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Rovaniemen ja Ranuan
lääkäripäivystys keskussairaalaan
Yhteispäivystyssopimusta tarjotaan muillekin kunnille
■ Reijo Hietala
ROVANIEMI

Lapin sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi sopimuksen Rovaniemen ja Ranuan
yhteisestä perusterveydenhuollon lääkäripäivystyksestä keskussairaalassa.
Yhteispäivystyksen tilat Lapin keskussairaalan uudessa laajennusosassa ovat
lähes valmiit. Näillä näkymin yhteispäivystys pääsee alkuun helmikuussa 2007.
Sairaanhoitopiiri tarjoaa samaa sopimusta muillekin kunnille.
Yhteispäivystystä varten perustetaan
kahdeksan sairaanhoitajan ja kolme lähihoitajan tointa, joiden täyttäminen ja
tehtäviin kouluttaminen aloitetaan välittömästi. Kaikkiaan ringissä on noin
35 sairaanhoitajaa.
Toimintaa varten perustetaan itsenäinen tulosyksikkö, joka laskuttaa kulut
palvelun käyttäjiltä. Sairaanhoitopiirille
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ei tule lisäkustannuksia.
Lääkärit saadaan yhteistyössä mukana olevista Ranuan ja Rovaniemen terveyskeskuksista, heidän palkastaan vastaavat kunnat entiseen tapaan. Keskussairaalan omaan erilliseen erikoissairaanhoidon päivystykseen ei tule muutoksia.
Sopimuksen mukaan yksikkö päivystää Rovaniemen osalta kaikkina viikonpäivinä kello 8-22. Ranuan päivystys
hoituu keskussairaalassa arkisin kello
16-22 ja viikonloppuisin, juhlapyhien
aattona ja juhlapyhinä kello 8-22. Yöaikaisesta päivystyksestä vastaa sairaanhoitopiiri kuten tähänkin asti.
Päivystykseen hakeutuvat menevät
ensin hoitajan luo, joka jakaa heidät tarpeen mukaan perussairaanhoitoon ja
erikoissairaanhoitoon. Lisäksi hän katsoo, tarvitaanko lääkärin vai sairaanhoitajan vastaanottoa.

Päivystävä sairaanhoitaja hoitaa
muun muassa lievät infektiot ja sairauslomia tarvitsevat potilaat.Hän vastaa
myös puhelinneuvonnasta. Lisäksi tarvitaan tarkkailuhoitaja seuraamaan
tarkkailuun otettavia. Yksi vuorossa
olevista on ensihoitoon tai lääkintävahtimestariksi suuntautunut hoitaja, joka
hoitaa esimerkiksi kipsaukset.
Yhteispäivystyksessä on arvioitu käyvän 20 000-21 500 potilasta vuodessa.

Rovaniemi ostaa
materiaalipalvelut
Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi sopimuksen alan materiaalipalvelujen
myynnistä Rovaniemelle.Palveluja ollaan valmiita myymään samoin ehdoin
myös muille jäsenkunnille.
Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan terveyskeskusten materiaali-

keskuksen toimitusten arvo vuonna
2005 oli 1,1 miljoonaa euroa. Se on noin
30 prosenttia sairaanhoitopiirin omasta
toiminnasta.
Sairaanhoitopiirin materiaalikeskus
palvelee myös ulkopuolisia yksiköitä
kuten Kolpeneen palvelukeskusta, Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskusta,
Rovaniemen veljes-sairaskotia ja puolustusvoimia.
Materiaalikeskuksella on tilaa noin
570 neliötä, laajennuksen valmistuttua
noin 900 neliötä.Toiminnasta vastaa varastopäällikkö ja viisi työntekijää.Tilat
riittävät myös kaupungin materiaalin
toimittamiseen, mutta samalla on palkattava yksi työntekijä lisää. Palkkakulut katetaan myynnillä.
Suoraan käyttäjälle tilatavasta tavarasta peritään 1,07-kertainen maksu ja
varaston kautta kulkevasta tavarasta
1,19-kertainen maksu ostohinnasta.
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(Takin koot 36-46, tarjous voimassa syyskuun loppuun asti tai
niin kauan kuin tavaraa riittää, kanta-asiakkuus on maksuton)
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Pienikin apu on veteraanille iso apu
Sotaveteraanit ja 4H-yhdistys aloittivat kotiaputoiminnan Posiolla
REINO HÄMEENNIEMI

