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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Pirjo Törmänen

Säteilevää kesän alkua!
Kesälomien aika lähestyy jälleen kerran ja aurinkokin 
pilkistelee lämmittäen pilvien raosta. Tätä kirjoittaes-
sani täällä pohjoisessa ovat lumet sulaneet ja aurinko 
alkaa pikkuhiljaa lämmittää, tosin kylmä pohjoistuuli 
puhaltelee vielä. Ei siis uskalla vielä laittaa kaikkia läm-
pimiä vaatteita talvisäilöön.

Lehden teemana on ortopedia. Meillä oli suuria vaikeuk-
sia saada kyseiseen teemaan liittyviä artikkeleita, mut-
ta muutaman saimme. Suuri kiitos siitä kirjoittajille. 
Suunnitellessamme lehden sisältöä olivat toiveemme 
korkealla ja lehden sisältö vaikutti mielenkiintoiselta ja 

laadukkaalta, mutta valitettavasti tehty suunnitelma ei 
toteutunut. Oli siis varasuunnitelman vuoro. Näinhän 
me leikkausyksiköissä työskentelevät sairaanhoitajat 
toimimme useasti arkisessa työssämme. Tehty hyvä 
suunnitelma ei toteudukaan ja on otettava käyttöön va-
rasuunnitelma tai sovellettava alkuperäistä suunnitel-
maa.

Jyväskylän opintopäivien järjestelyt ovat edenneet hyvin 
aikataulun mukaan. Uudet kotisivut ovat avautuneet ja 
sieltä löytyvät opintopäivienkin sivut. Ilmoittautumislo-
make avataan kesäkuussa. Käykää katsomassa uudis-
tettuja kotisivujamme samalla kun ilmoittaudutte syk-
syn opintopäiville. www.forna.fi 

Kevään apurahat 2014 ovat jälleen haettavissa. Hakuoh-
jeet löytyvät yhdistyksemme kotisivuilta. Apurahoja voi 
hakea esimerkiksi ensi kevään seitsemänteen EORNA 
-kongressiin, joka pidetään Roomassa 8.-10.5. 2015. 

Lämpimin terveisin Pirjo Törmänen

TIEDOTE JÄSENILLEMME yhdistysrekisteristä ja 
jäsenmaksujen maksamisesta löytyy sivulta 17.

Zimmer Finland Oy
Keilasatama 5
02150 Espoo

puh 09 8874 370
www.zimmer.com
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Kari TirKKonen
Kudoskoordinaattori 
Sh (Ylempi AMK)
VSSHP Luupankki

VSSHP:n luupankkitoiminnalla on pitkät 
perinteet. Sen juuret ulottuvat jo 60-lu-
vulle, jolloin tehtiin ensimmäisiä kliinisiä 
kokeita koirilla. 70-luvulle tultaessa siir-
ryttiin ihmisille tehtäviin luusiirteisiin. 
1976 tehtiin ensimmäiset reisiluun pään 
eli caputin talteenotot myöhempää käyt-
töä varten. Tällä toiminnalla luotiin poh-
jaa nykyisille käytännöille Suomessa.

Pienet, ympäri Suomea hajallaan ole-
vat kudospankit ovat nyt historiaa EU:n 
uusien kudosdirektiivien ja Suomen 
kudoslain myötä. Toiminnan pitää olla 
nykyään hyvin tarkasti viranomaisten 
valvonnassa, jota tehtävää Suomessa 
hoitaa FIMEA eli lääkelaitos. 

VSSHP:n luupankkitoiminnassa on ta-
pahtunut viime vuosina hyvin suuria 
muutoksia niin organisatorisesti kuin 
henkilöstötasollakin. TYKS kantasai-
raalassa on luupankki toiminut itse-
näisenä yksikkönään jo pitkään. Tu-
russa aloitti puolestaan uusi Turun 
kaupungin kirurginen sairaala toimin-
tansa vuonna 1997 ja kun sairaala pää-
tettiin monien vaiheiden jälkeen liittää 
TYKSiin, siirtyi myös Kirurgisen sai-
raalan silloinen, jo useita vuosia toimi-
nut luupankki TYKSin yhteyteen. Näin 
saatiin rakennettua paikallisia tarpeita 
paremmin palveleva luupankkikeskus, 
joka sai kerättyä laajan valikoiman eri-
laisia siirteitä: caputeja, struteja, jän-
teitä jne. Myös aluesairaalat lähialu-
eilla (mm. Rauma, Salo) keräsivät 
luusiirteitä itsenäisesti.

Luupankkitoimintaa arvioitiin uudel-
leen 2000-luvun puolessavälissä, kun 
mietittiin, miten saadaan luupankkitoi-
minta vastaamaan uusia määräyksiä, 
joita tuli EU:sta yhä lisääntyvään tah-
tiin. Aloitettiin yhteistyökumppaneiden 
etsintä ja päädyttiin Suomen Punai-

Luumylly.

Luupankin perustaminen 
VSSHP:ssa

seen Ristiin, joka otti sitten hoitaakseen 
yhtenä suurena vaikuttajana suuren 
osan Suomen kudospankkitoiminnas-
ta. SPR:n vastuulla oli toiminnan lain-
mukaisuuden täyttäminen, logistiikan 
hoitaminen sekä yhdessä luupankki-
toimipisteiden kanssa hoitaa kudos-
ten laatujärjestelmän ylläpito. Toimin-
ta oli varsin vakiintunutta ja toimivaa 
vuonna 2013, mutta sitten SPR yllät-
täen ilmoitti luopuvansa kudospank-
kitoiminnasta taloudellisista syistä. 
SPR:n päätöksen pohjalta luotiin oma 
itsenäinen luupankkiverkosto sairaan-
hoitopiirin alueelle. Toimintaan valittiin 
mukaan TYKSistä kaksi leikkausosas-
toa, TG4 (päivystysleikkausosasto) T-2 
sairaalasta ja leikkausosasto KIR1 Ki-
rurgisesta sairaalasta. Lisäksi ver-
kostoon otettiin mukaan Satakunnan 
keskussairaalan leikkausosasto. Näin  
luotiin Varsinais-Suomeen nopeasti 
muutoksiin reagoiva ydinorganisaatio, 
joka voisi toimittaa kudossiirteitä myös 
laajemmin Suomen alueelle.

Ensimmäinen kokous toiminnan aloit-
tamiseksi pidettiin syyskuun lopulla ja 
siinä olivat läsnä aiemmin toiminnassa 
mukana ollut henkilökunta sekä SPR:n 
vastuuhenkilöitä. SPR helpotti siirty-

Caputin käsittelyä toimenpiteen aikana.

uuZimmer Finland Oy
Keilasatama 5
02150 Espoo

puh 09 8874 370
www.zimmer.com
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mävaihetta antamalla oman ohjeiston-
sa ja osaamisensa uuden pankin käyt-
töön perustamisvaiheessa. Kaikki piti 
luoda uudestaan…laskutus, organisaa-
tio, laboratoriopalvelujen selvittämi-
nen, laatukäsikirja, IT-palvelut, ohjeis-
tot, luvat sekä logistiikka jne. Tuntui, 
että listalla oli useita satoja asioita, joi-
hin tuli käydä yksi kerrallaan käsiksi.  
Ensimmäisiä asioita oli luvan hankki-
minen toiminnalle FIMEA:lta. Se saa-
tiin pitkän odottelun jälkeen 29.1.2014, 
josta voidaan sanoa virallisesti alka-
neen uuden ja entistä tehokkaamman 
kudospankin historian. Kudospankin 
nimeksi päätettiin ottaa perinteitä kun-
nioittaen ”VSSHP Luupankki”. Luupan-
killa oli nyt siis nimi ja lupa! 

Suurimpia haasteita oli ohjeistuksen 
uusiminen omaan käyttöön. Joka koh-
ta käytiin läpi vanhoista ohjeista aina 
materiaaleja ja laboratoriodiagnostiik-
kaa myöten. Laatukäsikirja piti myös 
päivittää. Näiden uusimiseen laadit-
tiin varsinainen ”tiger team”, joka ko-
koontui päivystysleikkausosastolla lä-
hes viikottain. Se koostui vastaavasta 
lääkäristä (Niko Strandberg) sekä kol-
mesta aiemmin luupankkitoiminnas-
ta vastanneesta hoitajasta (Nina Röör, 
Tiina Rokka), joista yksi toimi projektin 
koordinaattorina (Kari Tirkkonen). Lo-
pulta tammikuun aikana oltiin siinä ti-

lanteessa, että toiminta voitaisiin aloit-
taa, jos vain lupa saataisiin FIMEA:lta. 
Oli luotu toimiva logistinen järjestel-
mä, jossa oli huomioitu VSSHP:n ja 
SATKS:n erilaisuudet toiminnan kan-
nalta. Sovittiin mm. laboratorionäyte-
käytännöt niin cadaveri- kuin caput-
luovutuksissa. 

Oman lisänsä haasteeseen toi myös 
se, että SATKS sijaitsee parin tunnin 
ajomatkan päässä Turusta, jolloin ta-
vara- ja näytetoimitukset vaativat jat-
kuvaa seurantaa ja koordinointia. Luu-
pankkitiimi oli tehnyt urakan, joka 
ensin vaikutti mahdottomalta toteut-
taa annetun ajan puitteissa, mutta jos-
ta kuitenkin selvittiin ja mielestäni var-
sin hyvin, koska FIMEA:n suorittamien 
kolmen päivän tarkastusten perusteel-
la ei löytynyt yhtään kriittistä tai vaka-
vaa puutetta. Ainoastaan 9:ään ohje-
kohtaan haluttiin tarkennus. 

Tällä hetkellä toiminta on jo täydes-
sä käynnissä. Cadavereja on jo ensim-
mäiset saatu kerättyä ja caputeja on 
otettu niin Turussa kuin Porissakin. 
Valmius cadaverikeräyksiin myös Po-
rissa on jo luotu. Varastotilanne para-
nee nopeasti ja tilauksia on voitu toi-
mittaa niin alueen yksityissairaaloihin 
kuin Helsinkiinkin. Toiminta on siis va-
kiintunut normaalitasolle ongelmal-
lisen siirtymävaiheen jälkeen, jolloin 

siirretilanne oli koko Suomessa erit-
täin huono, emmekä saaneet puuttu-
via siirteitä mistään. Alkuvaikutelma 
on se, että toiminta on aiempaan ver-
rattuna joustavampaa ja pystymme 
reagoimaan muutoksiin nopeasti. By-
rokratia on myös selkeästi vähentynyt 
ja luupankkihenkilökunta toimii aiem-
paa itsenäisemmin sekä suuremmal-
la vastuulla, jolloin myös tyytyväisyys 
työhön on kasvanut. 

