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Päivi Lönnberg on ollut
sydämen asialla yli 30 vuotta.

satasairaala.fi

Pääkirjoitus

Pidämme huolta,
satakuntalainen
MEILLÄ Satakunnassa noin 10 000
ihmistä tekee joka päivä arvokasta
työtä terveyden ja hyvinvoinnin
eteen. Joukko eri alojen ammattilaisia hoitaa, pelastaa, järjestää avun,
tutkii, tilaa, korjaa, arvioi, kehittää ja
neuvoo. Yksi nimittäjä on työtehtävästä riippumatta jokaiselle yhteinen: toisen ihmisen auttaminen.
Hyvinvointialueelle siirtyessä
auttaminen ei katkea. Löydät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
samoista tutuista palvelupaikoista
ja tavoitat heidät samoista tutuista
puhelinnumeroista. Kaikki palvelut
turvataan.
MIKÄ sitten muuttuu? Yhteistyö.
Sote-alan ammattilaiset huolehtivat
asiakkaasta yhdessä. Työskentelemme yhdessä jokaisen satakuntalaisen hyvinvoinnin eteen. Ihminen on
kokonaisuus, mikä on kohtaamisissa huomioitava. Pystymme siihen
hyvinvointialueella entistä paremmin, kun hallinnollisia raja-aitoja ei
enää ole.
Jokainen kohtaaminen henkilökunnan kanssa on asiakkaalle
ainutlaatuinen. Satasairaalassa olet
aina jostakin syystä; tutkittavana,
katsomassa ehkä loukkaantunutta
läheistäsi tai saamassa itse hoitoa
vakavaan sairauteen. Vammaispalveluiden piirissä tarjoamme sinulle

tarvitsemaasi tukea, hoitoa ja huolenpitoa hyvinvointisi edistämiseksi.
Kohtaaminen asiakkaan kanssa
on meillekin uniikki ja tärkeä hetki,
aivan joka kerta. Viisi ammattilaistamme eri osaamisaloilta kertovat
lehden sivuilla, miksi he kokevat
työnsä merkitykselliseksi ja mikä
tekee siitä heille tärkeää. Haastateltavien ajatuksia oli hieno lukea ja
pystyin samaistumaan haastateltujen ajatuksiin. Itse arvostan suuresti
yhteisöllisyyttä. Hyvinvointialueuudistusta tehdessä olen useasti miettinyt, että arvostan tietyllä tapaa
myös pysyvyyttä, mutta samalla
odotan tulevaa muutosta innolla.
HYVINVOINTIALUE aloittaa 1.1.2023.
Maailma ei ole vuoden alusta
kuitenkaan vielä valmis. Uudistusta
toteutetaan asiakokonaisuus ja vaihe kerrallaan. Muutos on hidastakin.
Moni asia uudistuu ja moni säilyy
ennallaan, mutta kehittyen asiakkaan ja potilaan näkökulmasta yhä
paremmaksi. Muutoksista tiedotetaan satakuntalaisia hyvissä ajoin,
kun aika on.
Yhdestä asiasta voimme kuitenkin olla varmoja: rakenteet muuttuvat, laadukas erikoissairaanhoito
ja vammaisten palvelut pysyvät.
Saat hyvää, alati kehittyvää hoitoa ja
palvelua huomennakin.

Petteri Lankinen,
Satakunnan
sairaanhoitopiirin johtaja

”Moni asia
uudistuu ja moni
säilyy ennallaan,
mutta kehittyen
asiakkaan ja
potilaan näkökulmasta yhä
paremmaksi.”
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Isojen kysymysten äärellä
Johanna hakeutui mielellään
luontoon, lähimetsään ja
jokirantaan.
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TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo ja Johanna Norrkniivilän kotialbumi

Avoin puhe
omasta syövästä
auttoi Johannaa
Yli 110 hoitokontaktia, kaksi leikkausta, säde- ja solumyrkkyhoitoja –
rintasyöpään pari vuotta sitten sairastuneen Johannan mieliala vaihteli
hoitojen aikana hautajaistunnelmista hurttiin huumoriin.

H

arjavaltalainen
perheenäiti ja
uranainen Johanna
Norrkniivilä, 45,
on terve nainen.
Syöpäkontrolli näyttää puhdasta.
Tunnelma oli hyvin toisenlainen
maaliskuussa 2020.
– Olin työmatkalla Kemissä.
Kuivattelin suihkun jäljiltä, kun
tunsin rinnassa kovan kyhmyn, jota
ei vielä eilen ollut. Katsoin itseäni
peilistä ja sanoin ruman sanan.
Lääkäriajan hän sai muutaman
päivän päähän. Viikonloppuna
mietteet kiersivät kehää ja synkkyys
nosti päätään.
– Ehdin jo tehdä hautaustestamentin mielessäni.
ENSIMMÄINEN ultra ei antanut

turhaa toivoa.
– Kasvaimen tiheydestä voitiin
päätellä, että kyseessä tuskin on
kysta tai rasvapatti.
Seuraavaksi tie vei tutkimuksiin

Satasairaalaan. Johanna otti mukaan
tuloksia kuuntelemaan hyvän
ystävänsä.
– Jälkeenpäin kysyin, puhuinko
ihan sekavia. Hän vastasi, että et,
mutta puristit kyllä aika lujaa
kädestäni.
Johanna kehuu Satasairaalan
työntekijöiden inhimillistä
potilaan kohtaamista ja ymmärrettävää tapaa puhua.
– Uutiset olivat odotetusti
huonot, mutta ne kerrottiin asiallisesti ja rauhoittavasti. Minulle
ei puhuttu kuin lapselle muttei
myöskään yli hilseen menevillä
termeillä.
SATASAIRAALAN syöpäpoliklinikka

saakin Johannalta erityislämpimät
kiitokset.
– Käyntejä tuli paljon, mutta
koskaan ei harmittanut astua niistä
liukuovista sisään. Kaikilla työntekijöillä on aivan erityisen lämmin
luonne. Koskaan en saanut epäys-

tävällistä tai välinpitämätöntä
kohtelua. Polille sai myös aina
soittaa, jos kotona heräsi kysymyksiä, ihan millaisia tahansa.

