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Kaunis niiaus ja suuri kiitos!

Jo joutui armas aika! Vuosijuhlat ja vuoden loppu ovat saaneet viime vuosina uuden 
merkityksen hallituksen toimintakauden päättyessä vuodenvaihteeseen. Hallituksen 
kanssa vuodenpäivät tiivistä yhteistyötä tehneenä eräänlainen ajanjakso on jälleen tul-
lut tiensä päähän. Meidän 11 hengen tiimimme on hitsautunut vuoden aikana tehok-
kaaksi yksiköksi työskennellen aktiivisesti päämääriä kohti, tavoitteena taata aktiivinen 
ja monipuolinen kandiseuratoiminta. Myönnän, että puheenjohtajan saappaisiin as-
tuminen kauhistutti vuosi sitten. Vaikka TaSLOn toiminta oli neljän hallituskauden aika-
na pureutunut jo alitajuntaan, vastuu kandiseurastamme on ollut vuoden aikana suuri. 

olen erittäin tyytyväinen kuluvana kautena aloitettuun hyväntekeväisyystoimintaan 
Nallesairaalan ja Suomen-poikien parissa. Toivonkin, ettei toiminta jää yhden kauden 
ihmeeksi, vaan se saa jatkoa myös ensi vuonna. Toivon myös, että sauna lämpiää jälleen 
keväällä ja lauteilla olisi tällöin ruuhkaksi asti vihtojia!

Kenellekään tuskin tulee yllätyksenä, että puheenjohtajan tehtävä ei ole ruusuilla tans-
simista. Kuuluisat 24 tuntia eivät olleet liian pitkiä myöskään tässä pestissä. Välillä 
toivotinkin järjestötoiminnan kauas rajan taakse ja kaavailin mielessäni nasevaa ero-
ilmoitusta.  Projektin onnistuttua ja tavoitteen täytyttyä voittaja-fiilis pyyhki kuitenkin 
negatiiviset ajatukset mielestä ja ero-ilmoitus jäi kirjoittamatta. Ehkä vuotta voikin 
verrata jonkinlaiseen maraton-suoritukseen. Nyt loppusuoralla hapotuksen läpi jo hy-
myilyttää.

Puheenjohtajana päädyin arkisten hallitus- ja paperitöiden lisäksi myös yllättäviin tilan-
teisiin ja tapahtumiin. Juhlistin Suomen itsenäisyyttä suurlähetystössä, skoolasin Viron 
veteraanien kanssa Tampere-majalla, vastailin toimittajien kysymyksiin, kerroin ulko-

Puheenjohtajan viitan vastaanottaessani 
toivoin, että TaSLOsta tulee yhä enemmän 
jäseniensä näköinen kandiseura, seura 
jossa jokainen voi vaikuttaa toimintaan ja 
järjestelyihin. Olenkin erittäin kiitollinen 
rivijäsenten aktiivisuudesta ja avusta eri-
laisten juhlien, koulutusten ja tapahtumien 
järjestämisessä. On hienoa, että olette
suunnanneet toimintaamme haluamaanne 
suuntaan. Keräsimme keväällä jäsenpalau-
tetta mm. koulutusaiheista. Toiveita onnis-
tuttiin toteuttamaan heti kuluvana syksynä. 
Uudistimme myös nettivastaavan pestin ja 
nettisivujemme sisältöä. Henkilökohtaisesti

Puheenjohtajan palsta         Tartossa 17.11.2012



suomalaisille  kandiseuratoiminnasta, tapasin alumneja vuosien varrelta, neuvottelin 
tulevista muutoksista opetussuunnitelmassamme, tapasin mukavia ja mielenkiintoisia 
ihmisiä ympäri Suomen. Ihmisten kohtaaminen onkin ollut tämän vuoden suola. Vuo-
den aikana toistui toteama, että Tarttoon on aina mukava tulla vierailulle ja vastaanotto 
taslolaisten keskuudessa on erityisen lämmin.  Olkaamme tästä ylpeitä ja pyrkikäämme 
tähän myös jatkossa!

Hallituksessamme aloitti kauden alussa viisi hallitus-noviisia, jotka kaikki ovat kasva-
neet tehtäviinsä ja hoitaneet työnsä erinomaisesti. Myös oivat seniorikonsultit saavat 
toiminnastaan kiitettävän arvosanan. Mikäs tässä hyvää tiimiä on ollut johtaessa?

Viisi vuotta hallituksessa vaikuttaneena annankin vetovastuun luottavaisin mielin nyt 
uusiin käsiin ja nautin hedelmistä sohvalla loikoillen ja tapahtumiin incognito-statuksel-
la osallituen. Hallitustoimintaa suosittelen lämpimästi jokaiselle, jolla on halu vaikuttaa 
ja tietää asioista hieman enemmän, hieman aikaisemmin ja hieman perusteellisem-
min. Joka työstään nauttii, saa toiminnasta paljon muuta kuin kivan merkinnan CV:hen.

Kiitos sinulle yhteisistä muistoista!

Suvi Loukkola
Kirjoittaja on 5. vuosikurssin opiskelija sekä TaSLOn puheenjohtaja
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KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 
PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ 

 Kauhava    Evijärvi    Lappajärvi 

Löydä elämäsi paras työpaikka! 

Käymme rehtiä kilpailua osaavasta työvoimasta! 
Työnkuva ja työaika voidaan sopia yksilöllisesti. 
Työnohjaukseen ja koulutukseen panostetaan. 

Olemme aktiivinen ja kehitysmyönteinen kuntayhtymä 
ja näkemyksesi kehitystyössä huomioidaan! 

Palkkaus kilpailukykyinen! 

Tutustu sivuihimme www.kaksineuvoinen.fi.
Katso myös jäsenkuntiemme sivut www.evijarvi.fi, 

www.kauhava.fi tai www.lappajarvi.fi 
Lisätietoja johtava ylilääkäri Raimo Rintala, 

email: raimo.rintala@kaksineuvoinen.fi,
puh. +358 40 484 6177 



1. Johannes Cederberg
2. 27
3. Ei mistään, Rovaniemen mlk oli syntypaikka.
4. Olin Etelä-Karjalassa töissä ambulanssissa ensi-
hoitajana. 
5. Nuuskamuikkunen
6. Rentoutuminen eri aktiviteettien parissa, esim. 
Sukeltaminen, sulkapallo, nukkuminen…
7. Elän päivä kerrallaan ja teen asiat tosissani 
(yleensä) mutta kuitenkin pilke silmäkulmassa. 
8. Lyhyen tutustumisen perusteella porukka vai-
kuttaa loistavalta, mukava päästä tähän poruk-
kaan. Jatketaan samaan hyvään malliin. 
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Ykkösten esittely
TaSLOn tutustumisbileet 4.10 keräsi jälleen kokoon vanhat ja uudet taslolaiset. Mistä 
uudet rebaset tulevat ja ketä he ovat? Lue ja ihastu!

