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Puheenjohtajan tervehdys

Vuodenvaihteessa koronarajoituksia alettiin purkaa ja tapahtumia pystyttiin taas 
järjestämään. Varmasti kaikki olivat innoissaan, kun voitiin taas järjestää suuria 
tapahtumia, ja nähdä ihmisten kasvoja ilman maskeja. Itse voin myös sanoa, että on 
ollut mahtavaa päästä edustustehtäviin ihan paikan päälle, niin täällä Virossa kuin 
Suomessakin. Muiden ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa on
tullut jaettua kuulumisia ja puhuttua yhdistävistä asioista. Se todella luo tunteen, 
että olemme kaikki osa suurempaa lääketieteen opiskelijoiden yhteisöä.

On hienoa nähdä, kuinka innokkaita jäsenemme ovat järjestämään toimintaa aina 
kun siihen on mahdollisuus. Tästä hyvä esimerkki on käytännön taitojen kurssi, 
jossa innokkaat ylempien vuosikurssien opiskelijat opettavat tärkeitä taitoja tuleville 
kollegoille. Kurssi on joka vuosi meidän opiskelijoiden järjestämä. Se osoittaa, 
kuinka aktiivinen ja motivoitunut porukka meillä täällä on.

Lopuksi haluaisin sanoa, että ottakaa kaikki irti siitä ajasta, kun olette lääkiksessä. 
Itsekin olen huomannut, kuinka paljon saa irti, kun lähtee reippaalla mielellä mukaan 
järjestömme yhteiseen toimintaan. Meistä tuli lääkäreitä, mutta lääkisopiskelijoita 
olemme vain hetken verran.

Tony Renlund
TaSLO:n puheenjohtaja 2022

Halu haastaa ja kehittää itseäni oli toisen 
vuoden aikana suuri ja mikä olisikaan 
parempi mahdollisuus tähän kuin astua 
puheenjohtajan saappaisiin. Jo ensimmäisen 
vuoden aikana huomasin asioita, joihin haluan vaikuttaa ja puheenjohtajan rooli 
antaa tähän parhaat valmiudet. Paljon on ollut opittavaa, mutta onneksi edeltäjäni 
ovat antaneet paljon apua ja neuvoja. Lisäksi meidän loistava hallitusporukka on 
tehnyt hommasta todella sujuvaa.

Lääkiksen toinen lukuvuosi lähenee loppuaan 
ja kevään koerumba on taas alkamassa. 
Ensimmäiseen lukuvuoteen nähden tämä 
lukuvuosi on mennyt paljon nopeammin. Se 
on ymmärrettävää, sillä tänne saapuessani 
kaikki oli vierasta enkä ennalta tuntenut 
ketään. Onneksi lähes kaikki muutkin olivat
samassa tilanteessa, ja huomasinkin nopeasti 
kuinka hyvä vuosikurssi meillä on. Ihmiset 
olivat tosi samanhenkisiä kuin minä itse, ja 
olen tavannutkin parhaita kavereitani täällä.



TaSLO ry:n hallitus kaudella 2022 

Hallitus vasemmalta oikealle: SML-edustaja Hoa-Mi Parikka CIII, 
tiedottaja Erika Pahkala CI, varapuheenjohtaja & tapahtumavastaava 
Tristan Quinn CII, rahastonhoitaja Lotta Viherväs CIII, puheenjohtaja 
Tony Renlund CII, päätoimittaja Tomi-Iiro Virkki CI, 
hyvinvointivastaava Anni Huiskonen CIV, koulutuspoliittinen 
vastaava Konsta Keijonen CII

Kuvasta puuttuu hallituksen sihteeri Siiri Markkanen CI.



Tervetuloa hyvään Seuraan!

Lataa D-sovellus!

Lääketieteen opiskelijana voit liittyä Duodecim-seuran 
jäseneksi heti opintojen alusta alkaen. Jäsenenä voit la-
data D-sovelluksen, jolla pääset helposti etuihimme ja 
palveluihimme sekä saat tiedon ajankohtaisista opiske-
lijatapahtumistamme.

Opiskelijajäsenyys on maksuton. Opiskelijajäsenenä 
saat esimerkiksi 40 %:n alennuksen Duodecimin lää-
ketieteellisistä oppikirjoista sekä Duodecim-lehden 24 
kertaa vuodessa. Lisäksi saat käyttöösi Terveysportin, 
jonka tietokannat ovat lääkärin päivittäisessä käytössä.

Liity jäseneksi!

duodecim.fi/jasenyys

DUODECIM
SOVELLUS



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
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Hallituksen jäsenten esittelyt

Hoa-Mi Parikka

Hoa-Mi Parikka,TaSLOn hallituksen 
ikijäsen, ja nykyään hamsteriäiti, 
on monille jo varmasti tuttu. Tänä 
vuonna TaSLOn hallituksessa hänet 
voi löytää SML puuhista (kertoisin 
lisää, jos ymmärtäisin, mitä se 
tarkalleen sisältää, mutta kysymällä 
Hoa-Milta saa varmasti fiksumman 
vastauksen). Nykyään hänet voi 
nähdä myös useammin paremmalla 
tuulella, sillä tämän opiskelut ovat 
vihdoin siirtyneet Biomedicumin 
preklinikkavaiheesta sairaalan 
puolelle - ja kuulemma hyvin 
menee. Hyvä tyyppi, aina valmiina 
auttamaan ja lähtee aina kaikkeen 
mukaan!

”Kirjastossa saa parhaimmat 
päikkärit.”



