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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Pirjo Törmänen

  

Levin opintopäiväterveiset
On vuoden viimeisen Pinsetin ilmestymisen aika. 
Postin jakaessa lehteä on jo joulu lähellä ja kaikki kii-
reet toivottavasti takanapäin. Joulu tuo tullessaan rau-
han ja yhdessäolon ajan. Toivottavasti te kaikki saatte 
nauttia joulun ja uuden vuoden ihanista, lämpöisistä 
ja rauhoittavista hetkistä yhdessä perheen ja ystävien 
kanssa. Työ ja kaikki vuoden kiireet ovat hetkellises-
ti unohdettuja ja maistelemme joulun herkkuja sekä 
saamme nuuhkia joulun tuoksuja, joista tulee mieleen 
menneiden vuosien muistoja.

Levin opintopäivät ovat nyt takanapäin. Opintopäi-
vien pitopaikkana oli Levi Summit, josta oli todella 
hulppeat näköalat ympäröivään luontoon, laskette-
lurinteeseen sekä Levi-keskukseen. Ilmojenhaltija oli 
suosiollinen opintopäivien ajankohtana. Valitettavasti 
päivien luentojen tiivis aikataulu ei mahdollistanut ul-
koilua ympäröivässä luonnossa. Olisi ollut virkistävää 
käydä pienellä ”happihyppelyllä” luentojen välissä tai 
niiden jälkeen, miksei kunnon lenkkikin olisi ollut 
paikallaan. Ulkoilun mahdollisuus olisi hyvä muistaa 
jos opintopäiviä järjestetään joskus uudelleen Lapin 
maisemissa ja kauniissa luonnossa.

Saamme lukea opintopäivistä lisää lehtemme sivuilla. 
Opintopäivät olivat onnistuneet ja saivat paljon kiitos-
ta sekä opintopäiville osallistujilta että sairaalatarvi-
keyrityksiltä, jotka ovat suuri yhteistyökumppanim-

me kehittäessämme perioperatiivista hoitotyötä sekä 
siihen liittyvää koulutusta ja yhdistystoimintaamme. 
Ensi vuonna tapaamme opintopäivien merkeissä Jy-
väskylässä ja toivottavasti mahdollisimman moni 
teistä pääsee osallistumaan niille. Opintopäivät ovat 
hyvä kollegoiden tapaamispaikka ja niiden aikana on 
tilaisuus saada uutta tietoa ja osaamista omaan työ-
hönsä sekä jaksamista arkipäivän kiireeseen omassa 
työyksikössä.

Vuoden 2014 Pinsettien teemat ovat valittu. Ne ovat 
teknologia leikkausosastolla, ortopedia, yleiskirurgia 
sekä opintopäivät 2014 ja hoitotyönkoulutus.  Niiden 
lisäksi lehdessämme on myös artikkeleita muista ai-
heista. Otamme edelleen vastaan kirjoittamianne 
artikkeleita, opinnäytetöiden, pro gradujen sekä väi-
töstöiden tiivistelmiä. Myös teidän kaikkien esittämiä 
toiveita lehtemme sisällön suhteen pyritään toteutta-
maan eli kaikki vain rohkeasti ideoimaan teitä kiin-
nostavia aihealueita. 

Opintopäivien aikana minulle esitettiin toive teh-
dä kirjoituksia lehteemme haastavista työasennoista 
leikkausosastolla. Otamme vastaan toimitusneuvos-
tossa teidän lähettämiänne kirjoituksia ja kuvia ko. 
aiheesta. Meillä kaikilla leikkausyksiköissä työsken-
televillä sairaanhoitajilla on varmaankin omat nik-
simme näiden epäergonomisien työasentojen ”taltut-
tamiseen”. Voisimmeko jakaa tietoamme myös muille 
kollegoillemme, jotta pysyisimme mahdollisimman 
hyvässä työkunnossa koko uramme ajan ja siirtyisim-
me pois työelämästä ”toimintakunnossa”.

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta kaikille lehden lu-
kijoille, yhdistyksen jäsenille sekä tietenkin lehden 
artikkeleiden kirjoittajille, jotka ovat mahdollistaneet 
osaltaan Pinsetin tekemisen ja julkaisemisen. 

Rauhallista Joulua 
ja hyvää Uutta Vuotta 
teille kaikille!

Pirjo
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Matkakertomus opintopäiviltä    
10-11.10.2013, Kittilän Leviltä

Anneli SAnTAniemi

Erikoissairaanhoitaja 
Terveystalo Turku, Pulssi, sairaala                                                                                                                                         
                                                                                 

Mitä lähemmäksi lähtö opintopäiville tuli, 
sitä malttamattomammin odotin niitä. Oli 
mukavaa päästä Pohjois-Suomeen ihaile-
maan kaunista luontoa ja  kuulemaan luen-
toja ajankohtaisista aiheista sekä tapaamaan 
leikkausosaston hoitajia kaikkialta Suomesta. 
Opintopäivätyöryhmä koostui Rovaniemellä 
sijaitsevan Lapin keskussairaalan leikkaus-
hoitajista. Päivien pitäminen Kittilässä toi 
mukanaan monia haasteita. Jopa opintopäi-
vätyöryhmän matka kotoa kokouspaikalle oli 
melko pitkä. Opintopäivien ajankohta oli lo-
masesongin ulkopuolella, minkä takia junien, 
linja-autojen ym. liikennöinti oli vähäisempää 
kuin ns. lomakautena. Mietiskelinkin ennen 
opintopäiville lähtöä, lähtevätkö ihmiset päi-
ville, kun matka on monelle niin pitkä ja in-
nostuvatko näytteilleasettajat näistä päivistä.

Oma matkani alkoi jo tiistai-iltapäivänä 8.10. 
Nousin junaan Turusta iltapäivällä kolmen 
aikaan.  Oulussa hyppäsin jyväskyläläisten 
bussiin. Onneksi siellä ei oltu vihaisia, vaikka 
juna oli yli tunnin myöhässä ja pääsimme jat-
kamaan matkaa vasta vähän ennen yhtätoista. 
Perillä Levillä olimme aamuyöllä, joten tuntu-
rimaisemat jäivät näkemättä menomatkalla.

Keskiviikkona sää ei suosinut, satoi vettä ja oli 
harmaata ja sumuista. Mutta eipä se haitannut, 
koska meillä oli Fornan hallituksen kokous ja 
söimme  lounasta yhdysjäsenten kanssa, jot-
ka oli kutsuttu opintopäiville. Ja ehtihän siinä 
pikaisesti ostoksillekin – urheilukaupassa oli 
alennusmyynti omistajavaihdoksen takia.

Hotelli Panoraman huoneesta oli huikeat 
näköalat laskettelurinteeseen ja alas kylälle. 
Rinteessä koekäytettiin jo lumitykkejä. Kyläl-
le pääsi hotellilta rappuja – niitä oli muutama 
sata – ja ne, jotka kävivät kävelyllä kylässä, 
tulivat hengästyneenä mutta tyytyväisenä 
takaisin! Itse opintopäivien aikana aurinko 
paistoi ja onneksi pieneen happihyppelyyn 
löytyi aikaa torstai-illansuussa. Kävelimme 
laskettelurinnettä ylöspäin ja maisemat sen 
kuin paranivat, mitä ylemmäs päästiin. Ruska 

Matkalla Pohjoiseen...

oli jo tietenkin ohi ja puut lehdettömiä, mutta 
tuntureita ei kyllästynyt ihailemaan.

Opintopäivien pitopaikka oli todella on-
nistunut valinta. Levi Summitin auditorio ja 
pienempi luentotila olivat erittäin toimivat. 
Ja kun astui ulos luentotilasta, olikin keskel-
lä sairaalatarvikenäyttelyä. Näytteilleasettajia 
oli kiitettävä määrä, 29. Ja näytteillä oli taas 
monenlaista kiinnostavaa, uutta ja ennestään 
tuttua,  tavaraa ja asiaa. 

Opintopäivien avaussanat lausui yhdistyksen 
puheenjohtaja Jaana Perttunen, jonka jälkeen 
puhui Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä. 
Sen jälkeen puheenvuoron sai opintopäivä-
työryhmän puheenjohtaja Sirkka Öhman ja 
saimme vielä ihastella kuvaesitystä, jonka 
nimi oli Lapin Lumo. Kuvat oli ottanut ja 

koonnut esitykseksi rovaniemeläinen urologi 
Risto Kauppinen. Kuvat olivat henkeäsalpaa-
van hienoja, eri vuodenaikoina otettuja,  ja ke-
nellekään ei varmaan jäänyt epäselväksi, mikä 
on Lapin lumo! 
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Suurimpana kokonaisuutena luennoissa oli 
”turistin polku”. Saimme kuulla, mitä kaik-
kea turistille voi sattua tunturissa ja millaiset 
ovat Lapin erityisolosuhteet. Tämä luentoko-
konaisuus kesti koko torstain ja jatkui vielä 
perjantainakin. Toisessa salissa aiheena oli 
”turvallista työskentelyä” ja ”potkua työhön”. 
Torstaina oli myös kaksi luentoa gynekologi-
asta. Perjantaina kuulimme vielä, miten nyky-
tekniikka auttaa ja mahdollistaa perioperatii-
visen hoitotyön opikelua ja oppimista. 

Torstaina päivällä pidettiin yhdistyksen 
vuosikokous. Asiat oli valmisteltu hyvin ja 
kokous sujui jouhevasti. Aikataulu kuitenkin 
vähän venyi kun äänestettiin hallituksen uu-
sista jäsenistä. Täytyy olla tyytyväinen, että 
ehdokkaita hallituksen uusiksi jäseniksi oli 
enemmän kuin vapaita paikkoja. Uusi halli-
tus aloittaa toimikautensa ensi vuoden alussa. 
Onneksi koko hallitus ei vaihdu samalla ker-
taa. Vanhat jäsenet tietävät jo rutiinit ja uusil-
ta voi tulla hyviä uusia ideoita.

Opintopäivien juhlaillallinen tarjottiin 
torstai-iltana Hotelli Panoraman Otka-ra-
vintolassa. Aperitiivit nautittiin ravintolan 
edustalla baarissa ja ohella saimme kuulla 
paikallista musiikkia. Sitä esitti Niiles-Jouni 
Aikio. Esitysten välillä hän tarinoi elämänsä 
varrella tapahtuneista asioista ja Lapista. Esi-
tyksen viimeisenä numerona kuulimme Lapin 

uu

äidin kehtolaulun, joka ainakin itselle sai pa-
lan nousemaan kurkkuun ja silmät kosteiksi. 
Illallinen oli runsas ja maukas. Ruokailun 
jälkeen siirryttiin  Gold Digger -baariin, jossa 
soitti Putkiradio -orkesteri.