”Ajattelin laittaa Tinderkuvaukseen, että kaksi
poikaa ja yksi tissi.”
TAUDINMÄÄRITYS vaikutti
Johannaan ristiriitaisesti.
– Olin kauhuissani, mutta
toisaalta tunsin huojennusta. Selkeä
leikkaussuunnitelma ja hoitopolku
tehtiin viipymättä. Tapasin myös
leikkaavan kirurgin, joka selitti, mitä
on tulossa. Hän esimerkiksi selvitti
juurta jaksaen, miksei toista rintaa
kannata ’varmuuden vuoksi’ poistaa.
Jos syöpä leviää, on parempi, että se
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Johanna piti Instagram-päiväkirjaa sairastumisen ja hoitojen aikana. ”Sain paljon kannustavaa palautetta.”
Kun syöpähoito vei hiukset, Johanna päätti muuttaa tyyliään. Vaalea peruukki on muistona noista ajoista.

kitys ei sopinut minulle ollenkaan.
Olin kuin nousu- ja laskuhumalassa
samaan aikaan. Oksensin ja olin täysin
voimaton kuusi päivää kotisohvalla. Oli
onni, että poikien toinen koti on lähellä.
Johanna toimii IT- ja liiketoimintakonsultointiyhtiö CGI Suomi Oy:n palvelupäällikkönä. Hän rakastaa työtään ja
jossakin vaiheessa jopa vähätteli rintasyöpään sairastumistaan.
– Ajattelin, että tottahan minä hoitojen
aikana työni hoidan. Siirsin työpalaverit vapun alle, koska arvelin olevani
silloin kunnossa. Todellisuus muutti
tämän harhan kyllä täysin.
tulee rintaan kuin muualle kehoon.
Patologisessa tutkimuksessa selvisi
syövän laatu ja muut yksityiskohdat.
– Ensin arveltiin, että leikkaus ja
sädehoito riittäisivät. Solujen jakaantumisnopeus oli kuitenkin niin suuri, että
tarvittiin myös sytostaatteja eli solunsalpaajia, jotka tuhoavat syöpäsoluja.
JOHANNA asuu 13-vuotiaan Oliverin

ja 15-vuotiaan Aleksin kanssa entistä
mummulaansa Harjavallan Valtalassa.
Eksä asuu kävelymatkan päässä, ja pojat
seilaavat luontevasti kotien välillä.
– Ensimmäisen sytostaatin estolää-
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SYÖPÄ nostatti tunteita, ja Johanna alkoi
purkaa niitä Instagram-tilillä. Ensin tili
oli vain tutuille, mutta lähipiirin kannustuksesta hän avasi sen kaikille.
– Olen konsultti ja puhun työkseni.
Miksen sitten pulputtaisi ulos myös
sairauden ja hoidon tuomia mietteitä –
etenkin kun vuodatuksista tuntui olevan
oikeasti apua muillekin. Puolitutut ja
ventovieraatkin uskaltavat lähestyä.
Kehuvat rohkeaksi ja antoivat positiivista palautetta. Mutta ensisijaisesti tein
sen itseni takia, sain dokumentoitua ja
purettua tuntoja ulos.

Johanna piti hoitojakson aikana
videopäiväkirjaa.
– Ensimmäisessä pätkässä olin ihan
oma itseni, seuraavassa posket olivat jo
kortisonin pullottamat ja punottavat.
Johanna on käynyt myös syöpäpotilaiden vertaistukiryhmässä.
– Jokaisella on oma tapansa kertoa
syövästä. Jotkut pitävät sairastumisensa
salassa läheisiltään, jopa puolisoltaan.
Toiset taas kertovat vaiheista avoimesti.
HOITO veisi aikanaan hiukset, sen

Johanna tiesi varmaksi.
– Menin sovittelemaan peruukkeja.
Ensin kokeilen omannäköisiä vaihtoehtoja, mutta päädyin kuitenkin
lyhyeen blondiperuukkiin. Ajattelin, että
muututaan sitten kerrankin kunnolla.
Hoito alkoi huhtikuussa. Toukokuussa Johannan tummat, pitkät
hiukset alkoivat irrota, ja luottokampaaja ajeli pään siiliksi. Jonkin ajan
kuluttua lähtivät myös muut ihokarvat,
kuten kulmakarvat ja ripset.
– Tuntuu hullulta, mutta karvoituksen lähteminen iski jollakin tasolla
kovemmin kuin syöpädiagnoosi.
Itkeskelin paljon, vaikka hiukset
kasvavat takasin, rinta ei.

Syöpäpotilas
pääsee nopeasti
hyvään hoitoon

Hoidot tehosivat ja kaksi
viimeisintä kontrollia ovat olleet
puhtaat.
– Toki syöpä on koko ajan
mielessä, muttei enää paniikinomaisesti. Suvussamme ei ole
syöpää, joten ihan puskista tämä
tuli. Silti en koskaan ajattele,
miksi juuri minä.

”Selkeä leikkaussuunnitelma ja
hoitopolku tehtiin
viipymättä.”

