuttoa.

Kello 11.10 lähden lounastauolle sairaalan 
henkilöstöravintolaan. Ruoka on totuttuun 
tapaan maittavaa ja sitä on riittävästi. Lou-
nastauko katkaisee mukavasti ajoittain kii-
reistä työpäivää.

Lounaan jälkeen soitan muutamalle valmis-
tajalle sopiakseni uuden näytteenottotuolimal-
lin ja näytteenottokärryn esittelystä ja koekäy-
töstä. Remontin yhteydessä on tarkoitus uu-
distaa myös näytteenottohuoneiden kalustus-
ta vastaamaan paremmin nykyisen toiminnan 
vaatimuksia. Näytteenottohuoneiden kalus-
tuksella on iso merkitys toiminnan sujuvuu-
den ja tehokkuuden kannalta ja lisäksi sillä on 
iso vaikutus asiakaskokemukseen. 

Puhelujen jälkeen olen varannut aikaa osas-
tonsihteerien työvuorolistojen suunnittelulle 
seuraavalle jaksolle. Työvuorojen huolellinen 
suunnittelu Titanialla vaatii keskittymistä ja 
pyrinkin tekemään työn alla olevan listan aina 
kerralla kuntoon. Työni keskeytyy usein akuu-
timpien asioiden ilmaantuessa ja niin käy tä-
näänkin. Hankinnasta soitetaan ja kerrotaan 
tietyn virtsanäyteastian saatavuusongelmis-
ta. Pohdimme yhdessä hankinnan työnteki-
jän kanssa ratkaisua ongelmaan. Päätämme 
kysellä toiselta toimittajalta vastaavaa tuo-
tetta ja arvioida sen sopivuutta kyseessä ole-
valle laboratoriotutkimukselle.

Puhelun jälkeen jatkan työvuorolistan suun-
nittelua ja saan sen muutamasta keskeytyk-
sestä huolimatta valmiiksi ennen työpäivän 
päättymistä. Jätän listat kuitenkin vielä tulos-
tamatta ja tarkastan ne vielä seuraavana päivä-
nä ennen tulostusta ja jakoa. Ennen työpäivän 
päättymistä luen vielä saapuneet sähköpostit 
ja tarkistan seuraavan päivän ohjelman kalen-
terista ja tehtävälistasta.

Työpäivä päättyy kello 15 ja työvaatteet vaih-
tuvat siviilivaatteisiin. Kolmen jälkeen suun-
taan auton sairaalan parkkipaikalta kohti ko-
tia. Palautumista työpäivän touhuista edesaut-
taa hyvän musiikin kuuntelu auton radiosta.

– ylilääkäri Teemu
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Teksti ANNE NYMAN / Firsbeat ja HEIDI LEHTONEN kuva TARU TOLPPO

Firstbeat Hyvinvointianalyysi 
on uusi tapa tutustua omaan stressitasoon, 

kuormitustekijöihin  ja palautumiskeinoihin

Nyt jos ei koskaan:

Kuntoon kesän jälkeen

Tekstit HEIDI LEHTONEN

Hyvinvoinnin ylläpitäminen lähtee jokaisesta 
työntekijästä itsestään. Satakunnan sairaanhoi-
topiirissä tarjottiin tänä vuonna henkilökun-
nalle ensimmäistä kertaa mahdollisuus osal-
listua Firstbeat Työkykykartoitukseen yhtenä 
TYKY-toiminnan muotona.

Henkilöstön työhyvinvoinnin seuraaminen 
on haastava tehtävä. Perinteiset työhyvinvoin-
nin kehittämisen keinot eivät anna varmoja tu-
loksia, eikä työntekijä itsekään voi mututuntu-
malta tietää, miten hän todella voi. 

– Olin kuullut Firstbeat Hyvinvointianalyy-
sista paljon hyviä kokemuksia mm. Oulun yli-
opistollisesta sairaalasta (OYS), ja koska myös 
oma mittauskokemukseni oli vakuuttava, pää-
timme terveysliikunnan suunnittelijamme 
kanssa lähteä viemään asiaa eteenpäin, ker-
too työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa.  

– Teimme ensin pilotin päivystystyötä te-
keville lääkäreillemme, joilta saimme hyvää 
palautetta. Tänä vuonna Firstbeat Hyvinvoin-
tianalyysi on sidottu yhdeksi tyky-tapahtuman 
vaihtoehdoksi, jolloin mittaukset ovat henki-
löstölle ilmaisia.

Tavoitteenamme on työhyvinvoinnin ja 
työkyvyn jatkuva ylläpito.
– Työhyvinvointi on seurausta sujuvasta työstä 
– siksi työhyvinvoinnin kehittäminen, joka läh-
tee työntekijästä itsestään, on molempia osa-
puolia hyödyttävä asia. Henkilöstön herättely 
ja pysäyttely työhyvinvointia kohtaan on se-
kin jatkuvaa toimintaa. Yksikön työntekijöiden 
mittaustuloksista koottu ryhmäpalaute antaa 
esimiehille ajantasaista tietoa henkilön hyvin-
voinnista ja työssä jaksamisesta.

Hyvinvointianalyysi näyttää faktat 
mustaa valkoisella
Mannermaan mukaan parasta Hyvinvoin-
tianalyysissa on koko paketti; sykevälivaih-
telua kun ei voi huijata.

– Hyvinvointianalyysi on ennen kaikkea 
innovatiivinen. Perinteisessä työterveys-
tarkastuksessa työntekijä voi arvioida eri 
asioita ylä- ja alakanttiin, mutta tässä ei voi 
valehdella, etenkään itselleen. Hyvinvoin-
tianalyysi on herättänyt positiivista keskus-
telua ja nälkää, että tästä haluan kuulla lisää.

Kolme päivää kestävien mittausten tulok-
sia on käyty läpi ryhmäpalautetilaisuuksis-
sa. Tulokset ovat vaihdelleet laidasta laitaan.

– Vaihtelua on jonkin verran ja molem-
pia ääripäitä on löytynyt. On henkilöitä, jot-
ka ovat säikähtäneet heikkoa palautumis-
taan sekä niitä, jotka ovatkin palautuneet 
tosi hyvin. Yleisesti ottaen tulokset ovat ol-

leet normaalitasoa, ja terveyden kannalta ris-
kiryhmässä olevia henkilöitä ohjataan otta-
maan yhteyttä työterveyshuoltoon. Haluam-
me huolehtia, ettei kukaan jää yksin tulosten 
kanssa, kertoo terveysliikunnan suunnitteli-
ja Heidi Lehtonen.

Yksi Hyvinvointianalyysiin osallistuneista 
työntekijöistä, ruokapalvelukeskuksen hal-
linnon toimistosihteeri Heli Rantanen oppi, 
ettei oma tunne aina vastaa todellisuutta. 

– Minua kiinnosti erityisesti se, miten pa-
laudun yöllä unen aikana. Ensimmäisenä 
mittauspäivänä harrastin liikuntaa klo 19–
21 välisenä aikana ja nukuin kyllä mieles-
täni hyvin, mutta keho ei ollut päässyt ren-
toutumaan: yönaikaisen palautumisen mää-
rä seitsemän tunnin unista oli vain alle kak-
si tuntia, Heli kertoo.

Mittaustulokset havahduttivat Helin te-
kemään muutoksia omaan päivärytmiinsä.

– Opin, että liikuntaharrastukset kannattaa 
ajoittaa iltapäivään heti töiden jälkeen tai kello 
19.00 mennessä. Aion myös opetella rauhoit-
tumaan hyvissä ajoin ennen nukkumaan me-
noa, jotta palautumisen määrä unijakson ai-
kana paranisi. Näin pystyn itse vaikuttamaan 
omaan terveyteeni ja jaksamiseen työssä se-
kä kotona.

Heli toivoo pääsevänsä seurantamittauk-
seen nähdäkseen parantavatko hänen teke-
mänsä muutokset hyvinvoinnin kokemusta 
ja mittaustulosta. 