Toiminnan organisointi oli varsin haas-
teellista. Tällä hetkellä luupankkiorga-
nisaatiomme koostuu vastuulääkäristä 
(Niko Strandberg) ja hänen varahen-
kilöstään (Ari Itälä), laatuvastaavas-
ta (Marjaana Kettu),  kudoskoordinaat-
torista (Kari Tirkkonen) sekä kolmesta 
luupankkihoitajasta (Ritva Mattila, Tiina 
Rokka, Nina Röör) Turussa sekä kah-
desta Porissa (Eeva Virtanen, Sinikka 
Siltala-Gaetti). Porissa on myös paikal-
linen vastuulääkäri (Matti Sävelä) sekä 
hänen varahenkilönsä (Harri Mäkelä). 
Turussa on lisäksi kolme rekryhoita-
jaa (Saara Meronen, Hanna Metsämäki, 
Mervi Oivanen) sekä Porissa kaksi (Rai-
ja Menonen, Riitta Tähtinen). Toiminnan 
vaatimaa ajankäyttöä seurataan ja tar-
peen vaatiessa siihen tehdään muu-
toksia.

Ohjepäivitykset vaativat jatkuvasti ai-
kaa ja logistiikkaa pyritään jatkuvas-
ti parantamaan. Oleellinen osa toi-
mintaa on myös alan kansainvälisen 
kehityksen seuraaminen. Tällä hetkel-
lä on suunnitteilla koko Suomen katta-
va kudospankkikokous, jossa vastuu-

Siirteen käsittelyä.
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TYKS Kirurginen sairaala
leikkausosasto KS

Varasto, caputien keräys

Kudoskoordinaattori
Rekryhoitajat (3)

Luupankkihoitaja (1)
Luupankin vastuulääkärin varahenkilö

TYKS T2-sairaala
leikkausosasto TG4

Varasto, cadaverikeräys
Autograftit (lambeau)

Luupankin vastuulääkäri
Luupankkihoitajat (2)

Laatuvastaava

SATKS
leikkausosasto

Caputien keräys, cadaverikeräys

Toimipisteen vastuulääkäri
Vastuulääkärin varahenkilö

Luupankkihoitajat (2)

lääkärit ja koordinaattorit eri Suomen 
luupankeista kohtaisivat käytännön 
ongelmien ratkomiseksi. Tämä on siis 
tulossa aiemman, perinteisen vuosit-
taisen kudospankkikoulutuspäivän li-
säksi. Toivon, että kudospankkien väli-

nen yhteistyö saataisiin toimivammaksi 
Suomessa. Olisi kaikkien eri toimijoi-
den kannalta helpompaa, jos ohjeis-
tukset ja käytännöt olisivat yhdenmu-
kaiset koko Suomen tasolla. Halua 
yhteiseen tekemiseen näyttää nyt sel-

keästi olevan. Organisaatiot eivät sai-
si kokea toisiaan kilpailijoina vaan yh-
tenä joukkueena, jonka tavoitteena on 
laadukas ja turvallinen kudospankki-
toiminta Suomessa. n

VSSHP Luupankin organisaatio.

VSSHP Luupankki

uusia innovaatioita hoitotyöhön

Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

kirurgia Vista View II
kannettava LED -otsavalo
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”TäTTärä”
Eläkeläinen - Tehyläinen
Oulu

Alakuaa...

Vasen polveni alkoi oireilla jo vuosia, 
vuosia sitten. Ensin pienenä vihlova-
na kipuna ja turvotuksena varsinkin 
pidempien rasitusten jälkeen. Vaivaa 
hoidettiin työterveyshuollossa kipu-
lääkkeellä, Artzal-kuureilla ja kerran 
pistettiin niveleen ”kukonhelttaa”.

Vuosien myötä polvivaiva paheni pa-
henemistaan ja niin OYS:ssa suori-
tettiin päiväkirurgisena toimenpitee-
nä polven arthroscopia ja ”sheivattiin” 
höytyvät ja rustopiikit pois ja näin sain 
lisää monta mukavaa vuotta liikkua ja 
käydä töissä ilman jatkuvia kipuja. 

Kivut palas ja matkat lyheni...

Vuonna 2003-2004 kivut ja ajoittainen 
turvotus palasivat.
Jäin eläkkeelle syksyllä 2004, joten 
sen jälkeen  polvivaivoja alettiin hoitaa 
Oulussa terveyskeskuksessa/terveys-
keskuksen kautta. 

Lääketutkimuksessa mukana olemi-
nen, kipulääkkeet ja jatkuva Artzal-lää-
kitys siirsivät jo tiedossa olevaa mah-
dollista polven tekonivelleikkausta taas 
eteenpäin. Eläkkeelle jääminen mah-
dollisti huonompien ja parempien päivi-
en hyväksymisen ilman hermostumis-
ta. 

Vuoden 2008-2009 aikana kävely-
matkat olivat jo lyhentyneet ja kävely-
tyylistä vieraatkin huomauttelivat: ”Et-
kös huomaa kuinka huonosti kävelet!”

Eiku oottaa...

1.12.2009 OYS:n kirurginen poliklinik-
ka oli vastaanottanut ”polvilähetteen 
ja lupasi (pyrimme) järjestää kuuden 
kuukauden kuluessa vastaanotto-/tut-
kimusajan”. 

Kokemuksia 
polviproteesileikkauksesta

Kun syksyllä OYS:a uhkailtiin sakoilla 
pitkien odotusaikojen vuoksi, leikkaus-
jonoja ruvettiin lyhentämään vauhdilla. 
1.9.2010 olin ortopedin vastaanotolla il-
lalla klo 18 ja ortopedi esitti: ”...eiköhän 
me ryssäytetä molemmat polvet yhtä 
aikaa, kipukin olisi vain puolitoistaker-
tainen kahden sijaan”. Näin hoitovara-
us polvien tekonivelleikkaukseen teh-
tiin ja siihen valmistautumiseni alkoi. 
Parin viikon päästä vielä soitettiin ja ky-
syttiin, olisinko valmis lähtemään Län-
si-Pohjan keskussairaalaan Kemiin, 
jossa leikkaus voisi olla jo 30.11.2010. 
OYS ”vuokrasi” Kemin sairaalasta po-
tilaspaikkoja ja lähetti leikkaavan orto-
pedin Kemiin ja Kemin sairaala henki-
lökuntineen hoiti valmistelutyöt.

Terveyskeskus lupasi antaa maksu-
sitoumuksen kyydeistä Kemiin, ilmas-
ta riippuen taksilla, junalla tai omalla 
autolla saattajan kanssa. Olin siis val-
mis lähtemään. 

Hampaat tuli hoidettua, yksi jopa 
poistettiin. Varpaan välit tutkittiin ja 
hyviksi havaittiin. Laboratoriot Oulus-
sa ja Kemissä tekivät osansa esival-
mistelutöistä.

Tositoimii...

Illan suussa 29.11.2010 kaikki oli val-
mista seuraavan päivän operaatio-
ta varten. Aamulla  kotikaupungin or-
topedi kävi piirtämässä polviin merkit 
leikkausta varten, joten aamupäivä ku-
lui odotellessa tietoa leikkaussaliin 
menosta. Puolenpäivän aikaan hoitaja 
ilmoitti valmistautumisesta leikkaus-
saliin ja kysyi tarvetta esilääkitykseen. 
Miksi? Samaan aikaan sain viestin 
Keski-Suomen keskussairaalan leik-
kaussalista: ”mitä kuuluu, kuis me-
nee” ja kehotuksen ”ottaa esilääkettä 
niin paljon kun annetaan”.

Oli aika siirtyä varsinaiseen operaati-
oon, joka sujui aikataulun mukaisesti. 
Olin torkkunut ja/tai nukkunut ja ”he-
rättyäni” välillä kysyin, mitä kello on. 
Tähän minulle vastattiin, ”puoli kak-
si ja olemme aikataulussa, toinen pol-
vinivel on jo vaihdettu.” Ainoat muisti-
kuvat olivat siis siirtyminen osastolta 
leikkaussaliin ja siirtyminen leikkaus-
tasolle. Puuduttamiset, valmistelut 
yms. ”ovat unohtuneet”, kiitos hyvän 
esilääkityksen.
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Seuraavan kerran ymmärrys oli täy-
sin tallella ”heräämössä/tarkkailus-
sa”, jossa useampia oululaisia maka-
si vieri vieressä, odottaen siirtymistä 
osastoille.

Osastolla, kuuden hengen huonees-
sa oli yksinään elävän potilaan muka-
va seurata elämää, kemiläisten kritiik-
kiä ja valituksia siitä kuinka oululaiset 
potilaat vievät heiltä hoidot ja kuntout-
tajat. Laitimmaisessa sängyssä tunsin 
välillä jo syyllisyyttä ko. asiasta. Mutta 
maatessa ja kävelemään opetellessa 
tunsin olevani vain potilas, jonka hoi-
dosta ovat ylemmät tahot päättäneet ja 
maksavatkin siitä Kemin sairaalalle.

Esitin kyllä toiveen osaston vastuu-
hoitajalle, että asioista, tilanteista ja 
käytännöistä pitäisi ilmoittaa sairaa-
lassa, paikallislehdessä tms. tiedotus-
välineissä, jotta asioiden todellisuus 
olisin paikallisillakin tiedossa.

Potilas, joka ”Eeva-telineen” ja kyy-
närsauvojen kanssa yrittää ottaa ensi 
askeleita ”uusien polvien kanssa” ja 
yrittää pärjätä vähemmällä lääkityk-
sellä, jotta kotiutuminen olisi mahdol-
lista, ei haluaisi kuulla ”paikallispotilail-
ta” ikäviä, jopa katkeria kommentteja. 
Olikohan kyse tietämättömyydestä vai 
ymmärtämättömyydestä?

Suuret kiitokset Kemin sairaalalle, 
henkilökunnalle hyvästä hoidosta ja 
asioiden hoitamisista.

