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Karri Dominicus Suominen, meidän ikioma Isä Aurin-
koisemme Paraisista, on toiminut Taslon puheenjohta-
jana jo lähes puolen vuoden verran ja hyvin on homma 
pyörinyt! On uskomatonta, että ihminen, joka hoitaa 
velvollisuutensa niin hyvin ja on aina valmis auttamaan 
kollegoitaan ei silti ole pystynyt kehittämään omaa 
huumorintajuaan paremmaksi. Tästä huolimatta Karri 
lähes väistämättä vastaa jokaiseen asiaan vitsillä, mikä 
tekee järkevistä keskusteluista lähes mahdottomia. 
Karrin kanssa puhellessa saattaa helposti huomata 
joutuneensa ikuiseen letkautuksien kurimukseen, mut-
ta Karrin säteilevän persoonan ansioista sitä huomaa 
jopa nauttivansa tästä huumoritulvasta, eikä lopulta 
muuta tahdokaan kuin katsoa, mihin asti läppää riit-
tää. Kiitos siitä Karrille!

Hei! Ettekö te muka tunne meitä? 
Tässä me ollaan!  
Mitähän meidän kaverit on meistä mieltä?

Jo yksi vuosi hallituslaisena on ihailtava suoritus. 
Iriksellä nykyinen kausi on jo neljäs, eikä hänen kandi-
seuramme eteen tekemän työn määrä ole vieläkään 
laskenut. On ihailtavaa, että näin paljon muiden eteen 
töitä tekevä ihminen osaa huolehtia myös itsestään 
ja sen lisäksi jaksaa edelleen bailata tanssilattialla aa-
muun asti. Tämä nykyinen varapuheenjohtajamme on 
diplomaattinen, fiksu, sekä moninkertainen hallituksen 
vaihtokokouksista selviytyjä. Ennen kaikkea hän on 
kuitenkin korvaamaton ystävä, jota ilman Tartto olisi 
harmaampi ja synkempi.

Tiedättekö sen tilanteen? Ratkaistavana on jokin 
kimurantti kysymys, johon kaikki läsnäolijat tarjoile-
vat jotain hienoa opittua tietoa tilanteen kuitenkaan 
muuttumatta miksikään. Sitten joku ratkaisee ongel-
man vankkumattomalla logiikalla ja maalaisjärjellä. Se 
joku on todennäköisesti Tuula, Taslon sihteeri, jämpti 
tilanteen selkeyttäjä ja porukan koossa pitäjä, joka ei 
kaveria jätä. Tuulan tahdissa niin Taslon hommat kuin 
koulukin sujuvat mallikkaasti mutta rennolla huumo-
rintajulla. Lääkärin takin alta löytyy myös esteetikko 
ja kulttuuri-ihminen, jolla on aina aikaa maailman 
asioiden pohtimiseen.



Rahastonhoitaja Maukka (Mauri) on TaSLO:n rahakirs-
tun tarkka vartija jo toista vuotta putkeen. Tämä mies 
ei turhia hermoile, ja hänellä on ilmiömäinen kyky 
ehtiä kaikkiin virallisiin sekä epävirallisiin tapahtumiin, 
niin omassa kandiseurassa kuin suomalaisen osakun-
nan toiminnassa. Kiireellisen kuuloisesta elämäntyylis-
tä huolimatta Maukka ehtii myös opiskella, ja on aina 
valmis auttamaan hädässä olevaa kollegaa. Oli hätä 
sitten tietokoneen hajoaminen taikka seuran puute 
terassilla, niin voit olla varma, että Maukka tulee 
avuksesi!

How does she do it? Cursus ykkösen Julia toimii Tas-
lossa koulutuspoliittisena vastaavana ja tämän lisäksi 
yliopiston kansainvälisessä neuvostossa. Vastuutehtä-
vien ohella hän järjestää koepäivät opettajien kanssa, 
jakaa tehtävät historian tunnilla, rikkoo nopeusennä-
tykset histologian ”väritystunneilla” ja selittää kär-
sivällisesti Ukolle viidennen kerran peptidisidoksen 
muodostumisen. Huhujen mukaan kahvilla saattaa olla 
vaikutusta asiaan ja usein Julian voikin tavata luentojen 
välillä Chemicumin kohvikusta hörppimässä espressoa. 
Toinen selittävä teoria voi olla Julian kauppatieteiden 
maisterin opinnot, joita hän on päässyt hyödyntämään 
multitaskingin merkeissä vuoden aikana (eli etiikan 
luennon aikana voi todistettavasti hyvin lähettää pari 
sähköpostia ja opiskella samalla biokemian mate-
riaaleja, silti aiheeseen keskittyen). Tiivistettynä: 
Julian positiivinen asenne ja organisointikyky on ollut 
mahtava lisä Taslolle sekä erityisesti 1. vuosikurssin 
opiskelijoille!