■ Reino Hämeenniemi
POSIO

Rovakatu 19, 96200 Rovaniemi, puh. 016 318 161
Ma-Pe 10-18, La 10-15 www.duetto.fi

Kipinkapin Konttiin!
Rovaniemen Rovakatu 9:ssä vietetään
syyskuun 28.–30. päivä Kontti-Putiikin
avajaisia. Torstaina avajaiset ovat
klo 12–17, perjantaina 10–17
ja lauantaina 10–14.
Tule tutustumaan KonttiPutiikkiin ja tekemään
edullisia löytöjä!
Kontti-Putiikissa myydään
SPR:lle lahjoitettuja hyväkuntoisia vaatteita ja kodin
käyttötavaroita.
Kontti-Putiikkiin voit
lahjoittaa hyväkuntoisia
tekstiilejä ja astioita.
Kontti on todellinen hyvän mielen keskus,
jossa asioimalla tuet SPR:n avustustoimintaa.
SPR:n Kontti, Aittatie 13, 96100 Rovaniemi
Puh. (016) 348 1550 (myös noutopalvelu)
Kontti-Putiikki, Rovakatu 9, 96100 Rovaniemi
Puh. 0400 227 015

ma–pe 9–18
la 9–15
ma–pe 10–17
la 10–14

Posiolainen sotaveteraani Eino
Ruokamo, 81, on ensi kerran kokemuksella tyytyväinen uuteen
kotiapupalveluun, jonka paikallinen sotaveteraaniyhdistys ja
4H-yhdistys ovat aloittaneet veteraanien kodeissa ja asunnoissa.
– On sovittu, että työntekijä
käy kahden viikon välein, vanhustentalossa asuva Jalkaväkirykmentti 33:n veteraani Ruokamo sanoo.
4H-yhdistyksen palkkaaman
kotiaputyöntekijän
tehtäviin
kuuluu muun muassa ruokahuolto, asioiminen ja ulkoilussa
avustaminen, pyykkihuolto, kevyet pihatyöt, keskusteluhetket,
kodinhoidolliset tehtävät ja kevyet ylläpitosiivoukset.
Pienikin apu voi olla veteraanille iso apu.
– Aikaisemmin minulla on
käynyt kunnan työllisyysvaroin
palkkaama siivooja ja viimeksi
kolme kertaa yksityinen. Muita
kotiin annettavia palveluja en
ole vielä käyttänyt, , Ruokamo
kertoo.
– Lounaan käyn syömässä terveyskeskuksen ruokalassa.
Ruokamon keittiön pöydällä
on paperi, jossa luetellaan kotiapuna tehtävät työt ja jossa on
4H:n ja sotaveteraanien tunnukset. Palvelun saajan tulee olla
Posion sotaveteraanit ry:n jäsen,
sillä kyseessä on yhdistyksen aikaansaama palvelu.
Palvelut koskevat ikääntynyttä sotien veteraania ja hänen
puolisoaan tai leskeään sekä heidän jokapäiväisessä elämässä
käyttämiään tiloja. Palveluja annetaan toistaiseksi vain taajamaalueella.
Uudet palvelusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sotaveteraanien sihteeriin Elsa Ryynäseen.

