
Uudistettu sivusto lääkäreille
ja lääketieteen opiskelijoille

potilastyön tueksi

Uudistet
tu

sivusto!

3/
20
20

TaSLO 2/2020



Puheenjohtajan palsta
Tuntuuko kenestäkään muusta siltä, 
kuin tammikuusta olisi kulunut vä-
hintään pari kolme vuotta? Tässä kun 
käännän ajatukset alkuvuoteen ja 
ensimmäisiin hetkiin puheenjohtajana, 
tuntuu melkein kuin muistelisin ihan eri 
todellisuutta. Tuolloin oli meneillään 
viimeinen amanuenssuurini ennen 
kandin oikeuksien saamista ja lääkärin 
töihin siirtymistä.  Amanuenssipaikkani 
sattui olemaan keuhkotautiosastolla, 
jossa ”Wuhan-virusta” pidettiin vielä 
kaukaisena ja hyvin epätodennäköisenä 
uhkana. 

Talvella päästiin vielä osallistumaan Medisiinariliiton vuosijuhlille, tapaamaan 
muiden kandiseurojen puheenjohtajia ja järjestämään tapahtumia myös täällä Tar-
tossa. Tekemistä oli niin paljon, että päivät ja tunnit meinasivat loppua kalenterista 
kesken, mutta jos kiire yleensäkään voi olla hyvää, niin tämä oli juuri sitä. Lähes 
kokonaan ensikertalaisista koostuva hallituksemme pääsi vihdoin kokeilemaan 
siipiään, kun otettiin hallitustoimintaa haltuun ja järjestettiin ja suunniteltiin toi-
mintaa. Hallituskauden loppuhuipennuksena piti olla ennennäkemättömän hienot 
vuosijuhlat 25-vuotiaan kandiseuramme kunniaksi, joita jo alkuvuodesta ideoitiin 
innolla.

Mutta kuten tiedämme, paria kuukautta myöhemmin kaikki kääntyi päälaelleen, 
tapahtumat peruttiin ja valtaosa taslolaisistakin lähti Suomeen. Siitä alkaen pu-
heenjohtajakauteni onkin ollut varsin erilainen, kuin edeltäjilläni. Jos ei muuta, niin 
tämä aika on kuitenkin opettanut ainakin sietämään epävarmuutta, kestämään 
omaa vajavaisuutta ja kasvattanut paksumman nahan – linjoja kun pitää vetää ja 
päätöksiä tehdä, vaikkei koskaan kaikki niihin tyytyväisiä olisikaan. Omia rajoja 
on myös etsitty ja löydetty ja loppuun palamisen portteja käyty kolkuttelemas-
sa useampaankin otteeseen. Onneksi vielä on kuitenkin pysytty noiden porttien 
ulkopuolella, kiitos meidän ihanan hallituksen, sekä edeltäjäni ja monen muunkin 
apuaan ja tukeaan tavalla tai toisella tarjonneen. On myös tärkeää muistaa, että 
välillä saa antaa itselleenkin vähän armoa. En tiedä teistä muista, mutta ainakin 
omalla kohdallani se kuuluisa parhaansa tekeminen näyttää aika eriltä, kun opinto-
jen, puheenjohtajuuden ja siviilielämän myllerrysten lisäksi niskassa painaa myös 
pandemia ja poikkeustila. Ja se on ihan ok.



Vielä on töitä tehtävänä, mutta hallituskauden loppu häämöttää jo. Kiitollisena ja 
paljon uutta oppineena siirryn vuoden lopussa takavasemmalle ja jätän vastuun 
TaSLO:n pyörittämisestä nuoremmille. Eläkkeelle jääminen on helppoa, kun 
tietää, että seuraajalla on motivaatiota ja intoa lähteä tekemään jäsenillemme 
parasta mahdollista kandiseuraa. Haluan pysyä optimistina ja uskoa, että ensi lu-
kukaudella vihdoin pystytään palaamaan normaalimpaan elämään myös TaSLO:n 
toiminnan osalta ja viimeistään keväällä kokoonnutaan taas kaikkien vuosikurs-
sien voimin jokirantaan viettämään aikaa, kuin mitään koronaa ei koskaan olisi 
ollutkaan.

Kiitos teille jokaiselle kuluneesta vuodesta ja (etä)onnittelumalja 25-vuotiaalle 
kandiseurallemme!

Tuula, CV
puheenjohtaja



”Ootetaan nyt viel hetki jos se ope kohta ilmestyis” sanoi eräs vuoden 2020 fuksi, 
kun esiavun praktikaalin opettajaa ei vielä puolen tunninkaan odottelun jälkeen 
näkynyt. Oli sateinen perjantai aamu, ja kaikkien hermot olivat hieman kireällä, 
sillä olimme heränneet aikaisin klo 8 alkavaa praksia varten. Tätä oli odotet-
tu melkein kaksi viikkoa ja kaikille alkoi valjeta se karu totuus, että opettaja ei 
ilmestyisi paikalle. Ryhmä kaksi odotti vielä vaihtelevin fiiliksin yhdeksään, kunnes 
päätimme siirtyä Biomeedikumin kahvilaan nauramaan tapahtumalle. Hieman 
myöhemmin samana päivänä selvisi, että opettaja oli yksinkertaisesti vain unoh-
tanut ilmestyä paikalle. Tästä tulikin hauska jatkuva vitsi ryhmäläisten kesken, kun 
seuraavalla anatomian luennolla ruumiit oli unohdettu ottaa esille. ”Yllätys, et 
meidät unohdettii!” ”Älä huoli, me on totuttu tähän.”

Ykkösten kuulumisia - It is what it is!

Cursus I:n vuosi on lähtenyt käyntiin hieman muuttunein kuvioin. Covid-19 on 
rajoittanut muihin vuosikursseihin tutustumista ja aiheuttanut pieniä teknisiä 
ongelmia etäluentojen parissa. Vaikka isojen tapahtumien peruuntuminen on 
aiheuttanut surua, siitä on voinut ehkä olla myös jonkin verran hyötyä. Omaan 
vuosikurssiin on tutustunut näinkin lyhyessä ajassa todella hyvin ja kaikilla kurssit 
tuntuvat menevän odotetusti. Joitakin uusintoja on tullut, mutta sehän on ihan 
normaalia. Anatomia aiheuttaa stressiä ja pieniä hermoromahduksia etenkin, kun 
kuulee Kerstin jälleen sanovan ”I see you need to study a bit more, yes. ” Toisaal-
ta Piretin eestin tunnilla saa aina nauraa vatsalihakset kipeäksi, joten koulu ei ole 
pelkkää raatamista. Kaiken kaikkiaan Cursus I:n syksyn voi kiteyyttää lausahduk-
seen ”It is what it is”.

Katariina Rantakari ja Wivi Taalas, CI

Ryhmä kaksi ei ole ainoa, jolle sattuu ja 
tapahtuu. Myös ryhmällä yksi on ollut 
omat kommelluksensa. Biologian praki-
tikaalia oli kulunut jo jonkin verran, kun 
puolet luokasta tajusivat, että tämä tunti 
ei mennyt ihan suunnitelmien mukaises-
ti. Oli tullut pieni väärinymmärrys, josta 
johtuen tutkittavat DNA:t olivat pääty-
neet viemäriin. Janek onneksi vain nau-
reskeli ja asia saatiin ratkaistua. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, etteikö ryhmä yksi 
kuulisi hyvämielistä naljailua asiasta aina 
kuin mahdollista.



LATAA D-SOVELLUS! 

Hyödynnä opiskelijajäsenen etujasi ja käytä Duodecimin palveluita 
kätevästi puhelimestasi! Lataa Duodecim-sovellus puhelimeesi App 
Storesta tai Google Playsta.