Mittaukset jatkuvat osana TYKY-
toimintaa
Katri Mannermaa kertoo, että mittausmahdol-
lisuutta tarjotaan henkilökunnalle myös jat-
kossa osana TYKY-toimintaa, mutta tällä het-
kellä seuranta on mahdollista vain työnteki-
jän omalla kustannuksella. 

– Tavoitteenamme on, että mahdollisimman 
moni saisi tilaisuuden oppia itsestään, ja siksi 
tarjoamme mittausmahdollisuutta jokaiselle 
työntekijälle. Toivottavasti pääsemme myö-
hemmin toteuttamaan myös seurantaa. Nyt 
syksyllä saimme vielä vieraaksemme Firstbea-
tin hyvinvointiasiantuntija Jaakko Kotisaaren. 
Toivottavasti hänen luentonsa herätti henkilö-
kuntamme kiinnostuksen ja innostaa osallistu-
maan mittaukseen, Katri Mannermaa päättää. 

Mikä on FIrstbeat Hyvinvointianalyysi?
Jyväskyläläisen syketeknologian edelläkävijä 
Firstbeatin kehittämä Hyvinvointianalyysi avaa 
ikkunan kehon toimintaan ja kertoo, kuinka 
keho todella reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. 

Hyvinvointianalyyseista koostuva Firstbeat 
Työkykykartoitus on työelämää varten kehitet-
ty palvelu, joka on auttanut jo tuhansien yri-
tysten henkilöstöä jaksamaan ja voimaan pa-
remmin niin töissä kuin vapaa-ajalla. 

Työkykykartoitusta kokeili Satakunnan sai-
raanhoitopiirissä tammi-elokuussa 2017 noin 
300 työntekijää.

Terveysliikunnan suunnittelija Heidi Lehtonen 
ja Heli Rantala käyvät läpi Helin mittaustuloksia 
ja miettivät pieniä arjen tapoja vaikuttaa positii-
visesti kehon palautumiskykyyn.

Järjestimme keskussairaalan AB-aulassa maanantaina 11.9.2017 ”Kuntoon kesän jälkeen” 
-kampanjapäivän yhteistyössä palvelupiste Luotsin kanssa. Päivän aikana sekä Satakunnan 
sairaanhoitopiirin työntekijöillä, että asiakkailla oli mahdollisuus testauttaa mm. käsien pu-
ristusvoimia ja käydä InBody -kehonkoostumusmittauksessa, joka selkeästi ihmisiä kiinnos-
ti: mittaukseen jonotettiin parhaimmillaan noin 7 metrin jonossa! 

Kehonkoostumusmittauksia tehtiinkin neljä tuntia kestäneen tapahtuman aikana yhteen-
sä 150 kappaletta, mikä ylitti kaikki odotukset. Puristusvoimaa mitattiin vähintään sama mää-
rä, ja oli ilahduttavaa huomata, että valtaosa työntekijöistä sijoittui puristusvoimassa ikäluok-
kansa viitearvoihin nähden hyvälle ja jopa paremmalle tasolle. Työntekijöiden kesken nais-
ten sarjassa kovin puristustulos oli 46 kg ja miesten sarjassa 66 kg. 

Testauksen lomassa palvelupisteen työntekijät Sirkku ja Kati tarjoilivat ohikulkeville työn-
tekijöille ja asiakkaille keskussairaalan oman keittiön valmistamia ”voimajuomia” , smoothiei-
ta. Banaani-pinaatti -versio herätti ensin hämmennystä, kunnes maistelun jälkeen se sai osak-
seen ihastusta. Samoin marjasmoothieta kiiteltiin kovasti, ja yhteensä smoothieita kaadel-
tiin noin 300 annoksen verran. 

AB-aulassa tehtiin myös porukassa pienimuotoinen kuminauhoilla toteutettu taukojump-
pa, johon noin 10 henkeä rohkeasti osallistui. Lisäksi päivän aikana järjestettiin arpajaiset, 
joissa arvottiin liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä palkintoja. 

Kaikin puolin kampanjapäivä oli oikein onnistunut ja suorastaan ylitti järjestäjätahon odo-
tukset. Jälkikäteen saatu positiivinen palaute ja kiitos lämmittävät yhä. 

–  Ulkopuolisen silmin saattaa näyttää vähintään huvittavalta, mutta pääasia että työ 
tauottuu, aivot saavat hetkeksi muuta aktiviteettiä ja keho liikettä.

–  Nopeata, helppoa ja todellakin virkistävää. Eikä yhtään ärsyttävä, mikä on harvinaista.
– Vain pidetty tauko auttaa – eli täytyy oikeasti painaa ”aloita” jotta tästä olisi hyötyä.
–  Ei välineitä eikä suurta tilan tarvetta, selkeät ohjevideot, joista saa selkoa ilman 

ääniäkin. Ja hei, oikeesti se kestää minuutin.

Tätä on Ergo Pro: Edistyksellinen ja innostava tietokoneella toimiva taukoliikuntaohjelma, jo-
ka parantaa työssäjaksamista tauottamalla säännöllisesti työntekoa lyhyillä taukoliikuntavi-
deoilla. Tämä vähentää niskahartiaseudun, alaselän ja hiirikäden oireiluja. 

Ohjelma sisältää 76 kpl noin minuutin pituista taukoliikuntavideo-ohjelmaa, jotka käyn-
nistyvät automaattisesti käyttäjän valitsemina kellonaikoina tai käyttäjän valitsemalla vakio-
muistutuksella 30, 45, 60, 90 tai 120 min välein. Käyttäjä voi itse valita omien mieltymysten-
sä mukaan, minkä osa-alueen liikkeitä haluaa tehdä: niska-hartiaseutua vai mindfulnessia. 

Taukoliikunta lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Tauon työstä tulisi olla aivan päin-
vastaista kuin mitä itse työ on: jos teet istumatyötä, tulisi sinun liikkua. Jos taas työsi on liik-
kuvaa, kuten vaikka osastolla tapahtuva hoitotyö, tulisi sinun hetkeksi rauhoittua paikalleen. 

Ergo Pro liikuttaa tauolla

Seuraa terveysliikuntaamme Instagramissa @piiri_liikuttaa ja näe en-
simmäisten joukossa mitä lähiaikoina on tulossa ja mitä on suunnitteil-
la. Muista myös tägätä itsesi #piiriliikuttaa!, kun liikut meidän tai mei-
dän liikuntayhteistyökumppanien kanssa.

@piiri_liikuttaa nyt myös Instagramissa!
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Etsi, kokeile ja löydä!
Uuden ilmoittautumisjärjestelmän avulla
voit treenata useissa eri liikuntaryhmissä

Meillä lanseerattiin käyttöön syyskuussa uusi 
liikuntaryhmien ilmoittautumisjärjestelmä, jo-
ka on jakanut henkilöstömme mielipiteet kah-
tia kuin Mooses meren. 

Aikaisempaa ilmoittautumisjärjestelmää 
kritisoitiin sen joustamattomuudesta: mak-
sullisiin ryhmiin ilmoittauduttaessa se ajoi 
asiansa hyvin, mutta maksuttomien ryhmien 
osalta huonosti. Ryhmät täyttyivät heti, ja jo-
noon jäi paljon porukkaa odottamaan ja toi-
vomaan, josko joku paikkansa ryhmässä pe-
ruuttaisi. Näin ei tapahtunut ja siihen on yksi 
syy: Kun ryhmä ei maksa mitään, ei myöskään 
menetä mitään, vaikka ei osallistuisi. 

Käytännössä osallistujalistojen mukaan ryh-
miin oli ilmoittautunut aina joku, joka ei todel-
lisuudessa käynyt kertaakaan koko kauden 
aikana ryhmässä. Samaan aikaan jonossa oli-
jat jonottivat edelleen. Maksullisissa ryhmis-
sä ongelmaa ei ollut, sillä kun asiakas maksaa 
jostakin itse, hän sitoutuu siihen ja haluaa ra-
hoilleen vastinetta.

Nyt kun Satasote on aivan nurkan takana, 
on hyvä ja tärkeää osoittaa, miten meillä tue-
taan työntekijöiden liikkumista, mitä hyötyä 
siitä on, sekä miten paljon työntekijät näitä tar-
jottuja liikuntapalveluja käyttävät. Vielä ei ole 

tietoa siitä, mikä tulee olemaan jatkossa työn-
antajien tukemien liikuntapalveluiden määrä 
tai missä muodossa niitä mahdollisesti tuetaan. 

