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Matkaraportti Kreikan Kefaloniasta
Lähdimme lauantaina 12.9.2015 klo 6.30 junalla kohti Tikkurilaa. Tikkurilassa vaihdoimme junaa ja
käytimme uutta metrolinjaa matkatessamme kohti Helsinki Vantaan lentokenttää.
Lento lähti Helsingistä kohti Zyrichiä klo 16.15. Perillä olimme klo 18.00.
Zyrichistä matka jatkui klo 21.05. Ateenaan, jonne saavuimme klo 00.45. Ateenasta lähdimme
Kefaloniaan klo 5.15. Ja perille Kefaloniaan saavuimme sunnuntaiaamuna 13.9.2015 klo 6.30.
Matkaan meni n. 25 tuntia.

Vierailukäynnit erilaisissa hoitokodeissa
Maanantaina 14.9.2015 klo 10.00 lähdimme ensimmäiseen vierailukohteeseemme, kohti Guest
Housea St. Andrew-Peratataa. Hoitokoti oli Kefalonian kunnallinen hoitokoti.
Vastassa meitä oli hoitokodin johtaja Denis. Hän otti meidät vastaan ystävällisesti. Sairaanhoitaja
kierrätti meitä eri huoneissa ja myöhemmin mukaan liittyi avustava hoitaja. Asiakkaita
hoitokodissa oli 60 ja hoitajia 14:sta.
Hoito oli ilmaista kaikille asukkaille. Asukkaat eivät maksaneet hoidosta mitään, eivätkä myöskään
saaneet eläkettä. Tuloja hoitokoti sai siitä, että kirkolla oli vuokra-asuntoja ja vuokararahat tulivat
hoitokodille. Asukkaaksi hoitokotiin tulevat ohjattiin lääkärin kautta.
Avustavilla hoitajilla ei ollut vapaapäiviä. He olivat työssä 7 pv. viikossa. Keskellä päivää oli siesta,
jolloin he saivat käydä kotona ja sitten tulla illaksi taas takaisin töihin. Myöskään kesälomia ei ollut.
Hoitajat olivat aina töissä.
Asukkaita asui kahdessa kerroksessa ja yläkerrassa olivat monisairaat ja enemmän apua
tarvitsevat. Alakerrassa oli itsenäisesti liikkuvia asiakkaita. Huoneet olivat pienet ja tilaa oli vähän
samoin apuvälineitä. Joitakin pyörätuoleja näin ja sähkösängyn.
Keittiössä toimi kaksi kokkia ja he valmistivat asukkaille ruuat. Hyväkuntoiset asukkaat ruokailivat
suuressa ruokasalissa. Ruokasalissa sai polttaa tupakkaa ja kaikilla asukkailla oli siellä oma
paikkansa.

Tupakointi oli sallittu ruokasalissa.
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Käytävät olivat kapeita ja umpiperiä. Paloturvallisuutta ei ollut. Hoitajilla oli kellokorttisysteemi,
jonka mukaan työvuorot toteutuivat.

Tässä kuva hoitokodista.

Rokou Vergoti
Toinen vierailupaikkamme oli Rokou Vergoti. Rokou Vergoti oli yksityinen hoitokoti. Hoitokoti
sijaitsi Argostolissa, joka on Kefalonian pääkaupunki. Hoitokoti valitsee itse asiakkaansa
hakemuksien perusteella. Asukkaita oli kahdessa kerroksessa ja siellä oli myös yksityisiä huoneita.
Hoitokodissa emme saaneet kuvata. Huoneet olivat pieniä ja tilanahtaus oli käsin kosketeltavaa.
Eeva-telineitä ei ollut yhtään. Hoitajille maksettiin lisäpalkkaa, jos heillä oli lapsia tai aviomies.
Asukas maksoi itse hoidostaan tietyn kuukausierän, n. 450 €. Hoitajien palkka oli yksityisellä jonkin
verran parempi, kuin julkisella puolella. Käynnin anti oli aika niukka ja meille paikkaa esitellyt
hoitaja ei osannut oikein hyvin englantia, joten sekin varmaan oli yksi syy sille, että hän ei voinut
kodista enempää kertoa.