Päivien päätös oli perjantai-iltapäivällä. Seu-
raavien opintopäivien järjestäjäpaikkakunta, 
Jyväskylä, toivotti ihmiset tervetulleeksi ensi 
vuoden lokakuussa seuraaville opintopäiville. 

Sitten olikin aika suunnata matka kotia kohti. 
Alkumatka sujui leppoisasti itseä paremmas-
sa seurassa, jyväskyläläisten bussissa. Oulussa 
hyppäsin yöjunaan ja kohtuullisen hyvin nu-
kutun yön jälkeen olin taas kotona Turussa.

Opintopäivistä jäi monta mukavaa muistoa. 
Paikka oli aivan mahtava! Vaikka asuukin 
täällä kaukana etelässä, matkustaminen Lap-
piin kannatti. n

Keskipisteessä – kohti uutta

Tervetuloa opintopäiville Jyväskylään
16.-17.10.2014



Pinsetti 4/2013   |    7

Op
in

to
pa

iv
at

 &
 k

ou
lu

tu
s

rAijA mArjeTA

Selkä ja jalat, miten piti olla,
  kynää kannatteli keskittyneesti koko polla.
Mitä halutaan saavuttaa, minne päin halutaan mennä,
  ei työhyvinvointi itsestään paikalle lennä.
Tavoitteeksi ongelmat  muuttuu,
  hyödyt konkretisoimatta puuttuu.
Ainasormi, vikasormi, hyötysormi,
  missä olikaan se kiitossormi, jäikö eteen jokin normi.
Onko morsellattorin käyttö uusi juttu,
  taitaapa olla vanha tuttu.
Simulaatioharjoitusta oli Rovaniemellä saatu,
  näinkö turvataan hätäsektion laatu.
Luentosaliko  huono, sillä niskassa jumi,
  loistaako maisemassa jo tunturin lumi.
Ikkunoista näkyvä luonnon kauneus, auringon valo
  rauhoita mieli, suo unohdus jalo.

Päivän päätös, luentojen loppu,
  oliko jo iltavalmisteluihin hoppu.
Lapin joikua,  juttuja kuunnella saimme,
  vatsamme täytteeksi ruokaa haimme.
Ei illalla Levillä tarvinnut Offia,
  kun seiskaan päästiin jonottamaan Koffia.
Perjantaiaamu kauniina koitti,
  ehkä joku oloaan moitti.
Kysykää, keskeyttäkää, keskustelkaa,
  ette näin jää turvallisuudesta velkaa.
Leikkausasennot; muista paljon pehmusteita käyttää,
  muuten potilas vahinkoilmoituksia täyttää.
Niko sanoi uudelleen steriloinnille ei,
  ja me sanoimme Leville Hei, Hei.
Rovaniemi järjestäjänä täyden kympin saa, 
  en muista koulutusaikaa tämän parempaa.
Kiitoksemme myös apurahamme antajat saa, 
  tiedot tilaisuudesta kätkemme korviemme taa. n

Kokemuksia ja näkemyksiä 
Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajien opintopäiviltä Leviltä 10. - 11.10.2013

HelenA ryTkönen

Apurahoja keväällä useita haimme, 
  ja niitä pari onneksemme saimme.
Siis painakaa jo auton käynnitysnappia,  
  ja ottakaamme suunta kohti Lappia.
Tunnelma matkalla loi iloisen mielen,
  ja kuohujuoma virkeän kielen.
Ei haitannut meitä kolea, sateinen sää,
  sillä kylmyyshän oven ulkopuolelle jää.
Avajaiset Tapsan tahdissa soi.
  Voi sitä Lapin luonnon kauneutta oi, oi.
Haltioituneina sitä katsella saimme, 
  oliko se sitä mitä me matkaltamme haimme?
Kunnanjohtaja meille tilastotietoutta näytti,
  ja väkiluvun kasvua turistikautena todisteena käytti.
Paljon oli näytteille asettajia saatu,
  tavoitteena oli kai heillä laatu.
Hanskoja, huuhteita, levyjä täällä siellä,
  olimmeko jo välillä toistemme tiellä?
Tietoa sai kun jonottaa jaksoi,
  kuka tämän kaiken muuten maksoi.
Fiksaattori hienosti mailaksi muuttui,
  mutta useimmilta suora linja tyystin puuttui.
Kynää, karkkia, nauhaa kukin jakoi,
  Mainostanko heitä, kysymys päässäni  takoi!

Luentosali yksi:
Turistin polku, kaukana kaikesta, apua tarvitaan
  miten yhteistyöllä avun tarvitsijat hoitoon saatetaan.
Luentosali kaksi:
Laadukas välinehuolto on kaiken A ja O,
  painotti meille asiansa hallitseva Niko.
Käsihuuhdetta kannattaa aina käyttää,
  hanskojen käyttöä turhaan, siltä näyttää!
Hyvä ryhti, innostunut mieli
  siitä koko Tanjan olemus kieli.
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Mietteitä kirjasi

SAri mäenAlAnen 
sairaanhoitaja/LKS/leikkausosasto

Kuvat Markku Ylisiurua

Lokakuun opintopäivistä on nyt kulunut 
reilu kuukausi ja elämä myös opintopäi-
vätyöryhmäläisillä on viimein asettunut 
normaaliuomiinsa. Haasteellinen, mut-
ta samalla myös mielenkiintoinen vuosi 
on takana ja on aika tarkastella ryhmän 
tunnelmia Levin päivien jälkeen. Paljon 
opittiin, paljon saa tiin aikaan, mutta 
myös moni asia olisi voitu tehdä toisin, 
eli jälkiviisaus toimii tässäkin yhteydes-
sä.

Keväällä 2012 Fornan hallituksen jäsen, jä-
sensihteeri Sirkka ilmoitti, että ensi vuonna 
pidetään sitten opintopäivät Rovaniemellä, 
kuka haluaa mukaan?! Yllättäen asiasta in-
nostuneita ilmaantui runsas joukko, josta sit-
ten parin tapaamiskerran jälkeen muodostui 
työryhmä niistä henkilöistä, joilla motivaatio-
ta ja kiinnostusta löytyi eniten. Ensimmäise-
nä ryhmän tehtävänä oli löytää sopiva paikka 
opintopäivien järjestämiseen, mikä osoittau-
tuikin yllättävän vaikeaksi. Paikkakunnalta ei 
löytynyt sellaista paikkaa, joka olisi täyttänyt 
sekä luento- että esittelytiloille vaadittavat 
kriteerit, joten päätimme järjestää yhdistyk-
sen historiassa ensimmäiset päivät tunturissa, 
Levillä. Hallituksen luvalla otimme riskin, 
lähinnä pitkien välimatkojen takia, mutta nyt 
jälkeenpäin tarkasteltuna riskinotto kannatti, 
ainakin elämyksellisesti.

Ensimmäisissä työryhmän tapaamisissa opin-
topäivien järjestäminen vaikutti helpolta 
ja yksinkertaiselta, paikka oli varattu, enää 
puuttuivat luentoteemat ja luennoitsijat, ja 
tietenkin yritysten edustajat esittelypaikoil-
le. Tehtävät jaettiin kullekin ryhmäläiselle 
lähinnä kunkin omien intressien mukaises-
ti ja summittaiset aikataulut suunniteltiin 
eri tehtäville.  Totuus päivien järjestämisen 
haasteellisuudesta valkeni pikkuhiljaa ja pie-
niä paniikinomaisia reaktioitakin oli havait-
tavissa matkan varrella, mikä johtui lähinnä 
tietämättömyydestä.. Opintopäivien lähes-
tyessä aikataulut tiukentuivat ja tarkentui-

Elämä ennen Leviä ja sen jälkeen
-työryhmäläisten mietteitä syksyn opintopäivien jälkeen

vat, yllättäviä muuttujia tuli väliin ja päivien 
järjestämiseen liittyvä näkymätön työmäärä 
lisääntyi. Erehdysten kautta oppiminen tun-
tui hieman turhalta ja tässä vaiheessa täytyy 
sanoa, että selkeät ja nykyhetkeen päivitetyt 
ohjeet yhdistykseltä olisivat olleet tarpeen, 
koska aikaisempaa kokemusta opintopäivien 
järjestämisestä oli ainoastaan työryhmän pu-
heenjohtajalla vuodelta 1998.

Opintopäivillä luennoitsijoita oli yhteensä 
21. Paikalliset, joita tässä yhteydessä ovat La-
pin shp:n ja lähialueen asiantuntijat, lähtivät 
kiitettävästi mukaan luennoimaan opinto-
päiville, vaikka välimatka oli pitkähkö eikä 
luentopalkkiota ollut luvattu yhdistyksen 
sääntöjä noudattaen. Ainoastaan pari luen-
noitsijaa pyydettiin paikalle Lapin alueen ul-
kopuolelta. Luentojen aihealue haluttiin rajata 
paikalliseksi käyttäen kuitenkin laaja-alaista 
näkökulmaa. ”Turistin polku” toimi punai-
sena lankana toisessa luentosalissa lähes koko 
päivien ajan, muita luentojen aiheita suunni-
teltiin ajankohtaisuuden sekä edellisten opin-
topäivien (Turku) yhteydessä esitettyjen toi-
veiden perusteella. Palautteissa erityisesti Eija 
Suorsan esitys palo- ja paleltumavammoista, 
Juhani Juntusen Lapin erityisolosuhteet sekä 
Pasi Tuukkasen hypotermia-luento saivat hy-
vät arvostelut.

Levin opintopäivillä haluttiin toteuttaa eko-
logista linjaa tallettamalla luentotiivisteet 
muistitikuille ja jättää turhat tulosteet ja pa-
perit pois. Valitettavasti kaikki luennot eivät 
ehtineet tikuille ja  loput tiivistelmät on toimi-
tettu hallituksen sihteerille, jonka tehtäväksi 
on jäänyt niiden julkaiseminen kotisivuilla. 
Myös opintopäiväpalautteiden antaminen 
muutettiin yhdistyksen/opintopäivien koti-
sivuilla tapahtuvaksi ja perinteinen palaute-
laatikko sekä paperilomake jätettiin pois. 
Tähän mennessä saapuneiden palautteiden 

Opintopäivien luentoyleisöä Levin Summitin auditoriossa.

