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Puheenjohtajan tervehdys
Syksyn alussa pääsimme siirtymään takaisin 
kohti normaalimpaa opiskelijaelämää,
kiitos Viron hallituksen asettaman vaati-
muksen rokotepassista. Ahkerat tapah-
tuma-, hyvinvointivastaavamme ja jäse-
nistömme onkin loistavasti hyödyntänyt 
tätä mahdollisuutta ja olemmekin saaneet 
nauttia monista hienoista tapahtumista. 

Silti meidän kaikkien olisi hyvä muistaa miten oma toimintamme vaikuttaa 
toistemme turvallisuuteen. Hyvänä esimerkkinä on jälleen Tartossa jyllännyt 
flunssa joka on kekseliäästi nimetty ”fuksirokoksi” tai ”fuksi ebolaksi”. Olisikin 
tärkeä pitää mielessä, että vaikka olisikin vain vähän kipeä niin malttaisi jäädä 
kotiin parantelemaan oloaan eikä altistaisi muita millekään taudille. 

Ymmärrän hyvin myös tämän vaikeuden, sillä FOMO on usein kova, varsinkin 
kun tapahtumia ei pitkään aikaan ole ollut ja monille tämä syksy on ollut 
ensikosketus kovasti odotettuihin opiskelijarientoihin. Haluankin muistuttaa, 
että vaikka se tapahtuma, joka juuri nyt on tulossa vaikuttaa kaikista parhaalta 
ikinä tai ainutlaatuiselta niin harvemmin ne ovat sitä. Uusia menoja tulee kyllä 
kyllästymiseen saakka, kavereiden kanssa ehtii tanssilattiaa tampata 
kyllästymiseen asti ja olut sammiot eivät Tartosta tyhjene juomallakaan. 

Niklas
TaSLO:n puheenjohtaja 2021

Valitettavasti vielä on matkaa siihen aikaan, 
mikä ennen pandemiaa vallitsi ja monelle 
oma ja muiden turvallisuus on edelleen 
mieltä polttava kysymys, sillä on paljon 
mitä emme vielä tiedä rokotteen lopul-
lisesta suojakyvystä tai Covid-19sta. Silti 
uskallan olla varovaisen optimistinen, että 
pahin rajoitusten aika on takanamme ja 
pystymme vuoden, kahden sisään siirty-
mään takaisin yhteiskunnan ja sitä kautta 
TaSLO:n normaaliin toimintaan. Nähtäväksi 
tosin jää miten Covid-19 jää osaksi elämää 



After a full year of anticipation and restless waiting, TaSLO’s annual gala is up 
and running again. We are delighted to finally celebrate with you!

The process of putting together tonight’s gala was a rollercoaster of emotions 
and late night puzzling to make all the pieces fit together. First, the anticlimax 
of postponing 2020’s gala, followed by a sudden outburst of hustling and 
bustling in the party assembly process. Coordinating such an event, I learned 
a great deal on team work, organization and how many small details I have 
previously overlooked. Thanks to our amazing vuju-crew, everything was 
eventually solved elegantly and with a pinch of humor. I want to thank everyo-
ne for their hard work and dedication in making this long wait 
edevening, at last, come true

Duodecim onnittelee 25-vuotiasta TaSLoa!

Happy birthday TASLO!
Sonja Mattson CIII

The common denominator here is, of course, 
TaSLO. We celebrate TaSLO, the opportunities 
it has given us and the memories from it, 
which we cherish. TaSLO allows Finnish- and 
other international medical students in Tartu 
to connect; as well as network with medical 
organizations in Finland to help build a strong 
career path. We have all chosen to take a leap a 
faith, move to Estonia and dedicate our futures 
towards helping others. 

Due to the Covid-19 pandemic, the past years 
have been filled with change. As adaptive 
beings, change inevitably leads to growth. I, 
for one, feel my new reality has forced me to 
open my mind and see things in a widened 
light. Despite everything we have missed or 
lost in this global turmoil, I hope the positive 
outcomes, which have arisen alongside, are 
not neglected. 

Perhaps, a new skill was developed, a deeper connection was built or attending 
events, such as tonight, feels extra special. I encourage you to take some time to 
look around, appreciate those whom surround you and just enjoy this moment. On 
that note, let’s sing our hearts out and see you on the dance floor!

Sonja Mattson, Your Annual Gala Organizer
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133 000 syytä
HERÄTÄ
AAMUISIN. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Vapaus tehdä työnsä hyvin

Luotamme työntekijöihimme. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja 
kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan. Eksotessa edut 
säilyvät toimipisteestä toiseen siirryttäessä.

Meillä työskentelee ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
ihmisistä

Tiivis terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö luo Eksotesta monien 
mahdollisuuksien työpaikan. Lääkäriopiskelijoiden mielestä 
Eksotessa on hyvä työilmapiiri.(* Meillä työskentelee myös nuorten 
lääkäreiden valitsema Vuoden Lääkärikouluttaja 2014.  
(* Mediuutiset: Lääkäreiden työnantajamielikuvatutkimus 2013

www.eksote.fi

Hyvissä käsissä.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Pidämme hyvää huolta koulutettavista lääkäreistä

www.eksote.fi/rekry

Työmahdollisuudet ovat Eksotessa monipuoliset ja helposti yhdisteltävissä. Meillä voi työskennellä 
esimerkiksi jollakin alueemme 11 terveysasemasta tai laajan päivystyksen keskussairaalassa 
(Ekks) Lappeenrannassa. Edut säilyvät toimipisteestä toiseen siirryttäessä. Tiivis terveydenhuollon 
toimijoiden yhteistyö luo Eksotesta monien mahdollisuuksien työpaikan. Koulutus on meillä 
suunnitelmallista, säännöllistä ja sitä muokataan jatkuvasti vastaamaan koulutettavien tarpeita 
ja yliopistojen vaatimuksia. Erikoistuvalle lääkärille tarjoamme 2 viikon palkallisen lukuloman 
erikoislääkäritenttiin. Eksote tarjoaa hyvät erikoistumismahdollisuudet useimmille erikoisaloille.