Kuvassa Rokou Vergoti
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Tiistai 15.9.
Lähdimme klo 9.30 aikoihin bussilla Kefalonian saaren kiertoajelulle. Kefaloniassa on asukkaita n.
30 000. Aluksi tutustuimme Kefalonian pääkaupunkiin Argostoliin, jossa oli n. 500 vuotta vanhan
linnan raunioita. Linnaa oli käytetty puolustukseen merirosvoja ja maahan tunkeutuvia vihollisia
vastaan. Linna sijaitsi korkealla vuoren huipulla. Sieltä oli hyvät näkymät poukamaan, jota
aikoinaan vartioitiin.
Tämän jälkeen matka jatkui kiharaista tietä pitkin korkealle Mynthos peachille, josta avautui hieno
näköala Välimerelle. Matkan varrella näimme hylätyn kylän Farsan. Asukkaat olivat jättäneet
kylän, koska siellä oli paljon maanvyörymiä. Muutoinkin maaperä näytti kovin kalkkikivipitoiselta ja
vyörymät olivat mahdollisia muuallakin.

Puolen päivän aikoihin ruokailimme venesatamassa nauttien Kreikkalaista ruokaa ja sen jälkeen
matka jatkui Melissanin luolaan. Luola oli maanalainen ns. tippukiviluola ja veden syvyys oli 12
metriä. Vesi oli sekä suolaista että makeaa yhtä aikaa ja se teki siitä erikoisen. Soutuveneellä
soudettiin lyhyt matka luolassa.
Rakornati oli seuraava luola, johon tutustuttiin. Luolaan mentiin 170 askelta alaspäin. Luola oli
Kreikkalaisen tarun mukaan lohikäärmeen luola. Portaat olivat pienet, huonokuntoiset ja liukkaat.
Tämän jälkeen matka jatkui luostariin ja ortodoksiseen kirkkoon. Kirkko oli sisältä upea, hopealla ja
kullalla koristeltuja kruunuja oli paljon ja seiniä peittivät mitä hienoimmat ikonit. Kirkon sisällä oli
pyhimyksen hauta, joka avattiin vierailumme aikana. Kreikkalaiset ortodoksit suutelivat muumion
jalkoja, rukoilivat pyhimyksen haudan edessä ja rappi siunasi heitä. Kuvaaminen kiellettiin tässä
paikassa, mutta sitä ennen olin ehtinyt ottaa yhden kuvan, ja se tässä alla.
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Kuva ortodoksisesta kirkosta ja hauta oikealla.

Viimeinen vierailukohteemme oli viinitilalla, jossa meille kerrottiin kreikkalisesta viinin
valmistuksesta. Paikalla oli paljon mehiläisiä, jotka olivat haistaneet makean, imelän hajun, joka
käymistilassa olevista viinirypäleistä lähti. Opas esitteli meille myös, miten paikalliset viinit
pakataan ja miten ne lähetetään myyntiin.
Kotimatkalla kiemuraista tietä pitkin ajelimme ohi sypressimetsän. Opas kertoi, että Kreikkalaisilla
on ollut tapana istuttaa sypressi jokaiselle syntyvälle lapselle. Ja kun henkilö sitten aikanaan kuoli,
niin ko. puusta tuotiin oksa oven pieleen. Kreikkalaisen tarinan mukaan erä mies oli rakastunut
neitoon, joka sitten yllättäen menehtyi. Mies suri neitoa niin paljon, että Jumala päätti armahtaa
hänet ja muutti miehen sypressipuuksi.

