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Me olemme Satasairaala
– tule mukaan brändityöhön!

Vuosi sitten marraskuussa juhlimme Satakunnan kes-
kussairaalan 80-vuotisjuhlia. Nyt katsomme sairaalam-
me tulevaisuuteen. 

Jos kysyisimme satakuntalaisilta haluavatko he säi-
lyttää maakunnassa oman päivystävän sairaalan, niin 
uskon, että vastaukset olisivat pelkästään myöntäviä. 

Yksityisten toimijoiden tapaan meidän on aika nä-
kyä, kuulua ja erottua. Meidän on kerrottava ja oltava 
ylpeitä korketasoisesta osaamisestamme ja vakuutet-
tava erinomaisella asiakaspalvelullamme.

Me haluamme, että satakuntalaiset valitsevat omak-
si ja läheistensä hoitopaikaksi Satasairaalan. Me haem-
me ja toivotamme tervetulleiksi joukkoomme osaajia 
ja asiantuntijoita, jotka ovat innostuneita kehittämään 
laadukasta tutkimus-, hoito- ja palvelukulttuuria.

Palvelut ja tuotteet tarvitsevat brändin menestyäk-
seen ja erottuakseen kilpailijoistaan. Me rakennam-
me tulevaisuuden vetovoimaisen Satasairaalan brän-
diä juuri nyt! Suunnittelutoimisto Aline on suunnitel-
lut Satasairaalalle  palvelulupauksen ja kaksi erilaista 
visuaalista ilmevaihtoehtoa,  joista valitsemme toisen 
Satasairaalan logoksi ja ilmeeksi.

Tule  mukaan brändityöhön! Tutustu brändisuunnit-
teluun Henkan etusivulla olevan linkin kautta ja kerro 
millainen on sinun tulevaisuuden Satasairaalasi.

Julkistamme Satasairaalan brändin sairaanhoitopiirin 
henkilöstöjuhlassa, joka pidetään 16.11.2018 SAMK:n 
Agorasalissa. Tervetuloa!

Ermo Haavisto
sairaanhoitopiirin johtaja
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Vaihtoehto 1.
”Solukko”

Tule mukaan 
Satasairaalan 
brändityöhön!
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Vaihtoehto 2. 
”Ihminen”

Satasairaalassa työskentelemme yhdessä Suomen 
huippusairaaloista. Nyt on aika kertoa siitä myös muille. 
Tärkeintä on tuoda esiin Satasairaalan erikoisosaamista 
jokaisessa kohtaamisessa sairaalassa ja sen ulkopuolella.

Haluamme vahvistaa Satasairaalan mielikuvaa lähellä 
olevana huippusairaalana, että yhä useampi valitsee 
Satasairaalan.

Osallistu osoitteessa 

satasairaala.brandbook.fi

Osallistuneiden kesken arvotaan 
kolme illalliskorttia henkilöstö-
juhlaan 16.11.2018.
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Tavoitteena 
kilpailukykyinen Satasairaala

Brändityön tavoittena on vahvistaa kilpai-
lukykyä ja erottua muista saman alan toi-
mijoista. Satasairaalan brändityö käynnis-
tyi jo viime vuoden marraskuussa, kun Sa-
tasairaalan projektiryhmä päätti tilata Sa-
tasairaalalle logon,  visuaalisen ilmeen ja 
brändilupauksen suunnittelutoimisto Ali-
nelta (Aline.fi).

Brändityöryhmän perustettiin suun-
nittelutyön tueksi
Satasairaalan projektiryhmä perusti suun-
nittelutoimiston yhteistyökumppaniksi 
brändityöryhmän ja nimesi siihen Satasai-
raala-hankkeen projektijohtaja Anssi Luo-
man ja minut, sillä markkinointiviestintä ja 
brändivalvonta kuuluvat viestintäassisten-
tin tehtäviin. Lisäksi ryhmään nimettiin asia-
kaspalvelupäällikkö Mari Viljanen-Peura-
niemi, erikoissuunnittelija Minna Alhonen 
ja laatupäällikkö Jouko Alinen. 

Etsimme marraskuussa Henkan Ajankoh-
taista-palstalla julkaistulla ilmoituksella ryh-
mään lisäjäseniä, ja näin mukaan liittyivät 
sairaanhoitaja Minna Westergård päivä-
kirurgian yksiköstä ja  osastonhoitaja Kai-
su-Leena Mäkelä päivystyksestä. Alku-
vuodesta Minna Alhonen siirtyi virkava-
paalle ja hänen tilalleen tuli rekrytointi-
suunnittelija Laura Poikkeus.

Kokoontumisia ja kotitehtäviä
Kokoonnuimme Alinen suunnittelijoiden 
kanssa useaan otteeseen tammikuusta al-
kaen. Tapaamisissa jaettiin puolin ja toisin 
tietoa käytännön työstä, tutkimus-, hoito-, 
toimenpide- ja kuntoutusprosesseista ja toi-
minnan tavoitteista. Annoimme taustatie-
toja, vertasimme toimintojamme ja visu-
aalista ilmettämme kilpailijoihin, mietim-
me kilpailuetua, laatumielikuvia ja tarkas-
telimme palvelujen tuottamista niin  asiak-
kaan kuin ammattilaistenkin näkökulmasta. 

Koko maakunnan Satasairaala
Mielestämme on tärkeää, että kaikki sa-
takuntalaiset kokevat Satasairaalan maa-
kunnan omaksi sairaalaksi. Mietimme kei-
noja, joilla voisimme tuoda maakunnan 
ja kotikunnat vahvemmin mukaan sairaa-
laympäristöön, ja toivottavasti pääsemme 
myös toteuttamaan tuumaustalkoissa kek-
sittyjä ideoita.

Ilmevaihtoehdot Ihminen ja Solukko 
– kumman sinä valitset?
Alinen suunnittelema brändilupaus ja kak-
si visuaalista ilmevaihtoehtoa esiteltiin sai-
raanhoitopiirin virkamiesjohdolle kevään ai-
kana. Nyt olemme edenneet siihen vaihee-
seen, jossa kaikilla on mahdollisuus  tutus-

tua tekemäämme työhön. Henkan etusivul-
la olevasta linkistä ”Osallistu tästä brändi-
työhön” jokainen voi katsoa työn eri  vai-
heita ja tuloksia. Kohdasta Kartoitusvaihe 
löytyvät brändityön vaiheet ja brändilu-
paus. Erikoistunut sinuun  -kohdassa voit 
lukea ydinviestit, joiden pohjalta brändi-
lupaus on muodostettu ja mitä se tarkoit-
taa  meille ammattilaisina,  asiakkaillem-
me ja potilaillemme ja koko Satakunnalle.

Asioiden tarkastelu mielikuvien, maineen 
ja markkinoinnin näkökulmasta on tehnyt 
brändityöstä todella mielenkiintoista ja pal-
kitsevaa. Toivottavasti innostuksemme on 
tarttuvaa laatua!

Me viemme Satasairaalan tarinan  
tulevaisuuteen
– Tehdään yhdessä Satasairaalasta Suo-
men paras sairaala ja Suomen paras työ-
paikka, sanoo sairaanhoitaja Minna Wester-
gård Henkassa olevassa esittelyvideossaan.

