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15-17.5.2013

SSTY:n turvallisuusjaosto toteutti toisen yhteisen opinto- ja tutustumismatkansa
15-17.5.2013.  Matkan kohteena olivat Turun yliopistollinen keskussairaalan T-sairaala, Åland
hälso och sjukvårdiin, Ahvenanmaan itsehallintotoimet sekä merellinen toimija Länsi-Suomen
merivartiosto. Matkalle osallistui 18 jaoston jäsentä aina Rovaniemeltä Ahvenanmaalle.

15.5

Opintomatka alkoi TYKS T-sairaalasta, jossa isäntänä toimi suojelupäällikkö Henrik Jalo.
Esityksessä ryhmä tutustui tämänhetkiseen turvallisuusrakentamiseen sekä turvallisuus-
asiantuntijoiden sekä turvallisuuspäälliköiden yhteistyöhön pelastusviranomaisten ja
rakennusvalvonnan ja rakennussuunnittelijoiden kanssa. Yhteistoiminnan merkitys korostuu
hankkeissa ja on hyvin tärkeää lopputuloksen kannalta.

TYKS:stä matka jatkui Turun satamaterminaaliin lähtöselvittelyyn sekä merimatkaan M/S Viking
Gracen kyyditsemänä. Matkalla pääsimme muistamaan kolleegamme Hannu Hoffrenin 60-vuotis
syntymäpäivää laulujen ja lahjojen kera.



16.5

Aamuyöstä saavuimme Långäsin satamaan, josta siirryimme linja-autolla hotelli Arkipelag
majoittumaan.

Aamupäivä vietettiin tutustumalla Åland hälso och sjukvårdiin klinikkaryhmän johtajan Birgitta
Hermansin johdolla. Saimme kattavan kuvan Ahvenanmaan terveyshuollosta ja sen toimivuudesta
16 kunnan alueella.



Sairaalaosuuden jälkeen oli yhteistyötoimijoiden alustukset ja aiheista keskustelua. Mirasys Oy
esitteli älykkäitä videovalvontaratkaisuja sairaalaympäristöön. Abloy Oy esitteli lukitus- ja
kulunhallintajärjestelmää ja Tunstall Oy esitteli henkilöturva- ja hoitajakutsuratkaisuja.

Lounaan saimme nauttia ”meni niin kuin Strömsöstäkin” tutun kokin Michael Björklundin
loihtimana Smakbyssa.

Turvallisuustoimintaan tutustuimme turvallisuuspäällikkö Terhi Metsolan johdolla psykiatrisen
toimen tiloissa ja samalla näimme kuinka hoitajakutsujärjestelmä on integroitu henkilökunnan
toiveiden mukaisesti.

Iltapäivällä meillä oli opastettu kiertoajelu Ahvenanmaan alueeseen sekä kulttuurihistoriallisiin
kohteisiin kuten mm Kastelholman linnaan ja museolaiva Pommerniin.

17.5

Aamupäivällä pääsimme tutustumaan Ahvenanmaan merivartioasemaan sekä merellisiin toimiin
kapteeniluutnantti Jyrki Sydänojan esitelmöimänä. Hän kertoi meritilannekuvan
muodostamisesta sekä merellisestä yhteistoiminnasta muun muassa meripelastuksen osalta.



Päivän ohjelmaan kuului myös tutustuminen Ahvenanmaan itsehallintoon ja johtamiskulttuuriin
maakuntahallinnon talolla.

Merelliseen historiaan ja merenkäynnin merkitykseen pääsimme tutustumaan merimuseossa ja
museopurjelaiva Pommerin kannella ja sisätiloissa Maarianhaminan satamassa. Sanotaan, että
Suomi elää tuonnin ja viennin kautta avautui meille museon kautta syvällisemmin. Paluumatkalla
tutustuimme Viking Linen meriturvallisuuteen ja teknisiin järjestelyihin perämiehen johdolla.

Turusta matka jatkui jokaisella omilla kyydeillä kotia kohti merellisen keinunnan ja meri-ilman
piristämänä. Toiveena on uuden matkan toteuttaminen Itäisen-Suomen sairaalakohteisiin ensi
vuonna.

 Jaoston puolesta
Terhi Metsola,Timo Toivonen ja Birgitta Lindholm

Matkalla mukana myös



Anna Tamminen, Roger Ahlbäck, Hannu Hoffren, Jorma Korhonen, Jussi Jokivaara, Kaija
Järvelin, Arja Kettumäki, Pekka Piitulainen, Esa Särkimäki, Aaro Toivonen, Ingemar Borgman,
Lasse Himmanen, Rauno Karjalainen, Lasse Kylén ja Teuvo Koivisto.


