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Viranomaisexpo 2008
tutustuttaa viranomaiset
toistensa työsarkaan
➤ Satakunnassa viranomaisyhteistyö on jo nyt hyvällä tolalla.
Sanna Nikkanen

SANNA NIKKANEN
Länsi-Suomi, Pori
Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävä Viranomaisexpo 2008 kokoaa turvallisuusja pelastusalan viranomaisia
ympäri maata Poriin Yyteriin
23.–24. toukokuuta.
–Tapahtuman tarkoitus on
tiivistää viranomaistoimintaa.
Verkottuminen on pääasia, kertoo expopäällikkö Heikki Lampinen.
Tapahtumassa ovat mukana
hätäkeskuslaitos, poliisi ja pelastustoimi, puolustusvoimat,
rajavartiolaitos, onnettomuustutkintakeskus sekä sosiaali- ja
terveystoimi.
Expo on herättänyt kiinnostusta eri viranomaistahoissa.
– Eri alojen asiantuntijoita
on saatu hyvin mukaan. Tapahtumassa kuullaan puheita
ministeriötasolta sekä käytännön operatiivista työtä tekeviltä. Osanottajia on tulossa noin
200, Lampinen kertoo.

Kuvitteellinen
onnettomuus
Viranomaisexpossa järjestetään kuvitteellinen onnettomuus, jossa testataan viranomaisten yhteistoimintaa.

Palomestari Kari Lattu, expopäällikkö Heikki Lampinen, poliisipäällikkö Timo Vuola ja ylilääkäri Vesa Lund pitävät Viranomaisexpo 2008 -tapahtumaa loistavana mahdollisuutena tiivistää viranomaisyhteistyötä entisestään.

Asiantuntijaluennot perustuvat onnettomuuteen. Esitysten
kautta saadaan eri viranomaisten tehtävistä, toimintamahdollisuuksista ja yhteistyömahdollisuuksista hyvä läpileikkaus.
Onnettomuudeksi valittiin tapahtuma, joka on todennäköinen Porissakin.
–Vaarallista ainetta kuljettava
rekka ja turistibussi törmäävät.
Onnettomuuspäiväksi valittiin
Reposaaren loma-asuntomessujen avajaispäivä, kertoo palomestari Kari Lattu Satakun-

nan pelastuslaitokselta.
Lattu toteaa, että viranomaisten saumattoman yhteistyön
merkitys korostuu etenkin vakavissa tilanteissa.

Viranomaisyhteistyö
tiivistä Satakunnassa
Palomestari Kari Lattu, ylilääkäri Vesa Lund Satakunnan
sairaanhoitopiiristä ja poliisipäällikkö Timo Vuola Porin
poliisilaitokselta toteavat, että
viranomaisyhteistyö on jo nyt

hyvällä tolalla.
Satakunnassa on ollut käytössä jo pitkään toimivia malleja viranomaisten kesken.
Ylilääkäri Vesa Lund kertoo,
että terveydenhuolto on tullut
mukaan pelastustoimintaan
aktiivisena osapuolena viimeisten 10–15 vuoden aikana.
– Sairaanhoitopiirissä on jo
pitkään ollut ensihoidon vastuulääkäri ja lääkäriyksikkö,
jotka lähtevät hälytystehtäviin.
Se puuttuu tällä hetkellä suurimmasta osasta maakuntia.
Lund toteaa, että Suomessa
tapahtuneet suuronnettomuudet ovat osoittaneet, että viranomaisyhteistyössä on kuitenkin
vielä parannettavaa.
– Suuronnettomuuksissa on
näkynyt se, että vielä ei tunneta
tarpeeksi hyvin sitä, mitä toiset
paikan päällä tekevät. Keskitytään vain omaan toimintaan ja
omaan rooliin. Kokonaisuus
unohtuu.
Poliisipäällikkö Timo Vuola lisää, että tuottavuuskehitys vaatii sen, että koko ajan resurssit
pienenevät niin poliisilla kuin
muillakin.
– Viranomaisexpo korostaa
viranomaistahojen yhteiseen
hiileen puhaltamisen merkitystä. Lopputulos syntyy siitä, että
pelataan yhteen, Vuola sanoo.