Ensimmäisenä
sanotaan huomenta
Kotiavussa työt aloittanut Jaana
Ruokamo on puhelias nainen,
joten hänestä asiakkaat saavat
hyvää juttuseuraakin. Esimerkiksi Eino Ruokamon luona tuli
väistämättä puhe sukulaisuudes-

■ Sotaveteraani Eino Ruokamo sai sotaveteraaniyhdistyksen aikaansaamaa kotiapua Posion 4H-yhdistyksen työntekijältä Jaana Ruokamolta ja oli tyytyväinen. Seuraava käyntikerta sovittiin
kahden viikon päähän.

ta, miten se Karjalaisenniemen
kautta kiertyy.
Jaana Ruokamo on käynyt viime viikolla alkaneen palvelun
alkuvaiheessa joka päivä eri
asiakkaan luona. Keskiviikko oli
ensimmäinen päivä, jolloin
asiakkaita oli kaksi.
– Menen nyt naisasiakkaan
luokse, joka on toivonut käyntiä
maanantai- ja keskiviikkoiltapäivisin, Jaana Ruokamo kertoo
tehdessään kahden ja puolen
tunnin työn jälkeen lähtöä Eino

Ruokamon huushollista.
– Aamulla ensimmäiseksi sanotaan huomenta. Jos en ole
käynyt aikaisemmin, täytetään
asiakkaan kanssa paperi, johon
kirjataan, minkälaista apua hän
tarvitsee, Ruokamo kertoi.
Eino Ruokamolla pyyhittiin
pölyt, tuuletettiin matot, vaihdettiin vuodevaatteet ja luututtiin lattia. Veteraani itse kävi kovimman huiskaamisen aikana
pikku kävelyllä kioskilla jättämässä veikkaukset ja pelaamas-

sa pajatsoa.
Lasku tulee 4H:n toimistolta.
– Maksu on tunnilta viisi euroa,
ja se on minusta halpa, Eino
Ruokamo sanoo.

Kymmeniä
avun tarvitsijoita
Uutta kotiapupalvelua Posiolle
alkoi organisoida Posion sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Veli Karvonen, joka muuten
on tässä tehtävässä Posiolla en-

simmäinen ei-veteraani.
4H-yhdistys ryhtyi työrukkaseksi. Työvoimahallinto maksaa
yhdistykselle palkkatukea. Sen
ja asiakasmaksujen lisäksi työntekijän kulujen kustantamiseen
osallistuvat sotaveteraaniyhdistys ja pienellä tuella kunnan perusturvatoimi.
– Työn pitää olla sellaista, joka
tukee muita palveluja kuten taksin, kunnan kotipalvelun ja siivousyrittäjän toimintaa, toteaa
4H-yhdistyksen toiminnanjohta-

ja Marketta Soudunsaari.
Eino Ruokamonkin saama paperi kertoo, että hoiva- ja hoitotehtävät, kuten lääkehoito, kylvetykset ja haavahoidot, eivät
kuulu palveluihin. Samoin paljon aikaa vaativat ja laajat siivoukset ovat poissa laskuista.
– Palvelun aloittaminen vaati
paljon etukäteisselvittelyjä.
Kyselyn mukaan yli 40 veteraania oli kiinnostunut käyttämään palvelua, Soudunsaari kertoo.

Lapin herkkä mänty kertoo paljon
Metlan Kolarin yksikkö sai vieraakseen Euroopan johtavan lustolaboratorion tutkijaryhmän
■ Heikki Liimatainen
KOLARI

Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin yksikkö sai vieraakseen Euroopan johtavan lustolaboratorion, Sveitsin ”Metlan”, WSL:n
(Sviss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape) tutkimusyksikön ryhmän Jan Esperin
johdolla. Muut ryhmään kuuluvat ovat David Frank (WSL),
Rob Wilson (Edinburgh University) ja Ulf Buntgen (WSL).
Tutkimusryhmää isännöi tutkija Mauri Timonen, joka kertoo
matkan tarkoituksena olevan viritellä nyt ensimmäistä kertaa
yhteistyötä Metlan lustotutkijoiden ja puulustotutkimukseen
erikoistuneen Dendro Sciencesyksikön kanssa.