Tony Renlund

Tony, Taslon puheenjohtaja, mies kuin 
veistos, ja ennen kaikkea lämmin ja 
rakastava ystävä, joka löytää aina aikaa 
muille. Tony oli viime vuonna valmis 
ottamaan suuren vastuun siirtyessään 
Taslon puheenjohtajaksi. Täytyy 
mainita, että Tony todella osaa katsoa 
kokonaiskuvaa ottaessaan huomioon 
kaikki yksityiskohdat tehdäkseen 
parhaan mahdollisen ratkaisun 
taslolaisten hyväksi. Vapaa-ajallaan, 
jos hänellä sitä on, hioo hän veistostaan 
kuntoillessaan ja parantaa hiihtäjän 
keuhkojaan lenkkeillessään. Ihailen 
Tonyn kykyä pysyä rauhallisena 
tilanteessa kuin tilanteessa, ja hän 
onnistuu aina löytämään positiivisia 
näkökulmia vaikeistakin asioista. 
Tony, oot tärkee ja supertyyppi! I love 
you bro <3



Erika Pahkala

Erika on iloinen ja hauska 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelija, 
jonka äänekkään naurun voi 
erottaa pitkänkin matkan päästä. 
Perheeseen hänellä kuuluu mies ja 
koira, jotka asuvat Suomessa. Erika 
on alanvaihtaja, ja aikaisempaa 
osaamista löytyy businessmaailman 
puolelta. Järjestötoiminta on myös 
tullut tutuksi yläasteajoista lähtien. 
Harrastuksina löytyy potkunyrkkeily, 
tennis ja uusimpana lisänä myös 
crossfit. Erika on erittäin yllytyshullu 
ja lähtee mielellään mukaan 
kokeilemaan uusia asioita. Musiikki 
ja tanssiminen on myös sydäntä 
lähellä, ja Erika toivookin löytävänsä 
Tartosta reiviseuraa.



Tristan Quinn

Tristan ’’Jyrä’’ Quinn on Viron 
jääkiekon kuumin tulokas, 
jolla on vyöllään jo kaksi 
sarjamestaruutta. Jääkiekon lisäksi 
ystävämme harrastuksiin kuuluu 
lääketiede ja pyöriminen oman 
opiskelijajärjestömme hallituksessa 
varapuheenjohtajana. Vaikka elo 
ammattiurheilijana on aikaa vievää 
ja raskasta, löytää Tristan aina 
aikaa taslolaisille ja ystävilleen. 
Jyrää voidaan myös kutsua korona-
ajan tähdeksi, joka vaikeasta ajasta 
huolimatta onnistui järjestämään 
taslolaisille tapahtumia hyvällä 
hengellä! Tristan on ystävä kenen 
puoleen voi jokainen kääntyä 
matalla kynnyksellä asiassa kuin 
asiassa, ja hän nostaa muita ylös, 
vaikka hänellä itse olisi vaikeaa. I 
love you bro <3



Tomi-Iiro Virkki

Tomppa on hitsin hyvä tyyppi. Hän 
on Tampereelta ja ylpeä siitä. Hän 
on komea, ison haban omaava ja 
hyvä pelaamaan tennistä. Tompalta 
sujuu myös hyvinkin ripeä kokeisiin 
lukeminen ja aikalailla kaikki 
käytännön ja järjen asiat, kuten myös 
tämän Caput Lignumin kasaaminen. 
Hänestä saa kaverin mihin vaan 
aktiviteettiin ja hauskuus on taattu. 
Tomppa tunnetaan myös nimellä 
Tompusk ja Tommi Iiro Virkko. 
Tompusk on kaikessa komeassa 
kokonaisuudessaan luotettava 
hyvä ystävä, joka kuuntelee, tukee 
ja on läsnä kun olet sitä vailla, oli 
asia mikä hyvänsä. Kun huoneessa 
on Tomppa, kuuluu siellä naurua 
tai jonkinnäköistä positiivista 
hekotusta, todennäköisimmin 
takarivin tuntumasta.



Konsta Keijonen

Konsta-Akseli ”Keke” Keijonen 
on yksi mukavimmista 
ihmisistä Tartossa, ja tästä 
syystä hänet myös palkittiin 
”Kiva Taslolainen” palkinnolla. 
Hän on aina valmis auttamaan 
tarvittaessa sekä hänet usein 
löytää  tapahtumien keskipisteestä 
laulamassa Gasellien tai Justin 
Bieberin kappaleita tunteella. 
Vapaa-ajallaan hän ylläpitää 
kreikkalaisen jumalan figuuriaan 
salilla sekä istuu takseissa. Meidän 
oma salibandyn kaksinkertainen 
Viron pronssimitallisti 
toimii kandiseuramme 
koulutuspoliittisena vastaavana. 



Anni Huiskonen

Anni, aka Annimonni/
Monberger, CIV, on TaSLOn 
h y v i n v o i n t i v a s t a a v a . 
Hyvinvointivastaavana hän 
järjestää monipuolisesti erilaisia 
urheilu- ja hyvinvoititapahtumia.  
 
Hyvinvointi on Annille 
sydämen asia. Hän huomaa aina 
muistuttaa levon tärkeydestä sekä 
hyvästä opiskelun ja vapaa-ajan 
tasapainosta silloin kun kavereilla 
meinaa lähteä stressi lapasesta. 
Opiskelijana Anni onkin 
todella fiksu ja hämmästyttävän 
tehokas erottamaan tärkeät 
asiat vähemmän olennaisista. 
Hänellä on upea kyky kuunnella 
ja auttaa toisia, ja Anni jos kuka 
osaa löytää oikeat sanat, joilla 
valaa luottoa tulevaisuuteen.  
 
Annin kanssa ei ole koskaan 
tylsää! Hän on äärettömän 
hauska ja luova persoona, 
joka löytää huumoria 
vaikeampinakin hetkinä. Annilla 
tuntuu myös olevan loputon 
arsenaali uusia taitoja joilla 
yllättää - hän on ansioitunut 
mm. lyömättömänä Kahoot-
mestarina sekä joogaguruna. 
 
Ennenkaikkea, Anni on aivan 
ihana ja valtavan empaattinen 
ystävä, joka pyrkii näkemään 
kaikessa jotain hyvää. Anni on 
häntä ympäröiville ihmisille 
todellinen ilo. :)



Lotta Viherväs

Jo kolmatta kautta TaSLOn 
rahastonhoitajana, Lotta on yksi 
hallituksen pitkäaikaisimmista 
jäsenistä ja yksi koko ainejärjestön 
tukipilareista. Lotalla pysyy 
hanskassa niin TaSLOn budjetti 
kuin käytännötkin, ja ei ole 
asiaa missä ei Lotan puoleen 
voisi kääntyä, sekä TaSLOon että 
kaikkeen muuhunkin liittyen.  
 
Mikäli pitäisi lyödä vetoa 
mitä Lotta puuhaa koulun 
ulkopuolella, parhaat oddsit 
olisi kutomisen, koiran kanssa 
puuhailun tai true crime 
-podcastien kuuntelun kohdalla. 
Erityisesti puikot kädessä Lotta 
luo aivan upeita taidonnäytteitä 
yksi toisensa perään, ja 
moni meistä onkin päässyt 
nauttimaan näistä kädentöistä 
villasukkien muodossa.  
 