Ville on ”hauska” ja reilu kaveri, jonka sarkastinen ote 
elämään tuo iloa ystäväpiirille. Lukuisten ja monipuo-
listen tutkintojen sekä kirjavien harrastusten johdosta 
Villeltä voi odottaa asiantuntevaa vastausta kysymyk-
seen kuin kysymykseen. Oli kyse sitten polkupyörien 
jarrusatuloista, maailmanpolitiikasta tai vaikka sitten 
automaattisten kellojen toiminnasta saa Villeltä kiitet-
tävän vastauksen viipymättä.
Viimeisimpänä aluevaltauksena on luonnollisesti 
lääketieteen maailma, joten jatkossa Ville voi kurs-
sikaveriensa tapaan valmistautua pitämään lääkärin 
vastaanottoa myös mukavissa illanvietoissa vanhojen 
luokka- ja työkavereiden kesken.



Kiireisten medisiinarien hyvinvointi on tärkeää, vaikka 
yliopisto aika ajoin tuntuukin pitävän sitä yliarvos-
tettuna. TaSLOn porukalla on kuitenkin toivoa, sillä 
hyvinvointivastaava Otto tekee kaikkensa keksiäkseen 
vapaa-ajan puhdetta opiskelun vastapainoksi. Olipa 
mielessäsi sitten parisalsa tai mindfullness, niin Otto 
on henkilö, jolla on valta toteuttaa toiveesi!
Jos Otto ei ole hallitushommissa tai huku omiin 
koulutöihinsä, löydät hänet mitä todennäköisimmin 
koirapuistosta Uuno-koiransa kanssa. Otto on ystävälli-
nen, empaattinen ja eläinrakas ihminen, joka herättää 
poikkeuksetta positiivisia tunteita muissa ihmisissä. Jos 
et vielä häntä tunne, mene ja tutustu! Ottoa saa myös 
halata.

Jos luulit Amy Schumerin olevan hauskin nainen maa-
ilmassa, et ole tavannut Idaa. Hän on tarinan kertoja 
vailla vertaa ja välillä joutuu ihmettelemään, miten 
yhdelle ihmiselle on voinut sattua niin paljon kaikkea. 
Ida on lisäksi huippuälykäs, viisas sekä ennen kaikkea 
käytännönläheinen, todellinen malliesimerkki tule-
vaisuuden lääkäristä. Hän on täynnä toinen toistaan 
hauskempia ideoita, joten voimme vain olla kiitollisia, 
että hän on yksi tapahtumavastaavistamme. Ja jos kos-
kaan kohtaat ”Länsmanin” Tarton yössä, voit vain pitää 
hatustasi kiinni ja rukoilla valitsemaasi Jumalaa.

Avoin, huumorintajuinen, järjestelmällinen, määrätietoi-
nen, hyväsydäminen, älykäs, avulias, työteliäs, sosiaali-
nen. Tuossa vain murto-osa adjektiiveista, joilla meidän 
Lauraamme voi kuvailla. Tämä maailmaa rakastava 
siivoushullu on se, joka seurueessa pitää muiden hyvin-
voinnista huolta. Laura on myös siinä mielessä harvinai-
nen, että kun muut mieluummin viivyttelevät asioiden 
tekemistä deadlineen asti (tai sen yli), hän tarttuu heti 
tuumasta toimeen ja järjestää niin tapahtumat kuin mat-
katkin itselleen sekä ystävilleen. Hän on ilo silmälle sekä 
kandiseurallemme tapahtumavastaavan roolissa.



Kun halutaan tehdä yhdessä jotain kivaa, ensimmäi-
nen yhteistekstari tulee yleensä Iidalta. “Hey guys, 
let’s hang out tonight and cook some Mexican food!” 
Kiharapäinen priimusmoottori ideoi tilaisuudet baby 
showereista Rüütlin approon käytännön kurssia unoh-
tamatta. Muiden ihmisten vapaa-ajasta huolehtimisen 
lisäksi Iidan voi bongata säännöllisesti myös salilta. 
Pienestä koostaan huolimatta voimaa löytyy pienen 
kylän verran, joten mieti toisenkin kerran, jos ajattelit 
ruveta ryppyilemään. Siihen kuitenkin tuskin on tarvet-
ta, sillä Iida on todellinen kolmoskurssin ilopilleri.

Anniina on hallituksen tomera tiedottaja, joka loistaa 
aurinkoisella olemuksellaan. Hän on todella fiksu, kau-
nis ja ahkera, ja saa asiat varmasti hoidettua hyvin.
Topakkana ja suorasanaisena aktiivina Anniina pitää 
myös huolen siitä, että kaverit pyysyvät perässä – niin 
salilla kuin yhteisissä projekteissa. Anniinan motivaa-
tio tarttuu helposti, ja hänen kanssaan onkin todella 
mukavaa tehdä yhteistyötä.
Lisäksi Anniina on älyttömän ystävällinen, avulias ja 
hyväsydäminen kaikkien kaveri, joka on aina valmis 
auttamaan, ja jonka iloinen ja nauravainen persoona 
hurmaa kenet tahansa.
Vaikka Anniinalla on joskus olla miljoona asiaa työn 
alla, häneltä löytyy silti ihailtavaa omistautumista opin-
noille, eikä hän vielä ole skipannut ainuttakaan luentoa 
koko vuonna.
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Opiskelu ulkomailla on jokaiselle haastava paik-
ka. Stressinsietokykyä koettelee muutto uuteen 
paikkaan, jossa on vieras kulttuuri ja puhutaan 
outoa kieltä. Välimatka ystäviin ja läheisiin pi-
tenee fyysisesti. Tämä oli myös minulla edessä 
noin kaksi vuotta sitten muuttaessani Tarttoon. 
Onneksi tätä ei tarvinnut aivan yksin kokea sillä 
minulla oli parin ryhmän verran uusia tutta-
vuuksia, jotka olivat saman vaiheen edessä. 
Kesällä ohikiitävän ensitapaamisen jälkeen 
olimme jälleen syksyllä koolla uusien haastei-
den edessä.

