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Ylitorniolla parannettiin kirkon ja kappelin kuuluvuutta
YLITORNIO – Ylitornion
seurakunnassa on tehty
suuri toimenpide kuulolaitetta käyttävien hyväksi.
Meltosjärven kappeliin ja
Ylitornion kirkkoon asennetut induktiosilmukat on
toissa viikon aikana testattu
ja viritetty odottamaan
sitä aikaa, jolloin kirkossa
voidaan taas järjestää tilaisuuksia.
– Nyt kuulolaitetta käyttävien hyväksi on tehty iso
parannus, diakoni Ritva
Eronen kertoo.
Ylitorniolla käytössä
oleva laitteisto on vanha –
kirkkoherra Matti Salmisen
arvion mukaan jopa 40-vuotias – joten oli jo korkea aika
testata sen toiminta. Tehtävän suoritti oululaisen Qlu
Oy:n yrittäjä Mikko Haho.
– Nyt tehtiin tiloihin tehtiin laatumittaus ja kuuluvuuskartta. Hyvään kuuluvuuteen pyritään ensisijaisesti säätämällä vahvistimia,
mutta tarvittaessa voidaan
tehdä uusi induktioantenni.

Elvytyksellä
ehommaksi
Ylitorniolla selvittiin elvytystoimilla, joiden avulla

vanha investointi sai jatkoaikaa. Kuulolaitetta käyttävät
huomaavat eron entiseen,
kunhan kirkossa saa taas
järjestää tilaisuuksia.
– Seurakunnan verkkosivuille tulee kuuluvuuskartta, jonka avulla esimerkiksi hähin tai hautajaisiin
lähtevä voi jo etukäteen
katsoa istumapaikan, missä
on hyvä kuuluvuus. Toinen
kartta tulee kirkon eteiseen,
Mikko Haho kertoo.
Lisäksi kirkon seinälle
kiinnitetään
näkyvään
paikkaan kuulosymboli.
Jos symbolin korva palaa
vihreänä, induktiosilmukka
on toiminnassa. Paras kuuluvuus on kirkkosalin reunoilla.
– Jos joku puhuu kirkon
etuosassa, takana istuva ei
kuule, sillä ääni puuroutuu.
Induktiosilmukka tuo äänen
lähelle, ja häiriöäänet jäävät
pois. Patentoitu järjestelmä
on kehitetty Suomessa.

Kansanterveydellinen
ongelma
Itsekin kuulolaitetta käyttävä Mikko Haho toteaa,
että on ärsyttävää mennä
tilaisuuksiin, joissa ei kuule.

Mikko Haho mallailee
kuulosymbolia kirkon
seinälle. Kun korva näkyy
vihreänä, kaikki on
kunnossa. Kun se palaa
punaisena, yhteydessä on
häiriö.

Silloin jää helposti omaan
kuplaansa – tai jättää seuraavalla kerralla tulematta
tilaisuuteen.
– Huonokuuloisuus on
suuri kansanterveydellinen
ongelma, josta puhutaan
vähän. Jos lapsi ei kuule
kunnolla, hän jää vähitellen
syrjään koulussa ja harras-

tuksissa. Lahjakas oppilas
menestyy keskitasoisesti,
keskitasoinen voi syrjäytyä
kokonaan.
Ritva Erola muistuttaa,
että kirkko on sitoutunut
saavutettavuuteen.
– Ennen puhuttiin esteettömyydestä, nykyään myös
saavutettavuudesta. Esimer-

kiksi siitä, miten www-sivut
tai striimaukset pitää tehdä,
että ne ovat saavutettavissa.
Näissä asioissa on edistytty
valtavin harppauksin: vuosi
sitten kirkossa ei ollut edes
kameraa, nyt on kuva ja
hyvä ääni.
Mikko Haholla on toivomus sekä puhujille että strii-

maajille:
– Kun kyseessä on saarna,
muu puhepainotteinen esitys
tai yksinlaulu, pitäisi kuvata
kasvoja riittävän läheltä,
että huonokuuloinen katsoja näkee myös huulion. Ja
pitää muistaa puhua mikrofoniin!
Minna Siilasvuo

Pitkäaikaishoitoon on tulossa muutoksia Pellossa
PELLO – Terveyskeskuksen
vuodeosastosta tulee ensi
kesästä alkaen akuutti- ja
kuntoutusosasto. Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon kuusi paikkaa siirretään
alkukesästä palveluasumisyksikkö Kielakseen. Vuodeosastolle jää muutoksen
jälkeen 12 hoitopaikkaa.
Muutoksen taustalla on
sekä sosiaalisia että taloudellisia syitä.
– Pitkäaikainen terveydenhoidon laitospaikka ei
ole paras mahdollinen hoitopaikka, vaan tehostetussa
palveluasumisyksikössä
ympäristö on asukkaalle
kodinomaisempi ja viihtyisämpi, hyvinvointijohtaja
Johanna Korteniemi perusteli muutosta viime viikolla
kunnan tiedotustilaisuudessa terveyskeskuksen
vuodeosaston pitkäaikaishoidossa olevien potilaiden
omaisille.
Tilaisuudesta tehty tallenne on nähtävissä kunnan
nettisivujen kautta.