Opintopäivätyöryhmä yhteiskuvassa.
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määrän perusteella voisi todeta, että tämä 
muutos ei välttämättä ollut oikea, koska pa-
lautteita on tullut ainoastaan 30 kpl. Ehkä 
otollisempi paikka palautteiden saamiseksi 
olisi opintopäivien aikana heti paikan pääl-
lä eikä jälkeenpäin. Palautteen saaminen on 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää erityisesti 
seuraavien opintopäivien järjestäjille. Luen-
tojen aiheet on helpompi suunnitella, kun on 
jonkinlaista tietoa siitä, mistä opintopäiville 
osallistujat haluavat kuulla. Palautteiden pe-
rusteella on mahdollisuus myös kehittää ylei-
siä järjestelyjä, esittelytiloja yms.

Saapuneissa palautteissa kehuja sai järjestely-
paikka, joka arvioitiin tasokkaaksi ja käytän-
nölliseksi, koska majoitus, ruokailut ja luen-
not olivat samassa. Vaikka suurimmalle osalle 
päiville osallistujista matka oli pitkä ja  rasit-
tavakin, palautteista ilmeni selkeästi, että se 
kannatti. Paikan erilaisuus, Lapin maisemat, 
yleiset järjestelyt ja päivien leppoisa tunnelma 
saivat kiitosta 99%:ssä saapuneista palaut-
teista. Jonkin verran kritiikkiä tuli yritysten 
edustajien aikaisesta paikalta poistumisesta 
sekä yhdistyksen hallituksen ”näkymättö-

myydestä”. Palautteissa toivottiin luennoille 
uusia aiheita, tutkimustuloksia ja tietoa siitä, 
mitä uutta maailmalla tapahtuu, myös konk-
reettisia luentoja/ tietoa  nimenomaan leikka-
ushoitajan työhön liittyen.

Osallistujia Levin opintopäivillä oli kaiken-
kaikkiaan 157 henkilöä ja koko Suomi oli 
hyvin edustettuna. Tietysti Lapin shp:stä oli 
kotikenttäetunsa vuoksi suurin edustus, mut-
ta osallistujia saapui paikalle ihan äärimmäi-
siä kolkkia (huom! lappilainen näkökulma) 
myöten mm. Lappeenrannasta, Turusta, Jo-
ensuusta, Vaasasta jne. Varmaankin monelle 
osallistujalle ja myös osallistumatta jättäneille 
aiheuttivat  kulkuyhteydet melkoista päänvai-
vaa, mutta järjestäjän näkökulmasta voi ilah-
tuneena todeta, että tämä seikka ei kuitenkaan 
päässyt pilaamaan opintopäiviä. Järjestäjien 
pahin pelko tänä vuonna oli nimenomaan se, 
että pitkien matkojen, haastavien kulkuyhte-
yksien ja matkaan kuluvan ajan vuoksi osallis-
tujamäärä jäisi ennätyksellisen alhaiseksi. 

Tässä yhteydessä esitämme erityisen lämpimät 
kiitokset kaikille opintopäiville osallistuneille, 

luennoitsijoille sekä yritysten edustajille. Vii-
meiset osallistumismaksut ja laskut on mak-
settu ja on tilinteon ja budjetin tarkastuksen 
aika. Opintopäivien järjestäjät voivat hengäh-
tää ja suunnata katseensa tuleviin koitoksiin, 
kuten myös koko jäsenistö. Jyväskylän v. 2014 
opintopäiviä odotellessa toivotamme kaikille 
mukavaa ja rentouttavaa loppuvuotta. n

Levikeskus Summitista katsottuna.

Niiles joikaa Levin illassa.
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jAAnA PerTTunen

Esh, TtM, lehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Suomessa varsinainen sairaanhoitajakoulutus 
käynnistyi vuonna 1889 Helsingin kirurgi-
sessa sairaalassa. Sitä ennen, noin 20 vuotta 
aikaisemmin, aloitettiin Helsingin diakonis-
salaitoksella diakonissakoulutus, jonka opin-
toihin sisältyi sairaanhoidossa tarpeellisia 
taitoja. Vuosien vieriessä koulutusmahdol-
lisuuksia tuli lisää ja sairaanhoitajien määrä 
kasvoi. 1960-luvulle asti koulutukseen saivat 
osallistua ainoastaan naiset ja naimisiinmeno 
tuli mahdolliseksi vasta toisen maailmanso-
dan jälkeen. Ensimmäiset miessairaanhoitajat 
valmistuivat Tampereen II sairaanhoito-oppi-
laitoksesta vuonna 1965.

Suomessa sairaanhoitajakoulutus siirtyi tervey-
denhuolto-oppilaitoksista ammattikorkeakou-
luihin 1990-luvulla. Nykyisin sairaanhoitajaksi 
voi opiskella 25 ammattikorkeakoulussa, joissa 
koulutus tapahtuu nuoriso- tai aikuisopintojen 
puolella hoitotyön koulutusohjelmassa. Opin-
tojen laajuus on 210 opintopistettä (1 op = 27 
tuntia opiskelijan työtä) ja ohjeellinen kestoai-
ka on 3,5 vuotta.

Sairaanhoitajakoulutuksen pääsyvaatimukse-
na on 18 vuoden ikä ja ylioppilastutkinto tai 
toisen asteen tutkinto. Ammattikorkeakou-
lut järjestävät valintakokeita tai soveltuvuus-
testejä oman valintansa mukaan. Hoitotyön 
koulutus seuraa yhteiskunnan kehittymistä. 
Opetussuunnitelmat ja -menetelmät muuttu-
vat sen myötä.

Suomalainen sairaanhoitajakoulutus pohjau-
tuu Euroopan unionin asettamiin direktii-
veihin ja onkin vaatimuksiltaan yhtenäistä 
Euroopan eri maissa. Suomalainen koulutus 
eroaa eurooppalaisesta kuitenkin siinä, että se 
on 30 opintopistettä laajempi, noin puoli vuot-
ta pitempi, kuin muissa maissa. EU-direktiivi-
en lisäksi Suomessa koulutusta säätelevät laki 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja laki 
ammattikorkeakouluista. Ammattikorkea-
koulut toimivat myös opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjauksessa. 

Ammattikorkeakoulut ovat autonomisia ja 
saavat päättää opetussuunnitelmistaan itse-
näisesti EU-direktiivien sallimissa rajoissa. 
Sairaanhoitajakoulutus voi siis olla raken-

Sairaanhoitajakoulutus Suomessa – eilen, tänään, huomenna

teeltaan ja sisältöpainotuksiltaan erilaista eri 
kouluissa. Opetussuunnitelma sisältää yleisiä 
ammattikorkeakouluopintoja, kuten kieli- ja 
viestintäopintoja, sekä hoitotyön ammatillisia 
opintoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

muun muassa sisätautien, kirurgisen, lasten 
ja nuorten, mielenterveystyön, äitiys- ja nais-
tentautien hoitotyön alueet. Erityisen merkit-
tävässä asemassa tänä päivänä on lääkehoidon 
opetus, johon sisältyviä lääkelaskuja lasketaan 
koko koulutuksen ajan. Ennen kunkin har-
joittelujakson aloittamista on lääkelaskukoe 
läpäistävä virheettömästi.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti 
keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä sovel-
taa oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä. 
Opintojensa aikana opiskelijat harjoittelevat 
keskimäärin 6-9 erilaisessa terveydenhuollon 
toimintaympäristössä.

Sairaanhoitajan tutkinnon jälkeen voi halu-
tessaan hakeutua jatko-opintoihin yliopis-
toon tai ylempään ammattikorkeakouluun. 
Terveystieteiden kandidaatin (TtK) (180 op) 
ja maisterin (TtM) (120 op) tutkinnon voi 
suorittaa kuudessa yliopistossa Suomessa. 
Terveystieteiden maisterikoulutus antaa val-
miuksia sosiaali- ja terveysalan tieteellistä 
asiantuntemusta edellyttäviin tutkimus-, hal-
linto- ja suunnittelutehtäviin sekä muihin asi-
antuntijatehtäviin. Tutkinto antaa pätevyyden 
esimerkiksi terveysalan opettajaksi. Ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto (Sairaanhoita-
ja YAMK) on terveysalalla 90 op laajuinen. 
Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman kelpoi-
suuden julkisiin virkoihin kuin ylempi kor-
keakoulututkinto. Suoritettuaan ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi 

 Voimme olla 
ylpeitä omasta 
ammatistamme.

”
ammattipätevyyden tunnistamiseksi antama 
direktiivi 2005/36/EY edellyttää, että opin-
noista 90 opintopistettä on hoitotyön harjoit-
telua, josta 15 opintopistettä voidaan toteuttaa 
ammattikorkeakoulun harjoittelutiloissa ja 
-tilanteissa. Lisäksi harjoittelusta 15 opinto-
pistettä toteutetaan hoitotyön kehittämisen 
näkökulmasta opinnäytetyönä. Harjoittelun 
määrä on pysynyt koulutusmuutosten yhtey-
dessä suunnilleen samana vuosien varrella.

Hoitotyön ammattiopinnot perehdyttävät 
opiskelijan sairaanhoitajan keskeisiin tehtä-
väalueisiin. Ammatilliset opinnot sisältävät 

Kuva: Juhani Lassander
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Sairaanhoitajakoulutus Suomessa – eilen, tänään, huomenna
hakeutua ammatilliseen opettajakorkeakou-
luun ja suorittaa siellä opettajan pätevyyden. 
Näitä opintoja tarjotaan kuudessa ammatti-
korkeakoulussa.

Nykyisin ammattikorkeakoulujen valtionosuus-
rahoitus määräytyy laskennallisten opiskelija-
määrien ja suoritettujen tutkintojen perus-
teella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
opiskelijaa kohti on määritelty yksikköhinta, 
josta koululle maksetaan opiskelijan aloittaes-
saan opinnot 70 % ja opiskelijan valmistuttua 
30 %. Rahoitusuudistuksen myötä ammatti-
korkeakoulujen valtionosuus määräytyy ny-
kyistä enemmän tuloksellisuuden periaatteel-
la, jossa rahoitus pohjautuu pääasiassa (70 %) 
suoritettuihin ammattikorkeakoulututkintoi-
hin sekä 55 opintopistettä lukuvuotena suorit-
taneiden määrään. Tämä on selkeää muutosta 
edellä mainittuun nykyiseen malliin, jossa 
suoritettujen tutkintojen painoarvo rahoituk-
sessa on vain 30 prosenttia. 