Huumorintaju on yksi
Johannan kantavista voimista.
– Ajattelin laittaa Tinderkuvaukseen, että kaksi poikaa ja
yksi tissi.
Nyt Johanna toipuu rintarekonstruktioleikkauksesta, joten
kuvaus ei enää päde. Uuden

rinnan rakennusaineet otettiin
vatsasta. Kävely on kivulloista
eikä Johanna saa hetkeen nostaa
kolmea kiloa painavampaa.
Yläkerran remontti siis viivästyy
ja suursiivouksesta voi vain unelmoida. Mutta asiat ovat asettuneet
kummasti uuteen perspektiiviin.
– Olen oppinut, ettei työ ole
kaikkein tärkein asia. Jos kuvittelee olevansa korvaamaton, niin
paskan marjat. Kotona lattia voi
olla täynnä sukkia tai ostoskassissa vääränlaista juustoa, mutta
niihin ei maailma kaadu.
JOHANNA on myös oivaltanut,

ettei kannata jättää huomiseen
asioita, joita haluaa tehdä.
Kodin vieressä oleva pikkumetsä on Johannalle rakas
paikka. Hän käveli usein toipilasaikana jokirantaan, istui penkille
ja katseli virtaavaa vettä. Nyt hän
tähyää sinitaivaalle.
– Hoitojen aikana tuli listattua
asioita, jotka haluan vielä tehdä.
Laskuvarjohyppy on yksi niistä.
Velipoika on jo lupautunut
kaveriksi.

SATASAIRAALAN syöpätautien yksikössä
annetaan lääke- ja sädehoitoa syöpään
sairastuneille ja huolehditaan syövän
sairastaneiden henkilöiden seurannasta.
Syöpien hoito on tiivistä yhteistyötä
etenkin kirurgien, mutta myös muiden
erikoisalojen kanssa. Yksikössä hoidetaan
90 prosenttia alueen syöpäpotilaista eli
noin 2 500 potilasta vuodessa.
– Joidenkin harvinaisten kasvainten
hoito on keskitetty Turkuun. Näidenkin
potilaiden lääke- ja sädehoito siirtyy
lopulta usein Satasairaalaan, kertoo
ylilääkäri Kalevi Pulkkanen.
Hän muistuttaa, että syövän hoito
koko Suomessa ja myös Satakunnassa
on maailman kärkitasoa.
– Hyvätasoisten kuvantamislaitteidemme tueksi Satasairaalaan hankittiin
pari vuotta sitten PET-kuvauslaite, jonka
avulla kasvaimet löydetään entistä tehokkaammin. Lääketieteellinen tutkimus
menee kiivaasti eteenpäin niin lääkekuin laitepuolella. Useisiin syöpiin,
esimerkiksi rintasyövän hoitoon, tulee
vuosittain uusia lääkkeitä, ja hoitolaitteet
kehittyvät koko ajan.
SATAKUNNASSA potilaat pääsevät suositusajassa hoitoon syöpätautien yksikköön.
Kiireellisissä tapauksissa vastaanottoaika
löytyy hyvin nopeasti.
– Vaikka nykyään syövistä paranee
kokonaan jopa 60–65 prosenttia, syöpä
on periaatteessa aina vakava diagnoosi.
Taudin toteamisen ja hoidon suunnittelun hetkellä selkeä ja luottavainen
kohtaaminen potilaan ja lääkärin välillä
on ensiarvoisen tärkeää, olipa sitten
kyseessä parannettavissa oleva syöpä
tai syövän etenemisen pysäyttävä tai
jarruttava hoito. Henkilökunnallamme
on kyky kohdata potilaat empaattisesti
ja kiireettä, Pulkkanen tähdentää.

7

Diabetesluento
Tule mukaan

SATASAIRAALA järjestää kaikille
avoimen ja maksuttoman yleisöluennon diabeteksen hoidosta.
Keskiviikkona 30.11.2022 järjestettävän luennon teemana on
”diabeetikon huolet päästä varpaisiin.” Asiantuntijana luennoi
professori Hannu Järveläinen.
Jalkaterapeutit Pia Fagerlund ja
Susanna Alminoja pureutuvat
diabeetikon jalkaongelmien
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Luennolle ei tarvitse ilmoittautua
ennakkoon. Tilaan mahtuu
145 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Oman suojautumisen
turvaamiseksi voi käyttää suuja nenäsuojainta. Tervetuloa
mukaan!
Yleisöluento: Diabeetikon
huolet päästä varpaisiin
Aika: ke 30.11. klo 17–18.30
Paikka: Satasairaala,
N2 auditorio. Sisäänkäynti
pääsisäänkäynnistä
(A-rakennus, ovi 1)
Tilaisuutta voi seurata myös
etäyhteydellä youtube.com/
satasairaala

KUVA Vesa Saivo

Uutisia

Projektisuunnittelija
Eetu Kangasniemi
ja psykiatrinen
sairaanhoitaja Anu
Mattinen auttavat
chatin mielenterveysosiossa.

Chat on auki 24/7
Satasairaalan nettisivuilla on chat, joka palvelee
ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä.
LÖYDÄT chatin Satasairaalan nettisivuilta satasairaala.fi. Voit valita
asiakaspalvelun tai mielenterveyden
chatin. Asiakaspalvelun chat palvele
arkisin kello 8–19.30. Muina aikoina
voit jättää viestin, ja kysymykseesi
vastataan mahdollisimman pian.
Mielenterveyden chatiin voit jakaa
huolen itsestäsi tai läheisestäsi.
– Meille voi kirjoittaa matalalla
kynnyksellä. Kysymme tilanteesta ja
ohjaamme tarvittaessa avun piiriin.
Mielenterveyschatissa tunnistautuminen on mahdollista, jolloin
voidaan antaa yksilökohtaisempaa
ohjausta. Jos koemme kysyjän

tilanteen haasteelliseksi, ohjataan
hänet päivystykseen, kertoo chattia
mukana kehittämässä ollut projektisuunnittelija Eetu Kangasniemi.
CHATISTA pääset myös laboratorion
ajanvaraukseen ja Omaolo-palveluun.
Jos sinulla on kysyttävää hoidosta,
ota yhteyttä sinua tai läheistäsi hoitavaan yksikköön. Chatissä ei käsitellä
luottamuksellisia potilastietoja.