Oikotiesi jäsenetuihin ja palveluihin



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. Marja-Liisa
2. 33

3. Pohjanmaa

4. Optometristi ympäri Eurooppaa

5. Lääkis

6. Bipolar

7. Work hard

1. Kasperi
2. 24

3. Mäntsälä

4. Kemian opiskelija (unkeen)

5. Ihmiset

6. Lupus

7. It is what it is

Ykkösten esittely

1. Riikka
2. 19

3. Vantaa

4. Ei mitään muistikuvaa

5. Uudet ihanat ihmiset

6. Aivosumu

7. It is what it is

1. Nimi? 2. Ikä? 3. Mistä olet kotoisin? 4. Elämäsi ennen lääkistä? 
5. Parasta Tartossa? 6. Mikä tauti olisit? 7. Motto?

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. Saara
2. 24

3. Helsinki

4. Epätoivoista

5. Ihanat luokkalaiset 

6. Hermoromahdus

7. Tarpeeks hyvä

1. Simon
2. 18

3. Okinawa, Japan

4. High school student

5. Everything’s close

6. 5G 

7. “Hyvää yötä”

1. Michael “Ragnar”
2. 40

3. Espoo

4. Oliko sitä?

5. Koulu + kaupungin keskusta

6. -

7. “Perseverance is stubbornness with a 
purpose”



1. Nikita
2. 21

3. St Petersburg, Russia

4. Girls used to find me a lot less interesting

5. Raatuse 22

6. Alcohol allergy

7. When I get sad, I stop being sad and be 
awesome instead

1. Veera
2. 28

3. Suomi

4. Apteekissa työskentelyä

5. Tartu Ülikool

6. Tuberkuloosi

7. It is what it is

1. Pauli
2. 23

3. Kirkkonummi

4. Minimipalkattua

5. Koulu ja kaverit

6. Narkolepsia

7. Älä ylirasita itseäsi

1. Nimi? 2. Ikä? 3. Mistä olet kotoisin? 4. Elämäsi ennen lääkistä? 
5. Parasta Tartossa? 6. Mikä tauti olisit? 7. Motto?



1. Erik
2. 20

3. Lappeenranta

4. Yhtä rimpuilua

5. Bolt

6. Krooninen väsymysoireyhtymä

7. Olen varautunut jokaiseen päivään. 
Huomiseenkin.

1. Wivi
2. 21

3. Suomi

4. Tylsää

5. Kemikumin kana

6. Rutto

7. It is what it is

1. Matti
2. 30

3. Helsinki

4. Tavallista

5. Ihmiset

6. SARS

7. Nauti matkasta

Esperi Terveyspalvelut Oy työllistää vuosittain 
satoja lääkäreitä, sairaanhoitajia, anestesiahoitajia 
ja muita alan ammattilaisia ympäri Suomen. 

Tarjoamme mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, 
kilpailukykyisen palkan ja urapolun, joka joustaa 
elämäntilanteesi mukaan. Meillä on työpaikkoja 
myös opintojen eri vaiheissa oleville opiskelijoille. 

Kysy lisää: Merli Tennison, +372 55 521 201, 
merli.tennisson@esperi.fi

esperi.fi/tyopaikat

Tule osaavaan 
joukkoomme!



1. Mikael
2. 23

3. Espoo

4. Uneventful

5. Halpa ruoka

6. Peräpukama

7. -

Esperi Terveyspalvelut Oy työllistää vuosittain 
satoja lääkäreitä, sairaanhoitajia, anestesiahoitajia 
ja muita alan ammattilaisia ympäri Suomen. 

Tarjoamme mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, 
kilpailukykyisen palkan ja urapolun, joka joustaa 
elämäntilanteesi mukaan. Meillä on työpaikkoja 
myös opintojen eri vaiheissa oleville opiskelijoille. 

Kysy lisää: Merli Tennison, +372 55 521 201, 
merli.tennisson@esperi.fi

esperi.fi/tyopaikat

Tule osaavaan 
joukkoomme!

1. Nimi? 2. Ikä? 3. Mistä olet kotoisin? 4. Elämäsi ennen lääkistä? 
5. Parasta Tartossa? 6. Mikä tauti olisit? 7. Motto?



1. Tristan
2. 21

3. Espoo

4. Olematon

5. Neljän euron taksi

6. -

7. Good luck tomorrow boys

1. Ziad
2. 19

3. Syyria

4. IB in SYK

5. kaikki on lähellä

6. COVID-19

7. Seize the day

1. Konsta
2. 21

3. Helsinki

4. Lääkikseen hakemista

5. Mahtavat tyypit ympärillä 

6. Astma

7. Miksi pyöräillä, kun voi Boltata



1. Ziad
2. 19

3. Syyria

4. IB in SYK

5. kaikki on lähellä

6. COVID-19

7. Seize the day

1. Maj
2. 24

3. Helsinki

4. Osastofarmaseuttina

5. Kissat

6. Delirium

7. It is what it is

Turun kaupungin 
hyvinvointitoimiala
turku.fi/laakariksi

1. Nimi? 2. Ikä? 3. Mistä olet kotoisin? 4. Elämäsi ennen lääkistä? 
5. Parasta Tartossa? 6. Mikä tauti olisit? 7. Motto?







1. Sanni
2. 25

3. Helsinki

4. Mikä elämä?

5. Ihmiset

6. Yleistilan lasku

7. See on mis see on

1. Julia
2. 19

3. Helsinki

4. Didn’t have one

5. Cheap pastries sold in every store

6. Aquagenic urticaria

7. Luu kun luu

1. Tommi
2. 44

3. Nurmijärvi

4. Tyhjäkäynnillä

5. Vanhat rakennukset

6. Joku v*mainen trooppinen loinen

7. -

1. Nimi? 2. Ikä? 3. Mistä olet kotoisin? 4. Elämäsi ennen lääkistä? 
5. Parasta Tartossa? 6. Mikä tauti olisit? 7. Motto?



1. Sanni
2. 25

3. Helsinki

4. Mikä elämä?

5. Ihmiset

6. Yleistilan lasku

7. See on mis see on

1. Tommi
2. 44

3. Nurmijärvi

4. Tyhjäkäynnillä

5. Vanhat rakennukset

6. Joku v*mainen trooppinen loinen

7. -

1. Iiris
2. 24

3. Kirkkonummi

4. Opiskelin biologiaa Helsingissä ja työs-
kentelin asiakaspalvelijana

5. Ihmiset, lyhyet välimatkat ja boheemi 
ilmapiiri

6. Anemia (kalpea kesät talvet)

7. It always seems impossible until it’s 
done

1. Kata
2. 22

3. Turku

4. Pääsykokeita ja kyyneliä

5. Ihanat uudet kaverit 

6. Uniapnea

7. Se riittää et pääsee läpi

1. Rasmus
2. 20

3. Espoo

4. Postin jakaminen

5. Hintataso

6. Keripukki

7. Elämä on laiffii



Pelkoa ja innokkuutta Lappeenrannassa 
Joka arkiaamu kohtaamme kirkkaan kattolampun valaistuksessa keittiön ruoka-
pöydän  ääressä, toinen napsauttaa kahvinkeittimen autopilotilla päälle toisen 
manatessa samaa  tuttua virttä “Ei ***** ku väsyttää, mä en jaksa, onko pakko”. 
Jotenkin se aamu siitä aina  muutaman kahvikupin jälkeen lähtee rullaamaan, 
hyppäämme autoon ja mökkitien sora sumuttaa samean pilven tielle. Matkaa 
sairaalalle autolla on noin 20 minuuttia. Huikkaamme toisillemme pukkareilla 
heipat ja suuntaamme päivän töihin. Tuskaisen usein päivätöiden jälkeen tapaam-
me päivystyksen kahvihuoneessa ja vanha tuttu virsi raikaa taas, kunnes kello lyö 
kahdeksan, pakkaamme kamppeemme ja palailemme kämpille metsän siimekseen 
kuutostien varteen. Ja seuraavana aamuna sama rumba toistuu.  