1. Nimi
2. Ikä
3. Kotoisin
4. Mitä teit ennen Tarttoon tuloa?
5. Mikä satu-/mielikuvitushahmo halusit olla pienenä? Entä nyt? :)
6. Lempi puuhasi vapaa-ajalla
7. Mottosi/elämänohjeesi
8. Terveisesi taslolaisille

1. Lauri Aavik
2. Juuri teini-iän ohittanut eli 28-v.
3. Espoo
4. Opiskelin rakennustekniikkaa Aalto-yliopistos-
sa ja työskentelin maanrakennusyrityksessä.
5. Luin satuja, mutten tuntenut halua samaistua 
mihinkään hahmoon. Syynä saattaa olla se, että 
halusin kovasti koiran ja jatkuva bernhardilaisen 
imitoiminen vei kaiken mielikuvituskapasiteetin. 
Sain sittemmin collien. Nyt voisin olla vaikkapa 
Madagascar-elokuvan pingviini.
6. Datailen ja kuntoilen, laittelen mielelläni myös 
jotain hyvää safkaa.  
7. En voi muuttaa toisia ihmisiä, voin vaan muut-
taa omaa suhtautumistani asioihin.
8. Ei laiskotella (vielä)! Nenät kohti kirjoja! :)
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1. Laura Hackman
2. 21
3. Pirkanmaalta
4. Vietin 2 välivuotta, töissä ja bilsaa opiskellessa.
5. Simba
6. Urheilu ja sarjojen katselu.
7. –

8. –

1. Anne Hämäläinen
2. 26
3. PK-seutu
4. Olin ravinto- ja voimaharjoitteluvalmentaja.
5. Lara Croft, silloin ja edelleen!
6. Treeni monissa muodoissa, salainen pahe on 
Play Station.
7. Kaikkea kohtuudella!

8. Kiitokset lämpimästä vastaanotosta!

1.Teemu Forssell 
2.23 
3.Helsingistä 
4.Opiskelin aikaisemmin TKK:lla Otaniemessä, Es-
poossa, joskin yritin pyrkiä parina viime vuotena 
Suomen lääketieteellisiin 
5. Satuhahmo? Jaa-a, eipä tule mitään mieleen, 
varmaan Sherlock Holmes ilman huumeongelmia 
:D 
6.Geopolitiikan, kansantalouden seuraaminen ja 
lukeminen, urheilutiiimieni seuraaminen,yleinen 
viihtyily 
7.Who dares, wins :D, eipä mitään mantraa 
todellisuudessa ole, joten unohdetaan edellinen 
8.Terveiset Taslo:lle, kiitän Jannea etten lyhyim-
män tikun vetemällä päässyt hallitukseen! :D



1. Sini Konstari
2. 20
3. Mustasaaressa oon asunut pisimpään.
4. Opiskelin Oulussa Intercultural Teacher Education 
linjalla.
5. Squirtle (Pokémonista) nyt voisin olla joku joka 
lentää.
6. Piirtely ja maalailu sekä tietysti kaikenlaiset juhlat 
ja häppeningit. 
7. Sitä ehtii sitten eläkkeellä nukkua.

8. Hauska tavata!

1. Mirja Niemi
2. n/a ;)
3. Kirkkonummi 
4. Elin synkässä kuplassa vailla päämäärää.
5. En muista / en mikään. Inhoan mielikuvitusleik-
kejä ja haihattelua. Halusin kylläkin olla Mariah 
Carey :D
6. Kaikki vapaaehtoinen toiminta. 
7. If you never ask, the answer will always be “no”.
8. Moiiiiipusipusi!!

1. Iiris Nykänen
2. 29
3. Tampereelta
4. Tutkin viruksia Turussa.
5. Peppi Pitkätossu ja haluan edelleen! Coolest 
girl in the world!
6. Mastering my full-contact origami skills. Just 
kidding. :) Olen ponityttö henkeen ja vereen, 
haluaisin löytää vuokrahobusen täältä.
7. Love all, trust a few, do wrong to none.
8. Kiitos kaikista kemuista sofar ja odotan tapaa-

vani vielä useampia mahtavia taslolaisia!
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1. Taneli Puonti
2. 21
3. Riihimäki
4. Yksi vuosi kansainvälisellä hoitotyön linjalla 
Jyväskylässä. (JAMK)
5. Pokémon-kouluttaja. >w< Nykyään tyydyn 
geneerisen maailmanpelastajan rooliin. -w- 
6. Yleinen nörtteily
7. Kyllä tämä tästä…!
8. Lykkyä pyttyyn itse kullekin!

1. Petra Pulkkinen
2. 24
3. Turust!
4. Psykologiaa. Turus!
5. Aladdin - lentävä matto, edelleen.
6. Mikä oli?
7. –
8. – 

1. Jukka Pihlainen
2. 29
3. Tampereelta
4. Hengasin TTY:llä ja tein hanttihommia
5. Pienenä Conan Barbaari, nyt Master 
Chief!!!!11
6. Painonnosto
7. Leveän perän omistava nainen elää huomat-
tavasti kauemmin kuin mies, joka siitä hänelle 
mainitsee.
8. Terveydeksi!