Yhteishengen luominen alkoi, kun tutorimme kuljettivat meitä ympäri Tarttoa 
ja kertoivat legendoja kaupungista, jossa viettäisimme seuraavat viisi opiskelu-
vuottamme. Ensimmäisistä viron kielen, histologian, latinan ja muiden lukuisten 
aineiden tunneista loimme joka päivä luokallemme yhteisiä muistoja ja hetkiä. 
Koulun ulkopuolella vahvistimme myös yhteenkuuluvuutta viettämällä iltoja Riialla 
tai yhteisten harrastusten parissa. Pikkuhiljaa pääsimme osaksi muidenkin vuosi-
kurssien tapahtumia ja arki Tartossa sai muutakin sisältöä kuin pelkät koulukirjat. 
Tätä kautta pääsimme tutustumaan kandiseurammekin toimintaan!

 Ensimmäisistä anatomian oppitunneista, ensimmäiset kesät yksin päivystyksessä 
siihen asti, kun saatat kouluttaa seuraavaa opiskelijaa, miten stetoskooppia pide-
tään oikein tai ettei refleksivasara ole leikkikalu niin koko tämän ajan, yhteishenkeä 
tarvitaan. Ensimmäisestä syyskokouksestani asti olen päässyt paremmin osaksi 
tätä Tarton yhteishenkeä sekä seuraamaan läheltä meidän kandiseuramme tomia 
että osallistumaan sen kehitykseen.

Nämä vuodet mitä vietämme yhdessä täällä 
Tartossa antavat vankat pohjat meidän tule-
valle työllemme, jossa kukaan ei kuitenkaan 
toimi yksin. 

Yhteen lääkehiileen puhaltaen



Arvoisat ystävät, tulevat kollegat, haluan kiittää teitä näistä kuluneesta kahdes-
ta vuodesta! Kiitos mahdollisuudesta olla osana tässä meidän yhteisöämme ja 
yhteishengessä. Pyrin parhaani mukaan edistämään meidän kandiseuramme 
toimintaa ja suojaamaan tätä meidän tärkeää voimavaraamme, yhteishenkeämme 
niin Tartossa kuin Suomessa. Lopuksi haluaisin haastaa myös sinut, arvon lukija, 
miettimään miten sinäkin voisit tehdä samoin.

Lukuisten eri tapahtumien, koulutuksien tai kokousten kautta olen päässyt tutustu-
maan hienoihin uusiin ihmisiin, jotka ovat muodostavat tämän meidän upean seu-
ramme. Tämä meidän yhteishenkemme on suuri voimavara meille tässä meidän 
pienessä kandiseurassamme. Tätä yhteishenkeä, tätä voimavaraa haluisin tämän 
tulevan vuoden aikana vaalia ja vahvistaa.

Onnea kevään eksameihin ja mitä lämpimintä kesää kaikille toivottaa,
Karri Suominen
TaSLO ry:n hallituksen puheenjohtaja 2019



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.!





KAIKKI HYVÄT 
TYYPIT EIVÄT 

VIELÄ OLE 
MEILLÄ TÖISSÄ.

Terveystalossa voit tehdä koko 
uran saman katon alla kandista 

aina erikoislääkäriksi asti. 

www.terveystalo.com

Katso lisää 
www.terveystalo.com/laakarit 



Kuulumisia SML:n kevätliittareilta
Tänä vuonna Medisiinariliiton liittokokous vietettiin aurinkoisella Tampereella. 
Itselleni tämä oli ensimmäinen liittokokous, joihin olen osallistunut, mutta onnek-
si mukana oli muutama kokeneempi liittareilla kävijä. Olin kuullut paljon tarinoita 
ja legendoja aikaisemmilta liittareilta, joten olin erittäin innoissani, kun viimeinkin 
pääsin kokemaan ne itse.

Perjantai
Me lähdettiin Karrin (tunnetaan myös TaSLOn pj:nä vuosimallia 2019) kanssa 
Tampereelle jo liittareita edeltävänä päivänä, minä Medisiinariliiton hallituksen 
kokoukseen ja Karri työstämään mikrobilsan term paperia. Aloitin SML-edustajana 
tämän vuoden alussa, ja hallituksen kanssa kokoustaminen on tullut jo hyvin tu-
tuksi ja hyvän porukan ansiosta olen päässyt edunvalvonnallisiin ja koulutukseen 
liittyviin kiemuroihin jo hyvin mukaan. Myös tämä SML:n normaali kokous sujui 
ongelmitta, lähinnä seuraavan päivän kokousta varten valmistautuessa. Myöhem-
min illalla saatiin myös loput TaSLOn liittaridelegaatiosta Tampereelle.

