
 

Turku-Linna Inner Wheel-klubin kuukausikokous 16.9.2015 klo 18.00 Muistio 

Svenska Klubben Aurakatu 1, Turku 

Presidentti Kirsti Eklund kertoi kauden 2015 – 2016 kansainvälisen teeman: ”Unique and United” – Yhdessä 

ainutlaatuisia! 

IIW:n maailmanpresidentti Charlotte De Vos oli nähnyt kuvan, jossa oli paljon käsiä. Tästä tulee kauden 

logo: hänen seitsemän lapsenlapsensa käden kuvat! Koko Suomen IW:n Malawin lahjoitus oli 3002€. Sieltä 

tullut kiitoskirje löytyy nettisivuiltamme. Presidentti esitteli koko kauden 2015 – 2016 toiminta-

suunnitelman, joka todettiin yksimielisesti hyväksi. 

Kuukauden esitelmöitsijä oli Jussi Mertsola, Lasten ja nuorten klinikan toimialajohtaja, ylilääkäri, professori 

Tyksistä. 

Hänen esityksensä oli mielenkiintoinen ja koskettavakin. Lapset ja lasten ongelmat koskettavat meitä 

kaikkia. 

Lastenklinikka on melko iso, 300 henkilöä, budjetti noin 43 milj €. Hoitopäivistä 50 % on tehostettua eli 

tehohoitoa. Pitkäaikaissairaita lapsia on valtakunnallisesti noin 100 000, suurin osa sairastuneista lapsista 

sairastuu nopeasti ja paranee pian. Vuosittain kuolee koko maassa noin 700 lasta/nuorta. Vastasyntyneistä 

10 % tarvitsee sairaalahoitoa. Keskosia syntyneistä on 4,5 % (paino <2500 g).   

Perheiden romahtaminen on suuri ongelma. 

SOMA = pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheiden psykososiaalisen tuen kehittämishanke 2013 – 

2015, hanke johon meidänkin klubimme osallistui. Pitkäaikaissairaus on aina uhka perheelle. Sairaanhoito 

on vain yksi osa-alue hyvinvoinnista. Varhaiseen puuttumiseen lisätään resursseja kouluttamalla lisää 

hoitajia. Koulutus tapahtuu esim. työnohjauksella, toimialaseminaareilla, itseopiskelulla ja/tai ryhmä-

ohjauksella. 

Lapsen/nuoren oikeus vanhempaan sairaalassa ei aina toteudu, hoitoympäristö ei aina ”oikea”, esimerkkinä 

nykyinen ensiapu. 

Muuttuva ympäristö ja organisaatiomuutokset saattavat luoda ongelmia, tarvittaisiin lasten/nuorten oma 

päivystys ja ratkaisut avohoidon ongelmiin. 

Kiireellisesti huostaan otettujen lasten määrä kasvaa, keskimäärin 1 lapsi / vrk joutuu pahoinpitelyn uhriksi, 

nyky Suomen suurimpia ongelmia!  

Lasten SOTE: perustason erikoissairaanhoidon alueellisen kehitystyön avulla luodaan aluesairaaloihin ja 

isompiin keskuksiin lasten ja nuorten avohoidon osaamiskeskuksia. Esimerkiksi nyt Tyks ”vuokraa” 

lastenlääkärin Kaarinan terveyskeskukseen. Avohoidon kehittäminen pitäisi saada VSSHP:n strategiaan. 

Tulevaisuuden kasvukeskukset 2030 – alueellinen näivettyminen korjataan, erikoisosaamisen taso pidetään 

kansainvälisellä tasolla (tälläkin hetkellä noin 100 tutkimusprojektia), valtakunnallisen ja Helsinkiyhteistyön 

strategia, verkostoituminen, jossa aktiivinen rooli. 

 