Tämä on realistinen ja surkuhupaisa kuvaus jokapäiväisestä rutiinistamme, 
mutta onneksi näin tylsän vetistä arki ei todellisuudessa ole suinkaan ollut! 
COVID19-pandemia on jo itsessään pitänyt siitä huolen. Kesäkuussa kun työmme 
Etelä-Karjalan keskussairaalassa alkoivat, aurinko paistoi, päivät oli pitkiä, vesi läm-
mintä ja olut kylmää. Sairaala oli molemmille meille jo ensimmäiseltä kandikesältä 
tuttu, minkä vuoksi päädyimme tekemään kaikki yhdeksän kuukautta harjoittelua 
täällä. Kaikki haluamamme erikoisalapaikat saatiin järjestettyä mieleisessä järjes-
tyksessä.

Nyt kun marraskuisena iltana tätä kirjoitan, toteamme yhdessä Lauran kanssa, että 
paljon on kuluneiden viiden kuukauden aikana päässyt tekemään ja näkemään, ja 
uskomme myös näistä tähänastisista kuukausista paljon oppineemme. Tekemistä 
on ollut laidasta laitaan, tutuksi on tullut mm. keisarileikkauksessa avustaminen, 
rintakipuisen hoito, koprostaasin kanssa kamppailu, vastasyntyneen tutkiminen, 
yleislääkärin päivystystehtävät, ensihoidon konsultaatiot aina kuoleman totea-
miseen asti. Koronan keskellä on sairaalan sisällä paljon rajoituksia aina tilanteen 
eläessä tullut ja mennyt, mutta toistaiseksi valtakunnallisella tasolla olemme 
onneksi koronan suhteen aika pienellä täällä selvinneet.  

Erikoisalajaksoista olemme tehneet noin 50/50 erikoistuvan viransijaisena ja 
amanuenssina, riippuen miten esimiehelle on sopinut. Amanuenssina kevyempi 
vastuu on tuntunut mukavalta vaihtelulta, mutta hieman toimeton ja turha olo 
on painanut paikoin niskaan. Intoa ja halua oppia uutta on paljon, niin mielellään 
tekisi mahdollisimman paljon itse! Iltapäivystykset ovatkin olleet mukava lisä 
erityisesti amanuenssin päivätöihin. Hyvä seniorituki on taustalla aina, tehden 
oppimis- ja työympäristön turvalliseksi niin itselle kuin potilaallekin.  



On Lappeenrannassa ollut toki töiden lisäksi muutakin tekemistä. Kaupunki on kä-
tevän kokoinen ja harrastetarjonta on monipuolista. Myös NLY:llä on oma paikallis-
osastonsa täällä ja nuorten kollegoiden kanssa tekemistä on tarjoutunut yhteisistä 
saunailloista pikkujouluihin. Uudet tulokkaat otetaan aina lämpimästi vastaan ja 
lisätään pikimmiten WhatsApp-rinkiin, jotta jokainen olisi uusista tapahtumista 
tiedossa. Lisäksi erityisen tärkeäksi paikaksi Lauralle sekä minulle on tullut sairaa-
lan viereinen rantasauna, joka on toiminut joka keskiviikkoisena  ja lauantaisena  
rentoutuskeitaana. Toivottavasti lumien tultua pääsemme tutustumaan avantouin-
nin pariin. Kaiken kaikkiaan Saimaan rannalla vedyt ja atomit kourassa ei ole ollut 
yhtään kummoisempaa viettää aikaa.  

Tarttoon on kova ikävä, mutta onneksi ensi keväänä pääsee taas tutuille kulmille 
lopputentin  merkeissä. Tähän on varmastikin hyvä lopettaa tarinointi, on kuiten-
kin perjantai-ilta kello kymmenen, porukka valmiina tapaamaan keskustassa, aika 
siis laittaa meikit naamaan ja korkkarit jalkaan ja suunnata Toteemiin ja….Ainiin, 
unohdin. Olemme yli-innokaita rahanahneita kandeja, huomenna on päivystys 
tiedossa eli meikäläiset painelee mitä pikimmiten nukkumaan. PEACE OUT!  

Ida Forsberg, Cursus VI

Ida, CVI

Laura, CVI



Glukagoni – diabeteksen todellinen syy 
Eetu Hopeapuu, CIII

Diabeteksestä aiheena ei voi välttyä yhdelläkään lääketieteellisen vuosikurssilla. 
Viimeistään toisena vuonna beetasolut, insuliini, GLUT4-proteiinit ja pitkäaikaisso-
keri ovat tuttuja käsitteitä jokaiselle opiskelijalle. Kun ensin on opiskeltu perusteet, 
päästään myöhemmillä kursseilla syventymään diabeteksen diagnosointiin ja 
hoitoon.

Sairautena diabetes on raportoitu vuosituhansia sitten ja nykyistä ”diabetes 
mellitus” -nimitystäkin käytettiin jo 1600-luvulla. Oireisto on siis ollut ihmiskunnan 
tiedossa jo pitkään. 1900-luvun alussa viimein selvisi, että tyypin I diabeteksessä 
haiman insuliinia tuottavat beetasolut tuhoutuvat. Hoitona tyypissä I onkin lähes 
100 vuoden ajan ollut insuliini ja myöhemmin sen synteettiset analogit. Tyypin II 
diabeteksessä elimistön oma insuliinin eritys säilyy vielä hyvin pitkälle normaalina, 
mutta insuliiniresistenssi vähentää hormonin vaikutuksia kudoksissa. Moni tyypin 
II sairaudessa käytettävä lääke vaikuttaakin insuliinin eritystä tai sen herkkyyttä 
lisäävästi. (Vecchio ym. 2018.)

Vuonna 1922 Kanadassa Banting, Best, Collip ja Macleod nimiset tutkijat ja 
lääkärit eristivät ensimmäistä kertaa eläinten haimasta insuliinia ja pelastivat 
nuoria tyypin I diabeetikkoja varmalta kuolemalta. Tästä saavutuksesta ansaittiin-
kin lääketieteen Nobel jo seuraavana vuonna. Diabeteksen perimmäisenä syynä 
onkin pidetty insuliinin puutosta, joka vaikuttaa suoraan muun muassa maksaan, 
lihaksiin ja rasvakudokseen. Lihas- ja rasvasolussa insuliinin myötä aktivoituvat 
GLUT4-kuljettajaproteiinit on nähty erityisesti insuliinin tärkeänä vaikutusmekanis-
mina. Maksassa ja lihaksessa insuliini lisää glykogeneesiä eli glykogeenin varas-
tointia. Tiedetään myös, että insuliini lisää proteiinisynteesiä ja vähentää proteii-
nien hajotusta. Nämä kaikki vaikutukset ovat endokriinisia eli insuliini kulkeutuu 
verenkierron kautta muihin kudoksiin. (Banting ym. 1922; Roth ym. 2012.)

Terveillä ihmisillä haiman Langerhansin saarekkeiden beetasolu-
jen insuliinin eritys vaikuttaa parakriinisesti alfasoluihin vähen-
täen glukagonin eritystä. Muualla kehossa insuliini vaikuttaa 
endokriinisesti, määrien ollessa huomattavasti vähäisemmät.