Ei lisättävää!

Teksti Taru Tolppo kuva Johanna Sjövall

Kummasta
Satasairaalan

logo- ja ilmevaihtoehdosta sinä 
pidät enemmän ja miksi?

Katso ilmesovellukset – dokumenttipoh-
jat, käynti- ja henkilökortit yms. – 

Henkan etusivulla olevasta linkistä.

 Osallistuneiden kesken
arvotaan kolme illalliskorttia

henkilöstöjuhlaan 
16.11.2018.

”Tehdään yhdessä Suomen paras sairaala 
ja paras työpaikka!”
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Satasairaala-hankkeen ensimmäinen vai-
he eli mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
tulevaisuuden toimintamallien ja toimin-
nan kannalta mahdollisimman hyvän uu-
disrakennuksen suunnittelu etenee. Tarkoi-
tuksena on, että ensi vuoden alkupuolel-
la sosiaali- ja terveysministeriöltä on saa-
tu lupa välttämättömälle rakennushank-
keelle – Suomen vanhimpiin kuuluva psy-
kiatrinen sairaalarakennus Harjavallassa 
on tullut auttamattomasti tiensä päähän. 

Uudisrakennus on tarkoitus rakentaa ny-
kyisten S- ja L-rakennusten paikalle. Huike-
an paljon arvatenkin on vielä hommaa, jot-
ta vuonna 2021 Satakunnan alueen kaik-
ki psykiatrinen osastohoito ja osa avohoi-
dosta pääsee siirtymään uusiin tiloihin. On 
suorastaan nastaa olla mukana psykiatrian 

Teksti ja kuva Taru Tolppo

Mitä kuuluu Satasairaala-hankkeelle?

asiantuntijoiden mukana suunnittelutyös-
sä ja vilpittömästi voin sanoa, että ryhmä 
on tehnyt erinomaista työtä!

H-rakennus nousi harjakorkeuteen 
toukokuussa

Uuden H-rakennuksen harjannostajaisia 
vietettiin 9. toukokuuta perinteiseen ta-
paan. Harjannostajaisten kutsuvieraina oli-
vat H-rakennuksen rakentajat ja suunnitte-
lijat, valmiiseen rakennukseen muuttavien 
yksiköiden henkilöstö sekä sairaanhoitopii-

rin virkamies- ja luottamushenkilöjohtoa.
Rakennuttajan puheenvuoron käytti ra-

kennustoimikunnan varapuheenjohtaja Ilo-
na Wessman ja urakoitsijan puheenvuoron 
Skanska Talonrakennus Oy:n tulosyksikön 
johtaja Kari Sundelin. Luottamusmiehen 

puheenvuorolla äänessä oli Esko Hietikko.
Harjannostajaishetken vei viihteen puo-

lelle Tom Lindholm alias Tohtori Pekka Tut-
tava. Tilaisuuden juonsi Julle Kallio.

Kiitokset jälleen ruokapalvelukeskuksel-
le herkullisesta hernekeitosta!

Satasairaalan brändi
Ajankohtaisena asiana on Satasairaalan 
uuden brändin luominen. Ihan tavallise-
na lastenlääkärinä alkuun tunnustan aja-
telleeni, että kaikenlaista höpsötystä sitä 
onkin, kun uuden brändin luomisesta pää-
tettiin. Olen joutunut tarkistamaan kanto-
jani – kuten niin monesti aiemminkin. Us-
kon, että uusi brändi saa aikaan positiivis-
ta fiilistä Satasairaalaa kohtaan – sekä asi-
akkaidemme että kaikkien meidän työnte-
kijöiden mielissä. 

Lopuksi haluan kannustaa meitä kaikkia 
ottamaan kantaa brändin visuaalisin ilme-
vaihtoehtoihin.  Linkki on Henkan etusivulla.

Kertomalla mielipiteesi  vaikutat!

Teksti Anssi Luoma kuva Taru Tolppo

Vinkkeli 3 / 2018 7



Teksti Jari Hakala kuva Taru Tolppo
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Teen yhteistyötä työhyvinvointiin, työtervey-
teen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa 
työntekijöiden ja esimiesten lisäksi sairaan-
hoitopiirin johdon ja muiden asiantuntijoiden 
kanssa. Työkenttä kattaa koko sairaanhoito-
piirin, mutta toimi- ja vastuualueet on kui-
tenkin jaettu vielä kolmen päätoimisen val-
tuutetun kesken. Minun aluettani ovat yhty-
mähallinto, sosiaalipalvelut sekä psykiatria. 

Työtehtävieni vuolas virta koostuu lukui-
sista puroista. Karkeasti laskien hieman yli 
puolet työajastani kuluu tietokoneen ja pu-
helimen ääressä työhuoneessa. Toinen puo-
li on mm. yksiköissä käymistä, tapaamisia ja 
suunnittelua. 

Näin tänäänkin. Aloitan aamun seitsemäl-
tä sähköpostin ja työturvallisuusilmoitusten 
lukemisella. Yksiköillä on vastuu HaiPro-il-
moitusten käsittelystä ja mahdollisten toi-
menpiteiden toteuttamisesta, mutta seu-

”Pyrin olemaan hyvien käytäntöjen  
sanansaattaja”

raan ilmoituksia ja avustan esimiehiä tar-
peen mukaan. Nyt huomaan yhden työta-
paturman johtaneen työntekijän loukkaan-
tumiseen ja sairauspoissaoloon, joten sovin 
ajan tilanteen selvittämiselle. Tapaturmien 
tutkinnassa pyrimme löytämään syyllisen 
sijaan myötävaikuttavia tekijöitä, jotka ovat 
johtaneet tapaturman syntyyn.

Keskustelemalla varmistuvat yhteiset 
linjaukset
Aamupäivällä tapaamme valtuutettujen 
kesken ja käymme läpi ajankohtaisia asioi-
ta. Työryhmässä keskustelemalla saa no-
peasti toisen ja kolmannenkin näkökul-
man itseä mietityttävään asiaan. Keskus-
telemme tänään ohjeiden päivittämisestä 
ja mietimme eri yksiköiden toimintatapoja 
ja työn tekemisen tarpeita. Pyrimme sitten 
yksiköissä kiertäessämme kertomaan hy-

viksi havaituista käytännöistä.
Iltapäivällä vastaan sähköpostilla kysymyk-

siin sisäilmaongelmien selvittämisestä, riski-
enarvioinnista ja turvallisuustyöryhmän tu-
levasta kokouksesta. Kokoan myös kuvaajia 
työturvallisuusilmoitusten tilastotiedoista. 
Näin alkuvaiheessa valtuutetun kautta asi-
oiden selvittelyyn ja opiskeluun kuluu aikaa. 
Luen oppaita, työsuojeluhallinnon, työtur-
vallisuuskeskuksen, työterveyslaitoksen ym. 
nettisivuja ja kysyn neuvoa eri ihmisiltä.