Pelastusviranomaistenkin on saatava apua
Länsi-Suomi, Pori
Hyvästä pelastusviranomaisten
yhteistoiminnasta on osoituksena Satakunnassa pelastusviranomaisille annettava psyykkinen ensiapu.

Psyykkisessä ensiavussa puretaan koettuja pahoja ja järkyttäviä tilanteita.
–Viranomaiset kokevat erittäin raakoja tilanteita kentällä. Pelin jatkuminen voidaan
turvata psyykkisellä ensiavul-

la. Tehdään niin sanotusti pöytä
puhtaaksi, Kari Lattu kertoo.
Hän on ollut mukana luomassa psyykkisen ensiavun
järjestelmää.
– On tärkeää, että myös pelastusviranomaiset saavat apua

pahoihin tilanteisiin. Olen ollut
mukana muutamassa tilaisuudessa. Niistä on tullut hyvää
palautetta, Lattu kertoo.
– Satakunta on ainoa maakunta, missä tällainen käytäntö on olemassa.

Satakunnan rahasto tukee
tieteen ja taiteen harjoittajia
Minna Paananen

PAULA NIITTYNEN
Länsi-Suomi, Rauma
Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto jakoi torstaina vuotuiset apurahat. Jaossa
oli 510 000 euroa.
Apurahoja jaettiin 62 hakijalle, kun hakemuksia tuli peräti
444. Haettujen tukien yhteissumma kipusi 4,4, miljoonaan
euroon.
Apurajoja myönnettiin aloittain eniten säveltaiteisiin, perinnetieteisiin ja kuvataiteisiin.
Illan jakojuhlassa juhlapuheen piti taiteilija Jorma Uotinen.
Apurahaa haetaan usein väitöskirjatyölle.
Ohessa kolmen apurahan
saajan tuntoja tutkimustyön
tekemisestä.

Virpi Tunninen ehtii hoitamaan hevostalliaan
väitöskirjatyön ohessa.

Tunninen etsii lisäkilpirauhasen
kuvausmenetelmiin parannusta
Länsi-Suomi, Rauma
Kiukaislaisen Virpi Tunninen
tutkii lisäkilpirauhasen toimintahäiriöitä, kuten liikakasvua.
Liikakasvu häiritsee elimistön
kalsium-aineenvaihduntaa.
Toimintahäiriöihin on monta
eri syytä.
–Tutkimuksen tarkoitus on
paikallistaa, mikä neljästä lisä-

kilpirauhasesta on sairastunut.
Tällöin se voidaan poistaa.
Kuvantamismenetelmää ja
sen jälkeistä laskentamenetelmää pitää Tunnisen mukaan
parantaa.
–Tutkimuksen herkkyys tulee parantua nykyisestä, jotta
kaikkien sairastuneiden lisäkilpirauhanen paikannetaan,
kertoo Tunninen.

Vanhusten
unettomuuden
hoitoon haetaan
parannuskeinoja
Nordea Pankki Suomi Oyj

Länsi-Suomi, Rauma

4,90 %
Nosta vapaasti, jos siltä tuntuu
KorkoExtra on aivan uudenlainen säästämisen tili sinulle, joka haluat säästää
helposti ja joustavasti. Tilille maksettava korko määrätään kulloinkin alkavalle
KorkoExtra-jaksolle aina erikseen markkinatilanteen mukaan. Lopullinen
korkotuotto määräytyy nostojen määrästä riippuen. Tee talletuksesi 28.5.2008
mennessä, niin olet mukana ensimmäisellä 31.5.2009 päättyvällä jaksolla,
jonka korko on 4,90 %. Talletussumman voit vapaasti valita 500–40 000
euron väliltä. KorkoExtra-tilin säästöjä käytät halutessasi milloin vain ilman
nostorajoituksia.
Avaa KorkoExtra-tili soittamalla Asiakaspalveluun 0200 3000 (pvm/mpm)
j nauti extrakorosta..
ma–pe 8–20 tai tule konttoriimme ja