Jatkohoitoo ...

Jo ensi tapaamisen yhteydessä Kemis-
sä oli sovittu, että jatkohoitopaikan ti-
lanne tarkistetaan ja tarvittaessa hoi-
topaikka järjestyy Ouluun. Tuntui aika 
mahdottomalta yhtälöltä, että molem-
pien polvien ”kertarysäys” ja noin kol-
men vuorokauden päästä leikkauk-
sesta pitäisi lähteä kotiin. Hoitoa ja 
kuntouttamista jatkettiinkin Oulussa,  
Kontinkankaan kuntoutussairaalas-
sa. Liikeradat, kävely keppien kanssa, 
istuminen ja suihkussa käyntejä tuli 
treenattua ilman ”jumppareitakin”, sil-
lä olihan kolmen pyhän aika ja ”jump-
parit” vapailla. Kuusi vuorokautta 
siellä meni oleskellessa mutta ”jump-
pareita” tapasin vain kahtena päivänä, 
vaikka kyse oli kuntoutussairaalas-
ta. Kuntopyörä ja portaat opeteltiin yh-
dessä vapaiden jälkeen, niin kuin par-
haimmaksi katsoin.

Ja kottii...

Olin valmis kotiin ja omaehtoiseen kun-
toutukseen ja haavojen hoitoon.

14.12.2010 poistettiin agraffit ter-
veyskeskuksessa, samalla myös to-
dettiin haavan olevan turvoksissa/tu-
lehtunut. Sain lähetteen OYS:iin, jossa 
päivystyspolilla turvotus todettiin nor-
maaliksi leikkauksen jälkeiseksi tur-
votukseksi. Sovimme kuitenkin, että 
käyn päivystyspolilla kahden päivän 
päästä näyttäytymässä ja verikokeis-
sa. No, kaikki oli hyvin, eli ei syytä huo-
leen.

2011, koko kevät oli tärppejä ja tavoit-
teita täynnä:
t päivä, jolloin ehkä voin viedä kyynär-
sauvat apuvälinelainaamoon takaisin
t kontrolli OYS:n kirurgian pkl:lla 
t mahdollisuus mennä uimahallille, 
vesijuoksuun, vesijumppaan 
t kerrostalokodissani portaiden kä-
vely kotiin ja kotoa ulos 
t terveyskeskuslääkäri kirjoitti lähet-
teen fysioterapeutille, kun tajusi, että 
molemmat polvet on operoitu saman-
aikaisesti 

Hiihetää perinteistä 
ja käyvää hillasa 

muttei loikita 
leveiden ojien yli.

” t eläkeläisen entinen viikko-ohjelma 
mahdollistuu
t kaiken huippuna ja pisteenä oli huh-
tikuussa tapahtunut hiihtoviikko Roku-
alla: ei kaikkia mäkiä laskien, mutta 
soita, järvenjäitä ja kankaita hiihdellen. 

Mitäs ny...

Yli kolmen vuoden jälkeen:
t usein unohdan täysin, että minulla 
on keinonivelet polvissa
t elämänlaatu on parantunut huo-
mattavasti
t ilman rakennusmiesten polvisuojia 
konttaaminen tosin tuottaa tuskaa 
t olen saanut olla monen vertaistuke-
na, koska viesti tyytyväisestä potilaas-
ta ja leikatuista polvistani on kiirinyt 
maakunnassa
t käyn säännöllisesti vesijumpassa ja 
kuntosalilla noin kolme kertaa viikos-
sa, joka edesauttaa ”polvien vointia” 
t tätä kirjoittaessani olen lähdössä 
toukokuun alussa hiihtoreissulle Kil-
pisjärvelle jo kolmatta kertaa ”protee-
sien kanssa”, ihanaa!  
t hiihto perinteisellä tyylillä sujuu jo 
erinomaisesti, toivottavasti myös uu-
silla nanosuksilla
t toivon tulevalle kesälle yhtä hyviä 
hillareissuja kuin viime kesänä, mut-
ta pitää vain muistaa, että ei kannata 
hyppiä leveiden ojien yli.

Oulusa huhtikuun lopusa 2014
”tyytyväinen Tättärä”
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SuSanna ManTere 
Välinehuoltotyönohjaaja
Lapin keskussairaala / Välinehuoltokeskus

Välinehuolto on osa terveydenhuolto-
järjestelmää, yksi tärkeä osa potilaan 
hoitoa. Välineiden huollon tarkoitukse-
na on estää välineiden kautta tapahtu-
van infektion syntyminen ja leviäminen 
potilaasta toiseen sekä estää työnteki-
jää saamasta tartuntaa.

Välinehuoltoprosessiin sisältyy puh-
distaminen, desinfektio, kuivaaminen, 
tarkistaminen, pakkaaminen, steri-
lointi ja asiakkaalle toimittaminen. Vä-
linehuoltoprosessin eri prosessin vai-
heet sisältävät osaamisalueita, joita 
erilaiset standardit, säädökset ja lait 
ohjaavat ja joiden mukaan välinehuol-
tajat työskentelevät. 

Välinehuoltoprosessi alkaa kun väli-
neistöä on käytetty leikkaussalissa ja 
ne tuodaan pesuun ja desinfektioon. 
Ennenkuin käytetyt instrumentit tuo-
daan välinehuoltoon, leikkaussalihoi-
taja laskee ja avaa instrumentit salis-
sa sekä asettelee ne kuljetusalustalle, 
raskaimmat alle, herkät pienet pääl-
le. Hän poistaa kaikki ”roskat” kerta-
käyttövälineet, pistävä-leikkaava jät-
teen ym.

Välinehuoltaja ottaa välineistön vas-
taan ja palauttaa tietojärjestelmään 
skannaamalla viivakoodin tai 2D mat-
rix -koodin, jolloin myös saadaan nä-
kyviin erilliset huolto-ohjeet, jos niissä 
on jotain erityistä. Meillä Lapin kes-
kussairaalassa on tietojärjestelmä T-
Doc, mutta pitää ottaa huomioon, että 
kaikkialla ei ole vielä tietojärjestelmiä, 
joten niissä yksiköissä välineiden pa-
lautus tehdään eri tavalla. Välineis-
töä esikäsitellään tarvittaessa ultra-
äänipesulaitteessa tai harjataan käsin, 
esim. ortopediassa käytettyjä, vai-
keasti puhdistuvia raspeja ja ydinkai-
roja. Vaikeasti puhdistettavia välineitä 

Välinehuolto 
Lapin keskussairaalassa

ovat myös endoskopiassa käytettävät 
pihdit, joita ei voi purkaa osiin.

Esipuhdistuksen jälkeen välineistö 
asetellaan pesu- ja desinfektiokonei-
siin siten, että ontelolliset instrumentit 
laitetaan pesupiikkeihin ja muut omiin 
koreihinsa. On tärkeää, että leikkaus-
salissa avataan instrumentit, vaik-
ka niitä ei olisi käytetty: esim. sakset, 
pihdit ym. Näin toimimalla kaikki in-
strumentit puhdistuvat ja desinfioitu-
vat, eikä satu mitään vahinkoa likaisia 
instrumentteja käsitellessä. Mielel-
lään ei niin, kuten allaolevassa kuvas-
sa. Asetellaan siis johdot pois saksi-
en ja muitten terävien päältä, sahat ja 
porat omiin koreihinsa ja instrumentit 
koreihinsa niin, etteivät ne putoa.
 
Pesun ja desinfektion jälkeen, ennen 
pesukoneen tyhjentämistä, tarkaste-
taan että pesuprosessi on mennyt hy-
väksyttävästi läpi. Instrumentit laite-
taan kuivauskaappiin kuivumaan, jos 
ei ole kuivaava pesukonetta. Kuivauk-
sen jälkeen instrumentit tarkastetaan 
ja huolletaan. Tässä pitää muistaa, 
että instrumenttien pitää jäähtyä, jot-
ta voidaan öljytä instrumenttien kaik-
ki liikkuvat osat ja nivelet. Huoltami-
sen jälkeen kerätään instrumenttisetit 
erillisen ohjeen mukaan ja pakataan 
sterilointikääreeseen tai containeriin. 
Yksittäiset instrumentit huolletaan ja 
pussitetaan erikseen.

Pakkaamisen jälkeen välineistö steri-
loidaan ennalta määritellyillä ohjelmil-
la, joissa sterilointilämpötila ja -aika 
vaihtelevat, esim 134 C sterilointiaika 4 
min, 134 C sterilointiaika 18 min (sili-
koniset, ontelolliset instrumentit), 121 
C sterilointiaika 4 min. Nämä ohjelmat 
ovat käytetyimmät. Käytössä on myös 
esim. tekstiili- ja optiikkaohjelmia. 

Container -ohjelmassa kuivatusaika 
on pitempi kuin kevyessä kuormassa.
 
Sterilointiprosessin päätyttyä väline-
huoltaja tarkistaa sterilointilämpöti-
lan, -ajan, paineen ja sen ovatko kaikki 
testit, jotka määräytyvät SFS-käsikir-
jan 134 (Terveydenhuollon laitteet ja 
tarvikkeet, Sterilointi) mukaan,  men-
neet läpi asianmukaisesti. Tämän jäl-
keen hyväksytään tai hylätään steri-
lointiprosessi. 

Tuotteet ovat steriloinnin jälkeen kuu-
mia ja niiden niiden täytyy jäähtyä vä-
hintään kädenlämpöisiksi ennen kos-Instrumenttien  pesupaikalta. 

Container 134 C sterilointikuorma. 

Kevyt 134 C sterilointikuorma.
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kettelua ja siirtämistä varastointiin. 
Jos kuuman pakkauksen laskee kyl-
mälle kuljetusalustalle, voi pakka-
ukseen muodostua kosteutta, jolloin 
tuote kontaminoituu eli ei ole enää ste-
riili. 

Välinehuoltaja tarkistaa pakkauksen 
eheyden, indikaattorin, että pakka-
us on puhdas ja kuiva sekä suljettu ja 
merkinnät laitettu oikein. Merkinnät 
voivat olla tietojärjestelmästä saata-
vassa tarrassa, sterilointiteipissä tai 
pussinsaumojen ulkopuolella. Tieto-
järjestelmästä saatavassa tuotetar-
rassa on tuotteen nimi, pakkauksen 
kokoaja, varastointipaikka, vanhene-
mispäivä, yksikkönumero, pakkaus-
materiaali ja asiakas.