Päivän lopuksi kirjaan ylös mielessä ole-
via asioita ja tarkistan, mitä olinkaan suun-
nitellut seuraaviksi päiviksi. Näin pyrin pi-
tämään kesken olevat asiat järjestyksessä 
odottamassa seuraavaa työpäivää. Samal-
la voin olla mahdollisimman hyvin huoleh-
timatta työasioista vapaa-aikana.

Työsuojelu-
valtuutetun työ 
perustuu lakiin 

työsuojelun 
valvonnasta.
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Palvelusuunnittelijat
Palvelusuunnittelijat tekevät yksilöllistä pal-
velutarpeen arviota eli arvioivat mitä kukin 
asiakas tarvitsee, kuinka paljon tukea ja apua 
hän tarvitsee ja mikä yksikkö vastaa juuri hä-
nen tarpeitaan. Palvelutarpeen arviossa ko-
rostuvat yhteistyö asiakkaan, asiakkaan lä-
hi-ihmisten ja kotikunnan sosiaalityönteki-
jän kanssa, jotta palvelutarve tulee oikein 
määriteltyä.

Palvelusuunnittelija Katja Heikkilä koordi-
noi Antinkartanon kuntoutuskeskukseen se-
kä Porin ja Ulvilan alueella sijaitseviin asu-
misyksiköihin ohjautuvia asiakkaita. Palvelu-
suunnittelija/sosiaalityöntekijä Riikka Sänt-
ti puolestaan koordinoi muissa Satakunnan 
kunnissa sijaitsevia asumisyksiköitä, tuettua 
asumista, perhehoitoa sekä Kamu-tupia. Li-
säksi Riikka toimii sosiaalityöntekijänä mo-
niammatillisilla vastaanotoilla erityisosaa-
miskeskuksessa.

KAS-ryhmä tarttuu 
asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin

Kuntoutuksen ja asumisen suunnittelun ryhmä KAS  
on sosiaalipalveluihin vuoden 2016 alussa perustettu työryhmä.  

Työryhmässä vaikuttavat kaksi palvelusuunnittelijaa ja palveluohjaaja.

Menetelmiä ja keinoja arkeenPalvelusuunnittelijat Riikka Säntti ja 
Katja Heikkilä

Palveluohjaaja Eeva-Maria Silvan

Palveluohjaaja
Palveluohjaaja Eeva-Maria Silvan tarttuu 
tuumasta toimeen, kun asiakkaan sijoittumi-
nen yksikköön on tapahtunut. Yhdessä asi-
akkaan työryhmän kanssa hän suunnittelee 

ja arvioi menetelmiä ja keinoja, joilla asiak-
kaan asumista ja kuntoutusta voidaan tukea 
ja edistää. Palveluohjaaja toimii työkalupak-
kina ja on yksiköiden työntekijöiden tukena.

KAS-kolmikko edistää, kehittää ja  
kouluttaa
 Asiakkaiden asumista ja kuntoutusta suun-
niteltaessa ja toteutettaessa tavoitteena on 
tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä. 
Tässä keskiössä ovat asiakkaan itsemäärää-
misoikeus ja itsenäinen suoriutuminen. KAS-
kolmikko kouluttaa, ohjaa ja tukee yksiköi-
den työntekijöitä näiden toteutumisessa. Li-
säksi KAS-kolmikko kehittää verkostotyötä ja 
asiakastyön dokumentointia yhdessä mui-
den sosiaalipalvelujen toimijoiden kanssa. 

Sosiaalipalveluissa arvostetaan laadukas-
ta asiakastyötä, asiakaslähtöisiä dokument-
teja ja laadukasta verkostotyötä asiakkaan 
ensikohtaamisesta neuvotteluihin.

Teksti Riikka Säntti ja Eeva-Maria Silvan
Kuvat Eeva-Maria Silvan ja Anne Toivonen
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Teksti Tiia Tervamäki, Taija Ruohomäki ja Jaana Valli kuvat Jaana Valli

Eräänä lauantaiaamuna päivystyk-
sessä...

Päivystyspoliklinikan aamuvuorossa on 
ruuhkaa. Vuorovastaavana toimiva Paula 
ottaa potilasta vastaan. Toiminnan kes-
keyttää vuorovastaavan kännykän pirinä. 
Paula vaientaa soittoäänen ja jatkaa po-
tilaan kanssa pahoitellen puhelimen ai-
heuttamaa keskeytystä. Potilaan poistut-
tua hän soittaa takaisin ja ottaa vastaan 
sairaslomailmoituksen, joka koskee alka-
vaa iltavuoroa. 

Puhelun jälkeen soi Virve , ja ensihoito 
ilmoittaa ennakkoilmoituksen potilaista. 
Tilanne on päivystyksessä kiireinen. Po-
tilaita on ruuhkaksi asti lisäpaikoilla ja 
ennakkoilmoituksella on tulossa kolme 
potilasta liikenneonnettomuudesta, jol-
loin pitää järjestää  traumatiimit poti-
laita hoitamaan. 

– Mistä työvuoroon tekijä tähän tilan-
teeseen? miettii Paula. Vaihtoehdot ovat 
varahenkilöstö, soitto teholle tai puutok-
sen ilmoittaminen ryhmätekstiviestillä va-
paapäivää viettäville työntekijöille. Tar-
ve on välitön, koska aamuvuoro on koh-
ta päättymässä. Iltavuorosta puuttuu sai-
raanhoitaja akuutti- ja hätätilahuoneesta. 
Paula tarkastaa varahenkilöstön tilanteen 

Vuorovastaavat varmistavat 
päivystystoiminnan sujuvuuden 
iltaisin, öisin ja viikonloppuisin

RESPA-ohjelmasta ja soittaa teholle, mutta 
nämä eivät tuota apua resurssivajaukseen. 
Akuuttihuoneessa aamuvuorossa työsken-
nellyt hoitaja lupautuu jatkamaan vuoro-
aan, jos ryhmätekstiviesti ei tuota tulos-
ta. Vuorovastaava siirtyy hätätilahuonee-
seen järjestämään hoitotiimit ja työsken-
telee myös itse ennakkoilmoituksella tul-
leiden potilaiden parissa. 

Ennen kotiin lähtöä tulee kirjoittaa vuo-
roraportti. Siinä Paula kertoo henkilöstö-
resurssiasiasta, potilastilanteesta ja työ-
vuoron yleisestä sujuvuudesta. Iltavuoro-
laisten saavuttua, Paula antaa kollegal-
le suullisen raportin aamun tapahtumis-
ta ja tekemistään ratkaisuista. Iltavuoron 
vuorovastaavana työskentelevä Elina jat-
kaa tästä. Hetken kuluttua hän saa teksti-
viestillä ilmoituksen, että iltavuoroon saa-
daan työntekijä sairaslomaa paikkaamaan. 