1. Heikki Ranta 
2. 27 vuotta 
3. Helsinki 
4. Premed / Solubilsaa Yhdysvalloissa. 
5. Pienenä Batman, nyt Piisamirotta. 
6. Juokseminen ja matkustaminen (Muu kuin 
Helsinki-Tarto) 
7. Kaikkea ei pidä ottaa niin vakavasti. 
8. Vuosijuhlissa nähdään. :)

1. Juuso Tainiola
2. 24
3. Vantaa
4. Etsin sisäistä humanistiani Helsingin yliopis-
tolla.
5. Pienenä halusin olla traktori. Kun äitini selitti 
ettei minusta koskaan tule kaivinkonetta, tyydyin 
haaveilemaan lääkärin urasta.
6. Kiipeily
7. Worry is a misuse of imagination.
8. –

Sydämet ( <3 ) ja hymiöt ovat varmasti jo arkipäivää, mutta Caputin toimitus selvitti  
Urban Dictionarystä pari (ainakin meille) uutta merkkiä joita käytettiin. -w- tarkoittaa: 
”emotion that shows contented satisfaction”  eli tyytyväinen ja >w< tarkoittaa: ”cute 
kitty face, a synonym to x3”. :) 

koostaja: Maria Appelberg, kuvat: Eevert Partinen, 
4. vuosikurssin opiskelijoita ja hallituksen jäseniä

1. Janne Virtanen
2. 22
3. Stadi
4. Rock n Roll 24/7
5. Muumien taikuri. Sama edelleen.
6. Jos vapaa-aikaa suotaisiin ehkä fusball Ille-
gardissa.
7. Päivä kerrallaan
8. Ootte ihkui <3
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See one, do one, teach one

Kun neljäs vuosi Tartossa loppui, minä pakkasin autoni ja suuntasin kohti Vaasaa. 
Edessä oli neljä kuukautta töitä keskussairaalassa. Ensimmäiset kaksi sisätaudeilla ja 
loput kirurgialla.

En osannut kuvitellakaan minkälainen kesästä tulisi, olin vaan niin täpinöissäni sairaa-
laan töihin pääsemisestä. Sisätaudeilla olin hematologisella osastolla, jossa useim-
miten oli seniori paikalla, joka aina jaksoi vastata kysymyksiini. Osastotöissä päivät ku-
luivat kiertoihin ja loputtomiin paperitöihin. Kahden kuukauden päästä minä ja silmäni 
itkivät jo verta tietokoneen edessä istumisesta.  Lopulta koitti päivä, kun sain vaihtaa 
valkoiset vaatteet, joista pikkuhousut näkyivät läpi, ihaniin, kahiseviin vihreisiin!

Olin aina ihmetellyt miksi kukaan haluaisi 
ortopediksi, naputella lonkkaproteeseja ja 
murtuneita ranteita päivät pitkät. Tänä kesä-
nä mielipiteeni muuttui täysin ollessani kaksi 
kuukautta ortopedisellä osastolla. Potilaat 
olivat useimmiten suhteellisen hyvävointisia. 
He olivat myöskin todella kiitollisia, kun  kipu 
loppuu, olkoot sitten kyseessä murtuma, nyr-
jähdys tai polviproteesin asennus. Ensimmäi-
seen kirurgiseen päivystykseen sain seuraa-
vat ohjeet erikoistuvalta: “ Jätä sitten se wc:n 
ovi lukitsematta jos päätät mennä sinne itke-
mään, että hoitajat saavat sinut ulos sieltä”. 
Kiitos! Sama erikoistuva myös antoi oman 
kännykkänumeronsa sen varalta, että haluai-
sin kysyä “tyhmiä” kysymyksiä ennen kuin
päätän soittaa takurille. Toisin sanoen, minusta pidettiin erittäin hyvää huolta! 

See one, do one, teach one -ajatuksella mentiin pitkälti koko kesä. Välillä myöskin vain 
see one, teach one -sillä usein minulla oli turkulainen kolmosvuoden kandi vierelläni. 
Kandit pyysivät päivän lopuksi allekirjoitusta tehtävävihkoihinsa. Manujen ilmeet olivat 
aika hupaisat kun pyysin heiltä vastapalveluksi allekirjoitusta omaan vihkooni. 

Ensimäinen kesä lääkärinä on opettanut todella paljon sekä teoriaa, kädentaitoja ja 
ennen kaikkea ihmisten kanssa toimeentulemista. Ilman hyvää yhteishenkeä mikään ei 
toimi tai mikään ei ainakaan ole hauskaa. Lempilauseeni kesän aikana oli “En osaa juuri 
nyt vastata kysymykseenne mutta otan asiasta selvää”. Oikealla asenteella ja nöyränä 
pysymisellä pärjää pitkälle.

Rosina Moring 
Kirjoittaja on 5. vuosikurssin opiskelija



Ensimmäinen kesä lääkärinä - 
tiputus syvään päähän ja miten oppia uimaan.

Ensimmäistä työpäivää oikeana lääkärinä edeltävä ilta sujui varsin sekasortoisesti; 
kaapista kaiveltiin paniikinomaisesti stetareita, EKG-viivaimia, akuutti hoito-opasta ja 
mitä nyt mieleen tuli mistä voisi vähänkin olla apua. Seuraavana aamuna sairaalan 
ovella olo ei ollut edelliseen iltaan verrattuna senttiäkään selkeämpi. Ajatus ikiomista 
potilaista ja heidän hoitoon liittyvästä vastuusta sekä itsenäisesti tehtävistä lääketie-
teellisistä päätöksistä tuntui varsin pelottavalta ja toi vatsaan ison kasan perhosia. Het-
ken ovella tilannetta pohtiessani mieleeni palautui Ingrid Mesilan kuumaakin kuumem-
pi kuulustelupenkki ja siinä vietyt hikiset hetket, jonka jälkeen totesin, että jos siitäkin 
selvittiin niin kyllä tästäkin; siispä tulta päin!

Onneksi pahimmat pelkoni olivat täysin turhia ja minut otettiin ilolla vastaan niin hoi-
tajien kuin lääkäreidenkin puolelta. Työpaikallani oli oivallettu ettei 4.  vuoden kandi

kykene osaamaan kaikkea ja työmääräkin 
oli osaamiseen tasoon suhteutettu. Seniori-
tuki oli esimerkillistä ja aina kun tuntui, että 
metsään ollaan menossa niin joku tuli näyt-
tämään viittoja oikealle polulle oikaisemi-
seen, mikä lievensin huimasti päätösten 
tekoon liittyvää huolta. Totta kai kesään kuu-
lui myös niitä oikeilta poluilta poikkeamisia, 
jotkut pienempiä osa suurempia. Kesän 
suurimpiin oivalluksiin kuuluikin ettei ilman 
erehdyksiä voi oppia! 

Alla vielä muutama vinkki miten tehdä ekas-
ta kesästään lääkärinä mahdollisimman mu-
kavaa!

- Ensimmäisenä päivänä ota selvää missä 
elvytyskärry sijaitsee, mitä se sisältää ja 
miten kyseisessä paikassa toimitaan elvy-
tystilanteen sattuessa. Jos kohdallesi tulee 
elvytystilanne  alkaa siinä vaiheessa olla lii-
an myöhäistä kysellä mitäs nyt  taas tehti-
inkään. …Elvytyksen osaaminen helpottaa 
myös henkistä hyvinvointiasi osastolla olles-
sasi.