Terveysasemamme ovat saaneet opiskelijoilta erityisen hyvää palautetta seniorituesta sekä 
suunnitelmallisesta, kouluttajalääkäreiden ohjaamasta koulutuksesta. Myös sairaalamme on 
palkittu kandiystävällisesti ansioituneena työpaikkana. Erityistä kiitosta on ansainnut loistava 
työilmapiiri, toimivat konsultaatiomahdollisuudet, hyvä vertaistuki ja kattava perehdytys. Oheiset 
lainaukset ovat meidän eri yksiköissä erikoistuneilta ja kesätyöntekijöiltä: 

”Seniorituki oli aivan loistavaa – aina puhelimen päässä ja tarvittaessa myös paikan päällä.”
”Rento ja kannustava ilmapiiri!” 
“Erikoistuvien välinen kollegiaalisuus kantaa tosi pitkälle”
“Matala kynnys konsultoida eri erikoisaloja”

Haluatko kuulla, mitä tarjottavaa meillä on sinulle? 
Lähetä CV:si osoitteeseen: talent.manager@eksote.fi 
tai soita +358 40 672 7446

1. Anni

2. 21

3. Helsinki/Tampere, Finland

4. My hobby was attending matriculati-
on examinations <3

5. Väike kuuba mojitos

6. Selective hearing

7. You’re doing amazing sweetie!
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1. Ellen

2. 20

3. Helsinki

4. Tiktok star

5. Shots @ shooters <3

6. Tourette’s

7. Lite bättre

Ykkösten esittely
1. Name? 2. Age? 3. Where are you from? 4. Life before med 
school? 5. Best thing in Tartu? 6. What disease would you iden-
tify yourself as? 7. What motto do you live by?

1. Anni

2. 21

3. Helsinki/Tampere, Finland

4. My hobby was attending matriculati-
on examinations <3

5. Väike kuuba mojitos

6. Selective hearing

7. You’re doing amazing sweetie!



1. Santeri

2. 22

3. From Finland. 

4. Before med school I worked at a 
grocery store for over a year.

5. Best thing about Tartu is the 
amount of students. 

6. Alzeimer’s disease. 

7. ”Time is never wasted, when 
you’re wasted all the time” 

1. Edith 

2. 19

3. Finland

4. College dropout

5. Shooters

6. Amnesia 

7. Live, Laugh, Love



1. Tomi-Iiro

2. 22 

3. From Hämeenkyrö & Tampere, 
Finland

4. Gap years and babysitting 

5. All the amazing and kind 
people!

6. kuru (also called the laughing 
disease)

7. Ei hätää/No worries

1. Isla 

2. 20

3. Espoo, Finland

4. Insta baddie

5. Shooters

6. Narcissism 

7. Y.O.L.O



1) Maria 

2) 22

3) Espoo, Finland

4) Depressing

5) Everything and everyone are so 
close

6) Social anxiety disorder

7) Tomorrow is another day

1. Siiri

2. 21

3. Vantaa, Finland

4. It was nice ! Work & studies 

5.  Bolt & new friends

6. IBS

7:  Kaikki järjestyy 

1. Erika

2. 31

3. Espoo

4. Väärällä alalla

5. Harrastusmahdollisuudet

6. Levottomat jalat

7. A good life is inspired by love 
and guided by knowledge.



1. Mint

2. 18

3. Bangkok

4. Pretty happy

5. Rimi mini

6. DID

7. Believe in yourself

1. Erika

2. 31

3. Espoo

4. Väärällä alalla

5. Harrastusmahdollisuudet

6. Levottomat jalat

7. A good life is inspired by love 
and guided by knowledge.



1.  Ville

2.  21

3.  Finland

4.  SYK IB, work

5.  Lembitu Konsum

6.  MEV-1

7.  It really do be like that someti-
mes

1. Anna-Sofia 

2. 21 vuotta nuori

3. Helsinki

4. Changing diapers and war-
ming porridge

5. Not having to use the public 
transport

6. Chronic procrastination

7. It is what it is :’)



Anna-Sofia Simula 
Ylilääkäri, palvelupäällikkö
040 129 4676  anna-sofia.simula@essote.fi

Meillä voit työskennellä pienessä tai suuressa terveys
keskuksessa, paikan päällä tai etänä. Tuemme myös 
tutki muksen tekemistä. Jos olet kiinnostunut hallin
nollisista tehtävistä, työnkuvasi on räätälöitävissä.

KATSO
AVOIMET PAIKAT!

ASUNTOETU
Asustele mei-
dän piikkiin

RAVINTOETU
Lounasta tai 
päivällistä

SPORTTIETU
Liiku ja pidä 
huolta itsestäsi

KULTTUURIETU
Elämyksiä
arkeen

TYÖMATKAETU
Asutko kauempana?
Tuemme työmatkojasi

PUHELINETU
Aina uusin puhelin 
käytössäsi



1. Missä olit kandina

2. Mieleenpainuvin tapahtuma kesän ajalta

3. Mitä opit?

4. Terveiset tuliville kandeille?

Ensimmäinen kandikesäni 
Cursus V

1. Kymenlaakson keskussairaalan sisätautiosastolla. 

2. Näitä on paljon! Positiiviset palautteet potilailta jää aina mieleen. Ensim-
mäinen akuutti sydäntapahtuma sai myös muutamat hikikarpalot valumaan..