Vuorovastaavan työ on haastavaa, 
mielenkiintoista ja vastuullista 
Vuorovastaava kiertää vuoronsa aikana kaik-
ki päivystyksen työpisteet useaan kertaan 
saadakseen tilannekuvan päivystysalueel-
ta. Hoitajaresurssia voidaan siirtää eri työ-
pisteiden välillä tilannekohtaisesti ja osaa-

minen huomioon ottaen. Vuorovastaava 
ottaa vastaan sairaslomailmoitukset virka-
ajan ulkopuolella, järjestää sijaiset ja vaa-
tivissa potilassiirroissa järjestää tarvittavan 
hoitajaresurssin ambulanssiin. Henkilöstön 
osaaminen, riittävyys ja potilasturvallisuu-
den takaaminen otetaan huomioon pää-
töksiä tehdessä. Talossa toimivasta vara-
henkilöstöstä (RESPA) voidaan varata äkil-
lisiin puutoksiin hoitajia. Äkillisissä hätäti-
lanteissa teho-osaston koordinaattorin tai 
ensihoidon kenttäjohtajan kautta voidaan 
pyytää hoidollista lisäresurssia.

Vuorovastaava toimii yövuoroissa lisäksi 
puhelinneuvonnassa, Triage-hoitajana te-
kemässä tilannearviota tulevista potilaista 
ja ottaa vastaan ennakkoilmoitukset Virve-
puhelimella. Virve on valtakunnallinen ja 
suojattu viranomaisten radioverkko. Vuoro-
vastaavien toimenkuvaan kuuluu myös eri-
laisten erityistilanteiden hoitaminen, kuten 
suuronnettomuustilanteessa päivystyksen 
hoitotyön toiminnan koordinointi. 

Vuorovastaavien toimintamalli otettiin 
käyttöön vuoden 2014 alussa. Tehtävän-
kuva on vuosien aikana laajentunut ja va-
kiintuneen toiminnan kautta myös selkey-
tynyt. Vuorovastaavien toiminnasta ja teh-
täväkuvan sisällöstä vastaavat päivystyksen 
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Teksti  Ta-

ylihoitaja Katriina Peltomaa ja osastonhoi-
tajat Sam Fagerlund ja Kaisu-Leena Mäkelä. 

Mitä vuorovastaavan työ vaatii? 
Hyvät vuorovaikutustaidot  ja organisoin-
tikyky korostuvat vuorovastaavan työssä. 
Neuvottelut eri toimijoiden ja yksiköiden 
kanssa, tiedottaminen sekä ohjaus työyh-
teisön sisällä ja ulkopuolella ovat päivittäis-
tä toimintaa. Ruuhkatilanteissa hyvä poti-
laiden ja omaisten informointi on tärkeää. 
Työ vaatii harkintaa, vastuunottoa ja päätök-
sentekoa ennakoimattomissa ja haasteelli-
sissa henkilöstö- ja potilastilanteissa. Muu-
toksen- ja stressinsietokyky ovat myös tär-
keitä ominaisuuksia, sillä psyykkinen kuor-
mittavuus ja paineisuus jatkuvat toisinaan 
koko työvuoron ajan. Päivystystyön hekti-
syys tuo siihen erityispiirteensä. 

Tällä hetkellä vuorovastaavina toimi-
vat Sanna Kuhlman, Hanna Akola, Paula 
Salonen, Elina Vainio, Johanna Simon-Bel-
lamy, Maarit Merivaara, Tarja Mäki-Kant-
ti, Nina Leppäniemi, Heli Arola, Tiia Hali-
ma, Margit Kuusiniemi, Mari Johansson 
ja Sanna Weckström (virkavapaalla). Va-
ralla ovat Essi Kulju, Nina Ojakoski ja Mar-
jo Ojansivu.

Päivystyksen kokeneet sairaan-
hoitajat toimivat vuorovastaavi-
na pääsääntöisesti virka-ajan ul-
kopuolella ja vastaavat vuoron-
sa osalta yksikön toimintaedel-
lytyksistä. 

Vuorovastaava auttaa, neuvoo ja 
tukee toisia työntekijöitä ja huo-
lehtii sujuvasta yhteistyöstä osas-
tojen, ensihoidon ja viranomais-
ten sekä muiden yhteistyötaho-
jen kanssa.

Vuorovastaavat vasemmalta oikealle ovat Tarja 
Mäki-Kantti, Johanna Simon-Bellamy ja Maarit 
Merivaara, Essi Kulju, Margit Kuusiniemi, Heli 
Arola, Nina Leppäniemi ja Sanna Kuhlman, ala-
kuvassa Hanna Akola ja Marjo Ojansivu.

Päivystyksessä hoidetaan sisätautien, kirurgian, neurologian ja akutologian 
potilaita. Päivystykseen saapuvien potilaiden hoidontarpeen arvio ja kii-
reellisyys määritellään aina potilaskohtaisesti.

Päivystyksen sairaanhoitajat 
toimivat eri työpisteissä:
- puhelinneuvonta
- sairaanhoitajan vastaanotto
- toimenpidehuoneet
- pientrauma
- selviämishoitoyksikkö
- triage
- akuutti- ja hätätilahuone
- seurannat / seurantahuoneet  

(1- 4)
- potilaskuljetus
- kipsaus

Päivystyksessä toimii  
moniammatillinen tiimi:
- lääkärit
- sairaanhoitajat
- psykiatriset sairaanhoitajat
- sosiaalityöntekijät
- fysioterapeutti
- farmaseutti
- geronomi
- laitoshuoltajat
- osastosihteerit
- vartijat

Teksti Sanna Kuhlman ja Hanna Akola kuvat Taru Tolppo
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Munuaisyksikkö
– yhteistyöstä voimaa

ta. Osallisuutta vahvistavassa ohjausmallis-
sa korostuu potilaan ja hoitohenkilökunnan 
tasa-arvoinen yhteistyö sekä tiedon, pää-
töksenteon ja vastuun jakaminen. Predia-
lyysipoliklinikalla potilas saa tietoa eri hoi-
tomuodoista ja valitsee yhdessä hoitohen-
kilökunnan kanssa hänelle sopivimman hoi-
don. Poliklinikalla selvitetään myös mahdol-
lisen elinluovuttajan soveltuvuus.

Uudessa yksikössä eri toiminta-alueiden 
rajat ovat madaltuneet. Munuaistauteihin 
erikoistunut sairaanhoitaja Marjo Pentti, 
predialyysipoliklinikan hoitaja Tarja Pohjo-
la ja munuaisyksikön sihteeri Minna Schön-
roos työskentelevät tiiviisti lähekkäin. Rau-
man munuaispoliklinikalla toimii oma sai-
raanhoitaja. Poliklinikan henkilökunta sijais-

Dialyysiyksikkö sai keväällä 2018 kaivattua 
lisätilaa kotihemodialyysitoimintaa varten. 
Samassa yhteydessä kaikki munuaissaira-
uksien hoidossa tarvittavat keskussairaa-
lan poliklinikat siirtyivät toimimaan uudes-
sa munuaisyksikössä.

Hoitopolun eri vaiheiden asiantunti-
jat saumattomassa yhteistyössä
Uusi munuaisyksikkö pitää sisällään sai-
raaladialyysin ja uudistetut poliklinikkati-
lat. Remontti tehtiin vuodenvaihteessa ja 
toiminta alkoi maaliskuussa. Avoimien ovi-
en päivä pidettiin toukokuun puolivälissä.