Lauantai
Ensimmäinen kokouspäivä alkoi aamiaisella ja kahvilla, jonka jälkeen siirryttiin 
suoraan varsinaiseen asiaan, eli kokoustamiseen ja liittareiden spämmi-chatin 
täyttöön meemeillä. Paikan päällä oli ennätysmäärä liittarikansaa, erityisesti tur-
kulaiset kollegat olivat saapuneet sankoin joukoin paikalle. Keskustelua saatiin 
käytyä runsaasti ja muutama äänestyskin mahtui mukaan. Eniten keskustelua 
ensimmäisenä päivänä aiheuttivat sääntömuutos ja sijoitussuunnitelma. Vuonna 
2017 syysliittokokouksessa hyväksyttyjä sääntömuutoksia ei jostain syystä oltu-
kaan viety ihan loppuun asti, joten päivitys oli nyt paikallaan (jäsenseuroille ei 
tästä onneksi mitään ongelmia ole koitunut).  Kun oikeaa lähestymistapaa tähän 
oli pohdittu jo kattavasti, päätti medisiinariliiton hallitus esittää, että säännöt 
käytäisiin uudelleen läpi ja palattaisiinkin asiaan taas uudestaan ensi liittareilla. 
Mielenkiintoista keskustelua saadaan siis kuulla varmasti ensi syksynä Kuopiossa-
kin.  Sijoitussuunnitelmassa keskustelua aiheutti lähinnä se, miten suunnitelma 
saataisiin kirjattua ylös parhaimmalla tavalla. 

Lauantain kokouksessa myös hyväksyttiin virallisesti ViSLOn liittyminen Medisiina-
riliittoon. 

Lauantai illan päätteeksi päästiin sitsaamaan ja tutustumaan paremmin ihmisiin.



Sunnuntai
Sunnuntain kokouksessa erittäin energinen ja reipas liittarikansa keskittyi medisiina-
riliiton brändin uudistukseen. Tänä vuonna uudistetaan medisiinariliiton ja FiMSICin 
nettisivut ja medisiinariliitto saa myös uuden logon. Tämän tavoitteena on luoda 
enemmän yhtenäisyyttä medisiinariliiton ja FiMSICin välille ja totta kai päivittää 
hieman vanhahkot ja hankalat nettisivut. Sunnuntaina myös jaettiin liiton historian 
toinen kultainen ansiomitali Anni Saukkolalle erinomaisesta työstä edunvalvonnan 
saralla.

Sunnuntain kokouksen päätyttyä päästiin matkalle takaisin Tarttoon. Vaikka matka 
tuntuikin kestävän ikuisuuden ja laiva keikkui aivan liikaa, selvittiin kuitenkin lopulta 
perille. 

Voin suositella liittareita kaikille, joita vähänkin kiinnostaa SML tai yleisesti edunval-
vontaan liittyvät asiat. Ja myös niille, jotka tahtovat vain tutustua tuleviin kollegoihin 
Suomesta. Mun ensimmäinen littarikokemus oli aivan mahtava, ensi syksyä jo odo-
tellessa. 

Sonja Andberg, CII 
TaSLON SML edustaja 2019

Etsitkö työpaikkaa?
Medikumppani tarjoaa lääkäreille, erikoislääkäreille ja 
kandeille mielenkiintoisia työpaikkoja ympäri Suomea. 
Tarjoamme myös erikoistumiseen ja YEK:iin sopivia työ-
jaksoja.

Tutustu avoimiin paikkoihin:
www.medikumppani.fi

Linnankatu 13a B 32
6. kerros, Turku
p. 029 170 1370www.medikumppani.fi
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Päivystyksessä
Suuntasin tammikuun alussa Satasairaalan päivystykseen amanuenssiksi. Kun 
helmikuussa palasin takaisin Tarttoon oli mukaan tarttunut paljon kokemuksia 
ja kesätyöpaikka. Amanuenssina sain tehdä kaikkea mitä halusin kokeilla mm. 
suturointia ja ultraamista. Omia potilaita sain ottaa sen mukaan mitä itse halusin 
ja uskalsin.

Täytyy sanoa, että vaikka olinkin kuullut ryhmäkavereilta pelkkää hyvää niin yllä-
tyin positiivisesti siitä kuinka hyvä ja vastaanottavainen ilmapiiri ja kuinka hyvät 
seniorit päivystyksen puolella oli. Tunnen oppineeni paljon ja moni asia on tullut 
paljon selvemmäksi. Voin hyvillä mielin suositella Porin Satasairaalaa amanuens-
sipaikkana ja kesän jälkeen voin kertoa lisää myös kandin näkökulmasta.

