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Puheenjohtajan palsta         Tartossa 19.4.2015

Oppimisesta ja yhteistyöstä

Kollegiaalista kevättä toivottaen, 
puheenjohtajanne Iiris Nykänen, CIII

Aloittaessani opintojani täällä Tartossa ykkösen syksyllä kävimme tiiviisti ryhmämme 
kesken syömässä, pidimme kaikenlaisia bileitä ja lukupiirejä, ja yhteishenki tuntui vah-
valta. Olimmehan kaikki yhtä pihalla uudessa maassa, uuden kielen kanssa ja opiskel-
tavien asioiden määrän vyöryessä täydellä voimalla päälle heti toisesta viikosta alkaen. 
Luonnollisesti ajan mittaan ihmiset ovat ajautuneet erilaisten kiinnostusten kohteiden 
myötä hieman erilleen, klinikkavaiheen vähentäessä vielä satunnaisiakin kohtaamisia. 
Jaamme kuitenkin edelleen tietoa ja koevariantteja ja joskus jonkun tublin tekemiä 
konspekteja tai muistiinpanoja. Ajan mittaan olen tutustunut hyvin muidenkin vuosi-
kurssien opiskelijoihin ja saanut kokea taslolaisten kesken vallitsevan erinomaisen 
hyvän yhteishengen ja auttamisen kulttuurin, josta gmailin materiaalit lienevät kaikille 
tuttu konkreettinen esimerkki.

Omassa oppimisessani olen toistuvasti saanut aivan suunnattomasti apua kanssa
opiskelijoilta. Olen vastavuoroisesti yrittänyt sitä myös muille antaa. Näin kolman-
nessa yliopistossa opiskellessani olen nähnyt erilaisia opiskelijoita, erilaisia asenteita 
oppimiseen ja kanssaopiskelijoihin, sekä itse kokeillut erilaisia opiskelutekniikoita. Kun 
katsotte täällä ympärillenne, näette kaikissa ryhmäkavereissanne tulevan kollegan. 
Vaikka kollegiaalisuuden teemavuosi tuli ja meni, ei teema vanhene koskaan. Vasta 
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kolmannen vuoden opiskelijana en kuiten-
kaan omaa vielä substanssia kirjoittaa kolle-
giaalisuudesta lääkärin ammatissa, mutta jo 
opiskeluaikana kollegiaalisuuden harjoittelu 
tulisikin mielestäni aloittaa. Ilman oman ryh-
mäni tukea en ikipäivänä olisi saanut hilattua 
eestin kielen taitoani vaaditulle B2tasolle 
puolessatoista vuodessa. Mikrobilsan uudet 
monivalinnat olisivat jääneet hämäräksi, ja 
Enterobacter cloacae variantti eksamissa 
tullut vielä heikommin osattua, ellei aiempi 
opiskelutoverini olisi opettanut minua piir-
telemään miellekarttoja seinille. Kolmosen 
syksyn patoanatomia sen viimeistään todisti; 
ilman vanhempien opiskelijoiden panostusta 
ja materiaaleja sekä ryhmämme yhteispon-
nistuksia flashcardien tekemisessä olisi syksy 
ollut vielä huomattavasti tuskallisempi.
 
Koska satunnainen pään hakkaaminen 
seinään kuuluu väistämättä ihmisyyteen ja 

erityisesti opiskeluun, ei siltä täysin voi välttyä kukaan. Voimme silti vähentää tätä 
hakkaamisen tarvetta yhdistämällä voimamme mahdollisuuksien mukaan. Kaikki me 
opimme eri tavoin, ja omia oppimismetodejaan on mahdollista myös kehittää. Joillekin 
yksin kirjastossa istuminen sopii kaikkein parhaiten, toisille asioiden käsittely niiden 
opiskelun jälkeen yhdessä muiden kanssa toimii viimeisenä silauksena syvemmälle 
ymmärrykselle. Emme kuitenkaan kilpaile oppimisessa toisiamme vastaan, eikä tiedon 
pimittämisestä hyödy kukaan. Tutkitustikin paras tapa oppia itse on nimittäin opettaa 
toista. Toki konspektin tekijää saattaa kaivertaa, jos joku napsii uusliberalistisesti vain 
rusinat pullasta ja lukaisee konspektin ennen tenttiä ylittäen rimaa hipoen läpipääsy
rajan, osallistumatta koskaan yhteisiin ponnistuksiin materiaalien tuottamiseksi. Kons
pektin tekijä on pureskellut aiheen perusteellisesti läpi ja varmasti jättänyt huomat-
tavasti paremmat muistijäljet omaan mieleensä. Mahdollisten virheiden huomaaminen 
ja asiasta keskustelu muiden kanssa voi olla konspektin tekijällekin korvaamaton 
panostus omaan oppimiseen. Tietojen ja taitojen suhteen kaikkien meidän tulee 
kuitenkin läpäistä sama seula, joka yliopistossamme on lievästi sanottuna tiukahko, 
joten uskon että olemme oppineet riittävän määrän lääketieteellistä tietoa tentit 
läpäistyämme. Lisäksi konspektin tekijälle lankeaa tietysti kanssaopiskelijoiden ikui
nen kiitollisuus, jolloin työ voi myöhemmin palkita tekijänsä ennalta arvaamattomilla 
tavoilla. 

Mitä enemmän opiskelee, sitä varmemmin ymmärtää omien tietojensa rajallisuuden. 
Mielestäni kiihtyvää vauhtia etenevällä alallamme on välttämätöntä nöyrtyä oman tois
taitoisuuden ja tietämättömyyden edessä. Meidän täytyy oppia elämään sen kanssa, 
ettemme koskaan tulekaan osaamaan kaikkea täydellisesti. Lääketieteessä yrityksen 
ja erehdyksen kautta oppiminen on eettisesti kestämätön opiskelutapa viimeistään 
kliinisessä vaiheessa. Myös Hippokrateen valassa lääkäri lupaa myöntää tarvittaessa 
tietämättömyytensä ja opettaa kollegojaan. (Alkuperäisessä valassa lupaudutaan kyllä 
myös selibaattiin ja olemaan leikkelemättä ketään, mutta modernisoitu “rusinat pul-
lasta” lääkärinvala lieneekin jo yleismaailmallisesti hyväksytty.) Kollegiaalisuus ja kon-
sultointi onkin näin irroittamaton osa lääkäriyden ydintä. Tämä yhteistyö on luonteva 
ja välttämätönkin osa jokapäiväistä hoitotyötä. Miksi emme siis ottaisi siitä iloa irti jo 
opiskellessamme?

Koko tiedemaailma ja lääketiede sen etunenässä perustuu tiedon vapaalle jakamiselle 
ja tiedon saatavuudelle. Tutkimusryhmät vartioivat kyllä mustasukkaisesti löytöjään 
kunnes ne on julkaistu, mutta tämän jälkeen uusi tieto on kaikkien halukkaiden saa-
tavilla ja hyödynnettävissä, tieteen edistämisen nimissä. Jaa siis osaamistasi halujesi 
mukaan. Kukaan ei hyödy siitä yhtä paljon kuin sinä itse! 
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Erikoistuvan lääkärin työaika on 38,25h/ viikossa ja tähän sisältyy 
yksi virka-aikainen koulutuspäivä. Klinikassamme työskentelee 
erikoislääkäreitä sisätaudeilta, kirurgialta ja yleislääketieteestä. 
Akuuttilääketieteeseen kouluttautuminen on mahdollista 
kllinikassamme.

Lisätietoja:

ylil Susanna Wilen, puh. 013 171 5875

oyl Minna Kiljunen, puh. 013 171 5797

oyl Antti Niemi, puh. 013 1713 675

Tarjoamme päivystyksestä kiinnostuneelle 
kollegalle mielenkiintoisen työpaikan, hyvän 
perehdytyksen ja runsaasti koulutusta.

Kaipaatko
haasteita, monipuolisia

potilaita, vaihtelevia
päiviä ja mukavia

kollegoita?

TULE MEILLE 
JOENSUUHUN! 

Tohtorin portaat on helppo tie edetä urallasi sen jälkeen, kun olet saanut 
laillistetun lääkärin paperit. Tarjoamme sinulle yleislääketieteen erityiskoulu-
tuksen Avaimet käteen -periaatteella.

Koulutukseen kuuluu työskentelyä sekä terveyskeskuksissa että erikoissai-
raanhoidossa yhteensä kahden vuoden ajan. Voit hyödyntää sitä tarvittaessa 
erikoislääkärin opintoihin kuuluvana runkokoulutuksena.

Koulutus alkaa 4 kk mittaisella päivystystyössä tarvittavien keskeisten tai-
tojen harjoittelujaksolla, jonka toteutus tapahtuu yhteispäivystyksessämme 
toimien ylimääräisenä työntekijänä.

Koulutukseen tuleva saa henkilökohtaisen seniorilääkärin tuen ja ohjauksen. 
Lisäksi koulutuksen aikana lomapalkkaedut siirtyvät työnantajalta toiselle.

Tohtorin portaat -koulutukseen on jatkuva haku.

INNOSTUITKO?

Laita postia: anu.niemi@pkssk.fi  
tai soittele 040 7309391

POHJOIS-
KARJALA 
PROUDLY 
PRESENTS….

P
O

H
JO

IS
-K A R J ALA

S
S

A
 O

N

NISTUT ---
 

HELPOSTI 

URALLA 

ETEENPÄIN

Tohtorin
portaat

tohtorinportaat.indd   1 14.4.2014   16.41
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Ihmisarvon ja elämän kunnioittaminen – loppuun asti?

Tämän artikkelin tarkoituksena on herätellä kysymyksiä ja ajatuksia Sinussa, tuleva 
kollegani, elämän rajallisuudesta, luonnollisesta päättymisestä ja sen kunnioittami
sesta. Artikkelissa ei pyritä esittämään minkäänlaisia vastauksia taikka ratkaisuja, 
vaan ainoastaan herättämään Sinut pohtimaan tätä monesti vaiettua teemaa. 

Synnymme tähän maailmaan avuttomina, täysin toisten huolenpidon varassa. Varttues
samme alamme ottamaan enemmän vastuuta itsestämme ja toisista ihmistä. Aikuisina 
kannamme vastuun itsestämme ja kenties lapsistamme jotka ovat meistä riippuvaisia. 
Aikuisuudessa moni kohtaa roolien vaihdon vanhempiensa kanssa – se äiti, joka piti 
minusta huolta kun olin pieni ja avuton, tarvitseekin nyt itse apua pärjätäkseen arki
päiväisissä toimissa. Se vanhempi, joka piti minusta huolta, vaihtoi minulle vaipat ja 
syötti minua, asuukin nyt vakituisesti ”hoitolaitoksessa”. Hänelle pitää vaihtaa vaipat 
ja häntä pitää syöttää. Kenties hän ei muista kuka minä olen, eikä ymmärrä, kuka ja 
missä itse on.

Mikäli saamme elää läpi koko elämänkirjon vanhuuteen asti, tulee väistämättä jossain 
vaiheessa vastaan kysymys elämämme viime hetkistä ja elämän päättymisestä. Mitä on 
hyvä kuolema ja onko sellaista edes olemassa? Entisaikaan kehittyneissä teollisuusval
tioissakin koko elämä elettiin yhdessä perheen, suvun tai yhteisön keskuudessa. Kaikki 
vaiheet niin syntymästä kuolemaan olivat luonnollisia ja osa normaalia elämän kier
tokulkua. Vanhukset elivät kotona elämänsä loppuun asti ja kuolema oli luonnollista. 
Kuolemaa ei tarvinnut pelätä eikä piilotella. Ajoittain tänä päivänä tuntuu, että iän mu
kanaan tuoma elimistön rappeutuminen ja kuolema on vierasta ja pelottavaa. Miksi?

COM
TERVEYDENHUOLTO

Syntymä on yhtä luonnollista kuin kuolemakin, mutta varmasti meistäkin nuorista 
lääketieteen opiskelijoistakin valtaosa on enemmän mukavuusalueellaan syntymän 
näkemisen tai avustamisen ilossa, kuin kuolleen kohtaamisessa ja tutkimisessa sekä 
kuolintodistuksen kirjoittamisessa. Kuolema asettaa kysymyksiä, joihin kenelläkään 
ei ole takataskussa oikeita vastauksia jemmassa. Kuolemaan ei ole parantavaa hoitoa 
eikä lääkitystä. Lääketiede voi saada turnauksessa kuolemaa vastaan moniakin erävoit
toja, mutta lopullisen turnauksen voittaa aina kuolema.

Näin terveydenhuoltoalan työntekijän näkökulmasta tuntuu siltä, että valitettavan usein 
”vastuu” vanhuksen luonnollisesta kuolemasta täytyy pystyä vierittämään “jonkun 
toisen” niskoille. Lukemattomia kertoja allekirjoittanut on ambulanssissa työskennel
lessään saanut hälytyksen esimerkiksi vanhainkotiin, jossa vuodepotilaana hoidetta
valle terminaalivaiheen syöpää sairastavalle henkilölle on soitettu ambulanssi poti
laan yleistilan oleellisen laskun vuoksi, eikä kyseessä olevan väistämättömän tilanteen 
varalta ole potilaan ja omaisten kanssa kirjattu hoitosuunnitelmaa. Mahdollisesti pian 
menehtyvä potilas on saatava ”hoitoon”, eli tässä tilanteessa terveyskeskuspäivystyk
seen. Terveyskeskuspäivystys esimerkiksi pääkaupunkiseudulla viikonloppuyönä: 
tälle ”yleistilan lasku”potilaalle löytyy kenties käytäväpaikka, hyvällä tuurilla jopa 
huonepaikka useamman potilaan jakamasta huoneesta. Potilas siirretään omasta tutusta 
turvallisesta ympäristöstä ensin ambulanssin konttiin, siitä ruuhkaiseen päivystykseen, 
ja todennäköisesti odottamaan tunteja sairaalan sänkyyn. Hyvällä tuurilla viereisessä 
sängyssä huutaa Pera 2,5 promillen humalassa, haistattelee ja huorittelee. Mutta nyt 
potilas on sairaalassa, ja ”joku” ottaa vastuun mikäli potilas menehtyy pitkäaikaiseen 
sairauteensa. Tässä hiljaa normaaliksi hyväksytyssä kuviossa on jotain pahasti vialla.