HÄTÄTILANTEESSA soita 112 ja
muissa kiireellisissä asioissa soita
päivystysapuun 116117.

Uutta: Tyyny ja patja teknologialla
PSYKIATRIAN tehostetun avohoidon
yksikössä kokeillaan uudenlaista teknologiaa hoidon tukena. Humu-tyyny
auttaa rentoutumisen opettelussa ja
Emfit-patja antaa tietoa unen laadusta.
– Laitetestaukset auttavat asiakkaita
osallistumaan hoitoonsa. Teknologian
avulla he konkreettisesti näkevät ja
kokevat, mitä kehossa ja mielessä
tapahtuu, kun he esimerkiksi rentoutuvat. Asiakas on aina oman tilanteensa
paras asiantuntija ja hänen kokemuksiaan
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voidaan käyttää hyödyksi hoidossa, kertoo
sairaanhoitaja Krista Kivelä psykiatrian
avohoidon vakautustyöryhmästä.
Vakautustyöryhmän tiloista on tehty
myös virtuaaliympäristö, jonne asiakkaat
voivat mennä tekemään erilaisia rentoutumisharjoitteita esimerkiksi hoitajien
lomien aikana turvatonta oloa helpottamaan. Näin heillä on ryhmän tuki aina
käytössä.
Tutustu hyvinvointiteknologiaan
sote-palveluissa satakuntatestbed.fi

KUVA Vesa Saivo

Iloinen
Taru
kannustaa
työkaveriksi
LAITOSHUOLTAJA Taru Tammistoa,
34, motivoivat työn monipuolisuus,
asiakaspalvelu ja kivat työkaverit.
– Aloitin laitoshuoltajana leikkausosastolla. Se on oma maailmansa,
vähän jännittäväkin. Kiertävänä
laitoshuoltajana pääsin tutustumaan
eri osastojen toimintaan ja laitoshuoltajan tehtävien vaihtelevuuteen.
Nyt Taru työskentelee pääsääntöisesti leikkaussaleissa ja päiväkirurgian
yksikössä.
– Palasin tänne, koska teen mielelläni myös yövuoroja.
Laitoshuoltajan työ on monimuotoista. Laitoshuoltajat jakautuvat 35

Tarulla on suunnitelmissa edetä
uralla. ”Ohjaan
mielelläni oppisopimusopiskelijoita. Tähän
puoleen voisin
panostaa.”

tiimiin, joista jokainen tekee yksiköiden toiminnan mukaan räätälöityjä
tehtäviä.
– Laitoshuoltajan työn sisältö
riippuu tiimistä. Itse olen vaihtanut
tiimistä toiseen, sillä olen halunnut
nähdä potilaan koko hoitopolun.
Vuodeosastolla työssä korostuvat
potilaille tarjottavat ateriapalvelut.
Leikkaussaleissa taas huolehdimme
salien korkeasta hygieniasta.
Yövuorossa siivoan tiloja, joita ei voi
siivota päiväaikana. Öisin olen osa
päivystyksellistä tiimiä.
Taru on sydämeltään asiakaspalvelija.

– Pyrin aina huomioimaan työssäni
asiakkaan tilanteen. Hoitajalta tai
potilaalta saatu palaute iloisesta asenteestani lämmittää mieltä, kertoo Taru.
Hän kannustaa kiinnostuneita
hakemaan alalle.
– Työ on vaihtelevaa ja työvuorot
suunnittelemme yhdessä. Itse arvostan
Satasairaalaa varmana työnantajana,
jonka palveluksessa on hyvä olla.
KIINNOSTUITKO?
Haemme säännöllisesti uusia
työntekijöitä. Koulutamme myös
oppisopimuksella.
satasairaala.fi/rekry

Siistejä lukuja siivouskeskuksesta

280

35

4,3/5

67

työntekijää

erilaista tiimiä, joissa

laitoshuoltajasta

leikkaussalien

siivous-

laitoshuoltajat

kokee työnsä

välisiivousta

keskuksessa

työskentelevät

tärkeäksi

päivässä
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”Lääketieteen opiskelijoiden
opettaminen on palkitsevaa.
Heiltä saatu palaute on
arvokasta ja tervetullutta”,
kertoo osastonylilääkäri
Jarkko Karihuhta.
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”En koe itseäni enkä
ammattiani erityisen jaloksi,
mutta tunnistan haluni
tehdä hyvää.”
Jarkko Karihuhta,
sisätautien ja
akuuttilääketieteen
erikoislääkäri

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo

Rynnäkkömedisiinarin
ura ratkesi jo lapsena
Koulupoika Jarkko Pomarkusta joutui sairaalaan. Sisätaudeille.
Hän tarkkaili osaston toimintaa ja teki päätöksen. Minusta tulee lääkäri.

T

uo maatalon poika on nyt
47-vuotias sisätautien
ja akuuttilääketieteen
erikoislääkäri ja sisätautien kliininen opettaja
Jarkko Karihuhta.
– Yläasteikäisenä kuulin monelta
taholta, ettei minulla ole lukupäätä.
Aloin uskoa itsekin, että paikkani
on käytännön töissä, ei lukiossa.
Oma sairaalakokemus yläasteen
vedenjakajalla sai kuitenkin mielen
muuttumaan. Lääkärin työ tuntui
merkitykselliseltä.

haaveeksi, mutta pääsin lukemaan
kemiaa. Hain sieltä vauhtia seuraavaan yritykseen.
Kolmannella kerralla tärppäsi.
Jarkko pääsi Tampereelle, ja opiskelijakaupungissa asui myös tyttöystävä, nykyinen vaimo Leena.
Hän valmistui vuonna 2003. Satasairaalaan hän tuli vuonna 2004
Valkeakosken ja Rauman aluesairaaloiden sekä Kankaanpään terveyskeskuksen kautta. Erikoistumassa
hän kävi Taysissa.
ERIKOISTUMISALAA Jarkon ei tar-