Juuso CIV

Amanuenssin kokemaa

Kuntoutussairaalassa
Joululoma oli juuri sopivan mittainen vajaan kuukauden kestoiselle amanuens-
suurille Lahden Jalmarin kuntoutussairaalassa. Aiempi kokemus ns. manuilun 
saralta oli kaksi peräkkäistä kesää Kellokoskella, joten Jalmari oli uudenlainen 
kokemus. Potilasaines koostui pääosin iäkkäämmistä monisairaista ihmisistä. 
Työpäivät alkoivat joko lääkäreiden kokouksella maanantaisin ja torstaisin, jolloin 
sai syödä ilmaisen aamiaisen lääkefirmojen piikkiin tai osastokierroksella osas-
tolääkärin kanssa, jolloin katsottiin saapuneet ja poistuneet potilaat.  Edelliseen 
työhön verrattuna somaattinen osasto tuntui paljon hektisemmältä. Työ sisälsi 
paljon kirjallista työtä epikriisien, C-todistusten, tulotekstien ja kuolintodistusten 
muodossa. Mukaan mahtui tosin myös potilaan tutkimista, kevyttä auttelua mm. 
kihtikyhmyjen avaamisessa ja puristelussa, sekä ja joitain erikoisempi juttuja, 
kuten tahdistimen poisto vainajalta. Pääsin laittamaan nenämahaletkunkin. 
Omatoiminen kysely ja osallistuminen kannattaa nuorempienkin kollegoiden aina 
muistaa, näin pääsee näkemään ja kokemaan enemmän. Oikeaa lomaa jäi käyt-
töön alle viikko, mutta osastolta saatu kokemus oli kuitenkin sen arvoista. Ensi 
kesänä on helpompi sitten palata samaan sairaalaan kandina, kun alla on jotain 
kokemusta asiasta.

Anssi CIV



SilmätaudeillaTänä vuonna tammikuuni kului Satasairaalan silmätau� en osastolla manuillen. Silmätaudit on aina kiinnostanut erikoisalana, joten päätös manupaikasta oli suh-teellisen helppo. Tammikuu yli�   kaikki odotukset ja viihdyin töissä niin hyvin, e� ä olisin mielelläni jäänyt vielä kuukaudeksi tai kahdeksi. Nelosen syksyn silmätau� en kurssi on hurjan mielenkiintoinen ja antoisa, mu� a vain pintaraapaisu siihen mitä erikoisala oikeas�  on. Tammikuun aikana opin muun muassa käy� ämään biomi-kroskooppia ja tutkimaan silmänpohjat linssin avulla, mi� aamaan silmänpaineen ja näin toinen toistaan mielenkiintoisempia po� laskeissejä aina endo� almii� sta melanoomaan. Pääsin myös seuraamaan leikkauksia ja poistelemaan rasvaluomia sekä luomirakkuloita. Kaiken kaikkiaan amanuenssuuri silmätaudeilla oli todella mielenkiintoinen ja monipuolinen. Siinä missä silmätaudit oli ennen yksi vahva vaihtoehto tulevaisuuden erikoisalaksi, on se nyt lähes varmas�  se erikoisala, jolle haluan erikoistua.Anna CIV







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDINORD on Suomessa ja Norjassa rekisteröity terveydenhuollon henkilöstöpalveluyritys. Välitämme 
terveydenhuollon ammattilaisia Norjaan ja Suomeen. 

 
Juuri nyt tarjoamme kiinnostavaa ja haastavaa työtä lääkäreille - Medinordin kautta lääkäreitä etsivät 

terveyskeskukset, sairaalat ja vanhainkodit kaikkialla Norjassa. 
 

Tarjoamme: 
- todella hyvää palkkaa, alk. 13 000 EUR /kk 

- eri pituisia työsuhteita toivomuksen mukaan 
- rauhallisen työympäristön 

- työsuhdeasunnon 
- hyvän perehdytyksen työhön  

 
Kelpoisuusehtona on: 

- laillistettu lääkäri sekä jonkin skandinaavisen kielen taito 
- Norjan auktorisointi, joka pääsääntöisesti myönnetään Suomessa laillistetulle lääkärille 

- työsopimus solmitaan suoraan norjalaisen työnantajan kanssa. 
 

Medinord auttaa kaikkien tarvittavien papereiden ja asiakirjojen täyttämisessä! 
 

Jos puhut norjaa, ruotsia tai tanskaa ja olet kiinnostunut työskentelemään Norjassa, ota yhteyttä joko 
puhelimitse tai sähköpostilla ja kysy rohkeasti lisää! 

Lisää tietoa työpaikoista löydät myös kotisivultamme www.medinord.no 
 
 

Yhteystietomme: 
David Mathisen, david@medinord.no, puh. + 358 50 5870763  

Terhi Vase, terhi@medinord.no, puh. + 372 53 335853  
Lili Kukk, lili@medinord.no, puh. +372 53 853358  

  
 
 

Medinord OÜ 
 Raekoja plats 13, 51004 Tartu

Tel: +372 53 853358 
 info@medinord.no 
www.medinord.no 

   



Kuudennen vuoden praktiikka 

Kuten tiedämme, viimeisen vuoden opinnot koostuvat käytännössä täysin praktii-
kasta, eli käytännön harjoittelusta. Tämä on oleellinen osa ammatillista koulutusta, 
sillä Tartossa teoriatiedot karttuvat erinomaisiksi, mutta käytännön työ jää har-
mittavan vähälle. Siksi minä muiden joukossa suuntasin into piukeana Suomeen 
lääkäriyttä harjoittelemaan ja päädyin Etelä-Savon sydämeen Mikkelin keskus-
sairaalaan. Päädyin lopulta tekemään kaikki harjoittelut täällä samassa talossa ja 
tätä tekstiä kirjoitan fysiatrian polikliniikalta, jonka valitsin vapaaehtoiseksi 1kk 
jaksoksi.