Leikkaussalin sairaanhoitajalla on 
suuri vastuu siitä, että pakkaukset 
ovat steriilejä leikkauksessa. Pakka-
ukset tarkistetaan ennen avaamista. 
 
Sterilointikääreestä tarkistetaan:

1. Indikaattoriteipit ovat kiinni ja   
 väri muuttunut
2. Pakkaus on ehjä
3. Käyttöaikaa on jäljellä 

Välinehuolto on paikka, jossa harva on 
käynyt ja vielä harvempi ehkä tietää, 
mitä välinehuoltoprosessi kokonai-
suudessa pitää sisällään. Isoissa sai-
raaloissa välinehuoltajat tekevät kol-
mivuorotyötä, jolloin leikkausosaston 
sairaanhoitajien ei tarvitse tehdä vä-
linehuoltoa. Pienemmissä sairaalois-
sa välinehuoltajat työskentelevät kah-
dessa vuorossa, jolloin sairaanhoitajat 
suorittavat ilta- ja yöaikaan välineis-
töille pesun ja desinfektion. 

Meillä Lapin keskussairaalassa leik-
kausosaston sairaanhoitajat perehty-
vät välineistön pesu- ja desinfektiopro-
sessiin, jotta he suoriutuvat tehtävästä, 
kun välinehuolto on kiinni. Sairaanhoi-
taja-opiskelijat tutustuvat koko väline-
huoltoprosessiin, jotta saavat kuvan 
siitä, mitä kaikkea tapahtuu leikkauk-
sessa käytetyille välineille ja mitä ta-
pahtuu, ennen kuin ne ovat uudelleen 
käytettävissä.

Haluankin lopuksi sanoa, että käykää 
tutustumassa työpaikallanne väline-
huoltoon ja välinehuoltajiin. n

Hyvällä yhteistyöllä saamme laadullista 
ja turvallista potilaan hoitoa aikaan!

Terveisin
Välinehuoltotyönohjaaja 
Susanna Mantere

T-Doc tietojärjestelmän tuotetarra. 

Containerhylly.

Instrumenttien säilytys- ja kuljetuskärry.

Steriilejä pakkauksia käsitellään varo-
vasti ja liikutellaan mahdollisemman 
vähän. Varastoinnissa huomioidaan, 
että välineet kiertävät vanhenemispäi-
vämäärän mukaan ja että varastointi-
olosuhteet ovat oikeat, lämpötila 18–20 
°C ja ilmankosteus 40–60 %.

Kuljettamiseen on erilaisia säilytys-
vaunuja, pöytiä ja kärryjä. Liikutelta-
essa välineistöä huomioidaan, että 
raskaat instrumenttisetit laitetaan alle 
ja päälle kevyempiä. Isot setit, jotka on 
kääritty sterilointikääreeseen, voivat 
liikuteltaessa mennä rikki.

Sterilointikääre.

Container (monikäyttöpakkaus).

Container-pakkauksesta tarkistetaan:
1. Sinetit ovat paikoillaan ja ehjiä
2. Containerin suodatin on 
  paikoillaan
3. Pakkaus on puhdas
4. Käyttöaikaa on jäljellä
5. Pakkauksen aukaisun jälkeen  
 sisällä ei ole kosteutta

Paperilaminaattipussista tarkistetaan:
1. Indikaattori on muuttunut
2. Pussin saumat ovat kiinni
 ja pakkaus on ehjä 
3. Käyttöaikaa on jäljellä

Paperilaminaattipussi.
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Jaana DanielSbacKa 
Erikoissairaanhoitaja
ortopedinen vastuuhoitaja

Ilman koordinoivanhoitajan työpanosta 
Keski-Suomen keskussairaalan leik-
kausosastolla huomaisimme pian ole-
vamme marokkolaisilla markkinoil-
la. Leikkauskoreista ja -pora/sahoista 
kävisi kiivas taistelu aamutuimaan ja 
meteli olisi myös sen mukaista.

Jo 2000 luvun alkupuolella meillä oli 
epämääräisen satunnaisesti joku vas-
tuuhoitajista irrotettuna salityöstä koko-
amaan seuraavan päivän leikkaustarvik-
keet ja tarvittaessa vastaanottamaan/
lähettämään lainainstrumentaatioita. 
Työssä ei kuitenkaan silloin ollut vielä 
jatkuvuutta,  ja se että hoitaja saatiin ir-
rotettua salityöstä, oli epävarmaa.

Vuodesta 2005 lähtien meillä on ollut 
koko ajan yksi seitsemästä vastuuhoi-
tajasta koordinoivana hoitajana vuo-
rollaan. Aluksi teimme 6 vk kerrallaan 
päivätyötä, mutta melko pian huoma-
simme sen liian raskaaksi ja muutim-
me vuoron kestämään yhden listan 
kerrallaan. Tämän järjestelyn olemme 
toistaiseksi hyväksi havainneet.

”Orton koordis”

On tärkeää, että yksi ihminen tekee 
jonkun suunnitellun jakson, tällöin 
säästytään päällekkäistyöltä ja tiede-
tään mihin edellisenä päivänä jäätiin. 
Joka kolmen viikon jälkeen annetaan 
raportti seuraavalle ja koko ajan tiedo-
tetaan muita vastuuhoitajia sähköpos-
tin ja muistivihkon kautta.

Koordinoivanhoitajan jokapäiväinen 
työ on valmistaa kaikki proteesileikka-
ukset seuraavaksi päiväksi valmiiksi. 
Proteesileikkauksia tehdään päivittäin 
2-3 salissa ja niissä pyritään leikkaa-
maan 3 proteesia/sali/päivä. ”Koordis” 
kerää ja huolehtii, että leikkauksissa 
on kaikki tarvittavat leikkauskorit, peit-
telyt ja muut tavarat kerättynä. Lisäksi 
hän tarkistaa että kaikki proteesikom-
ponentit ovat varmasti saatavilla. Meil-
lä yksittäisen tuotteen varastoarvo on 
pieni (1-4), mutta koko proteesimäärä 
on valtaisa ja varastot ovat jo aikoja sit-
ten jääneet pieneksi.

Sen lisäksi tämä toimistovuorossa 
oleva hoitaja tekee päivittäin käytetty-
jen proteesien tilaukset, purkaa tulleet 
tilaukset ja huolehtii samalla kirjanpi-
don, tapaa edustajat, vastaanottaa ja 
palauttaa lainainstrumentaatiot.

Ja kaiken tämän lisäksi hän on ortope-
disten salien taustatuki koko ajan.

Kerran viikossa ”koordiksella” on ta-
paaminen ortopedian jonohoitajan ja 
ortopedin kanssa.

Tätä kokousta varten hänen on pitä-
nyt lukea kaikki seuraavan viikon poti-
laat läpi ja se vie yhdestä työpäivästä 
huomattavan osan.

Tässä tapaamisessa tarkastetaan:
- seuraavan viikon leikkaukset
- että leikkauskoreja on riittävästi
- että ei ole tehty liikaa varauksia sa-
manlaisille proteesimalleille
- että leikkauspäivät ovat realistisia
- että on varmasti varattu lainainstru-
mentaatio, jos sellaista tarvitaan
- että tarvitaanko edustajia mukaan 
leikkaukseen jne.

”Koordis” tekee päivittäin yhteistyötä 
leikkaussalin omien hoitajien, ortope-
dien, vuodeosaston,  jonohoitajan, vä-
linehuollon, edustajien, keskusvaras-
ton ja hankintatoimiston kanssa.

Se että meillä on koordinoivahoita-
ja mahdollistaa, että salissa voidaan 
työskennellä rauhassa. Salissa ei tar-
vitse huolehtia seuraavista tavaroista 
eikä tarvitse sännätä keräilemään mi-
tään. Saliliikenne vähenee ja tällä pys-
tymme vaikuttamaan taas infektioi-
den määrään. Keskitymme salissa siis 
hoitamaan potilasta parhaamme mu-
kaan.

Tänä päivänä olemme siinä pisteessä 
että kukaan ei edes halua ajatella mitä 
tapahtuisi, jos tämä järjestelmä syys-
tä tai toisesta romutettaisiin ... ... oltai-
siinko sittenkin siellä ”marokkolaisilla 
markkinoilla”. n

Ortopedian koordinoivan hoitajan työnkuvasta 
Keski-Suomen keskussairaalan leikkausosastolla

16.-17.10.2014



Pinsetti 2/2014    |    13

Bard-Parker®

turvaterät 
ja -leikkausveitset

OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
asiakaspalvelu@onemed.com
puh. 020 786 6810 

Laatu, jota odotat  
– suoja, jonka ansaitset

Direktiivi 2010/32/EU 
Valtioneuvoston asetus 317/2013

Lisätietoja lainsäädännöstä ja 



14    |    Pinsetti 2/2014

Kirurgiset imukärjet ja imusetit
Kattava valikoima kertakäyttöisiä imuja kirurgisiin 
toimenpiteisiin. Kevyt ja ergonomisesti käteen muotoiltu
imukärki vähentää ranteeseen kohdistuvaa rasitusta.

Life Science Center
Keilaranta 16, 02150 Espoo
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Kirurgiset imukärjet ja imusetit
Kattava valikoima kertakäyttöisiä imuja kirurgisiin 
toimenpiteisiin. Kevyt ja ergonomisesti käteen muotoiltu
imukärki vähentää ranteeseen kohdistuvaa rasitusta.

Life Science Center
Keilaranta 16, 02150 Espoo

Lähdimme 2.4.2014 illalla Reykjavikiin NORNA:n kak-
sipäiväiseen kokoukseen. Torstaina 3.4.2014 aloitim-

me kokouksen keskustellen ja kuunnellen eri maiden 
leikkausosastojen viimeisimpiä kuulumisia. Kävim-
me läpi Helsingissä pidetyn NORNA -kokouksen loka-
kuun 2013 kokouksen raporttia, keskustelimme NORNA 
-kongressien ajankohdasta ja kongressien tulevaisuu-
den näkymistä. Seuraava NORNA -kongressi pidetään 
vuonna 2017 Tanskassa. Päivän päätteeksi isäntämaa 
tarjosi illallisen Reykjavikin kaupungissa. 

