
Kemijärvi 150 vuotta 

Kemijärven sairaanhoitajakoulutuksen aloitus 

Haluan kirjoituksellani kunnioittaa Kemijärven kaupunkia ja niitä päättäjiä, jotka olivat niin 

rohkeita, että saivat Kemijärvelle sairaanhoitajakoulutuksen vuonna 1986.  Meitä haki 

koulutukseen 350 yo-pohjaista henkilöä ja kahdeksantoista meistä valittiin ja kolmetoista valmistui 

syyskuun alussa 1988.  Meistä viisi oli läänin ulkopuolelta ja loput eri puolilta Lappia. Koulutuksen 

aloitus myöhästyi hieman opetusbudjetin vuoksi ja siksi valmistuimme vasta syyskuun alussa 1988. 

Kemijärvi oli Kemin filiaali, koska Rovaniemi katsoi että kenttä ei vedä enää lisää sairaanhoitajia ja 

Kemijärvellä ei ole mahdollisuutta korkeatasoiseen koulutukseen. Koulutus avattiin sanoilla: ”Se 

pyörii sittenkin”. Olen tuon ensimmäisen ryhmän jäsen ja opiskellut sen jälkeen vielä todella paljon 

työn ohessa mm. terveydenhoitajaksi, työterveyshoitajaksi, terveyshallintotieteen maisteriksi sekä 

turvallisuus- ja työsuojelupäälliköksi. Moni meidän ryhmästä on kulkenut samanmoisia 

koulutuspolkuja eteenpäin. Koulutuksen tasoa siis epäiltiin paljon. Mutta kuten huomaatte, epäilys 

on ollut ihan turhaa.  Monien uusien asioiden edessä ihmisillä on paljon olettamuksia ja 

epäluuloja, kunnes toiminta vakiintuu ja siitä on silloin todella vaikea luopua. 

Sairaanhoitajakoulu aloitti remontoiduissa tiloissa Vapaudenkadulla ja aloitusta juhlittiin 

kakkukahveilla. Paikalla oli valittujen opiskelijoiden lisäksi Kemin sairaanhoitajakoulun rehtori 

Tuula Pihlajaniemi, sairaanhoidon opettaja Maija Rask, sairaanhoitajajohtaja Tuija-Leena 

Juutilainen sekä kaupunginjohtaja Kaarlo Liimatainen ja Kauko Kunnari lääninhallituksen 

kouluosastolta. Kemijärven sairaalan johtajahenkilöt ylihoitaja Silja Ulkuniemi ja ylilääkäri Jukka 

Viinikka sekä terveyskeskuksen johtava lääkäri Martti Hämäläinen näkivät tilanteen positiivisena ja 

kertoivat, että oppilaat otetaan vastaan hyvillä mielillä. Koulussa oli todella osaava ja taitava 

kanslisti Raila Kostamovaara sekä laitoshuoltaja Martta Ruha. Hän oli kuin lempeä äiti meille, joka 

seurasi että meillä kaikilla oli hyvä olla. Koulussamme vieraili monia opettajia liittyen kulloinkin 

opiskeltavaan asiaan. Anestesiologi, kipulääkäri ja psykoterapeutti Ari-Matti Huotari opetti meille 

mm. anatomiaa ja fysiologiaa.  Ari-Matin kanssa olen tehnyt viime vuosina yhteistyötä paljon, kun 

hän on opettanut työpaikkani lääkäreitä, hoitajia ja fysioterapeutteja.  