Tavoitteena parempi pääsy tunneille
Uudessa järjestelmässä maksuttomien ryhmi-
en ilmoittautumista on muutettu: jokaiselle 
maksuttomalle ryhmäliikuntatunnille ilmoit-
taudutaan erikseen joka viikko. Eli jos halu-
aa käydä ja pääsee osallistumaan syksyllä jo-
ka keskiviikko kehonhuoltotunnille, tulee jo-
kaiselle kyseessä olevalle tunnille varata paik-
ka erikseen.

”No mutta sehän on vaivalloista”. Ei ole, sen-
kun klikkailee hiirellä. Nykyisessä järjestel-
mässä maksuttomille tunneille ilmoittautu-
minen on joustavaa erityisesti vuorotyötä te-
kevien näkökulmasta: tunneille pystyy varaa-
maan paikkansa sitä mukaan, kun tietää työ-
vuoronsa. Mikäli siis yhtenä torstaina ei ilta-
vuoron vuoksi pääsekään rentoutusmeditaa-
tioon, et vie paikkaa toiselta, joka sinne pää-
see. Näin parannetaan tuntien täyttöastetta, 
ja mahdollistetaan useampien liikkujien pää-
seminen tunneille. 

Myös kynnys kokeilla jotain uutta tuntia, esi-
merkiksi street workoutia, on matala, sillä pai-

kan voi varata ensin yhdelle tunnille ja päättää 
sen jälkeen tutkailtuaan omia fiiliksiään, halu-
aako varata toisen tunnin: moni on ihastunut 
ensimmäisellä kerralla. Näin on mahdollista 
monipuolistaa omaa liikkumistaan helposti. 

Ilmoittautumisjärjestelmä vie tiedot 
suoraan tilastoihin ajantasaisesti
Nykyisessä järjestelmässä saadaan myös ajan-
kohtaista tilastoa siitä, mikä on ryhmäliikun-
tatuntien täyttöaste, eli paljonko työntekijöi-
tä tunneilla käy. Tilasto osoittaa sen, paljon-
ko työnantajan kannattaa panostaa terveyslii-
kuntapalveluihin ja -tarjontaan jatkossa. Jos lii-
kuntapalveluille ei ole käyttöä, ei niitä kannata 
järjestää: ei kannata ylläpitää liikuntaryhmää, 
jossa käy yksi henkilö, sillä se maksaa työnan-
tajalle, ja syö muutenkin vähäisiä resursseja. 

Työntekijöiden motivaation kannalta on 
myös tärkeää, että he itse näkevät omasta 
henkilökohtaisesta tilastostaan, kuinka mo-
nella tunnilla ovat käyneet esimerkiksi viimei-
sen kuukauden aikana.

Järjestelmässä on jo lähes 500 
käyttäjää
Uusi järjestelmä vaatii alkuun hieman pereh-
tymistä ja totuttelua. Ilmoittautumisjärjestel-
män kohdalla vaikeimmaksi koettiin rekiste-
röityminen järjestelmään, mutta sen selätet-
tyään ja varattuaan yhdelle tunnille paikan 
homma oli suurimalle osalle työntekijöistä jo 
selvä, ja nyt järjestelmässä on jo 470 rekiste-
röitynyttä käyttäjää. 

 Alkuongelmista huolimatta kaikki saatiin 
käyntiin ja porukka on löytänyt tiensä tunneil-
le. Kevättä varten järjestelmää vielä vähän hio-
taan ja parannellaan, ja silloin se on valtaviral-
le jo tuttu ja turvallinen. 

Vielä ehdit loistavasti mukaan syksyn tun-
neille, joten eikun rekisteröitymään ja mu-
kaan porukkaan!

Teksti HEIDI LEHTONEN kuva TARU TOLPPO

Fillareiden huoltoa
ja liikennesääntöjä

Teksti KATRI MANNERMAA kuva TARU TOLPPO

Aamuvarhaisella oli kova sutina jo sairaaloiden 
pihoilla, kun työntekijät tulivat työhön polku-
pyörillä. Henkilökuntamme työmatkatapaturmat 
ovat lisääntyneet tämän vuoden aikana huoles-
tuttavasti. Erityisesti jalankulkijoille on sattunut 
aiempaa useammin tapaturmia. 

Vuositasolla työmatkatapaturmia on ollut noin 
viitisenkymmentä vuodessa, nyt tapaturmia on 
ollut kuluvana vuonna jo 47.

– Tätä ei selitä tilastollinen vaihtelukaan. Tup-
lavauhtia mennään, kertoo työhyvinvointipääl-
likkö Katri Mannermaa. Erityisen harmillinen ti-
lanne on siinäkin mielessä, että olemme puo-
littaneet työtapaturmissa taajuutemme vuosi-
na 2009–2016.

Yleisin työmatkatapaturmapäivä on 
torstai
Meillä sattuu yleisimmin työmatkatapaturma 
torstaipäivänä. Useimmin tapaturmat sattuvat 
työvuoroon tullessa. Huolestuttavaa on, että 
puolet kuluvan vuoden kaatumisista on aihe-

uttanut työntekijöillemme yli neljän päivän 
poissaolon työstä. Viimeisin piikki tapaturmi-
en määrässä oli vuonna 2011, mutta silloin 
syynä oli runsasluminen talvi.

Turvallisen työmatkaliikkumisen 
teemapäivä
Meillä toteutettiin turvallinen työmatkaliikku-
minen -teemapäivä 5.9.2017 yhteistyössä Sa-
takunnan sairaalaparkki Oy:n sekä Porin Linjat 
Oy:n kanssa. Eniten suosiota saavutti polkupyö-
rien korjauspaja. Pelkästään keskussairaalassa 
yhtenä päivänä huollatettiin noin 60 pyörää.

 Vastaavat huoltopäivät pidettiin myös Rau-
malla, Harjavallassa, Satalinnassa ja Antinkar-
tanossa. Pyöriin tehtiin peruskorjauksia, kuten 
ketjujen kiristystä ja rasvausta, renkaiden täyt-
töä sekä lukkojen rasvausta. Muutamiin vaih-
datettiin uusia polkimia sekä käsikahvoja. Li-
säksi jaettiin piirin logolla varustettuja pirte-
än sinisiä satulasuojia syyssateiden varalle.

Kertaa liikennesäännöt Henkasta
Päivän yhteydessä järjestettiin myös liiken-
nesääntökilpailu, johon vastasi 340 työnte-
kijää. Vain 47 % vastaajista tiesi oikeat vas-
taukset liikennesääntöihin. On tärkeätä, et-
tä liikennesääntöjä kerrataan syksyn aika-
na. Tämän vuoksi luethan Henkasta lisää 
liikennesääntöjä, joita julkaistaan kahden 
viikon välein. Monikaan ei esimerkiksi tun-
nista, että pyöräilijä on ajoneuvon kuljetta-
ja, ei jalankulkija. 

Työmatkatapaturmien lisääntymisen taus-
talla voi olla monta syytä. Kiire, tarkkaavai-
suus liikenteessä, poikkeamat työmatkaru-
tiineissa ja inhimilliset tekijät ovat yleisim-
mät syyt. Hiekoituksen lisääminen ei aina 
vähennä tapaturmia liikenteessä. Keskityt-
hän siis yhteen asiaan kerrallaan ja tee ha-
vaintoja liikenteessä. Tilannenopeus on erit-
täin tärkeä myös tapaturmien ehkäisemisek-
si. Jokainen meistä on tärkeä, joten liikutaan 
turvallisesti myös työmatkoilla!

Keskussairaalassa järjestetyssä polkupyörien korjauspajassa noin 60 polkupyörää huollettiin syysajoa varten.
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Kansainvälinen hoitotyön konferenssi
keväisessä Barcelonassa

Konferenssipaikalla oli tungosta, mutta käy-
tännön järjestelyt toimivat hyvin. Osallistujia 
oli noin 8000 ja luentoja oli monessa tilassa. 
Konferenssissa oli laajasti esillä ajankohtais-
ta hoitotieteellistä tutkimusta, sekä terveys-
poliittisia kysymyksiä. Esitykset oli jaettu ai-
hepiireihin, josta jokainen valitsi itseään kiin-
nostavan aiheen. 

