Johtava hoitaja Pirjo Laurila ja
talonmies-laitosmies Esko Pellonpää ovat tyytyväisiä sähkön
toimintavarmuuteen Pelkosenniemen terveyskeskuksessa.

Siispä sähkön toimintavarmuus on
meille lähestulkoon elintärkeä asia,
Laurila kiteyttää.
Pakkasen äytyessä yli 30 asteeseen
tulee mietittyä joskus illalla kotonakin
että mitä jos sähköt täällä katkeaisivat,
Pellonpää myöntää.
Kovilla kesäisillä ukonilmoilla on
ollut joitakin ihan lyhytaikaisia katkoksia, mutta niistä ei ole ollut haittaa, hän
toteaa 18 vuoden kokemuksella.

Sähkö on tärkeä
Pelkosenniemen terveyskeskuksen vastaanotossa
on tammikuun yli 30 asteen
paukkupakkasessa hiljaista.
Asiakkaita ei juuri näy,
mutta silti terveyskeskus on
valmiudessa sairastuneen
tulla.
Johtava hoitaja Pirjo Laurila
ja talonmies-laitosmies
Esko Pellonpää tutkailevat
vastaanottotilan lämpötilaa.
Lämmintä on.
- Sähkö on meille aivan
välttämätön apulainen.
Ilman sitä monet toiminnat
jumittuisivat melko nopeasti, Laurila sanoo.

apulainen
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän terveyskeskus lämmitetään öljyllä, mutta öljypolttimet ja kiertovesipumppu toimivat
sähköllä.
Sähkökatkoksessa valot, lämmitys ja
ilmanvaihto sammuisivat ja vuodeosastolla alkaisi nopeasti tulla vilu, ruuanlaitto keskeytyisi ja laboratorion herkät
laitteistot voisivat näyttää vääriä
tuloksia.
Vastaanoton ja vuodeosaston välisten
ovien koodilukot toimivat sähköllä,
mutta ne voi avata myös avaimilla.
Tietyt elintärkeät laitteet, kuten
sydämen elvytykseen käytettävät
laitteet, valvontalaitteet ja tippalaitteisto käynnistyisivät katkoksessa akuilla,
mutta niiden teho ei riittäisi muutamaa
tuntia kauempaa.
Toimintavarman ja tasalaatuisen
sähkön merkitys näkyy myös laboratoriossa. On tärkeää, että herkillä mittauslaitteilla saadaan tehtyä luotettavia
tutkimuksia.

Sähkö palvelee kuntayhtymää myös
tiedonsiirrossa. Tietokoneilla tulee
keskussairaalasta hoito-ohjeita ja
asiakastietoja. Myös röntgenin digitalisointi nopeuttaa ja helpottaa sähköistä
tiedon siirtoa palvellen siten alueen
asukkaita.
Laurila kertoo kunnan hankkineen
vanhainkodille vanhusten käyttöön
tietokoneen toivoen sähköistä tiedonsiirtoa palvelemaan laajemminkin asukkaita
harvaanasutussa kunnassa.
Pelkosenniemen-Savukosken
kansanterveystyön kuntayhtymässä on
47,5 työntekijää.
Pelkosenniemellä on lääkärinvastaanotto, laboratorio, röntgen, kuntoutusosasto, vuodeosasto ja kotisairaanhoito.
Terveyskeskuksen pesula on vuokrattu
yksityisyrittäjälle.
Savukoskella toimii kuntayhtymän
lääkärinvastaanotto, hammashoitola,
neuvola ja eläinlääkärin vastaanotto.

Gallup
Riitta Uimarihuhta
Kemijärvi
1) Koillis-Lapin Sähkö
välittää Isommus-Energian
myymää sähköä. Palvelee
hyvin ja monessa asiassa.
Korjaajan ja neuvoja saa aina
tarvittaessa nopeasti.
2) Ihan kaikessa tarpeellinen.
Etenkin ilman katkoja toimiva sähkö on aina yrittäjälle
tärkeä asia.
3) Hyvin on pelannut. Kylmä
olisi tullut näillä pakkasilla
ilman sähköä.

Raimo Kantola
Pelkosenniemi
1) Koillis-Lapin Sähkö on
vetänyt linjat ja kuljettaa
meille sähköä.
2) Sähkö on aivan välttämätöntä. Yösähkö toimii talkkarina kun ei olla kotona.
Muulloin voi lämmittää puulla.
3) Pakkasilla voi turvautua
varalämmittimiin ja puhaltimiin ettei kiertovesipumppu
pääse jäätymään.

Jarkko Selkälä
Kemijärvi
1) Toimittaa sähköä asiakkaille, Koillis-Lapin Sähköltä

Tammikuun pakkasten paukkuessa yli 30 asteessa teki mieli pysytellä lämpimässä, mutta
pakkasta pelkäämättä teimme asiakkaille muutaman kysymyksen sähköasioista.

lisälämmittimiä. Päinvastoin
olen saanut pienentää pattereita, ettei kotona ole liiankin kuuma.

1) Mikä tehtävä Koillis-Lapin Sähköllä on?
2) Mitä merkitystä sähköllä on jokapäiväisessä
elämässä?
3) Onko sähköstä ollut apua kovilla pakkasilla?

tulee myös Isommuksen
lasku.
2) Olisi kovin alkeellista ilman sähköä, kun kaikki laitteet toimivat nykyisin sähköllä. Mökilläkin sähkö on jo
ihan välttämätön. Veden
siellä voi kantaa, mutta valot,
jääkaappi ja muut sähkölaitteet ovat tarpeellisia niin kotona kuin mökillä.
3) Kotona on puusähkölämmitys. Näin pakkasilla säästetään sähköä polttamalla
enemmän puita kuin muulloin. Mökeillä voi käyttää
lisäpattereita, mutta kotioloissa ei ole tarvinnut turvautua lisävarusteisiin.

Jorma Virta
Pelkosenniemi

Pirkko Hämäläinen
Kemijärvi
1) Koillis-Lapin Sähkö on sähkön jakeluyhtiö ja tiedottaa
sähköön liittyvistä asioista.
2) Helpottaahan se elämää
kaikin tavoin kun valoa,
lämpöä ja virtaa riittää.
3) Pakkasilla en ole tarvinnut

1) Koillis-Lapin Sähkö hallitsee johtoja ja kuljettaa meille
virtaa. Tätä kuljetusfirmaa ei
saa myydä!
2) Koko yhteiskunta menisi
sekaisin, jos sähkö loppuisi.
Itse lämmitän puulla, mutta
vesipumppu toimii sähköllä.
Valoihin tarvitsen sähköä.
3) Hyvin on pelannut pakkasillakin. Sähköä voi
säästää polttamalla tulisijoissa puita tai hankkimalla
lisälämmittimiä.

Suoraveloituskilpailun

palkinnot on arvottu
500 euron matkalahjakortin voitti Mika
Saastamoinen Martilta
ja 100 euron lahjakortin
Pirkko Puikko
Kemijärveltä. Kuvassa
onnettarena Vappu Tyvi
(oik.) ja sähkölaskuttaja
Maija Virkkula.