Nykypäivän yhteiskunta ja perherakenne tuovat osansa ongelmaan. Kaukana asuvat 
omaiset saattavat käydä vierailemassa hoitolaitoksessa asuvan omaisensa luona muu
taman kerran vuodessa, jos sitäkään. Kun koittaa kalenterin mukainen juhlapyhä ja 
iskee yhteiskunnallinen paine lähteä ”sukuloimaan”, omaista tullaan pitkästä aikaa 
tapaamaan, ja sitten järkytytään siitä, miten huonossa kunnossa mummi on verrattuna 
viime vuoteen. Mummi on vanhentunut ja kenties hänen sairastamansa perussairaudet 
ovat asiallisesta hoidosta huolimatta muuttuneet vakavammiksi. Ambulanssi paikalle 
ja äkkiä ja nyt (päivystysaikaan) tilanteeseen on saatava selvyys! Huono omatunto 
painaa ja ”jonkun” on otettava vastuu! Toivoisin, että näin kirjoittaessani liioittelisin, 
mutta ikävä kyllä en.

Valitettavan harvalla pysyvästi hoitolaitoksessa asuvalla pitkäaikaissairaalla on kirjal
lista hoitotahtoa tai DNRpäätöstä (do not resuscitate). Näiden asioiden esiin tuo minen 
ja keskustelu niin potilaan kuin omaisten kanssa ei takuulla ole helppo aihe, mutta 
siihen pitäisi olla ehdottomasti matalampi kynnys kuin tänä päivänä käytännössä on. 
Potilaan tahtoa liittyen siihen, miten hän haluaisi itseään hoidettavan, tulisi kuulla niin 
kauan kun hän pystyy itse toiveistaan kertomaan. 



Kun henkilö ei ole enää orientoitunut itseensä eikä kykene tekemään päätöksiä omas
ta tilastaan ja hoidostaan, on päätösten taakka usein lakisääteisesti omaisten harteilla. 
Tähän tilanteeseen ei pitäisi nykymaailmassa enää joutua länsimaisen terveydenhuollon 
keinoin – mihin jäikään tämän potilaan osalta hänen hoitoketjussaan kokonaisvaltainen 
hoito? Kansioksi tietokoneeseen?

Jokainen meistä voi omalta osaltaan, niin yksilönä kuin lääketieteen opiskelijana, pohtia 
omaa suhtautumistaan elämään ja kuolemaan. Miten haluaisin itseäni hoidettavan tilan
teessa, jossa parantavaa hoitoa ei enää ole? Mitä on ihmisarvoinen elämä ja elämän 
päättyminen? Miten voin edistää potilaani hyvinvointia hänen elämänsä loppuun asti? 
Muistanhan vanhemmat kollegani, joilta tarvittaessa kysyä neuvoa? Muistanhan kun
nioittaa eri kulttuurillisia ja uskonnollisia näkemyksiä siitä, mitä tulee elämään ja 
kuolemaan? Muistahan hyödyntää moniammatillisen osaamisen mahdollisuuksia: 
saatt ohoito, kotisairaanhoito, kotisairaala, kotihoito, sairaalan pastori, eri järjestöjen 
vapaaehtoistyöntekijät jne. Keksit itse varmasti vielä lisää! Työkaluja työpakissa riit
tää, kuhan niitä uskaltaa ottaa käyttöön. Monet työkalut tuntuvat omaan käteen aluksi 
vierailta ja kenties epämukaviltakin, mutta onneksi täällä ei yksin tarvitse selvitä, ei niin 
siviili kuin työelämässäkään. Elämän rajallisuus on tosiasia johon emme voi vaikuttaa, 
mutta se miten suhtaudumme siihen, on omissa käsissämme.

Minna Backman, CII
sairaanhoitajaensihoitaja AMK

                                
Tule Etelä-Pohjanmaalle ja koe itse loistava työyhteisömme, jossa nuoret ovat viihtyneet!  
Meillä saat työskennellä rauhassa – normaalit vastaanottoaikamme ovat 30 min ja päivystysajat 20 min.  
Panostamme perehdytykseen ja kokeneet kollegat ovat vapaasti konsultoitavissa. Kannustamme 
kouluttautumaan. Talossamme on oma geriatri ja sisätautilääkäri. Radiologi käy viikoittain tekemässä UÄ-
tutkimuksia ja KNK-lääkäri n. 2 kertaa kuukaudessa. Röntgenlausunnot saa 1-2 päivässä. 
Terveyskeskussairaalamme osastoilla toiminta on hyvin aktiivista ja potilasvaihto vilkasta.  

Yöpäivystys on Seinäjoen keskussairaalassa ja viikonloppupäivystys on ulkoistettu, mutta myös omilla 
lääkäreillämme on mahdollisuus päivystää viikonloppuja. Palkkauksemme on kilpailukykyinen. 

Ota pikaisesti yhteyttä! 

  

Johtava ylilääkäri Pauliina Kailajärvi   
Alavuden pääterveysasema  
Salmentie 10, Alavus   
040 583 6525   
pauliina.kailajarvi@6tk.fi 
 
 Alavus, Kuortane ja Ähtäri      www.6tk.fi 
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ATÜK-kuulumisia

Aloitin syksyllä ATÜKissä eli lääketieteellisen tiedekuntamme 
oppilasneuvostossa, kiitos TaSLOlaisten äänien. Vaikka koenkin 
osaavani viroa hyvin, ei alku ollut helppo, sillä käytettävä kieli on 
erittäin byrokraattista, mutta onneksi virolaiset kollegamme ottivat 
minut hyvin vastaan ja auttoivat kieliongelmissakin. Mitä sitten olen 
tehnyt sen lisäksi, että olen osallistunut ATÜKin kokouksiin, ”arsti
teaduskonna nõukoguun” (oppilaiden ja opettajien yhteinen kokous, 
jossa päätetään, mitä lääketieteellisessä tiedekunnassa tapahtuu), sekä tiedottanut hal
litusta päätöksistä? 
Tällä hetkellä koulussamme puhaltavat muutoksen tuulet. Minä itse olen vanhaa kou
lukuntaa ja käyn kouluni loppuun viroksi. Nykyisille toisen ja ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille koulutus on kuitenkin kokonaisuudessaan englanniksi, ja siitä makse
taan paljon rahaa – kuinka kolmas vuosi toteutuu englannin kielellä, sen näyttää tuleva 
syksy. Samoin ATÜKjäsenyytemme alkaa olla pian ”turha”, sillä koulutusohjelmat on 
nyt erotettu, ja ATÜK ajaa vironkielisen linjan opiskelijoiden asioita. Herääkin kysy
mys, mitä kautta englanninkielinen linja saa vaikuttaa opetuksensa laatuun, määrään 
ja epäkohtiin? Tämän vuoksi suurin asia, josta olen kysellyt ja ottanut selvää, on mah
dollisuus omaan nõukoguun englanninkieliselle linjalle. Iloksenne voin kertoa, että 
tätä kirjoittaessani dekaani Starkopf on juuri vastannut minulle, että nyt 6. vuoden 
harjoitte luiden aikataulujen selvittyä toukokuun aikana valitaan opetusohjelman johtaja 
ja kootaan nõukogu. Kuinka monta opiskelijäsentä mukaan saadaan, millä aikatau
lulla nõukogu aloittaa toimintansa ja kuinka hyvin saatte asioihinne vaikuttaa, se jää 
nähtäväksi. Dekaani Starkopf ilmaisi kuitenkin toiveikkuutensa siitä, että rakenne saa
daan nopeasti pystyyn opetusohjelman johtajan valitsemisen jälkeen, ja lupasi tiedottaa 
minua kaikista tapahtuvista muutoksista. 
Tämän asian lisäksi olen vuosien aikana kuullut monia mielipiteitä suullisista kokeista 
ja eksameista. Opettajien on kerrottu menevän henkilökohtaisuuksiin ja loukkaavan 
opiskelijoita, antavan arvosanoja ns. pärstäkertoimella jne. Itse en ole kokenut vääryyt
tä, mutta keskusteltuani Riian suomalaisten opiskelijoiden kanssa selvisi, että heillä 
eksamit tallennetaan, jotta riitatilanteessa voidaan olla yhteydessä dekanaattiin ja mah
dollisesti saada toinen mielipide koetulokseen. Vaikka koetulos ei uudelleen tarkaste
lusta muuttuisi, voidaan tätä etenkin vanhempien opettajien harjoittamaa kiusaamista 
vähentää juuri tallennuksen kautta. Tämän vuoksi otinkin yhteyttä TÜÜE:en (koko kou
lun opiskelijoiden järjestö), sillä tämänlainen muutos vaatii muutosta koko yliopistossa. 
Ehdotus otettiin hyvin vastaan, ja asiasta luvattiin jutella heidän kokouksessaan sekä 
viedä asiaa koululle eteenpäin. Palautetta en ole vielä asiasta kuullut, mutta olen yhtey
dessä TÜÜE:en vielä ennen lukukauden loppua.
Päätän kirjallisen tuotteeni samaan lauseeseen, minkä sanoin dekaanillemmekin: ”FIN 
ja EST, yhdessä ne ovat sananmukaisesti ’Finest’. Toivotaan, että asia on näin tulevai
suudessakin.”

Joona Karkimo, CIV
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Ajankohtaista SML:ssä
Olen ATÜKedustajan pestin lisäksi myös TaSLO:n, ja samalla kaikkien muiden ulko
mailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten edustaja Suomen Medisiinariliitto ry:n 
hallituksessa, joka on siis lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus ja edunvalvonta
liitto. Tänä vuonna ulkomaisten kandiseurojen edustajalla on myös varaedustaja – jatku
vasti kasvavan RiSLO:n (Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry) opiskelija
jäsen Toni Nieminen. Tonin kanssa mietimme jo ensimmäisessä kokouksessa yhteisiä 
etujamme, sillä haluaisimme sitoa meitä ”ulkosuomalaisia” tiukemmin sekä Lääkäriliit
toon, Suomen Medisiinariliittoon, että Nuorten Lääkärien Yhdistykseen (NLY).  Lisäksi 
meillä ei ole hirvittävästi tietoa suomalaisesta terveydenhuollosta mennessämme töihin 
ensimmäistä kertaa – tämän vuoksi suunnitteilla on vuosittainen koulutusviikonloppu 
keväälle, jossa kyseisistä asioista annettaisiin enemmän tietoa jäsenistölle ja samalla 
sitsattaisiin RiSLO:n sekä kouluttajien kanssa. Luultavasti esimerkiksi nykyinen aman
uenssiinfo siirtyisi teemaviikonlopun alle, ja puhujat tulisivat Suomesta Lääkäriliiton 
tai NLY:n kautta. Viikonloppu olisi joka toinen vuosi Tartossa ja joka toinen Riiassa – 
kandiseurojen kulut puoliksi. Tällä hetkellä keräämme Tonin kanssa molemmat listaa 
kiinnostavista aiheista hallituksiemme tahoilta ja valmistelemme esityksen SML:n 
työelämän sektorin kanssa sekä NLY:lle että Lääkäriliitolle.

Olen itse toiminut juuri työelämän sektorissa tällä hallituskaudella, ja meidän sekto
rimme on toteuttanut keväällä paljon positiivista huomiota keränneen Välivuosikyse
lyn. Jatkamme myös edellisenä vuonna toteutettua Vuoden Työpaikan valintaa – tänä 
vuonna kuitenkin on tavoitteena saada paljon enemmän vastauksia verrattuna edellisen 
vuoden neljään. Lisäksi haluamme minimoida ns. kirjailijanlahjojen vaikutuksen ja 
saada tärkeimmät tiedot kyselyllä. Saman kyselyn vastauksista koostetaan myös verk
koon Parhaat työpaikat -listaus, ja samalla lanseeraamme SML-sertifikaatin (ns. tähti
luokitus) erittäin ansioituneille työpaikoille. Toivomme tämän saavan aikaan muutoksia 
positiiviseen suuntaan mm. opiskelijan perehdyttämisessä sekä seniorituen laadussa ja 
määrässä, sillä tunnetusti kilpailu vie myös kehitystä eteenpäin.

Seurantaasioista eli ammattihenkilöasetuksen ja päivystysasetuksen muutoksista 
olemme valmistelleet myös pienet yhteenvedot kandiseuroille. Tätä kirjoittaessani niitä 
ei ole vielä laitettu jakoon kandiseuroihin, mutta tarkkailkaa postianne, sillä ”Smälli
setä” tiedottaa asioista ennen kesää. Lopetan tämän Medisiinariliiton hallituksen teke
mään uudelleensanoitukseen: ” Ota smälliä, ota, ota smälliä, tee niin kuin me, ota smäl
liä. Kuka muu muka, kuka kuka muu muka, SML  vaikuta!” 

Joona Karkimo, CIV

Muista hyödyntää  
päivittäinen D-annoksesi!

www.duodecim.fi
www.facebook.com/duodecim 
twitter.com/DuodecimFI



Ingrid Mesila lyhyesti suomeksi
 Legendaarinen patoanatomian opettaja, 
joka jakaa mielipiteitä.
 Naimisissa, kaksi tytärtä, useita harrastuk-
sia kuten koripallo ja matkailu
 Päätyi patoanatomian pariin jo opiskeluai-
kana vaikuttavan opettajan ja oman tutki-
mustyönsä takia
 Aikoo opettaa aineen englanniksi samalla 
sisällöllä kuin viroksikin, opettanut aikaisem-
minkin ainetta englanniksi
 Neuvo kansainvälisille opiskelijoille: 
opiskele patoanatomiaa jo alusta asti kun-
nolla, sillä sisältöä ei omaksu parissa päivässä

Ingrid Mesilan haastattelu

1. Kirjeldage lühidalt, kes Te olete ja mis ainet Te õpetate.
Olen TÜ arstiteaduskonnas patoloogilise anatoomia lektor. Õpetan patoloogilist ana-
toomiat ja vastutan õppetöö korraldamise eest selles aines. Oma erialal olen töötanud 
ülikooli lõpetamisest saadik.
Patoloogilist anatoomiat õpetatakse arstiteaduskonnas arstiteaduse ja hambaarsti
teaduse üliõpilastele 5. semestril. Eesmärgiks on anda teavet fundamentaalsetest pato
loogilistest protsessidest organites ja kogu organismis. Kursus annab ülevaate üldis test 
haiguslikest ehk patoloogilistest protsessidest ja patomorfoloogilistest muutus test 
haiguste korral, mis on tulevasele arstile aluseks kõigi kliiniliste distsipliinide järgneval 
omandamisel.