Vuosi kerrallaan Lotta on 
kerännyt rinnukseensa kaikki 
TaSLOn kunniamerkit (paitsi 
PJ:n, ainakaan vielä), eikä ihme, 
sillä hän on todella merkkinsä 
ansainnut. TaSLO ei olisi TaSLO 
ilman Lottaa!



Siiri Markkanen

Siiri tunnetaan rakastavana 
koiran mammana, kaupungin 
kovimpana ABBA-fanina ja 
intohimoisena material girlinä. 
Silloin, kun hän ei stressaa 
koulusta tai räplää puhelinta, 
Siirin voi löytää juoruamasta 
kavereidensa kanssa keskustan 
kahviloissa. Siirillä on pilkettä 
silmäkulmassa, ja hän huomaa 
aina, jos toisella on huono päivä, ja 
toimii erinomaisena kuuntelijana 
ja tsempparina. Tosin hän myös 
rehellisesti ilmaisee kavereilleen 
ajatuksensa ja fiiliksenä, niin 
hyvässä kuin pahassa. Taslossa 
Siiri toimii sihteerinä ja tekee 
työtään omalla letkeällä tyylillään.



äkkilähtö
Lääkäriksi Etelä-Savoon

VALITSE SINULLE SOPIVA PAKETTI:

-LYHYT TYÖNTÄYTEINEN MINIMATKA

-PIDEMPI MATKA, ALL INCLUSIVE SIS. 

-RYHMÄMATKA: KAVERI MUKAAN? 

 Essote-matkat, Marianne Svahn 
puh. 040 359 7244 /marianne.svahn@essote.fi  

VARAA
MATKASI 
TÄNÄÄN!



Keniassa Hoa-Min ja Eetun kanssa
Mikä meitä odotti Keniassa?
Joulukuun lopussa 2021 suuntasimme Eetun 
kanssa kohti Nairobia, Kenian pääkaupunkia. 
Reissu oli tuskallinen 24 tuntia matkustelua, ja 
saavuttuamme perille 5.30 aamuyöstä olimme 
lievästi sanottuna väsyneitä ja nälkäisiä. 
Vietimme ensimmäisen viikon Nairobissa 
lomaillen, jonka jälkeen suuntaisimme 
neljäksi viikoksi Kisiin sairaalaan. Matkan 
loppuun säästimme vielä yhden lomaviikon 
ennen paluuta Eurooppaan, joten kaiken 
kaikkiaan olimme kuusi viikkoa Keniassa. 
Ja oh boy, mitä kaikkea sen kuuden viikon 
aikana ehtikään tapahtua! Vapaa-ajallamme 
menimme niin moneen safari-, luontopolku- 
ja eläinsuojelukohteeseen, että jalat ovat 
edelleen toipumassa siitä kävelyn määrästä.

Mitä teimme Keniassa?
Päämäärämme oli Kisii, joka sijaitsi kuuden 
tunnin ajomatkan päässä Nairobista. 
Sattumien kautta löysimme kuskin, joka 
oli ajamassa kotiin Nairobista Kisiin 
joululomaksi, joten tietenkin hyppäsimme 
hänen kyytiinsä. Matkan aikana tutustuimme 
hänen vaimoonsa, ja perillä vielä molempien 
sukuihin ja kyläkoteihin. Hakuna matata 
(”just go with the flow and don’t stress about 
it”). Sairaala, jossa olimme tutustumassa, oli 
nimeltään Kisii Teaching and Referral Hospital 
(KTRH). Paikka oli kunnallinen sairaala, 
jossa oli myös opetusta, eli näin opiskelijoina 
sulauduimme  joukkoon. Sairaalassa saimme 
kulkea vapaasti oman aikataulumme mukaan, 
mutta päätimme keskittää suurimman osan 
ajastamme äitiysneuvolaan sekä synnytys- ja 
lastentautiosastoille. 



Heti ensimmäisenä päivänä synnytysosaston kierrolla vastavalmistuneiden 
lääkäreiden kanssa opin, etten tiennyt yhtään mitään raskaana olevista 
naisista (tässä vaiheessa tuntui, etten ollut enää varma, mikä nainen 
on). Seniorilääkäriltä tuli semmoista tenttausta ja roastia paikallisille 
opiskelijoille, että siinä vieressä seuratessa, alkoi kylmähiki valumaan. Itse, 
vasta preklinikan suorittaneena opiskelijana, olin aivan totaalisesti kujalla. 
Tässä, jos koskaan elämässäni, koin erittäin suurta huijarisyndroomaa: 
yritin nyökkäillä vähän väliä lääkärin opetukselle, mutta samalla 
googlettelin, millä viikolla on normaalia synnyttää. Lopulta se suuresti 
pelottanut hetki koitti myös omalle kohdalleni, kun seniori kysyi: ”Onko 
normaalia, jos raskaana olevan äidin verenpaine nousee raskauden aikana?” 
- se oli fifty:fifty. Vastasin väärin. Ei vaan kun kotiin opiskelemaan raskaana 
olevan naisen fysiologiaa ja patofysiologiaa.

Tarinoita synnytysosastolta
Koska KTRH oli julkinen sairaala (enkä voi painottaa tätä tarpeeksi), se 
ihmismäärä oli jotain aivan ennennäkemätöntä. Synnytysosastolla oli 
normia, että äidit joutuivat jakamaan makuuvuoteensa, koska siellä ei 
vaan yksinkertaisesti ollut tarpeeksi tilaa. Ihmisvirta oli loputon, ja sama 
homma uudestaan taas seuraavana aamuna. Paikalliset opiskelijat, joihin 
tutustuimme synnytysosastolla, olivat aivan huikeita ihmisiä. Esimerkiksi 
koko synnytysosastolla ei ollut yhtäkään spekulaa, joten vastavalmistuneet 
olivat yhdessä keränneet rahaa kasaan ja ostivat yhden osaston yhteiseen 
käyttöön (spekula = gynekologinen työkalu emättimen tarkasteluun). 
Vastavalmistuneet käytännössä vastasivat koko osaston pyörittämisestä, 
kun taas seniorilääkäri kävi siellä noin kaksi kertaa viikossa konsultoimassa. 
Osana harjoittelua vastavalmistuneilta vaaditaan pientoimenpidetaitoja, 
kuten helppoja keisarileikkaustaitoja, joita he välillä joutuivat suorittamaan 
yksin… Yhtenä päivänä pääsin seuraamaan, kun kierroilta tuttu 
vastavalmistunut suoritti keisarileikkauksia keisarileikkauksien perään. 