Suullisten esitysten lisäksi konferenssialu-
eella oli kattava 2000 posterin posterialue, 
jossa sai kierrellä ja tutustua rauhassa kirjalli-
siin postereihin. Usein paikalla oli myös tutki-
muksen tai kehittämistyön tekijä, jolta voi ky-
syä tarkemmin itseään kiinnostavasta poste-
rista. Konferenssikielenä käytettiin pääsään-
töisesti englantia.

Tutkittua tietoa potilaiden parhaaksi
Kansainvälisessä konferenssissa esiteltiin uu-
sinta tutkimustietoa sekä kehittämistyön tu-
loksia hoitotyöstä ja kerrottiin, miten tuotet-
tua tietoa on käytetty potilaiden parhaaksi eri 
maissa. Mielenkiinnolla huomasimme, että po-
tilaiden hoidossa kohdataan samanlaisia haas-
teita ympäri maailman. Saimme mahdollisuu-
den verkostoitua muiden hoitotyön ammatti-
laisten kanssa, jakaa tietoa ja kokemuksia se-
kä löytää yhteistyökumppaneita. 

Kuulimme mielenkiintoisia esityksiä eri mais-
sa kehitetyistä ohjelmista ja tehdyistä raken-
teellisista muutoksista, jotka liittyivät terveys-
poliittiseen päätöksentekoon, terveyden- ja sai-
raanhoidon teknologian kehittymiseen, hoito-
työn organisointiin ja johtamiseen. 

Somen avulla tavoitetaan asiakkaita
Esityksissä tuli esiin muun muassa se, että so-
siaalista mediaa hyödynnetään tulevaisuudes-
sa yhä enemmän. Sosiaalisen median, kuten 
Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, sujuvan 

Aurinkoinen Barcelona näytti parhaat puolensa 27.5. – 1.6.2017  
kansainvälisessä sairaanhoitajien ja hoitotyön konferenssissa.  

Joka toinen vuosi osallistujia ympäri maailman kokoavan konferenssin järjestää  
ICN eli International Council of Nurses, johon kuuluu sairaanhoitajajärjestöjä yli 130 maasta.  

Konferenssissa osallistujia olikin ympäri maailman ja lähes kaikista maanosista.

käyttötaidon ja sähköisten potilasohjausme-
netelmien (telehealth) merkitystä korostet-
tiin tämän päivän ammatillisen ja poliittisen 
vaikuttamisen keinoina. Konferenssissa esitel-
tiin lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka sosiaali-
sen median kautta on lyhyessä ajassa pystyt-
ty tavoittamaan kymmeniä tai satojatuhan-
sia asiakkaita (Cosme, Sherman & Chappell).

Satakunnan sairaanhoitopiiri 
edustettuna
Meiltä Satakunnan sairaanhoitopiiristä konfe-
renssissa oli posteriesitys Quality of care evalu-
ated by surgery patients (Haavisto, Laine, Kivi-
nen, Saarinen ja Kaipia 2017) ja Marita Koivu-
sen suullinen esitys Nurses’ competence con-
cerning the care of acutely ill intoxicated pa-
tients in emergency departments (Koivunen, 
Hakala, Puolakka ja Peltomaa 2017). Koivusen 
ja kumppanien tutkimus käsitteli osaamismit-
tarin kehittämistä päivystyksen hoitohenkilö-
kunnan osaamisen arvioimiseen päihtyneenä 
hoidettavien potilaiden kohtaamisessa ja hoi-
dossa. Kyselylomakkeen avulla on tarkasteltu 
hoitajien osaamista suomalaisissa päivystyk-
sissä ja jatkossa lomakkeesta on tarkoitus ke-
hittää kansainvälisesti käytettävä versio.  

Barcelonan nähtävyydet
Vaikka konferenssiohjelma olikin tiivis, jäi meil-
lä hiukan aikaa myös Barcelonan nähtävyyksiin 
tutustumiselle. Niistä ehkä vaikuttavin oli An-
toni Gaudín suunnittelema La Sagrada Fami-
lia -kirkko. Sen rakennustyöt aloitettiin vuon-
na 1882 ja ne jatkuvat edelleen. La Rambla on 
Barcelonan pääkatu, joka on täynnä mitä eri-
laisimpia ja näyttäviä ihmispatsaita. Barcelo-
nan satamassa saimme ihailla upeita laivoja 
ja tietysti, kun Espanjassa olimme, piti nähdä 
myös Flamenco-Show.

Seuraavaksi Singapore
Seuraava kansainvälinen sairaanhoitajien kon-
ferenssi pidetään Singaporessa 2019. Me Bar-
celonan konferenssiin osallistujat kannustam-
me alueemme sairaanhoitajia ja hoitotyön esi-
miehiä osallistumaan kansainvälisiin tapahtu-
miin näkökulman laajentamiseksi sekä uusien 
yhteistyösuhteiden luomiseksi.

Kehittämisylihoitaja Marita Koivunen piti konfe-
renssissa suullisen esityksen, joka käsitteli osaa-
mismittarin kehittämistä.

Teksti KIRSI-MARJA LAINE, TIINA HAKALA, PÄIVI HAUTAOJA, KATJA LAINE, MARITA KOIVUNEN kuva KATJA LAINE

Suomen ensimmäinen
mobiili biopankki SuomiAreenalla

Biopankkitoiminnalla rakennetaan terveyttä tuleville sukupolville.

Teksti KATRI TUNTTUNEN kuva TARU TOLPPO

Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lää-
ketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tavoitteena on, että tutkimuksen 
tarvitsemat näytteet löytyisivät valmiina biopankista, eikä suuritöiseen keräykseen 
tarvitsisi ryhtyä. Jokainen näyte on tärkeä uusien hoitomuotojen kehittämisessä, 
koska niiden avulla saadaan uutta tietoa tautien synnystä. 

Biopankkinäytteiden ja -tietojen pohjalta pystyään tekemään korkeatasoista tie-
teellistä tutkimustyötä vaikeiden sairauksien hoitomuotojen kehittämiseen. Suo-
messa on tällä hetkellä kuusi sairaalabiopankkia ja sen lisäksi kolme valtakunnallis-
ta biopankkia: THL:n, Veripalvelun ja Hematologinen Biopankki.
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Anne ja Juha Sajanti aloittivat työt Satakun-
nan keskussairaalassa tämän vuoden alus-
sa.  Anne työskentelee SataDiagissa kuvanta-
misen ylilääkärinä ja Juha neurologina. Edel-
liset 17 vuotta vierähtivät Seinäjoen keskus-
sairaalassa, jossa Juha työskenteli suurimman 
osan ajasta neurokirurgian osastonylilääkäri-
nä ja Anne kuvantamisen osastonylilääkärinä.

– Valmistumisen jälkeen työskentelimme 
sairaaloissa useilla eri paikkakunnilla. Seinäjo-
elle jäimme perustamaan perhettä ja kasvat-
tamaan kaksostyttöjä ja poikaa. Vuodet vierit 
työn ja lasten urheiluharrastusten merkeissä. 
Kun nuorinkin muutti pois kotoa, päätimme it-
sekin aloittaa uuden elämänvaiheen vielä ker-
ran. Sanoimme virat irti ja tulimme Poriin jää-
däksemme, kertovat Anne ja Juha.  

Molemmat viihtyvät Satakunnan keskus-
sairaalassa.

– Radiologialla on paljon työtä ja haasteita. 
Toimenkuvani on laaja, ja hallinnollisen työn 

lisäksi teen ihan täysipainoisesti myös radio-
login tehtäviä; lausun kuvia, teen pientoimen-
piteitä ja päivystän, kertoo Anne Sajanti. – Ra-
diologin työ on vuosien varrella muuttunut si-
sällöllisesti samaan tahtiin kuvantamisen tek-
niikan ja ohjelmistojen kehittymisen kanssa, 
ja nykyisin myös radiologit päivystävät. Meil-
lä, kuten monessa muussakin keskussairaalas-
sa on pulaa radiologeista, ja tarvitsemme os-
topalveluna hankittavaa apua.  