Taloudellisesti
edullisempaa
Sosiaalisten syiden ohella
hoidon ja hoivan järjestäminen tehostetussa palveluasumisyksikössä on Korteniemen mukaan edullisempaa
niin kunnalle kuin asukkaillekin.
– Vuonna 2019 pitkäaikaishoidon paikka maksoi
kunnalle 363 euroa vuorokaudessa. Tehostetussa palveluasumisyksikössä hoitopäivän hinta oli 143 euroa.

Johanna Korteniemen mukaan uudistuksella tähdätään sekä asukkaiden asumisviihtyvyyden lisäämiseen että taloudellisiin
säästöhin.
Ensi heinäkuussa voimaan astuvan asiakasmaksu-uudistuksen myötä
tehostetun palveluasumisyksikön asukkaan asiakasmaksut tulevat hänelle
nykyistä käytäntöä edullisemmaksi. Lakimuutos
yhtenäistää samalla kunnissa olleet erilaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet.
Asukas maksaa tehostetun palveluasumisen yksikössä huoneestaan muun
muassa vuokran, hoitomak-

sun, lääkkeet ja ruuan.
Vuokraan haetaan Kelan
asumistuki. Hoitomaksua
varten hän voi anoa eläkkeensaajan hoitotukea. Lääkemenoihin on vuosittainen
lääkekatto.
Lakimuutoksen jälkeen
asukkaalle on jäätävä kuukausittain käyttövaroja 164
euroa nykyisen 110 euron
sijaan.
Muutoksen yhteydessä
pitkäaikaishoidon potilaiden hoito siirtyy terveydenhoidon alaisuudesta sosiaa-

lihuollon piiriin.

Asukkaiden siirtoa
hoidontarpeen
mukaan
Meneillään oleva muutos
vaikuttaa monen laitoshoidossa olevan pellolaisen
asumisjärjestelyihin.
Vuodeosaston kuusi pitkäaikaispotilasta muuttaa
Kielakseen. Muutoksessa
vuodeosastolta siirtyy kuusi
hoitajaakin samaan yksikköön.
Kielaksessa on 33 asukas-

paikkaa. Näistä 16 paikkaa
on henkilöillä, jotka eivät
tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Osa heistä siirtyy Kyllinkeitaalle, vastaremontoituun Pirttiin.
– Kaiken kaikkiaan
ympärivuorokautisen
hoidon paikkamäärä tulee
nousemaan muutoksen
myötä, Korteniemi kertoo.

Iso muutos
Tiedotustilaisuuteen osallistuneiden omaisten mielestä
muutos kuulosti ensi kuu-

lemalta monimutkaiselta,
eikä huolenilmauksiltakaan
vältytty.
– Tämä on iso muutosprosessi, joka omaisenkin
on käytävä läpi, Kielaksen
sairaanhoitaja Lahja Aska
totesi tiedotustilaisuudessa.
Korteniemi lohdutti omaisia, etteivät he suinkaan ole
yksin. Henkilökunta auttaa
ja neuvoo kaikissa tilanteissa.
Asiakasmaksuperusteiden ohella omaiset halusivat tietoa muun muassa
omaisensa huoneen kalustamisesta, vaatehuollosta,
aterioiden määrästä sekä
palveluasumisyksiköiden
päivittäisestä toiminnasta.
Verrattuna vuodeosaston
päivätoimiin palveluasumisyksiköissä arki täyttyy
runsaammasta viriketarjonnasta.
–
Suolalohipalankin
ostaminen yhdessä hoitajan kanssa onnistuu, Aska
vakuutti.
Lääkäri kiertää säännöllisesti asumisyksiköissä.
Asukkaiden ei tarvitse
lähteä erikseen verikokeisiin, mahdollisiin veritiputuksiin tai suonensisäisiin
antibioottihoitoihin terveyskeskukseen.
Muutos saataneen valmiiksi kesäkuun aikana,
kun Kyllinkeitaalla meneillään oleva remontti valmistuu.
Anna-Maria Vainionpää