Vaikka insuliineissa siirryttiin uudempiin ja kehittyneempiin versioihin seuraavien 
vuosikymmenten aikana, diabeetikkojen kuolleisuus on säilynyt tähän päivään 
saakka selvästi muuta väestöä korkeampana hyvästä hoitotasapainosta huoli-
matta. Pelkkä insuliini-injektio ei siis ole riittänyt palauttamaan kehon toimintaa 
normaaliksi. Vasta viime vuosina on selvinnyt, mistä tämä johtuu.



Insuliinilla on endokriinisen toiminnan lisäksi myös tärkeä parakriininen vaikutus-
mekanismi Langerhansin saarekkeen alfasoluihin. Alfasolut erittävät peptidihor-
moni glukagonia. Tämän parakriinisen erityksen takia alfasoluihin kohdistuu noin 
30 kertainen määrä insuliinia verrattuna maksaan ja 100 kertainen suhteessa lihas- 
ja rasvakudokseen. Sen sijaan insuliini-injektioissa niin lihas, maksa kuin haiman 
alfasolut saavat saman määrän insuliinia (kuva 1) verenkierron välityksellä. Tämä 
johtaa alfasolujen glukagonierityksen kasvuun ja siten suurempaan plasmapitoi-
suuteen. Haiman lisäksi myös vatsalaukusta ja duodenumista löytyy glukagonia 
erittäviä alfasoluja, joten edes haiman täydellinen poisto ei kokonaan poista eritty-
vää glukagonia. (Unger & Cherrington 2012; Lee ym. 2016; Honzawa ym. 2019.)

Kuva 1. Terveillä ihmisillä (A) haiman Langerhansin saarekkeiden beetasolujen insuliinin eritys vaikuttaa 
parakriinisesti alfasoluihin vähentäen glukagonin eritystä. Muualla kehossa insuliini vaikuttaa endokrii-
nisesti, määrien ollessa huomattavasti vähäisemmät. Tyypin I diabeetikoilla (B) injektoitava insuliini 
vaikuttaa endokriinisesti myös alfasoluihin, ja määrä on vain prosentin normaalista insuliinin määrästä 
huolimatta plasman normaalista pitoisuudesta. Tämä johtaa kohonneeseen plasman glukagonipitoi-
suuteen. (Muokattu lähteestä Unger & Cherrington 2012.)

Plasman suurentunut glukagonipitoisuus johtaa epänormaaliin insuliini-glukago-
ni-suhteeseen (I-G) ei olekaan normaali. Täten glukagoni pääsee vaikuttamaan 
liian suurella teholla, vaikka insuliinia olisikin plasmassa. Glukagonin vaikutusme-
kanismit kehossa ovat maksan glykogenolyysi, glukoneogeneesi ja ketogeneesi. 
Nämä tekijät nostavat verensokeripitoisuutta ja ketoaineiden määrää. Uusin teoria 
diabeteksen patofysiologiasta tuleekin pääosin liiallisesta glukagonin määrästä – ei 
niinkään insuliinin vähäisyydestä. Vaikka insuliinilla on suuri merkitys proteiinisyn-
teesissä sekä proteo- ja lipolyysin vähentäjänä, maksan ylenpalttinen glukoosin ja 
ketoaineiden tuotanto on diabeteksen haitallisin vaikutus. Muuntogeenisillä hiiril-
lä, joilta on poistettu glukagonireseptorit, ei diabetesta kehity edes täydellisessä 
insuliinin puutoksessa. (Unger & Cherrington 2012; Janah ym. 2019.)



Glukagonin vaikutus näkyy tyypin I diabeteksen lisäksi tyypissä II. Vaikka insuliinia 
on sairauden alkuvaiheessa tarpeeksi saatavilla, resistenssi kudoksissa vähentää 
sen vaikutusta. Tämä johtaa lihaskudoksessa vähäisempään GLUT4-proteiinin 
ekspressioon solukalvolla ja alfasoluissa glukagonin suurempaan eritykseen insulii-
nista riippumatta (kuva 2). Sairauden edetessä beetasolujen toiminta heikentyy, ja 
insuliinin eritys vähenee. (Unger & Cherrington 2012; Lee ym. 2016.)

Kuva 2. Ruokailu nostaa insuliinin eritystä, ja tämä rajoittaa normaalisti glukagonin eritystä alfasoluista. 
Insuliiniresistenteillä tyypin II diabeetikoilla alfasolu ei reagoi parakriiniseen insuliinin normaalisti ja 
jatkaa glukagonin eritystä huolimatta ravinnonsaannista. Tällöin verensokeri nousee liian korkeaksi. 
(Muokattu lähteestä Honzawa ym. 2019.)

Tulevaisuudessa diabeteksen hoito tullee keskittymään yhä enemmän glukagonin 
erityksen inhibointiin. Jo nykyään inkretiinien määrää lisäävät lääkkeet, kuten GLP-
1 analogit ja DPP4-inhibiittorit, ovat laajalti käytössä tyypin II diabeteksessa. Nämä 
lääkeaineet sekä lisäävät insuliinin eritystä beetasoluista että vähentävät gluka-
gonin eritystä alfasoluista. Ennen kuin lääketiede onnistuu kasvattamaan uusia 
beetasoluja menetettyjen tilalle, tulemme todennäköisesti näkemään myös tyypin 
I diabeteksessa glukagonin eritystä vähentäviä lääkkeitä. (Unger & Cherrington 
2012; Honzawa ym 2019.)
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SML:n kuulumiset
Heips vaan kaikille!
Mun toinen kausi TaSLOn SML edustajana lähenee loppuaan ja eläköityminen 
edunvalvonnan saralla (ainakin hetkellisesti) on ihan nurkan takana. Nyt onkin aika 
listata mun TOP 5 asiat medisiinariliiton parissa. Let’s get to it!

Number 5: Hallituksen kokoukset.
Jokainen kokous - oli se sitten etänä tai livenä - on ollut enemmän kuin mukava. 
Kokoukset on aina hyvin järkätty, asiasta toiseen siirrytään jouhevasti ja tärkeille 
asioille annetaan aikaa. Vaikka kokoukset välillä ovatkin pitkiä, ei niissä ole tylsää 
ja kokousten jälkeen tai niitä ennen on aina aikaa vaihtaa kuulumisia.

Number 4: Tuohilampi seminaari.
Joka vuosi mitä mielenkiintoisempia seminaareja. Kauniissa maisemissa on kiva 
kuunnella milloin ensihoidosta ja sen toiminnasta ja milloin mielenterveydestä ja 
jaksamisesta. Yksi loppukesän kohokohta vuodesta toiseen.

Number 3: Mielenkiintoiset projektit.
Omiin suosikkeihin kuuluu Kandiystävällinen TK, tuohilammen järkkäys ja erilaiset 
kyselyt ja kannarit. Projektien mukana pääsee ihan etupenkiltä katsomaan, miten 
asioihin voi vaikuttaa ja miten eri yliopistoissa opiskelevia medisiinareita saadaan 
tuotua yhteen eri tapahtumiin.

Number 2: Liittarit!
Liittareilla ollaan usein isojen asioiden äärellä, 
kun väännetään milloin kannareista ja milloin 
sääntömuutoksista. Edustettuna on kaikki Suomen 
tiedekunnat ja ulkomaat. Syysliittareilla valitaan 
seuraavan vuoden SML-hallitus ja varajäsenet sekä 
hiotaan valmiiksi mahdolliset sääntömuutokset 
ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodella. Eikä 
tietenkään pidä unohtaa illan sitsejä, jotka on ihan 
omaa luokkaansa.

Number 1: Mahtavat tulevat kollegat niin Suomes-
ta kuin ympäri Eurooppaa.
Tämä ei varmastikaan tarvitse enempää avaamista. 
Medisiinariliiton parissa on päässyt tutustumaan 
mahtaviin ihmisiin, joihin toivottavista tulee tör-
määmään vielä tämän jälkeen niin edunvalvonnan 
parissa kuin töissäkin.