Keisarileikkauksista vielä semmoinen kommentti, että mikäli koskaan 
päädytte mukaan leikkaussaliin Keniassa, kumisaappaat on se oikea 
kenkävalinta, sillä salissa ei voi välttyä eritteiltä, vereltä ja jopa virtsalta.



Tarinoita äitiysneuvolasta
Vuoronumeroita? Koskaan kuullutkaan. Sen sijaan siellä toimitaan nopeat 
syö hitaat mentaliteetilla, eli lääkärin olisi parempi olla skarppina. Jos 
luulit, että synnytysosastolla oli hektistä, äitiysneuvolassa meno oli kuin 
villin lännen saluunassa; ihmisiä käveli sisään ja ulos kesken vastaanoton, 
jotkut yrittävät tunkea jopa ikkunan läpi asioimaan. Lyhyesti siellä todistin 
reissuni hulluimmat tapaukset. Siellä seurasin vierestä hienoja hetkiä, 
mutta siellä myös seurasin verta kiehauttavia hetkiä – asioita, joita ei 
Suomessa koskaan näkisi.  



Tarinoita viereiseltä kirkollisapusairaalalta
Kisiissa saimme mahdollisuuden päästä tutustumaan myös toisenlaiseen 
sairaalaan, jonka toimintaa on tuettu Adventisti-kirkon tuella. Siellä 
kaikkialla oli astetta siistimmät oltavat ja jopa mahdollisuus yksityisyydelle. 
Tosin vaikka sairaalan toiminta perustuu kirkollisapurahaan, hoito maksaa 
potilaalle pienehkön summan, mikä on enemmän kuin julkisella puolella. 
Tästä syystä siellä ei nähty samanlaista ihmisvirtaa kuten KTRH:ssa. 
Adventistisairaalassa tutustuimme filippiiniläispariskuntaan. Molemmat 
toimivat sairaalassa erikoislääkäreinä ja heille Suomen terveydenhuolto oli 
jo entuudestaan tuttu. Päädyimme heidän luokseen yksi päivä illalliselle, 
jonka aikana he kertoivat tarinoita: kuinka he olivat ystävystyneet useisiin 
suomalaisiin lääkäreihin (osa on jopa tullut kyseiseen sairaalaan töihin), 
kuinka Adventisti-kirkkoon kuuluminen oli vienyt heidät ympäri maailmaa 
töihin eri sairaaloihin ja kuinka heidän lapsensa nykyään työskentelevät 
Suomessa. Heidän tarinoitaan olisi voinut kuunnella koko illan. He 
selittivät, kuinka heidän yhteytensä Suomeen oli mahdollistanut Suomesta 
vanhojen sairaalalaitteistojen uudelleenkäytön heidän sairaalassaan. Oli 
hyvin erikoista, kuinka keskellä Kenian vuoristokaupunkia, Baptisti-
kirkon sairaalassa, löysimme laitteistoja, joissa oli ohjelmistot ja merkinnät 
Suomeksi. Pääsimme näkemään käytännössä, kuinka kierrättämällä tai 
lahjoittamalla meille Suomessa vanhat käyttämättömät laitteet voidaan 
antaa jollekin keskosvauvalle toisella puolelle maailmaa mahdollisuuden 
happikaappiin tai kirurgeille mahdollisuuden kuvauslaitteiston 
käyttöön leikkaukseen aikana – asioita, jotka ovat aina olleet meille 
sairaalaympäristössä itsestäänselvyyksiä.



Hauska tieto: Baptisti -kirkollisapu sairaalan kaikki työntekijät kokoontuvat 
joka aamu rukouspiiriin sairaalan pihalle. Piirissä näimme lääkäreitä, 
hoitajia, siivoojia ja vieraita, kaikki yhdessä kuuntelemassa ja laulamassa. 
Siinä, kun seisoi yhdessä heidän kanssaan kuuntelemassa päivän saarnaa, 
heräsi voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Jokainen henkilö tässä 
piirissä näki toinen toisensa, joka itselläni ainakin toi esiin eräänlaista 
kunnioituksen tunnetta (ehkä jopa tipan linssiin).

Mitä opimme Keniasta?
Yllätyksekseni kaikki olivat todella ystävällisiä. Ihmiset tervehtivät toisiaan 
kuin vanhaa tuttua, ja siellä tykättiin harrastaa small talkkia. Fist bumppaus 
oli kova juttu kaduilla – ihan kuka vain vastaantulija saattoi pistää nyrkkinsä 
esiin, johon piti vastakaikuna tervehtiä takaisin (tätähän voisi joskus 
kokeilla Suomessa). 
Oli mielenkiintoista päästä oppimaan parasitologian eksoottisimmistakin 
ötököistä oikeassa elämässä eikä vain oppikirjojen sivuilta. Kisiiläiset 
olivat myös ylpeitä siitä, kuinka malaria oli rajattu Keniassa enää vain 
endeemiseksi heidän alueelleen - siihen kommenttiin ei voinut kuin vain 
hymyillä ja muistuttaa itseään ottamaan malarialääkkeet illalla. 
Meillä on paljon opittavaa kenialaisilta kärsivällisyydestä, sillä Hakuna 
Matata, niin kivalta kuin se kuulostaakin, vaatii käytännössä aivan toisenlaista 
zen-tilaa. Kun matkustelee koko päivän ja saapuu sairaalan asuntolaan 
vain oppiakseen, että ennalta sovitut huoneet eivät olekaan vapaana, tai 
kun paikallisilla on ihan oma kellonaika saapua sovittuun aikaan, niin ne 
Hakuna Matata -tunnelmat eivät ole ihan kuten Leijonakuninkaassa. 
Ai niin, ja Eetu adoptoi kaksivuotiaan elefanttitytön, Olorinin. 



Miten päädyimme Keniaan?
Se on oikein hyvä kysymys, jota minulta on kysytty useamman kerran. 
Vastaus on: sattuman kautta. Eräällä suomalaisella yrityksellä on 
äitiysneuvolaprojekteja Itä-Afrikan kolmessa eri maassa, joista yksi sattui 
olemaan Kenia. Koska meidän reissumme ei ollut osa virallista projektia, 
niin halusin keskittyä enemmän asioihin, joita opimme kuuden viikon 
aikana Keniassa vapaaehtoisina julkisessa sairaalassa. 