Suurin osa meistä opiskelijoista asui Särkikankaalla asuntolassa, mutta esim. minä ja yksi toinen 

opiskelija vuokrasimme keskustasta omakotitalosta yläkerran huoneet. Vilma oli upea 

vuokraemäntä. Harjoituspaikkamme olivat ympäri Lappia ja Kemijärven lisäksi olin 

harjoittelujaksoilla mm. Rovaniemellä lastenosastolla, Torniossa mielisairaalassa, Kemissä 

silmäosastolla, Savukoskella ja Pelkosenniemellä neuvoloissa sekä Keminmaalla 

terveyskeskuksessa. Minulla on paljon mukavia muistoja noista jaksoista ja reissuista eri puolilla 

Lappia. Teimme myös porukkana retkiä Suomulle ja Pyhätunturille sekä keräsimme rahaa 

Rodoksen reissua varten mm. pitämällä karaokeiltoja Hotelli Kemijärvessä. Rodokselle lähdimme 

valmistuttuamme kahden viikon reissulle, johon saimme varat tekemällä näitä erilaisia 

tempauksia.  

  



Erityisesti mieleen ovat jääneet porukan yhteishenki, koulutyön ohella olleet reissut johon osaan 

myös opettajat osallistuivat. Tuija-Leena oli vanhanajan opettaja ja mm. sänkyjen petaus tehtiin 

sotilaallisen tarkasti kulmat viikaten. Vapaa-aikana Tuija-Leena oli kuitenkin ihan rento ja otti mm. 

meitä opiskelijoita kyytiin, kun menimme viikonloppureissulle kotiin.  

Teimme myös reissun Helsinkiin ennen valmistumistamme. Silloin meidän mukana oli 

sairaanhoidonopettaja Irma Tuisku. Irman kanssa kävimme myös Levillä ja Ylläksellä. Helsingissä 

kävimme mm. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä historian museossa sekä alkoholisteja 

hoitavassa parantolassa. Kiitoksen haluan antaa myös Kemijärven kaupungin lisäksi ruokapaikalle, 

jossa kävimme syömässä koulupäivinä. Se sijaitsi entisen postin vieressä. Kiitokset teille kaikille, 

jotka teitte meille ruokaa. Kun valmistuimme, annoitte meille jokaiselle yhden ruusun.  Tätä 

kaikkea kutsun yhteisöllisyydeksi, joka voi levitä ja kasvaa kun ihmiset ovat ystävällisiä, avuliaita ja 

huomaavaisia toisiaan kohtaan.  Me opiskelijat arvostimme todella paljon meitä jokapäiväisessä 

opiskelussamme tukeneita ihmisiä. Tässä kohdin kollektiivinen tietoisuuden taso oli kehittyvää.  

Pohjoisella alueella on oma ainutlaatuisuutensa, jota tulisi vaalia ja kehittää. Kaikki on niin hyvää ja 

laadukasta kuin se yhdessä ajatellaan olevan ja tehtävän. Valmistuessamme terveyskeskuksen 

johtava hoitaja Kaarina Hourula korosti potilaan mahdollisuutta osallistua omaan hoitoonsa ja 

hoitotyön yhtenä kriteerinä olevan vuorovaikutuksen laadun, inhimillisyyden ja lämmön. Nämä 

kriteerit voimme allekirjoittaa ja nähdä että jo tuolloin katsottiin tulevaisuuteen. 

Katson, että edelleen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vuoksi koulutusta tulee tarjota 

laajemmin kuin keskittämällä koulutukset pelkästään kasvukeskuksiin.  Olen opiskellut yliopisto-

opintoja sekä Oulun, Lapin että Itä-Suomen yliopistoissa.  Kaikilla näillä on oma paikkansa. Meistä 

valmistui Aila Jaakon sanoin persoonallisia hoitajia, joita kasvatti erittäin pieni ja tiivis yhteisö. 

Kasvoimme nuorina aikuisina vaativaan ammattiin, mutta myös ihmisinä joiden kasvamisen polku 

on jatkunut eteenpäin. 

Kemijärven ja Lapin kaunista luontoa, yhteisöä ja ihmisiä kunnioittaen 

Kemijärveltä ensimmäiseltä sairaanhoitajakurssilta vuonna 1988 valmistunut hoitaja   

 



 

 

 

 

 