Kuva on otettu liikkuvan bussin ikkunasta.
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16.9.2015 Ergocarebank-projektin valmistelukokous
Wellcome; Giorgios Koumanakos avasi kansainvälisen Ergocarebank – seminaarin työkokouksen ja
toivotti kaikki tervetulleeksi. Paikalla Projektityöskentelystä vastasivat Ruotsista Tuure Laarsson ja
Kay Willson, Kreikasta Giorgios Koumanakos, Virosta Nadja, Urmas, Ave, Oulaisista Leena
Lähdesmäki, Soile Tikkanen, Marika, Leila Saari.
Aluksi Giorgios Koumanakos esitteli Kreikan sivuilta projektia ja kertoi, mitä Kreikka oli hankkeessa
tehnyt. Kreikan sivut avautuvat sivuilta:
http://kefalonianews.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-mediterranee/
ja Kreikan toiminnasta enemmän alhaalla.
Leena Lähdesmäki kertoi Ergonomia- asiantuntijan Leena Tamminen-Peterin terveiset Turusta.
Leena ei päässyt mukaan konferenssiin tällä kertaa, mutta hän on työskennellyt aktiiviesti mukana
projektissa.
Viro hankkeessa mukana olleet kertoivat toiminnastaan projektissa, mitä he ovat tehneet. Virossa
on videoitu ergonomisia tilanteita. Siellä on myös pyydetty käyttöohjeita ergonomiavälineille,
mutta he eivät ole niitä saaneet. Hankkeessa saatuja tuloksia on levitetty ja niitä on otettu
käytäntöön Holdekodussa, mutta yksinkertaisempia ohjeita välineille kaivattiin. Heillä on ollut
hyvä ergonomia vastaava, tutori ja paljon hyviä välineitä. Koulutusta on kehitetty projektin
tulosten pohjalta. Tuloksia on otettu käyttöön myös sairaalassa ja eräs lääkäri on ollut
kiinnostunut projektista.
Ruotsi: Ruotsissa on tehty uutta materiaali ja videoitu monenlaisia tilanteita. He ovat käyttäneet
kuvia koulutuksessa ja sairaalassa. Myös teknologiaa on kehitetty. He ovat tehneet yhteistyötä You
tuben kautta Viron kanssa. You tubessa on videoita tuloksista ja ne ovat Viron omalla kielellä.
Leena Tamminen-Peter on ollut mukana kääntämässä videoita. Videoidut tilanteet ovat olleet
aitoja ja Viro kokee sen hienoksi asiaksi.
Oulainen: Oulainen ja Kotihoito ovat tehneet yhdessä Viron kanssa videointia ergonomisista
tilanteista. Leena Tamminen – Peter on tehnyt fysikaalisten riskien arviointia Virossa ja Ruotsissa
videoiden pojalta. Kotihoidossa on hyvä, kun näkee helposti sivuilta millaisia asentoja käytetään
ergonomisissa tilanteissa. Hyvät käytännöt siirtyvät käytäntöön koulutuksen kautta.
Kreikka: Spesifi ja vaikea Kreikalle. Hankkeen tuloksia on levitetty postereilla ja konferenssissa.
Ongelma on, että ne ovat olleet englanniksi, jolloin kielen vuoksi, ei käyttöä Kreikassa, koska ei
osata kieltä. Olisi hyvä, jos olisi englannin ja kreikan kielellä, jotta nekin, jotka eivät ole
kouluttautuneet, voisivat sitä käyttää.
Oulainen: Videointeja on tehty yhdessä kotihoidon kanssa. Kansalliset konferenssit ovat järjestetty
Turussa ja Oulaisissa. Viime viikolla on ollut Oulussa kokous, jossa on perustettu North Finland
Ergonomig – ryhmä. Siellä on levitetty myös hankkeen tuloksia. Leena on osallistunut Viron ja
Ruotsin kansainvälisiin konferensseihin. Lisäksi Oulaisissa on ollut kansallinen konferenssi.
Olemme onnistuneet eronomiassa, opiskelijoilla on ergonomiakorttikoulutus ja se on osana
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opetussuunnitelmaa. Ergonomiakorttikouluttajakoulutus on Oulaisissa viidellä opettajalla. Heikki
Saari videoi seminaarin ja tekstitykset saadaan videoihin kaikkien osallistuvien maiden kielillä.
Tulevaisuudessa suunnitellaan tämän hankkeen jatkuvan ja toivottiin kaikkien nyt mukana olevien
maiden osallistuvan uuteen hankkeeseen. Ergocarebank –hankesivujen päivitys jää Jedun
vastuulle.

Kuva valmistelukokouksesta.

17.9.2015 Torstai

Georgios Koumanakos avasi konferenssin ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi.