Yritin parhaani mukaan tiivistää tekstin niin lyhyeksi kun voin, sillä 
todellisuudessa koko reissusta voisi kirjoittaa draama-jännäri-trilogian 
täynnä haasteita ja juonteenkäänteitä. Mutta toivottavasti nämä muutamat 
liitetyt kuvat pystyvät kertomaan suuremman osan tarinasta.

Hoa-Mi Parikka CIII



TULE LÄÄKÄRIKSI 
VANTAAN SAIRAALAAN
Meillä on sinulle tarjolla töitä – sijaisuuksia ja myös pysyviä virkoja!  
Vantaan sairaala vastaa perusterveydenhuollon tasoisesta vuodeosasto- 
hoidosta Vantaalla. Mahdollisuuksia on monia: Peijaksen sairaalassa  
on kaksi geriatrista akuuttiosastoa ja Kotisairala, Katriinan sairaalassa  
kuntoutusosastoja ja geriatrinen muistipoliklinikka.

Tarjolla on erimittaisia sijaisuuksia ja ajoittain myös pysyviä virkoja. Työn- 
kuvaa voidaan räätälöidä mahdollisen koulutustarpeen ja kiinnostuksen  
mukaan yksilöllisesti. Meillä saat hyvän perehdytyksen ja seniorituen,  
olemme koulutusmyönteisiä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:  
ylilääkäri Sirpa Sairanen 050 312 4464
ylilääkäri Kaisa Schroderus 040 162 6114

Lisätietoja ja tehtävään 
haku www.vantaarekry.fi



Pieni post-it -lappu, suuri askel Tartossa 
lääketiedettä opiskeleville

TaSLO ry:n 25. vuosijuhlat vesittyivät vuonna 2020 maailmalla vallinneen 
pandemian takia. Kukin juhlisti tätä neljännesvuosisatajuhlaa omalla 
tavallaan kotonaan. Valitettavasti ilman upeaa vuosijuhlaamme tunnelma 
jäi vaisuksi.  Tähän lohdutuksena meidän upea sisarseuramme, Suolet ry 
(suomalaiset eläinlääketiedettä Tartossa opiskelevat ry) lahjoitti meille 
osan Unholaa. Unhola on autioitunut pikkutila Kokemäellä, Satakunnassa. 
Sieltä löytyy vanhaa metsää, paljon lahopuuta ja umpeenkasvanut niitty. 
Kiitos Suolet ry:n, meillä on nyt oma pieni kaistale ikimetsää! 
Hieman historiaa TaSLO ry:n metsämaniasta. Jo vuosien ajan kevät- tai 
syyskokouksien yhteydessä, keskustelu on siirtynyt budjettia tehdessä usein 
aatoksiin hyvistä sijoituskohteista, jotka ”kasvaisivat ja kukoistaisivat.” 
Tarkkaa tietoa mistä tämä metsänomistaja-ajatus on lähtenyt aikoinaan 
liikkeelle, järjestömuisti ei kerro. 

Karri Suominen CV



Tämän lyhyen alustuksen jälkeen palaan alkuperäiseen asiaani 
eli matkaani tarkastamaan TaSLO:n tiluksia. 27.8.2021 lopetin 
kesäkandipestini Kurikan terveyskeskuksessa. Olin koko kesän 
suunnitellut poikkeavani matkan varrella Kokemäellä, jossa meidän 
metsämme sijaitsee. Paikan löytäminen osoittautui yllättävän 
hankalaksi, sillä TaSLO:lle toimitetussa dokumentissa ei ollut 
tarkkaa osoitetta. Jouduin yhdistämään Google Mapsin tietoja 
suunnistuskarttaan, jotta sain oletetun paikan selville. Muutamaan 
otteeseen olin huolissani autoni pohjasta, kun metsätietä pitkin 
taistelin tietäni eteenpäin jokaisen metrin kartasta tarkistaen. Noin 
puolen tunnin harhailun ja muutaman vesiperän jälkeen päädyin 
koordinaatteihin, jotka vaikuttivat lupaavilta. Tarkkaa metsäkaistaletta 
tietämättä merkkasin TaSLO:n nimissä metsästä alueen lipulla, jonka 
askartelin post-it -lapusta ja Unholasta löydetyn tikun avulla. Tämä 
merkitsi suurta askelta Tartossa opiskeleville suomalaisille!  Vaikka 
koronapandemia jyllää, ja sodan pauhu kuuluu Ukrainasta, Unholan 
metsätilus pitkäaikaisena sijoituksena kasvaa. Kuten hyvä ja oikein 
ajoitettu metsänhoito kannattaa, kannattaa myös itsensä jatkuva 
huolto ja kehittäminen.



A wild Hoa-Mi appears! Jep, siitä se ilmoittautuminen alkoi Käytännön 
kurssille 2022. Ilmoittautuminen oli vähintäänkin jännittävä prosessi, 
mutta kuten Tarton kesä, se päivä vihdoin koitti. Se oli kaunis ja 
aurinkoinen.

Lauantai. Alkupaloiksi Karri ja Ukko tarjoilivat herkullista 
possua. Skalpellista kiinni, viilto ja knoppiommel. Siitä se lähti. 
Suturoinnista astuimme Eetun opastuksella kanta-askelta: selkä taipui 
yhdeksänkymmenasteisesti ja pari lihastakin löytyi kaverilta. Itsestäni 
en tiedä. Onneksi ennen lounaspitsoja.

Lub-dub, wubba lubba dub-dub. Lauri ja Oskari saivat sydämet 
sykkimään. Ken-tuck-y. Syke kohosi pari pistettä lisää Kahoot-taistossa 
kahdesta karkista. 

Sonja ja Valtteri salpasivat hengityksen. Taas oli Littmann iholla. 
Korina ja köhinä erottuivat ulinasta ja stridoreista vähintäänkin 
tietovisassa. Vaikka Tartto vibe shiftasi iltapäivästä joulukuulle, on 
kesä jo osallistujien sydämissä ja hitunen lisää käytäntöä takataskussa.

Suuri ja lämmin kiitos vielä kaikille järjestäjille ja kouluttajille: 
Minnalle, Hoa-Mille, Eetulle, Laurille, Oskarille, Sonjalle, Valtterille, 
Ukolle ja Karrille sekä toki myös Kadrille ja Tarmolle. Jos joku listasta 
unohtui, olkoon se kirjoittajan moka.