3. Uusia pientoimenpiteitä, sisätautisten ongelmien erotusdiagnostiikkaa, 
lääkehoitoa ja nesteytystä, varmuutta potilastyöhön.

4. Kaikkia jännittää, etkä ole maailman surkein kandi vaikka alkuun siltä 
tuntuisikin! Työpaikkoja on hyvin erilaisia, rauhallisista vuodeosastoista vaa-
tivampaan meininkiin. Jälkimmäisestäkin kuitenkin selviää, ja oppimiskäyrä 
on hurja. Älä ole liian ankara itsellesi. Joka päivä olet edellistä viisaampi! 

Iida Nikkilä

1. Turun kaupunginsairaalassa geriatrisella osastolla.

2. Turun kaupunginsairaalassa on myös päivystysvelvollisuus. Ensimmäinen 
päivystys oli varmaan yksi mieleenpainuvimmista asioista. Se olikin sitten 
todellinen sukellus syvään päähän. Kaikessa haastavuudessaan päivystykset 
olivat kuitenkin kesän parasta antia. Vastaan tuli kaikkea mahdollista akuutis-
ta vatsasta verensokerin hoitamiseen, sekä saattohoidon lääkemuutoksista 
potilaan kuulon palauttamiseen onkimalla Kaleorid korvakäytävästä.

 
Sini Nieminen

www.mediapu.fi



3. Lääketieteellisesti opin toki paljon. Geriatrisella osastolla oppi myös paljon po-
tilaan toimintakyvyn arvioinnista ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä. 
Ehkä tärkeimmät opit olivat kuitenkin loppujen lopuksi ymmärrys siitä, että kaik-
kea ei tarvitse tietää. Myös erikoislääkärit konsultoivat herkästi toisten erikoisa-
lojen lääkäreitä. Epävarmuutta oppii myös sietämään. Joskus (usein) paraskaan 
ratkaisu ei välttämättä lopulta osoittaudu oikeaksi. Asiat eivät tosielämässä aina 
mene kuten lääketieteen oppikirjaesimerkeissä.

4. Jokaista jännittää ensimmäinen kandikesä. Uuteen työpaikkaan kannattaa 
mennä avoimin ja uteliain mielin. Pysy nöyränä. Kysy ja kuuntele. Osoita arvos-
tuksesi kaikille ammattiryhmille. Voit oppia heiltä paljon. Älä epäröi konsultoida. 
Se kuuluu lääkärin työhön.

www.mediapu.fi



1.  Satasairaalan päivystys, Pori

2. Päivät ensihoidon liikkuvan lääkäriyksikön mukana. Näissä päivissä vauhtia ja 
tilanteita riittää, vaikka joskus päivä kuluu pääasiassa odotteluun. Oli mahtavaa 
seurata kokeneempien kollegoiden ammattitaitoista työtä ja erityisesti kykyä 
pysyä rauhallisena vaikeidenkin tilanteiden keskellä. 

3. Päivystyksessä jokainen päivä on erilainen ja vaihtelua päivän sisälläkin on 
paljon. Opin yleisimpien akuuttia hoitoa vaativien tilojen ensihoidosta. Päivytyk-
sessä tehdään myös paljon toimenpiteitä. Vaikka uutena kandina kaikki ei aina 
onnistu ensimmäisellä yrittämällä, niin kädentaidot kehittyvät nopeasti.

4. Päivystyksessä elämä on parhaimmillaan. Siitä huolimatta muistakaa pitää ke-
sällä myös reilusti lomaa ja aikaa rentoutumiselle raskaan kouluvuoden jälkeen

Karri Suominen

1. Kurikan terveyskeskuksen akuuttivuodeosastolla

2. Mieleenpainuvinta oli lämmin vastaanotto ensimmäisinä työpäivinä! Kollegat 
oli todella mukavia, kaikkea sai kysyä ja ihmetellä. Vaikka kovin jännitti ja kaikki 
tuntui hankalalta alkuun niin mahtava työporukka helpotti tätä urakkaa aivan 
valtavasti.

3. Helppo, yksinkertainen ja suoraviivainen kandipotilas on myytti :D

4. Kannattaa rohkeasti hypätä syvään päätyyn, koulu tarjoaa mahdollisuudet 
pärjätä, loput tarvii itse ottaa haltuun. Mitä enemmän pääsee tekemään sitä 
nopeammin oppii

Jani Mälkönen



Sonja Andberg

1. Katriinan Sairaala

2. Päästiin hiljaisena päivänä opettelemaan luomen poistoa ja kierrettiin koko 
osasto poistellen turhia luomia potilailta. 

3. Vaikka alussa oli aika epävarma olo niin oli mukava huomata, että kyllä sitä on 
koulussa oikeesti jotain oppinu ja niitä asioita osaa.

4. Ei ole tyhmiä kysymyksiä ja kysymällä saattaa päästä mukaan tekemään kaik-
kee mielenkiintosta.

Älä lähde päivystymään ilman kunnon eväitä! t: Iida



SML:n kuulumiset

Heipä hei kaikki rakkaat TaSLOlaiset!