Euralaisen terveystieteen maisterin Päivi Kankaanrannan väitöskirjatutkimuksessa pyritään
senioripalvelujen ja vanhustenhoidon hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen.
Tavoitteena on myös hyvien
käytäntöjen testaaminen kuntien perusterveydenhuollossa ja
sosiaalitoimessa sekä yksityisessä palvelujärjestelmässä.
Yksi osa tutkimusta on kehittämistä palveleva soveltava
tutkimus.
Tutkimushanke sai 9 000 euron apurahan Satakunnan rahastosta. Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään osaprojektien
avulla. Toteuttamisessa lähtökohta on käytännöllinen ja toimintamalli moniammatillinen.
Päivi Kankaanranta on työskennellyt 18 vuotta opettajana
Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Viime vuoden elokuussa SAMK:iin perustettiin
Satakunnan seniorityön ja vanhustenhoidon osaamiskeskus,

Eura
➤ Terveystieteen maisteri Päivi Kankaanranta:
Vanhusten unettomuuden
hoidon kehittämistä ja sen
vaikutuksia käsittelevä väitöskirjatyö 9 000 euroa

Eurajoki
➤ Diplomi-insinööri Pasi Vuorenpää: Sähkösiirtoverkon
sarjakompensointiratkaisuja käsittelevä väitöskirjatyö 5 000 euroa

Kiukainen

Teemme sen mahdolliseksi

Mikä tekee puheesta
satakuntalaista?
Länsi-Suomi, Rauma
Raumalainen lehtori Tommi
Kurki tutkii professori Kirsti
Siitosen kanssa Satakunnassa puhuttavaa kieltä. Heidän
viime keväänä käynnistämänsä Satakuntalaisuus puheessa
-tutkimushanke sai eilen Satakunnan rahastolta 20 000 euron
apurahan.
Satakuntalaisen nykypuheen
muotoja ei ole tähän mennessä
tarkemmin tutkittu. Apurahan
saanut tutkimushanke toteutetaan Turun yliopiston suomen
kielen laitoksella.
Keskeinen tutkimustavoite
on selvittää, ovatko Satakunnassa puhuttujen monien murteiden keskinäiset erot olennaisesti tasoittuneet. 1980-luvulla
tutkijat arvelivat murre-erojen
tasoittuvan koulutuksen, muuttoliikkeen ja tiedotusvälineiden
vaikutuksesta. Muutos ei ole
kuitenkaan noudattanut odotuksia.
Satakunnan hallinnollinen
raja ei noudata kielellistä rajaa. Maakunta on kielellisesti jakautunut jyrkästi kahteen
ryhmään: lounaismurteisiin
ja hämäläisvaikutteisiin siirtymämurteisiin. Yksi Suomen

vahvimmista murrerajoista
kulkikin vielä 1900-luvun keskivaiheilla Luvian ja Porin välissä.
– Jyrkkä raja kulkee Satakunnan halki. Kissanhännänveto näkyy Rauman ja Porin
välillä myös kielellisesti, naurahtaa Kurki.
Lounaismurteiden ja siirtymämurteiden välinen jyrkkä
raja on toinen tärkeä tutkimuskohde. Onko jyrkkä kahtiajako säilynyt yhteiskunnan
muutoksista huolimatta? Koska
Satakunta ei ole nyky-Suomen
kasvukeskus, ovatko paikallisuudet pitäneet pintansa tavallista paremmin?
Tommi Kurjen mukaan tutkimuksessa painottuu nimenomaan puheen nykytilanne.
– Haluamme löytää yhteneväisyyksiä ja eroja.Yhteistäkin on paljon, enemmän kuin
aina haluttaisiin myöntää.
Hankesuunnitelma on tehty
kolmeksi vuodeksi. Nyt saatu
apuraha kattaa yhden vuoden
työn.
– Opiskelijat nauhoittavat puhetta 13 paikkakunnalla. Tavoite on saada 300 tuntia puhetta
nauhalle neljältä eri ikäryhmältä, Kurki kertoo.

ninen: Lisäkilpirauhasen
gammakuvauksen kuvausmenetelmän parantamista
käsittelevä väitöskirjatyö
8 000 euroa