Käytännön kurssilla 2022
Toni Sairanen CI

Käytännön kurssi 2022 

Järjestäjät:

Lääkärit Kadri Suija & Tarmo Loogus sekä TaSLOn omat Minna-Lotta 
Viherväs & Hoa-Mi Parikka. 

Aiheet ja vetäjät

1. Alaselän palpaatio ja arviointi: Eetu Hopeapuu

2. Sydämen auskultaatio: Lauri Salmela & Oskari Vihersaari

3. Keuhkojen auskultaatio: Sonja Andberg & Valtteri Toimela

4. Suturointi: Ukko Kangasniemi & Karri Suomalainen 



Baltiakoulutus 2022
Erika ”the boss” Pahkala CI

Lauantaina 2.4. Tartossa tapahtui iloinen jälleennäkeminen, kun 
parin etäkoulutusvuoden jälkeen Baltiakoulutus päästiin vihdoin 
järjestämään ihan livenä. Vieraina meillä oli tietysti mielenkiintoiset 
etelänaapurin kollegamme, Riian suomalaiset lääkisopiskelijat. 

Koulutus järjestettiin aurinkoisena päivänä V Span moderneissa 
koulutustiloissa, mutta huolimatta hienoista puitteista, Duodecim, 
SML, NLY ja Lääkäriliitto esiintyivät tällä kertaa vielä ruudun takaa. 
Paikan päälle pääsivät kuitenkin Vastalääke ry:n edustajat, jotka 
kertoivat yhdistyksen toiminnasta, ja lisäksi kuulimme hyödyllistä 
informaatiota kesätyömahdollisuuksista klinikkatuutorimme 
Karri Suomisen ja Otto Ruokojoen, sekä Riian edustajan Markus 
Myllykankaan toimesta. 

Riehakkaita jatkoja vietettiin Vilde & Veinissä, ja tunnelma 
säilyi korkealla pitkälle yöhön. Ensi keväänä Baltiakoulutuksen 
järjestysvuorossa on Riika, joten pääsemme sitten toivottavasti sankoin 
joukoin vastavierailulle. Sitä odotellessa!





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

Ota yhteyttä – toteutamme työtoiveesi! 

Pauliina Joentaus
     044 281 8828
     pauliina.joentaus@solohealth.�

SOLO HEALTH ON LÄÄKÄRIN TYÖNANTAJA

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.
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TULE HYVÄN TYÖN TEKIJÄKSI  
HUS Helsingin yliopistollinen  sairaala 

hus.fi/hyvatyo

HYVÄ
ELÄMÄ

Hyvä elämä vaatii välillä erikoisosaamista ja 
huipputason hoitoa. HUSissa hyvä hoito syntyy 
monien eri alojen ammattilaisten yhteistyöstä 

sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta.

Hyvä työelämä tarjoaa tilaa ammatilliselle kasvulle. 
Yliopistosairaalassa tutkitaan ja kehitetään 

jatkuvasti uusia hoitomenetelmiä ja toimintatapoja.
Työ HUSissa joustaa, kun elämä sitä vaatii.

 

Ainutlaatuiset työtehtävät 
Suomen johtavana sairaalakokonaisuutena HUS 
tarjoaa työtehtäviä, jollaisia muualla ei ole tarjota. 
Meillä sisätaudeilla saat oppia uutta joka päivä, 
sillä sisätautipotilaiden kirjo on laaja. 

Opi ja erikoistu  
Panostamme perehdytykseesi sekä tutkimus- ja 
konsultaatiomahdollisuuksiisi. Voimme tarjota myös 
osa-aikatyötä. 

Erinomainen seniorituki 
Olemme sisätaudeilla saaneet opiskelijoilta ja 
lääkäreiltä erinomaista palautetta seniorituesta ja 
hyvästä ilmapiiristä. 
 
Edellytämme sinulta vähintään lääketieteen kan-
didaatin tutkintoa ja lääketieteellisen tiedekunnan 
opintojen 4. vuosikurssin suoritusta. Erikoistuvana 
lääkärinä toimit hoitavana lääkärinä Malmin sai-
raalan päivystyspoliklinikalla tai vuodeosastoilla, 
päivystys- ja valvontaosastolla. 
 

Tule tekemään hyvää työtä HUSiin Malmin sairaalaan Helsinkiin 

LÄÄKÄRIKSI SISÄTAUDEILLE! 

Kysy lisää! 
Lea Lappeteläinen  
Apulaisylilääkäri  
HUS Sisätaudit ja kuntoutus, sisätautien linja  
lea.lappetelainen@hus.fi  
p. 050 402 2923 

#huslainen #vårtHUS
HUS on savuton.



Caputin edellissä numerossa tutustuttiin nosiseptisen kivun 
syntyyn ja kipurataan. Tämä kipuaistimus aivoihin välittyy kolmen 
hermosolun kautta alkaen nosiseptorista eli kipua aistivasta 
reseptorista. Nosiseptorilta tietoa vievä aksoni synapsoi selkäytimen 
takajuuressa ja selkäytimestä alkava projektioneuroni talamuksen 
tumakkeessa ennen viestin välittymistä aivojen kuorikerrokselle ja 
kipuaistimuksen varsinaista kokemista. Tämän nousevan kipuradan 
lisäksi aivojen laskevat radat inhiboivat selkäydintasolla kipusignaaleja. 
Myös tunteet ja aiemmat kokemukset kivusta vaikuttavat kivun 
aistimiseen. Kipu ei olekaan todenmukainen viesti nosiseptoreilta, 
vaan sekoitus nosiseptoreiden aktivaatiota, tunteita, kokemuksia ja 
ihmisen persoonaa sekä akuuttia henkilökohtaista elämäntilannetta. 
Esimerkiksi koulukavereiden kanssa hyvällä fiiliksellä jalkapallopelissä 
tuleva suurempikin kolhu jätetään helposti huomiotta, kun taas illalla 
väsyneenä ja nälkäisenä pienempi nosiseptoriaktivaatio varpaan 
potkaisemisesta pöydän jalkaan aiheuttaa huomattavasti suuremman 
kipukokemuksen.