Suomen Medisiinariliiton hallituksella on ollut kiireinen vuosi. Vaikka tässä 
vietetäänkin paria viimeistä hallituskuukautta ja kausi alkaakin kääntymään 
jo ehtoon puolelle, niin tehtävää riittää! Suurin osa vuodesta on tehty hom-
mia etänä, mutta syyskuun puolessa välissä Tuohilampi-seminaarin päästiin 
ensimmäistä kertaa porukalla tapaamaan. Vuosi huipentuu liittokokoukseen 
Turussa marraskuun puolivälissä, välissä, jossa puidaan ja painetaan läpi koko 
vuoden teemaksi osoittautunut liiton linjapaperi ja valitaan seuraavan kauden 
hallituksen jäsenet.

Hallitusta ovat työllistäneet useat kannanotot 
esimerkiksi digipedagogiikan, ruotsinkielisten käy-
pähoitosuositusten ja opiskelijoiden rokottamisen 
suhteen. Hommia painetaan vielä loppuvuoteen 
asti, samalla valmistaen seuraavalle hallitukselle 
koosteita kuluneesta vuodesta ja jatkosuunnitel-
mia. Ulkomailla opiskelevien akseli on ollut aktiivi-
sena ja etenkin yhteistyö Riian vastaparin kanssa 
on ollut mallikasta, tästä suuri kiitos sinne.
Olemme saatu alkeille uutta tapahtumaa ulkomail-
la opiskeleville ja lisätty keskustelua Valviran kanssa 
yhdessä Lääkäriliiton edustajan kanssa. Ensi kevää-
nä Tartossa järjestettävä Balttiakoulutus tapahtu-
nee paikan päällä ja päästään jälleen näkemään 
muita kandiseurojen jäseniä kasvotusten sekä 
vaihtamaan kuulumisia muunkin kuin kuvaruudun 
kanssa. 

Oma aikani edunvalvonnallisissa tehtävissä alkaa olemaan loppusuoralla, kun Tarton aika 
minusta ensi keväänä jättää. Olen päässyt tapaamaan monia uusia, upeita tuttavuuksia 
Suomesta sekä ulkomailta. Joukossa on voimaa ja tässä porukassa ollaan tekemisen yti-
messä. Kehotan lämpimästi lähtemään joukkoon mukaan jo opiskelujen alkuvaiheessa, 
mutta miksei myöhemmässäkin vaiheessa. Opintojen ohella tehtävät kokous/edustus-
matkat ovat hyvä tapa nähdä miten muualla hommat hoidetaan. 

Lopuksi haluaisin omalta osaltani kiittää menneitä ja nykyistä hallitusta kuluneista vuo-
sista. Omia opintojani ovat suuresti rikastuttaneet kanssakäymiset hallitusten kokouk-
sissa ja epämääräisten suunnitelmien suunnittelut yön pikkutunneilla, loputtomalla 
optimismilla silmäkulmassa. 
Hyvää syksyä ja loppuvuotta!

SML-edustaja Karri 

Kuvan ottanut ja ominluvin muokannut TaSLOn hallituksen pj Niklas Mäkelä
 



TULE LÄÄKÄRIKSI 
VANTAAN SAIRAALAAN
Meillä on sinulle tarjolla töitä – sijaisuuksia ja myös pysyviä virkoja! 
Mahdollisuuksia on monia: Peijaksen sairaalassa on kaksi geriatrista  
akuuttiosastoa ja Kotisairala, Katriinan sairaalassa kuntoutusosastoja  
ja geriatrinen poliklinikka.

Voit työskennellä meillä jo kandivaiheessa neljännen vuosikurssin jälkeen.  
Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet YEK-vaiheen lääkärille ja erikoistuville. 
Voimme myös räätälöidä työnkuvaasi kiinnostuksen mukaan. Saat moniammatillisen 
tiimin tuen ja hyvän perehdytyksen!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: ylilääkäri Sirpa Sairanen 050 312 4464

vantaa.fi/laakariksi



Aurinko liukuu pilven taakse ja maailma hämärtyy. Olen polvillani kui-
valla nurmikolla ja päässäni humisevat sanat ”Nyt testataan, onko teistä 
kirurgeiksi ja miten kestätte kovan paineen alla!”. Otan neulan sormieni 
väliin, jotka eivät sentään tärise. Hengitän syvään ja mietin huolestunee-
na, minkähän tasoiseen kysymykseen tällaiselta fuksilta odotetaan oikeaa 
vastausta. Lipaisen langan päätä, ja sitten se selviää: ”minkä väristä ruoho 
on?” korvaani kuiskataan. Sydämeni jättää lyönnin välistä, ja henkäisen 
nopeasti ”vihreää!”, kun samalla lanka sujahtaa neulan silmästä läpi. Nou-
sen ylös voitonriemuisena ja tuuletan. Me teimme sen. Me selvisimme 
Taslon Amazing Racen viimeisestä rastista!

Lähes samankaltaista tunteiden vuoristomyrskyä on koettu myös Bio-
meedikumin käytävillä. Kurssimäärä on kohtuullinen ja paineen tunnis-
taa siitä, kun ennen anatomian koetta herää keskellä yötä tarkistamaan 
Sobottasta Os Coccygiksen oikeaa kirjoitusasua. Moodle-testitkin ovat 
jo tulleet tutuksi. Liiankin tutuksi, kun jokaisen testin joutuu toistamaan 
useammin kuin kerran. Puhumattakaan siitä tunteesta, kun pipetti 
vipattaen yrität tähdätä DNA:tasi elektroforeesigeelin pienenpieneen 
kanjoniin, ja suorituksen päätteeksi opettaja vieressä huudahtaa tuskas-
tuneena  ”I said slowly!”. 