Näihin kuviin ja tunnelmiin, mukavaa loppuluku-
kautta!
SML-edustaja Sonja

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.!
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Opiskelin Tartossa vuosina 1995-2002, ensin vuoden eestin kieltä ja sitten lääke-
tiedettä. Alku oli erikoista; tuohon aikaan piti ensin hakea viisumi jonottamalla 
konsulaatista Helsingistä, ja liittenä piti olla muun muassa psykiatrin lausunto, ja 
keuhkoröntgenkuvat. Pysyvän oleskeluluvan sai vasta myöhemmin, ja sekin oli 
omanlaisensa prosessi.

Onneksi olkoon 25-vuotias ainejärjestömme 
TaSLO! Vaan millaista oli opiskella Tarton lää-
kiksessä 25 vuotta sitten?

Tv-ohjelmat edesauttoivat kivasti eestin kielen oppimista - olivat joko dubattu 
venäjäksi eestin kielisellä tekstityksellä tai toisinpäin. Ja sama setä monotonisella 
raviselostusäänellä luki tekstin. Sama toistui elokuvissa. Ensimmäinen elokuvani 
oli ikimuistoinen Robocop venäjäksi.

Kehitys oli alkuvuosina vauhdikasta. Kaubamajassa luovuttiin helmitauluista ja 
ostosta ei tarvinnut enää valitsemisen jälkeen käydä maksamassa yhteiskassalle 
saadakseen tuotteen kuittia vastaan. Apteekeista tuo tapa hävisi vasta myöhem-
min. Sähkölasku maksettiin joko sähkölaitokselle tai postiin. Jos onnistuit saamaan 
puhelimen, numeroihin oli 4-5 vuoden jonot, ja usein numero siirtyi asunnon 
myyjän mukana.

Oli hauska seurata kun uuden postitalon sähköovien luona ihmiset kampasi-
vat hiuksiaan kuvitellessaan, että ovitunnistin toimi jonkun katsomana. Ruoka 
koulussa oli edullista, mutta muutoin ulkona syöminen oli alkuun haasteellisem-
paa. Valikoima käsitti lähinnä entistä Kaubamajaa vastapäätä olleen Toidutornin, 
Rüütlikelder-ravintolan ja Peedri Pizzerian sekä joitain muita pienempiä kotiruo-
kamaisia aterioita myyviä kuppiloita. Kun maan ensimmäinen Mcdonald’s avattiin 
Tallinnaan matkustimme ajoittain junalla 4,5h suuntaansa samovaarin tuoksuisissa 
vaunuissa syödäksemme hampurilaisen. Tarton oma ravintola tuli vasta myöhem-
min.

Ensimmäisessä asunnossani, Pepleri 10:ssä, vilisi 
russakoita ja torakoita, joita yläkerran venäläis-
rouva piti arvokkaina seuralaisina. Vessa toimi 
todella huonosti, ovi oli pahvia ja ikkunat vetivät 
koko ajan. Sulakkeita oli yksi, eli imurin ja jonkun 
toisen laitteen yhteiskäyttö ei ollut mahdollista. 
Pepleri 10:stä muutin ensimmäiseen  omis-
tusasuntooni Kalevi 4:ään. Ostin sen sokkona. 
Naapurirapussa oli vastaava myynnissä ja se 
meni nenäni edestä. Ajattelin, että ei se nyt kovin 
surkea voi olla. Sitä remontoitiinkin sitten neljä 
vuotta.



Pankkipalvelut olivat alkuun heikot, ja luotto eestiläisiin pankkeihin vähintään keh-
no. Niitä meni useampi nurinkin. Pankkikortilla oli hankala maksaa juuri missään, 
ja Tarton ainoa pikapankki oli hankalasti sijoitettuna Yliopiston sairaalan aulaan. 
Usein rahat olivat pikapankista loppu, koska ihmiset nostivat tilipäivänä koko 
palkan ulos. Yliopisto taisi olla ensimmäisiä, joka siirtyi palkan maksuun suoraan 
tileille.

Tämän vuoksi raha hankittiin useimmiten vaihtamalla markat kruunuihin, ja luku-
kausimaksu tuli ensimmäisenä vuonna kuljetettua tukkona vaatteiden aluskerros-
ten sisällä Suomesta Tarttoon.

Opiskelijaelämä oli vilkasta, paljon yhteisiä syntymäpäiviä, Emajõe vieressä olevas-
sa yökerhossa käymistä ja piknikkejä. Yhteisöllisyys oli käsin kosketeltavaa. Luen-
not kirjoitettiin toisiamme täydentäen, lunttilaput laadittiin kaveri huomioiden 
(suomalaiset tosin olivat tässä lajissa aivan altavastaajina, kun pitkä harjaantumi-
nen uupui). Kirjoja oli vähän ja opiskelumateriaali pääosin kopioitiin. Kopiomaksu-
ja kerättiin niin, että luokan varattomin sai kopionsa yhteisistä varoista.

Pikalaivat eivät vielä alkuaikoina kulkeneet talvisin, ja muutoinkin vuoroja peruu-
tettiin tuulen takia tiuhaan. Sääolosuhteiden takia oma pisin laivamatkani oli Hki-
Tal 11h. Kotona ei juuri käyty ja jos käytiin, mukaan ostettiin täydet lastit halpaa 
tupakkaa, joita myymällä sukulaisille tienattiin rahat laivalippuihin (en toki minä, 
vaan ne muut).

Tomusk opettamassa 
anatomiaa 1990-luvulla.

Vanhat rakennukset loivat opinnoille upeat 
puitteet. Anatomian laitoksen alakerrassa 
toimi obduktio, ja muistan useammankin 
kerran, kun meille tuotiin pihan poikki 
leikeltäväksi aivot ja joitain muita osia. 
Fysiikan opetus Lillemäellä oli vähintään 
vanhoilla konsteilla ja tiloissa, mutta se ei 
häirinnyt menoa. Latinan tunnit sai kuitat-
tua tehdyksi konjakkipullolla ja kahvipa-
ketilla. Numero määräytyi tietääkseni sen 
perusteella, muistiko opettaja nähneensä 
sinut tunneilla vaiko ei. Suomalaisen kan-
nalta tunnit olivat kauheita, koska opetta-
jalta puuttuivat hampaat tai tekarit olivat 
väärän kokoiset eikä puheesta ottanut 
mitään selvää.



Vuodet kuluivat alkuun hitaasti ja koulu tuntui armottoman rankalta, mutta 4. 
vuoden jälkeen aika kuin katosi ja meno loppui kuin ennen alkoikaan. Päädyimme 
tahoillamme ympäri Suomea, Eestiä ja muuta maailmaa. Itse jäin kaipaamaan ees-
tiläistä kaveruutta - sitä, kun olet sairas ja toinen tuo vadelmahilloa ja ruokaa. Jäin 
kaipaamaan yhteisiä juhlia ja ruokia. Niitä perinteisiä makuja (võiroos, küüslauku-
leivad, linnuse kali, vastlakuklid ym).

Minusta tuli anestesialääkäri; se, jota minusta ei oman anestesiologian kurssini 
jälkeen ikinä pitänyt tulla. Niillä luennoilla vanhempi proffa lähinnä jakoi sotamuis-
toja ja neuvoi, kuinka sydäntamponaatio hoidetaan. Tartossa opiskelu antoi itseku-
ria. Oli pakko jaksaa vieraassa ympäristössä, vieraalla kielellä, kohtuu itsenäisesti 
ja omista asioista huolehtien. Opiskelutovereista tuohon aikaan kaikki olivat kut-
sumusammatissa ja tahto oppia oli kova, parhaat valitsivat erikoistumispaikkansa 
ensin. Omista kurssikavereista priimukset taitavat nykyään opettaa yliopistolla 
(Lenne-Triin Heidmets (nyk. Kõrgvee) esimerkiksi).