Perimmäisenä kivun tarkoituksena on varoittaa kudosvaurion uhasta 
tai jo syntyneestä vauriosta. Tällöin kivun aiheuttajana on nosiseptinen 
tai neurogeeninen kipu eli kipureseptoreista (kudosvaurio) tai 
hermolta tuleva kipuaistimus (esimerkiksi välilevytyrän aiheuttama 
hermopinne). Kun vaurio on parantunut, kipukin poistuu. Näin 
kehon pitäisi toimia optimaalisessa tilanteessa. Kroonisessa kivussa 
tämä mekanismi ei kuitenkaan toimi normaalisti, vaan kipu jää päälle 
kudosvaurion poistuttua. Akuutista kivusta poiketen kroonisessa 
kivussa ei ole enää vauriosta varoittavaa tai suojaavaa mekanismia, 
vaan kyseessä on patologinen tila, joka vaatii hoitoa.

Krooninen kipu tarkoittaa tyypillisesti 3 kuukautta tai tätä pidempään 
jatkunutta kipua ilman selittävää kudosvauriota. Esimerkiksi 
jänteen rappeumasairaudessa eli tendinopatiassa kipu voi jatkua 
useita kuukausia, mutta tällöin kyseessä on hitaasti paraneva, kipua 
aiheuttava, kudosvaurio eikä kroonistunut kipu. Sen sijaan murtuman 
jälkitilana, varsinaisen kudoksen paranemisen jälkeen, päälle jäänyt 
kiputila luetaan krooniseksi kivuksi.

Krooninen kipu
Kivun fysiologia, 2. osa 
Eetu Hopeapuu CIV
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Kuva 1. Kudosvaurion yhteydessä lukuisat solut eri kohdissa elimistöä 
säätelevät kivun kokemusta eli vaikuttavat kivun modulaatioon. Osa 
tekijöistä on kipua vähentäviä, osa lisääviä. Esimerkiksi laskevat radat ja 
anti-inflammatoriset tekijät vähentävät kipua, kun proinflammatoriset 
tekijät lisäävät sitä. (Muokattu lähteestä Ji ym. 2018).

Kroonisen kivun taustalla voi olla useita erilaisia tekijöitä, kuten 
syöpä, reumasairaus, infektio tai leikkaus. Tietyt sairaudet, joista 
yleisimpänä diabetes, voivat vaurioittaa ääreishermoston hermosoluja 
ja aiheuttaa neuropaattista kipua. Joskus edes selvää sairautta ei tarvita, 
vaan esimerkiksi toistuvan stressin vuoksi tuleva jännityspäänsärky 
voi kroonistua. Krooninen kipu on potilaalle hyvin kuormittavaa 
ja aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä sekä kuormitusta 
terveydenhoidolle. Kipupotilaiden hoito onkin lääkärille haastavaa.



Nivelrikko ja epäspesifi alaselkäkipu ovat ongelmia, joihin 
jokainen kandilääkäri tulee väistämättä törmäämään jo kuudennen 
vuoden terveyskeskusharjoittelujakson aikana. Polven nivelrikon 
diagnostiikassa käytetään yleensä röntgenkuvausta. Siitä radiologi 
lausuu Kellgren-Lawrence luokituksen asteikolla 0-4, jossa 0 = ei 
nivelrikkoa, 2 = lievä nivelrikko, 4 = pitkälle edennyt nivelrikko. 
Tämä radiologinen asteikko ei kuitenkaan kerro mitään potilaan 
kokemasta kivusta! Asteikolla 1–2 olevat potilaat voivat olla hyvin 
kivuliaita, ja taasen pitkälle edennyttä nivelrikkoa sairastavat voivat 
olla kivuttomia tai kipuilla vain hyvin satunnaisesti. Syynä tähän on se, 
että lievä nivelrikko voi aiheuttaa kipuradassa muutoksia, jotka tekevät 
kivusta merkittävästi voimakkaampaa ja kestoltaan pitkäikäisempää. 
Epäspesifi alaselkäkipu on yleinen tuki- ja liikuntaelinvaiva ja 
mielenterveysongelma ohella eniten sairauspoissaoloja aiheuttava 
tekijä. Osalla selkäkipu kroonistuu, mutta useinkaan taustalla ei ole 
mitään merkittävää patologiaa. Kuvantamistutkimusten myötä nämä 
potilaat eivät useinkaan eroa mitenkään kivuttomista henkilöistä. 
Kroonisen kivun hoidossa tuleekin muistaa, että tarkoituksena on 
hoitaa potilasta, ei radiologista löydöstä tai sen puutetta.

Mutta mikä kroonista kipua sitten aiheuttaa, jos kudosvauriota ei 
ole tai ainakaan se ei riitä kipua selittämään? Yksi tekijä on laskevien 
inhibitoristen ratojen toiminnan muutos. Normaalisti aivoissamme on 
jatkuva kipuaistimusta vähentävää aktiivisuutta, joka vähentää tai jopa 
kokonaan estää selkäytimessä kipuviestien nousemista tietoisuuteen 
aivojen tasolle. Laskevien hermoratojen toiminta voi kuitenkin 
heiketä. Esimerkiksi stressi, väsymys ja negatiiviset tunteet kaikki 
heikentävät inhibitoristen ratojen toimintaa. Useimmat tietävät, että 
stressaantuneena pienetkin vammat tuntuvat kohtuuttoman kivuliailta. 
Tämä ei ole vain kuvittelua, vaan todellista hermoston toimintaa. 
Samoin kipu aiheuttaa potilaille ahdistusta ja stressiä sekä heikentää 
unenlaatua, jotka myös vähentävät laskevien ratojen toimintaa. Ja siten 
koettu kipu pahenee.



Laskevien ratojen toiminnan heikkeneminen ei yksinään riitä 
selittämään kroonisen kivun yleisyyttä. Kolme muuta tärkeää tekijää 
ovat perifeerinen ja sentraalinen sensitisaatio sekä neuroinflammaatio. 
Perifeerinen sensitisaatio tarkoittaa keskushermoston ulkopuolella 
olevien nosiseptoreiden toiminnan muutosta. Ensinnäkin 
nosiseptorin toiminta voi herkistyä eli sama aktivaatio aiheuttaa 
aiempaa enemmän reseptorin aktivaatiota ja täten kipuaistimuksen 
syntyä. Toiseksi ”uinuvat” nosiseptorit voivat herätä tarpeeksi 
suuren ärsykkeen myötä aktiiviseksi kipua aistivaksi reseptoriksi. Ja 
mitä enemmän aktiivisia nosiseptoreita, sitä enemmän kipuviestiä 
keskushermostolle kulkeutuu.