Raskas opiskelu vaatii raskaat huvit? Niin voisi ainakin päätellä Appron 
jälkeen kuullusta lauseesta ”kotona on kaikki mullin mallin, enkä ym-
märrä mistä ne mustelmat on tullu.” Tai siitä, että allekirjoittanut sai 
riehakkaan Kirjanike-illan seurauksena kyynärsauvat tuekseen jo kolman-
nella kouluviikolla. Fraternicas Fennican fuksiolutpöytä oli vähintäänkin 
mielenkiintoinen kokemus. Ainakin tiedän nyt, miltä tuntuu suorittaa ran-
gaistusta. Toisenlaiset rangaistukset suoritetaankin sitten sunnuntaisin 
Shooters-illan jälkeen, ja maanantaisin palataan opiskelemaan freeseinä 
ja hyvin levänneinä. Yeah right. Onneksi on syksy, joten on ihan ookoo 
myös istua neljän seinän sisällä vilttiin kietoutuneena ja lukea vaihtelun 
vuoksi vaikka Selkeän ajattelemisen taito -kirjaa, jonka kämppäni edelli-
nen asukas oli minulle jättänyt. Ehkä vihjeeksi?

Mustelmia ja menestystä
Erika Pahkala CI



Loppujen lopuksi parasta tässä kaikessa on se, että sekä huvit että hyödyt 
saa kokea porukalla, ja kaikki on vielä edessä! Meillä on ihan mahtava 
fuksiryhmä täynnä lupaavia ihmisiä. Alun kuumottavasta rastista huo-
limatta en vielä tiedä onko meistä kirurgeiksi, mutta lääkäreitä meistä 
toivottavasti tulee.

Onneksi tuskaa tasapainottaa innostus ja uuden oppiminen. 
Histologian tunneilla voi huokailla upeille mikroskooppinäkymille 
ja viron kieltä opiskellessa saa nauraa vedet silmissä, kun käännös 
lauseelle ”What’s your problem?” ei olekaan ”Mis on sinu vika?”. Eikä 
se anatomian koekaan lopulta ollut niin paha. Ohjeita ja tsemppejä 
ollaan saatu kiitettävästi vanhemmilta ja viisaammilta. Tosin olen 
kuullut sekä lauseen ”ensimmäinen syksy on raskain”, että ”siitä se 
vain vaikeutuu”, joten tämä täytynee kokea itse.



MEILLÄ MEHILÄISILLÄ 
ON ELÄMÄ TEHTÄVÄNÄ.
Jos tunnet samoin, tule meille töihin.

Kun joukko lääkäreitä vuonna 1909 perusti Mehiläisen, heidän 
tavoitteenaan oli luoda parempaa terveyttä ja hyvinvointia 
Suomeen. Me mehiläiset jatkamme samaa työtä tänäänkin. 
Jos tunnet samoin, tule meille töihin.

Lääkärinä meillä kehityt ja voit tehdä uramuutoksia vaihtamatta 

työnantajaa. Mehiläinen avaa oven sekä yksityisen että kuntapuolen 

työmahdollisuuksiin. Tavoitteenamme on myös tulevaisuudessa olla 

alan halutuin työpaikka, joka tarjoaa merkityksellistä työtä huippu- 

ammattilaisten koko työuralle. Työmahdollisuuksia lääkäreille löytyy 

monipuolisesti Mehiläisen omista lääkärikeskuksista ja sairaaloista, 

työelämäpalveluista, päivystyspisteistä, Mehiläiselle ulkoistetuilta 

terveyskeskustoimipisteiltä, Harjun terveydestä, Mehiläinen Länsi- 

Pohjasta sekä terveydenhuollon kuntakumppanien kohteista. Olipa 

toiveenasi kokoaikainen, osa-aikainen, päivä-, ilta- tai viikonlopputyö 

työsuhteessa tai yrittäjänä, saat henkilökohtaista tukea valinnoillesi 

ensi hetkestä alkaen.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:

Merili Luht 
Baltian rekrytointiliiketoiminnan päällikkö
merili.luht@mehilainen.fi 
puh. +372 50 486 94
 
Karo Vainionpää 
Aluejohtaja, Baltian maat  
karo.vainionpaa@mehilainen.fi 
puh. +358 45 879 2292
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Ajattelen, että konkreettisesti oma tieni lääkäriksi kasvamisessa alkoi viitisen 
vuotta sitten, kun pari kuukautta opiskelleena lääketieteen rebasena pääsin 
ensimmäistä kertaa vetämään lääkärintakin päälleni eräässä suomalaisessa 
keskussairaalassa. Hämärästi muistan joskus aiemmin tuosta hetkestä haaveil-
leeni – miten hienolta tuntuisikaan vihdoin päästä valkotakin helmat hulmuten 
liitelemään ympäri sairaalaa. Mutta se siitä haavekuvasta, ei ollut hienoa. Tuntui 
lähinnä teatterilta. Vaikkakin myös jännittävältä, niin ennen kaikkea kuitenkin 
huijaukselta. Tunsin paljon läheisempää yhteenkuuluvuutta laitoshuoltajien kuin 
muiden valkotakkisten kanssa. Sitä työtä sentään olin joskus kesätöinä tehnyt, 
siitä jotain ymmärsinkin. Lääketieteestä olisin lähinnä osannut nimetä luita ja 
lihaksia, ehkä jokusen jänteenkin, mutta niistä ikävä kyllä tuli kovin vähän kes-
kustelua sisätautiosastolla.