Juha on sekä neurologian että neurokirur-
gian erikoislääkäri.

– Meillä on neurologian yksikössä hyvä 
miehitys, toteaa Juha. – Sairaaloiden ja klini-
koiden välillä on aina eroja. Satakuntalaisten 
kannattaisi olla enemmän ylpeitä osaamises-
taan, ”prossata”, kuten suoraan puhuvat poh-
jalaiset sanovat. Täällä on tietoa ja taitoa, jo-
ta voisimme tuoda enemmän esille. Ja kes-
kussairaalan henkilökunnalle tarjottava ruo-
ka on aivan erinomaista!

Sajantit harrastavat luonnossa liikkumista, ja 
Juha on intohimoinen luontokuvaaja.

– Satakuntaan meitä veti työn lisäksi viehät-
tävä ympäristö ja hieno meriluonto, tämä on 
upeaa lintubongaus- ja kuvausaluetta, jossa 
on helppo harrastaa omatoimimatkailua. Pori 
on myös kaunis kaupunki, jossa on hyviä ruo-
kapaikkoja. Vaikka Poriin täytyy tulemalla tul-
la, niin se kannattaa kyllä!

Anne osallistuu miehensä harrastukseen ar-
vioimalla tämän valokuvia, ja kuvaa myös itse 
jonkin verran. Anne luonnehtii itseään myös 
kaikkiruokaiseksi kirjallisuuden kuluttajaksi. 
Harrastuksiin voi myös laskea vierailut lasten 
ja lastenlasten luona.

– Lapsemme asuvat Turussa, Rovaniemellä 
ja Oulussa. Perheemme on kärsinyt hieman 
mielikuvituksen puutteesta ammatinvalinnan 
suhteen, sillä kaksostyttäremme työskentele-
vät molemmat lääkäreinä ja poikamme opis-
kelee parhaillaan samaan ammattiin.

Töit ja muutaki —
seikkailu ja meriluonto toivat Sajantit Satakuntaan
Teksti TARU TOLPPO kuva JUHA SAJANTI

nan organisoinnista kantoi päävastuun yhteis-
työssä muiden biopankkien kanssa Katariina 
Peltonen Helsingin Biopankista. 

Maanantaiaamu valkeni aurinkoisena ja 
pääsimme heti jakamaan biopankki-infoa se-
kä keräämään suostumustietoja. Kansalaisilla 
oli mahdollisuus antaa suostumuksensa koko 
viikon maanantaista perjantaihin ja verinäyttei-
den otto oli keskitetty tiistaista torstaihin. Tiis-
taina Puuvillassa pidetyn biopankki-paneelin 
seurauksena saimme kävijöitä jopa ruuhkak-
si asti. Kävijöiden joukossa oli myös valtakun-
nan eturivin päättäjiä, jotka omalla esimerkil-
lään viestivät biopankkitoiminnan tärkeydestä.

Näytetavoite lähes tuplaatui
Näytteenotto keräsi kiitosta ammattimaises-
ta työskentelystä. Näytteet ottivat Satakunnan 
Bioanalyytikot ry:n jäsenet, jotka kaikki olivat 
laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. 
Olimme asettaneet näytemäärän tavoitteeksi 

Biopankkisuostumuslomake lähtee 
kutsukirjeen liitteenä
Satakunnan sairaanhoitopiirissä lähetämme 
sairaalaan toimenpiteeseen kutsuttaville asi-
akkaillemme biopankkisuostumuslomakkeen 
kutsukirjeen mukana. Täyttämällä lomakkeen 
asiakas antaa suosumuksensa näytteensä ja tie-
tojensa tallentamiselle biopankkiin. Kun asi-
akas seuraavan kerran asioi SataDiag:n labo-
ratoriossa tai hänestä on pyydetty diagnosti-
sia verinäytteitä, otetaan hänestä myös bio-
pankkinäyte.

Ensimmäistä kertaa meillä oli mahdollisuus 
tarjota biopankkeihin liittyvää tietoa, kerätä 
suostumuksia ja näytteitä samalla kertaa myös 
SuomiAreenalla. Tietoa biopankeista olimme 
jakamassa jo pari vuotta sitten, kun biopank-
kiasia kansalaisille oli vielä tuntemattomam-
paa. Tunnettuus biopankkiasiassa oli selväs-
ti kasvanut. 

Mobiili biopankki herätti kiinnostusta
SuomiAreenan tarkat turvatoimet määritte-
livät, milloin biopankkibussi saatiin alueelle 
ajaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin biopank-
kihoitaja Paula Hennola ajoi bussin paikoil-
leen Antinkadulle hyvissä ajoin sunnuntai- il-
tana. Biopankkibussin järjestelyistä ja toimin-

200 verinäytettä. Hienosti melkein tuplasim-
me tavoitteemme. Suostumuksia saimme vielä 
enemmän. Suuret kiitokset luovuttajille, jois-
ta osa oli omaa henkilökuntaamme. Suomen 
sairaalabiopankkeihin on jo talletettu kymme-
niätuhansia verinäytteitä.

Oli hienoa olla mukana SuomiAreenalla 
ensimmäisen mobiilibiopankin toiminnassa 
ja erityisen kiitoksen ansaitsee eri biopank-
kien saumaton yhteistyö yhteisen tavoitteen 
eteen. Yhdessä rakennamme tulevaisuuden 
myös biopankkitoiminnassa.

Lähteet: 
Niin kuin biopankki, Biotekniikan neuvotte-
lukunta, BBMRI.fi
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/
enemmisto-suomalaisista-antaisi-biopankkiin-
naytteen/6469780, 13.06.2017 07:37
http://www.biopankki.fi/mika-on-biopankki/
www.auriabiopankki.fi

U
u

d
e

t 
k

a
sv

o
t

Vinkkeli Vinkkeli22 23



Elämäntapana pelastuskoiratoiminta
Pelastuskoirakko etsii kahdonneita viranomaisten apuna

Päivi Kuusela
Pelastuskoiratoiminnan pariin minut saatteli 
noin seitsemän vuotta sitten saksanpaimen-
koirani Elli. Ensimmäinen koira opetti ehkä 
ohjaajalleen enemmän kuin mitä ohjaaja osa-
si koiralle opettaa. Ellin kanssa pääsin sisälle 
toimintaan. Viime vuonna Ellillä todettiin lym-
fooma, ja hoidoista huolimatta Elli menehtyi. 

Nyt työ on lähtenyt taas alusta tsekinpai-
menkoira Myyn kanssa. Nyt minulla on selke-
ämpi ajatus siitä, miten lähtee rakentamaan 
pelastuskoiraa ilman, että toistaa samoja vir-
heitä kuin ensimmäisellä koiralla - nyt on mah-
dollisuus tehdä ihan uudet virheet.

Kurssimuotoiseen koulutukseeni kuuluvat 
mm. koulutus eri etsintämenetelmiin, maasto-
johtajakoulutus, VAPEPA-johtajakoulutus, hen-
kisen tuen peruskurssi (jota tarvitaan esimer-
kiksi etsinnän loppuessa purkuvaiheessa), ja 
sitten tietenkin koiran kouluttamiseen ja ryh-
män vetämiseen tarvittavia kursseja.  Toimin 
nykyisin Karhuseudun Etsintäkoirat ry:n pu-
heenjohtajana.

Pirkko Kangasniemi
Portugalinvesikoira Hermanni tuli meille koti-
koiraksi ja lenkkikaveriksi, kokeilimme tokoa ja 
agilityä, metsäjälkeä ja vähän palveluskoirala-
jeja. Toinen portugeesimme Tahvo tuli puoli-
vuotiaana kodinvaihtajana vain hoitoon — ja 
jäi.  Tahvo oppi ja ymmärsi nopeasti, ja halusi 

tehdä kanssani kaikkea. Lähdimme Tahvon 
kanssa tutustumaan pelastuskoiratoimin-
taan ja sehän vei sitten koko käden. 