2. Rääkige lühidalt oma perest.
Abikaasa on samuti arst. Tutvusime ülikoolis õppimise ajal. Teadustöö viis meid kokku. 
Tollel ajal oli ÜTÜ – üliõpilaste teaduslik ühing, mille tööst osa võtsime. Perest on meil 
välja kasvanud kaks toredat tütart, kes on juba abielus ja oma elu peal. Nende kutsu-
museks pole meditsiin saanud. Vanem tütar turismigeograafia magistrina töötab tur-
ismi valdkonnas. Noorem tütar lõpetas kehakultuuriteaduskonna ning on oma hobi ja 
töö ühendanud – mängib korvpalli ja ka tema töö on seotud korvpalliga. 

HUS on Suomen suurin  
erikoissairaanhoidon toimija ja 
työnantaja. Vahvuutemme on osaava 
ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka 
arvostaa avoimuutta ja yhdenvertai-
suutta. Työmme tavoitteena on korkea 
laatu ja korostamme potilaan parasta. 
Tervetuloa työkaveriksemme!

HUS on savuton.

HUS tarjoaa 

erinomaiset 

mahdollisuudet 

kehittää 

osaamistani.

Tuomas, 

erikoistuva lääkäri

Lisätietoa: Juha Valli, p. +358 40 839 8422 
www.hus.fi/tyopaikat

Lääkäri tai lääketieteen opiskelija
Tarjoamme Hyvinkään sairaalan päivystyspoliklinikan kehityshenkisessä työympäristössä 
erikoistuville lääkäreille määräaikaisia koulutusvirkoja ja eripituisia sijaisuuksia sekä sijai-
suuksia lääketieteen opiskelijoille.

Toivomme kiinnostusta päivystystoimintaan ja akutologian erikoisalaan. 
Kelpoisuusehdot: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

15

3. Millised on teie hobid?
Hobisid on üsna mitmeid. Olen küllaltki energiline ja tegelen päris 
paljude asjadega. Ühe hobina on mind saatnud korvpall, mida siiani mängin. Ikka 
leidub turniire ka minuvanuste jaoks, kus kaasa lüüa. Füüsiline treeningkoormus annab 
tohutult heaenesetunde. Kuna rahvasport on tänapäeval igati soositud, siis olen endas 
ka selle kampaaniapisiku leidnud. Seega on korvpallile lisandunud ka jalgrattasõit: mat-
kad, rallid, maratonid. Samuti osalen erinevatel jooksudel.
Kui pärast ülikoolis õppimist tegevspordiga lõpetasin, siis leidsin end laulukoorist. Aas-
taid olen Tartu naiskoor Dominas laulnud ja mõni aeg koori presidendina ka koori elu 
organiseerinud. Kui töökollektiivis tekkis Biomeedikumi segakoor, siis ei saanud ma ka 
sellest kõrvale jääda.
Hobina võib mainida ka reisimist, ilma milleta ma lihtsalt ei kujuta oma elu ette. 
Kirg on näha teisi maid, nende kultuuri, elu jne. Eriti meeldivad loodusreisid, safa-
rid loomaparkides. Armastan väga mägesid. Olen käinud igas maailmajaos Arktikast 
Antark tikani, kuid palju on veel riike ja maid, mida ihkaks külastada. Talviti käin kindlas-
ti suusareisil Alpides. Kuna Eesti suves on võrratuid hetki, siis ihkan iga vaba silmapilgu 
olla maal, vee ääres. Viimaste aastate hobiks sai vana unarusse jäänud laguneva üle 
100 aastase palkmaja uuele elule äratamine. Viis aastat kulus maja renoveerimiseks. 
Nüüd rahustab mu meeli otse jõe kaldal vana ja uue sünergia.

4. Kuidas saite patoloogilise anatoomia õppejõuks?
Patoloogiline anatoomia võlus mind juba ülikoolis õppides. Tegelikult võib veelgi 
varasemasse aega minna. Mind hakkas huvitama histoloogia juba kooli ajal, kui ma 
sellest veel suurt midagi ei teadnud. Mäletan, kuidas vanem vend seda veterinaaria
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teaduskonnas õppis. Tasahilju võtsin tema konspektid ja praktikumivihikud ning püüd-
sin sealt huvitavama kinni. Õppides ise arstiteaduskonna kolmandal kursusel, alustasin 
üliõpilaste teadusliku tööga patoloogilise anatoomia vallas. Nii ta loomuliku jätkuma 
läks, et kutsuti instituudi juurde tööle.

5. Kes on teie iidol?
Arvan, et patoloogiasse sattusin ma tänu temale. Ta oli meie patoloogilise ana toomia 
praktikume juhendav õppejõud. Kui on meeldiv inimene, meeldiv õpetamine, siis 
meeldib ka aine. Ta oli tõsine, nõudlik, aga vastutulelik ja lahke. Kui ta naeratas, siis tuli 
päike pilvedest välja. Ta siirdus kahjuks varakult pensionile ja kolleegidena saime me 
töötada koos vaid mõne aasta. Vaatamata meie suhteliselt suurele vanusevahele said 
meist väga head sõbrad. Kui mul oli abi ja targema nõu vaja, siis teadsin, kelle poole 
pöörduda. Me suhtlesime pidevalt, kuni minu hea eeskuju dotsent Viiu Sillastu (Valdes) 
lahkus igavikku 2010. aastal. Minu jaoks on ta inimene suure algustähega.

6. Kuidas kommenteerite asjaolu, et mõned õpilased peavad teie kursust raskeks?
Patoloogilise anatoomia aine ongi raske. Olen seda iga kursuse alguses ka ise maini-
nud. Selles aines puutuvad arstitudengid esimest korda kokku haigustega. Palju tuleb 
sel lega seoses uusi termineid, definitsioone. Erinev on lihtsalt see, kellele see aine on 
huvi tav, kellele mitte. Oodatakse, et saaks juba kliinikusse haigusi ravima… samas tu-
leks ikka teada, millised muutused siis haiguste puhul organismis on tekkinud.

7. Milline on parim tagasiside, mis olete üliõpilastelt saanud?
Tohutult meeldiv, kui kuuenda kursuse tudengid on tulnud ütlema, et edasises õppes 
nad said aru, kui oluline oli pat. anat. Neil oli hea tõdeda, et neil olid olemas tead
mised, sest juba aine õppimise käigus olin neid pidevalt ja rangelt nõudnud. Kõige pa-
rem on kuulda, et oled suutnud anda midagi vajalikku ja sellest on olnud kasu ja osatak
se hinnata nõudlikkust. ÕISis on ikka kiidetud ainet, et on huvitav, hästi õpetatud, 
süstemati seeritud, kuid samas on need üliõpilaste subjektiivsed arvamused, sest on ka 
kardinaalselt vastupidiseid seisukohti. Objektiivsena toon ehk esile seda, et tudengid 
on korduvalt kirjutanud, et patoloogilises anatoomias on arstiteaduskonna parimad 
õppematerjalid. Tore oleks tõesti loota, et nii on. Olen püüdnud siin anda parimat, aga 
endal mul puudub ju võrdlus.

8. Kas uue õppekava inglisekeelne patoloogilise anatoomia kursus erineb eestikeels-
est?
Inglisekeelses kursuses pole muutusi plaanis. Aine on ju sama ja peab omandama sa-
mad teadmised. 1990ndatel aastatel õpetati patoloogilist anatoomiat ülikoolis teisel 
kursusel. Siis oli juba inglisekeelne rühm olemas, kes küll kolmandast kursusest jätkas 
õpet eesti keeles. Seega olen inglisekeelseid praktikume kunagi juba oma aines and-
nud.

9. Mis nõuandeid annaksite järgmistele rahvusvahelistele üliõpilastele patoloogilise 
anatoomia kursuse läbimiseks?
Nõuanne on sama, mida tudengid ise teistele jagavad, kui aine on läbitud. Aine on 
põhja lik ja tihe, seega tuleks kohe algusest peale tõsiselt õppida. Siis jääb ka mida-
gi pähe ning on lihtne kontrolltöösid ja eksamit teha. Sellist suurt ainet ei õpi paari 
päevaga ära. Kui olete selle ainega usinasti tööd teinud, siis on nende teadmiste peale 
ka parem kliinilisi aineid istutada. Kes tööd ei karda, teevad kõik eksami ära. Seega ei 
tasu ainet ega õppejõudu karta.

10. Mis teie arvates on kõige ilusam patoloogilise anatoomia mikropreparaat?
Te mõtlete ilmselt, milliste haiguste korral on mikropreparaadis näha visuaalselt kõige 
ilusam/huvitavam vaatepilt. Niimoodi pole ma sellele kunagi mõtelnud. Patoloogi sil-
male on preparaat ilus, kui ta on laborandi poolt tõesti kvaliteetselt valmistatud.

Haastattelijat: Laura Hackman & Janne Virtanen, CIII

7.5.2015 OISin mukaan englanninkielisen patologisen anatomian kurssista vastaava opettaja on 
Ava Minajeva, selvää ei ole antaako Mesila kuitenkin kansainväliselle ryhmälle esimerkiksi luen-
toja, yksittäisiä prakseja tai eksamin. Tämän tiedon perusteella voisi päätellä että opetuksesta ja 
eksamista vastaa kansainvälisen ryhmän osalta kokonaan dr Minajeva.

Osaajaksi Kainuuseen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä työl-
listää noin 3 300 henkilöä ollen Kainuun suurin työllistäjä. 
Kuntayhtymässämme on yhdistetty jo vuonna 2005 perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Kainu-
un eri kunnista. Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön, 
mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä sekä yksiköllisen 
koulutuspolun. Kaikilla nuorilla lääkäreillä on mahdol-
lisuus saada oma ohjaava tutorlääkäri. Suunnittelemme 
uutta keskussairaalaa ja terveyskeskustyötä kehitetään 
monin tavoin. Olemme saaneet palautetta rennosta ja mu-
kavasta työilmapiiristä ja hyvästä kollegiaalisesta tuesta. 

Kainuu tarjoaa työn lisäksi vaivatonta arkea ja runsaasti 
harrastusmahdollisuuksia ja asumiseen löytyy paljon 
vaihtoehtoja uusista kerrostaloasunnoista taloon järven 
rannalta. 

Yhteystiedot: 
Lääkärit
Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, 
puh. 0500 686 024, esa.ahonen@kainuu.fi

Arja Horto, vastuualuepäällikkö, 
puh. 044 1336, arja.horto@kainuu.fi

Rekrytointiyksikkö
Tuula Leinonen rekrytointipäällikkö. 
puh. 044 797 0232, tuula.e.leinonen@kainuu.fi

Sari Hänninen, rekrytoija (myös amanuenssit) 
puh. 044 797 0232, sari.hanninen@kainuu.fi
www.laakariksikainuuseen.fi
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RiSLO goes Tartu!
7.3. TaSLO sai ensimmäistä kertaa vieraakseen sisarjärjestömme Riiasta. RiSLO on 2012 
perustettu suomalaisten ainejärjestö, jolla on jo yli 100 jäsentä ja määrä kasvaa vuosit-
tain. Riiassa otetaan sisään opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa.
RiSLOa tuli edustamaan kymmenhenkinen porukka täynnä tarmoa. Päivä alkoi 
Werneris sä lounaan merkeissä, josta porukka siirtyi tutustumaan Biomeedikumiin 
Henna K:n johdolla. Lounaalla tutustuttiin vieraisiin. Niin yhtäläisyyksiä, kuin eroavai
suuksia löytyi koulujen väliltä; järkyttävin oli kuitenkin Riian puolentoista vuoden 
KKTT:n kurssi! 
Illalla oli bileet RiSLOlaisten kanssa GMP Plazalla, jonne myös uunituoreet kandit tuli-
vat tutustumaan tuleviin kollegoihin. TaSLO edusti bileissä harvinaisen suurella osal-
listujamäärällä, ja se näkyi bileiden hyvässä menossa! Bileiden loputtua RiSLO pääsi pi-
kaiselle baari ja pubikierrokselle. Bermudan kolmio ja liukkaat nännit on pakko kokea 
Tarton vierailulla!
Kostean illan jälkeen aamupalaa nautittiin Pahad poissid ravintolassa ja Fantaakin 
meni muutama lasillinen. Ruuan jälkeen kuin väri palasi kasvoille siirryttiin kaupunki
kierrokselle. Kauppahallin possupatsaan kuvauksen kautta kierros jatkui jokirantaa 
pitkin Kaarisillalle, sieltä Raekojan läpi (hienosti bongasivat ne kaksi ”ei alkuperäistä 
taloa” rakennusten joukosta) ja sitten kuritettiin krapulaa nousemalla Toomemäelle. 
Sää helli sopivasti sunnuntaikävelijöitä. Toki vieraille esiteltiin niin Toomekirik, Uusi ja 
Vana Anatoomikum kuin Tähetornikin. Tähtitornin takaa laskeuduttiin Vallikraaville ja 
sieltä onnistuttiin tietysti löytämään se kaupungin toinen mäki – kirjastolle… Kauba
majan edessä olikin jo aika kiittää mahtavasta visiitistä vieraita, jotka kirmasivat vielä 
shoppailemaan ennen kuin suuntasivat bussiasemalle ja kotimatkalle. Sovittiin myös, 
että me TaSLOlaiset suuntaamme puolestamme sankoin joukoin Riikaan sitsaamaan 
myöhemmin keväällä, niin mahtavaa porukkaa olivat RiSLOlaiset!
Sanna L. & Mikko L., CIV