- Ole ystävällinen hoitajille; he ovat 
varsinainen tukiverkko ja tietopankki talon
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tavoista. Säännöllisellä kahvihuoneessa vierailulla ja hoitajien nimien osaamisella pää-
see jo pitkälle; vaivasi palkitaan kiertojen sutjakkaalla sujumisella ja iloisella avun an-
nolla kun sitä tarvitset.

- Ennen päivystykseen ja miksei myös osastolle menoa opettele 5-7 yleisintä sairautta 
ja niiden hoitoperiaatteet. Todenäköisyys, että joudut tarkastamaan tiedot uudestaan 
on lähes sata prosenttinen, mutta ainakin olet kuullut vaivasta aiemminkin ja ehkä mu-
istat mistä aloittaa.

- Ja viimeisenä muttei varmastikaan vähäisempänä; kun et tiedä mitä teet niin kysy/
konsultoi!! Kukaan ei oleta kandin tai valmistuneenkaan lääkärin hallitsevan kaikkea, 
aina tulee uutta asiaa vastaan ja vanha viisaus “parempi kysyä kuin katua” pitää enem-
män kuin hyvin paikkansa. Konsultoidessa toki kannattaa miettiä etukäteen mitä halu-
aa tietää ja ottaa esille tarvittavat esitiedot kuten labrat ja lääkitykset. Tämä oleellisesti 
vähentää puhelimessa vietettyjä  5min “awkward silence” –hetkiä  tietoja etsiessä kon-
sultin odotellessa puhelimen toisessa päässä ;)

Ensi kesää ja uusia kokemuksia innolla odottaen,

Onerva Hurmerinta 
Kirjoittaja on 5. vuosikurssin opiskelija 

Nouse kanssamme huipulle!

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mällä on 20 jäsenkuntaa, joiden väestöpohja 
on noin 226 asukasta. Sairaanhoitopiirissä 
on useita toimintayksiköitä ja ne tuottavat 
erikoissairaanhoidon palveluita noin 3600 
työntekijän voimin.

Satakunnassa riittää virtaa ja sykettä niin 
työpaikalla kuin vapaa-ajallakin. Upea 
luonto, monipuoliset liikunta- ja kulttuuri-
palvelut sekä edullinen asuminen ovat yhdis-
telmä, jolle on vaikea löytää vaihtoehtoa. 

Meillä viihdytään!  Tule Satakuntaan töihin!   www.satshp.fi
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HAKU PÄÄLLÄ!
Etsimme valmistuvia tai jo valmistuneita lääkäreitä kliinisen työn  
pariin tai eri asiantuntijatehtäviin lääketeollisuuden palvelukseen. 

Oy Nordic Progress Ab on suomalainen, vuodesta 1991 toiminut 
rekrytointi- ja konsultointiyritys, jonka osaaminen eri liiketoiminta-
alueilla on kattavaa kuten ICT, päivittäis- ja erikoistavarakauppa, tuk-
kukauppa, valmistava teollisuus, logistiikka ja viestintä  lääketeolli-
suuden ja terveydenhuoltoalan lisäksi.

Nordic Progress kuuluu kansainväliseen EMA Partners International 
-ketjuun, joka on yksi maailman johtavista rekrytoinnin ja erityisesti 
suorahakupalvelujen tuottajista.

Itälahdenkatu 22 B, 00210 HELSINKI
puhelin 0207 6988 80, fax 0207 6988 89

www.nordicprogress.fi

NordicPrg_PodiumMedia.indd   1 21.10.2011   11.19

Viimeinen syksy Tartossa 

Koska on kyse viimeisestä, niin aloitetaan ensimmäisestä. Kuuluisana 2007 syksynä 
meikäläiset otettiin sisään SAT:in perusteella. Toiset olivat ymmärtäneet huolella 
valmistautua kokeeseen puoli vuotta etukäteen, toiset taas selanneen hieman edel-
lisenä iltana lukion vanhaa biologian kirjaa (allekirjoittanut). Sisään kuitenkin päästiin, 
kuin ihmeen kaupalla (allekirjoittanut ilmeisesti viimeisten joukossa).

jälkeen ymmärsi, että täällä pärjäämiseksi tosiaan pitää opiskella. Pikkuhiljaa mielek-
käät aineet lisääntyivät ja kolmosen jälkeen alkoi koulussa oikeasti olla mieltä. Alkoi 
häämöttää ajatus, että kyllä täältä valmistuu (ja ihan hyvänä lääkärinplanttuna)!

Kaikki alkoi Raatuselta ja siinä vieressä ole-
vasta autuaasta patonkibaarista, jossa joka 
väliin tungettiin suolakurkkua (myöhemmin 
selvinnyt tässä maassa, että esim suolakurk-
ku on täysin kelpo pizzan täyte).  Oli myös ko-
hukkeet ja kohupiimat, Wernerin kakut ja La 
Dolce Vitan pastat. Kiloja ei onneksi kertynyt 
niin paljon, sillä ajottain (usein) oli syötävä 
Biomeedikumin kahvilassa makaronia ja 
hakklihaa. Ja auta armias, jos et tajunnut, 
että morss ei ole todellakaan sama asia kuin 
mahl! Myöhemmin olen kuullut, että ravin-
tolan uudet omistajat eivät omaa enää niin 
hitlermäisiä piirteitä.

Koulussa ensimmäisen syksyn jälkeen joulu-
loma tuntui taivaalta. Lukemisen jälkeisessä 
koomassa tuli vietettyä useita viikkoja. Sen

Viron kieli jaksoi alussa ihmetyttää. Vaik-
ka et vuokrasopimuksestasi ymmärtä-
nyt sanaakaan, niin monet kerrat suured 
mustad kassid, lehdete riisumine ja tu-
lekustuti ovat tehneet arjesta hauskem-
man. Klinikan myötä kieli on oikeasti al-
kanut sujua, eikä enää naurata (ainakaan 
yhtä paljon). Itse olen siinä pisteessä, 
että suomi kuulostaa monessa mielessä 
hieman kovalta ja adjektiivit ovat liian ka-
peakirjoisia (esim tubli, mõnus ja lahe). 
Ja kuinka mahtava olikaan Ott Lepplandin 
”Kuula” euroviisuissa! 



HAKU PÄÄLLÄ!
Etsimme valmistuvia tai jo valmistuneita lääkäreitä kliinisen työn  
pariin tai eri asiantuntijatehtäviin lääketeollisuuden palvelukseen. 