Jotenkin tuosta äärettömän epävarmuuden ja ulkopuolisuuden hetkestä, jolloin 
puoliksi ajattelin koko lääkiksessä opiskelun olevan päiväunta vaan, on tultu tä-
hän päivään. Tänään, kuten nykyään lähes jokaisena aamuna, vedin taas kerran 
lääkärintakin päälleni ja kun sen päivän päätteeksi riisuin, olin hoitanut pitkälti 
toistakymmentä päivystyksen petipotilasta, vastannut ensihoidon konsultaatioi-
hin, konsultoinut itse, ollut välillä epävarma ja kaivannut (ja saanut) vahvistusta, 
mutta ennen kaikkea koko ajan tuntenut, että ohjat pysyy omissa käsissä. Jos-
sain vaiheessa näiden reilun viiden vuoden aikana on tapahtunut muutos, jonka 
johdosta nykyään tuntuu jo lääkäriltä. Jossain vaiheessa lääkäriksi kasvu muuttui 
lääkärinä kasvuksi.

Tämän tekstin äärellä pysähdyin miettimään, mitkä hetket ovat tuota kasvua 
saaneet aikaan. Opiskelun rooli teoreettisen tiedon lähteenä on toki kiistä-
mätön, mutta konkreettisimmat askelet eteenpäin olen ottanut kentällä, 
työelämässä. Moni niistä on tullut ikään kuin helpon kautta; onnistumisen 
kokemuksista ja niiden tuomasta itseluottamuksen vahvistumisesta. Osa näistä 
positiivisista sysäyksistä on ollut pienempiä, kuten se kerta, kun ensimmäisen 
kerran kuulin sydäntä auskultoidessa uuden sivuäänen, vaikka sitä ennen 
stetoskoopeista oli kuulunut lähinnä epämääräistä suhinaa ja omien nivelten 
natinaa. Osa taas suurempia, kuten seniorilta saatu suorastaan ylistävä palaute 
hyvin menneen työjakson päätteeksi. Nuo sanat talletinkin puhelimeeni niiden 
hetkien varalle, kun pieni lisärohkaisu olisi tarpeen. Sittemmin olen tosin ym-
märtänyt, että on kestävämpää löytää sisäinen luottamus omaan tekemiseensä, 
kuin roikkua ulkopuolelta tulevien kiitosten ja kehujen varassa.

Lääkäriksi kasvamassa  
Tuula Jokela CVI



Toisaalta kenties tärkeämpiäkin askeleita on otettu sitä vaikeampaa tietä, epä-
onnistumisten kautta. Kuten erään Maailman Hirveimmän Työpäivän myötä, 
jolloin kaoottisena päivystyspäivänä mikään ei onnistunut, enkä muistanut 
edes mikä on J-piste EKG:ssa, kun erikoistuva sitä tenttasi. Sieltä montun pohjal-
ta kesti tovi itseään keräillä, mutta kuten eräs Tarton alumni aikanaan sanoi: ”älä 
ota itseesi vaan mene itseesi”. Pari iltaa kului omassa surkeudessani ja tyhmyy-
dessäni märehtien, mutta lopulta sieltä noustiin nöyrästi vanhaa kertaamalla ja 
samalla eteenpäin menemällä.

Ja eiväthän ne epäonnistumiset tähän päättyneet. Mitä enemmän töitä tekee, 
sitä enemmän alkaa kertyä myös niitä kertoja, kun homma ei mennytkään 
kuin Strömsössä – tai Käypä hoidossa. Miten tuota omaa rajallisuuttaan sitten 
oppisi sietämään, se on minulle vielä mysteeriksi jäänyt. Suurta helpotusta tosin 
tuovat ne pätevät ja rohkeat kollegat, jotka kertovat avoimesti omista virhearvi-
oistaan. En varmasti ole poikkeus ammattikunnassamme, kun olen taipuvainen 
vaatimaan itseltäni virheettömyyttä ja näkemään omat erehdykseni
paljon muita vakavampina. Miten helpottavaa onkaan välillä saada kuulla, ettei 
joku arvostamani kollegakaan jätä taakseen pelkästään täydellisesti hoidettu-
ja ja kohdattuja potilaita. Tähän avoimuuteen haluaisin itsekin päästä ja teitä 
muitakin kannustaa.

Arviointivirheet ja niiden potentiaalisesti vakavatkin seuraukset ovat toki kou-
riintuntuva opetus lääkärin vastuusta, mutta sitten on ollut niitä toisenlaisiakin 
vastuunkannon hetkiä. Jo aivan ammattiurani alkuvaiheessa olen joutunut 
suru-uutisten sanansaattajaksi ja toisaalta saanutkin olla mukana vaikeiden rat-
kaisujen äärellä. Ei sitä luennoilla opi, miten käydä omaisen kanssa keskustelua 
saattohoitoon siirtymisestä, kun aktiivinen hoito vain pitkittää väistämätöntä. 
Tai miten kertoa edellisenä päivänä näennäisesti terveenä sairaalaan tulleelle 
ihmiselle, että tutkimuksissa löytyi syöpä, joka on jo ehtinyt lähettää etäpesäk-
keitä kaikkialle elimistöön. On monta syytä, miksi lääkärin koulutus kestää usei-
ta vuosia ilman oikotien mahdollisuutta, mutta itse pidän tätä yhtenä tärkeim-
mistä. Työhön ja vastuuseen kasvaminen vaatii kypsymistä ja vie väistämättä 
oman aikansa. Sitä ei voi vain suorittaa alta pois, vaikka kuinka haluaisi.
Ja tässä sitä nyt ollaan, loppusuoralla jo. Tällä tiellä toisina päivinä puhkuu intoa 
ja toisina melkein itkee väsymystä, mutta joka päivä tietää, että suunta on 
oikea. Kiitos teille, kollegat, kun olette tätä olleet jakamassa.
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     JUURI SINULLE



Meillä Pohjois-Karjalassa voit luoda oman näköistä elämää ja 

tehdä arkipäivän unelmistasi todellisuutta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruuhkien sijaan meillä on tilaa hengittää ja työ sekä vapaa-aika 
lomittuvat mukavasti.  