Kuva: Vili P., RiSLO, kaupunkikierroksen 
johtajana Doris-koira

18

TULE TEKEMÄÄN TYÖTÄ OMILLA EHDOILLASI
 
Mediverkossa huomioimme toiveesi työajan ja työn sisällön suhteen. 
Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan ja monipuoliset  
työsuhde-edut. Lue lisää:  
 
mediverkko.ee, mediverkko.fi, mediverkkopartners.fi 
                   

Ota myös yhteyttä  aluepäällikköihimme Suomessa:
Hanne Sarajärvi, p. 050 527 1695, hanne.sarajarvi@mediverkko.fi 
Karo Vainionpää, p. 045 879 2292, karo.vainionpaa@mediverkko.fi
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Huhtikuisena perjantaina, noin kuukausi RiSLOn vierailun jälkeen, oli aika pakata pikkui
nen bussi täyteen innokkaita TaSLOlaisia ja antaa kuskimme Einon ajaa halpamatkalaiset 
Riikaan RiSLOlaisten vieraaksi. Neljän tunnin menomatka sujui joutuisasti tunnelma katos-
sa (vaikkei nyt missään hauen selässä oltukaan), siitä huolen pitivät niin Taslon tarjoamat 
virvokkeet kuin matkanjohtajan virkaa vuoroin toimittaneet pojat.  Saarenmaan valssi rai-
kasi vielä bussin saavuttaessa Riian kaupungin kadut.
Saatuamme huoneet Big Bed Hostellista (nimi ei ole enne, ellei sillä tarkoiteta kerros
sänkyjen korkeutta!) suuntasimme muutaman korttelin päähän illalliselle paikkaan, jonka 
RiSLOlaiset olivat meille varanneet. Toki illallisella viihdytimme ravintolassa ruokailleita 
paikallisia kajauttamalla ilmoille lämminhenkisesti Internationaalin. Ravintolasta väsy
neimmät matkalaiset suuntasivat hostellille nukkumaan, ja innokkaimmat lähtivät paikallis
oppaiden kanssa baariin.

TaSLO goes Riga!

Kuva: Vili P., RiSLO. Toinen allekirjoittaneis-
ta päätyikin siis tarkis-
tamaan Riian yöelämää 
RiSLOn Lauran ja Mi-
mosan kanssa. Kiwi
pubissa joimme yhdet 
ja tutustuimme hie-
man rauhallisemmassa 
ympäristössä. Mukaan 
tarttui myös saksalainen 
lääkisläinen Lauran ryh-
mästä ja suuntasimme 
venäläiselle klubille jo-
enrantaan. Tartossa ei 
vastaavaa paikkaa löydy, 

jossa rulettipöydät ja tankotanssijat viihdyttävät bilekansaa. Porukan väsyessä päätimme 
Lauran kanssa lähteä maistamaan vielä viiniä Lauran luokse. Ilta vaihtui aamuun ja seit-
semän aikaan juttu alkoi menemään niin luokattomaksi, että päätimme jatkaa juttua 
seuraavana päivänä.

Lauantaina kunkin metsästettyä itselleen sopivaa aamiaista lähdettiin joukolla kävelemään 
lääketieteen museoon, jossa meitä odottelikin RiSLOn puheenjohtaja Jenni. Olimme 
varanneet museosta opastetun kierroksen, ja suureksi yllätykseksemme saimme 
henkilöliput ilmaiseksi – olemmehan lääketieteen opiskelijoita. Kun lääketieteen historia 
kivikau desta nykypäivään oli palautettu mieliimme, lähdimme tutustumaan Riian Art 
Nouveau kaupunginosaan Jennin johdolla. Ihastelimme kauniita suurlähetystörakennuksia 
samalla kun suuntasimme kurkkaamaan Riian Anatomicumia. Kyseiseen rakennukseen 
emme valitettavasti päässeet sisälle. Anatomicumilla oli oppaan vaihto ja jatkoimme 
kaupunki kierrostamme kanavaa seuraten Vapaudenpatsaalle, jossa jälleen vaihtui opas. 
Tästä kierros jatkui vanhaan kaupunkiin.

Kuudelta illalla oli viimein aika paljon odotetuille sitseille hotelli Avalonissa. Sitseillä laulu 
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raikasi, viini virtasi ja vertailtiin koulukokemuksia uusien tuttavuuksien kanssa hyvästä 
ruuas ta nauttien. Ja toki Tartosta mukanamme matkanneet mörötkin pääsivät viimein 
odottamaansa piiriin mellastamaan. Sitseiltä jatkettiin vielä yhteiseen jatkopaikkaan, mutta 
sen jälkeen uni alkoi viedä voittoa osasta porukkaa, toisten jatkaessa vielä Shottibaariin. 
Sunnuntaina kävimme vielä yhdessä maukkaalla brunssilla. Koska sääennuste oli luvan-
nut sunnuntaille epävakaista, ei Jurmalaan ollut lähtijöitä. Jalkauduimme Riian kaduille pi-
enissä ryhmissä nauttimaan suurkaupungin vilinästä, kunnes viideltä Eino tuli hakemaan 
meitä paluumatkalle.

Onneksi seurueemme oli kaukaa viisas, vältimme Riiassa jyllänneen salmonellaepidemian 
suosimalla tuttua ja turvallista: McDonald’sin kultaisia kaaria. Lopullinen burgerisaldo 
oli seurueemme osalta 41. Kruunaamaton burgerikuningatar matkalla oli Mira 
kunnioitettavalla viiden hampurilaisen loppusaldolla! Kotimatka olikin sitten hieman 
hiljaisempi kuin meno, eikä vähiten sitseillä käheäksi laulettujen äänien vuoksi. Lopulta 
neljänkymmenenyhden hampurilaisen, jokusen virpuliksen*, noin seitsemän miljoonan 
tiepompun ja lukemattomien naurujen jälkeen bussimme kaarsi Vanemuisen eteen. 
Tarton maaperälle jalkautui 28 väsynyttä, mutta onnellisen oloisesti hymyilevää taslolaista, 
joiden riemu oli vielä koto nakin rajaton, kun suihkua ei tarvinnut enää jakaa serbialaisten 
työmiesten kanssa…

Sanna L. & Mikko L., CIV
*) pehmispyörre latvian kielellä

                                      78 sitsaajan laulu raikasi koko illan. Kuva: RiSLO.





Kandiais-fiiliksiä

Lauantai 7.3.2015. Parikymmentä minuuttia ennen Hhetkeä mieleeni juolahti jälleen 
kolmosen syksyn aikana tutuksi tullut ajatus: “Tähänkin koitokseen olisi voinut alkaa 
valmistaumaan hieman aikaisemmin!”. Taisteltuani aikani kravatin oikeaoppisen sol-
mimisen kanssa sain kuin sainkin jonkinlaisen viritelmän aikaan, ja oli viimein aika 
kiiruh taa pääkallopaikalle ravintola Polpoon, jossa TaSLON järjestämät kandiaiset tänä 
vuonna pidettiin.

Istahtaessani paikalleni pöydän ääreen pahamaineisen “kolmosen syksyn” kauheudet 
tuntuivat jo hyvin kaukaisilta. Nyt uskalsi jo ilman kylmää hikeä muistella patoanato-
mian mikropreparaattien viimeistä uusintamahdollisuutta Mesilän tuomitsevan silmän 
alla, ja farmakologian kontrolleja varten vietettyjä öisiä opiskeluhetkiä. Vapavaajan 
määrä tuntui syksyn lähes viikottaisiin testeihin verrattuna huikean suurelta, eikä edes 
lauantaiillan viettäminen ravintolassa tuottanut tunnontuskia, sillä meille jaetuissa 
nimikylteissä luki suurin kirjaimin “Lääketieteen kandidaatti”. Nyt meillä kolmosilla oli 
aikaa juhlia saavutustamme!

Ilta itse sujui varsin mukavasti – kolmen ruokalajin illallisen lisäksi ilta sisälsi myös 
muuta ohjelmaa ruokalajien välissä. Kollegani Janne piti puheen kollegiaalisuudesta ja 
sen merkityksestä lääkärin työssä, kun taas TaSLOn puheenjohtaja Iiris lausui muuta-
man sanan preklikinkkaopiskeluista Tartossa ja vertaistuen merkityksestä. Välillä koko 
poppoo avasi TaSLOn laulukirjan ja musisoi niin että ravintola raikui. Uusi ruokaannos 
saapui tosin aina yllättävän nopeasti muutaman yhteislaulutuokion jälkeen.

Ravintolailta viimeisteltiin yhteis
kuvalla meistä kandeista, mitä 
varten sain Jannelta sitä paljon 
puhuttua kollegiaalista apua 
kravatti härpäkkeeni solmimisessa 
hieman edustavampaan kuntoon 
ennen valokuvan ottamista. Ilta 
ei kuitenkaan päättynyt siihen, 
vaan lähdimme yhdessätuumin 
jatkoille: aluksi GMPPlazan tor-
niin tervehtimään ekskursiolla 
olevia RiSLOn kollegoja, ja sieltä 
edelleen yökerho VaBankiin.
Sekoitettua vodkamartinia siemaillessani ja popitusta kuunnellessani 
yökerhon sohvalla tein periaatepäätöksen olla menemättä tanssilattialle. No eihän se 
sitten lopulta pitänyt, kun minut sinne enemmän tai vähemmän raahattiin. Tuli siinä 
sitten hetki hytkyttyä musiikin tahtiin ennen kuin väsymys sai aamuneljän aikoihin yli-
otteen, ja lähdin tyytyväisenä kotiin nukkumaan. Olimme kaikki lepomme ansainneet.

Erityiskiitos illan emännälle ja isännille: Sannalle, Jesselle ja Filipille (CII)!
Taneli P., CIII

      • SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT • TYÖSUHDEASUNTOJA • PEREHDYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUN-

GINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • UUDET GERIATRISET AKUUTTIOSASTOT • ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAT • PSYKIATRINEN SAIRAALA 

• PÄIHDETYÖTÄ • ERIKOISTUMISPAIKKOJA • GERIATRIAA • YEK -JAKSOJA • KOTISAIRAALA • SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA • KESÄKANDIKSI • 

KOTIHOIDON LÄÄKÄRIKSI • ERINOMAISET KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUDET • MUKAVAT TYÖKAVERIT • TYÖSUHDE-ETUJA • FYSIATRIAA 

• NEUROLOGIAA • KOULULÄÄKÄREITÄ • SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT • TYÖSUHDEASUNTOJA • PEREHDYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • 

PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUNGINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • UUDET GERIATRISET AKUUTTIOSASTOT • ÄITIYS- JA LASTENNEU-

VOLAT • PSYKIATRINEN SAIRAALA • PÄIHDETYÖTÄ • ERIKOISTUMISPAIKKOJA • GERIATRIAA • YEK -JAKSOJA • KOTISAIRAALA • SISÄTAUTIEN 

POLIKLINIKKA • KESÄKANDIKSI • KOTIHOIDON LÄÄKÄRIKSI • ERINOMAISET KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUDET • MUKAVAT TYÖKAVERIT 

• TYÖSUHDE-ETUJA • FYSIATRIAA • NEUROLOGIAA • KOULULÄÄKÄREITÄ • SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT • TYÖSUHDEASUNTOJA • PEREH-

DYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUNGINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • UUDET GERIATRISET AKUUTTI-

OSASTOT • ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAT • PSYKIATRINEN SAIRAALA • PÄIHDETYÖTÄ • ERIKOISTUMISPAIKKOJA • GERIATRIAA • YEK -JAKSOJA 

• KOTISAIRAALA • SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA • KESÄKANDIKSI • KOTIHOIDON LÄÄKÄRIKSI • ERINOMAISET KOULUTTAUTUMISMAHDOLLI-

SUUDET • MUKAVAT TYÖKAVERIT • TYÖSUHDE-ETUJA • FYSIATRIAA • NEUROLOGIAA • KOULULÄÄKÄREITÄ • SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT 

• TYÖSUHDEASUNTOJA • PEREHDYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUNGINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • 

UUDET GERIATRISET AKUUTTIOSASTOT • ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAT • PSYKIATRINEN SAIRAALA • PÄIHDETYÖTÄ • ERIKOISTUMISPAIKKOJA 

• GERIATRIAA • YEK -JAKSOJA • KOTISAIRAALA • SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA • KESÄKANDIKSI • KOTIHOIDON LÄÄKÄRIKSI • ERINOMAISET 

KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUDET • MUKAVAT TYÖKAVERIT • TYÖSUHDE-ETUJA • FYSIATRIAA • NEUROLOGIAA • KOULULÄÄKÄREITÄ • 

SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT • TYÖSUHDEASUNTOJA • PEREHDYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUN-

GINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • UUDET GERIATRISET AKUUTTIOSASTOT • ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAT • PSYKIATRINEN SAIRAALA 

• PÄIHDETYÖTÄ • ERIKOISTUMISPAIKKOJA • GERIATRIAA • YEK -JAKSOJA • KOTISAIRAALA • SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA • KESÄKANDIKSI • 

KOTIHOIDON LÄÄKÄRIKSI • ERINOMAISET KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUDET • MUKAVAT TYÖKAVERIT • TYÖSUHDE-ETUJA • FYSIATRIAA 

• NEUROLOGIAA • KOULULÄÄKÄREITÄ • SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT • TYÖSUHDEASUNTOJA • PEREHDYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • 

PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUNGINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • UUDET GERIATRISET AKUUTTIOSASTOT • ÄITIYS- JA LASTENNEU-

VOLAT • PSYKIATRINEN SAIRAALA • PÄIHDETYÖTÄ • ERIKOISTUMISPAIKKOJA • GERIATRIAA • YEK -JAKSOJA • KOTISAIRAALA • SISÄTAUTIEN 

POLIKLINIKKA • KESÄKANDIKSI • KOTIHOIDON LÄÄKÄRIKSI • ERINOMAISET KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUDET • MUKAVAT TYÖKAVERIT 

• TYÖSUHDE-ETUJA • FYSIATRIAA • NEUROLOGIAA • KOULULÄÄKÄREITÄ • SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT • TYÖSUHDEASUNTOJA • PE-

REHDYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUNGINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • PSYKIATRINEN SAIRAALA 

• PÄIHDETYÖTÄ • ERIKOISTUMISPAIKKOJA • GERIATRIAA • YEK -JAKSOJA • KOTISAIRAALA • SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA • KESÄKANDIKSI • 

KOTIHOIDON LÄÄKÄRIKSI • ERINOMAISET KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUDET • MUKAVAT TYÖKAVERIT • TYÖSUHDE-ETUJA • FYSIATRIAA 

• NEUROLOGIAA • KOULULÄÄKÄREITÄ • SENIORITUKEA • TUTORLÄÄKÄRIT • TYÖSUHDEASUNTOJA • PEREHDYTYSTÄ • 25 TERVEYSASEMAA • 

PÄIVYSTÄVÄT SAIRAALAT • KAUPUNGINSAIRAALAT • KUNTOUTUSOSASTOT • UUDET GERIATRISET AKUUTTIOSASTOT • ÄITIYS- JA LASTENNEU-

TARTOSTA 
STADIN 
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helsinkirekry.fi 
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Kuva: Aki S., CIII
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   Suolten vujut
Suolten (Suomen Eläinlääketieten Opiskelijat Tartossa 
r.y.) 13. vuosipäivää vietettiin korporaatio Rotalian 
tilois sa 11.4. Lähdimme puheenjohtajamme Iiriksen 
kanssa juhlimaan heitä. Paikalla meitä oli yli 70 juhli-
jaa ja kutsuvierasta. Lämmin sää ja kaunis ilma suo-
sivat juhlijoita etenkin alkuillasta.