Munuaispoliklinikalla hoidetaan munu-
aissairauksien alkuvaiheita ja seurataan on-
nistuneen munuaissiirron saaneita potilai-

taa tarvittaessa dialyysiyksikössä ja päinvas-
toin. Työnkierto takaa ajantasaisen pätevyy-
den myös muilla kuin oman erityisosaami-
sen alueella. ”Yhdessä ja yhteistyössä, sy-
dämellä” on tämän tiimin motto.

Kotidialyysi – hyvää hoitoa potilaan 
elämänrytmissä
Peritoneaalidialyysi (PD) -poliklinikalla toi-
mii arkiaamuissa kaksi sairaanhoitajaa, jot-
ka opettavat potilaita hoidon toteutukses-
sa ja auttavat ongelmatilanteissa. Olennais-
ta on hoidon muokkaaminen potilaan kan-
nalta ajankäytöllisesti ja toiminnallisesti te-
hokkaaksi. Poliklinikalta pidetään yhteyt-
tä muihin yksiköihin, joissa potilaat asioi-
vat, ja näiden henkilökuntaa käydään tar-

Kotihemodialyysin opetusaika puoliintui  
uusien tilojen myötä.

Sairaanhoitaja 
Mari Karjala ja  Ilmi Ruohonen 

opiskelevat yhdessä kotidialyysin 
käyttöä. – Nyt alkaa tuntua siltä, että 

uskallan mennä laitteen kanssa kotiin, 
vaikka alussa se tuntui ihan
mahdottomalta ajatukselta,

sanoo Ilmi tyytyväisenä
ohjaushetkien tuomasta

varmuudesta. 
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vittaessa ohjaamassa PD-hoidon käytän-
nön toteutukseen.

Kotihemodialyysi (KHD) on ollut vaih-
toehto jo vuosia. Esteenä hoidon yleis-
tymiselle ovat olleet opetuksen toteutta-
miseen soveltumattomat tilat ja riittämä-
tön henkilökuntaresurssi. Nyt poliklinikal-
la toimii arkisin aamuvuorossa kotidialyy-
siin perehtynyt sairaanhoitaja, joka poti-
laiden opetuksen ohella järjestää ja koor-
dinoi kotona tehtävät muutostyöt yhdes-
sä kotikunnan sosiaalitoimen, laitevalmis-
tajan teknikoiden ja sairaanhoitopiirin tek-
nisen yksikön kanssa. Sekä PD- että KHD-
potilaat käyvät polikliinisissä kontrolleis-
sa 1 - 2 kuukauden välein. Väliaikana mah-
dollisuus tiiviiseen kontaktiin hoitohenki-
lökunnan kanssa on välttämätön.

– Kotidialyysitoiminnassa avainasemas-
sa on hoitajan vahva ammattiosaaminen 
ja toimiva vuorovaikutus potilaan kanssa. 
Yhteistyössä haetaan potilaan vahvuuksia 
ja suunnitellaan hoitoa niiden mukaisesti. 
Lääkärin rooli rajoittuu tämän hoitosuhteen 
tukemiseen ja satunnaisten lääketieteellis-
ten erityiskysymysten ratkaisuun, toteavat 
nefrologit Kaisa Laine ja Maarit Vainiota-
lo. – Erityisen tärkeää on riittävän hoitaja-
resurssin takaaminen; teknisiä kysymyksiä 
ja akuutteja ongelmia on ratkaistava sekä 
paikan päällä että puhelimitse neuvoen. 

– Potilaan opettamisessa on nyt työ-
rauha, opettaminen on suunnitelmallisem-
paa kuin aiemmin, tiivistävät kotidialyysin 
hoitajat sh Minna Tiihonen, Meri Haukio 
ja Mari Karjala, ja jatkavat hymyillen. Tur-
vallisuuden tunne on lisääntynyt niin hoi-
tajilla kuin potilaillakin. 

Sairaalahemodialyysit toimivat Sa-
takunnan keskussairaalassa ja Rau-
man sairaalassa
Keskussairaalassa tehtävä hemodialyysi 
jatkaa ennallaan hoitaen perusdialyysihoi-
don lisäksi vaativaa akuuttia hemodialyysia 
tai muita erityisdialyysihoitoja tarvitsevia 
potilaita. Potilaat käyvät yksikössä pääosin 
kolme kertaa viikossa. Hemodialyysiyksik-
kö on auki maanantaista lauantaihin 7.30 
- 20.00. Hoitopaikkoja on viisitoista ja nii-

Teksti Elisa Pulkkinen ja Kaisa Laine 
Kuvat Taru Tolppo

den lisäksi o yksi eristyshuone. Rauman 
satelliittidialyysissä paikkoja on eristys-
huoneen lisäksi kahdeksan, ja se toimii 
yhdessä vuorossa maanantaista lauan-
taihin 7.30  - 15.00.

Yhdessä eteenpäin
Uusiin tiloihin ja erityisesti kotidialyysiin 
kohdennettuun hoitajatyöaikaan ollaan 
tyytyväisiä. Nyt on mahdollisuus opettaa 
täysipainoisesti, yhteen potilaaseen ker-
rallaan keskittyen. Aiemmin kotihemodia-
lyysiopetus saattoi kestää jopa useampia 
kuukausia. Uusi tavoite kotiutumisaika-
tauluksi on alle kaksi kuukautta. Ensim-
mäinen uudessa yksikössä koulutettu 
potilas siirtyi tekemään hoitoja kotiin 
jo kuukauden opetusjakson jälkeen.

– Olen todella ylpeä siitä, miten jous-
tavasti keskinäinen yhteistyö ja päi-
vittäinen sopiminen työtehtävistä 
sujuu, toteaa osastonhoitaja Elisa 
Pulkkinen. – Työilmapiiri yksikössä 
on iloinen ja positiivinen. 

Osastonsihteeri Minna Schönroos pitää 
langat käsissään poliklinikan ilmoittau-
tumispisteessä.

Sairaanhoitaja Minna Tiihosen ja Pet-
ri Kuusisen high five hoitohetken päät-
teeksi.
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Ihminen on luotu liikkumaan. Nykypäi-
vänä iso osa toimintakykyyn ja tervey-
teemme liittyvistä ongelmista johtuu 
juuri siitä, ettemme enää liiku riittäväs-
ti. Liian vähäistä liikuntaa perustellaan 
usein ajan tai muiden resurssien puut-
teella. Liikkumisen ei kuitenkaan tarvit-
se olla aikaa vievää eikä kallista.

Yleisen terveyden kannalta jokapäi-
väinen arkiaktiivisuus kotona ja työssä 
on tärkeämpää pitkässä juoksussa, kuin 
tunnin päivittäinen hikiliikunta kunto-
keskuksessa.

Keväällä UKK-instituutin julkaiseman 
selvityksen mukaan liikkumattomuus 
maksaa meille vuositasolla 3 - 7,5 mil-
jardia. Se on aika paljon se, ja summan 
ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan. 
Samaan aikaan syntyvyys on huolestut-
tavan alhaisella tasolla, joten kysymys tä-
nään on, että kuka tätä summaa tulevai-
suudessa maksaa?