Teille nuoremmille terveisenä: Ottakaa kaikki irti ihanasta Eestistä, sillä jälkikäteen 
teillä tulee sinne ikävä. Käykää maaseudulla, lukekaa historiaa ja perehtykää kult-
tuuriin, niin saatte niin paljon enemmän irti kaikesta. Ja huolehtikaa toisistanne 
- olette siellä toistenne perhe. Tuki ja turva.

Tarton aikaa muisteli Seinäjoen keskussairaalan osastonylilääkäri, anestesiologi 
Kati Kähkönen (os.Huttunen).
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Akuutteja keuhkokuvalöydöksiä -
testaa osaamisesi!

1. Tässä kaksi eri potilasta. Molemmissa todetaan selkeä ilmarinta. Kummalla 
heistä epäilisit tensiota? Kummalla näet nestettä keuhkopussissa?

2. Tämä tajuton potilas saturoituu huonosti. Kuinka pelastat hänet? Sinulla on 
kolme minuuttia aikaa.

3. Kuukausi sitten keuhkokuvani oli vielä tavallinen. Nyt kuumeilen ja 
hengitys rohisee, tulehdusarvoni ovat korkeat. Mikä minua oikein vai-
vaa?

4. Kuvan potilas on tänään kuu-
meillut ja on valittanut pitkään 
ylävatsakipua. 
Mikä häntä vaivaa? Miten hoidat?



3. Kuukausi sitten keuhkokuvani oli vielä tavallinen. Nyt kuumeilen ja 
hengitys rohisee, tulehdusarvoni ovat korkeat. Mikä minua oikein vai-
vaa?

5. Rintakipua sekä hengenahdistusta. 
Mikä kuvassa on pielessä?

4. Kuvan potilas on tänään kuu-
meillut ja on valittanut pitkään 
ylävatsakipua. 
Mikä häntä vaivaa? Miten hoidat?



Vastauksia:

1. Oikea vastaus: Tensio ensimmäisellä. Tensiossa keuhkopussiin syntyy 
vaurion vuoksi venttiilimekanismi, jossa ilmaa pääsee sisäänhengityksen ai-
kana sisään, mutta ei ulos, jolloin hiljalleen keuhkopussiin kehittyy ylipaine. 
Ylipaineen vuoksi mediastinumin rakenteet ja tilanteen jatkuessa sydämen 
reuna siirtyvät poispäin pneumothoraxista ja kohonneen puolittuneen int-
ratorakaalisen paineen nousun myötä kylkiluuvälit pneumothoraxin puolel-
la leviävät toiseen puoleen verrattuna.

Nestettä (todennäköinen veririnta) sen sijaan nähdään jälkimmäisellä poti-
laalla.

2. Intubaatioputki on oikeassa pääbronkuksessa. Vedetään sitä hiukan ylös-
päin.

3. Vasemmalla nähdään tyypillinen empyeema, eli tarkkarajainen, linssi-
mäinen, pleuraa myötäävä tiivis homogeeninen kollektio. Empyeema on 
siis märkäkertymä, joka syntyy paikkaan, jossa on tilaa jo valmiiksi (vrt. 
abskessi, joka muodostaa itse oman lokeronsa minne huvittaa).

4. Palleakaarten alla on ilmaa. Potilaalla oli (ulcus)perforaatio. Hoito on 
operatiivinen.

5. Mediastinum on levinnyt, makuukuvasta tämän arviointi voi olla haas-
tavaa. Potilaalla oli traumaattinen rupturoitunut rinta-aortan dissekaatio. 
Voi kuulostaa yllättävältä, että tämä ei ollut potilaan välittömästi henkeä 
uhkaava tila, sillä mediastinumissa aortan vuoto oli jo tamponoitunut. Sen 
sijaan kyseisen potilaan vatsa-aortan haaran vuoto operoitiin välittömästi.

Pisteytys: kursivoidusta osiosta yksi piste. Maksimit 5/5 pistettä, läpäisy 
kolmella.

LL Aleksi Tarkkonen, HUS, radiologiaan erikoistuva lääkäri.

Lisätiedot ja hakuohjeet: 
www.ppshp.fi/tyonhaku

Tähän joku iskevä otsikko!

OYS on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon 
huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen 

työnantaja. OYS vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko 
Pohjois-Suomen väestölle. 

ELÄMÄSI 
TYÖPAIKKA

Tarjoamme sinulle: Haluamme tarjota asiakkail-
lemme korkealaatuista hoitoa. 
Tutkimus on meille investointi, 

jonka kautta varmistamme 
henkilöstömme osaamisen ja 

toimintamme laadun. 

Olemme myös opetussairaala, 
koulutamme tulevaisuuden 

lääkäreitä ja erikoislääkäreitä, 
hoitotyön opiskelijat suorittavat 

meillä käytännön harjoitteluja.

Sairaaloissamme työskentelee 
noin 7000 eri alojen ammatti-

laista. Tule mukaan moniamma-
tilliseen työyhteisöön tuomaan 
uusia ajatuksia ja kehittämään 

toimintaamme kanssamme!

Mielenkiintoisia urapolkuja
Tilaa ammatilliselle kehittymiselle
Moniammatillisen työyhteisön tuen
Joustoa elämäntilanteiden mukaan
Erilaisia työhyvinvoinnin palveluita

Avoimet työpaikat löydät täältä

Rakennamme maailman 
älykkäintä sairaalaa. 

Seuraa meitä somessa:

oys2030
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      TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
     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  
 



Ensimmäinen amanuenssuurini

Sonja, Cursus IV. Tein ekan manuilun kakkosen jälkeen Kellokoskella psykiatrian 
parissa. Suosittelisin psykiatrian manua kaikille, varsinkin jos ala yhtään kiinnostaa. 
Opin kohtaamaan erilaisia potilaita, kirjoittamaan epikriisejä ja suunnittelemaan 
potilaan hoitoketjua sairaalassaoloajalle ja sen jälkeen. 5/5 kokemus, josta on apua 
varmasti myös tulevaisuudessa.

Johanna, Cursus V. Suoritin ensimmäisen amanuenssuurini 2. opintovuotena talvilo-
man aikana VKS:n patologialla. Vahva suositus! Opit dissekoimaan kuin top chef!

Jani, Cursus IV. Olin Rauman aluesairaalan päivystyksessä 3. vuosikurssin jälkeen. 
Päivystyksessä pääsee näkemään ja tekemään itse hyvässä opastuksessa. Raumalla 
on mukava henkilökunta ja työilmapiiri. Suosittelen.

Jyri, cursus IV. Eka manu oli kakkosen jälkeen Joensuun Keskussairaalassa onko-
logialla. Suosittelen. Parasta oli saamani oppi, kuinka kertoa potilaalle ja omaisille 
”huonoja uutisia”. Onkologialla pääsi myös näkemään, miten eri tavoin ihmiset 
suhtautuvat kuolemaan.

Sini, Cursus IV. Manuilin kakkosen jälkeisenä kesänä aikuispsykiatrian osastolla 
Joensuussa. Kokemusta kertyi psykiatrisen potilaan haastattelusta ja kohtaamisesta, 
unohtamatta potilastekstien näpyttelyä. Suosittelen lämpimästi - keskustelutaidot 
ovat lääkärin tärkein työkalu!