SEURAAVAT vuodet vaativat tei-

niltä hurjasti työtä, mutta onneksi
vanhemmat suhtautuivat kannustavasti. Lukion ovet aukesivat ja tuore
valkolakki kävi Kuopiossa lääkiksen
pääsykokeissa.
Reput tuli.
– Seuraavan vuoden tein töitä
kotitilalla ja luin fysiikkaa ja kemiaa.
Toisella yrittämällä lääkis jäi taas

vinnut kauan miettiä, olihan sekin
jo nuorena lyöty lukkoon. Hän ei
kuitenkaan näe alaa kutsumuksena.
– En usko, että minulla on yhtään
vahvempi auttamishalu kuin kenelläkään muullakaan. En koe itseäni
enkä ammattiani erityisen jaloksi,
mutta tunnistan haluni tehdä hyvää.
Arvoista kysyttäessä Jarkko
miettii hetken ja valottaa asiaa

Schwartzin arvoteoriaa mukaillen.
– Kaikilla on samat arvot, mutta
niiden tärkeysjärjestys vaihtelee eri
ihmisillä ja eri elämäntilanteissa.
Itse haluan tehdä jotakin merkityksellistä toisille ihmisille. Yhteisöllisyys ja pysyvyys ovat tärkeitä.
Sisätautilääkäri on omimmillaan
äkillisissä tilanteissa, kuten päivystyksessä. Hän toimii myös lääkäriyksikön ensihoidossa.
– Olen rynnäkkömedisiinari.
Jarkko tunnustaa, että kliininen
työ on raskasta ja vaatii paljon.
– Rehellisesti sanoen tuskin jaksaisin työtä ilman näin hienoa
porukkaa: kollegoita ja hoitohenkilökuntaa.
Myös opiskelijat ovat tärkeä osa
työyhteisöä. Jarkko opettaa 3. ja 6.
vuoden kandeja.
– On huikeaa olla mukana antamassa tuleville lääkäreille matkaeväitä.
Ensi vuonna hän aloittaa ensim-
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”On huikeaa olla mukana antamassa
tuleville lääkäreille matkaeväitä.”
mäisen vuoden opiskelijoiden mentoroinnin. Myös tutkimustyötä on
tiedossa.
– Valmisteilla oleva tutkimussuunnitelmani käsittelee lääkäreiden työhyvinvointia, itsensä johtamista ja
oman työn hallintaa.
Jarkko pohdiskelee usein itsekseen
ja opiskelijoiden kanssa digitalisoitumisen vaikutusta lääkärin työhön.
– Toivon, että tulevaisuudessa tekoäly vapauttaa lääkärin aikaa entistä
enemmän potilaan kohtaamiseen.
Se kahlaa ja järjestelee valtavia tietomääriä. Ihmisen on turha haaskata
aikaa siihen, minkä koneet pystyvät hoitamaan nopeammin ja
täsmällisemmin.

JARKKO asuu lapsuusmaisemissaan
Pomarkun Tuunajärvellä. Perheeseen
kuuluvat vaimo Leena ja kaksi poikaa.
Maalaistalossa tekemistä riittää ja osan
vapaa-ajasta nappaa miehen mielipuuha, yleinen ihmettely ja valokuvaus.
Viime vuosina hän on elvyttänyt myös
vanhan metsästysharrastuksen. Ruokabravuuri on perinteinen hirvisoppa.
Kotoa ajelee työpaikalle 40 minuutissa, minkä Jarkko käyttää mielellään
kirjojen kuunteluun.
Nyt hänellä on kesken Frank Martelan
teos Elämän tarkoitus, jota kansilehti
luonnehtii näin: ”Hyväntuulinen,
helppotajuinen ja positiivinen esitys
vaikeasta aiheesta.”
Ihan kuin Jarkko.

Karihuhta kehuu sisätautiklinikan henkilöstön opiskelija- ja opetusmyönteistä asennetta.
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”Aina joku
nurkka valaistuu”
JARKKO KARIHUHTA on opettanut
Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoita Satasairaalassa vuodesta 2017.
– Nivon opiskelijoiden aiemmin
sisäistämän tiedon yhteen kliinisen eli
käytännönläheisen työn kanssa.
Vuorovaikutteinen ilmapiiri on tärkeää.
– Ilmoitan, että nyt olemme nolousvapaalla vyöhykkeellä. Näin yhteisissä
keskusteluissa on helppo tutkailla
ajatusten laitamia ja aina joku nurkka
valaistuu.
Jarkko kannustaa opiskelijoita kyseenalaistamaan.
– Pohdinnat ovat antoisia, saan
opiskelijoilta paljon. Vuorovaikutus on
kahdensuuntaista.
Jarkko Karihuhta on saanut lääketieteen opiskelijoilta Vuoden opettaja
2022 -tunnustuksen.

Gallup

TEKSTI Milla Majander KUVAT Vesa Saivo

Miksi rakastan työtäni?
Neljä Satasairaalassa työskentelevää ammattilaista
kertoo työstään ja mikä tekee siitä heille tärkeää.

Anneli Paukkunen, osastonsihteeri

Stefan Hannibal, huoltoteknikko

OSASTONSIHTEERI on organisoija, joka sujuvoittaa potilaan hoitopolun; kirjaa hoitotuloksia, varaa jatkotutkimuksia ja antaa ohjeita. Vastuullinen ja pikkutarkka
työ voi jäädä näkymättömäksi, mutta puuttuessaan
aiheuttaisi kaaoksen. Olen kiertänyt kahdessa vuosikymmenessä eri osastoja. Meillä on sydänyksikössä
hyvä yhteishenki. Parasta työssä on auttaa hoitopolulla niin potilasta kuin sairaalan muuta henkilökuntaa.