Introduction of the Ergocare-Bank Projekt; Dr. Leena Lähdesmäki ja Soile Tikkanen
Leena ja Soile esittelivät Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää ja projektia sekä projektissa mukaan
olevat yhteistyökumppanit. Mukana ovat Oulaisten kotihoito, Holdukoto Tarto, Frontida Zois
Kreikasta, Kastekirakas Oy Virosta. Miksi projekti on tärkeä: Se lisää hoitajien hyvinvointia,
vähentää sairaspoissaoloja ja vähentää tuki ja liikuntaelin sairauksia.
Sähköt menivät klo 9.30 jo toisen kerran aamupäivän aikana ja esitys keskeytyi…….Web – sivujen
osoite on http://ergocarebank.sth.kth.se
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Kuvassa Leena Lähdesmäki ja Soile Tikkanen esittelemässä Ergocarebank - hanketta

Home Care Across Europe, Current Structure and Future Challenges: Dr. Wienke Boerman
Wienko Boeman Alankomaista esitteli vanhusten hoitoon ja kehitykseen liittyvää tilannetta
Euroopassa EURHOMAP – projektin näkökulmasta.
Kotona hoidetaan entistä monisairaampia asiakkaita ja asiakkaat ovat monikulttuurisempia sekä
entistä enemmän tietoisempia asioista, potilaita on informoitu enemmän ja teknologia kehitetty.
Mitä tarvitaan: Lisää asiakaskeskeistä hoitoa, lisää aktiviteetteja, parempaa informaatioita,
innovaatioita, lääketieteen ja koulutuksen parempaa kääntämistä käytäntöön. Myös parempaa
teknologian käyttämistä.
EURHOMAP – projekti toteutettiin vuosina 2007 – 2010. 31 maata osallistui. Tietoa on kerätty
rahoituksesta, kuljetuspalveluista ja asiakkaiden roolista. Lähteinä on käytetty kasallisia ja
kansainvälisiä tietopankkeja. Kotihoidosta puuttuu yhteinen näkemys, koska monia toimijoita.
Suomessa kunta, isossa osassa Eurooppaa kansallinen hallitus. Rahoitusta tulee verotuksen,
lahjoituksen kautta tai asiakkaat maksavat. Haasteiksi nousee se, että hallitukset vetäytyvät.
Ikääntyvät tarvitsevat informaatioita ja koordinaatio kykyä. Kansalliset kriteeri kotihoidon laadusta
on olemassa. Kriteereitä arvioidaan kotihoidossa ja ne saatavilla myös kreikassa. Market elements
kasvussa.
Asiakkaat asuvat koton niin pitkään kuin voivat. Tai asuvat yhden lapsen kanssa. Saavat näin
tarvitsemansa hoidon. Lapset voivat auttaa ja heidä perheensä. Lapset maksavat hoidon tai
ottavat lainaa. Ikääntyvien määrä kasvaa seuraavien vuosien kuluessa.
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Physical Risk Assesment for Helth and Aged Care. How to fined risks? Introductioin of different
methods, Introductioin of Teknical Report ISO/TR 12296
Ruotsista Tuure Larsson ja Kay Wilsson esittelivät, miten olivat arvioineet ergonomisia riskejä eri
tilanteissa käyttäen ISO TR 12296 mittaristoa. He ovat tutkineet asioita monelta kantilta ja suurin
kuormitus kohdistuu aina selkään staattisena asentona kotihoidossa.
The role of physical exercises in the good health and prevention of falls in third age: Cristina
Makri, physiotherapist
Vanhoja ikääntyviä ihmisiä pitää motivoida liikkumaan esim. kertomalla, että lapsen lapsi tulee
kuukauden kulttua käymään kylässä. Liikkuminen ikääntyville ei tarvitse olla vaikeaa. Voi tehdä
pieniä liikkeitä istuessaan tai seisoessaan. Esiintyjä havainnollisti monta hyvää liikettä käytännössä.
Workshop: Trends and Challenges in Home Care/Nursing Home Care in Sweden, Finland, Estonia
and Greek
Ruotsi: Kotihoidossa liikkuminen asiakkailta asiakkaille, pitää kiinnittää huomiota ja myös
apuvälineiden käyttöön.
Suomi: Vanhusväestön määrä kasvaa paljon seuraavien vuosien aikana ja haasteena on, miten sitä
hoidetaan.
Viro: Uusi tila rakennettu vanhuksille, jossa myös saatavilla monipuolisia palveluita. Palveluita
saatavilla mm. jalkojenhoito, pedikyyri, sauna- ja kampaamo. Vanhuksia majoitettu niin, että
kolme asui samassa huoneessa.
Kreikka: Syntyvys alhainen ja heillä avoin rakennelma. Vanhukset saivat tulla viettämään aikaa
päivisin, mutta menivät sitten kotiin yöksi. Laittomat maahanmuuttajat ja sukulaiset huolehtivat.
Konferenssipäivä sujui ohjelman mukaisesti. Pieni haasteita tietoteknisten asioiden kanssa ja pari
kertaa menivät sähköt. Kreikka toimi tämän päivän puheenjohtajana. Käsitellyt asiat löytyvät
sivuilta http://ergocarebank.sth.kth.se