Perjantaina 4.4.2014 jatkoimme kokousta perehty-
en Halmstad Högskolanissa tehtyyn raporttiin ”Ope-
rationsteamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s 
checklista för säker kirurgi” (Thorsson Maria 2012) sekä 
keskustellen mm. WHO:n checklistasta ja siitä, mil-
laiseksi checklista on muotoutunut eri maissa. Ruot-
sin edustaja jakoi lisämateriaaliksi ”SBAR – modell 
för säkrare kommunikation” -raportit (Länssjukhuset 
Sundsvall- Härnösand). lisäksi tutustuimme aineistoon 
”Socialstyrelsens författningssamling, Basal hygien 
inom hälsö- och sjukvården m.m” (2007).

Kokous päättyi lounaaseen. Lounaan jälkeen vierai-
limme Blue Lagoon -kylpylässä. Syksyn NORNA -ko-
kous pidetään 2-3.10.2014 Reykjavikissa.

Tänä vuonna NORNA -kokoukseen osallistuivat Lisa 
Kjaer ja Jette Isberg Tanskasta, Marianne Lundsten ja 
Anita Kenakkala Suomesta, Catarina Augustson ja An-
neMarie Nilsson Ruotsista, Torunn Agnes Einarsdottir ja 
Hildur Gudmundsdottir Islannnista sekä Asbjorg Giske-
mo ja Aina Hauge Norjasta. 

NORNA 3-4.4. 2014  
Reykjavik,Island

NORNA, Nordic Operating Room 
Nurses Association, perustettiin 
1993. Jäsenmaita ovat Tanska, 
Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi. 
Kokous pidetään kahdesti vuo-
dessa keväällä ja syksyllä ja yksi 
jäsenmaista huolehtii yhden vuo-
den kokoukset viiden vuoden vä-
lein. Jokaisesta maasta tulee olla 
kaksi edustajaa NORNA -koko-
ukseen.

NORNA, Nordic Operating Room 
Nurse Association, grundades 
1993. Medlemsländer är Dan-
mark, Island, Sverige, Norge och 
Finland. Mötet hålls två gånger 
per år, på våren och på hösten. 
Ett medlemsland är värd för mö-
tet vart femte år. Från varje land 
deltar två representanter.

Vi åkte onsdagen 2.4 till Reykjavik för att delta i NORNA 
-mötet, som varade i två dagar. 

Torsdagen 3.4 började vi mötet med att behandla det 
senaste  angående de nordiska ländernas operationss-
jukvård. Dessutom behandlade vi föregående Norna -mö-
tet som hölls i Helsingfors i oktober 2013.Vi diskuterade 
också följande NORNA -kongress och dess framtida ut-
sikter. Följande NORNA -kongress är planerad till 2017 i 
Danmark. Dagen avslutades med att värdlandet bjöd på 
middag i Reykjavik centrum.

Fredagen 4.4  fortsatte vi mötet med att bekanta oss 
med Halmstadshögskolans operationteams erfarenhe-
ter av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirur-
gi.(Thorsson Maria 2012). Vi diskuterade även om hur den 
har formats i de  nordiska länderna.

Mötet avslutades med lunch. Efter lunchen åkte vi för 
att bada i Blue Lagoon.

Följande NORNA -möte hålls 2-3.10 2014 i Reykjavik.

I år deltog Lisa Kjaer och Jette Isberg från Danmark, Asb-
jorg Giskemo och Aina Hauge från Norge, Catarina  Au-
gustson och AnneMarie Nilsson från Sverige, Torunn Ag-
nes Einarsdottir och Hildur Gudmundsdottir från Island 
samt Anita Kenakkala och Marianne Lundsten från Fin-
land.

Marianne lunDSTénaniTa KenaKKala
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1. Kuka olet?
Olen filosofi, joten tähän kysymykseen 
vastaaminen kestää kuolemaan saak-
ka. Suomalaisten miesten yhä vain 
ikävän yleiseen tapaan enimmäkseen 
kuitenkin väistelen ja välttelen sitä.

2. Mistä tulet?
Kohdusta, sylistä, saunasta, tuhansis-
ta kapakoista, kadulta, maantiepien-
tareilta, laulumailta, liikuntapaikoilta, 
karjalaisesta ja savolaisesta suvus-
ta, ilokontista, itkuvirsistä, makuu-
pusseista, laivoilta, ratikoista, toreilta, 
rannoilta, puskista ja puun takaa.

3. Millainen työura sinulla on 
ollut?
Olennaisesti uratonta työtä metsän-
raivauksen, kotiavustamisen, palovar-
tioinnin, kyökkäyksen, toimittamisen, 
kääntämisen, tutkimisen, opettamisen 
ja kustantamisen parissa. Olen saanut 
olla jo 20 vuotta mukana filosofisen ai-
kakauslehden, monialaisen debatti-
foorumin ja komean kulttuurijulkaisun 
sekä sen rinnalle syntyneen kirjasar-
jan ja verkkoportaalin tekijäporukas-
sa ja ystäväpiirissä: niin & näin (1994–), 
niin & näin -kirjat (2002–) ja Filosofia.
fi (2007–). Siinä sivussa sitten muuta-
kin puurtoa.

4. Kuinka päädyit tekemisiin  
Suomen leikkausosaston 
sairaanhoitajat ry:n kanssa?
Tuttu juttu: tutun tuttu. Kysyttiin his-
toriikkia tekemään. Emmin vähän, en 
pitkään, lähdin mukaan. Kiitos legen-
daarisen Kerstin Skogmanin ja oivan 
Jarmo Nivalaisen sekä monen muun 
mainion yhdistysaktiivin ja alan enti-
sen ja nykyisen rautaisen ammatti-
laisen syntyi viimein kirja Hyviin käsiin 
(2007).

5. Millainen käsitys sinulla on 
leikkaussairaanhoidosta?
Jännittävää huipputekijöiden hommaa, 
joka kysyy rutosti käsitteellis-psykolo-
gis-historiallista ymmärrystä, teknis-
tä tietotaitoa ja sosiaalisesti tilanneta-

juista arvostelukykyä. Oma käsitykseni 
on muovautunut sekä historiikkihank-
keessa lähdekirjallisuutta lukemalla ja 
eksperttejä jututtamalla että operoita-
vana leikkaussaleissa (ruumiini osat 
eivät useinkaan ole kestäneet kaikkea 
särkymättä…). Jos sairaaloissa on tu-
kalaa, tylsää tai pelottavaa, se ei johdu 
ainakaan perioperatiivisen sairaanhoi-
don ammattilaisista.

6. Millaisena näet sairaanhoi-
tajien ja hoitotyön arvostuksen 
tänä päivänä?

Onhan se korkeaa tasoa eri kyselyissä. 
Mutta näkyykö se palkkauksessa? Ja 
hahmottuuko oikein sen suhde lääkä-
rinammattiin? Hoitotyö yleensä ja sai-
raanhoitajat erityisesti tuppaavat edel-
leen käymään lähes huomaamattoman 
tekemisen ja unohtuvan tekijyyden esi-
merkeistä: ne nousevat tyypillises-
ti esiin vain, jos jokin menee pieleen. 
Hoivan ja huolenpidon kokonaisvaltai-
suus ja elintärkeys häivyttävät mones-

Haastattelussa Jarkko S. Tuusvuori

ti näkyvistä sen, kuinka tietyt ihmiset 
rakentavat niitä toisille ihmisille osana 
ammattitaitoaan ja toimenkuvaansa. 
Apua saaneen ilmeessä ja toimintaky-
vyltään elpyneen kädenpuristuksessa 
varmaan tämä tulee tunnustetuksi ja 
toteennäytetyksi. Sairaanhoidon mer-
kityksestä ei kuitenkaan ole sanottu 
läheskään kaikkea, eikä sen edusta-
jille ole tehty alkuunkaan täyttä oike-
utta.

7. Mitä ottaisit mukaasi 
autiolle saarelle?

Puukon, lapion, luutun, sheidit, sie-
menperunaa, surfilaudan, tulukset, 
teetä ja Doris Lessingiä.

8. Mitä haluaisit vielä sanoa?

Vaikka mitä, mutta etten puhuisi enem-
pää läpiä päähäni lainaan saksalais-
ta ohjaajaa ja performanssitaiteilijaa 
Christoph Schlingensiefiä (1960–2010): 
”Teatteri ei ole verta eikä ketsuppia.” nHa
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Jaana PerTTunen
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Yhdistyksen nykyinen hallitus on erit-
täin pahoillaan jäsenten rekisteröitymi-
seen ja jäsenmaksun maksamiseen liit-
tyvistä ongelmista, jotka ovat jatkuneet 
vuoden 2013 alusta alkaen.

Yhdistyslaki velvoittaa yhdistyksiä pi-
tämään jäsenrekisteriä ja FORNAn ko-
koisessa yhdistyksessä jäsentietojen 
ylläpitäminen vaatii jäsenrekisterioh-
jelman käyttöä.

Vuoden 2012 hallitus päätti hankkia 
samalta toimittajalta uudet kotisivut 
ja uuden jäsenrekisterin. Entinen jä-
senrekisterisopimus irtisanottiin vuo-
den 2012 lopussa ja uuden toimittajan 
kanssa oli tehty kaksivuotinen sopi-
mus.
 
Jäsenrekisterin toimittajalla ei ollut 
valmista ohjelmaa, vaan jäsenrekis-
teriohjelman rakentaminen alkoi vas-
ta vuoden 2013 alussa. Ohjelmaa on 
työstetty nyt 1,5 vuotta eikä se ole vie-
läkään kaikilta osin toimiva, niin kuin 
monet jäsenet ovat sen ikävällä taval-
la huomanneet. Nykyinen ohjelma ei 
anna mahdollisuutta lähettää paperi-
sia laskuja, vaan jäsenmaksun mak-
saminen onnistuu ainoastaan verkko-
maksupalvelun kautta. Ohjelma vaatii 
myös jäsenten henkilökohtaisen rekis-
teröinnin eli emme voineet siirtää jäse-
niä vanhasta rekisteristä uuteen. Myös 
Pinsetin osoitelista on täytynyt tarkis-
taa joka lehteen käsipelillä. Viime syk-
synä jouduimme tekemään suuren 
työn, kun tulostimme kotona suurim-
malle osalle jäseniä jäsenmaksulas-
kut, kirjekuoret ja postitimme ne.