PIDÄN tiimini kanssa huolta, että sairaalan magneettikuvaus-, ultraääni-, sädehoito- ja kuvantamislaitteet
toimivat. Kun huolehditaan laitteista, huolehditaan
potilasturvallisuudesta. Vikatilainen laite on saatava
pian kuntoon, jotta hoito ei viivästy. Teen paljon yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa. Olen viihtynyt
talossa jo yli kaksi vuosikymmentä. Tiimimme on loistava. Lähden aamuisin työpaikalle hyvällä fiiliksellä.

Ville Isoviita, ensihoitaja

Jaana Harju, suuhygienisti

KAHDENTOISTA tunnin työvuoro alkaa aamu- tai
iltakahdeksalta. Ensihoidossa näkee hyvin erilaisia
hätätilanteita akuutista onnettomuudesta ja sairauskohtauksesta sosiaaliseen hätään. Ikinä ei ennalta
tiedä, mitä työvuorossa tapahtuu. Hälytyksen tullessa
yksikön pitää liikkua 90 sekunnissa. Ihmisen auttaminen tuntuu merkitykselliseltä. Tilanteissa pitää toimia
tarkasti ja inhimillisesti. Työyhteisö on ihan huippu, ja
kollegaan voi aina luottaa.

SUUHYGIENISTI ei hoida vain suun terveyttä. Toimenpiteitä edeltää ihmisen kohtaaminen ja hänen terveydentilansa ja tunteidensa huomiointi. Hammaskiven
poisto ja moni muu toimenpide vaatii pikkutarkkaa
sorminäppäryyttä, mutta kokonaiskuva on hahmotettava laajasti. Tuntuu hyvältä, jos voin vaikuttaa
siihen, että seuraavalla kerralla hoitotuoliin istuminen
ei enää jännitäkään. Onnistuneesta potilaskohtaamisesta tulee joka kerta hyvä mieli.
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”Satakunnan
hyvinvointialue
aloittaa 1.1.2023.”

KOONNUT Milla Majander KUVITUS Colourbox

Viisi vastausta
hyvinvointialueesta
Sinä ja melkein 220 000 muuta satakuntalaista asutte
tammikuusta alkaen uudella hyvinvointialueella. Mitä kaikkea se
tarkoittaa? Koostimme vastaukset viiteen kysymykseen.
14

1

Tarvitsen terveydenhuollon apua. Minne olen
jatkossa yhteydessä?

OMAN alueesi terveysasema

palvelee, kun tarvitset
kiireetöntä terveydenhoitoa.
Omaolo.fi-palvelussa voit
myös tehdä oirearvion, mikä
yhdistää sinut tarvittaessa
oman alueesi ammattilaiseen ja ajanvaraukseen.
Satasairaalan nettisivuilla
palvelee arkisin asiakaspalvelun chat ja ympäri vuorokauden mielenterveyden
chat.

2

Miten satakuntalainen
uudistuksesta hyötyy?

IHMISKESKEISYYS on uudis-

tuksen ydin. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehitetään
asiakaslähtöisemmäksi.
Tavoite on, että merikarvialainen perheenäiti Anu tai
euralainen seniori Kai saavat
aina heille parhaan avun
oikea-aikaisesti. Jos hoitoon
tarvitaan erityistason palvelua, se järjestetään Anulle ja

3

Hätätilanteessa soita aina
112 ja muissa kiireellisissä
asioissa soita päivystys
apuun 116 117.
Tulevaisuudessa ajanvarauspalvelut varmasti
muuttuvat. Vielä ei tiedetä,
milloin esimerkiksi ajanvarauksen puhelinnumerot
tai digitaalinen ajanvaraus
muuttuu. Tiedotamme
asukkaille muutoksesta
aktiivisesti, kun sen aika on.

Kaille vaikuttavimmalla ja
sujuvimmilla tavalla. Perusja erityistason palvelut ovat
jatkossa yhden järjestäjän, eli
hyvinvointialueen vastuulla.
Palveluiden yhteensopivuutta
kehitetään asiakkaan parhaaksi. Tämän yhteistyön
kehittäminen eli palveluiden
yhteensopivuuden varmistaminen on Anun, Kain ja jokaisen satakuntalaisen etu.

Miten työntekijän,
esimerkiksi sairaanhoitajan arki muuttuu?

MITÄ enemmän työskente-

lee asiakkaiden ja potilaiden
kanssa, sitä varmemmin
työnkuva ja työarki eivät
muutu. Asiakas- ja potilastyötä tekevien työtehtäviin tai
työn tekemisen paikkaan ei
ole odotettavissa merkittäviä
muutoksia. Hallinnollisissa
tehtävissä tehtävänkuvat ja

4

Miten palveluseteli
hyvinvointialueella toimii?

HYVINVOINTIALUE voi sopi-

mukseen perustuen hankkia asiakkaalle sosiaali- ja
terveyspalveluja yksityiseltä
palveluntuottajalta. Asiakas
voi siis edelleen tietyissä tilanteissa saada palvelusetelin
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yksityiselle palveluntuottajalle. Yksityiset palveluntuottajat
ovat olleet mukana luomassa
Satakuntaan uudenlaisia yhteistyökuvioita julkisen sektorin toimijoiden ja yksityisten
sote-palveluntuottajien välille.

Säilyvätkö lähipalvelut ennallaan?

VUODEN 2023 alussa lähi-

palveluihin ei tulla tekemään
muutoksia. Hoitoa saa edelleen niistä toimipisteistä,
joissa on tottunut asioimaan
aikaisemminkin. Samat tutut
hoitohenkilöt auttavat ja palvelevat sinua, kuten ennenkin.
Tulevaisuudessa palveluita

voidaan tarvittaessa muuttaa
ja yhdistää. Tavoitteena on,
että satakuntalaiset saavat
tarvitsemansa avun yhden
luukun periaatteella ja oikea-aikaisesti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi perheet
saavat kaikki palvelut saman
katon alta perhekeskuksista.