Oy Nordic Progress Ab on suomalainen, vuodesta 1991 toiminut 
rekrytointi- ja konsultointiyritys, jonka osaaminen eri liiketoiminta-
alueilla on kattavaa kuten ICT, päivittäis- ja erikoistavarakauppa, tuk-
kukauppa, valmistava teollisuus, logistiikka ja viestintä  lääketeolli-
suuden ja terveydenhuoltoalan lisäksi.

Nordic Progress kuuluu kansainväliseen EMA Partners International 
-ketjuun, joka on yksi maailman johtavista rekrytoinnin ja erityisesti 
suorahakupalvelujen tuottajista.

Itälahdenkatu 22 B, 00210 HELSINKI
puhelin 0207 6988 80, fax 0207 6988 89

www.nordicprogress.fi
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Tartto on jättänyt jälkensä monessa mielessä. Vä-
lillä inhoa ja raivoa, välillä uskomatonta ihastusta 
ja kiitollisuutta. Omaa kotimaataan on oppinut ar-
vostamaan ihan eri tavalla, kuten myös Viroa naa-
purina. Molemmissa paikoissa on ihan hyvä elää, 
erilaista vain. 

Eniten ikävä tulee varmaankin silti TaSLO:n yh-
teisöllisyyttä! Miten paljon sitä voikaan pieni kandi-
seura ihmisineen ja kokemuksineen yhden opiskeli-
jan elämään vaikuttaa.

Mahtavaa syksyn ja opiskeluvuoden jatkoa!

Tervitades, 
Kaisa Sivonen,  
kirjoittaja on 6. vuosikurssin opiskelija ja
hallituksen jäsen



RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY  
 
 

 
TULE TÖIHIN 
MUKAVAAN 
KANSAINVÄLISEEN 
JOUKKOOMME 
RIIHIMÄELLE!                                            
 

Helsinkiin 60 kilometrin 

päähän pääsee vajaassa 

tunnissa moottoritietä 

pitkin, myös junat ja 

bussit kulkevat tiheästi, 

bussilla pääsee suoraan 

satamaan.  

 

Paikkoja on avoterveydenhuollossa sekä sairaalan 

osastoilla. Palkkamme on kilpailukykyinen.  Perehdytämme 

kattavasti ja tuemme kouluttautumista. 

 
Riihimäen palvelut ovat monipuolisia ja helposti saatavilla.  

 

Ilmoittele itsestäsi johtajaylilääkäri Pertti Knuthille , 

pertti.knuth@riihimaki.fi , +358 19 758 5510 tai 

avoterveydenhuollon ylilääkäri Heikki Möttöselle 

heikki.mottonen@riihimaki.fi, +358 19 7585937 tai sairaalan 

ylilääkäri Erja Lukkarille +358 19 758 5563, 

erja.lukkari@riihimaki.fi. 
 



Vujuja ympäri Suomen

Kahtena peräkkäisenä viikonloppuna lokakuussa Suomen lääkiksillä oli vuosijuhlia eli 
vujuja, joista TaSLO:n edustajat raportoivat seuraavanlaisesti.

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseuran 40. Wuosijuhla

Cocktail-tilaisuus alkoi klo 16 Tampere-talossa, jossa nostettiin malja kandidaattiseuran 
neljäkymmentävuotisjuhlan kunniaksi.  Mikko onnitteli nelikymppistä kandiseuraa ja 
puheen jälkeen annoimme lahjan (kurkunkostuketta) TaSLO:n puolesta. 

Cocktail-tilaisuuden päätyttyä siirryttiin Sorsapuistosaliin, jossa vietettiin varsinaista 
iltajuhlaa. Istuimme Mikon kanssa pöydässä, jossa istuivat myös Tampereelta valmis-
tuneita lääkäreitä. He utelivat miten lääketieteen opiskelu Tartossa sujuu ja millainen 
virolainen yliopisto on. Iltaan kuului neljän ruokalajin illallinen, puheita kunniavierailta 
ja opiskelijoilta, viihdettä (esim. Matti Näsänen ja Mauno Ahonen!!), musiikkiesityksiä 
ja juomalauluja.

Iltajuhlan päätyttyä siirryimme virallisille jatkoille, 
jotka pidettiin Pakkahuoneessa. Jatkoilla oli tar-
jolla syötävää ja juotavaa; myös musiikkiesityksiä 
ja mahtavaa seuraa! Jatkojen päädyttyä siirryttiin 
jatkojen jatkoille, jonka jälkeen aamun varhaisina 
tunteina väsyneenä päästiin kotiin nukkumaan.

Meanwhile in Oulu:

Sisarkandiseuramme Oulun Lääketieteellinen Kilta täytti tänä syksynä 52 vuotta. Tätä 
kunnioitettavaa ikää oltiin kokoonnuttu juhlimaan sadan hengen voimin Oulun Lyse-
olle. Laulujen, puheiden ja ruokailun jälkeen lähdettiin jatkoille oululaisten omalle kilta-
talolle. Pohjoisen kollegat olivat hiukan ihmeissään, kuinka tällainen lahdentakainen 
etelänpelle oli löytänyt tiensä niin pitkän matkan päähän!

Illan aikana kiisteltiin siitä, voiko kukaan tamperelainen tykätä enemmän Wigrenistä 
kuin Tapolasta (ei voi), voiko toniciin laittaa liikaa giniä (ei voi) ja ihailtiin OLK:n jou-
koista löytyviä huikeita musisoijia; paikalla oli ihan oikea julkkiskin, OLK:n oma ylpeys 
Heikki, joka pärjäsi viime kevään Idols-kisoissa ihan viime metreille. 

Kiitos Oulu!

Oli hieno kokemus!

Rohit  Verma ja Mikko Lepaus 
kirjoittajat ovat 2. vuosikurssin opiskelijoita
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Pohjoisen tunnelmaan voi vielä näin jälkikäteenkin virittäytyä seuraavien kuvien myötä:

Yllä: Oulun huispaava vuosijuhlaemäntä Oona-Meri.

Yllä: Snapsilasi silmään ja vot, jo näkee paremmin! 
Monokkeleiden takana Miia ja Matti.

Oikealla: Fuksi-Jani oli jo ollut töissä narikassa ja 
tiskillä, sitten iski siivousnakki. ”Ain naurain työtäs 
tee!”