Jaksanko omassa työssäni? 
Työnantajan vastuulla on varmistaa, että 
työn fyysiset puitteet ovat kunnossa se-
kä järjestää työterveyshuolto työnteki-
jöille. Työntekijän – eli minun – vastuul-
lani taas puolestaan on ylläpitää riittä-
vää fyysistä työ- ja toimintakykyä suh-
teutettuna työni vaatimuksiin. 

Meillä sairaanhoitopiiri tarjoaa tukea 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, mutta 
vastuu tämän tuen hyödyntämisestä ja 
omasta aktiivisuudesta jää työntekijäl-
le itselleen. Esimerkiksi meillä työnan-
taja on panostanut liikunnan tukemi-
seen mm. hankkimalla näyttöpäätteille 
taukoliikuntaohjelman ja järjestämällä 
liikuntaryhmiä syksyisin sekä keväisin. 
Lisäksi sairaanhoitopiiri tukee työnteki-
jöidensä uintikäyntejä ja ylläpitää hen-
kilöstön kuntosaleja. 

Yhteydet työhyvinvointiin
Jotta tekemämme työ ei uuvuttaisi mei-
tä, tulisi meidän olla hieman paremmas-
sa kunnossa kuin mitä itse työtehtävän 
tekeminen vaatii. Jotain on pielessä, jos 
tavallisesta työpäivästä väsyy niin, et-

tä loppupäivä menee kotisohvalla palau-
tuessa. Perusarjen jaksaminen – niin ko-
tona kuin työssä – perustuu siihen, miten 
päivittäinen kuormituksemme ja palautu-
misemme ovat tasapainossa.

 Jatkuva väsymys ei ole normaalia. Usein 
ongelma johtuu joko liian vähäisestä unen 
määrästä tai sen heikosta laadusta, johon 
vaikuttavat monet tekijät. Pitkään jatkues-
sa uniongelmiin olisi hyvä etsiä ratkaisuja 
eikä vain tyytyä pitämään väsynyttä oloti-
laa normaalina. 

Kaikki liikunta on hyväksi sopivissa mää-
rin. Työhyvinvoinnin näkökulmasta istuma-
työtä tekeville alaraajoja kuormittavat lajit 
ja ryhtiä ja yläraajoja vahvistavat lajit ovat 
hyvästä, esimerkiksi pallopelit ja kuntosa-
liharjoittelu. Raskasta fyysistä työtä teke-
välle kehonhuoltolajit tuovat vastapainoa 
työn fyysisyydelle.

Kun liikuntaa tehdään oikein, oma kun-
totaso huomioiden ja sopivalla intensitee-
tillä, on liikunta turvallista. 
Hyvä fyysinen työ- ja toimintakyky on tär-
keä osa jokaisen työhyvinvointia. Teethän 
sinäkin osasi?

”Jaksanko?”
Teksti Heidi Lehtonen

Sairaanhoitopiirin some-kanavilla jaetaan 
tietoa tapahtumista sekä esimerkiksi lii-
kuntaryhmien aikataulujen muutoksista-
Facebookissa on viime vuonna perustettu 
Satakunnan sairaanhoitopiiriläisille oma Pii-
ri liikuttaa  -ryhmä, jonka kautta on helppo 
seurata ja pysyä ajan tasalla liikuntatapah-
tumista sekä liikuntaryhmien poikkeusaika-
tauluista ynnä muusta. 

Facebookissa tiedotetaan myös eri liikun-
tayhteistyökumppaniemme tapahtumista, 
esimerkiksi kesäaikaan Porin maauimalan 
liikuntaryhmistä. Ryhmän kautta voi myös 
helposti lähestyä piirin liikuntavastaavia 
ja esittää omia toiveitaan tai kysymyksiä 
ilman pitkällistä sähköpostirumbaa. Ryh-

Mitä täällä oikein tapahtuu? 

män seinälle päivitetään myös ajantasai-
sesti tietoa tulevista liikuntatapahtumista 
ja -kurssien ilmoittautumisista. Täten Piiri 
liikuttaa -faceryhmä on kaikin tavoin vai-
vaton keino pysyä kärryillä mitä piirissä on 
menossa liikunnan saralla!

Instagram tili @piiri_liikuttaa on face-
bookryhmän sisaruskanava, jossa tiedotta-
misen ja viestinnän lisäksi pyritään kuvien 
avulla välittämään liikunnan parista työn-
tekijöiden hyviä fiiliksiä, joita on tägätty 
hästägillä #piiriliikuttaa.  Instan kautta jär-
jestetään aika ajoin myös erilaisia arvonto-
ja kaikkien hästägiä käyttäneiden kesken. 

Klikkaa itsesi someen ja seuraa, miten 
piiri liikuttaa!

Piiri liikuttaa -faceryhmä on kaikin tavoin vaivaton 
keino pysyä kärryillä mitä piirissä on menossa  

liikunnan saralla!

Fyysinen työhyvinvointi on tekijöidensä summa,  
josta sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu.
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Uusia tekijöitä
Jaana Koro laboratoriohoitaja 
SataDiag Rauman laboratorio

Aloitin Rauman laboratoriossa maaliskuun alussa. Muutin 
tänne Helsingistä. Siellä työskentelin Töölön sairaalan la-
boratoriossa, ja aikaisemmin Jorvin sairaalan laboratori-
ossa. Täällä SataDiagissa pystyn hyvin yhdistelemään mo-
nessa paikassa opittuja taitoja. Pääsen myös päivittämään 
taitojani tehtävistä, joita en ole pitkään aikaan tehnyt. 

Uuden oppiminen on aina mukavaa. On mielenkiin-
toista tehdä asioita uudella tavalla, jota ei aikaisemmis-
sa paikoissa ole kokeiltu. Mobiili aamukiertoa odotan in-
nolla. Pääsin myös kesällä tutustumaan Satakunnan kes-
kussairaalan laboratorioon kahdeksi viikoksi. 

Olen viihtynyt Raumalla. Täällä on luonto lähellä ja Rau-
ma on mukavan rauhallinen, merellinen kaupunki. Vapaa 
aikani saan mukavasti kulumaan kahden mäyräkoirani 
kanssa. Luen paljon kirjoja ja kehittelen kakkureseptejä.

Talouspäällikkö Hannu-Pekka Neuvonen

Aloitin sairaanhoitopiirin talouspäällikkönä elokuun alussa. 
Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja tähänas-
tisen työurani olen tehnyt yksityisessä sosiaali- ja terveys-
alan yrityksessä Med Group Oy:ssä. Talouspäällikkönä teh-
täviini kuuluu koordinoida ja varmistaa, että talousarvio ja 
tilinpäätös laaditaan annetun ohjeistuksen mukaisesti. Li-
säksi erilaiset raportointiin liittyvät työtehtävät ja laskenta-
palveluiden esimiestyö kuuluvat toimenkuvaani. 

Perheeseeni kuuluu vaimo, 3-vuotias poika ja 8 kuukau-
den ikäinen tytär. Olen kotoisin Simpeleeltä Etelä-Karjalas-
ta. Vapaa-aikani kuluu perheen parissa touhuten ja lisäksi 
olen innokas penkkiurheilija. Pyrin myös itse harrastamaan 
monipuolisesti liikuntaa, esimerkiksi sulkapalloa ja tennistä. 