Konferenssivieraita.
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Perjantai 18.9.2015

Professori Tore Larsson avasi toisen konferenssipäivän ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Patient Handling Guidelaines for Home Care and Aged Care in Holland
MSc, BSc Hannele Knibbe Alankomaista kertoi potilaiden käsittelyotteista ja linjauksista
kotihoidossa Hollannissa. Fyysinen kuormitus rasittaa hoitajia ja se on purettava. Vuonna 1983
silmät avautuivat ja toiminnan muutos alkoi tästä. ISO Tecnical Report 2012, kaikki hoitoyöntasot
kehittävät toimintaa. Käytännön linjauksia tehtiin ja toimintaa organisoitiin. Uusia välineitä
kehitettiin mm. sängyn muuttuminen hoitotilanteiden mukaan. Staattinen työ kuormittaa paljon.
Tutkimukset auttavat ja antavat mahdollisuuksia kehittämiselle. Monitoroinnin neljä tasoa 1)
Exposure level 2) Policy level 3) Tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja sairaslomat 4) Sick leave (muut
sairauden) tasot.
Kotihoidossa eniten selkäkipuja ja kasvua on tapahtunut vuoteen 2015. Sairaslomat eivät ole
laskemaan päin > 55 vuotiaiden ryhmässä. Apuvälineiden käytössä tapahtunut kehitystä ja riskit
nyt korjaantumaan päin.
Jokaisessa tiimissä toimii yksi ergo-valmentaja 36 työntekijää kohti. Hän ennaltaehkäisee tuki- ja
liikuntaelin sairauksia. Alankomaat ovat kehittäneet tietokoneperäisen ohjelman, josta voidaan
valita parhaiten hoitotilanteeseen sopiva. Ohjelma näyttää, miten pitää toimia käytännössä.
Osoitteesta www.goedgebruik.nl löytyy ohjeita ja videoita erilaisiin käytännön tilanteisiin. Videoita
myös osoitteesta www.ergofilm.nl.