Vuonna 2012 on Suomessa käynnistetty Sai-
raanhoitajakoulutuksen tulevaisuus - hanke, 
jonka tarkoituksena on kehittää sairaan-
hoitajien osaamista valtakunnallisesti ta-
salaatuiseksi ja vertailtavaksi sekä tuottaa 
siten parempia palveluita terveydenhuollon 
asiakkaille. Päätavoitteena on yhtenäistää 

sairaanhoitajan peruskoulutusta ja laatia val-
takunnalliset vähimmäisvaatimukset yleis-
sairaanhoitajan osaamiselle ottaen huomioon 
EU-direktiivi ja kansainvälinen vaatimustaso. 
Hanketta koordinoivat Sairaanhoitajaliitto ja 
Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen 
toteutukseen osallistuvat terveydenhuollon 
toimijat ja kouluttajat sekä kaikki Suomen 
ammattikorkeakoulut, joiden tehtävänä on 
laatia osaamisen tasokuvaukset vuoden 2014 
opetussuunnitelmiin. Näiden osaamisaluei-
den kautta varmistetaan kaikille sairaanhoi-
tajatutkinnon suorittaneille yleissairaanhoi-
tajan 180 op vähimmäisosaaminen. Tämän 
lisäksi opiskelija voi tutkinnossaan syventyä 
30 op verran johonkin hoitotyön osa-aluee-
seen, kuten perioperatiiviseen hoitotyöhön. 
Yhtenäisillä valtakunnallisilla osaamiskuva-
uksilla ei rajoiteta ammattikorkeakoulujen 
autonomiaa, vaan jokainen koulu päättää itse, 
miten osaaminen koulutuksen aikana raken-
tuu.

Suomessa vuonna 2010 sairaanhoitajan, ter-
veydenhoitajan tai kätilön tutkinnon suo-
rittaneita oli yhteensä 79 600. Heistä oli työ-
elämässä 75 000 ja työttöminä 1300 henkeä. 
Sairaanhoitajan ammatti on edelleen naisval-
tainen. Sairaanhoitajista naisia on 94 %. Sai-
raanhoitajien keskiarvoikä vuonna 2010 oli 

42,7 vuotta. Sairaanhoitajatutkinnon vuonna 
2011 suoritti 3 601 henkilöä. Heistä sairaan-
hoitajia oli 2 515, terveydenhoitajia 807, kä-
tilöitä 178 ja ensihoitajia 101. Vuonna 2011 
ulkomailla työskenteli yhteensä 3 580 suoma-
laista sairaanhoitajaa.

Sairaanhoitajakoulutuksen suorittaneita on 
suomalaisessa työelämässä eri tehtävissä siis 
75 000 henkilöä. Tulevaisuuden muuttuvissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sai-
raanhoitajien osaamista tarvitaan edelleen. 
Sairaanhoitajien muuttuvista työtehtävistä 
viime vuosina voidaan mainita sairaanhoi-
tajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. 
Ensimmäiset lisäkoulutuksen suorittaneet 
sairaanhoitajat, kätilöt ja terveydenhoitajat 
ovat saaneet määrätä lääkkeitä heinäkuusta 
2012 lähtien. Sairaanhoitajan ammatin status 
on Suomessa hyvä. Vuonna 2010 Taloussano-
mat kysyi kymmeneltä ”viisaalta” talous- ja 
elinkeinoelämän vaikuttajalta, mitkä ovat 
Suomen arvostetuimmat ammatit. Sairaan-
hoitajan ammatti sijoittui kolmanneksi heti 
lääkärin ja opettajan ammattien jälkeen. Il-
talehden vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä sai-
raanhoitajan ammatti sijoittui toiseksi lääkä-
rin ammatin jälkeen. Voimme siis olla ylpeitä 
omasta ammatistamme. n

B. Braun Medical Oy  |  Huopalahdentie 24  |  00350 Helsinki
Puh. 020 1772 700  |  Fax 020 1772 720 |  www.bbraun.fi

Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme asiakkaillemme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Lahjoitamme tänäkin vuonna joulutervehdyksiin tarkoitetut varat keskitetysti suomalaiselle  
terveydenhuollolle. Lahjoitukseen kuuluu viisi Infusomat® Space -infuusioautomaattia.
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TyTTi okkolin

Sairaanhoitaja (AMK) 
Keski-Suomen Keskussairaala

Jambo on swahilia ja tervehdyssana, jota kuu-
lin kuukauden ajan päivittäin lähes kaikkien 
vastaantulijoiden suusta. Vietin nimittäin tä-
män kesän lomani Tansaniassa Itä- Afrikassa. 
Alun perin tarkoitukseni oli lähteä ystäväni 
kanssa muutamaksi viikoksi Tansaniaan lo-
malle, kiivetä Kilimanjarolle, käydä jollain sa-
farilla ja lökötellä Sansibarin vaaleilla rannoil-
la. Kun selvittelimme eri palveluidentarjoajia 
Kilimanjaron kiipeämistä varten, pomppasi 
yksi mielenkiintoinen vaihtoehto esiin. Va-
paaehtoistyö.

Niinpä lähdinkin ystäväni ja hänen äitin-
sä kanssa kuukaudeksi Tansaniaan matkalle, 
joka piti sisällään vapaaehtoistöitä, safarin 
ja Kilimanjarolle kiipeämisen. Valmistelut 
reissua varten alkoivat jo puoli vuotta aikai-
semmin. Olimme useaan kertaan yhteydes-
sä, lähinnä sähköpostin välityksellä, Art in 
Tanzania -kansalaisjärjestöön, jonka kautta 
matkamme järjestimme. Valmistautuminen 
oli hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen matkalle 
lähtöä, että sai rauhassa hoitaa kaikki tarvitta-
vat asiat kuntoon.

Koska menin vapaaehtoistöihin sairaalaan, 
tuli minun toimittaa sinne etukäteen työto-
distus, cv ja esittelykirje itsestäni. Lisäksi oli 
monenlaisia kaavakkeita, joita täytyi etukä-
teen täytellä: työviisumi ja vapaaehtoistyö-
sopimus, vakuutustietoja ja tietoja lähiomai-
sista. Toki oli myös joukko rokotteita, mitkä 

Kuukausi Afrikan auringon alla
Jambo!

tuli ottaa ennen matkaa, A- ja B-hepatiitti, 
jäykkäkouristus, keltakuume, kolera ja lavan-
tauti. Myös malarianestolääkitys piti aloittaa 
jo ennen matkaa, käyttää koko matkan ajan, ja 
vielä kotiin tulon jälkeenkin. Ja tietenkin raha 
vaihtoi omistajaa useaan otteeseen, vapaaeh-
toistyö ei nimittäin ole ilmaista.

Seikkailu Tansaniassa alkaa

Mutta olipahan kesä! Lähdimme kohti Tan-
saniaa neljäs heinäkuuta ja perillä olimme 
vuorokautta myöhemmin. Ensin autolla Jy-
väskylästä Tampereelle, siitä lentäen Arlan-
daan, Addis Abebaan, ja lopulta Kilimanjaron 
lentokentälle. Kentällä meitä oltiin jo vastas-
sa ja viimeinen tunnin automatka Moshiin 
vapaaehtoistaloon pääsi alkamaan. Pienen 
lepäämisen jälkeen kävimme hieman tutus-
tumassa kaupunkiin ja nostamassa paikallista 
valuuttaa Tansanian šlingejä, joita ei Suomesta 
edes saa. Ensimmäinen päivä ja koko viikon-
loppu meni ihmetellessä. Vapaaehtoistalolla 
tarjottava aamupala ja päivällinen rytmittivät 
päivää, muu aika meni kaupunkiin ja muihin 
vapaaehtoisiin tutustuessa.

Meitä asui vapaaehtoistalolla kerrallaan 
kymmenestä kolmeenkymmeneen ihmistä 
eripituisia aikoja, viikosta kolmeen kuukau-

teen. Kansalaisuuksia oli monia, Kanadan, 
Australian, Saksan, Italian ja Ruotsin, mutta 
suurin osa vapaaehtoisista oli kotoisin Eng-
lannista. Suurin osa vapaaehtoisista työsken-
teli kouluissa, orpokodeissa tai sairaalassa. 
Mutta oli myös erilaisia projekteja, joihin sai 
osallistua, esimerkiksi jalkapallokerho, ai-
kuisten englannin kielikurssi, tietotekniik-
kakurssi ja puiden siementen istutus -kurssi. 
Illat ja viikonloput olivat kuin lapsuuden ke-
säleirejä, aika meni syödessä, korttia pelates-
sa ja jutellessa. Omaa aikaakin sai, kun meni 
lukemaan omaan huoneeseensa, jonka tosin 
jakoi useamman henkilön kanssa.

Vapaaehtoisena sairaalassa

Minun oli tarkoitus mennä vapaaehtoistöi-
hin sairaalaan leikkausosastolle leikkaushoi-
tajaksi, tehdä samaa työtä, mitä kotonakin 
teen. Mutta kuinkas kävikään. Vanha leik-
kausosasto oli suljettu, ilmeisesti jo useampi 
vuosi sitten ja sairaalaan mennessäni minulle 
kerrottiin, että uusi aukeaa kahden viikon ku-
luttua. Tämä kaksi viikkoa ei täyttynyt koko 
kuukauden aikana. Aika on usein suuntaa-
antava käsite Tansaniassa. Perustukset uuteen 
leikkaussaliin olivat jo kyllä pystyssä, mutta 
sisällä ei ollut vielä mitään valmista.