Cocktailtilaisuudessa alkumaljojen noston yhtey-
dessä kutsuvieraat antoivat tervehdykset ja lahjat. 
Tänä vuonna TaSLO teki lahjoituksen kodittomien 
eläimien turvakodille. Pääjuhlassa juhlapuheen piti 

Pikka Jokelainen, ja illan aikana juhlassa palkittiin 
myös ansioituneita suolinkaisia kunniamerkein. Vuosi juhlille tyypilliseen tapaan myös 
lauluja laulettiin. Jatkot vietettiin ravintola Vilden tiloissa. Sunnuntaiaamun silliaami-
aisella oli tarjolla mm vohveleita ja pitsaa, myös sauna oli lämpimänä. 

Mikko L., CIV

Cocktailtilaisuus vietettiin 21.3. LKS:n 
kerhotilalla Euphorialla. Kutsuvieraiden 
mukanaantuomia lahjapulloja avattiin 
kiitettävästi, ja niistä riitti myös bus-
sievääksi juhlapaikalle skumppahuu-
ruisille juhlijoille.

Bussissa huolehdittiin tarkasti matka-
laisten suuhygieniasta ja nesteytyk-
sestä.
Seuralaisiksi löytyi sisarkandi seuramme Tamper-
een edustajat. Sitsivinkkejä vaihdet-

tiin puolin ja toisin jo cocktailtilaisuudessa ja illan 
myötä tie vei Helsingin yöhön yhteiselle reissulle 
myös Burger Kingiin.
Juhlapaikkana toimi vanha ylioppilastalo Helsingin 
ydinkeskustassa.  Upeissa puitteissa kelpasi kilistellä, 
laulaa akateemisia lauluja ja kuunnella juhlapuheita. 

Mikko L. & Ida K., CIV

Helsingin vujut

Työtä tarjolla

Kaikkea löytyy, tule ottamaan paikkasi 
osaajien joukossa. Kouvolan terveys-
palvelut Ratamo tarjoaa monipuolisesti 
erilaisia lääkärintöitä perusterveyden-
huollossa ja erikoissairaanhoidossa. 

Avustamme myös  asunnon 
löytämisessä.

Lisätietoja ja hakemusten lähetys

Palvelupäällikkö, ylilääkäri 
Kari Kristeri 
kari.kristeri@kouvola.fi

Päivystyksen ylilääkäri 
Kimmo Salmio 
kimmo.salmio@kouvola.fi

Sairaalan vastaava lääkäri 
Tero Tapiola 
tero.tapiola@kouvola.fi

Haluatko päivystää vai kiinnostaako 
kotisairaanhoito? kirra tai sisätaudit?  
Vai oletko sisimmässäsi perhelääkäri? 



Näytteenoton koulutus keväällä 2015
“Nyt vähän nipistää” ja muita valheita

Tunnen Tartossa useammankin, joka on jo ennen lukiota päättänyt, että lääkäri on 
heidän unelmaammattinsa. Itse totesin vasta 20vuotiaana, ettei minusta ehkä tule
kaan rokkitähteä – jotain piti kuitenkin tehdä, joten aloitin bioanalytiikan opinnot 
Metropolia ammattikorkeakoulussa. Vasta siellä päästyäni näytteenoton työharjoit
teluun tajusin, että haluan lääkäriksi. Laboratoriomaailma oli kuitenkin kovin kiin-
nostava, ja olenkin tehnyt näytteenottokeikkaa opintojeni ajan lähes aina kun mah-
dollista. Näiden vuosien aikana onkin kertynyt jonkinlainen määrä tietotaitoa, jota 
kollegiaalisesti halusin opiskelijakavereille jakaa. 

Alkuperäinen ajatus laskimoverinäytteenoton koulutuksesta minulla oli jo ensim-
mäisenä opiskeluvuonna, mutta varsinaisesti aloin asiaa suunnittelemaan toisen vuosi-
kurssin aikana 2014. Kyseisen kevään aikataulu oli kuitenkin legendaarisen kiireinen 
koulutusten suhteen, joten koulutus jäi toteuttamatta. Syksyllä 2014 ajatus kypsyi 
jälleen, ja lupasin ensin opettaa yhdelle toisen vuosikurssin opiskelijalle näytteenottoa. 
Sitten toiselle. Ja kolmannelle. Lopulta totesin että minun kannattaa selvittää miten 
moni muukin olisi kiinnostunut. 21 henkilöä ilmaisi kiinnostuksensa. 

Kolmannen vuoden kiireisen syksyn aikana tuli hetkittäin olo että tuli haukattua vähän 
liikaa, mutta onneksi yliopiston puolelta oltiin hyvin joustavia. Sain järjestettyä parin 
kokouksen tuloksena kurssille osallistujille opintopisteet, tilat koulutukselle ja tarvik-
keita. Materiaalin kirjoittaminen oli lopulta yllättävän helppoa, ja sen arvioinnissa mi-
nua auttoivat laboratorioalan ammattilaiset.  
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Kurssi päätettiin suunnata preklinikkalaisille, sillä aihe on heidän kesätöitään ajatel-
leen enemmän ajankohtainen. Muutama klinikkalainenkin ilmaisi kiinnostuksensa, ja 
ehkä tulevaisuudessa koulutukseen voi ottaa myös klinikkalaisia, pitäen preklinikan 
etu sijalla – vaihteeksi näin päin. 

Koulutus sujui erinomaisesti, luennolla ei kukaan nukahtanut. Käytännön osuudesta 
opin itse paljon, sillä opiskelijoiden ohjaaminen siinä mittakaavassa oli uusi kokemus. 
Viimeisinä verinäytettä ottamassa olleet saivatkin todennäköisesti selkeämpää ohjaus-
ta kuin ensimmäiset. Helpolla ei koulutettavia päästetty; luennon ja käytännön osuu
den lisäksi oli orientoivaa tehtävää ja kotitehtävää. Oheisessa kuvassa kaksi tulevaa 
huippunäytteenottajaa ja tietysti tarkkaan valvova kouluttaja. Mikäli jäsenistö niin 
toivoo, voin toteuttaa koulutuksen uudestaan vuoden tai kahden päästä.

Janne Virtanen, CIII
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Kakkosten kuulumiset - mitä käy enkkuryhmälle?

Uskomatonta, mutta totta se vain on – siitä on jo kohta kaksi vuotta, kun vuosi-
kurssimme aloitti täällä Tartossa lääkisopiskelut. Enää on hujaus kakkosvuosikurssin 
kevätlukukautta jäljellä, ja syksyllä siirrymme jo kolmoselle. Niin, totta tosiaan jo kol-
moselle, mikä ei tulekaan olemaan ihan tavallinen kolmonen! Syksyllä tehdään histo
riaa, sillä vuosikurssimme tulee olemaan kautta aikojen ensimmäinen vuosikurssi 
Tarton lääke tieteellisessä tiedekunnassa, joka ei aloitakaan syksyllä vironkielellä vaan 
jatkaa opiskeluja englanniksi.

Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta ovat menneet tuttuun tyyliin aikaisempien vuosien 
tapaan. Nyt jännittyneinä mutta innolla, hieman kauhun sekaisin odotuksin pohdimme, 
mitä syksy tuo tullessaan. Miten Tarton yliopisto on järjestänyt opetuksemme? 
Minkälaisella asenteella ja englanninkielen taidolla opettajat tulevat meitä syksystä 
lähtien opettamaan? Entä minkälainen tulee olemaan meille se niin kovin kuuluisa kol-
mosen syksy? Mutta eniten tietenkin herättää kysymyksiä kolmosen keväällä siintävä 
klinikkaan siirtyminen. Millä kielellä meidän odotetaan kommunikoivan potilaiden ja 
muun sairaalahenkilökunnan kanssa? 

Aikaisemmista vuosikursseista poiketen olemme ensimmäisestä opiskelusyksystä 
lähtien opiskelleet viroa muutaman tunnin viikossa enemmän kuin edeltävät vuosi-
kurssit. Toistaiseksi emme ole kuitenkaan kuulleet yliopiston puolelta, miten klini-
kassa tullaan kielen osalta toimimaan. Olemme käyneet keskusteluita tiedekuntamme 
dekaanin kanssa lähinnä siitä, miten valinnaiset aineet tullaan järjestämään, ja kos
keeko viime syksynä toimeenpantu lähiopetusta koskeva muutos kuudennen vuosi-
kurssin osalta myös meitä. Tämän hetken tiedon mukaan myös enkkuryhmäläisille 
viiden nen opiskeluvuoden kevätlukukausi tulee olemaan viimeinen lähiopetusjakso, ja 
koko kuudes vuosikurssi tehdään harjoitteluita.  

Paljon on siis vielä avoimia kysymyksiä, ja varmasti tiedekuntamme johtoa jännittää 
ihan yhtä paljon kuin meitäkin. Pitäähän heidän myös pystyä vastaamaan siitä, että 
opetuksen taso tulee olemaan korkeiden lukukausimaksujen asettamalla tasolla. 
Tulevaisuudes sa kansainvälisellä linjalla myös ehkä useampi opiskelija tulee olemaan 
muualta kuin Suomesta, mikä sekin asettaa vielä isommat haasteet kielen suhteen. Nyt 
jo on nähtävissä, että vironkielen oppiminen muuta kuin suomea äidinkielenään puhu-
ville on huomattavasti hitaampaa, ja harva meistä asettaa kieliopinnot tärkeyslistan 
kärkeen kaiken muun opiskelun ohella. 

Vuoden päästä olemme varmasti hieman viisaampia ja osaamme vasta ainakin osaan 
meitä nyt askarruttavista kysymyksistä, joten jääkäämme odottamaan jatkoosaa tälle 
jutulle.

Maria S., CII
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Kotimainen Pihlajalinna-konserni tarjoaa mielenkiintoisia työmah- 
dollisuuksia myös lääketieteen kandidaateille ja vastavalmistuneille 
eri puolilla Suomea. Toimimme niin julkisen terveydenhuollon tuot-
tajana kuin laajan yksityisen lääkärikeskusketjun toimijana terveys- 
ja hammashuollossa. Palveluihimme kuuluvat myös hoivapalvelut.

Tervetuloa mukavaan työyhteisöömme, jossa tukenasi ovat 
asiantuntevat ja kokeneet kollegat.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää:
Teija Santala, rekrytointijohtaja
p. 040 5829111, 075 3253 100
teija.santala@pihlajalinna.fi 
pihlajalinna.fi  • dextra.fi 

Tule
meille
töihin!

Upea ura lääkärinä odottaa!



Second hand meiningistä pitäville Tartolla on niin paljon tarjottavaa, että monien 
suomalaisten kaupunkien kirpparitarjota kalpenee Tarton annin rinnalla. Luvassa lyhyt 
johdanto Tarton kirpputorien maailmaan!

MILLOIN: Aina on hyvä hetki 
Uuskasutus keskukselle. Huonekalu-
ja vailla olevat voivat tehdä hyviä 
löytöjä. 
Võru Varblane 
MITÄ: Tarton kirppareiden helmi, 
hauskoja vaatteita retrosta nykyai-
kaisiin bilemekkoihin myyvä liike. 
Vaatteiden lisäksi saatavilla hattuja, 
laukkuja, koruja ja kenkiä. Second 
handvaatteiden lisäksi saatavilla 
uusia, paikallisten suunnittelijoiden 
käsialaa olevia mekkoja. Hinnat suun-
nilleen Humanan tasoa tai aavistuk-
sen korkeammat.
MISSÄ: Võru 4/6
MILLOIN: Jos haluaa tehdä pikakier-
roksen ja suorittaa täsmäiskun yh-
delle kirppikselle, kannattaa valita 
tämä kirppis. Kivoja ja kauniita vaat-
teita hauskassa miljöössä. 

suutena tarjolla myös eestiläisten suun-
nittelijoiden tekemiä koruja, korvakoruja, 
lehtiöitä, kortteja ym.
MISSÄ: Gildi 12, Dolcen naapurissa
MILLOIN: Vintagevaatteista ja hauskasta 
tilpehööristä pitäville. Normaalista poik-
keavien tuliaisten tarpeeseen.