Vuoden 2013 hallitus, uuden puheen-
johtajan johdolla, on joutunut erittäin 
suurten haasteiden eteen jäsenrekis-
teriasioita ja rekisterin ongelmia selvi-
tellessään.

Ongelmista on edelleen osoituksena 
esim. useiden jäsenten saama ”2014 
maksumuistutus”, vaikka jäsenmaksu 
oli maksettu ajallaan. Lisäksi jäsenre-
kisterin kautta monet jäsenet eivät ole 
päässeet maksamaan 2014 jäsenmak-
suaan, vaikka ovatkin rekisteröityneet 
ja päässeet aikaisemmin maksamaan 
v. 2013 jäsenmaksun.

Olemme saaneet erittäin paljon nega-
tiivista palautetta rekisteröitymisestä, 
jäseneksi liittymisestä, jäsenmaksun 
maksamisesta, kotisivuista yms. Mie-
lestämme palautteenne on ollut täysin 
aiheellista. 

Olemme valmiit ottamaan vastaan pa-
lautetta ja kritiikkiä. Toivomme kuiten-
kin, että olisitte rohkeita ja ottaisitte 
yhteyttä reilusti omalla nimellänne ja 
yhteystiedoillanne, jotta voisimme tar-
vittaessa vastata henkilökohtaises-
ti palautteisiinne ja selvittää yhdessä 
ongelmat.

Edellä mainituista syistä johtuen v. 
2014 hallitus on päättänyt hankkia tar-
jousmenettelyn jälkeen täysin uudet 
kotisivut uudelta yritykseltä, Davas 
Oy:ltä. Jäsenrekisterin hoidosta tu-
lee vastaamaan aikaisempi yhteistyö-
kumppani Bitti Oy.

www.forna.fi

Ehkä olette jo saaneet infoa ja huo-
manneet, että olemme avanneet yh-
distykselle uudet kotisivut osoitteessa 
www.forna.fi. Yhdistyksen ja hallituk-
sen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat 
nykyisin muotoa ...@forna.fi. 

Uusien jäsenten liittyminen tapahtuu 
uusien kotisivujen kautta. Samoin si-
vuilta löytyy mahdollisuus ilmoittaa 
eroamisesta yhdistyksestä.

Nöyrin anteeksipyyntö koko jäsenistölle 
erittäin suurista ongelmista. 

Toivomme saavamme uusien kotisi-
vujen ja uuden jäsenrekisterin avulla 
palautettua luottamuksenne. Ottakaa 
rohkeasti yhteyttä, antakaa vinkkejä 
ja toiveita kaikista asioista. Seuratkaa 
asioiden, etenkin jäsenrekisteriasioi-
den, etenemistä uusilta kotisivuiltam-
me.

Toimintaohje

Kaikki uudet jäsenet/opiskelijalehden 
tilaajat, voisitteko ystävällisesti täyttää 
jäsenhakemuksenne uusilla kotisivuil-
la. (Jäsenanomuslomake)

Täyttäessänne kaikki kohdat huolel-
lisesti, saatte ilmoittamaanne sähkö-
postiin yhteenvedon ja toimintaohjeet 
jäsenmaksun suorittamisesta.

Aikaisemmin jo rekisteröityneet 
henkilöt, mikäli ette ole maksaneet v. 
2014 jäsenmaksua, mutta haluatte jat-
kaa jäsenyyttä, käykää ystävällisesti 
maksamassa v. 2014 jäsenmaksu vielä 
vanhan jäsenrekisterin kautta.

Mikäli rekisterissä tai maksamises-
sa on ongelmia, ottakaa heti yhteyttä
Markkuun
sihteeri(@forna.fi

Kun olemme irtaantuneet jäsenre-
kisterisopimuksista ja siirtäneet re-
kisterin uuden yhteistyökumppanin 
hallintaan, palaamme jäsenmaksun 
maksamisessa paperilaskutukseen.
Kiitos kärsivällisyydestänne!

FORNA ry
2014 hallitus

TIEDOTE:
Yhdistyksen jäsenrekisteristä ja jäsenmaksujen maksamisesta
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KIRJA-ARVIOINTI: 

Ortopedia 
Kandidaattikustannus Oy

Jaana PerTTunen 

Ortopedia on ainoa suomenkielinen kirja ki-
rurgian suurimmasta erikoisalasta. Ilkka Ki-
virannan ja Markku Järvisen toimittamassa 
kirjassa ortopedian laajaan tehtäväkenttään 
paneutuu 60 alan asiantuntijaa. 

n

Kirja on ajantasainen perusteos, jossa keskity-
tään pääasiassa aikuisortopediaan, mutta mu-
kana on myös tärkeimpiä kehitysiän ortopedisia 
ongelmia. Kirjan alkuosassa kuvataan tuki- ja 
liikuntaelimistön kudosten rakenne ja toimin-
ta sekä ortopedisen potilaan tutkiminen. Muka-
na on myös luku ortopedisen potilaan kuvanta-
mismenetelmistä. Kirjan kolmannen pääluvun 
muodostavat ortopediset sairaudet, jossa selvi-
tetään tyypilliset ortopediset yleissairaudet ku-
ten esimerkiksi nivelrikko, luuston sairaudet, 
luu- ja nivelinfektiot sekä nivelreuma. Mukana 
on myös erotusdiagnostiikan kannalta tärkeät 
neurologiset taudit ja lihassairaudet.

n

Neljännen pääluvun aiheena on eri ruumiinosi-
en ortopedia. Tässä luvussa käydään läpi koko 
tukirangan ortopedia niskasta nilkkaan ja jal-
katerään. Kirjan päähuomio kohdistuu taudin-
määritykseen, konservatiiviseen hoitoon sekä 
kuntoutukseen. Operatiivisesta hoidosta esi-
tellään enimmäkseen leikkaushoidon aiheet, 
mutta mukana on myös tärkeimpien ortope-
disten leikkausten perusperiaatteita. Kirjan lo-
pussa käsitellään ortopediaan liittyviä erityis-
kysymyksiä kuten amputaatioita, diabetekseen 
liittyviä alaraajaongelmia sekä ikääntymistä ja 
ortopedisia ongelmia.

Kirjassa ei käydä seikkaperäisesti läpi leik-
kauksia ja niiden vaiheita, vaan siinä paneu-
dutaan enemmän leikkausindikaatioihin. 
Mukana on paljon kuvamateriaalia, valoku-
via ja röntgenkuvia erilaisista potilastapauk-
sista.

n

Ortopedia-kirja on tarkoitettu oppikirjaksi 
erityisesti lääketieteen opiskelijoille, mutta 
myös erikoistuville lääkäreille sekä fysiote-
rapeuteille ja alalla työskenteleville sairaan-
hoitajille. Kirja soveltuu hyvin käsikirjaksi 
leikkausosastolla työskenteleville sairaan-
hoitajille ja varsinkin ortopedisille vastuu-
hoitajille. n
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PUHEENJOHTAJALTA  jaana PerTTunen

Kesän kynnyksellä!
Kesän ensimmäiset päivät ovat käsillä. Muutamat ovat 
jo aloittaneet kesäloman ja vastavalmistuneet periope-
ratiiviset sairaanhoitajat ovat aloittaneet työnsä. Kesä-
aika tuo sulkuja monissa yksiköissä. Viimeistään juhan-
nukselta monet työpaikat siirtyvät kesäaikaan ja sen 
myötä elektiivisten leikkausten määrä vähenee. Sano-
taankin, että Suomi menee kiinni heinäkuussa, mutta 
sairaanhoitajien työ jatkuu 24/7.

Yhdistyksen tämän vuoden hallituksen toimintakau-
si on puolessa välissä. Oma viime vuonna alkanut pu-
heenjohtajakauteni on myös puolivälinkrouvissa. Tänä 
vuonna olemme vähentäneet kokouskertoja ja tehneet 
päätöksiä tarvittaessa virtuaalikokouksissa, niin kuin 
ajan henkeen kuuluu. Tarkoituksena on järkevöittää ko-
kouskäytäntöjä ja toimia niin taloudellisesti kuin myös 
kestävän kehityksen nimissä. Vähentämällä kokous-
kertoja Helsingissä moni juna- ja lentomatka jää väliin. 
Nykyteknologia helpottaa suuresti asioiden hoitamista 
ilman face to face -kontaktia. Toki sitäkin tarvitaan.

Alkuvuoden aikana hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka 
helpottavat jäsenasioita sekä ajantasaista tiedottamis-
ta yhdistyksen toiminnasta. Vuonna 2012 uusitut jäsen-
rekisteri ja kotisivut eivät ole toimineet toivotulla taval-
la. Jäsenrekisteriohjelma ei ollut valmiina vuoden 2013 
alussa ja tämän vuoksi jäsenasioita on jouduttu suu-
rimmaksi osaksi hoitamaan käsin nyt jo lähes kaksi 
vuotta. Tämä on luonnollisesti aiheuttanut paljon vai-
keuksia ja jäsenten yhteydenottoja asiasta on tullut to-

della paljon. Viime kokouksessa päätimme tarjouskilpai-
lun perusteella siirtää jäsenrekisterin takaisin entiselle 
toimittajalle. Ensi vuoden alusta jäsenmaksulaskut lähe-
tetään kaikille paperisina, mitä nykyisessä ohjelmassa ei 
voi tehdä. Jäsenten ei tarvitse tehdä uutta rekisteröintiä, 
vaan tiedot siirretään suoraan uuteen rekisteriin. Kiitän 
kaikkia jäseniä kärsivällisyydestä asian suhteen.

Yhdistyksen jäsensivut ovat uudistuneet loppukevääs-
tä. Osoite on muuttunut eli sivut löytyvät nyt osoitteesta 
www.forna.fi. Sivujen uusimisessa on panostettu visuaa-
lisuuteen ja informatiivisuuteen. Myös uudeksi jäseneksi 
hakemus ja yhteydenottolomake toimivat nyt paremmin. 
Käykää katsomassa uusia sivuja ja antakaa palautetta 
niiden edelleen kehittämiseksi.