Art in tAnzAniA 

on SuomAlAiS-TAnSAniAlAinen kAnSAlAiS-
järjeSTö, jokA on AloiTTAnuT ToiminTAnSA 
2001. Se on PeruSTeTTu TukemAAn PAikAlliSiA 
ArTiSTejA. VuoSien VArrellA Sen ToiminTA 
on lAAjenTunuT PAljon, jA Tällä HeTkellä 
Se Toimii uSeillA eri AloillA, muun muASSA 
kouluiSSA jA SAirAAloiSSA, joiSSA Voi TyöSken-
nellä joko TyöHArjoiTTelijAnA TAi VAPAA-
eHToiSTyönTekijänä. järjeSTö TArjoAA myöS 
mAHdolliSuuden kilimAnjArolle kiiPeämiSeen 
jA SAfArille oSAlliSTumiSeen.  
artintanzania.org

Kilimanjaro Art in Tanzanian vapaaehtoistalon pihatieltä katsottuna. 
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Menin maanantaiaamuna sairaalaan yhden 
vapaaehtoistyökoordinaattorimme kanssa. 
Sairaala oli hieman erinäköinen kuin Suomes-
sa on tottunut näkemään. Se koostui monesta 
yksikerroksisesta rakennuksesta, joiden välil-
lä kulki betonista tehtyjä polkuja. Viihtyvyyt-
tä oli yritetty parantaa rakennusten välisillä 
kukkaistutuksilla. Ensimmäiseksi kävimme 
esittäytymässä sairaalan johtajalle, sitten sai-
raalan ylilääkärille ja vielä sairaalan ylihoita-
jallekin, mikä tuntui aika erikoiselta. Esittelin 
itseni vuorotellen kaikille näille henkilöille ja 
kerroin, miksi olen tullut heidän sairaalaansa. 
Omassa sairaalassani en ole vastaavia ihmisiä 
koskaan henkilökohtaisesti tavannut.  Kaikki 
toivottivat minut lämpimästi tervetulleeksi, 
mikä Tansaniassa on tapana. Kaikkien näiden 
esittelyjen jälkeen pääsin tutustumaan synny-
tysosaston ihmeelliseen maailmaan.

Synnytysosasto oli jaettu kolmeen eri tilaan. 
Keskellä oli itse synnytyssali, jossa oli neljä 
synnytystasoa, jotka pystyi jakamaan verhoil-
la erilleen. Lisäksi huoneessa oli välinehuolto-
piste ja yksi osio, missä sijaitsivat elvytyskehto, 
steriilit tarvikkeet, lääkkeet yms. Synnytyssa-
lin vieressä oven takana oli iso tila, jossa oli 
parikymmentä sänkyä. Täällä naiset odottivat 
synnytyksen käynnistymistä. Naisia oli pal-
jon, ja aina kaikille ei riittänyt omaa sänkyä, 
missä tapauksessa se jaettiin toisen raskaana 
olevan kanssa sulassa sovussa. Synnytyssalin 
toiselta sivustalta pääsi toiselle vuodeosastol-
le, jonne äidit lapsineen menivät synnytyksen 
jälkeen. Tässä huoneessa oli hieman vähem-
män vuodepaikkoja, ja toisinaan samassa 
sängyssä oli kaksikin äitiä lapsineen. Lisäksi 
erillään pienen seinän takana oli muutama 
vuodepaikka infektioista kärsiville naisille. 

Sairaalassa olosta ei tarvinnut maksaa mitään, 
mutta ruoan, lääkkeiden ja muiden tarvikkei-

den hankinnasta ja pyykkien pesusta tuli po-
tilaan itse huolehtia. Synnyttämään tulleilla 
naisilla olikin mukanaan aina useampi kanga 
eli afrikkalainen kangas. Vuodeosastojen sän-
gyissä oli kyllä sairaalan tarjoamat lakanat, 
mutta synnytystasoissa ei tällaisia sairaalan 
puolesta ollut. Joten kun nainen meni synnyt-
tämään, laittoi hän ensin yhden kangan allen-
sa. Muutama kanga meni putsauksiin, niin 
lapsiveden kuin lapsenkin pyyhkimiseen. Ja 
tietenkin yksi puhdas kanga, johon lapsi kää-
rittiin, laitettiin lämpöiseen elvytyskehtoon 
odottamaan, että äiti on siinä kunnossa, että 
hän pääsee siirtymään synnyttäneiden puo-
lelle.

Raskaana olevat naiset siirtyivät synnytyssa-
lin puolelle usein omia aikojaan odottamaan 

kätilön tarkastusta. Odottamiseen saattoi 
kulua helposti puolikin tuntia, asiat etenivät 
usein hyvin rauhallisesti. Kätilön tarkas-
tuksen jälkeen potilas palautettiin takaisin 
osaston puolelle, ellei synnytys ollut edennyt 
tarpeeksi pitkälle. Synnyttäjille ei annettu 
minkäänlaista kipulääkitystä. Episiotomia-
kin tehtiin ilman puudutusta, mutta ennen 
ompelua alue kyllä puudutettiin. Synnytyksen 
äidit hoitivat aikalailla itsekseen, kätilöt kyllä 
kävivät katsomassa synnytyksen etenemistä 
aika-ajoin, ja ulosautossa he olivat kyllä pai-
kalla ja katkaisivat napanuoran. Isiä tai muita 
tukihenkilöitä ei synnytysosastolle päästetty.
Olin synnytysosastolla reilut kaksi viikkoa ja 
olin useassa synnytyksessä mukana, lähinnä 
katselijan roolissa. Ainoastaan vauvojen put-
saus, kapalointi ja punnitus kuului minun teh-

Kätilö antamassa neuvontaa ennen gynekologin tarkastusta. 

Gynekologi kuuntelemassa sydänääniä. Äidit lastensa kanssa odottamassa MBR- ja poliorokotusta. 
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täviini, mikä oli kyllä oikein mukava tehtävä. 
Annoin myös vauvoille seuraavana päivänä 
polio- ja MPR- rokotteita. Osallistuin lääkä-
rin kierroille aina mahdollisuuksien mukaan. 
Tansaniassa lähes kaikki synnytykset tapah-
tuvat sairaalassa, johon voi toisinaan olla pit-
käkin matka. Tästä syystä kauempaa tulleet, 
etenkin masainaiset, saapuivat sairaalaan 
usein jopa kuukautta ennen laskettua aikaa. 
Näin ollen kierroilla oli aina paljon naisia, 
kolmestakymmenestä kuuteenkymmeneen. 
Gynekologi tutki naiset yhdellä sängyllä, la-
kanasermien suojassa. Tutkimuksiin kuului 
sydänäänien kuuntelu kätilöntorvella, pieni 
haastattelu ja yleinen voinnin tarkastelu. Kes-
kustelu kielenä oli yleensä swahili.

Tansaniassa on kaksi virallista kieltä, swahili 
ja englanti, mutta sen lisäksi käytössä lukuisia 
erilaisia heimokieliä. Aina yhteistä kieltä ei 
lääkärin ja potilaan välillä löytynyt, ja silloin 
käytettiin tulkkina yleensä toista potilasta, 
joka taisi kummatkin kielet. Kaikki sairaalan 
viralliset paperit oli kirjoitettu englanniksi, 
mikä helpotti minun ja muiden vapaaehtois-
ten tutustumista potilaaseen. Kävin useita 
mielenkiintoisia keskusteluja, niin gynekolo-
gin kuin kätilöidenkin kanssa siitä, mitä sa-
maa ja mitä erilaista maidemme synnytyksis-
sä ja siihen liittyvissä asioissa on. Heillä tuntui 
olevan kova kehittämisen halu, mutta ei ehkä 
tietoa ja resursseja sen toteuttamiseen. Vietin 
myös kolme päivää miesten sisätautiosastolla. 
Olin mukana päivittäisillä lääkärin kierroilla. 
Ehdottomasti yleisin sairaus jonka takia mie-
het osastolla olivat oli malaria, seuraavaksi 
yleisimmät pneumonia, hiv/aids ja korkea ve-
renpaine.

Opiskelijat olivat yhden päivän viikossa syn-
nytysosastolla, ja hoitivat synnytyksiä käti-
löiden avustuksella.  Pääsin myös tekemään 
heidän kanssaan taitoksia isosta sideharsorul-
lasta ja pyörittelemään pumpulipalloja, jotka 
steriloitiin ja käytettiin synnytyksissä. Kaksi 
terveydenhuollon opettajaa seurasi opiskeli-
joiden näyttöjä synnytyksistä yhden päivän 
ajan. He kyselivät paljon mitä opiskelijat te-
kevät seuraavaksi ja miksi. Tällöin kielenä 
käytettiin englantia, ja näin ollen minäkin 
opin paljon uutta asiaa synnytyksiin liittyen. 
Synnytysosastolla ei ollut käsien desinfiointi-
aineita, vaan kädet pestiin saippualla ja vedel-
lä. Minulla oli oma desinfiointipullo mukana, 
jota käytin ahkerasti. Hanskoja myös käytet-
tiin paljon. Puhtauteen yleisestikin kiinnitet-
tiin paljon huomiota, ja koko synnytysosasto 
pestiin runsaalla vedellä ja saippualla ikku-
noita myöten kerran viikossa. Koska siivous 
tapahtui osasto kerrallaan, tuntui että joka 
päivä on siivouspäivä.

Menin sairaalaan kävellen kahdeksan ja yh-
deksän välillä joka arkipäivä. Ja lähdin sieltä 
pois yhdentoista ja kahden välillä, riippu-
en kuinka kauan lääkärin kierrot kestivät ja 
oliko synnytyksiä käynnissä. Töiden jälkeen 
kävin usein lounaalla ja ostoksilla muiden va-
paaehtoisen kanssa. Ruokaan meni päivittäin 
yhdestä kymmeneen euroa, riippuen mitä 
ja missä söi. Chapati-leipä ja papukastike oli 
lempiruokani, ja intialainen kasvisravintola 
lempiravintolani Moshissa.

Safarilla N g̀orongorossa ja      
Lake Manyarassa

Yhden viikonlopun vietimme kolmen päi-
vän ja kahden yön mittaisella safarilla, johon 
sisältyi kaksi puistoa ja masaikulttuuriin tu-
tustuminen. Lähdimme matkaan perjantaina 
Art in Tanzanian omilla safariautoilla, joista 
saa nostettua katon ylös itse safarin ajaksi. 
Ensimmäinen päivä meni ajellessa Karatun 
kaupunkiin, jossa sijaitsi toinen vapaaehtois-
talo, jossa yövyimme safarin ajan. Aikaisin 
lauantaiaamuna nousimme takaisin autoihin 

ja ajoimme parinkymmenen kilometrin pää-
hän N`gorongoron kraaterille. Kraateri on 
valtavan kokoinen ja ajelimme koko päivän 
ympäri luonnonsuojelualuetta ja etsimme eri 
eläimiä, myös lounas syötiin puistossa virta-
hepolammen rannalla. Oli mahtavaa nähdä 
niin paljon, ja niin erilaisia eläimiä. Kaikista 
eniten ja lähimpää näimme seeproja, gnuita ja 
antilooppeja. Oli kuin olisi ollut keskellä luon-
todokumenttia. Lisäksi näimme leijonia, vir-
tahepoja, apinoita, norsuja, puhveleita, pah-
kasikoja, flamingoja ja paljon muuta. Ainoa 
puistossa asuva eläin, mitä emme nähneet, oli 
sarvikuono.