Elli Turjanmaa
kirjoittaja on 4. vuosikurssin opiskelija ja hallituksen jäsen

Alkumaljat nautittiin komeassa kaupungintalossa. Erään suun mukaan jopa Suomen 
upeimmassa sellaisessa. Ohjelmana oli pitkiä puheita päällystettynä klassisella mu-
siikilla. Nälkäisten matkalaisten onneksi pääjuhlaan siirryttiin kohtuullisen kahden 
tunnin edustusoperaation jälkeen bussikyydein. Pääjuhla olikin sitten omassa ylhäi-
syydessään komia ja maukas. Juomina tarjoiltiin Kuolon virallisen vuosijuhlaviinitilan 
Chateau Carsinin viinejä. Eivätkä Kuopiolaiset kollegat olleet juomissakaan säästelleet. 
Alkumaljana ei ollut vähempää kui shampanjaa. Myös ruokapuolelle täytyy nostaa 
malja, ainakin lihansyöjien verenhimoa täyttivat juuri sopivan raa’at tai kypsät pihvit. 
Tämä on aika saavutus kun vieraita on päälle 400. 

Illan aikana tapasimme monia vanhoja ja uusia tuttuja. Eiköhän sieltä jokunen vieras 
saatu maariteltua meidänkin vuosijuhliin. Juhlat jatkuivat perinteiseen tapaan jatko

Kuoloa juhlistamassa

Kuopion lääketieteellinen tiedekunta ja kandiseurat 
(Kuolo) viettivät yhteisiä 40-vuotispäiviään viime 
kuussa. TaSLO kävi juhlissa tervehtimässä reilut puolet 
vanhempaa sisartaan seuraansa. Puitteet ja vieraslista 
kertoivat omaa tarinaansa Kuopion lääketieteellisen 
tiedekunnan menestyksestä. Itse lääkärikunnan van-
hinkin oli paikalla juhlistamassa Kuoloa.



Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja 
kulttuurikaupunki, jonka talous ja palvelut ovat 
kunnossa.  
Työnantajana Rauman kaupunki on turvallinen. 
Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille 
tärkeitä asioita. Rauman kaupungin palveluksessa on 
noin 3200 työntekijää. Heistä noin 1100 työskentelee 
sosiaali- ja terveysvirastossa, jonka alaisuudessa toimii 
myös Rauman aluesairaala omana tulosalueenaan. 
Rauman terveyskeskuksen pääasema ja Rauman 
aluesairaala toimivat samassa rakennus-kompleksissa.  

 
Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Nuorille 
kollegoille olemme osoittaneet omat tutorlääkärit. Meillä 
voi suorittaa niin yleislääketieteen kuin työterveys-
huollonkin erikoistumispalveluja sekä sairaalapalveluita.  
Tarvittaessa tuemme opiskelua aina väitöskirjaan saakka. 

 

Meillä voi työskennellä 
 
Lääkärien vastaanotolla lääkäri voi tehdä oman osaamisen ja kiinnostuksen puitteissa eri yksiköissä ns. sektorityötä 
esimerkiksi neuvolassa. Työnkuva on räätälöity jokaiselle niin sisällön kuin työajankin osalta yksilölliseksi. Vastaanotolla on 
työskennelty lääkäri-hoitajatyöparimallin mukaan vuodesta 2011. 
Terveyskeskussairaalassa tulosalueen muodostavat neljä osastoa, muistipoliklinikka ja kotisairaala. Kaksi osastoista on 
profiloitunut akuuttihoitoon. Näillä osastoilla keskimääräinen hoitoaika on 17 vrk. Yksi osasto on profiloitunut 
kuntoutukseen (keskimääräinen hoitoaika 33 vrk) ja yksi on hoivaosasto, jonka potilaat odottavat jatkohoitopaikkaa. 
Potilaat ovat suurimmaksi osaksi iäkkäitä.  
Rauman aluesairaalassa lääketieteen kandidaatti voi tehdä amanuenssipalvelua sekä kurssiasemasta riippuen toimia 
erikoistuvan lääkärin sijaisena. Lääketieteen lisensiaatille voimme tarjota erikoistumiskoulutusta anestesiologian, kirurgian. 
gynekologian ja sisätautien erikoisaloilta. Aluesairaalassa on edustettuna myös korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä 
lastentautien erikoisalat.  
 
Ota yhteyttä:   
 
Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri:  mari.siitari-mattila@rauma.fi 
Terveyskeskussairaalan johtava ylilääkäri:   emilia.katko-kesala@rauma.fi  
Rauman aluesairaalan johtava ylilääkäri:   marja-leena.alho@rauma.fi  
 

juhlien vielä kosteammissa merkeissä. Me pääsimme myös lämmittelemään tans-
sikenkiämme omia vuosijuhlia varten. Ilta jatkui aikaiseen ja vieraanvaraisten majoit-
tajiemme sänky tuntui illan päätteeksi omaa Tarton sänkyäkin paremmalta. Aamulla 
edessä olikin enää pitkä kotimatka takaisin meren paremmalle puolelle.

Kuololle kiitos!

Eemil Partinen ja Maria Appelberg 
kirjoittajat ovat 4. vuosikurssin opiskelijoita 
ja hallituksen jäseniä

Vasemmalla: Pääjuhla vietettiin autokaupan tiloissa. Oikealla: Veimme tuliaisiksi kir-
kasta ja itse miksattu selviytymisjuoma. Kuvat: Lasse Kilpeläinen







26

Kesäinen retki Suomessa- kummikunnat tutuiksi

Heinäkuun ensimmäisenä torstaina starttasimme Hyvinkään sairaalan pihasta töiden päät-
teeksi pitkän viikonlopun viettoon kesäiseen Suomeen. Matka sairaalan pihasta jatkui en-
sin lähimpään kauppaan matkaeväiden ostamista varten. Matkaan tarttui sopiva määrä 
karjalanpiirakoita ja sitäkin parempi määrä karkkia hyvän sokeritasapainon takaamiseksi. 
Pitihän sitä kahvitkin vielä ostaa, jotta kuski ja apukuski pysyivät hereillä määränpäähän 
saakka. 

kävimme vielä syömässä lähellä Ola-
vin linnaa sijaitsevassa ravintolassa, 
jossa yllätyksemme tarjottiin hieman 
normaalista poikkeavia pitsoja. Toisen 
meistä pitsassa oli kaksi pohjaa. Ar-
voitukseksi jäi oliko kyseinen pitsa 
paikan erikoisuus vai kokin moka…

Perjantai aamuna linnunlaulun aikaan 
olimme valmiita navigoimaan Savon-
linnan Paviljonkiin, jossa pidettiin 
kesäseminaari. Koulutuksen aiheena 
oli ”johtaminen muutoksessa” ja

Visulahdesta matkamme jatkui yhdeltä istumalta Savonlinnaan, jossa meitä odotti idyl-
linen hotelli aivan Savonlinnan keskustassa Saimaan äärellä. Ennen nukkumaan menoa

Viikonloppuiseksi määränpääksemme       
osoittautui itäinen Suomi ja viikonlopun ai-
kana oli tarkoituksena tutustua paremmin 
kahteen kummikuntaamme, SOSTERI:in 
sekä Joensuuhun. SOSTERI eli Itä-Savon 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tullut 
monelle taslolaiselle tutuksi Frankenstein-
bändin kautta, joka vieraili edellisen kerran 
kevään hurjissa grillibileissä.  Joensuu on 
puolestaan TaSLO:n uusin kummikunta, ja 
he kävivät esittäytymässä Tartossa myös 
viime keväänä.