Ensimmäiset viikot sairaanhoitopiirissä olen viihtynyt erit-
täin hyvin. Haluan jatkossa myös itse tuoda oman lisäni työ-
yhteisöön niin ammatillisesti kuin oman persoonani kautta. 

Mukavaa loppuvuotta kaikille!

Kuva Eila Tamminen

Kuva Taru Tolppo
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Alunperin urheiluseuran perusta oli kes-
kussairaaloiden välinen lentopalloturna-
us, tarvittiin joukkueille tausta ja nimi. Len-
topallo olikin pitkään varsin hallitseva toi-
mintamuoto, kunnes peli-into lopahti jos-
kus 90-luvulla. Urheiltiin toki muutenkin, 
hiihdettiin, pelattiin pesäpalloa. Vuosikym-
menten puolivälissä laskettelumatkat ulot-
tuivat aina Ruotsin tuntureille saakka. Eikä 
unohtaa voi Satakunnan kansansoutua. Si-
tä varten ostettiin oma kirkkovenekin. Ur-
heilukerho aloitti muun muassa uimahal-
lilippujen välityksen. Yksi liikuntamuoto on 

Teksti Esa Ahlqvist ja Irma Hiltunen
Kuva Kari Valtonen

Satakunnan 
keskussairaalan 

     Vapari 
täyttää 50 vuotta

kuitenkin kestänyt koko historian ajan, vie-
lä tänäkin päivänä Vaparin kuntokävelyn 
suoritusvihko löytyy Katinkurun majalta.

Nykyisin Vapari on mahdollistava hen-
kilökuntakerho. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kerho tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia 
osallistua esimerkiksi teatteri- konserttiesi-
tyksiin ja liikuntatapahtumiin. Vapari tukee 
myös jäsentensä osallistumista erilaisiin 
kisoihin ja tapahtumiin. Vuosikymmenten 
ajan laivaristeilyt Ruotsiin ja muutkin lai-
vamatkat ovat olleet ja ovat edelleen suo-
sittuja jäsentapahtumia.

Vapari on laajentanut toimintaansa perus-
tamalla aktiivisesti toimivat seniorien ja so-
siaalipalvelujen jaostot.

Kilpailu ihmisten ajasta on nykyisin kovaa, 
joka suunnasta tarjotaan mahdollisuuksia. 
Tässä tilanteessa Vapari tarjoaa mahdol-
lisuuden tutuissa ympyröissä ja tuttujen 
työkavereiden seurassa rentoutumiseen 
ja mukavaan vapaa-ajan viettoon.

Tule siis mukaan! 
Vapari ilmoittaa Henkassa

tulevista tapahtumista sekä
 lähettää jäsenilleen sähköpostia. 

Tällä hetkellä Vaparin taloudenhoita-
jana toimii Anne Niemi ja puheenjoh-
tajana Irma Hiltunen.

Keskussairaalan 1968 perustetusta 
urheiluseura Bänksistä on vuosikymmenten 

kuluessa kehittynyt Urheilukerhon kautta 
nykyinen ja nykyaikainen henkilökuntakerho.

Lukijan 
kuva

”Jee, kesäloma alkoi!”
Kuva Niina Levänen

Lähetä lukijan kuva osoitteel-
la vinkkeli@satshp.fi. Julkais-
tun kuvan lähettäjä palkitaan 
henkilöstöravintolan lounasli-
pukkeella.

Seuraavan lukijan kuvan aihe 
on LEMMIKKINI. 

Lähetä lemmikkikuvasi 
14.11.2018 mennessä.
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Keskellä kaupungin helteistä superkesää 
järjestettiin 20.7.2018 toista kertaa Sata-
kunnan lääkäripäivä. Tapahtuma koko-
si yhteen vastavalmistuneet ja erikoistu-
vat lääkärit sekä Satakunnan ja Suomen 
parhaat lääketieteen erikoisalojen osaa-
jat. Satakunnan lääkäripäivään osallistui 
yli 240 lääketieteenopiskelijaa ja alan am-
mattilaista ympäri Suomea. 

Töihin Satakuntaan? 
Satakunnan lääkäripäivän kantavana ide-
ana on tehdä Satakuntaa tutuksi lääkäri-
en keskuudessa houkutellen Satakuntaan 
uusia työntekijöitä. Päivän aikana tuotiin-
kin vahvasti esiin satakuntalaista lääketie-
teen erikoisosaamista. Luentojen päät-
teeksi järjestettiin verkostoitumistilai-
suus, jossa osallistujilla oli mahdollisuus 
keskustella luennoitsijoiden ja kutsuvie-
raiden kanssa. Satakunnan lääkäripäivän 
ilmapiiri oli rennon asiallinen ja palaute 
onkin ollut yksinomaan positiivista.  

Aikaisemmin Porin lääkäripäivä -nimel-
lä järjestetty tapahtuma muuttui Satakun-
nan lääkäripäiväksi, kun Rauman kaupunki 
lähti Porin perustuvan ja Satakunnan sai-
raanhoitopiirin mukaan tapahtuman jär-
jestäjäksi. Pääyhteistyökumppanina toimi 
Boehringer-Ingelheim. Satakunnan lääkäri-

Satakunnan lääkäripäivä kokosi yhteen lääkärit jazz viikolla

Teksti ja kuvat Laura Poikkeus

päivä järjestetään vuosittain jazzien yhtey-
dessä. Tapahtumaa kehitetään edelleen ja 
yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on, että 
mukaan tapahtumaan saataisiin kaikki Sa-

takunnan kunnat. 
www.satakunnanlaakaripaiva.fi 
www.facebook.com/satakunnan-
laakaripaiva 

Ensimmäisen vuoden lääketieteenopiskelijat olivat todellinen dreamteam toi-
miessaan projektiryhmän apuna päivän järjestelyissä.

Helteestä huolimatta SuomiAreenan kansalaistorilla oli väkeä san-
koin joukoin. Torstaina osastonhoitaja Kaisu-Leena Mäkelä, sairaan-
hoitaja Esa Vastamaa ja sairaanhoitaja Essi Kulju esittelivät päivys-
tyksen toimintaa, ja SataDiagin ylifyysikko Virpi Tunninen ja eri-
koistuva fyysikko Aleksi Saikkonen esittelivät PET-kuvauslaitetta.

Satakunnan sairaanhoitopiiri SuomiAreenan Kansalaistorilla

 Perjantaina erityishuoltoneuvoston asiakasedustaja Jaana 
Nordlund ja sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Tuula Saarinen 
keskustelivat ohikulkijoiden kanssa kehitysvammaisten itsemää-
räämisoikeudesta ja sijoitetusta työtoiminnasta. Samalla psykiat-
rian edustajat esittelivät haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa (MAPA). 