Sunnuntaiaamuna nousimme taas aikaisin ja 
ajoimme Lake Manyaran kansallispuistoon. 
Tämä puisto erosi aika lailla edellispäiväises-
tä. Kun N`gorongoro oli pääasiassa tasaista 
savannia, oli Lake Manyara lähes kokonaan 
metsää. Tässä puistossa eläimet liikkui-
vat pienemmissä ryhmissä. Näimme useita 
norsuja, valloittavin oli kahden kuukauden 
ikäinen poikanen, joka kulki äitinsä kanssa. 
Aina yhtä leikkisiä apinoita oli mukava kat-
sella katon välistä. Uusina eläiminä näimme 

Ikkunoiden pesua synnytysvuodeosastolla. 

Seeprat N`gorongoron luonnonpuistossa. 

Masainainen rakentamassa huttia. 

uu
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mm. diki dikin, kaukaa muutaman kirahvin 
ja puun lehvistöön maastoutuneen leopardin, 
jota emme olisi varmasti huomanneet ilman 
taitavaa opastamme. Paluumatkalla kävimme 
tutustumassa yhteen masai-kylään. Näimme, 
kuinka he asuvat ja rakentavat asumuksensa 
hutit. Karjaa laidunnettiin kylän läpi, ja kär-
päsiä oli sen mukaisesti. Se oli erittäin mielen-
kiintoinen vierailu, mutta ei kyllä olisi tehnyt 
mieli jäädä yhtään pidemmäksi aikaa.

Matkalla Afrikan huipulle

Matkamme päättyi kuuden päivän kävelyyn 
Kilimanjaron vuorella. Se on Afrikan kor-
kein vuori ja sen huippu on 5895 metriä me-
renpinnan yläpuolella. Kiipesimme vuorelle 
Machame -reittiä pitkin. Neljä ja puoli päivää 
ylöspäin ja puolitoista päivää alaspäin. Mei-
dän seurueeseemme kuului minun, ystäväni 
ja hänen äitinsä lisäksi kaksi opasta, kokki, 
ja neljä kantajaa. Itse kannoimme ainoastaan 
päiväreppumme, joissa oli aina muutama litra 
vettä, jotain evästä, lääketarvikkeita ja joitain 
vaihtovaatteita. Kantajat kantoivat meidän 
loput tavaramme, vaatteet, teltat, makupus-
sit, alustat ja tietenkin ruoat. Ilman opasta 
vuorelle ei edes saa kiivetä. Kantajat eivät sen 
sijaan ole pakollisia, mutta monessa tapauk-
sessa välttämättömiä. Ainakaan itse en olisi 
pystynyt kantamaan kaikkia tavaroitani ylös 
asti.

En ole aikaisemmin kiivennyt yhdellekään 
vuorelle, ja luulen, että tämä vuori riitti mi-
nulle. Kun nousi yli 3000 metriin, alkoi päätä 
särkemään. Ja sitä särki koko aika enemmän 
tai vähemmän kunnes oli laskeutunut taas 
alle 3000 metriin. Päänsärkyä ja vuoristotau-
tia yritettiin estää sillä, että etenimme hyvin 
rauhallista vauhtia koko ajan ja vietimme 
yömme mahdollisimman matalalla. Yhtenä-
kin päivänä lähdimme leiristä, joka oli 3800 
metrin korkeudessa, nousimme 4600 metriin 
ja laskeuduimme leiriytymään taas 3900 met-
riin. Saimme joka aamu ja leiriin saapuessam-
me astian lämmintä vettä, jolla peseydyimme. 
Pesujen jälkeen tarjottiin aamiainen keittiö-
teltassa, ja matka jatkui taas.

Päivittäin saimme joko kylmän lounaan, joka 
syötiin matkan varrella, tai lämpöisen, joka 
syötiin yleensä seuraavassa leirissä. Leiriin 
päästyä meille annettiin taas pesuvettä ja tar-
jottiin teetä, popcorneja ja keksejä, mikä oli 
jotenkin hassua (popcornit siis). Ennen nuk-
kumaanmenoa tarjoiltiin vielä tukeva päiväl-
linen. Kun aloitimme Kilimanjarolle kävelyn, 
vaatetukseksi riittivät pitkät housut ja pitkä-
hihainen paita, joskus päivällä jopa lyhythi-
hainenkin. Mutta huipulla tuulee ja on todella 

kylmä. Pikkuhiljaa vaatteet siis lisääntyivät 
päällä ja kassi tyhjeni. Huiputusyönä minulla 
oli päällä neljä kerrosta vaatteita alakropalla ja 
viisi kerrosta yläkropalla, pipo ja hanskat. Ei 
olisi uskonut, että oltiin Afrikassa.

Viimeinen ylöspäin kävelypäivä alkoi perus-
leiristä keskellä yötä. “Aamiainen” syötiin 
hieman ennen keskiyötä, ja viimeinen nousu 
pääsi alkamaan. Pääkivun lisäksi minun hen-
gittämiseni oli jo alkanut käymään hyvin työ-
lääksi. Olin päättänyt, että nousen ylöspäin 
ainakin siihen asti kun aurinko on noussut, 
tai olen päässyt Stella Pointille. Stella Point on 
vuoren päällä, muttei huippu, se on 5735 met-
rin korkeudessa. Tämä on myös ensimmäinen 
paikka, jonne päästyään saa todistuksen, että 
on kiivennyt Kilimanjarolle. Ystäväni pääsi 
huipulle Uhuru Peakille, mutta minun huip-
puni oli Stella Point. Hengitykseni oli ollut 
vinkuvaa jo useamman tunnin ajan, ja op-
paani oli joutunut työntämään minua selästä 
viimeiset parisataa metriä. Stella Pointilla hän 
sanoi minulle, että jos elimistö sanoo, että pi-
tää lopettaa, sitä kannattaa kuunnella, muu-
ten voi kuolla. Alaspäin kävellessä harmitti 
aika kovasti, ettei huipulle asti ollut päässyt. 
Mutta henkikulta taitaa olla aika paljon ar-
vokkaampi kuin vuoren huipulle pääseminen. 
Enää ei tarvinnut kuin kävellä alas vuorelta. 
Minun polveni eivät tosin tykkää alamäistä 
kovinkaan paljoa, ja puolitoista päivää alas-
päin tuntui aika raskaalta. Ainoat rakot myös 
tulivat alaspäin mennessä. Fiilis oli aika hyvä 
vapaaehtoistalolle päästyä, eikä kylmä suihku 
ole montaa kertaa aikaisemmin tuntunut yhtä 
ihanalta kuin silloin, eikä pitsa ole maistunut 
yhtä hyvältä.

Enää oli kaksi päivää aikaa ennen kotiin-
lähtöä. Se kului käyden kaikissa lempiravin-
toloissa, syöden lempiruokia sekä nauttien 
muiden vapaaehtoisten seurasta, joista oli 
tullut jo hyviä kavereita kuukauden aikana ja 
tallentamalla kaiken kokemansa mieleensä ja 
sydämeensä. Mahtava matka oli kaiken kaik-
kiaan, ja sen tulen varmasti muistamaan koko 
loppuelämäni. n

       

 

Minä ja oppaani Daniel Stella Pointilla.

Diki diki Lake Manyarassa. 
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Tyttö joka teki sairaalan
Lammilainen Tiina-tyttö päätti noin 
kolmekymmentä vuotta sitten, että hä-
nestä tulee isona pankinjohtaja. Läheltä 
liippasikin, sillä hänestä tuli sairaalan 
johtaja.

Nykyisin Tervakoskella asuva Tiina Heino 
on hämeenlinnalaisen Linnan Sairaala Oy:n 
toimitusjohtaja. Leikkaussalihoitajan ammat-
tipohjalta hän on päässyt pitkälle sinnikkyy-
den, jatkuvan opiskelun ja itsensä kehittämi-
sen avulla.

- Lapsuuden haaveammatti lähti siitä, että 
halusin ihmisille tasavertaisuutta ja ajattelin 
pankinjohtajan voivan Robin Hood -tyyliin 
auttaa ihmisiä, jakamalla heille rahaa. Nykyi-
sessä työssäni olen saman asian kanssa teke-
misissä, sillä sairaalassa pyrimme ihmisten 
tasa-arvoisuuteen ja hyvinvointiin, hän ker-
too.

Aloitus puhtaalta pöydältä

1990-luvulla Tiina opiskeli leikkaus- ja anes-
tesiasairaanhoitajaksi Jämsässä. Sen jälkeen 
hän työskenteli leikkaussalihoitajana Päijät-
Hämeen keskussairaalassa, kunnes siirtyi yk-
sityiselle terveydenhuoltoalalle Hämeenlin-
nan Mehiläiseen, missä hän toimi kahdeksan 
vuoden ajan esimies- ja asiantuntijatehtävissä, 
osallistuen vahvasti myös uusien sairaalatilo-
jen toteuttamiseen. Nykyiseen työtehtävään 
hänet varta vasten kutsuttiin.

- Linnan Klinikalta pyydettiin, että tule, 
Tiina, tekemään meille sairaala. Aloitin 
suunnittelun 15.2.2012 puhtaalta pöydältä, 
ja ensimmäinen leikkaus tehtiin jo 5.11.2012. 
Asiat sujuivat nopeasti ja tarmokkaasti, koska 
minulla oli vahva tahtotila, lisäksi tukenani 
yhtiön viisas hallitus ja omistajat, hän kertoo. 

Ensi töikseen Tiinan piti perustaa uusi yh-
tiö, Linnan Sairaala Oy,  ja hankkia siihen 
osakkaat. Sen jälkeen oli selvitettävä alan lain-
säädäntö, hoidettava lupaprosessit ja suunni-
teltava itse sairaala tiloineen ja hankintoineen 
sekä kilpailuttaa rakentaminen ja rekrytoida 
henkilökunta. Nyt kun sairaala on toiminut 
vuoden ajan, hän voi olla iloinen ja ylpeä sii-
tä, että kaikki onnistui ja toimii oikein hyvin. 
Korvaamattoman tärkeitä ovat olleet projek-
tin onnistumiseen vaikuttaneet yhteistyöta-
hot, joiden kanssa toiminta on sujunut sau-
mattomasti.