Matka Hyvinkäältä Savonlinnan taittui 
mukavan leppoisissa merkeissä. Mikke-
lin tietämillä pysähdyimme Visulahdessa 
fiilistelemässä lapsuudenmuistoja elä-
myspuiston porttien ulkopuolella. Pakolli-
set Visulahti kuvatkin otettua vihreän dino-
sauruksen kanssa poseeratessa. 



näkemyksensä tästä antoivat 
Professori Jouko Lönnqvist, 
insevl Jyri Kosola ja LT Tommi 
Kainu.

Arkkiatri Risto Pelkonen oli 
myös läsnä kesäseminaarissa 
ja hän esitti myös oman näke-
myksensä aiheesta. Meidän 
taslolaisten lisäksi Kuopion 
kandiseurasta oli mukana 
kaksi edustajaa tasoitta-
massa ikäjakaumaan. Kaiken 
kaikkiaan päivä muodostui 
hyvinkin mielenkiintoiseksi. 

rehellisiä karjanpiirakoita munavoin kera 
aurinkoisella torilla. Tämän lisäksi kier-
telimme kaupungilla Anun mukana, joka 
esitteli mm. Ilosaaren, josta Ilosaari rock 
oli aikoinaan saanut alkunsa. Kävimme 
myös syömässä italialaisessa ravintolassa, 
joka oli aikaisemmin ollut ruumiiden säily-
tyspaikka. Päivä Joensuussa sai mukavan 
päätöksen jäätelön merkeissä ennen koti-
in lähtemistä. Paljon tuli tuona viikonlop-
puna nähtyä ja kuultua. Ja olihan sitä kiva 
käydä tutustumassa kummikuntiimme!

Anna-Kaisa Tuomi ja Kaisa Järvi, 
kirjoittajat ovat 5. vuosikurssin opiskelijoita ja 
hallituksen jäseniä

Illalla kummikuntamme Savonlinnan vierailu jatkui vielä oopperan merkeissä.  Kimmo 
Hakalan ohjaama ooppera, La Fenice oli tragikoominen ooppera Venetsian oopperatalon 
palosta ja kahdesta hupaisasta sähkömiehestä. Poiketen edellisistä opperakokemuksis-
tamme La Fennice yllätti meidän molempien odotukset. Ei se ooppera nyt aina niin kuivaa 
ole.

Matkamme viimeisenä päivänä suunnistimme vielä Joensuun kauniiseen kaupunkiin, 
jossa tapasimme kummitädimme Anu Niemen. Joensuussa kävimme kahvilla ja syömässä 
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Tutustu tarkemmin tarjontaamme!

pkssk.fi /tyopaikatMeillä välitetään, meillä osataan!

Me odotamme Sinua Joensuussa.

Liity ryhmäämme ja käy kurkkaamassa 
uusimmat kuulumiset osoitteessa:
www.facebook.com/pkssk.rekrytointi

TULE MEILLE 
TÖIHIN!

PKSSK on hyvä paikka aloittaa ura
terveydenhuollon mielenkiintoisessa maailmassa.

Meillä on monipuolisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, kehittyvät toimintamallit 

sekä mahdollisuudet hyödyntää teknologiaa tehokkaasti. Meitä kannustetaan 

osallistumaan koulutuksiin ja kouluttautumaan työn ohella. Lisäksi meille 

on tarjolla mahdollisuus erilaisiin työaikamalleihin, kuten ergonomiseen 

työvuorosuunnitteluun tai työaika-autonomiaan. Unohtaa ei sovi myöskään 

erinomaisia henkilökuntaetujamme liikuntaan, kulttuuriin ja vapaa-ajan viettoon 

sekä henkilökunta-alennuksia useisiin kauppaliikkeisiin.

Oletpa kokenut tai vastavalmistunut – tervetuloa työskentelemään joukkoomme. 
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Puheenjohtajan kesän reissuvihko 

Alumnitapaaminen – paluu tulevaisuuteen?
Keväällä sähköpostiini tipahti kutsu TaSLOn alumnitapaamiseen ja päätin lähteä tutus-
tumaan kolleegoihimme, jotka olivat tutkineet anatoomikumin purnukat silloin kun ne 
olivat vielä hieman kirkkaampia. 

Tapaamisen järjesti Hanna Lyyra, TaSLO-aktiivi muutaman vuoden takaa. Paikaksi osui 
Orionin Tuohilampi Vihdissä. Paikalle ilmestyi parikymmentä taslolaista, joista suurin-
osa oli valmistunut 2003-2007. Kun pikaiset kuulumiset erikoisalojen, lasten luku-
määrien ja asuinpaikkojen suhteen oli vaihdettu oli aika siirtyä tapaamisen viralliseen 
osioon. Orionin toivotti kaikki tervetulleiksi sekä kuulimme mielenkiintoisen luennon 
gastroenterologian aihepiiristä.

Alumniemme joukosta löytyi mm. yleislääketieteen, sisätautien, silmätautien, geri-
atrian erikoislääkäreitä. Töiden aloittaminen Suomessa oli onnistunut ilman suurempia 
mutkia, heidät oli toivotettu tervetulleiksi. TaSLO:n alumneja onkin Suomessa töissä 
jo runsaasti ja ennakkoluuloja Tarttoa kohtaan ei yleisesti ole. Paljon puhuttu kliinisen 
taidon vähyyskin on alumnien mukaan enemmän jo legendaa. Taitoja oppii työelämän 
pyörteissä jos aktiivisuutta ja halukkuutta oppia löytyy. 