Minun seikkailuni alkoi päivystyksestä. Ei muuta kuin sairaalan vaatteet päälle ja 
tietokone auki, tuosta aulasta otetaan kävelevät ja petipotilaat ovat tarkkailussa. 
Alkuun jännitti ihan hirveästi. Onneksi kollegat huomasivat nuoren kandin sisällä 
möyryävän ahdistavan epätietoisuuden ja jaksoivat pitkämielisesti neuvoa ihan 
typeriltäkin tuntuvissa kysymyksissä. Päivystys on mielestäni edelleen yksi vai-
keimpia ja samalla antoisampia paikkoja työskennellä. Vaatii taitoa ja kokemusta 
pystyä nopeassa työtemmossa keskittymään vain siihen päivystysasiaan ja samalla 
erottaa ne “ihan oikeasti sairaat”, jotka täytyy saada hoitoon heti. Toisaalta päi-
vystysalueella näkee medisiinaa laidasta laitaan ja samalla alkaa hahmottaa, mikä 
saattaisi olla se tulevaisuuden oma erikoisala.

”Kaikki kuitenkin järjestyi, apua sai aina ja vä-
hitellen itsevarmuuskin karttui ja päätöksenteko 
helpottui. ”

Päivystyksen sykkeestä matka jatkui terveyskeskusvastaanotolle. Jälleen jännät 
paikat, päivystyksessähän oli kokoajan ympärillä muita lääkäreitä, joilta kysyä. Nyt 
olenkin yksin vastaanottohuoneessa, apua. Kaikki kuitenkin järjestyi, apua sai aina 
ja vähitellen itsevarmuuskin karttui ja päätöksenteko helpottui. Eräs erikoistuva 
otti minut siipiensä suojaan ja opetti pientoimenpiteitä, lopulta sain pitää itsenäi-
sesti toimenpidepäivää. Osastotyössäkin ehdin pyörähtää. Neuvola ja koululääkä-
rin hommat jäivät vielä odottamaan, niiden aika on sitten tk-palvelujen yhteydes-
sä. Arvostus yleislääkärikollegoja kohtaan nousi hurjasti jakson aikana, tietotaidon 
määrä heillä on päätä huimaava.

Vihdoin sairaalamaailmaan! Sukelsin suoraan syvään päätyyn, sisätautien osas-
tolle. Noh, osasto on osasto. Kardiologien ohjauksessa aloitettiin opettelemalla 
lukemaan EKG-nauhaa oikein päin ja siitä edettiin aina sähköiseen kardioversioon 
asti. Kiersin kahdessa kuukaudessa sydänvalvontayksikön, angion, päivystysosas-
ton ja vuodeosastot. Jälleen viihdyin päivystysalueella myös virka-ajan ulkopuolel-
la ja opin valtavasti. Yhtäkkiä teoriassa oppimani taidot, kuten vaikka eri lääkkeet, 
linkkautuivatkin todellisiin tilanteisiin.



Vuoden vaihtuessa kietaisin hiukset leikkaussalimyssyn sisään ja maskin kasvoil-
le. Anatomian kirja löysi hyllystä tiensä takaisin yöpöydälleni lukemiseksi. Ehdin 
kiertää jokaisen erikoisalan mukana osastokierrot, tutustua politoimintaan ja 
ennenkaikkea viettää aikaa leikkurissa. Vietin paljon aikaa leikkaussaleissa myös 
virka-ajan ulkopuolella. Mikään ei ole parempi aika oppia kuin vapaa-aika.  Omalla 
aktiivisuudella pääsee kivempiinkin hommiin, kuin siihen lonkan muljautteluun te-
konivelsalin assarina. Vaikka ei siinäkään mitään vikaa ole. Olisin viihtynyt pidem-
päänkin kuin kaksi kuukautta. 

Nyt on fysiatrian pätkä loppusuoralla. Mieleeni pulpahtelevat ajatukset loppuek-
samista pulpauttavat samalla vähän oksennusta kurkunpäähän. Tiedän tarvitse-
vani lukuloman. Toisaalta kuluneen 9 kk aikana koen oppineeni valtavasti ja kuten 
jo sanottua, valjastaneeni teoriatiedot käytännön osaamiseksi. Aika ajoin, lyhyen 
hetken tunnen oikeasti osaavani jotain. Se on aika kiva tunne. Noita hetkiä alkaa 
tulla jo useamminkin. Toisaalta mitä enemmän tiedän sen paremmin tajuan, kuin-
ka vähän tiedän.

Päätän verbaalisen tajunnanvirtani tärkeimpään opetukseen, jonka vuoden aikana 
olen saanut: “Mikään ei ole päivystyksessä tärkeämpää, kuin käydä itse syömässä”.

Mira CVI

”Aika ajoin, lyhyen hetken tunnen oikeasti osaa-
vani jotain. Se on aika kiva tunne. Noita hetkiä 
alkaa tulla jo useamminkin. ”



Nuorten Lääkärien Yhdistys

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Meille voit tulla vierailevaksi tähdeksi, tai liitt yä 
joukkoomme pidemmäksi rundiksi. Olipa tyylisuuntasi 
yleislääketi ede, konservati iviset, operati iviset, 
psykiatriset tai diagnosti set alat, otamme sinut 
mielellämme joukkoomme kehitt ymään 
terveydenhuollon rokkistaraksi.