Olen suorittanut Vapaaehtoiseen pelas-
tuspalvelun (Vapepa) etsinnän perus-, etsin-
tä-, suunnistus- ja viestintäkurssin sekä ensi-
huollon kurssin, henkisen tuen kurssi on vie-
lä käymättä. Olen myös osallistunut Pelas-
tuskoiraliiton koulutuksiin ja erilaisiin etsin-
täharjoituksiin ilman koiraa ja koiran kanssa. 
Olen käynyt Pelastuskoiraliiton pelastuskoi-
raohjaajakoulutuksen ja toimin oman tree-
niryhmän ohjaajana jokaviikkoisissa harjoi-
tuksissa työparin kanssa. 

On niin hieno nähdä, miten Tahvo nauttii 
tekemisestä, ollaan sitten metsässä, raken-
nuksissa tai raunioradalla. Ihan pikkusen 
olen Tahvosta ylpeä ja se on minua koulut-
tanut ohjaajana ja työparina paljon. Kevääl-
lä saimme oikeuden toimia etsintätehtävis-
sä koirakkona viranomaisten apuna. Sään-
nöllinen treenaaminen jatkuu, sillä taitoja 
tulee pitää yllä ja kunnon pitää olla molem-
milla kohdallaan.

Olemme täysin hurahtaneet pelastuskoiratoimintaan 
— kaikki vapaa-aika kuluu jollain lailla toiminnan ympärillä pyörivissä asioissa.

Ohjaajalta ja koiralta vaaditaan tiettyjä omi-
naisuuksia, mutta myös kouluttautumista, jo-
ka tuo varmuutta etsintään. Hyvä ohjaaja on 
yhteistyökykyinen. Kadonneen henkilön löyty-
minen vaatii yhteen hiileen puhaltamista kai-
kilta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Va-
pepan toimijoilta; mukana on pelastuskoira-
koiden lisäksi maastoetsijää, lentopelastajaa, 
sukeltajaa, henkisen tuen ihmistä ja montaa 
muuta ketjun tärkeää osasta.

Koirakon on tärkeää olla säänkestävä, maas-
tokelpoinen ja maastokuntoinen; etsinnät ta-
pahtuvat usein vaikeissa maastoissa niin hel-
teillä kuin talvipakkasilla. Taajamaetsinnällä eri-
näiset vähemmän siistit nurkat tulevat tutuiksi. 

Henkinen kantti pitää olla kunnossa, sillä et-
sinnällä eteen voi tulla vaikeita tilanteita, ku-
ten kadonneen henkilön omaisen kohtaami-
nen tai pinnan kiristyminen, kun aika juoksee 
ja etsittävää ei löydy. Täytyy varautua myös sii-
hen, että kadonnut löytyykin menehtyneenä. 

Suunnistustaito on oleellinen maastossa, 
mutta myös taajamassa tai tehtävälle siirryt-
täessä. Suunnistamista treenataan viikoittain 
harjoituksissa, tutuiksi tulevat kartta, kompassi 
ja GPS. On osattava suunnistaa myös pimeäs-
sä, jolloin tuttukin maasto näyttää ihan erilai-
selta. Maastonlukutaitoa tarvitaan myös tuu-
len suunnan ja hajujen liikkumisen arviointiin, 
jotta koiralle taataan parhaat mahdollisuudet 
ihmisen hajun saamiseen.

Ensiaputaito on tarpeellinen kadonneen 
henkilön kohtaamisessa, ja myös siltä varal-
ta, että ohjaaja, apuohjaaja tai koira loukkaa 
itsensä tehtävällä tai harjoituksissa.

Toiminta on vapaaehtoista eikä tehtävälle 
ole pakko lähteä. Etsinnän jälkeen pidetään 
purkutilaisuus, jossa omat tuntemuksensa 
saa sanoa ääneen niin, etteivät asiat jää vai-
vaamaan. Omaa ja muiden toimintaa on pys-
tyttävä arvioimaan, sillä pelastuskoirakon ke-
hittyminen vaatii palautteen antamista ja saa-
dun palautteen hyödyntämistä. 

Hyvä pelastuskoira on sosiaalinen ja 
innostunut
Koiran kouluttaminen hälytyskelpoiseksi koi-
raksi kestää keskimäärin 3 - 4 vuotta. Koira voi 
olla lähes minkä rotuinen tahansa, yhdistyk-
sessämme koiria onkin Mittelspitzistä Beau-
ceroniin ja kaikkea siltä väliltä. Hyvä koira on 
sosiaalinen ja innostunut tekemään töitä oh-
jaajalleen. 

Pelastuskoira saavuttaa hälytyskelpoisuu-
den suorittamalla haku- ja jälkikokeet. Tämän 
jälkeen koirakon, ja ehkäpä enemmän sen oh-
jaajan toimintaa arvioidaan käyttöönottotar-
kastuksessa, jossa simuloidaan etsintätehtävää. 
Alue on niin suuri, että sen läpikäymiseen me-
nee aikaa 2 - 3 tuntia. Arvioijana toimivat hä-
lytysryhmän edustaja, käyttöönottotarkasta-
ja, joka on pitkän linjan tehtävään koulutettu 
pelastuskoira- eli peko-harrastaja, sekä viran-
omaisen edustaja, yleensä koirapoliisi. Tarkas-
tuksessa arvioidaan mm. ohjaajan kykyä käyt-
tää koiraa, tehdä järkevä suunnitelma, tauot-
taa etsintää jne. Hyväksytyn tarkastuksen jäl-
keen alkavat tositoimet. 

Monipuolinen ja palkitseva harrastus 
Kaikille koiransa hälytyskoiraksi kouluttaneille 
ei välttämättä koskaan tule eteen sitä hetkeä, 
että koira löytää kadonneen. Miksi tätä sitten 
tehdään? Palkinnoksi ei saa pokaaleja, pistei-
tä tai kirjaimia koiran nimen eteen. Ei mainet-
ta eikä kunniaa siitä, että kadonnut löytyy. Et-
sijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä kaikista 
etsinnöistä puhuta julkisuudessa: Työkavereil-
le ei voi kertoa, miksi väsyttää. 

Auttaminen oikealla tehtävällä on yksi te-
kijä. Yksikin pelastettu ihmishenki on kultaa 
kalliimpi; helpotus paistaa omaisten kasvoil-
ta, kun kadonnut löytyy hengissä. 

Nykyään puhutaan paljon metsän terapeut-
tisesta vaikutuksesta. Tässä harrastuksessa met-
sässä vietetty aika on maksimaalista. Välillä te-
kee hyvää itse kullekin maata sammalmättääl-
lä, katsella tähtitaivasta ja kuunnella hiljaisuut-
ta kaukana some-maailmasta. 

Jokainen läpäisty koe tai käyttöönottotar-
kastus on myös ryhmän ansiota. Yhdessä po-
rukalla pähkäillään, miten koiran ilmaisu saa-
daan varmemmaksi, tai koira ottamaan jälki oi-
keaan suuntaan.  Tunnit vierähtävät nuotiolla 
kahvia hörppiessä ja näitä pohtiessa.

Pelastuskoiraharrastajille koko 
maailma on treenialuetta
Niin kaupungissa kuin maastossakin on joka 
kulman takana mahdollisuus kehittää koiraa. 
Kun ’tavallinen’ ihminen näkee ruman teolli-
suushallin, peko-harrastaja miettii miten siel-
lä hajut liikkuvat ja saisiko sinne järjestetyksi 
hyvän treenin. 

 On koukuttavaa seurata koiraa, kun se rat-
koo pähkinää, jonka olet sille tarjoillut. Miten 
se käyttää nenäänsä, miten hajut liikkuvat tai 
miten se seuraa ihmisen jälkeä kovalla maalla, 
jossa ihmissilmä ei erota mitään. Koira ei ero-
ta treeniä ja oikeaa tehtävää, vaan se nauttii 
itse tekemisestä. Se pilke, joka koiralle syttyy 
silmiin, kun kaivat sen työasun eli liivin esille 
— siinä on jotain, jota ei voi selittää. 