Knowledge and Skills of safe Patient Handling Training in both Vocatioinal Colleges and Work
Places Soile Tikkanen esitteli Leena Tamminen-Peterin esityksen.
Soile kertoi Hoitotyön opiskelijoiden koulutuksesta Suomessa ja kehityksestä. Suomessa on
käytössä Ergonomiakortti, joka pohjautuu kehitysprojektiin vuosille 2007 – 2009.
Ergonomiakorttikoulutukseen kuuluu n. 2 kk:tta kestävä web-sivujen kautta tapahtuva opiskelu ja
tehtävät pitää olla suoritettuna, ennen kuin alkaa 16 h harjoittelu. Siitä noin kuukauden kulttua
osaaminen osoitetaan käytännössä. Tarvitaan käyttäytymisen ja asenteiden muuttumista.
Suomessa on tehty kirja (Leena Tamminen-Peter mm.) Steps for successful change in helth care
organisation, joka löytyy myös sähköisesti http://is.gd/ELYTUU.
Eronomiakoulutus on kiinnostanut Suomea ja hoitoyön koulutusta n. 10 vuotta. Prosessin
eteneminen on hidasta. Mutta osaaminen on sisällytetty opetukseen ja opetussuunnitelmaan.
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Good pracitces of ergonomics in vocational education
Leena Lähdesmäki kertoi hyvistä käytänteistä ergonomian opetuksesta ammatillisessa
koulutuksessa Oulaisissa. Ergonomian opetus on osa opiskelijoiden ammatillista pätevyyttä.
Työskentelyssä on hyvä huomioida myös fysikaaliset riskit. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle on
tuotettu korkeatasoista opetusmateriaalia Suomessa. Leena kertoi, että lähihoitajakoulutuksessa
osaamisaloissa opiskelijat saavat erikoistunutta osaamista ergonomiasta, ergonomiakortin ja
välineitä ergonomiseen työskentelyyn. Perusopintojen aikana opiskelijat saavat
ergonomiaopetusta ennen kuin lähtevät käytännön hoitotyöhön. Kaikki opiskelijat suorittavat
ergonomiakortin vuodesta 2015 alkaen. Opettajista viidellä on ergonomiakorttikouluttaja
koulutus. Projektissa on kehitetty web-sivut, jotka löytyvät osoitteesta
http://ergocarebank.sth.kth.se. Työtä on tehty yhdessä Oulaisten kotihoidon kanssa.
Tuloksia mitataan myöhemmin.
Prof. Tore J. Larsson, Royal Institute of Technology, Sweden. Panel Session Summarizing What
Needs to be Done
Lopuksi oli kriittistä keskustelua saavutuksista ja pohdittiin tulevaisuuden haasteita.
Ergonomista osaamista pitää käyttää, ihmisten asenteet muuttuvat, teknologia kehittyy ja
vaikuttaa muutokseen. Nuoret omaksuvat ergonomian ja teknologian helpommin käyttöön.
Japanissa ergonomiaa toteuttavat robotit, jotka ovat kuin ”ihmiset”. Inhimillistä kontaktia
tarvitaan kuitenkin ihmisiltä, se on tärkeä ja hyvä asia. Koulutus on yksi tie muuttaa toimintaa
myös niiden hoitotyöntekijöiden kohdalla, joilla on matalampi koulutus. Ehkä myös ”
kädestäpitäen tuki”. Myös työntekijöiden antama psykososiaalinen tuki kaiken aikaa on tärkeä.
Konferenssin lopuksi Tore Larsson kiitti kaikkia konferensiin osallistujia.
Paluu Suomeen
Kotia kohti lähdimme perjantaina 18.9. 2015 Kefaloniasta klo 18.00. Lento lähti klo 20.35 ja
Ateenaan saavuimme klo 21.35. Ateenan kentällä odottelimme Zyrichin lentoa, joka lähti klo 6.25.
Zyrichin saavuimme klo ……ja Helsinkiin lento lähtee klo 11.40. Perille Helsinkiin saavuimme klo
15.30. Sen jälkeen kohti Ylivieskaa junalla, joka lähti klo 18.30. Kotona klo 00.30. Matkustamiseen
meni aikaa n. 28 tuntia.
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Oma oppiminen

Kansainväliseen seminaariin osallistuminen oli huikea kokemus ja hienoa olivat myös se, että
Jokilaaksojen kulutuskuntayhtymä ja Oulaisten ammattiopisto tulivat kansainvälisesti tutuksi. Koin
myös, että ergonomisista osaamista arvostettiin ympäri maailmaa ja sen eteen haluttiin tehdä
lisää työtä. Meidän omat opettajat, Leena Lähdesmäki ja Soile Tikkanen olivat tehneet hienoa
työtä ja he olivat tehneet sitä todella paljon. Tulokset kaikkinensa ovat erittäin hyvät ja projekti
varmasti jatkuu toisessa muodossa, myös tulevaisuudessa. Kiitän myös tällaisesta
mahdollisuudesta, jonka sain ja myös apurasta, joka mahdollisti matkan toteuttamisen. Oman
oppimisen kannalta, minulle on tärkeää, että jatkossa kuuntelen enemmän englannin kieltä.
Kuunteleminen jää pienenpään osaan nykyisellään ja se vaatii lisää harjaantumista.