Keikkapaikkoja näytt ämiselle löytyy niin Mikkelin 
keskussairaalasta, kuin useasta eri toimipisteestä
Etelä-Savon alueella. Ensi kesästä lähti en taitoja voi 
treenata upouudessa simulaati okeskuksessa.



Tarton viides kevät

Viisi vuotta sitten 24 uuden innokasta lääketieteen opiskelijaa aloittivat oppitaipaleen-
sa Biomeedikumin -1:ssä. Nyt klinikan opintoja on jäljellä kuusi viikkoa - viikko psykiat-
riaa, EMO ja nahka. Cranium tremorista (ehkä nippuside ei tavoita foramen magnumia 
käsien tärinältä) on edetty hoitamaan myyräkuumetta, tekemään ensimmäiset M1:set 
ja vastaamaan varmuudella, että ”päivystyksen lääkäri tässä hei”.

Pre-klinikka on työntäyteinen, mutta sekaan mahtui monenlaista. Muun muassa eräs 
ryöstettiin aseellisesti Üle jõen puistossa (saaliiksi 10€, ei henkilövahinkoja). Yksi murti 
jalkansa ja Riitan Volvo kuljetti prakseihin koko joulukuun. Doris murtautui ikkunalasin 
läpi ja pelastettiin palolaitoksen toimesta uutiskynnyksen ylittäen. ”Valge viin” tilaus 
ensimmäisellä viikolla johti kysymykseen kylmänä vai huoneenlämpöisenä sekä 8cl 
jotain muuta kuin Rieslingiä.

Klinikkaan siirtymisen jälkeen lukuvuo-
det ovat rientäneet. Meidän huono 
tapamme on ollut tehdä eksamit niin 
aikaisin kuin mahdollista - hyvällä me-
nestyksellä ja maksimaalisella lomailul-
la. Tartossa aikaa riittää kotiseutumat-
kailuun, pitkiin lounaisiin jotka jatkuvat 
Dolce vitasta Werneriin sekä päiväunille. 

Kaksi vuotta asuin Eha tn:n kommuunissa 
ja ensimmäiselle joululomalle lähdet-
tiin kunnollisen lääketieteen opiskelijan 
tavoin – selvittiin lauttaan mutta selvittiin 
todennäköisesti vasta Suomessa (voitte 
itse arvata kummasta kämppiksestäni 
tarina kertoo <3). Iltaa vietettiin Mökussa, 
jossa koko 7x5m kokoinen baari tanssi ja 
baarimikot tanssivat puolestaan tiskillä. 
Meitä nuoremmilla vuosikursseilla ei 
harmittavasti ollut enää mahdollisuut-
ta tutustua tähän Rüütlin jalokiveen. 
Geni siistiytyi ja ruoka ekspotentiaalistui 
fuusion myötä, mutta pikkuruinen Möku 
katosi. En olisi etukäteen ajatellut olevani 
kommuunissa eläjä, mutta juuri yhteiselo 
tekikin ensimmäisistä vuosista niin erityi-
set ja rehellisesti vain hyvässä.

Kuvat: https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/
uudised/fotod-paastjad-toid-tartus-kolmanda-kor-
ruse-aknast-valja-roninud-koera-maa-peale-taga-
si?id=71454287



Viidennen vuosikurssin koottuja 
suosituksia: 

Nälkä kuitenkin kasvaa syödessä ja kuudennen vuoden työt viistävät jo näköpiirissä. Itse 
suuntaan viiteen suomalaiseen sairaalaan ja yhteen Indonesiassa, parhaita tiedekunnan 
uudistuksia praktiikkavuosiin.

Minä suosittelen uusia harrastuksia (usein 
huomattavasti edullisempaa kuin Suomes-
sa, itse aloitin ratsastuksen), eestiläisiä 
ystäviä sekä järjestämään tekemistä koko 
Taslolle (sillä perusteella mistä itse pidät 
[teatterista, urheilusta ja käsitöistä ovat 
pitäneet näköjään muutkin])

Saara CV

• Väike Kuuba ja mojitot
• Tähtveren ulkokiipeilyseinä
• auton omistamisen pienet kulut
• uinti suihkulähteessä kesäkuun yönä
• vuokrasopimuksen lukeminen tarkkuudella
• kulttuurin kulutus Elektriteaterista Vanemuineen
• Tinder
• botaanikaaed
• Wernerin laventelikakku



Haastateltavana: Angelo Amati    Koostanut: Ville CI

Angelo Amati on joko tuttu tämän lukuvuoden vaihto-oppilas taikka sitten mystee-
riksi jäänyt eri kursseilla ja kirjastossa aikansa viettävä hahmo. Itselleni hän on ollut 
kumpaakin kuluneen lukuvuoden aikana.

Could you give a short review about who you are and how did you end up in Tartu
I am Angelo, an Erasmus medical student and how I ended up here is very compli-
cated. I did Erasmus in Poland and did six months and extended it for more or less 
another year – for extra Erasmus because I met my Norwegian girlfriend there. 
That is also how I learned English, during my exchange.

Since I have had no courses in Italy, I have also spent time in Norway trying to learn 
the language. I ended up to Tartu because it is close to Oslo and also because Tartu 
as an Erasmus destination is new for my home university. For me it was easy to 
apply since I already had experience in English and it was close to my girlfriend, 
compared to Bari where I come from. So I fly often between Tallinn and Oslo ins-
tead of from Bari to Oslo via Rome.