- Katkeamaton YEK-putki 
- 20 Terveysasemaa mistä valita 
- Erikoissairaanhoidon monipuolinen koulutustarjonta (viisi tähteä) 
- Monin paikoin uudet tilat (päivystys, lastenkeskus, teho, psykiatria,,,) 
- Joutavuus ja etätyö 
- Oman näköinen ura ja seniorituki 
- Kokonaisuus 6-vuosikurssin 9kk harjoitteluun 

 
Me odotamme juuri Sinua https://www.siunsote.fi/laakariksi-siun-soteen 
 
Lisätietoja: laakari@siunsote.fi     
 Mervi Karttunen 013 330 7173  

Päivi Hirvonen 013 330 9937  
 



RAASEPORI.FI

Haluaisitko tulla meille esimerkiksi  
vuodeksi töihin? Meillä on kokeneet 
ohjaajat, jotka auttavat sinua mielel 
-lään. Mitä taitoja tuot meille ja mitä 
tarvitset kehittyäksesi?

Soita, niin mietitään yhdessä!

Tove Wide  
Johtava lääkäri puh. 019 2892233
tove.wide@raasepori.fi
Raaseporin koulutusterveyskeskus

Hei kollega!

Voit haastatella myös yek-vaiheen lääkäriä  
hänen kokemuksistaan – pyydä yhteystietoja.!



Kipu on yksi yleisimpiä syitä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Mutta mitä kipu 
oikeastaan on? Kansainvälinen kivuntutkimusjärjestö (IASP) määrittelee kivun 
seuraavasti ”[k]ipu on epämiellyttävä aisti- ja tunnekokemus, joka liittyy kudos-
vaurioon tai sen uhkaan, tai tällaista kokemusta muistuttava tuntemus”. (Raja 
2020).

Aiemmin kivun ajateltiin olevan pääasiassa nosiseptoreiden eli kipua aistivien 
reseptoreiden aiheuttama tuntemus, jonka saattoi aiheuttaa esimerkiksi esim. 
tulehdus, kompressio tai iskemia. Nykyään kipuaistimusta ja nosiseptiota pide-
tään selvästi erillisinä ilmiöinä, vaikka ne toisiinsa läheisesti liittyvätkin (Dubin & 
Patapoutian 2010).

Erilaisia kiputyyppejä ja -termejä on lukuisia. Seuraavissa taulokoissa on lueteltu 
lääkärin työn kannalta tärkeitä suomenkielisiä termejä.
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Kipu, osa 1  
Eetu Hopeapuu CIV

Nosiseptiivinen kipu Nosiseptoreiden eli kipureseptorei-
den aktivoituminen kudosvaurion 
uhan tai jo syntyneen vaurion vuok-
si (esim. tulehdus)

Neuropaattinen kipu Kipua välittävän hermojärjestelmän 
vauriosta tai sairaudesta aiheutuva 
kipu (esim. MS-tauti)

Neurogeeninen kipu Kipu on peräisin hermosta, mutta 
vauriota ei tarvita (esim. hetkellinen 
iskemia tai kyynärpään lyöminen 
oveen)

Idiopaattinen kipu Kivun syy on epäselvä

Iatrogeeninen kipu Hoidosta syntynyt kipu (esim. leik-
kauksen jälkitilassa)

Psykogeeninen kipu Psyykkisin mekanismein selittyvä 
kipu

Viskeraalinen kipu Sisäelinperäinen kipu, jota on usein 
vaikea paikantaa ja johon voi liittyä 
heijastekipua. Sydämen hapenpuut-
teesta johtuva kipu on sisäelinkipua 
ja selittää usein laajan ja/tai epä-
määräisen kipualueen

Analgeettinen Kipua lievittävä

Antipyreettinen Kuumetta alentava

Anti-inflammatorinen Tulehdusta vähentävä



Antitromboottinen Osalla kipulääkkeistä on verihiutalei-
den (trombosyyttien) aggregaatiota 
eli toisiinsa kiinnittymistä estävä 
vaikutus. Erityisesti tietyt tulehdus-
kipulääkkeet ovat antitromboottisia, 
merkittävimpänä asetyylisalisyyli-
happo

Hyperalgesia Korostunut kipuaistimus. Jaetaan 
primaariin ja sekundaariseen hype-
ralgesiaan. Primaari hyperalgesia on 
osa normaalia paranemisprosessia, 
kun tulehdusmediaattorit, kuten 
prostaglandiinit ja histamiini, aktivoi-
vat C-säikeitä vaurioalueelta. Sekun-
daarinen hyperalgesia on patolo-
ginen tila, jossa kudosvaurio on jo 
korjaantunut, mutta kipu ei lievity tai 
jopa pahenee. Voi tulla esimerkiksi 
iatrogeenisesti leikkauksen tai mur-
tuman jälkitilana. On tällöin vaikeasti 
hoidettavissa.

Allodynia Kipuaistimuksen synty aistiärsyk-
keestä, joka ei normaalisti aiheuta 
kipuaistimusta. Patologinen, usein 
hermovauriosta johtuva. Esimerkiksi 
trigeminus neuralgia voi aiheuttaa 
allodyniaa.