Tuukka, Cursus IV. Ekan manuni tein HUSLAB:in virologian ja immunologian yksi-
kössä toisen opintovuoteni talvilomalla. Varmasti antoisimpia paikkoja mikrobilsan 
puolelta, ja mahdollisuus suorittaa vaikka vasta ykkösen käyneenä. Suomen huip-
pulabra, jossa saat halutessasi selville, mitä viruksia tai parasiitteja kannat tai olet 
kantanut.

Daniel, Cursus IV. Ensimmäinen amanuenssuurini oli Peijaksen psykiatrisella 
P1-osastolla kolmosen joululomalla. Oli oikein kiva työpaikka. Suosittelen ehdotto-
masti kaikille. Erinomaista työnohjausta oli tarjolla.

Eetu, Cursus III. Eka amanuenssuurini oli ykkösvuoden jälkeen fysiatrian poliklini-
kalla. Taustalla aiempi fysioterapeutin tutkinto, mikä mahdollisti pääsyn jo tällöin. 
Motivoi opiskelua, kun pääsee jo alkuvaiheessa tekemään harjoittelua ja leikkimään 
lääkäriä. Kannattaa siis kokeilla manuilua jo aikaisessa vaiheessa lääkistä, jos vain 
paikka löytyy. Parasta oli nähdä, miten kokeneet lääkärit toimivat potilaiden kanssa 
ja ottaa siitä oppia itselle.

   
 

Solo Health on lääkärin työnantaja

Solo Health on lääkäreihin erikoistunut henkilöstöpalveluyritys.
Meille työntekijä – asiantuntija – on aidosti etusijalla.

Etsimme juuri Sinua eniten kiinnostavat, toiveitasi vastaavat 
työskentelyvaihtoehdot. Tiedämme, että olet palkkasi arvoinen ja 
lupaamme tehdä Sinulle kilpailukykyisen tarjouksen. Työajat, työnkuvan 
ja sijainnin päätät sinä. Oma yhteyshenkilösi auttaa Sinua kaikissa 
käytännön asioissa.

Asiakkaitamme ovat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yksiköt 
kuten lääkäriasemat, terveyskeskukset ja sairaalat. Myös erikoistumisen 
palveluita, kuten terveyskeskuspalveluita, voit kerryttää meillä.

Ota yhteyttä – toteutamme työtoiveesi! 

Kaili Hjorth
     040 5955 483
     kaili.hjorth@solohealth.�

Solo Healthin 
lääkärinä pääset 
monipuolisten 
työmahdollisuuksien 
äärelle niillä ehdoin, 
jotka itse määrittelet

Eeva Heiska
     045 7881 5693
     eeva.heiska@solohealth.�
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Ensimmäisen puheenjohtajan tervehdys
25-vuotiaalle TaSLO:lle

Rakkaat TaSLO:laiset ja muut arvoisat tämän 
juhlalehden lukijat. Minulla on ilo ja kunnia 
onnitella neljännesvuosisadan ikäistä hienoa 
kandiseuraamme!

Palataanpa nyt hetkeksi sinne viime vuosituhan-
nelle, 25 vuoden päähän, kun kandiseuramme 
perustettiin. Tai mennään ensin vielä yksi vuosi 
taaksepäin, vuoteen 1994, jolloin itse aloitin 
lääketieteen opinnot Tartossa. Se oli vuosi, jolloin 
meitä suomalaisia tuli ensimmäistä kertaa isompi 
porukka yhdellä kertaa lääketiedettä opiskele-
maan, meitä silloin aloittaneita oli yli 20. Meidän 
vuosikurssia aiemmin Tarton lääketieteelliseen oli 
älynnyt tulla vain muutamia yksittäisiä uranuur-
tajia Suomesta. Estoniakin upposi syksyllä 1994, 
mutta siihen ei onneksi liity mitään TaSLO:oon 
liittyvää tarinaa.

Kun seuraavana vuonna 1995 uusia lääkikseen tulijoita oli taas saman suuruinen sakki, 
niin oli luonnollista perustaa oma kandiseura. TaSLO:n perustamisen lisäksi vuonna 
1995 tapahtui muutakin historiallista, Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden! 
Mallia yhdistyksen perustamiseen otimme mm. Ruotsissa ja Saksassa lääketiedettä 
opiskelevilta suomalaisilta. Oman kandiseuran pystyttämisen perusajatus oli se, että 
oman yhdistyksen kautta saisimme olemassa olomme Tartossa virallistettua ja saisimme 
ulkosuomalaisen äänemme kuuluviin koti-Suomessakin. Siihen liittyen pyrimme saa-
maan TaSLO:n nopeasti Suomen Medisiinariliiton jäsenyhdistykseksi, mikä toteutuikin 
ongelmitta. Olin sitten itse yhden kauden medisiinariliiton hallituksessakin ulkosuoma-
laisten edustajana pyrkien luomaan hyviä suhteita emämaahan. Täytyy muistaa, että 
1990-luvulla Viro oli vielä aika kaukana EU-jäsenyydestä ja tuolle lobbaustyölle oli ihan 
todellista tarvetta.

Toinen TaSLO:n alkuaikojen tärkeä tavoite oli tehdä yhteistyötä Eesti arstiteadus üliõpi-
laste seltsin (EAÜS) kanssa. Järjestimme yhdessä EAÜS:n kanssa tapahtumia, joissa pää-
simme tutustumaan paremmin myös vanhempien vuosikurssien virolais-opiskelijoihin. 
Perinteeksi muodostui myös kandiseurojen yhteisen osoitteen Pepleri 32:n piha-alueen 
jokasyksyinen haravointi saunomisineen. TaSLO:n alkuvaiheessa EAÜS:n puheenjohtaja-
na toimi Karl Väärt. Meistä puheenjohtajista tuli ystäviä ja hänen ja kumppaneiden kans-
sa toteutimme mm. mieleenpainuneen TaSLO:n ja EAÜS:n yhteisen retken Kuopioon 
Mediolympialaisiin. Kyseinen hilpeä matka tehtiin Karlin vaaleanruskealla pikkubussilla, 
joka toi meidät yllättäen turvallisesti myös takaisin Tarttoon ilman suurempia kommel-
luksia.



Kolmas tavoite kandiseuraa perustettaessa oli tietysti se, että yhdistyksen avulla olisi 
hyvä järjestää monenlaista yhteisöllistä toimintaa oman porukan voimin, jota voisi 
vaikka juhlimiseksikin nimittää! Vaikka ihan TaSLO:n alkuvuosina emme vielä vuosijuhlia 
ymmärtäneet järjestää, niin bilettää kyllä osasimme muistaakseni jo silloin! Myös lää-
keteollisuuden kanssa pyrimme virittämään pienimuotoista TaSLO:n sponsorointia, jota 
nuoremmat vuosikurssit ovat kehittäneet menestyksekkäästi eteenpäin.

Näin ne vuodet vaan vierivät, mutta onneksi TaSLO ei sammaloidu! 5 vuotta sitten olin 
kutsuttuna juhlapuhujana TaSLO:n 20-vuotisjuhlissa ja niissä juhlissa sain todistaa kandi-
seuran upean elinvoiman. Vuosijuhla 2015 oli hieno tapahtuma ja seura mitä kauneinta 
ja komeinta :) Tänä syksynä olin varautunut tulemaan jälleen juhlapuhumaan Tarttoon 
25-vuotisjuhliin, mutta mokoma COVID19 sotki juhlallisuuksien vieton tylysti, joten tämä 
tervehdysteksti korvatkoon juhlapuheen tällä kertaa.