- Sairaalalle oli selvä tilaus. Omaan arvo-

vuuksiini, Tiina hymyilee. Joku kollega joskus 
tokaisi, että Tiinalla vaan on isommat patterit 
kuin muilla, viitaten korkeaan energiatasooni. 
Tommy Tabermann on sanonut osuvasti, että 
ilman hulluja unelmia ei voi syntyä viisaita 
päätöksiä. 

Työssä Tiinaa ohjaa myös vahva inhimilli-
nen ote. Hänen kunnia-asianaan on, että sai-
raalan työntekijät voivat hyvin.

- Pidän henkilöstön hyvinvointia erittäin 
tärkeänä, he ovat yrityksemme tärkein in-
vestointi ja kilpailutekijä. Kun henkilöstö on 
hyvin johdettu ja saavutetaan tekemisen mei-
ninki, flow-tila, syntyy valtavasti hyvää ener-
giaa.

Kotiväki tukee ja kannustaa

Heinon perheessä on kolme lasta, nuorin 
on 8-vuotias, keskimmäinen 10- ja vanhin 
11-vuotias. Tiina sanoo, että hänellä on kolme 
lasta kotona ja sairaala on hänen neljäs lapsen-
sa.

- Perhe on suuri voimavara. Minulla on 
vahva tuki takana, minua kannustetaan ja mi-
nuun uskotaan, hän kiittelee puolisoaan.

Sairaalan työntekijöitä ja lääkäreitä Tiina 
kehuu loistaviksi ammattilaisiksi ja inhimil-
lisiksi ihmisiksi, joiden lämpö välittyy poti-
laille asti. Palaute asiakkailta on positiivista ja 
henkilöstö tekee työtä sydämellään. Se näkyy 
työn tuloksissa.

maailmaani mukaista taas on se, että yhtiö 
on paikallinen ja  kotimaisessa omistuksessa, 
Tiina sanoo.

Jatkuvaa opiskelua

Tiina kuvailee itseään ihmiseksi, jolla on aina 
ollut tarve mennä eteenpäin niin uralla kuin 
henkilökohtaisessa elämässään. Hän opiske-
lee ja kehittää itseään ”koko ajan”, tutkintoja 
ja opintoja on kertynyt esimiestyön, johtami-
sen ja taloushallinnon kokonaisuuksista. Täl-
lä hetkellä Tiina opiskelee työn ohessa yritys-
johtamisen erikoisammattitutkintoa.

- Olen tavoitehakuinen. Kaikki mitä olen 
tehnyt, on johtanut tähän, missä nyt olen. 
Kaikesta aiemmin tekemästäni on ollut hyö-
tyä. Haluankin kannustaa ihmisiä kehittä-
mään itseään ja olemaan ajan hengessä muka-
na, hän sanoo.

Johtajuus ei ole Tiinalle itseisarvo. Hän ei 
ole arvonimien perään, vaan hän haluaa ase-
mansa kautta vaikuttaa asioihin. Hän sanoo 
myös olevansa isojen projektien toteuttaja.

- Minun ei ole tarvinnut piiloutua roolin tai 
tittelin taakse. Olen pystynyt aina uskomaan 
itseeni ja tekemään kaiken aivan tavallisena 
Tiinana. Nuoresta iästäni huolimatta olen 
saanut paljon aikaan. Unelmia ja tavoitteita 
pitää olla, ja ne voi myös saavuttaa. Ehkä-
pä minulla vain on keskimääräistä ihmistä 
enemmän heikkouksia, siksi keskitynkin vah-

Tiina Heinolla on kovat urasaavutukset, mutta tärkeimpänä arvona elämässä hän pitää inhimillisyyttä.
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- Minun tärkein tehtäväni on kannustaa ja 
auttaa jokaista työntekijää parhaimpiin saa-
vutuksiin. Asiakaspalvelun suhteen yleen-
säkin olen tullut yhä kriittisemmäksi. Jos 
vaikkapa kaupassa myyjä ei kiinnitä ostajaan 
mitään huomiota tai katso tätä ollenkaan, se 
on asiakkaan aliarvioimista, hän muistuttaa. 
Toisen ihmisen kunnioittaminen on lähtö-
kohta joka kantaa elämässä pitkälle.

Joskus Tiinalta on kysytty, miksi hän aikoi-
naan lähti opiskelemaan leikkaussalihoitajak-
si.

- Kun ihminen tulee leikkaussaliin, hän 
on fyysisesti ja henkisesti riisuttuna, ilman 
arvonimiä ja asemaa, ja antaa itsensä muiden 
käsiin. Voin silloin ottaa häntä kädestä ja sa-
noa, että pidän hänestä huolta. Siinä on välit-
tämistä ja vastuullisuutta, jota pidän tärkeänä. 
Tämä välittämisen ja vastuullisuuden linja 
jatkuu myös johtamistyössäni tänä päivänä.

Inhimillisyyttä, läheisten ihmisten tärkeyt-
tä ja muita elämänarvojaan Tiina välittää noin 
kerran kuussa myös Linnan Sairaalan nettisi-
vujen blogikirjoituksessaan. Kirjoittaminen 
on hänelle sen verran rakas harrastus, että 
haaveena on joskus kirjoittaa kirja. Ja nimikin 
on jo valmiina: Tyttö joka teki sairaalan. Tuo 
kirja ei olisi tekninen opas sairaalan raken-
tamisesta, vaan osoitus siitä mihin ihminen 
pystyy kun haluaa ja uskoo itseensä.

Liikuntaa joka arkipäivä

Tiina on entinen SM-tason voimanostaja. Ur-
heilutausta näkyy hänen olemuksessaan, ja 
hän pitää kuntoaan yhä aktiivisesti yllä.

- Harrastan paljon, urheilua ja itseni kehit-
tämistä. Joka arkiaamu herään viimeistään 
kello 6.00 ja lähden noin tunnin juoksulen-
kille. Se on omaa aikaa, jolloin jäsennän päi-

vän, teen mielikuvaharjoituksia ja valmis-
telen edessä olevat asiat. Kun tulen lenkiltä, 
syömme perheen kanssa yhdessä aamupalan. 
Kuntoa pidän yllä myös salitreeneillä ja hyö-
tyliikunnalla. Kesäisin olen osallistunut joka-
miesluokan triathlonkisoihin, johon kuuluvat 
uinti, pyöräily ja juoksu. Kisoissa haastan en-
nen kaikkea itseäni, hän kertoo.

Liikuntaa Tiina pitää ensi sijassa psyyken 
hoitona.

- En lähde lenkille kunnon kohottamiseksi, 
vaan saadakseni ulkoilmaa, endorfiinia ja on-
nistumisen kokemuksia. Allekirjoitan täysin 
ministeri Alexander Stubbin lausuman, että 
yksi tunti liikuntaa tuo kaksi tuntia lisää ai-
kaa päivään.

Johtajana Tiina haluaa olla äärimmäisen 
esimerkillinen kaikilla tavoilla: hän pitää 
huolta sekä itsestään että toisista, jotta kaikilla 
olisi hyvä olla hänen lähellään. n
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PUHEENJOHTAJALTA  jAAnA PerTTunen

Jouluinen tervehdys!
Joulu on jo ovella ja vuosi vaihtuu pian. Nyt voikin 
tehdä pienen tilinpäätöksen yhdistyksen toiminnasta 
vuonna 2013.

Merkittävimpänä ja hallitusta eniten työllistävimpä-
nä asiana on tänä vuonna ollut jäsenrekisterin muutos 
ja siirtyminen paperilaskuista jäsenmaksun maksa-
miseen verkkopankissa. Muutosta ei oikein ole otet-
tu omaksi ja tämän vuoksi hallitus päättikin lähettää 
vielä paperiset jäsenmaksulaskut syksyllä. Käsipelillä 
tulostetut laskut henkilökohtaisine viitenumeroineen 
ja kuorituksineen ei ollut aivan pieni urakka. Asia saa-
tiin kuitenkin hoidettua ja sen myötä jäsenmaksuja 
alkoikin kertyä mukavasti. Jäsenmaksut ovat opin-
topäivien näyttelytuoton ohella tärkein yhdistyksen 
taloutta ylläpitävä tekijä. Koska kaikilla on ollut mah-
dollisuus maksaa jäsenmaksu, joko viitepankkisiirrol-
la tai jäsenrekisterin verkkomaksun kautta, lähetetään 
tämä Pinsetti vain tämän vuoden jäsenmaksun mak-
saneille. Ensi vuonna hallituksen yhtenä tärkeimmistä 
tavoitteista on ratkaista rekisteröitymisessä ja jäsen-
maksujen maksamisessa ilmenneet ongelmat tavalla 
tai toisella.

Tämän vuoden kohokohta yhdistyksen toiminnas-
sa olivat Levillä järjestetyt vuotuiset valtakunnalliset 
opintopäivät. Leville matkustaminen vaati toisille ehkä 
tavallista suurempia järjestelyjä, mutta perillä vaiva 
palkittiin. Opintopäivien areena loi loistavat puitteet 
luennoille, näyttelylle ja virkistykselle. Myös sää teki 
oikeutta upeille maisemille. Asiantuntevat luennoit-
sijat ja monipuolinen sairaalatarvikenäyttely olivat 
opintopäivien tiedollista ja taidollista antia. Sosiaali-
sen ulottuvuuden toi ajatusten vaihto eri puolilta maa-
ta saapuneiden kollegoiden kanssa. Seuraavat opinto-
päivät järjestetään 16.–17.10.2014 Jyväskylässä.

Yksi tämän vuoden hallituksen ikävimmistä ja ras-
kaimmista päätöksistä oli perua NORNA -kongressi 
2014. Kongressi ei näyttänyt herättävän kiinnostusta, 
koska määräaikaan (ja vähän sen ylikin) mennessä 
saimme vain 11 abstraktia kongressiesityksiä varten. 
Myöskään sairaalatarvikeyritykset eivät osoittaneet 
suurta kiinnostusta olla mukana sekä NORNA -kon-
gressissa keväällä että opintopäivillä syksyllä. Järke-
vintä olisikin ollut järjestää molemmat samalla ker-
taa, mutta tällä kertaa se ei ollut mahdollista.

Yhdistyksemme oli tänä vuonna NORNA:n puheen-
johtajamaa ja se tarkoitti sitä, että NORNA -kokoukset 
pidettiin Helsingissä keväällä ja syksyllä. Syyskokouk-
sessa käsiteltiin esimerkiksi tsekkauslistan käyttöä eri 
maissa ja suunniteltiin asian kartoittamista Pohjois-
maissa.