Kivun syntyyn vaikuttaa elimistössä useampi eri taso. Karkeasti kipurata voidaan 
jakaa perifeeriseen nosiseptioon & neurogeeniseen kipuun (1), sentraaliseen 
selkäytimen takajuureen (2) ja sentraaliseen
aivojen toimintaan (3). Edeltä mainitusta kolmesta hermosolusta koostuva sys-
teemi synapsoi kahdesti: ensimmäisen kerran selkäytimen takajuuren alueella ja 
toisen kerran talamuksessa. Talamuksesta tieto välittyy lopulta tietoisuuteen eli 
sensoriselle aivokuorelle. (Yam ym. 2018.)

Perifeerinen nosiseptio tunnetaan hyvin. Se koostuu kahdesta hermosolutyypis-
tä: nopeaa viestiä välittävistä Adelta-säikeistä ja hitaampaa nosiseptiota kuljet-
tavista C-säikeistä. Adelta-säikeet välittävät tiedon akuutissa vauriossa, esimer-
kiksi käden vahingossa osuessa kuumalle hellalle. Tieto kulkeutuu noin 20 m/s 
nopeudella kohti keskushermostoa. Ennen kuin aistimus kivusta on päätynyt 
aivotasolle, on refleksi jo aktivoitunut ja käsi otettu hellalta pois. Adelta-säikeet 
eivät aiheuta pitkittynyttä kipua, vaan niiden tehtävä on suojata kudosvaurion 
syntymiseltä tai sen pahenemiselta. (Dubin & Patapoutian 2010.)

C-säikeet ovat hitaampia, ja aksonissa viesti kulkeutuu 1-2 metriä sekun-
nissa. Ne välittävät erityisesti tulehdusperäistä ja iskeemistä kipua. Kudos-
vaurion syntyessä tuleva jomotuksen tunne hetki vaurion synnystä, on 
pääosin C-säikeistä tulevaa. C-säikeistä tuleva kipu ei ole tarkkarajaista, 
toisin kuin Adelta- säikeiden välittämä kipuaistimus, jonka aivot pystyvät 
kohdistamaan tarkasti kipualueelle. (Dubin & Patapoutian 2010; Yam ym. 
2018.)

Perifeeriseen kipuaistimukseen on saatavilla niin lääkkeellisiä kuin lääk-
keettömiä hoitoja. Tulehduskipulääkkeet (esim. ibuprofeeni) vaikuttavat 
ensisijaisesti nosiseptoritasolla vähentäen prostaglandiinien syntyä ja pai-
kallispuudutteet (esim. lidokaiini) nosiseptorista lähtevään perifeeriseen 
sensoriseen aksoniin estäen aktiopotentiaalin kulkua. Lääkkeettömästi 
kipua vähentää mm. ihon mekaaninen aktivointi, kuten teippaus ja hie-
ronta, aktivoimalla projektioneuronia inhiboivaa kosketustuntoa välittä-
vää hermosolua. (Harvey & Yee 2013.)

Selkäytimen takajuuressa sijaitseva ensimmäinen synapsi (kuva 1) on 
merkittävä paikka niin lääkehoidon kuin kroonisen kivun kannalta. Pro-
jektioneuroniin kiinnittyy niin kipusignalia inhiboivia kuin eksitoivia 
neuroneita. Lääkkeellisesti opioidien ja gabapentiinin yksi vaikutusmeka-
nismi on selkäydintason reseptoreissa pre- ja postsynaptisesti. (Yam ym. 
2018.)
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Lääkäriksi Turun terveysasemille
”Turussa työkaverit tuovat sinulle hyvää mieltä.

ja seniorit tukevat aidosti oppimistasi ja kehittymistäsi”.
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Kuva 1. Selkäytimen takajuuressa nosiseptiivinen viesti tulee C- ja Adelta-säi-
keitä pitkin kohti projektioneuronia. Aivoista tulevat laskevat radat toimivat 
inhibitorisesti kipua vähentäen. Gliasolut voivat erittää neuroinflammaatiota, ja 
sitä kautta kipua lisääviä mediaattoreita. Mekaaninen ärsyke, kuten miellyttävä 
kosketus, aktivoi A-beeta-säiettä, joka inhiboi kipuaistimusta. Se on yksi syy 
hieronnan kipua vähentävälle vaikutukselle. (Kuva muokattu lähteestä: Harvey & 
Yee 2013.)



Synapsin jälkeen projektioneuroni jatkaa kontralateraaliselle puo-
lelle kivun alkuperäisestä lähteestä. Se nousee lateraalista spinota-
laamista rataa pitkin talamukselle (kuva 2). Toisen synapsin jälkeen 
aistimus nousee tietoisuuteen somatosensoriselle aivokuorelle. 
Samalla kun kipuviesti kulkeutuu talamukselle, kulkeutuu se myös 
amygdalalle ja insulalle. Kipukokemukseen merkittävästi vaikuttavat 
tunnetila ja odotus kivusta johtuvat osittain näistä rakenteista.

Kuva 2. Nouseva lateraalinen spinotalaaminen rata välittää informaa-
tion kontralateraalisesti. Tätä rataa pitkin kulkee kipu ja lämpöaisti. 
Rata päättyy talamukseen. Talamukselta viesti välittyy tietoisuuteen 
somatosensoriselle aivokuorelle. (Kuva muokattu lähteestä Schuenke 
ym. 2020.)



Tässä osiossa tutustuttiin kipuaistimuksen synnyn perusteisiin akuutissa vai-
heessa. Usein lääkärin vastaanotolle tulee kuitenkin kroonisesta kivusta kärsivä 
henkilö. Vaikka kroonisessa kivussa on paljon asioita, joita ei vielä tunneta, on se 
aktiivisen tutkimuksen kohteena. Seuraavassa numerossa tutustaan tarkemmin 
kroonisen kivun syihin.
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Nopeat kiitokset aikasemmille päätoimittajille, Iida Nikkilälle 
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