Teksti ja kuvat Laura Poikkeus ja Anne Toivonen
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Teksti Anne Toivonen kuvat Merja Heikkilä ja Anne Toivonen

Harrastuksena vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu Vapepa

Vapaa-aikaa jäi runsaasti, kun muutimme 
puolisoni kanssa omakotitalosta kerrosta-
loon. Taakse jäivät nurmikonleikkuu, pork-
kanapenkin kitkeminen ja uima-altaan puh-
distus. Rakas lemmikkimme oli siirtynyt au-
tuaammille lenkkipoluille eikä lastenlapsia-
kaan vielä telminyt helmoissa. Jotain järke-
vää voisi lisääntyneellä vapaa-ajalla tehdä. 
Uutisissa kerrottiin muistisairaan henkilön 
etsinnöistä, joihin oli osallistunut myös Va-
pepa. Siispä netti auki ja hakemaan tarkem-
paa tietoa järjestön toiminnasta. 

Mikä Vapepa on?
Vapepa eli vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
sai alkunsa surullisesti päättyneestä 5-vuo-
tiaan tytön etsinnästä 1960-luvulla. Nyky-
ään se on 52 järjestön muodostama ver-
kosto, jota koordinoi SPR, meripelastus- 
ja lentopelastusseura. Vapepa toimii vi-
ranomaisten tukena erilaisissa auttamis-
tilanteissa niin maalla, merellä kuin ilmas-
sa. Vuonna 2017 hälytyksiä oli 416, joissa 
tehtiin noin 25 000 työtuntia.

Monenlaisille taidoille on käyttöä
Toiminnassa on tarjolla monenlaista puu-
haa vapaaehtoisen omien taitojen ja miel-
tymysten mukaan muonittajasta öljyntorju-
jaan ja viestittäjästä maastojohtajaan. Va-
paaehtoisia tarvitaan mm. etsimään kadon-
neita, antamaan henkistä tukea, ohjaamaan 
liikennettä sekä auttamaan evakuoinneis-
sa. Apuna voidaan käyttää myös pelastus-
tehtävään koulutettuja koiria ohjaajineen.
(Katso Vinkkeli 2/2017)).

Koulutus varmistaa osaamisen
Tehtävälle tulevat vapepalaiset toimivat 
viranomaistehtävissä ja heidän odotetaan 
olevan tehtävään koulutettuja, sopivia ja 
asianmukaisesti varustettuja. Tästä syystä 
ns. spontaaneja avustajia ei aina voida ot-
taa mukaan tehtävään. 

Peruskoulutuksen jälkeen voi osallistua 

eri kursseille, sillä laajat tiedot ja taidot 
mahdollistavat oman toimimisen erilaisis-
sa tehtävissä. Harjoituksiin osallistuminen 
taas ylläpitää opittuja taitoja.

Ensin kursseille
Maastoetsijän tehtävä tuntui minusta 
omimmalta ja sain puolisonikin innostu-
maan mukaan. Koulutuspolkumme alkoi 
viikonlopun kestävällä etsinnän peruskurs-
silla. Teoriaa ja käytännön harjoituksia oli 
niin sisätiloissa kuin helmikuisessa talvimai-
semassa. Opettelimme etenemään maas-
tossa järjestelmällisesti ketjuna niin, et-
tä jokainen kolo tulee tarkastetuksi. Apu-
na käytetään taskulamppuja, partiopillejä 
ja wc-paperia, jolla merkitään ketjun reu-
na. Kouluaikojen käsittämätön laite nimel-
tä kompassi osoittautui luotettavaksi suun-
nannäyttäjäksi, jota ilman oudossa maas-

tossa eksyy varmasti.
Viikonloppu sujui nopeasti ammattitai-

toisten, kokeneiden opettajien huomassa. 
Kurssilla oli meidän ensikertalaisten lisäksi 
myös jo toiminnassa mukana olleita. Ilma-
piiri oli rento, ihmiset mukavia ja tunsim-
me tehneemme oikean valinnan.
Liityimme Porin hälytysryhmään, jonka ve-
täjä välittää hälytyksen meille. Myöhemmin 
osallistuimme vielä laitos- ja taajamaetsin-
tä sekä viestintäkursseille.

Sitten tositoimiin
Kurssien jälkeen odotimme malttamatto-
mina, että pääsemme soveltamaan oppi-
maamme käytäntöön. Eräänä talvisena ilta-
na olimme jo vuoteessa, kun saimme teks-
tiviestillä ensimmäisen hälytyksen. Kurssil-
la saatujen ohjeiden mukaan valmiiksi pa-
kattu kassi odotti kaapissa. Tehtävälle osal-

Radiopuhelimen käyttöä harjoiteltiin pelaamalla laivan upotusta.
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Maastoetsintäharjoitus

Etsintäharjoitus autopartiolla. 

listuminen on vapaaehtoista, mutta hylkä-
simme lämpöisen vuoteen ja pukeuduim-
me kerros kerrokselta lämpimästi. Ehdim-
me huristella autolla jo hetken matkaa koh-
ti kohdetta, kun tehtävä peruutettiin. Ka-
donnut oli löytynyt.

Seuraavan hälytyksen tullessa lähdimme 
jälleen innokkaina matkaan. Tuntui muka-
valta, kun kohteessa näkyi kursseilta tuttu-

ja kasvoja. Tällä kertaa pääsimme tositoi-
miin, mutta se kuuluukin jo vaitiolovelvol-
lisuuden piiriin.

Meitä vapepalaisia on ympäri Suomen 
noin 18 000. Tästä yli puolet on miehiä. 
Toimintaan voi tulla mukaan jokainen, jo-
ka haluaa auttaa muita käytännönläheisel-
lä tavalla. Palkintona on hyvä mieli. 
www.vapepa.fi

Kehu 
kaveria!

Olethan huomannut Henkan 
etusivulla kohdan Kehu kaveria!, 
jossa voit antaa positiivista pa-
lautetta ja kiittää työkavereita, 

yksiköitä ja tiimejä 
sujuvasta yhteistyöstä, 
joustavasta palvelusta, 

vastuullista työkäyttäytymisestä 
ja myönteisestä asenteesta!
Palstaa kannattaa pistäytyä 
vilkaisemassa muutenkin – 

sen terveisistä saa aina 
hyvän mielen!

Mikä on tämän
numeron 

mielenkiintoisin 
juttu?

Mikä aihe tässä lehdessä 
kiinnosti sinua eniten? 

Vastaa sähköpostilla 
vinkkeli@satshp.fi ja 
osallistut arvontaan!

Haluaisitko kirjoittaa 
Vinkkeliin jutun?
Kiinnostaako sinua 

toimituskuntatyöskentely?

Ota yhteyttä 
toimituskuntaan!
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Tervetuloa
henkilöstöjuhlaan 16.11.2018

SAMK:in Agora-saliin kello 18.30

Illalliskortin hinta on 20 euroa. 
Osta illalliskortti sähköpostissa lähetetyn
tai Henkan etusivulla olevan linkin kautta 
31.10.2018 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Osoite on Satakunnankatu 23, 28190 Pori
Sisäänkäynti ja pysäköinti Karjalankadun puolelta

Pukukoodi tumma puku.

Ohjelmassa on illallinen, 
Satasairaalan brändin julkistaminen,

seurustelua ja tanssimusiikkia.

Illan orkesterina Selim P 
Tapahtuman juontaa Kaisa Löfgren