Chic but Cheap 
MITÄ: Nimekkäämpiin merkkivaattei-
siin erikoistunut kirppis, josta löytyy etu
päässä naisille suunnattuja vaatteita 
normaalia kalliimmalla kirppishinnalla. 
Merkkivaatteiden lisäksi myös normaaleja 
Lindex/H&Mkuteita. Vaatteet on lajiteltu 
selkeästi, ja kirppiksellä on paljon kauniita 
vaatteita.
MISSÄ: Akadeemia 5
MILLOIN: Peruskirppisten tarjonnasta as-
tetta hienommista vaatteista pitäville. Tak-
kien ja mekkojen etsijöille.

Uuskasutuskeskus 
MITÄ: Riian huipulla sijaitseva suureh
ko sekatavarakirppis. Vaatteet lajiteltu 
selkeästi, erikoisuutena kullanarvoinen 
retrorekki! Vaatteiden lisäksi saatavilla 
huonekaluja, kirjoja, verhoja, astioita, le-
luja ym. Kirppiksen tavaroilla hyvä hinta
laatusuhde, usein tulee vastaan suupieliä 
nykiviä vaatteita ja esineitä. Humanan 
tavoin ennen uuden kaupan päiviä tyhjen-
nysmyynnissä alennetut hinnat. Alennet-
tujen hintojen päivistä ilmoitetaan kaupan 
ikkunoissa, joten bussilla ohikulkiessa kan-
nattaa kuikuilla ikkunoihin. Tänne voi myös 
helposti tuoda omat muovipusseissa pitkiä 
aikoja lojuneet vaatteet oven pielessä ole-
viin laatikoihin.
MISSÄ: Riia 11

*Jokeri*
Taaskasutuskeskus Puiesteella 
MITÄ: Elämyksellinen omituisenhajuinen ta-
varakirppis Raatusen tuolla puolen. Astioita, 
leluja, kodinkoneita ja kirjoja suoraan Neu-
vostoliiton ajoilta. Edulliset hinnat ja jänniä 
esineitä. Jos jotain tarttuu mukaan kannattaa 
se kuitenkin ennen käyttöönottoa kierrättää 
pakastimen tai uunin kautta. 
MISSÄ: Puiestee 114 hoovis 
MILLOIN: Kun naamiaisasun kokoaminen 
vaatii luovia ratkaisuja, on tämä oikea osoite!

P.S. Mikäli haluat tutustua myös muihin Tarton 
kirppiksiin, tätä juttua kattavampi 90 liikkeen 
lista kaupungin second handshopeista löytyy 
osoitteesta: 
http://kaltsukad.ee/poed/tartu. 
Hauskoja kirppiskierroksia kaikille!
Ida Kokkila, CIV
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Kirpparikierros Tartossa

Humanat keskustassa ja Kuperjanovilla 
MITÄ: Tarton UFF, jossa laajat valikoimat 
hyvälaatuisia perusvaatteita selkeästi 
lajiteltuna. Paitoja, housuja, hameita, 
mekkoja, urheiluvaatteita, lastenvaattei-
ta, kenkiä, huiveja, laukkuja jne. Hinnat 
normaalia kirpparitasoa Tartossa. Ennen 
uuden malliston saapumista aikaisem-
min myynnissä olleet vaatteet myydään 
pois alennetuin hinnoin. Uuden kaupan 
päivät on merkitty kassoilla saatavilla ole-
viin kalenteriläpysköihin. Kuper janovin 
Humanan liepeillä on paljon myös muita 
visiitin arvoisia pikkukirppiksiä, joille kan-
nattaa ajan salliessa pistäytyä.
MISSÄ: Keskustan liike: Kompanii 1c ja 
Kuperjanovin liike Kuperjanovi 20
MILLOIN: Milloin vaan, etenkin alen-
nettujen hintojen päivien aikaan. Hyvä 
paikka aloittaa etsinnät, kun tarve perus
vaatteille iskee. 

Mecca Komisjonikauplus 
MITÄ:  Raekojan laidalla sijaitseva nuo-
remmille suunnattu, hieman tavallista 
hintavampi kirpputori. Vaatteet Huma
noiden tarjontaan verrattuna prameam-
pia; tältä kirpparilta ei korkokenkiä ja 
kimallusta puutu. Ennen kaikkea naisten
vaatteita, mekkoja, laukkuja, kenkiä, tak-
keja.
MISSÄ: Vabaduse puiestee 2 / Raekoja 
Plats
MILLOIN: Bilemekkojen ja korkeiden 
korkojen metsästäjille.

KutshiMutshi 
MITÄ: Vintagepainotteinen pikkuputiikki 
Dolcen vieressä, jossa omana erikoi

 

Yhteyshenkilösi Mediradixilla: 
Anu Fält, p. 0400 724 496  
anu.falt@mediradix.fi 
 

Katso myös avoimet työpaikat: 
mediradix.fi  

      facebook.com/mediradixsuomi 

Hei lääkäri! 
Mediradix on lääketieteen kandien sekä 

vastavalmistuneiden rekrytointiin keskittynyt yritys. 

Tarjoamme kokoamme suurempaa palvelua 

etsimällä sinulle ne kaikkein kiinnostavimmat 

työmahdollisuudet. 

Tule Mediradixille – tehdään yhdessä urastasi 

menestys. 



Kuohuviini, tuo viinimaailman 
kihti. Alun perin kuplia viinissä 
pidettiin valmistusvirheenä, 
ja viinuri Dom Pérignon, joka 
postuumisti päätyi antamaan 
nimensä yhdelle hintavim-
mista nousukkaiden harrasta-
mista hömpötyksistä, joutui 
taistelemaan viininsä liiallisen 
kuplaisuuden kanssa. Vasta 
1700luvun alkupuolella kuo-
huviiniä ruvettiin tarkoituk-
sella valmistamaan, ensiksi 
Limoux:n tienoilla EteläRans
kassa, ja reilut sata vuotta 
myöhemmin Champagnen 
maakunnassa, joka siihen asti oli joutunut tyytymään räpistelijän osaan kilpaillessa 
naapurinsa Burgundin kanssa pohjoisten viinialueiden herruudesta. Niille valmista-
jille, jotka suhtautuivat sopivalla vakavuudella terveyteensä, kyseisen paholaisen 
juomanakin tunnetun liemen valmistaminen vaivoin kannatti. Ennen kuin Veuve 
Clicquot kehitti modernin valmistustekniikan shamppanjalle kuohuviinin pullottajat 
saattoivat laskea kellarinsa tappioiksi 2090% koko volyymistä pullojen räjähdellessä 
paineen alla.

Kuten alustuksen tyylistä saattaa arvata, olivat tässäkin tapauksessa asiat ennen 
paremmin. Nykyään kuohuviiniä lipitellään vähäisemmissäkin kissanristiäisissä, 
teinityttöjen pissisprinsessapirskeissä sekä nousukkaiden ja pyrkyrien selkääntaput-
telukerhon kokoontuessa. Kirjoittaja ei suinkaan halua tuomita niitä jotka nauttivat 
pillilasien kilistelystä tai poimivat matkallaan koulusta kotiin pullon Moët & Chan
donia janonsa sammukkeeksi, sillä meillä kaikilla on paheemme. Valitettava totuus 
on kuitenkin se, ettei kaikilla ole varaa Euroopan Unionin suojaaman maantieteel-
lisen nimikkeen tuotteisiin, eivätkä edes kaikki ne, joilla sitä varantoa löytyykin, osaa 
arvostaa kurkkuunsa kumoamiansa helmeileviä herkkuja. Siksipä antauduimme sivis
tyksen, tapakasvatuksen, laadunvalvonnan, talouskurin, sekä ennakkoluulottoman 
seikkailunhimon nimissä testaamaan paikallista kuohuviinitarjontaa.

Testimateriaali löytyi jälleen Raatusen opiskelijaasuntolan naapurissa sijaitsevasta 
CoMarketista, jonka asiantuntemattomaan ja töykeään palveluun olimme jo osanneet 
varautua. Kevään tulo oli nähtävästi herättänyt kauppiaan sisäänostajan, ja kupla
juomia oli montaa eri sorttia niin tarjolla kuin myös tarjouksessa. Kantamuk siimme 
löysi tiensä viisi kovin erilaista kuohuviiniä viidestä eri maasta, joita vakain aikomuksin 
ja hartain mielin maistaisimme niin paljaaltaan kuin myös mimosan (appel siinimehun 
kera) että kir royalin (cassisliköörin kera) muodossa. Koska kir royalin vaatimaa 

TaSLOn kuohuviiniraati
likööriä ei ollut kaupunkimme liikkeissä 
tarjolla, löimme viisaat päämme 
yhteen ja päädyimme kehittämään 
uuden drinkin joka sai nimekseen ”kir 
baltique”.

Kir Baltique
1 osa mustaherukkamehutiivistettä
3 osaa vichyvettä
3 osaa mustaherukkavodkaa
10 osaa kuohuviiniä

Vaihtoehtoisesti vain laskette 
silmämääräisesti mainittuja nesteitä tai 
niiden korvikkeita lasiin kunnes harjaantumattomat aistit ovat lopputuott eella hämät-
tävissä ja juoman alkoholipitoisuus vastaa juomisenne humala hakuisuutta.

Arvovaltainen raati saapui sovitusta ajasta kolme minuuttia myöhässä sovittuun paik-
kaan ja korkkasi ensimmäisenä Don Lucianon. Tämä kuohuviini oli löytänyt tiensä Vi-
roon täysin toiselta puolelta Eurooppaa, Espanjasta. Kuten totuttua, testin espanja
laisen edustajan etiketti lupasi juoman sopivan minkä tahansa ruoan kanssa tai ihan 
vain sellaisenaan, ihan mihin tahansa tilaisuuteen tai käyttötarkoitukseen. Kun suh-
teutetaan juoman alkoholipitoisuus (11%) pullollisen hintaan (3,59 euroa) kilpailee se 
hinta/vaikutussuhteessaan oluen kanssa, mikä laskettakoon eduksi. Lasissa juoma on 
helmiäistä muistuttaen heleä väriltään, joskin helmeily loistaa poissaolollaan. Raadin 
pohjalaisia oloja tunteva jäsen kommentoikin kuplajuoman kuplikkuuden olevan luon
teeltaan laihialaista. Tuoksu puuttui, mikä ei allergiaaikana liene suurikaan yllätys.

Tuoksun sijaan löysimme lasinsisällöstä 
makua, joka oli tunkkainen, 
hiivainen, kenties jopa hiirevä. Raadin 
konsensuksen mukaan aromi muistutti 
lähinnä kaapinaluspahvia. Viininä 
Don Luciano ei ollut erityisen kuiva, ja 
etiketissä luvatut yrtit ja intensiivinen 
hedelmä jäivät uupu maan. Jälkimaku 
oli homeinen ja käynyt, vaikka 
happamuuden nousu bukeen yhteydessä 
saikin kiitosta. Tutkimuslaboratorion 
emännän tarjoamat mansikat toimivat 
hyvin mainittua happamuutta tasoittaen, 
mimosa hukutti tunkkaisuuden mutta 
myös kaikki muutkin viinin maut (tämä 
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on siis hyvä asia), ja kir näytti voimansa tuoden juomalle iloista ryhtiä ja harmoniaa 
ja etyylialkoholipitoi suutta. Raati antoi viinille yhteisarvo sanaksi kouluasteikolla 
D, viiniin vähiten tyytyväisen jäsenen kiittäessä viiniä ainoastaan osoittamastaan 
ekologisuudesta tarjoamalla huonoille rypäleille jonkin sijoituspaikan.

Toisena tartuimme Italialaiseen pulloon, testimme lambruscoon (helmeilevä italia
inen punaviini), ylväältä nimeltään Fior di Pesco. Neljän euron huokea erikoisviini 
ei tosin vakuuttanut laseissamme: kuplat puuttuivat täysin, ja väljähtynyt tuoksukin 
nousi ankarasti nuuskittaessakin hajureseptoreihimme vain laiskasti. Maku oli niin 
ikään kovin väljähtynyt, josta vasta etsimällä etsien löysimme tekonurmen aromin. 
Marjainen maku aukeni inhokkimme seistyä laseissa hetken, mutta jälkimauksi jäi 

siltikin vain paha mieli, kuin kiusanhenki 
olisi käynyt kaatamassa vissyä ja mehua 
punaviiniin. Joku raadista laittaisi tätä ehkä 
hätätilanteessa booliin, mutta kirjoittajan 
mielestä mitä vähemmän tästä viinistä 
puhutaan sen parempi. Yhteisarvosana 
raadilta jäi yllätyksettömästi E:hen.

TV:stäkin tuttu Törley, Unkarin ahkerin viinin
pakerruspaja, sai kunnian tarjota testiimme 
kolmannen kuohuviinin. Kenties käytettyjä 
mainosrahoja haluttiin karhuta takaisin, 
sillä pulloltaan 5,61 euron hintaisena Törley 
Talisman oli testimme kallein juoma, mutta 
onneksi myös alkoholipitoisin. Puolikuivan 
olemus ei juurikaan tuntoja herättänyt, 
ja tuoksussa oli havaittavissa erikeeper ja 
jalkapallon sisäkumi, jos nyt joku meistä on 
joskus jalkapallon sisäkumia päässyt varta 
vasten haistamaan.

Juoman bukee oli lievästi sanottuna ärtsy miedohkon ensimaun jälkeen, vaikka 
suuntuntuma olikin poikkeuksellisen kapea. Jälki maku oli hieman leveämpi, mutta sitä 
ei pääse maistaja huomaamaan ellei pysty toipumaan bukeen järkystä pistoksesta. Tämä 
jälkimaku jakoikin raadin kahtia toisen puolen kiittäessä viinin luonnetta, tai lähinnä 
sen olemassaoloa ylipäätänsä, kun toiset samanaikaisesti kritisoivat ”nautinnon” 
kemiallista meininkiä. Kirin tekeminen tästä juomasta oli suuri virhe, ellei sitten tarjoa 
kyseistä drinkkiä vihamiehelleen. Appelsiini mehun luontainen vahva preesens teki 
mimosasta toimivan. Raadin viha/rakkaus viha/kyllätätävoijuoda –suhde toi juoman 
yhteisarvosanaksi E+:n.