Jyväskylän opintopäivien järjestelyt etenevät hyvin. Pie-
niä hankaluuksia luennoitsijoiden saamiseen on tuot-
tanut se, että päivät sattuvat syyslomaviikolle. Tämä ei 
kuitenkaan ole lannistanut työryhmää, vaan niin kuin 
leikkaushoitoonkin kuuluu, joustoa ja varasuunnitelmia 
otetaan sujuvasti käyttöön. Koska lokakuuhun sijoittuu 
syyslomia eri alueilla maata sekä myös muiden alan yh-
distysten opintopäiviä, hallitus päätti pitää vuoden 2015 
opintopäivät syyskuussa. Opintopäiväpaikkakunnasta 
kuulette myöhemmin.

Kesälomat ovat siis menossa tai alkavat lähitulevaisuu-
dessa. Nauttikaa kaikki Suomen kauniista kesästä ym-
päri maata Muumipapan neuvoin: 

”Takaisin luontoon. Elämme vain kerran. 
Hiiteen velvollisuudet!”
     Jaana

FORNAN HALLITUKSEN KOKOONPANO VUONNA 2014
Jaana Perttunen, puheenjohtaja
Pirjo Törmänen, päätoimittaja

Minna Ikonen
Marjaana Kettu
Anitta Kenakkala
Marianne Lundsten
Ulla Niskala
Tytti Okkolin

Päivi Räsänen
Anneli Santaniemi
Marja Sirkeinen
Markku Ylisiurua
Sirkka Öhman

Rekisteröitykää ja 
maksakaa v. 2014  
jäsenmaksunne: 
http://forna.fi/jasenasi-
at/jasenanomus
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MarJa SirKeinen
Sairaanhoitaja
Töölö, plastiikkakirurginen
leikkausosasto

Minut valittiin syksyllä 2013 Levin leik-
kaushoitajapäivillä FORNAn hallituk-
sen uudeksi jäseneksi, mistä olen ko-
vin kiitollinen. Se on tuonut jo nyt uutta 
mukavaa aktiviteettiä ja vaihtelua va-
paa-aikaani. 
 
Olen lähtöisin Kuusamosta, missä työs-
kentelin opiskeluaikana terveyskeskuk-
sessa sairaala-apulaisena ja sairaan-
hoitajana. Sairaanhoitajaksi valmistuin 
jouluna 1985 Rovaniemen sairaanhoi-
to-oppilaitoksesta. Rovaniemellä tein 
lyhyitä sairaanhoitajan sijaisuuksia.

Muutettuani valmistumisen jälkeen 
Ouluun olin ensin sairaanhoitajana 
OYS:n Lasten ja nuorten klinikan or-
topedisellä vuodeosastolla sekä ke-
väästä 1987 lähtien Lasten ja nuorten 
klinikan leikkausosastolla. Leikkaus-
saliurani aloitin anestesiasairaanhoi-
tajana. Erikoistuttuani 1989 leikka-
us- ja anestesiasairaanhoitoon toimin 
sekä anestesia- että leikkaussairaan-
hoitajana siirtyen lopulta pääasiassa 
leikkaussairaanhoitajaksi. Työ lasten- 
ja nuorten leikkausosastolla oli hyvin 
antoisaa ja monipuolista ja opin paljon 
monilta erikoisaloilta. Lastenkirurgi-
en lisäksi leikkauksia tekivät neuro-, 
plastiikka-, käsi-, reuma- ja sydänki-
rurgit sekä korva-, silmä- ja hammas-
lääkärit. Sain paljon mukavia muis-
toja ja osa ystävyyssuhteista jatkuu 
edelleen. Haavanhoidon erikoistumis-
opinnot suoritin 2002 ja auktorisoiduin 
haavanhoitajaksi 2005.

Työskenneltyäni 19 vuotta Oulussa 
leikkaussalissa ja tyttäreni muutettua 
pois kotoa tein rohkean muutoksen ja 
muutin Saudi-Arabiaan Riadiin 2005. 
Työskentelin siellä sekä King-Faisal 
Hospitalissa että National Guard Hos-
pitalissa. Toimin kaksi vuotta leik-
kaussairaanhoitajana ja yhden vuoden 

Leikkaussairaanhoitaja 
Marja Sirkeinen

plastiikkakirurgisen tiimin vastaavana 
hoitajana. Työympäristö oli hyvin mo-
nikulttuurinen. Sairaalassa työsken-
teli hoitajia ja lääkäreitä useista eri 
maista. Koska työn tekemisen kulttuu-
ri vaihteli suuresti eri kansallisuuksil-
la, työnteko oli turvallisuussyistä hyvin 
tarkkaa sääntöjen noudattamista. 

2008 palasin Suomeen ja Helsinkiin. 
Sain leikkaussairaanhoitajan toimen 
Töölön sairaalasta plastiikkakirurgi-
selta leikkausosastolta, missä työs-
kentelen edelleen. Olen viihtynyt oikein 
hyvin. Työpaikka on hyvin monipuoli-
nen. Osastollamme leikkaamme huuli- 
ja suulakihalkioita, tehopalovammoja, 
erilaisia hyvän- ja pahanlaatuisia kas-
vaimia, suu-, maxillo- ja faciaalikirur-
giaa, mikrokirurgiaa, välittömiä ja myö-
häis-rintarekonstruktioita, vain joitakin 
mainitakseni. Osastomme tiimi huoleh-

tii myös valtakunnallisesta ihopankki-
toiminnasta.

Keväällä 2012 liityin amerikkalaiseen 
hyväntekeväisyysjärjestöön Opera-
tionsmileen. Käymme kansainvälisen 
tiimin kanssa leikkaamassa eri mais-
sa huuli- ja suulakihalkioita. Toimin 
näillä “missioneilla” leikkaussairaan-
hoitajana. Kolmen vuoden aikana olen 
tehnyt järjestön mukana kymmenen 
päivän matkoja Nicaraguaan, Kongon 
Demokraattiseen Tasavaltaan, Inti-
aan sekä Boliviaan. Nämä matkat ovat 
työntäyteisiä ja raskaitakin. Yksi mat-
kojen annista on tutustuminen upeisiin 
ihmisiin ympäri maailmaa. Nähtyään 
maailmalla kuinka ihmisillä on puu-
tetta kaikesta, huomaa kuinka hyvin 
meillä asiat täällä hyvinvoivassa Suo-
messa ovatkaan. n

Lähdössä aamulla töihin sairaalaan ensimmäisellä missionillani Nicaraguassa, Chinandegassa huhti-
kuussa 2012.
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12.5.2014/my

Opintopäiväpaikka: Jyväskylän Paviljonki Lutakonaukio 12

Ilmoittautuminen: 26.9.2014 mennessä
yhdistyksen kotisivuilta http://forna.fi
Op 2014 ilmoittautuminen ilmoittautumislomake avataan kesäkuussa
Iltajuhla:
torstaina 16.10. klo 19:00 Paviljongissa
Ilmoittauduttava opintopäiväilmoittautumisen yhteydessä
Osallistumismaksut:
Jäsenet 160 €/1 pv

320 €/2 pv
Ei-jäsenet 225 €/1 pv

450 €/2 pv
Eläkeläiset ja opiskelijat 50 €/1 pv

100 €/2 pv
Kaikilla kahden (2) päivän osallistujilla hintaan kuuluu torstain iltajuhla/illallinen
Iltajuhla/illallinen erikseen 80 €/hlö
Maksaminen: (osallistumis- yms. maksut) 3.10.2014 mennessä
Tili FI31 5731 8220 023889
Saaja FORNA ry. (Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat)
LY-tunnus 0823538-1
Majoituskiintiöt:
Sokos Hotel Paviljonki Lutakonaukio 10
Sokos Hotel Alexandra Hannikaisenkatu 35
Hotelli Cumulus Väinönkatu 3
Majoitushinnat:
Sokos Hotel Paviljonki Solo 119 €/vrk/1hh 139 €/vrk/2hh
Sokos Hotel Alexandra Economy 84 €/vrk/1hh 94 €/vrk/2hh

Standard 100 €/vrk/1hh 110 €/vrk/2hh
Hotelli Cumulus Standard 88 €/vrk/1hh 103 €/vrk/2hh
Majoitusvaraukset: 26.9.2014 mennessä
Sokos hotellit puhelin 0201234 640

e-mail sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi
Hotelli Cumulus puhelin 014 653 211

e-mail jyvaskyla@cumulus.fi
Majoitusten varaustunnus: "FornaOp2014"

Seuraa kotisivuilta opintopäivien info-, ohjelma- yms. päivityksiä.
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Opintopäivät Jyväskylässä
16.-17.10.2014

"Keskipisteessä - kohti uutta"

Torstai 16.10.2014

8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 12.5.2014/KK/my

Sali 1

9:00 Avaus

9:15
Potilaiden valinnanvapaus – muuttuuko mikään?
Uusi sairaala – mitä kuuluu? Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, KSSHP

 9:45 Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria
in the operating room Överläkare Ann Tammelin, Vårdhygien Stockholms län

10:30 FORNAn vuosikokous

11:30 Lounas - näyttelyihin tutustuminen

Sali 1 Sali 2

Rytkyykö tyrät? Potilasturvallisuus leikkausosastolla

13:00 Vatsanpeitteiden tyrät El Mikko Tuuliranta Infektiot ja niiden torjunta leikkaus-
osastolla

Infektiolääkäri
 Maija Rummukainen

13:45 Laparoskooppiset tyrät El Samuli Aho Sähköturvallisuus

14:15 Turvallisuutta tiimityöllä leikkaustyö-
hön

Ttm Marja Silen-Lipponen

14:45 Kahvi ja näyttelyihin tutustuminen

Sali 1 Sali 2

Lapsipotilas Nopeutettu toipuminen

16:00 Lapsi leikkauspotilaana Lastenkirurgi Teuvo Antikainen
Anestesiologi Miten hoitopolut ovat muuttuneet? Lehtori Hannele Tyrväinen

Rapid Recovery - Tekonivelkirurgian
fast-track -malli K-S shp:ssä

Ortopedi Konsta Pamilo
Sh Liisa Korhonen

17:00 Päivä päättyy

19:00 Iltajuhla Paviljongissa

Perjantai 17.10.2014

8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Sali 1 Sali 2

Suppeat  erikoisalat Pidä itsestäsi huolta

9:00
Puriko karhu naamaan vai kaa-
duinko huppelissa? Kompastuinko
kotona vai tuliko turpiin?