Rauma
➤ Keramiikkataiteilija Kirsi
Backman: Taiteelliseen
työskentelyyn 9 000 euroa
➤ Musiikkiterapeutti Kimmo
Haikonen: Musiikkiterapeuttisten lastenkonserttien järjestämiseen
satakuntalaisissa erityiskouluissa 3 500 euroa
➤ Filosofian kandidaatti Sirk-

ka Jalonen ja työryhmä:
Tuplapohjapitsien tutkimusprojekti 15 000 euroa
➤ Filosofian tohtori Tommi
Kurki ja työryhmä: Nykysatakuntalaisen puhekielen tutkimushanke 20 000
euroa
➤ Kasvatustieteen maisteri
Kristi Sihvonen: Suomalaisten ja virolaisten vanhempien kodin ja koulun
yhteistyötä käsittelevä
väitöskirjatyö 6 000 euroa
➤ Filosofian maisteri Liisa
Wikström: Geologian alaan
kuuluva väitöskirjatyö
9 000 euroa

➤ Rauman Avokas ry: Alakoulun tiedeleirin järjestäminen 3 000 euroa
➤ Rauman Taidemuseon
Säätiö: Taiteilija kuvassa
dokumenttimateriaalien
taltiointiin ja dokumenttielokuvien valmistaminen
2 000 euroa
➤ Raumars ry: Rauman taiteilijavierasohjelma lasten ja
nuorten kulttuuritoimintaan 3 000 euroa
➤ Ylenin taidetoimikunta:
Nuorten taideleirin järjestäminen Kodisjoella 1 500
euroa

Raakapuu nosti Rauman satamaliikennettä
Länsi-Suomi, Rauma

nordea.ﬁ

ripeästi julkaisuihin perustuvalla väitöskirjalla.
– Onneksi työ on käytännönläheinen. Olen suunnitellut, että se valmistuisi neljässä vuodessa. Tällä hetkellä olen vielä
hoitovapaalla kotona, mutta
palaan tulevana syksynä virkaani keskussairaalaan, lisää
Tunninen.

➤ Apurahan saajat Rauman seudulla

➤ Sairaalafyysikko Virpi Tun-

ea Kaurala,
Kaurala, henkilökohtainen
henkilökohtainen pankkineuvoja
pankkineu
Tea

jossa tutkimushanke käynnistettiin.
– Sain tutkimusideani viime
keväänä turkulaiselta professorilta. Innostuin aiheesta ja
lähdin heti työstämään tutkimusta. Tällä hetkellä kerään
kysely- ja haastatteluaineistoa,
kertoo Päivi Kankaanranta.
Tutkimuksessa on keskeistä
pystyä tunnistamaan paremmin vanhusten unettomuuteen
johtavia syitä sekä kehittää
hoitoja, myös lääkkeettömiä
vaihtoehtoja.
– Keskityn pitkäaikaishoitolaitoksien potilaiden unettomuuteen. Asukkaiden sairaudet, lääkkeet, psykososiaaliset
syyt, kuten yksinäisyys, voivat
aiheuttaa unettomuutta. Uni
muuttuu vanhenemisen myötä, mutta erilaiset tekijät aiheuttavat unettomuutta, korostaa
Kankaanranta.
Tutkimusprojekti on pidempiaikainen kehittämisprojekti,
jossa on tarkoitus löytää asianmukaisia hoitokeinoja vanhusten unettomuuteen.

Virpi Tunninen on yksi Satakunnan rahaston apurahan
saajista. Hänen apurahansa
suuruus oli 8 000 euroa. Hänellä on virka sairaalafyysikkona
Satakunnan keskussairaalassa
Porissa, jossa hän työskentelee
isotooppilääketieteen osastolla.
Tutkimustyö on vasta alkumetreillä. Hän aikoo väitellä

Ulkomaisen raakapuun tarve
toi reippaan kasvun Rauman
sataman alkuvuoden liikenne-

tilastoihin. Raakapuuta tuotiin
ulkomailta Raumalle vuoden
neljänä ensimmäisenä kuukautena yli puolitoista kertaa
enemmän kuin viime vuonna

vastaavana aikana.
– Raakapuuta tuodaan edelleen eniten Venäjältä, Baltiasta ja Ruotsista. Hieman tulee
myös Keski-Euroopasta ja Bri-

tanniasta, satamajohtaja Hannu Asumalahti kertoo.
Rauman sataman ulkomaan
viennissä ei tapahtunut suuria
muutoksia.