Neuvostoliitossa oli proletariatismin promootiosta huolimatta eläväisen runsas 

kuohuviinitalous, joskaan se ei ikinä realisoitunut globaalisti tunnettuina 
makunautintoina. Neljäntenä testasimme tämän perinteen liettualaista jatkajaa, 
Sovetskoje Rosovoje rosékuohuviiniä. Kyseisiä Sovetskojetuotteita on täällä Virossa 
paljon kierrossa, joten juoma oli raadille jo ennestään välillisesti tuttu, eivätkä odotukset 
ymmärrettävästi olleet korkealla, vaikka tuotteen hinta olikin hyllyn keskitasoa 4,06 
eurolla. Eikä testi myöskään alkanut lasinkilistelyn arvoisesti, kun osa arvioijista haistoi 
vetisen ja vatsa happoisen oksennuksen lasissaan. 

Kuplat ja vaahto olivat kuitenkin kiitettävällä tasolla illan ensimmäistä kertaa. Yleis
olemus oli esanssimaisempi kuin jokaisen teinitytön lempijuomassa Fresitassa, joskin 
jälkimmäinen muistikuviemme mukaan maistuu paremmalta. Tunne on kuin lasten kuo-
huviiniä joisi, vaikka alkoholi salakavalasti puskeekin imelästä mausta läpi. Viini kuiten-
kin on positiivinen yllätys mainitun ensituoksun jälkeen ja kohoaakin uusiin korkeuk-
siin samanaikaisesti mansikoita maistaessa ja 
kir:iä sekoittaessa. Kir Baltique Sovetskojesta 
onkin kiitettävän väkevää lientä ja sellaisena 
sopii mitä mainioimmin illan vauhdikkaaksi 
käynnisteeksi. Hymyilevän raadin yhteisarvo-
sana NeuvostoLiettuan perintölahjalle on C.

Testimme viimeinen ja kolmen euron 
hinnallaan edullisin pullo muistutti eniten 
edellisessä kappaleessa mainittua lasten 
kuohu viiniä. Latvialainen Cosmopolitan 
Diva, makea kuohuviini, oli pakattu 
suorastaan ällöttävän vaaleanpunaiseen 
puteliin, jota koristivat kulta kirjaillut 
sulat. Jos tämä ei ole kohdemarkkinointia 
rakennekynsillään kaksitoista senttisiä 
piikkikorkokenkiä jalkaansa sovitt eleville 
trofeevaimokandidaateille niin ei sitten 
mikään. Juoman tuoksukin sokeri glaseerasi 
raadin kuorikot pillilasien kaiuttaessa vienosti 
kuplintaa.

Maku vastaa odotuksia: muumilimsamainen kuin helponmakea siideri. Runsaampaa 
juomista ehkäisevä äitelä maku yhdistettynä testattavista alhaisimpaan alkoholi
pitoisuuteen lieneekin latvialaisten kukkahattutätien salajuoni sopimattoman käytöksen 
ehkäisemiseksi maansa nuorisossa. Edes testin loppumetreillä ei voitu kahtiajaolta 
välttyä, sillä siinä missä CD tarjosi kiistatta parhaan mimosan oli siitä sekoitettu 
kir mahdollisesti ällöin, kuin suu täynnä nallekarkkeja. Sitä myötä kun nostalgia ja 
humalatila hiljakseen valtasi raadin mielet kirjattiin latvialaiselle yhteisarvosana D illan 
jatkuessa päivänpolttavasta politiikasta kiivaasti keskustellessa.
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Mamuelu

Muuttaessani Tartuun luulin, että minä olisin se poikkeus, joka säästyy sopeutumis
ongelmilta. Olin varma, että minä jos kuka integroidun hujauksessa. Tavallaanhan olin 
jo kerran käynyt SuomiViro kulttuurishokin läpi, ja osasin auttavasti kieltäkin! Kõik
korras!
Pitkälle talveen optimistinen ennusteeni kestikin. Selvisin shokitta, ja arki Virossa sujui 
juuri niin mukavasti, kuin olin kuvitellut. Syyskuun elin pelmeeneillä ja hapu koorilla, 
lempiruokaa! Kielitaitoni parani kohisten, ymmärsin hapankaalin hienouden, ostin 
ikku nalle orkidean ja jalkoihin sussid. Kyllästyin kohukkeisiin, aloin syödä napsujen 
kyljessä suolapaloja, opin lausumaan õ:n ja viikonlopun suomireissulla sain kuulla 
puhuvani äidinkieltäni itäaksentilla.
Sitten tuli se surullisenkuuluisa Kuukausiliitteen ”Miten kutsuisimme virolaisia?”. Louk-
kaannuin verisesti. Ettäs kehtaatte! Loukata minun maatani! Tai tavallaan minun, eikö? 
Varmasti hörötätte siellä katketaksenne, että kuinka ne ovat sellaisia, ne virolaiset (eli 
virukset, eli Kalevipojat, eli bemmit ja eteläespoolaiset), vähän reppanoita ja huvitta-
via, naurettavia ihan suorastaan. Köyhiä ja silti pöyhkeitä, ylpeitä, kielikin niin älytön ja 
hulvaton. Antakaa me vähän vielä nauretaan!
Kypsänä mamuna otin jutun tietysti henkilökohtaisesti. Ei siinä riittämiin, että synnyin
maani suurin sanoma lehti nauraa uudelle koti maalleni ja sen ihmisille, ihan selkeästi 
tässä myös kippurassa hihitetään Minun virolaistumiselleni! Tai siis eteläespoolais
tumiselleni, niinhän se meni? Päätin protestina ostaa toisenkin orkidean ikkunalaudalle 
ja veteraanikukan tietysti, alkaa seurata virolaisten uusia draamasarjoja kaksin kappa-
lein, jatkaa itsepäisesti tiskausta sienellä ja keittää perunoita. Ihan kiusallani, ähäkutti! 
Hetkisen oli taas varttiryssälässä mamun elämä auvoisaa ja neukkukortterissani rauha.
Idyllin särki eduskuntavaalit Suomessa, kun yhtäkkiä piti taas kirota suomalaista 
politiikkaa ja ottaa kantaa. Äänestysreissulla pasmani sekosivat lopullisesti, kun Valion 
maitotölkin (NB! tölkin!) kyljessä näin keefirmainoksen. Pian sen jälkeen lähdin viikon-
lopuksi Läänemaalle, bussissa matkalla Pärnuun kuuntelin vuorotellen Topi Sorsakos
kea ja Vennaskondaa, enkä enää tiennytkään, mitä mieltä pitäisi olla. Mamuminäni oli 
eksyksissä.
Vaan pyyhkikää kyyneleet! Suru puserosta ja kukka rintaan! Hätä ei ole tämän näköi
nen – Suomituristi oli jälleen vaeltanut Pärnyyn! Sulauduin parhaani mukaan kanta
väestön rivistöihin, ja sain ykkösluokan salakuuntelupaikan (”Kato Tomppa Virossa on 
naiset näitä misuja.” ”Ostetaanko täältä nyt sitä viinaa?” ”Haha, kattokee raamattu
kauplus!”). Eikä aikaakaan, kun identiteettikriisi oli parannettu ja saatoin rauhassa 
jatkaa virolaistumis tani. Niin kätevästi se kävi! 
Vähän olen kuitenkin huolissani. Pian pitänee uusia shokkihoito, vaikutus on kovin 
lyhyt aikainen. Eilen havahduin soittamasta ilmarumpuja Popedan tahtiin, paistoin 
myös ihan oikean pannukakun mummini ohjeella ja aloin sekoittaa vironkielisiin kes-
kusteluihin sujuvasti suomalaisia sanoja.
Aika näyttää miten tässä käy. Vielä kun joku keksisi virolaiseen sanastoon käännöksen 
tälle Suomen suosituimmalle akronyymille. Olisi sitten helpompaa kirjoittaa kyynisiä 
kolumneja, ja mamuelu siis aika täydellistä! 
Iina G., CI

 

 
 

   Olemme riittävän pieni, tarpeeksi suuri, hyvien yhteyksien varrella… 
 

   Meillä on hyvä työilmapiiri, osaamista, kehittämishalua, joustavuutta, haasteita 
   ja kilpailukykyinen palkkaus 
 

   Tutustu sivuihimme www.kaksineuvoinen.fi 
 

   Katso myös jäsenkuntiemme sivut  
 

 

 

 

Lisätietoja johtava ylilääkäri Arja Lassila puh. +358 40 484 6177, 

arja.lassila@kaksineuvoinen.fi

Tulokset:
Don Luciano, brut, ESP – D (paras hinta/vaikutussuhde)
Fior di Pesco, lambrusco, ITA – E
Törley Talisman, semi sec, HUN – E+
Sovetskoje Rosovoje, rosé, LIT – C (testivoittaja)
Cosmopolitan Diva, doux, LAT – D

Kuten on jo tavaksi tullut mainita: Älkää 
juoko mitä me juomme, vaan mitä 
käskemme mitä ystävällisimmin suositte-
lemme teidän juoda.

Raadissa istuivat: H Kupiainen, T Mattila, 
M Erlandsson, J Pohjola, A Savolainen 
(kirjoittaja)
Kirjoittaja on kuin nuori Teuvo Hakkarainen, 
paitsi ei yhtä lahjakas verbaalisesti.
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Nordic Progress on 
kokenut suomalainen 
rekrytointialan palvelu-
yritys, jolla on näyttöä, 
osaamista ja työkalut 
kuntien erikoishenkilös-
tön valintaan. Olemme 
erikoistuneet mm. sai-
raanhoitoalan ammatti-
laisiin ja asiantuntijoihin.

Jos mietit olisiko 
sinusta asiantuntijalää-
käriksi tai tieteelliseksi 
asiantuntijaksi lääke-
teollisuuteen niin käy 

Täsmälääke onnistuneisiin  
rekrytointeihin 

vastaamassa kotisivuillamme LÄÄKÄRIKONEEN 
kysymyksiin. Katso tuloksesi ja lue referenssi-
henkilöiden ajatukset työskentelystä lääketeolli-
suudessa. www.nordicprogress.fi/laakarikone/

 

Ole yhteydessä rekrytohtoreihimme,  
palveluksessasi ovat Nordic Progressin  
Marjut, Erkki ja Ari.

Ravintola-esittely

Jokainen taslolainen on varmasti maistanut Wernerin kolmen suklaan kakkua, 
Dolcen pizzoja ja pastoja, Truffen marmorikakkua ja Meat Marketin pihviä. 
Kaupungissa on kuitenkin tarjolla muutakin – tässä jutussa on mukana pari 
vähemmän tunnettua helmeä ja hutia. 

Anna Edasi, Tähe 20
Kahvilaan astutaan tavalliselta 
näyttävän rappukäytävän kautta, 
mutta jo kadunpuoleista paremmat 
päivät nähnyttä ulko-ovea 
raottaessa vastaan tuulahtaa lämmin 
pullantuoksu. Sisällä tuntuu jotenkin 
kovin tutulta. Vasta kun saa eteensä 
kahvin, kakkua ja kenties jotain 
suolaista, tajuaa miksi – tämähän 
on kuin mummolassa! Kukkaverhot, 
vanhat posliiniastiat, seinällä 
vanhoja tauluja ja pöydissä virkatut 
pitsiliinat. Samaa tunnelmaa tuo 
myös omistajien lämmin suhtautuminen asiakkaisiin. Suosittelen leivonnaisia, 
suolaiset eivät ole kahvilan parasta puolta, mutta esimerkiksi pannukakku 
kanan kanssa oli mukiinmenevä. Sen sijaan kaikki maistetut leivonnaiset olivat 

erinomaisia, suosittelen erityisesti Baileys-
kakkua ja laskiaisen aikaan laskiaispullia. 

Vassilissa, Kompanii 2
Kun blininälkä yllättää, kannattaa suunnata 
venäläiseen ravintolaan Vassilissaan. 
Oikein muuta ei listalta voikaan suositella, 
ellei ole ns. bypass-ruuan ystävä – siinä 
tapauksessa pilkotulla pekonilla ja juustolla 
täytetty jauhelihakotletti Bojaari kotlett on 
toimituksen suositus.



Graz, Riia 15B
Itävaltalainen ravintola Graz on kodikas, pieni paikka kiireisen maantien 
varressa. Illalla ravintolaan sisään mennessä aistit täyttää yhdistelmä makkaraa, 
olutta ja tirolilaisia torvisävelmiä. Peplerin ja Riian kulmassa sijaitseva ravintola 
on myös erinomainen lounaspaikka, ja asiasta jotain tietävät ovat kertoneet, 
että paikasta saa Tarton parhaat schnitzelit. Lounaat ovat yleensä 4,5-5 euroa 
mutta annokset ovat myös reilunkokoisia. Etenkin iltaisin kannattaa varautua 
siihen, että paikassa saattaa olla kovaan ääneen laulava seurue ravintolan 
kantapaikakseen valinneesta korporaatiosta. 

Sushi City, K.E. Baeri 2
Uppopaistettu riisipötkö jonka sisällä on kanaa ja juustoa. Sushia? Rohkeaa 
fuusiokeittiötä? Bypass-ruokaa? No ei ainakaan sushia, mutta pitihän sitä 
kokeilla. En voi suositella sushin ystäville mutta varmasti maistuu vaikka perheen 
pienimmille tai kavereille jotka eivät voi sietää raakaa kalaa. Muut sushilajitelmat 
olivat syötäviä, mutta kuten muuallakin Tartossa, riisi on keitetty puuroksi asti. 
Hinnat 2,5 – 15 euroa, listalta löytyy myös sushipizza. Ja voidaanko puhua tästä 
Philadephia-tuorejuuston määrästä virolaisissa susheissa? No ehkä jokin toinen 
kerta. 