Ulkopuolisen silmissä tässä touhussa ei eh-
kä ole mitään järkeä; vapaaehtoisesti kökkiä 
ulkona säässä kuin säässä ja rämpiä umpipu-
sikoissa vuoden- tai vuorokauden ajasta riip-
pumatta, ja saada palkaksi koiran kuola naa-
malle ja haukku korvaan. Sitä ei ehkä ymmär-
rä ennen kuin sitä kokeilee. Mutta varoituk-
sen sana; kun sille antaa pikkusormen vie se 
koko käden.

Talvisen etsinnän päätteeksi löydettiin kadon-
nut Pirjo. Elli on tuonut rullan ohjaajalle. Koira 
kytketään liinaan ja mennään yhdessä ”näytöl-
le”. Kuvassa jo Elli saa palkkaa hienosti suori-
tetusta työstä. Kuva Sophie Lindström.

Koiran nenää treenataan erilaisissa ympäris-
töissä. Koiran pitää pystyä jäljestämään myös 
kovalla maalla ja ympäristössä, jossa saattaa 
olla runsaasti häiriöhajua. Jälki kulkee Pitkäjär-
ven leirikeskuksen pihassa. 
Kuva Noora Mantere

Pirkko ja Tahvo ovat löytäneet kadonneen mäen päällä olevasta hirvitornista, jonne kadonnut oli 
kiivennyt suojaan.  Harjoitus oli vaikea, sillä ihmisen hajua levittäytyi isolle alueelle. Mutta kokenut 
koira ratkoo tällaisenkin pähkinän. Kuva Päivi Kuusela

Pelastuskoiratoiminnan tarkoituksena on kouluttaa ohjaajia ja koiria, eli pelastuskoi-
rakoita toimimaan kadonneen henkilön etsinnässä viranomaisen apuna. Useita tun-
teja ja kilometrejä vaativalle tehtävälle lähdetään arkena tai pyhänä, satoi tai paistoi. 
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Sairaanhoitopiiri SuomiAreenalla 2017

Erityisesti lapset olivat innostuneita opettelemaan paineluelvytystä ensi-
hoidon tehtäväpisteellä Eero Helppolaisen (oik) opastuksessa. Pauli Pii-
lola (vas) leimasi tehtävän suoritetuksi lasten tapahtumapasseihin. En-
sihoidon lääkäriyksikön auto ja ambulanssi kiinnostivat myös perheiden 
isompia.

Ensihoitoyksikkö antoi auto-onnettomuuden uhrille ensihoitoa onnetto-
muuspaikalla #saankopelastaa -tapahtuman vesipelastusnäytöksessä.  
Lähes koko pelastusharjoitusalueelle tullut yleisö kokoontui seuraamaan 
näytöstä.  Ennen elvytystä pelastuslaitoksen pintapelastaja paikallisti ve-
teen suistuneen auton kuljettajan, jonka sukeltaja nouti. 

Esa Vastamaa opetti päivystyksen osuudella defibrillaattorin käyttöä. Tä-
män hyödyllisen taidon voi opetella ensiapukurssilla. Defibrillaattoreita 
on sijoitettu useisiin Porin ostoskeskuksiin. 

Kätilöiden telttavuorolla paikalla piipahti Suomen sosiaali- ja diakonia-
työn uranuurtaja Aurora Karamzin. Kätilömme Leea Lanki (vas), Kaisa 
Lemström, Henna Rosenbom ja Marianne Luoma olivat pukeutuneet eri 
aikakausien työasuihin. 

SuomiAreenan kansalaistorilla Porin psykiatrian poliklinikan väki kan-
nusti ihmisiä kirjoittamaan liimalapputaululle voimaannuttavia asioita. 
Riku Urholin esittelee tuloksia.

Sosiaalipalvelujen toimialue esittäytyi kansalaistorilla. Nähtävänä oli viit-
teitä menneiltä ajoilta, sillä onhan toiminta jatkunut Satakunnassa jo yli 
60 vuoden ajan. Merja Paavola (oik) piti ohikulkijoille tietovisaa sosiaali-
palveluista.

Suomen Lions-liitto ry juhlistaa 100-vuotisjuhlaa yhdes-
sä 100-vuotiaan Suomen kanssa. Yksi 100-vuotispalvelun 
haasteen teemoista on näkökyky. Lions Club Pori / Meri-
Porin edustajat presidentti Jarmo Kivistö ja varapresident-
ti Harri Aaltonen lahjoittivat juhlavuoden kunniaksi Sata-
kunnan keskussairaalan silmäpoliklinikan lapsipotilaille 
pehmoleluja yhteistyössä ABC Tikkulan aseman kanssa. 

Lahjoituksen vastaanottivat osastonhoitaja Meritta 
Heino ja silmäpoliklinikan vastaava sairaanhoitaja An-
ne Kuuri-Riutta.

Lahjoitus
Teksti ja kuvat TARU TOLPPO

Teksti MERITTA HEINO kuva ESKO TUOMINEN

Huollon johtaja Tapio Kallio, sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ja Skans-
ka Talonrakennus Oy:n tulosyksikön johtaja Kari Sundelin allekirjoitti-
vat 11.8.2017 jo työn alla olevan H-rakennuksen urakkasopimuksen.

Urakkasopimusten mukaan rakennus on valmis ja rakennuttajalle 
luovutettu viimeistään 24.11.2018. Rakennuksen käyttöönotto tapah-
tuu vaiheittain vuoden 2019 alkupuolella.

Uuteen H-rakennukseen sijoittuvat obduktio, sairaala-apteekki, tek-
ninen keskus sekä SataDiagin ja ruokapalvelukeskuksen hallinnot.

Uuden H-rakennuksen laajuus on 8.435 br-m2 ja tilavuus 36.800 
m3. Rakennuksesta tulee 5-kerroksinen, yksi kerros sijaitsee maan alla. 

H-rakennuksen 
rakennusurakkasopimus 

on allekirjoitettu
Teksti TAPIO KALLIO kuva IRMA HILTUNEN

Video-ohjausta ja tiedottamista
kansalaisille ja henkilökunnalle

Käynnistimme tammikuussa kehittämisylihoitaja Marita Koivu-
sen vetämän videotuotannon kehittämishankkeen, jossa suunni-
teltiin sairaanhoitopiirin videomateriaalin tuottamisen, julkaise-
misen ja ylläpidon toimintamalli. Hanke toteutettiin yhteistyös-
sä Medbit Oy:n ja Dream Broker Oy:n kanssa. 

Käytössämme on pilvipohjainen Dream Broker -ohjelmisto 
online-videoiden tuotantoon, editointiin ja jakeluun. Tavoit-
teena on tuottaa videoita potilas- ja asiakasohjaukseen, henki-
lökunnan koulutukseen sekä yleiseen tiedottamiseen. Käytös-
sämme on 20 lisenssiä. 

Videon kuvaamiseen käytetään älypuhelinta, tablettitietoko-
netta tai varsinaista videokameraa. Videon tarkoituksena on tii-
viisti tuoda esille asiasisällön pääviesti, jonka pystyy kertomaan 
lyhyesti muutamassa minuutissa. Videoiden kuvaamisesta, edi-
toinnista ja julkaisemisesta järjestettiin koulutusta.Käy katso-
massa videoita Satakunnan sairaanhoitopiirin intrasta Potilas-
hoito ja Hoito-ohjeet osiosta. 

Pääkäyttäjät ovat  Elisa Ranne, Taru Tolppo ja Tuula Pajamäki.