Sentraalinen sensitisaatio tai toiselta nimeltään nosiplastinen kipu 
on keskushermoston eli selkäytimen ja aivojen herkistyminen 
kivulle. Hermosto siis ”oppii” aistimaan kipua tehokkaasti pienestä 
ärsykkeestä tai jopa kokonaan ilman ärsykettä! Tällöin selkäytimessä 
tai aivoissa käynnistyy spontaaneja aktiopotentiaaleja kipuradassa 
ilman nosiseptorien aktivaatiota. Kun kipurata keskushermostossa 
käynnistyy, aivojen kuorikerroksella syntyy kipuaistimus ilman 
vauriota.

Kolmas kroonista kipua aiheuttava tekijä on neuroinflammaatio eli 
hermosoluun tai hermoon kohdistuva tulehdusprosessi. Immunologian 
kurssin suorittaneet tietävät, että immuunipuolustukseen 
osallistuu useita soluja, soluvälittäjäaineita ja proteiineja. Karkeasti 
immuunipuolustus jaetaan synnynnäiseen (innate immunity) 
ja hankittuun immuniteettiin (adaptive immunity). Nämä kaksi 
eivät kuitenkaan toimi toisistaan erillään vaan toisiaan täydentäen. 
Esimerkiksi bakteeri-infektion myötä synnynnäinen immuniteetti 
käynnistää tulehdusprosessin ja esittelee hankitun immuniteetin 
soluille bakteerin osasia. Hankittu immuniteetti sitten aktivoituu 
toimintaan, mutta samalla tehostaa synnynnäisen immuniteetin 
bakteriosidisiä ominaisuuksia. Samalla tavoin neuroinflammaatiossa 
sekä synnynnäisen immuniteetin solut, kuten makrofagit 
(ääreishermostossa) ja mikrogliat (keskushermostossa), että hankitun 
immuniteetin solut eli T- ja B-lymfosyytit voivat ryhtyä toimimaan 
normaalista poikkeavasti kroonista kipua aktivoiden. T-solut voivat 
erittää interleukiineja eli tulehdusta lisääviä soluvälittäjäaineita ja 
B-solut autovasta-aineita, jotka ylläpitävät kiputilaa. Kuvassa 2 on 
eritelty joitain solutyyppejä, jotka voivat erittää proinflammatorisia 
sytokiineja.



Kuva 2. Eri solujen välittämiä proinflammatorisia sytokiineja. Sytokiineja 
voidaan erittää perifeerisissä kudoksissa, spinaaligangliossa eli takajuuren 
hermosolmussa sensoristen hermosolujen soomaosien läheisyydessä 
sekä selkäytimessä ensimmäisen synapsin tasolla. Useimmat kyseisistä 
soluista voivat erittää myös anti-inflammatorisia sytokiineja mutta 
neuroinflammaation yhteydessä proinflammatoriset korostuvat. 
(Muokattu lähteestä Ji ym. 2016.)

Kroonisen kivun syitä on siis lukuisia. Kliinisessä työssä ei yleensä ole 
mahdollista selvittää, mitkä tekijät juuri kyseisellä potilaalla ovat kivun 
taustalla. Lääkärin tulee kuitenkin ymmärtää, että kipu on todellista 
eikä kuviteltua, vaikka päällepäin mitään varsinaista sairautta ei 
löytyisikään. Krooninen kipu on itsessään patologinen tila, eikä seurausta 
kudosvauriosta kuten akuutti kipu.

Miten lääkärin tulisi sitten toimia, kun vastaanotolle tulee kroonisesta 
kivusta kärsivä potilas? Onko mitään tehtävissä, jos edes luottokumppani 
eli 800 milligramman ibuprofeeni ei auta? Tätä pohditaan seuraavassa 
Caputin numerossa trilogian viimeisessä osassa.
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Kun saapuu laivalla Tallinnaan
Elu on ilus vaikka ahdistaa.
Taoin skalpellin haimaan kuin 
Tomusk konsanaan
Minä mietin onko tässä järkeä
health promotion – onko tärkeä?
Turhat faktat pöytään; lihavuus on 
vakavaa. 
Se on osa preklinikasta
Siellä digataan henkistä kidutusta
Siellä aamuun asti juon Viru Valgeaa!
Ehkä pääsen läpi myös farmasta. 
Jos en ymmärrä, katon googlesta.
Viron kielioppiin 
galloni halgeaa!”
 
Eesti, Eesti, Eesti! kaipaan sinne 
perkeleesti
Eesti, Eesti, Eesti! sinne tahdon vain
Eesti, Eesti, Eesti! kaipaan sinne 
perkeleesti
Eesti, Eesti, Eesti! On my mind!
 
Kun klinikan loppu jo läheni
Meni lainat ja tuetkin väheni
Käsi ruumiissa kävi,
Nyt potilaita pelätään
No, ei kai ne minua teurasta
Vaikken osaakaan sanoa vastausta. 
Multa tukka hävisi, 
kai se korvataan
 
Eesti, Eesti, Eesti! kaipaan sinne 
perkeleesti
Eesti, Eesti, Eesti! sinne tahdon vain
Eesti, Eesti, Eesti! kaipaan sinne 
perkeleesti
Eesti, Eesti, Eesti! On my mind!
 

Vujut ja sitsit juhlittiin 
Yöt Shootersissa tanssittiin.
Taslo ja Suolet
Ne kesti mitä vaan
Kato, ystävyys, se on kallista
Se ei riipu hallintomallista
Siinä auta ei tiimit
Vaan ystävällisyys
 
Eesti, Eesti, Eesti! kaipaan sinne 
perkeleesti
Eesti, Eesti, Eesti! sinne tahdon vain
Eesti, Eesti, Eesti! kaipaan sinne 
perkeleesti
Eesti, Eesti, Eesti! On my mind!

Oodi lääkikselle (Eesti on my mind)
San. Huiskonen, Länsiö, Nauska, Paunu (orig. Juice Leskinen)
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Tattista kaikille lehden teossa mukana olleille! Projekti oli antoisa 
ja opettavainen, johon sisältyi niin hyviä kuin heikkojakin 
hetkiä. Erityiskiitos Joonas Kokolle, edelliselle päätoimittajalle, 
maailmanluokan preppauksesta tehtävään. Kiitos myös Sinulle, että 
luit lehden.

Nyt alkaa oleen eka vuosi pulkassa, lähetääs kesälaitumille! Se on moro 
nääs!

Päätoimittajan loppusanat

Lehteä koskevissa kysymyksissä ole yhteydessä: paatoimittaja@taslo.fi
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