Jos sallitte vielä yhden vanhojen muistelun, niin ensimmäisenä opiskeluvuotenani -94 
meillä ulkomaalaisilla oli yksi hauska käytännön mutka matkassa. Virossa oleskeluun 
tarvittiin nimittäin viisumi, joka oli voimassa aina vaan 3 kk yhtäjaksoisesti. Viisumin sai 
jatkumaan taas seuraavat 3 kk kylläkin ilman uutta hakemusta, kunhan poistui välillä 
maasta. Helpoiten se hoitui junalla Tartosta Valkkaan, jossa sitten käveltiin rajan yli Lat-
vian puolelle, otettiin passiin leima, ja sitten seuraavalla junalla takaisin Tarttoon.

Nyt 20 vuotta lääkäriksi valmistumisen jälkeen voin rehellisesti sanoa, että eipä ole 
koskaan tarvinnut katua kuuden vuoden reissua Tarttoon. Opiskeluaika oli toki rankkaa 
ja vaativaa, kuten tiedätte itsekin, mutta hauskaakin oli ja hienoja muistoja on jäänyt. Ja 
Tarton lääketieteen opeilla pärjää Suomessa mitä mainioimmin. Olen todella ylpeä siitä, 
että olen saanut olla perustamassa Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry:tä ja 
hurjan iloinen siitä, että te nykynuoret olette tehneet kandiseurasta vielä entistäkin pa-
remman! Minun ei tarvitsekaan lausua: ’Let’s make TaSLO great again!’, koska te olette 
sen jo saaneet aikaan!

Ystävällisin ja kollegiaalisin terveisin,

Atte Kivisaari
TaSLO:n ensimmäinen puheenjohtaja (1995-1997)
Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, LT
Lääkäriasema Aava Hansa, Turku

Olen todella ylpeä siitä, että olen saanut olla perus-
tamassa Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat 
ry:tä ja hurjan iloinen siitä, että te nykynuoret olette 
tehneet kandiseurasta vielä entistäkin paremman!



ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

/etelasavonsote @essote_etelasavo

Kysy lisää avoimista työpaikoista:
rekrytointi lääkärit 

 Puh. 040 359 7244 
rekrytointiyksikko@essote.fi

tai katso avoimet työpaikat: 

www.essote.fi/tyopaikat

Nuorten Lääkärien Yhdistys

VIIDEN TÄHDEN
ERIKOISTUMISSAIRAALA

Suomen toiseksi paras 

erikoistumissairaala*

Minkä tähden? No viiden tähden!
Mikkelin keskussairaala petrasi hienosti sijoitusta 
Nuorten Lääkärien yhdistyksen *(NLY) koulutuspaik-
kakyselyssä. Keskussairaala nousi neljän tähden 
opetussairaalasta parhaimpien koulutuspaikkojen 
joukkoon, viiden tähden koulutuspaikaksi.

Laadukas opetussairaala  
ammattilaisille
– Mikkelin keskussairaalassa ja perusterveydenhuol-
lossa on tehty järjestelmällistä työtä opetuksen laadun 
parantamiseksi. Hyvät kokemukset koulutusvaiheessa 
varmasti auttavat siinä, että saamme jatkossakin 
tänne ammattilaisia. Lämmin kiitos tästä tason nou-
susta kuuluu kouluttaja- ja ohjaajalääkäreille, kiitte-
lee terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien 
lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä 
erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormitta-
vuutta. Vuonna 2019 kysely toteutettiin yhteistyös-
sä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää  
kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen  
kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin  
parantamiseksi.

Terveyspalvelujen vt. johtaja 
Santeri Seppälän top-5

Tule lääkäriksi Etelä-Savoon
Meillä on erinomaiset mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan tekemiseen 
ja kehittymiseen lääkärinä.  
Elämänlaatu tulee kaupan päälle.

www.essote.fi/laakariksi

1.

2.

3.

4.

5.

Ei tarvitse tuhlata aikaa ruuhkissa.

Kompakti kaupunki, kaikki 
tarvittavat palvelut ovat lähellä.

Keskeinen sijainti, hurauta parissa 
tunnissa pääkaupunkiseudulle tai 
Kuopioon, Jyväskylään…

Mainiot vapaa-ajan 
vietto mahdollisuudet.

Asu kaupungin sykkeessä 
tai Saimaan rannalla.

Elämänlaatu 
löytyy 

Etelä-Savosta!

MIKKELI

2h

HELSINKI
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Päätoimittajan loppusanat

Paljon onnea rakas 25-vuotias TaSLO! 
Olisipa ollut hienoa juhlistaa tätä merk-
kipäivää komeilla vuosijuhlilla ja nauttia 
yhdessäolosta ilman rajoituksia.

Kevään 2020 lehdestä tuli poikkeus-
olojen lapsi. Koronan aiheuttamat 
muutokset olivat kaikkien huulilla ja 
kuuluivat kautta julkaisun. Toivoin 
silloin päätoimittajan loppusanoissani, 
etten joutuisi julkaisemaan aiheelle 
enää jatko-osaa. Kesällä koronatilanne 
rauhoittuikin ja valonpilkahduksia alkoi 
näkyä muun muassa intensiivinä järjes-
tetyn klinikkajakson merkeissä. Tulihan 
siinä vietettyä juhannus kerrankin 
Tartossa. Kesäinen Tartto on kerrassaan 
häikäisevän kaunis!

Koska vuosijuhlat jouduttiin perumaan 
koronan vuoksi, juhlavuoden odotukset 
kohdistuivat Caput Lignumiin. Suhteel-
lisen kokemattomalle päätoimittajalle 
tämä loi luonnollisesti paineita ja 
harmaita hiuksia. Nyt loppusanoja kir-
joittaessani olen kuitenkin tyytyväinen 
lopputulokseen. Kati Kähkösen ja Atte 
Kivisaaren kirjoitukset antoivat meille 
mahdollisuuden kurkistaa TaSLO:n alun 
historiaan. Kummankin kirjoituksissa 
mainitaan yhteisöllisyyden merkitys — 
sama asia, joka huokuu vuoden 2020 
ykkösten teksteistä. Opiskelu ulkomailla 
väistämättä yhdistää ihmisiä. Omat 
läheiset ovat kenties Suomessa tai 
kauempana, jolloin oman “opiskelu-
perheen” tarjoaman turvan ja vertais-
tuen tärkeys korostuu. Tästä TaSLO:n 
hengessä onkin juuri kysymys, ja sitä 
meidän jokaisen on aihetta vaalia.

paatoimittaja@taslo.fi

Koronatapaukset alkoivat lisääntyä 
taas syksyn tullen, mutta opinnot 
saivat onneksi jatkua lähes normaalisti 
varotoimet huomioiden. Enää ei eletä 
varsinaista poikkeustilaa, vaan ihmiset 
ja yhteiskunta ovat alkaneet sopeu-
tua. Yhteistyökumppanimme ovat 
halunneet järjestää meille laadukkaita 
koulutuksia etänä, ja niihin on osal-
listuttu kiitollisina kotisohvilta käsin. 
TaSLO ja sen jäsenet ovat tarjonneet 
ulkotoimintaa, jotta ihmiset voisivat ta-
vata toisiaan turvallisemmin. Innokkaat 
opiskelijamme ovat päässeet kokeile-
maan puistojumppaa, haulikkoammun-
taa, sienestystä sekä vaellusta Taevas-
koja-matkaradalla. Sairaalalla kuljetaan 
maskit kasvoilla. Käsihygienian tärkeys 
on iskostunut jokaisen lihasmuistiin. 

Koulupäivän jälkeen maskin riisuminen 
ja astuminen ulos sairaalan ovesta saa 
kasvot tuntumaan melkein alastomilta 
viileässä syysilmassa. Kati Kähkösen ja Atte Kivisaaren 

kirjoitukset antoivat meille mah-
dollisuuden kurkistaa TaSLO:n alun 
historiaan. 

Iida Nikkilä, CIV