Kanavien omistajat toimi- ja vastuualueittain
– Konservatiivisen hoidon vastuualue: Anniina Tormonen, 

Minna Laiho, Päivi Lönnberg, Tapio Kallio
– Koulutus ja rekrytointi: Anna-Kaisa Kautto, Marjo 

Lambacka
– Lasten- ja naisten sekä synnytyksen vastuualue: Katri 

Mattila, Terhi Nordberg
– Operatiivisen hoidon vastuualue:  Marjukka Toivonen
– Psykiatrisen hoidon vastuualue: Marika Pöyri-Pirkola, 

Marko Tähtinen
– SataDiag: Anniina Lehtiranta, Raili Suutari. Sari Tarkkio, 

Vesa Rasikko
– Sosiaalipalvelut: Henrik Viljanen, Jyri Astokari

Teksti ELISA RANNE
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Mikä upea lomapäivän aamu! Aurinko esittäytyy koko komeudessaan. 
Päätän lähteä tutustumaan Pietarin lähistöllä sijaitsevaan Katariinan pa-
latsiin. Palatsin pihalla eteeni levittäytyy uskomaton näky: 306 metriä 
taivaansineä ja ikkunoita. Sisällä palatsissa salit ovat huikean kauniit 
ja valoisat. Ikkunoiden väleissä on peilejä ja kynttelikköjä, jotka on ko-
risteltu kullalla päällystetyillä puukaiverruksilla. Kattoja peittävät maa-
laukset. Parketeissa käytetyt useat eri puulajit muodostavat kauniita 
kuvioita ja turistin kierros alkaakin pukemalla jalkineiden päälle suo-
japussit. Täällä on tanssittu ja juhlittu, mutta myös asuttu ja työsken-
nelty. En ihmettele, että Katariina Suuri vietti palatsissa koko kesän ai-
na syksyyn asti ja Pietari Suuri kertoi, että sai palatsissa työskennel-
lessään päivässä saman verran aikaan kuin viikossa Pietarissa. Palatsi 
kärsi suuria vaurioita toisessa maailmansodassa. Säilyneiden kuvien ja 
maalausten perusteella iso osa siitä on entisöity ja työ jatkuu edelleen.

Saaren kartanosta Katariinan palatsiksi 
Saarimoisio eli Saaren kartano sijaitsi Pietarista noin 25 km etelään. Ti-
la päätyi vuonna 1710 keisarinna Katariina I:lle, joka rakennutti paikal-
le kivitalon ja muotopuutarhoja. Katariinalta tila siirtyi hänen tyttärel-
leen Elisabetille, joka rakennutti sinne suuren kesäpalatsin. Ruplia ku-
lui mahtavat 1,2 miljoonaa ja kultaakin noin 100 kg. Elisabetin jälkeen 
Katariina Suuri rakennutti alkuperäiseen barokkirakennukseen uus-
klassisen laajennuksen. Aikojen kuluessa kylän nimeksi tuli Tsarskoje 
selo eli Tsaarin kylä. Neuvostokaudella kaupungin nimeksi muutettiin 
Pushkin, siellä asuneen runoilija Pushkinin mukaan.

Meripihkasali
Alkuperäinen meripihkasali rakennettiin 1700-luvun alussa Preussis-
sa. Kerrotaan, että Pietari Suuri ihaili sitä ja vaihtoi sen 55 krenatööriin 
ja mukiin. Sali tuotiin ensin Talvipalatsiin, josta Elisabeth siirrätti sen 
Katariinan palatsiin. Samalla meripihkapaneeleita suurennettiin ja yli 

Matkakohteena Katariinan palatsi
Teksti ja kuvat ANNE TOIVONEN

6 tonnia kaiverrettua meripihkamosaiikkia peitti seiniä.
Ennen toista maailmansotaa seinät peitettiin tapeteilla, jotta saksalaiset 

eivät olisi löytäneet aarretta. Juoni ei onnistunut ja saksalaiset purkivat sei-
nät 36 tunnissa eikä niistä ole sen jälkeen löytynyt kuin pieni mosaiikkiupo-
tustyö. Meripihkahuoneen entisöinti kesti parikymmentä vuotta ja osa siitä 
rahoitettiin saksalaisten lahjoituksilla. Palatsissa saa kuvata, ainoastaan Me-
ripihkasalissa se on kielletty.

Palatsin maa-alue on lähes 560 hehtaaria ja siihen kuuluvat alkuperäiset 
puutarhat ja Katariina Suuren teettämä maisemapuisto. Kesäisin upeaan 
puistoalueeseen on erillinen pääsymaksu. 

Palatsiin pääsee kätevästi taksilla, linja-autolla tai junalla. Minulle annettiin 
hotellista kartta, jonka avulla löydän linja-autolle ja venäjänkielinen teksti 
annettavaksi linja-auton kuljettajalle. Yksin matkustavan turistin kannattaa 
palatsissa ottaa maksullinen ääniopastus. Englanninkielinen selostus on sel-
keä ja perusteellinen, totesin kun turistiryhmä toisensa jälkeen ohitti minut. 

Juhlakattaus
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Severin ja Juliuksen kanssa Kirjurin kesäteatterissa Risto Räppääjä ja Nuudelipää –esityksessä 
14.6.2017. Lukijan mukavimman kesäkuvan lähetti Päivi Kiuru, poikien mamma.

Lukijan kuva

Lähetä meille 
lukijan kuva

Joulun odotuksen 
tunnelmasta!

Lähetä kuva osoitteella
vinkkeli@satshp.fi

Tarjoamme 
Vinkkelissa julkaistavan kuvan 

lähettäjälle lounaan henkilöstö-
ravintolassa.

Näissä puvuissa on juhlittu. Kultaa kaakeliuunissakin. Juhlasali on koristeltu lattiasta kattoon.
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Satakunnan keskussairaala täyttää 80 vuotta!
Teksti Mari Viljanen-Peuraniemi

Satakunnan keskussairaalan sairaalarakennus täyttää 80 vuotta 27.11.2017. Juhlapäivää var-
ten on nimetty toimikunta järjestämään päivän juhlatilaisuuksia. Juhlatoimikunnan jäsenet 
ovat Eija Vaula, Kati Hakanen, Mari Viljanen-Peuraniemi, Heidi Purola, Saija Kallio, Elina Laak-
sonen, Maritta Visuri, Anne Hiljanen, Eeva Ranki, Eija Koivisto, Monica Vuorsola, Taru Tolppo 
ja Rauno Valovirta. Suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä ja juhlan tuntua on jo ilmassa. 
Päivän aikana sairaalassa on luvassa yleisötilaisuuksia, musiikkia, historian havinaa talvipuu-
tarhassa, teemaan sopivaa lounasta ja H-rakennuksen peruskiven muuraus. Päivän kruunaa 
keskussairaalan henkilökunnan iltajuhla. 

Kutsu iltajuhlaan lähetetään pian, ole kuulolla!

Toimintakertomus 1937:
”Vakinaisia lääkäreitä on ylilääkäri, kirurgialilää-
käri, 4 osastolääkäriä, ja 1 alilääkäri. Lisäksi voi 
sairaalassa samanaikaisesti olla 5 ylimääräistä 
lääkäriä, kukin 3 kk:sta 1 vuoteen kerrallaan. Yli-
määräisinä lääkäreinä ovat joko lääket.lisensi-
aatit tai vanhemmat lääketieteen kandidaatit.

Henkilökuntaan kuuluu lisäksi 1 saarnaaja, 1 
taloudenhoitaja, 1 kirjanpitäjä, 2 konttoriapu-
laista, 1 ylihoitajatar, 1 yöylihoitajatar, 1 käti-
lösairaanhoitajatar, 3 kätilöä, 37 hoitajatarta, 1 
konemestari, 1 koneenhoitaja, 1 emännöitsijä, 
1 pesunjohtajatar, 2 vahtimestaria, 1 hieroja. 

Porin uusi yleinen sairaala valmistui kesällä 1937. 
Sairaala muutti vastavalmistuneeseen sairaalara-
kennukseen Tiilimäelle 27. heinäkuuta. Vihkiäis-
juhla pidettiin 27.11.1937.

Palveluskuntaan kuuluu 3 lämmittäjää, 1 
emännöitsijän apulainen, 3 keittäjää, 1 leipo-
ja, 9 keittiöpalvelijaa, 2 tarjoilijaa, 1 ompelija, 
2 lastenhoitajaa, 10 pesijää, 1 yövartija, 4 apu-
miestä, 1 kylvettäjä, 25 siivoojaa, 3 puhelinhoi-
tajaa ja 1 puutarhuri.”

Lähde
Aarne Seppälä: Potilaan parhaaksi, menestyk-
sellistä sairaalatoimintaa Satakunnassa vuo-
desta 1878.