Lähde: satasote.fi > Usein kysytyt kysymykset
Satakunnan hyvinvointialue
@satasote

”Hyvää hoitoa
oikeaan aikaan
yhdestä luukusta.
Hyötyjä olet sinä,
satakuntalainen.”

sijoittuminen organisaatiossa voivat muuttua. Vastaus
riippuu siis työtehtävästä.
Oma esihenkilö auttaa mieltä
askarruttavissa kysymyksissä. Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyy lähes 10 000
työntekijää, joista noin 9 000
on sote-työntekijöitä ja noin
300 pelastustyöntekijöitä.
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Porkkana
kerra a
K

asviksia ovat vihannekset, juurekset, marjat ja
hedelmät. Ne sisältävät
terveydelle tärkeitä suojaravintoaineita, kuten
vitamiineja, hivenaineita, kivennäisaineita, antioksidantteja ja kuituja.
Elimistö on kuin moottori, jonka
käyttövoimaa ovat proteiinit, hiilihydraatit ja hyvä rasva. Moottori
tarvitsee voiteluöljykseen kasviksista saatavia hiven- ja kivennäisaineita sekä vitamiineja. Ilman
niitä ei hyväkään moottori toimi.
Monipuolinen kasvisten käyttö on
terveellisen ruokavalion perusta.
Eikä sen toteuttaminen ole
tähtitiedettä.
OSAKSI JOKAISTA ATERIAA
Aikuiselle suositeltava kasvisten
päiväannos on 500 grammaa. Se
on noin kuusi omaa kourallista.
Kun päivän kasvissuosituksen

3

vinkkiä

Surauta smoothie
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SMOOTHIE voi olla ravitseva aamutai välipala, jonne uppoaa kasviksia
kuin varkain. Sekoita vihreään
terveysjuomaan tehosekoittimessa esimerkiksi kurkkua, pinaattia,
lehtikaalia, banaania, vettä, sitruunaa ja inkivääriä. Muista: Vahva
pinaatti pitää oksaalihapon takia
ryöpätä eli keittää. Lehtipinaatin voi
vain huuhdella.

na
aan

”Päiväsuositus on
kuusi kourallista.”
TEKSTI Milla Majander KUVAT Vesa Saivo ja Colourbox

Keho kiittää jokaisesta kasvisruokavalinnasta.
Lisää päivääsi porkkana, pari satsumaa tai mustikkakourallinen ja kas – kohta olet kasvisten kaveri.

pilkkoo osiin, ei määrä niin mahdottomalta enää tunnukaan. Testaisitko
vaikka tätä: Aamupuuron päälle kourallinen puolukoita. Lounaalla salaattiannos. Välipalaksi omena. Päivällisen
viereen haudutettua parsakaalia ja
porkkanaa. Illalla smoothieannokseen
banaania ja mustikkaa. Siinä se.
Kasviksissa ei ole suolaa, sokeria
eikä kolesterolia, joten suosituksen
saa suosiolla ylittääkin. Suomessa
tuoreimman FinRavinto-tutkimuksen
(2017) mukaan miehet syövät reilu 300
ja naiset noin 400 grammaa kasviksia
päivässä. Vertailun vuoksi: Välimeren
maissa kasvisten kulutus on aiempina
vuosina ollut jopa yli kilon päivässä.
TERVEYSVAIKUTUKSIA
SUONILLE JA SUOLISTOLLE
Jokainen suupala kasvikunnan tuotteita on hyvinvointiteko itselle. Reipas
kasvismäärä lautasella pienentää
rasvaisen ja runsassuolaisen lihan

osuutta aterialla, mikä kohentaa sydänja verisuoniterveyttä varmuudella.
Terveysvaikutuksia tiedetään useita.
Yhdessä muiden terveellisten elintapojen kanssa monipuolisella kasvisten
käytöllä alennetaan esimerkiksi verenpainetta ja veren kolesterolipitoisuutta
sekä pienennetään riskiä sairastua
tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin.
Kasvis- ja kuitupainotteinen ravinto
rikastuttaa ja pitää yllä suolistolle
suotuisaa mikrobistoa. Vatsakin toimii
säännöllisemmin ja paremmin. Kasviksista saadaan vesiliukoista kuitua,
kun taas viljasta pääasiassa liukenematonta. Vesiliukoinen kuitu sitoo
muun muassa kolesterolia mennessään
ja vähentää näin hieman kolesterolin
imeytymistä elimistöön. Viljan kuiduilla
on muita terveyshyötyjä. Kuituja suositusten mukaan saavalla on osoitettu
olevan pienempi riski sairastua
peräsuolisyöpään, ja mahdollisesti

suotuisaa vaikutusta on myös eräiden
muiden syöpien sekä sydän- ja verisuonisairauksien osilta. Painonhallinnassa kasvikset kiilaavat kärkeen:
ne sisältävät vain vähän energiaa,
mutta niiden sisältämät kuidut ja vesi
lisäävät kylläisyyden tunnetta yhdessä
muun tasapainoisen ravitsemuksen
kanssa.
PIENELLÄ LISÄYKSELLÄ
ISO MERKITYS
Söinkö tänään vielä kasviksia? Hyvä
pohdinta, jonka ääreen kannattaa
pysähtyä päivittäin. Jos kasviksia ei
ollut päivässä vielä yhtään, mieti, mikä
olisi itsellesi helpoin tapa aloittaa
heti huomenna. Se voi olla vaikka
yhden hedelmän lisääminen välipalalle. Kun saa yhden asian vakiintumaan, on helpompi ottaa toinen
askel. Ensimmäinen lisäys tuottaa aina
suurimman hyödyn – niin liikunnassa
kuin matkassa kasvisten kaveriksi.