Sveitsiläisen ryhmän matka
liittyy osittain myös EU-rahoitteeseen Millenium-projektin, joka päättyy vuonna 2009.
– Perimmäisenä tavoitteena
on tätä kautta yhdistää molempien osaaminen ja voimavarat.
WSL:lla on nimittäin huippulaitteet puun tiheyden mittaamiseksi. Vastaavasti meidän lustoaineistomme Lapin herkästä männystä on seikka, joka tutkimusryhmää kiinnostaa, jatkaa Timonen.

Metla pitäytyy vain
mittaustuloksiin
Timonen tähdentää, että vaikka
lustotutkimuksen yksi tarkoitus
on saada selkoa puuston vuosikasvua tutkimalla tietoa myös il-

mastotutkimukseen, Metla ei
lähde tekemään ennusteita, joka
on Ilmatieteen laitoksen asia,
vaan pitäytyy mittaustuloksiin.
– Tiedossamme on, että kesäisin puustot viestivät kesä-heinäkuun lämpötiloista, jotka vuosilustoista on usein luettavissa.
Puu nimittäin ei kasva kesällä
enää paksuutta heinäkuun puolivälin jälkeen, vaan viimeistelee
itseään kesän tuotoksia vahvistaen tulevaa, pitkää talvea varten,
kertoo Timonen.
Timonen kertoo lämpimiä
ajanjaksoja olleen toki aikaisemminkin - ennen kuin ihmisen toimenpiteet ovat oletettavasti alkaneet vaikuttaa ilmaston muutoksiin.
– Puun vuosikasvu on kuin viivakoodi; mitä paksumpi se yhte-

nä vuonna on, se kertoo alkukesän olleen todella lämmin.
Olemme voineet tutkimuksissamme mennä metsänrajamännyn ajanlaskussa taaksepäin jopa 7638 vuotta, Timonen kertoo.
Lapin männyn tekee mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi
se, että se reagoi herkimmin ilmastomuutoksiin. Niinpä erilaisin menetelmin pyritään selvittämään, onko ihmisen hiilen
käyttö ja mahdollisesti miten
vaikuttanut ilmastonmuutoksiin.

Luonnossa kaikki
vaikuttaa kaikkeen
Käytännön maastotöissä lustoista tietoa tuottava Hannu Herva
ottaa näytteitä, tekee mittauksia
ja esikäsittelee tuloksia myös la-

boratorio-olosuhteissa tutkijoille analysoitavaksi.
– Myönnettävä on, että myös
tällä alalla on koulukuntia, jotka
kyseenalaistavat toisen koulukunnan saamia tuloksia. Totuus
löytynee aika usein niiden välimaastosta, sillä luonnossa kaikki
vaikuttaa kaikkeen, toteaa Herva.
Herva tähdentää luonnon saaneen satojen ja tuhansien vuosien ajan aikaan ilmastonmuutoksia. Eräs tällainen vaikuttava
tekijä on ollut iso tulivuorenpurkaus, joka on vaikuttanut maapallon ilmakehään ja joka on
myös nähtävissä puulustoissa.
– Tämän meidän alueemme
tekee mielenkiintoiseksi myös
koko Pohjois-Kalottiin vaikuttava golf-virta, sillä muualla ei voi

tavata näin pohjoisessa lauhkeaa
vyöhykettä, Herva jatkaa.

Kymmenen viime
vuotta lämpimiä
Lustotutkimuksin on voitu selvittää, että viimeiset sata vuotta
ovat olleet aikaisempaa lämpimämpiä ja niistä erityisesti viimeiset kymmenen vuotta, mikä
on mm. sulattanut jääalueita.
– Käsitys, että esimerkiksi Alpit ovat sulamassa, ei ole uusi.
Sitä on tapahtunut jääkauden
jälkeen, mutta sen jääalue on tänä päivänä laajempi kuin koskaan. Takavuosilta löytyy myös
tieto, että muinaiset roomalaiset
ovat ylittäneet vihreät Alpit norsujenkin kanssa, Timonen toteaa.