Ravintolatermistöä:
Bypass-ruoka – käytetään erityisen rasvaisen ja suolaisen ruuan kohdalla, 
esimerkiksi La Dolce Vitan alkupaloissa komeileva kinkkutarjotin, johon tulee 
erilaisia salameja, ilmakuivattua kinkkua ja muita lihaherkkuja, menee tähän 
kategoriaan. 

Janne Virtanen, CIII
Kirjoittaja on tunnettu nirsoilija

Sini Konstari, CIII
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Reseptinurkka

Mikäli budjetti ei veny kattamaan edellisen artikkelin ravintolailottelua, tai et muuten 
vaan jaksa poistua kotoa, tässä testattu ja hyväksi todettu vaihtoehto. 

Helppoa, terveellistä ja täyttävää!
Kolmen ruokalajin pläjäys  ideal as a postworkout meal!

Alkupala
Rapeat Lehtikaalisipsit

Trendiruokaa, joka maistuu 
muillekin kuin ituhipeille. 
Yllättävän sipsimäinen, kokeile ja 
ylläty.

Nypi kaalinlehdet irti varresta.
Heiluttele kulhossa oliiviöljyn, 
suolan, pippurin ja yrttien 
kanssa.
Paista uunissa 200 asteessa 
510 minuuttia kunnes sipsit on 
rapeita!

Pääruoka
Home Made Chicken Burgers with lohkikset!

Kanaburgereita kauraleivässä pestolla  ei voi mennä pieleen. Optionaalista: kaupassa 
2 litran ämpäreissä myytävä virolainen majoneesi tuo pikantin lisän hamppariin.

Perunoita
Oliiviöljyä ja mausteet

Kanan rintafileitä
Fetaa
Pestoa
Salaattia
Tomaattia
Juustoa jos haluu olla kreisi!
Kaerasüdakauraleipiä

Mitä tehdä:
Lohko perunat ja mausta oliiviöljyllä ja mausteilla 
(rosmariini!!) 
Laita uuniin.
(Sillä aikaa syö kaalisipsejä, ettei maha murise).

Paista kana.
Paahda leivät.
Iske kaikkee ihan sikana väliin! 

Tarjoile hamppari ja perunat niinku kuvassa näkyy!

Jälkkäri
Kerbetti 

Kerbetti on Annen erikoisuus, jota kaikki kylässä kävijät saavat (pakolla) maistaa. Aina 
on kehuttu, ja johan professor Zilmer meitä biokemian luennoilla muistutti keefirin 
(suomeksi “kefiirin”) terveellisyydestä.

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 
150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo 
työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 72,8 miljoonaa euroa ja 
samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. 
www.terveystalo.com

TERVEYSTALO on savuton työpaikka.

Terveystalon lääkärinä sinulla on
• mahdollisuus valita työskentelypaikkakunta 
 sekä sinulle sopivat työajat ja työskentelymuoto
• kannustava sopimus palkkauksesta tai 
 ammatinharjoittajan vuokrasta
• monipuoliset ura- ja koulutusmahdollisuudet

• laaja kollegaverkosto
• kasvava asiakaskunta
• oma nimetty yhteyshenkilö
• toimivat sähköiset työkalut
• aikaansaava ja mukava työyhteisö.

Katso lisää lääkärin työstä Terveystalossa 
www.terveystalo.com/tyopaikat tai laita viestiä rekrytointi@terveystalo.com.

TULE SINÄKIN PITÄMÄÄN VASTAANOTTOA 
TERVEYSTALOSSA.
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Keefiriä
Pakastekirsikoita
Pari palaa pakastettua banaania
Ekstramakeutusta jos on herkkuperse!
Tarjoiluun pähkinärouhetta, siemeniä 
tai kaakaonibsejä

Slaissaa banaanit viipaleiksi ja 
iske pakkaseen, kunnes jäisiä. Iske 
pakastekirsikat ja jäiset banaaniviipaleet 
blenderiin, päälle loraus keefiriä. Jos 
haluaa lusikoitavan kerbetin, pienempi 
loraus riittää  juotava kerbetti kaipaa 
isomman. Blenderi päälle ja kaikki 
soseeksi! Iske kulhoon ja päälle jotain 
rouskuvaa. Om nom!

Fine dining kokkinne Jesse K., CII & 
Anne H., CIII

Rukous hyvien varianttien jumalalle

Kiitämme Sinua, Hyvien Varianttien Jumala, jokaviikkoisista 
varianteistamme. 

Olkoon sinun tahtosi suopea, ja kunniaksesi Illegaardissa 
juodun tuopin tuovan meille taas suopeutesi variantteja 

jaettaessa. 

Ohjaa professorin kättä minun paperini kohdallani ja 
tulkoon paperiin vain sellaisia kysymyksiä joihin olen 

valmistautunut. 

Mikäli olen Sinua loukannut, pyydän anteeksi virheitäni 
ja aikani tuhlaamista liialliseen lukemiseen. Sillä minun 
on luotettava Sinuun, Hyvien Varianttien Jumala, että 
sinä suot minulle variantin vanhoista kokeista jotka olen 

opiskellut. 

Kuten moni vanhempi opiskelija sanoo; katso taivaan lintuja, 
eivät nekään lue ylimääräisiä opiskelumateriaaleja. Ne 
luottavat siihen että huomisessa tentissä Hyvien Varianttien 

Jumala näyttää suopeutensa. 

Sinun armoosi luotamme, aamen.

Esirukoilija: Janne Virtanen, CIII
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Taslolaisten yhteystiedot

49

Aavik Lauri
lauri.aavik@gmail.com
+358 44 555 5522

Ahti Eeva
ahti@ut.ee
+358 50 360 8460

Ahtiainen Heli
htahtiai@gmail.com
 +372 55 953 278

Appelberg Erik
erik.appelberg@hotmail.com
+372 53 068 064

Appelberg Maria
mariaappelberg@hotmail.com
+372 55 269 17

Backman Minna
minnab@gmail.com
+358 40 551 4836

Bouras Hana
bourashana@gmail.com
+358 44 303 8234

Cederberg Johannes
johannes_cederberg@hotmail.com
+358 50 462 2373

Drockila PeetuHeikki
peetu.drockila@gmail.com
+358 40 522 4366

Eboreime Anssi
anssieboreime@hotmail.com
+372 58 760 058

Erlandsson Minna
minnakn@ut.ee
+372 55 129 46

Erlingsson Magnus
magnus.erlingsson@iki.fi
+358 40 822 7717

Forssell Teemu
luumuttaja@hotmail.com

Gyldén Iina
iina.gylden@elisanet.fi
+358 40 553 0124

Hackman Laura
ldhackman@gmail.com
+358 40 769 4717

Hakakari Katriina
k.hakakari@hotmail.com
+358 44 589 5989

Häkkinen Silja
silja_hakkinen@hotmail.com
+358 40 503 7628

Halldorson Sigurthor
sigurthor88@gmail.com
+372 59 196 076

Hanna Nurmimäki
a71595@ut.ee
 +358 50 532 2686

Hännikäinen Ari
ari.hannikai@gmail.com
+358 40 5774 680

Hartvig Kukka
hartvig@ut.ee

Hildén Axel
axel.hilden@gmail.com
+358 50 63095

Hillamaa Anne
anne.hillamaa@gmail.com
+358 50 371 2010

Hokkanen Henri
shohok@gmail.com
+372 55 979 285

Hyyrynen Taneli
tanelihyyrynen@hotmail.com

Hyysalo Jenni
jenni.hyysalo@gmail.com
+358 40 500 2020

Jääskeläinen Juuso
juuso.jaaskelainen@gmail.com
+372 55 980 489

Jakola Marjo
marjo.jakola@gmail.com
+372 58 098 321

Juurioksa Sanna
sanna.juurioksa@gmail.com
+358 50 346 0156

Kaps Madli
madlikaps@hotmail.com
+372 53 429 464

Karkimo Joona
joona.karkimo@gmail.com
+358 50 339 9050

Karlsson Saga
saga.mikaela.karlsson@hotmail.com
+358 40 515 4491

Karlsson Sara
sarak90@hotmail.com
+358 44 296 8709

Karppinen Jesse
jkarppinen@coa.edu
+358 40 544 4708

Ketolainen Mikko
mikko.p.ketolainen@gmail.com
+372 55 934 633

Kittelä Vesa
vesakittela@gmail.com
+372 59 169 162

Kivelä Marko
markokivela@yahoo.com
+372 58 892 557

Kleis Lara
kleislara@hotmail.com
+358 50 464 7398

Kokkila Ida
kokkila@ut.ee
+358 40 764 5637

Konstari Sini
skonstari@gmail.com

Koponen AnnaKaarina
ankkakaarina@hotmail.com
+358 50 490 8097

Külmäsu Alvar
alvar.kulmasu@gmail.com
+372 58 095 387

Kultalahti Henri
henri_kultalahti@hotmail.com
+358 40 861 5885

Kumpula Laura
laurakumpula@msn.com
+372 58 324 711

Kupiainen Henna
henna.kupiainen@gmail.com
+372 58 206 034

Lagus Fanny
fanny.lagus@gmail.com
+358 44 501 0689

Lahdentausta Noora
noora.lahdentausta@gmail.com
+358 50 344 7674

Lehto Ilmari
ilmari.s.lehto@gmail.com
+358 44 097 0172

Lehtonen Sanna
swlehton@gmail.com
+372 55 943 239

Lepaus Mikko
mikko.lepaus@gmail.com
+358 40 716 8110

Linnovaara Axel
alinnova@abo.fi
+358 40 708 7081

Liukku Iina
iina.liukku@gmail.com
+372 55 615 586

Lumiaho Iina
iinalumiaho@gmail.com
+358 44 372 1980

Luojus Alex
alex.luojus@gmail.com
+358 40 072 8983

Mänttäri Tuomas
hawaiji_special@hotmail.com

Mattila Inka
inka.m.mattila@gmail.com
+358 50 534 3344

Mattila Tomi
topelius_T@hotmail.com
+358 40 766 5703

Meriläinen Laura
merilainen.laura@gmail.com
+358 44 530 6130

Mikkola Janne
jannemdaa@gmail.com
+372 53 999 422

Mustonen Hanna
hanna.mustonen@me.com
+358 40 484 7001

Mutanen Elisa
elisa.t.mutanen@gmail.com
+358 40 158 3332

Niemi Mirja 
mirja.r.niemi@gmail.com

Nousiainen Mark Kenneth
kenneth.nousiainen@gmail.com

Nykänen Iiris 
iiris.nykanen@ut.ee
+358 40 577 2808

Olkinuora Sebastian
sebastian.olkinuora@gmail.com
+358 50 360 1486

Ovaska Mira
mira.ovaska@gmail.com
+358 44 351 0771

Parkkinen Elisa
elisa.parkkinen@hotmail.com
+372 58 871 594

Parkko Emmi
parkko@ut.ee
+372 55 900 442

Partinen Eemil
eemil.partinen@gmail.com
+358 50 567 8488

Partinen Eevert
eevert.partinen@gmail.com
+372 55 532 778

Pihlainen Jukka 
jukkaposti@hotmail.com
+372 58 446 037

Piispanen Emilia
emilia.piispanen@luukku.com
+358 50 917 8065

Pohjola Jani
jani.pohjola@gmail.com
+358 40 072 2660

Posti Pauliina
pauliina_posti@hotmail.com
+358 40 756 7719

Pulkkinen Petra   
poipul@utu.fi
+358 44 040 3450
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Puonti Taneli
taneli.puonti@gmail.com

Ranta Heikki
hki.ranta@gmail.com
+358 40 720 0891

Rehn Saara
saara.rehn@gmail.com
+358 50 441 9503

Reijo Heidi
hjreijo@ut.ee
+372 55 532 392

Rosta Ehsan Siavash
ehsanrosta@hotmail.com
+358 45 131 7168

Sahlman Sakari
sakari.olavi@gmail.com
+372 55 961 696

Sannamo Maria
maria.sannamo@gmail.com
+358 45 305 1600

Saurio Jade
anemone91@gmail.com
+358 40 575 3233

Savela Ilja
dantragx@gmail.com
+372 58 205 844

Savolainen Aki
aki_09@hotmail.com
+372 58 585 437

Schone Kristian
kristian.schone@gmail.com
+372 56 358 235

Selesniemi Kaisa
kaisausa@yahoo.com
+372 53 780 834

Sreeganthan Mira
mirasreeganthan@hotmail.
com
+358 40 066 6227
Tainiola Juuso
juuso.tainiola@gmail.com

Teir Robert
teir.robert@gmail.com
+358 44 280 8852

Thoppil Koshy  
katcayman@gmail.com
+372 57 865 625

Turjanmaa Elli
elli.turjanmaa@kumiankka.
org

Vähäsaari Niina
niina.vahasaari@yahoo.com
+358 44 326 0410

Vainikka Anssi Johannes
anssivainikka@hotmail.com
+358 44 091 1080

Valo Taru
taru.valo@gmail.com
+372 58 005 944

Vartiainen Viivi
viivi.vartiainen@gmail.com
+372 56 804 450

Verma Rohit
rohitverma2@hotmail.com
+372 58 514 986
Virokannas Essi
essi.virokannas@gmail.com
+358 50 535 1890

Virtanen Janne
virtanen.janne@gmail.com

Vuollekoski Katri
anniina@ut.ee
+372 58 128 600

Vuollekoski Viktor 
viktor.vuollekoski@gmail.com
+372 55 677 776

Vuopala Jukka
jukka_vuopala@hotmail.com
+372 53 730 647

Vuorenmaa Anni
annivuorenmaa@hotmail.com
+358 45 639 9887

Wiksten Sanni
sanni.wiksten@pp.inet.fi
+358 40 562 4460

Yrjönkoski Riitta
rmyrjo@utu.fi
+358 40 770 2897



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