Levillä yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin hal-
lituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen 
jättivät Brita Kuusela, Tarja Mäenpää ja Kirsi Mäen-
pää-Suomalainen. Heille suuri kiitos ansiokkaasta 
toiminnasta yhdistyksen hyväksi!
   
Jaana

Ystävä hyvä, relaa jo vähän, 
pysähdy hetkeksi vaikkapa tähän. 
Jouluna turha on höösätä suotta, 
sitähän kerkeää pitkin vuotta. 
Teetpä sinä sitten tuota tai tätä, 
joulun aika ei tulematta jätä. 
Unohda siis turhat kiireet ja juoksut, 
istahda nauttimaan tunnelma ja tuoksut!
                  www.birgit.mummu.net
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OPINNOT JA KOULUTUS minnA ikonen

kouluTuS- jA TiedoTuSSiHTeeri

Kun vuoden viimeinen Pinsetti ilmestyy, on vuosi lopuillaan ja uusi vuosi 
tekee tuloaan. Tähän vuoteen on mahtunut paljon. Yhdistyksemme jäsenre-
kisteri uudistettiin, saimme kokea hienot koulutuspäivät Lapin maisemissa, 
vuosikokouksessa uudistettiin apuraha -, tutkimus- ja kehittämisrahasäännöt, 
hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä.  Apurahat ovat olleet hiukan eri ai-
kaan haettavissa kuin aikaisempina vuosina.  Tästä on hyvä jatkaa kohti uutta 
vuotta.

Tällä hetkellä ulkona tuulee ja sataa, on harmaata ja pimeää. On hyvä välillä 
rauhoittua ja levätä, vaihtaa vähän niin kuin talvilevolle samoin kuin meidän 
luontommekin tekee.  Itse odotan kyllä jo lunta todella innolla, vähän niin kuin 
lapset joulupukkia.

Syksyn apurahat ovat haettavissa tässä lehdessä. Lukekaa uudistetut apura-
hasäännöt kotisivulta www.forna.org.

Hyvää ja rauhallista Joulua
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille tästä vuodesta
Hyvää Uutta Vuotta 2014

Minna

P. S Minuun saa yhteyden sähköpostitse tiedotussihteeri@forna.org

Koulutukset kotimaassa 2014:

23-24.1.2014 
nSuomen XVI Transplantaatiopäivät 
Suomen Transplantaatiokirurgien yhdistys ry
Marina Congress center,  Helsinki

30-31.1.2014 
nXVII Valtakunnallisille Haavapäivät
Suomen haavanhoitoyhdistys ry
Messukeskuksen Kongressisiipi, Helsinki

06-07.3.2014 
nSuomen Anestesiologiyhdistyksen Anestesiakurssi 
Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry
Paasitorni, Helsinki

25-26.3.2014 
n40. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät
Sairaalahygieniayhdistys ry

27-28.3.2014 
nSairaanhoitajapäivät, Sairaanhoitajaliitto
Messukeskus, Helsinki

8-9.4.2014 
nTehohoitopäivät, Suomen Tehohoitoyhdistys ry
Logomo, Turku

16-17.10.2014  
nSuomen Leikkausosaston sairaanhoitajien 
opintopäivät
Jyväskylä, Paviljonki

26-28.11.2014 
nOperatiiviset päivät 2014
Messukeskus, Helsinki

Koulutukset ulkomailla 2014:

12-15.3.2014 
n14th Congress of the International Federation of 
infection Control (IFIC2014)
Malta

YHDYSJÄSENSIHTEERIN TERVEISET
Hienosti järjestetyt Levin opintopäivät ovat mukavia muistoja menneisyydestä ja on aika katsoa tulevaa. 
Kiitos yhdysjäsenille yhdysjäsenpäivään osallistumisesta, oli kiva tutustua teihin.

Yhdistyksemme hallitukseen valittiin uusia jäseniä, joten heille onnittelut. Itse en enää jatka hallituksessa, 
kolme antoisaa ja kiinnostavaa vuotta on takanapäin. Yhdysjäsenille toivotan ”tsemppiä” saada leikkaushoitajia 
mukaan työyhteisönne yhteiseen toimintaan ja liittymään leikkaushoitajien valtakunnalliseen  yhdistykseen.
  Iloista Joulun odotusta Jyväskylästä
  13.11.2013

      Tarja Mäenpää, yhdysjäsensihteeri



20    |    Pinsetti 4/2013
Yh

di
st

yk
se

n 
si

vu
t

2015 ja 2016 
opintopäivien
järjestäjäpaikkakunnat 
Yhdistys hakee vuosille 2015 ja 2016 opinto-
päivien järjestäjäpaikkakuntia. Jos Teillä on 
mahdollisuus ja kiinnostusta asiasta, ottakaa 
rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja Jaanaan tai 
muihin hallituksen jäseniin. 

Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa 
avoimista työpaikoista 
myös kotisivuillamme
www.forna.org

Lisätietoja; Pirjo Törmänen
gsm 044 5756 578, työ 016 328 4312
pinsetti@forna.org

www.forna.org

FORNA nyt myös 
Facebookissa
-liity ryhmään!

https://www.facebook.com/
groups/146824912139680/

Hei kaikki Pinsetin lukijat!
Artikkeleita ja opinnäyte-
töiden tiivistelmiä otetaan 
vastaan Pinsettiin!
Pinsetti on yksi leikkausosaston sairaanhoitajien pe-
rioperatiivisen hoitotyön kehittämisen väline. Jotta 
pystyisimme osaltamme kehittämään edelleen mei-
dän vaativaa hoitotyötämme leikkaus- ja anestesia-
osastoilla eri leikkausyksiköissä, tarvitsisimme siihen 
teidän apuanne.

Otamme erittäin mielellämme vastaan kirjoittami-
anne artikkeleita ja opinnäytetöiden, pro gradujen ja 
väitöstöidenne tiivistelmiä yms.

Jos innostuit ajatuksesta kirjoittaa yhteiseen lehteem-
me, löydät artikkeleiden kirjoitusohjeet yhdistyk-
semme kotisivuilta www.forna.org tai voit ottaa yh-
teyttä Pinsetin päätoimittajaan tai muihin Pinsetin 
toimitusneuvoston jäseniin.

Kiitos jo etukäteen kirjoittamastasi artikkelista!
Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Pirjo Törmänen
pinsetti@forna.org
gsm 044 5756 578, työ 016 328 4312
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B. Braun Medical Oy
julistaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1000 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.  
 Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun Medical Oy:n 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n hallitukselle viit-
teellä ”B.Braun Medical Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Mölnlycke Health Care
julistaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke Health Caren 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n hallitukselle viit-
teellä ”Mölnlycke Health Care  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Suomen 3M Oy
julistaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tun-
nus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M Oy:n ja yh-
distyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Suomen 3M Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hake-
muskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Link Oy
julistaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 200 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luetta-
vissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Link Oy:n ja yhdis-
tyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoit-
taa Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle 
viitteellä ”Link –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hake-
muskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

ETHICON
julistaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tun-
nus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Ethiconin ja yhdistyk-
sen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jättö-
päivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Ethicon –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hake-
muskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

APURAHAT SYKSY 2O13

Biomet  Finland Oy
julistaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tun-
nus 0823538.
 Apurahojen  myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus apu-
rahatoimikunnan esityksen pohjalta. Apurahahakemusten vii-
meinen jättöpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Biomet Finland Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hake-
muskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.



22    |    Pinsetti 4/2013
Yh

di
st

yk
se

n 
si

vu
t

Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry
julistaa yhdistyksen jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 4000 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luet-
tavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
 Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opintoapurahatoimikunnan esityksen pohjalta. Apurahahake-
musten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena ja osoittaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n hallituksel-
le postitse osoitteeseen Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsin-
ki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemuskaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

OneMed Oy ja Semperit
julistavat Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät OneMed Oy:n ja  yhdis-
tyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jät-
töpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n hallitukselle viit-
teellä ”OneMed Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Covidien Finland Oy 
julistaa Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 800 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.  
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Covidien Finland Oy:n 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 15.1.2014.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n hallitukselle viit-
teellä ”Covidien Finland Oy  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, Jaana Perttunen, 
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

APURAHAT SYKSY 2O13

Pinsetin toimitus 
kiittää lukijoitaan 
kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa kaikille 
Rauhaisaa Joulua 
ja Onnekasta 
uutta Vuotta 2014!



Pinsetti 4/2013   |    23

syntegra UV

SYNTEGRA UV 
IHOYSTÄVÄLLISYYS JA KÄYTTÖMUKAVUUS
UUDELLA TASOLLA

ERITTÄIN IHOYSTÄVÄLLINEN – ei sisällä luonnonkumia eikä kiihdyttimiä
LUONNONKUMIN MUKAVUUS – materiaalina joustava synteettinen polyisopreeni
VAATIVAAN TYÖSKENTELYYN – ihanteellinen tuntoherkkyys

OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20) · 00321 Helsinki

asiakaspalvelu@onemed.com
puh. 046 714 6800 · www.onemed.�

Syntegra UV fl_onemed 141113.indd   1 14.11.13   17:27



Nadey Hakim, transplantaatiokirurgian apulaisprofessori Imperial 
Collegesta Lontoosta, vaatii Biogel käsineiden käyttöä leikkaussalissa 
itseltään ja henkilökunnaltaan. 

“On hyvin helppoa saada infektio. Kirurgina joutuu miettimään useita 
asioita. Viimeisimpänä haluat katsoa joka sekuntti onko käsineessäsi 
reikä.

Biogel indikaattorijärjestelmä antaa lisävarmistuksen professori 
Hakimille: “Ilman indikaattorikäsineitä et ehkä huomaa käsineessä 
olevaa reikää ja vaarannat siten oman ja potilaasi elämän.” 

Lue lisää tosielämän Biogel 
kokemuksista ja jaa omasi. 
Lahjoitamme jopa 50 euroa 
Operation Smile -järjestölle 
puolestasi. 
Katso lisää: 
Biogelexperiences.com

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300. www.molnlycke.fi 
Mölnlycke Health Care nimi ja logo sekä Biogel®  tavaramerkki ovat Mölnlycke Health Caren maailmanlaajuisesti rekisteröimiä. Copyright (2013)

‘Tunnen oloni 
turvalliseksi kun 
henkilökuntani 
käyttää Biogel 
-käsineitä.’ 
                              Professori Nadey Hakim

45886