Ylihammaslääkäri
 Veikko Tuovinen Ergonomiaa

Millä eväillä jaksamme, mikä meitä
motivoi, mielen hyvinvointia Lehtori Katja Raitio

9:45 Selkärangan prolapsit Neurokirurgi Ville Soppi Työperäinen sairastuminen - hoitajan
tarina

Sh Kirsi Mäenpää-
Suomalainen

10:30 Lounas - näyttelyihin tutustuminen
Sali 1 Sali 2
... suppeat jatkuu ... Sapettaako?

12:30 Käsikirurgiaa Käsikirurgi Teemu Karjalainen Kolekystektomia tänään

13:15 Polvivammoista
Päiväkirurginen sappi, millä eväillä
kotiin? Sh Merja Kuosmanen

14:00 Myytinmurtajat
Oikeus ohjelman muutoksiin pidätetään.

Seuraa kotisivuilta ohjelma- yms. päivityksiä.
15:00 Päätös ja ...

... hyvää kotimatkaa
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Biomet Finland Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Biomet Finland 
Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Biomet Finland Oy –apuraha”.

APURAHAT 2014

Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, 
jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
 
Hakemukset tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen FORNA ry, 
koulutus- ja tiedotussihteeri Minna Ikonen, Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki 
tai internet-lomakkeella. Hakemuslomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.fi.

Mölnlycke Health Care
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke Health 
Care:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Mölnlycke Health Care –apuraha”.

Johnson&Johnson Ethicon
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävätJohnson&
Johnson Ethiconin edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai inter-
net-lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Johnson&Johnson Ethicon –apuraha”.

Endomed Oy 
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n 
edustaja ja yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Endomed Oy –apuraha”.

B. Braun Medical Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun 
Medical Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”B Braun Medical Oy –apuraha”.

OneMed Oy ja Semperit
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät OneMed Oy:n ja 
Semperitin edustajat ja yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”OneMed Oy ja Semperit –apuraha”.
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FORNA nyt myös 
Facebookissa
-liity ryhmään!

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

ETSINTÄKUULUTUS
Opintopäivien järjestäjäpaikkakunnat vuosille 2016 ja 
2017 hukassa!
Yhdistys hakee vuosille 2016 ja 2017 opintopäivien 
järjestäjäpaikkakuntia.
   Jos tunnet kiinnostusta järjestää opintopäiviä omal-
la paikkakunnallasi, ota rohkeasti yhteyttä puheen-
johtaja Jaana Perttuseen tai muihin hallituksen 
jäseniin. Mukavan yhdessäolon lisäksi opintopäivä-
työryhmä saa järjestelytyöstä ”palkkioksi” yhdistyk-
seltä avustuksen esimerkiksi opintomatkaa varten.    
   Yhdistyksen hallitus on opintopäivätyöryhmän tuke-
na ja opastajana opintopäivien käytännön järjestelyis-
sä. Ota siis rohkeasti yhteyttä: hallitus@forna.fi

Link Finland Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

200 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Link Finland 
Oy:n edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Link Finland Oy –apuraha”.

Steripolar Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Steripolar Oy:n 
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Steripolar Oy –apuraha”.

Suomen 3M Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan FORNA:n opintopäiville 2014.
  
Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M Oy:n 
edustaja ja yhdistyksen hallitus.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-lo-
makkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Suomen 3M Oy –apuraha”.

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

5000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.8.2014.

Hakemukset tulee toimittaa joko postitse tai internet-
lomakkeella FORNA:n hallitukselle viitteellä 
”Forna –apuraha”.

Hei kaikki Pinsetin lukijat!
Pinsetti on yksi leikkausosaston sairaanhoitajien 
perioperatiivisen hoitotyön kehittämisen väline. 
Jotta pystyisimme osaltamme kehittämään edel-
leen meidän vaativaa hoitotyötämme leikkaus- ja 
anestesiaosastoilla eri leikkausyksiköissä, tarvit-
sisimme siihen teidän apuanne.
   Otamme erittäin mielellämme vastaan kirjoitta-
mianne artikkeleita ja opinnäytetöiden, pro gradu-
jen ja väitöstöidenne tiivistelmiä yms.
   Jos innostuit ajatuksesta kirjoittaa yhteiseen 
lehteemme, löydät artikkeleiden kirjoitusohjeet 
yhdistyksemme kotisivuilta www.forna.fi tai voit 
ottaa yhteyttä Pinsetin päätoimittajaan tai muihin 
Pinsetin toimitusneuvoston jäseniin.

Kiitos jo etukäteen kirjoittamastasi artikkelista!
Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Pirjo Törmänen
pinsetti@forna.fi, gsm 044 5756 578, 
työ 016 328 4312
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OPINNOT JA KOULUTUS
minna ikonen

kouluTus- ja TiedoTussihTeeri

Hei! 

Olemme saaneet nauttia aurinkoisesta ja lämpöi-
sestä keväästä. Toivottavasti sään suhteen yhtä suo-
tuisat tuulet jatkuvat ja saamme aurinkoisen kesän. 
Tässä numerossa ovat kevään 2014 apurahat jaet-
tavissa. Apurahoja on runsaasti tarjolla niin yhteis-
työkumppaneilta kuin yhdistykseltä.  Olkaa aktiivisia 
ja hakekaa apurahoja tuleviin koulutuksiin. Apura-
hasäännöt löytyvät meidän kotisivuiltamme:  www.
forna.fi. Olemme vihdoin saaneet kotisivut uusittua 
ja toivomme, että ne palvelevat jäseniä ja yhteistyö-
kumppaneita paremmin.
Apurahahakemus kannattaa tehdä huolella. Hake-
mus löytyy kotisivuilta ja sen lähettäminen tapah-
tuu sähköisesti, voi toki postitsekin laittaa. Yksi ha-
kemus riittää vaikka hakisit apurahaa useammalta 
taholta.
Yhdistykseen liittymisvuosi -kohtaan ei ole pakko 
laittaa mitään, mutta jos muistat sen, on se hyödyl-
linen tieto.
Apurahan tarkoitus -kohtaan: mihin apurahaa ha-
kee, ajankohta ja paikka.
Perustelut apurahan tueksi: täytä tämä kohta huolel-
la, perustele miksi juuri sinä tarvitset apurahaa mie-
luummin monella sanalla ja lauseella kuin vain yh-
dellä.
Kustannusarvioerittely: yritä laittaa mahdollisim-
man todenperäiset kustannukset. Osallistumismak-
su on yleensä jo tiedossa kun hakee apurahaa. Tee 

arvio majoitus- ja matkakustannuksista ja mieluim-
min hiukan ylöspäin kun alaspäin.
Haettavan apurahan suuruus: tähän kohtaan summa 
eli paljonko olet hakemassa apurahaa (max.1000 € / 
yksittäinen hakija).
Keneltä apurahaa haetaan: tähän kirjoitetaan kaikki 
firmat ja myös Forna, jos haet yhdistykseltäkin apu-
rahaa. 
Muut anotut ja/tai saadut apurahat/avustukset sa-
maan tarkoitukseen: tähän pitää laittaa kaikki tiedot, 
jos olet saanut apurahaa/avustuksia joltakin muulta 
taholta esim. työnantajalta.
Kahden vuoden sisällä saadut apurahat -kohtaan lai-
tetaan, jos olet saanut apurahaa kahden vuoden si-
sällä.
Jäsenmaksun tulee olla maksettuna v.2013 ja 2014 
ennen kuin haet apurahaa. Se kysytään myös apura-
hahakemuksessa ja tarkistetaan hakemuksen saa-
vuttua.
Tarkista tiedot ennen hakemuksen lähettämistä.

Jos sinulla on jotain epäselvää, kysyttävää hakemi-
sesta tai apurahoista laita minulle viestiä tiedotus-
sihteeri@forna.fi 

Apurahahakemusten viimeinen lähettämispäivä 
on 10.8.2014.

Oikein mukavaa ja aurinkoista kesää! toivottelee 
    Minna

n16-17.10.2014 Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajien   
    opintopäivät, Jyväskylä Paviljonki 
n26-28.11.2014 Operatiiviset päivät 2014,Messukeskus, Helsinki

Koulutukset ulkomailla 2015

n7-10.5.2015 7th EORNA Congress, Rooma, Italia
n2015 Päiväkirurginen Maailmankongressi, Barcelona, Espanja

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

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

Koulutukset kotimaassa

n21.5.2014 Valtakunnalliset kudospankkipäivät, Tampere 
n12.6.2014 VIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Tampere 
n18-20.8.2014 The 8th ICN INP/APNN Conference, Helsinki
n26.9.2014 Päiväkirurginen koulutuspäivä, 
       Suomen Päiväkirurginen yhdistys ry, Scandic city Tampere 
n9-10.10.2014 Korvahoitajien koulutuspäivät, Suomen korva-,  
    nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry, Pori 
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www.eornacongress.eu

THE ART OF PERIOPERATIVE
CARE: ETERNALLY EVOLVING

Congress Secretariat

MAY 7 -10, 2015



Ihmiset levittävät ympäristöönsä ihopartikkeleita, joista osa kantaa mikro-organismeja.  
BARRIER Puhdasilmapuvut auttavat äärimmäisen puhtaan ilman luomisessa leikkaussaliin  
(<10 CFU/m3)1

BARRIER Puhdasilmapuvut vähentävät huomattavasti sekä pesäkkeitä muodostavien yksiköiden 
(CFU) lukumäärää (>75% vähemmän) ja partikkelien lukumäärää (>90% vähemmän) verrattuna 
monikäyttöisiin puhdasilmapukuihin1

Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää kuinka voit vaikuttaa toiminnallasi leikkaussalin 
ilmanlaatuun!

1. Ljungqvist B and Reinmüller B. People as a contamination source. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between 
disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012. 

BARRIER® Puhdasilmapuvut auttavat ultrapuhtaan ilman 
luomisessa leikkaussaliin 

Mölnlycke Health Care, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki.  
Puh: 0201 622 300.  Fax: 0201 622 310. www.molnlycke.com 
Mölnlycke Health Care, BARRIER® -nimet ja niiden logot ovat Mölnlycke Health Care - yrityskonsernin yhden tai useamman 
yrityksen globaalisti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2014)

Kuinka
osastollasi 
huolehditaan 
ilman 
puhtaudesta?