So how and what does an exchange student do here?
I expected I was coming to a country that was Eastern European such as Latvia or 
Lithuania. Actually, I have been positively surprised since this has been close to 
Scandinavian in terms of people and mentality. Then I started university [in Tartu] 
and the university is super nice because I guess since a lot of Finnish students are 
here, it gets really close to Finnish system that is one of the best of Europe. I was 
really impressed because due to previous exchanges I have something to compare 
against. This [here] is the best system I have been to now. It is true that the courses 
are really intense; they push you to do a lot of homework and a lot of pre-work be-
fore the classes but it makes easier for you to learn and pass the exams in the end.

Studying in Italy is more theoretical since you go to a class and have a very theo-
retical practical part because the professor might explain cases and want you to 
observe. In Tartu the approach regarding the practicals in the fourth year studies 
such as anesthesiology and surgery, and other subjects such as first aid and internal 
medicine were nice since they teach you how to be a doctor and not only a student: 
what to look, what to ask and why. Also what to expect and what to think.

I really like the smaller groups and the hands-on approach. I believe that after this 
year I am more confident in my skills in practice for example in palpating and better  
at practicing the profession in the future.

I have met a lot of people from various years since we get to pick and choose ac-
cording to our Erasmus plan and by simply socializing with other Erasmus students 
and with people from different classes. 



What kind of language challenges have you faced whilst in Tartu?
All the professors and teachers have been very nice and try to translate the mate-
rials or patient’s part of dialogue into English. The Erasmus students are often split 
separate from each other. So, in the case where we needed to do anamnesis, we 
were in groups of three to four I was in a group with Finnish students who were 
able to communicate in Estonian.  Also, my primary group, the nineteenth, is super 
nice and kind, and help me learn and understand.

Do you have any tips for future exchange students coming here?
I have organized my days so that I follow courses in the hospital and study in the 
library until the evening, go to gym and sometimes force myself to go out and so-
cialize. It is important to have time when you do not think about school.
 
I looked for an apartment with a flatmate I found on Facebook. It is crucial to look 
for the apartment oneself since you are often expected to sign the lease after seeing 
the flat. We arrived four-five days earlier than school started, stayed in Airbnb and 
found the apartment in few days. I recommend coming week before orientation 
and plan a little bit, look for an apartment, fix stuff and buy necessities. Also you 
are guaranteed a place in the dormitories but the option they offer is usually single 
bed in two person room or you pay double and live alone in two person room – but 
you still live in a shared apartment with four other persons.



Päätoimittajalta

Keväässä on sitä jotakin.
Keskittyminen herpaantuu ja InDesig-
nin kanssa tappeleminen kirjastossa 
saa ajatukset kääntymään kylmiin 
virvokkeisiin ja ystävien seuraan ul-
koilmassa. Samaten myös opiskelujen 
lomassa kiireinen kevätlukukauden 
loppu saa mielen hakeutumaan kaik-
keen muuhun kuin edessäni olevaan 
monistepinoon.

Katselet vuoden 2019 ensimmäistä 
Caput Lignumia; nykyisen päätoimit-
tajan ensimmäistä tuotosta. Edeltäjäni 
suuriin saappaisiin astuessani en tien-
nyt mihin ryhdyin, mutta perehdyttä-
minen ja opastus on ollut erinomaista 
aina taittamisen alkeista sponsorien 
hankintaan. Haluankin kiittää lukijoita, 
TaSLO:n hallitusta sekä kaikkia muita 
jotka ovat omalla panoksellaan myötä-
vaikuttaneet tämän lehden syntyyn. 

Erityisesti haluan osoittaa kiitollisuutta-
ni hallitustovereilleni joita ilman moni 
jutun juuri olisi mennyt fuksilta sivu 
suun sekä niille onnekkaille ystäville 
jotka pääsivät kirjoittamaan hallitus-
laisista esittelyt. Toivottavasti olette 
edelleen väleissä.

Vaikka Caput Lignumista onkin mon-
ta vuosikertaa (luin kaikki numerot 
nettisivuilta hakuvaiheessa kesätöiden 
lomassa viime vuonna), on se vähän 
kuin lapsi. Aina kasvu ei suju kivuitta, ja 
joskus onnistuminen vaatii toistoja ja 
kärsivällistä asennetta. Keväällä käytiin 
lähtenyt Caputin mastheadin uusimi-
nen on edelleen työn alla ja odotan 
kesän tuovan jäsenistölle paloa ja intoa 
kanavoida luovuuttansa paperille sekä 
viime kädessä päätoimittajan sähkö-
postiin. Huhujen mukaan jäsenistös-
sämme on monia jotka ovat todettu 
taiteellisiksi.

paatoimittaja@taslo.fi

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivottaa
Ville
Caput Lignumin päätoimittaja

Tämä siis uusitaan!
Ehdotuksia voi lähettää päätoimittajalle.



Uudet kandit



 

Interaktiiviset  
potilastapaukset kulkevat  

mukana lääkärin opintiellä,  
tukien valmistumista. 

tevacare.fi
by ratiopharm

Testaa tietosi missä ja milloin vain,  
sillä ne ovat kätevästi taskussasi!

#fimnet #yleislääketiede #lääkärit #lääkis
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