Asiantuntijana ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä

Pilko paloiksi

Suosi sesonkia

VIIPALOI ja lohko vihannekset valmiiksi. Saat
helposti naposteltavan ja
mukaankin napattavan
väli- tai iltapalan. Omenaviipaleet, lanttulohkot,
paprikasiivut, kukkakaalin
nuput ja porkkanatikut katoavat kivoina annospaloina
parempiin suihin.

SATOKAUDEN kasvisherkuissa maut ovat mehevimmillään ja hinta kohdillaan. Runsaskuituiset kaalit
täyttävät nopeasti, mutta
vähäkalorisesti. Kypsennettynä ne ovat vatsaystävällisempiä. Kokeilisitko tutun
keräkaalin lisäksi kyssä-,
lehti- tai ruusukaalia?
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Henkilö

TEKSTI Maiju Junko KUVA Vesa Saivo

Jokainen meistä
haluaa Päivin
sydänystäväkseen
Päivi Lönnberg on ollut sydämen asialla yli
30 vuotta. Puolet työajastaan hän hoitaa sydänpotilaita, puolet kehittää hoitotyön käytäntöjä.
SYDÄNYKSIKÖN sairaanhoitaja,

kliinisen hoitotyön asiantuntija Päivi
Lönnberg vetää keuhkot täyteen
hapekasta aamuilmaa Kirjurinluodon
puistolenkillä ja puhuu asiaa.
– Äkillinen sepelvaltimon tukos
voi kohdata kenet tahansa ja täysin
yllättäen. Siksi Satasairaalan asiantunteva sydänyksikkö on valmiina
ottamaan tilanteen heti haltuun, hän
tiivistää.
Päivi on omimmillaan akuuttiosastolla.
– Tässä työssä ei pääse rutinoitumaan, mutta pitkä kokemus tuo
varmuutta.
Nopeus onkin elintärkeää.
Sydänsaleissa tehdään hengenpelastuksia päivittäin, esimerkiksi avataan
tukkeutunut sepelvaltimo pallolaajennuksella. Päivi on yksi tiimiläisistä.
Hoidon jälkeen potilas saa
ohjausta.
– Elintapamuutoksella ja oikealla
lääkityksellä saadaan paljon aikaan.
Toivomme tietysti, että potilas ottaa
ohjeet tosissaan ja sitoutuu uuteen
tilanteeseen.
Hoitotavat ovat Päivin uran aikana
tehostuneet.
– Ennen potilasta makuutettiin
viikkotolkulla, mikä ei ole toipumisen
kannalta hyväksi. Nyt potilas kotiutuu
tehokkaan sairaalajakson jälkeen parhaimmillaan jo muutamassa päivässä.
Tyhjän päälle hän ei kuitenkaan jää,
vaan kannattelijana on tiivis verkosto:
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perusterveydenhuolto, työterveys
ja jatkokäynnit Satasairaalassa.
PÄIVI käyttää nykyään puolet työ-

ajastaan kehittämistyöhön, mikä
innostaa ja kannustaa.
– On tärkeää, että tutkimustulokset
jalkautuvat hoitotyöhön. Kentällä
toimivat saavat tuoreimman tiedon
ja parhaat käytännöt sydänpotilaan
parhaaksi.
Kehittämistyön teemoja ovat
esimerkiksi, mitä on hyvä kivunhoito
ja millaista on potilaan kunnioittava
kohtaaminen.
– Hoitoprosesseja pitää koko
ajan kehittää. Koen, että työstäni on
selkeää hyötyä sekä sydänyksikön
toimenpidesalissa että tietokoneruudun ääressä, tutkimustiedon lähteillä.
SAIRAANHOITAJAKSI Päivi päätti

ryhtyä jo varhain.
– Haaveammatti oli mielessä jo
lapsena ja kouluvuodet vahvistivat
valintaa. Viimeinen sinetti oli lukion
jälkeinen työ osastonsihteerinä. Näin
sisältä päin, millaista sairaalan arki
on. Se tuntui omalta.
Hoitotyön vastapainoa Päivi hakee
Valkjärven mökiltä, jossa hän viettää
aikaa puolisonsa Turon kanssa. Kun
järvimaiseman rauhaa on tankattu
tarpeeksi, pariskunnan löytää
takuuvarmasti hevimmästä paikasta.
– Viimeksi näimme Rammsteinin
Tallinnassa.

JATKA LAUSETTA:

Iloitsen, että

saan tehdä arvokasta ja
monipuolista työtä.

Toivon, että

hyvinvointialueuudistus lisää
verkostoitumista.

Nautin

syksyn kauniista
ulkoiluilmoista.

Oma aika

Ristikko
Tauon paikka! Anna aivoille pientä päänvaivaa – ratkaise ristikko.
LAAMERKITDUKSEVÄ
KAAMPI
ASIA

NÄKYY
KARTALLA

VAARI

LAMAANNUS

JUOKSUA
WILMA
MURRON
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LAULAJATAR

LUULEMISTA
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KAAVIA
ELÄMÄÄ

HAUKI
EI OLE KALA.

LASIALALLA

TAIVAAN
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Jos et halua nähdä vastauksia,
peitä tämä kohta.

Satasairaala somessa
I
S
L
A
N
T
I

Saitko kaikki oikein?
Tarkista tästä.

YHDISTYKSESSÄ

HIUKSILLE

-U

Seuraathan jo
Satasairaalaa
Instagramissa?
Satasairaala viestii aktiivisesti useissa
sosiaalisen median kanavissa. Facebookissa
ja Instagramissa Satasairaalalla on yhteensä
yli 12 000 seuraajaa. Liity joukkoon!

PERIN