Olin lupautunut pitämään lyhyen esittelyn elämästä vuoden 2012 Tartosta. Eurojen ja 
lentoreitin lisäksi Tartossa tuntui olevan muuttunut paljon muutakin. Uusi sairaalahan 
avasi ovensa vasta 2008, Biomeedikum valmistui 2000 ja Taskun ihmeellinen maailma 
on ollut käytössämme 2008 lähtien. Muistelot ajasta jolloin taksilla kuljettiin kouluun 
täytti luentosalin. Kuvat kirjaston kotoisista käytävistä, Püssiksestä sekä patoanatomian 
preparaateista toivat monelle hymyn huulille. Aika todella kultaa muistot. Päivä jatkui 
ulkoilun ja illallisen parissa. Moni suunnittelikin jo uutta vierailua Tarttoon verestämään 
muistoja. Ehkäpä heitä ehti jo vuosijuhliin paikalle?

Lääkäriliiton ulkosuomalaisten opiskelijoiden tapaaminen
Lääkäriliitto järjesti tänä vuonna ensimmäistä kertaa tapaamisen ja informaatiotilai-
suuden ulkosuomalaisille lääketieteen opiskelijoille. Tapahtuma toivotettiin opiskelijoi-
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den keskuudessa lämpimästi ter-
vetulleeksi. Taslolaisia kolleegoita 
paikalla oli runsaasti.  Iloksemme 
paikalle oli ehtinyt myös muutama 
tuore TaSLO:n fuksi. Lisäksi paikalle 
oli saapunut parikymmentä muuta 
opiskelijaa ympäri Eurooppaa. Tut-
tuja löytyi Pietarista sekä Riigasta 
mutta yllättäviä tuttavuuksia oli 
myös mm. Puolasta ja Unkarista. 
Järjestynyttä kandiseuratoimintaa 
Pietarin ja Riigan lisäksi maissa ei 
kuitenkaan vielä ole. Tapahtumas-
sa Lääkäriliitto esittäytyi yhdessä

Orionin kanssa. Jouduinpa myös itse yllättäen (kuten kuvasta näkee) lavalle kerto-
maan Tarton kandiseuratoiminnasta ja Medisiinariliiton yhteistyöstä. Ilta jatkui illal-
lisen merkeissä ja uusiin tuttavuuksiin tutustuessa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut 
toivomme tapahtumalle jatkoa myös ensi vuonna!

Suvi Loukkola, kirjoittaja on 5. vuosikurssin opiskelija sekä TaSLOn puheenjohtaja
Kuvat: Heidi Emmes/Lääkäriliitto



Tässä työssä 
voi jatkuvasti 
kehittyä.

Hanna, erikoistuva  
sisätautilääkäri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 
on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja toiseksi suurin kuntatyön-
antaja Suomessa. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 
26 jäsenkunnan lähes 1,5 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi 
eräistä valtakunnallisesti keskitetyistä erityistason pal veluista ko-
ko maassa. HUS:n 20 sairaalassa hoitoa saa vuosittain lähes puo-
li miljoonaa potilasasiakasta. Kuntayhtymän liikevaihto on yli 1,7 
mrd. euroa ja palveluksessamme on noin 21 000 terveydenhuol-
lon ammattilaista. 

Avoimet työpaikat www.hus.fi

Espoo • Helsinki • Hyvinkää • Kellokoski • Lohja • Porvoo • Raasepori • Vantaa  

Hyvinkään sairaanhoitoalue on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiriä (HUS). Sairaanhoitoalueen peruskuntien (Hyvinkää, Jär-
venpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) väestömäärä on noin 182 
600 asukasta (V. 2011)  ja määrä kasvaa n. 1 % vuodessa. Hyvin-
kään sairaala on Uudenmaan suurin yliopistoklinikan ulkopuolinen 
HUS-sairaala ja 5. suurin keskussairaala luokassa. Sairaalamme on 
yksi HUS:n päivystyssairaaloista.

Hyvinkään sairaalan medisiinisessä tulosyksikössä edustamme kaik-
kia sisätautien erikoisaloja. Tarjoamme kehityshenkisen työympäris-
tön sekä hyvät koulutus- ja tutkimusmahdollisuudet. Tarjoamme  eri-
koistuville lääkäreille määräaikaisia koulutusvirkoja ja eripituisia si-
jaisuuksia sekä sijaisuuksia lääketieteen opiskelijoille. Myös osa-ai-
katyö on mahdollista.

Tarjoamme Sinulle: 
- mahdollisuuden kehittää toimintaa virkeässä työyhteisössä 
- HUS:n tarjoaman urapolun mahdollisuudet kehittää  
 omaa osaamistasi 
- hyvät mahdollisuudet kouluttautua 
- hyvän perehdytyksen ja nimetyn seniori ohjaajan
- työhyvinvointia tukevat työsuhde-edut
- elämäntilanteeseesi sopivat työaikajärjestelyt

Kelpoisuusehdot: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 
laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Kiinnostuitko! Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätietoja antaa: ylilääkäri Jyrki Lilleberg, puh. +358 50 428 7638
tai osastonylilääkäri Juha Kuisma, puh. +358 19 4587 2699
tai ylilääkäri Kirsti Ämmälä, puh. +358 19 4587 2730
sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

Töihin Hyvinkäälle!
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Palun mulle üks arsti diplom

Taksin radiossa soi eestinkielinen käännösversio Anssi Kelan kappaleesta 1972 ja 
eräs lause tulee mieleen alkuperäisestä: “meistä tuli lääkäreitä...” ja unelma tuntuu 
kaukaiselta, vaikka pian kaarretaan Raatusen asuntolan pihaan. Käytävän päästä kuu-
luu kämppiksen naputtelu ja toivon, että hän on tänään menossa ihmisten aikaan nuk-
kumaan. Itseä väsyttää, tuntuu kuin laivan painolasti olisi minun kannettavani, vaikka 
jätin laivan jo tunteja sitten D-terminaalissa taakseni. Nukkumaan mennessä vatsaa 
kivistää jännityksestä. Muistinko nyt kaiken? Mitä meillä on huomenna? Pitikö jotain 
palauttaa? Kohta on tentti. Iltalenkin väsyttämä ruumis nukahtaa, mutta aamulla herä-
tessä tuntuu kuin mieli olisi kävellyt ympyrää pienessä huoneessamme koko yön. Kaikki 
on edelleen hämmentävää, hämärää, ajatus ei kulje.
 
Seuraavana viikonloppuna herään yöllä vain astuakseni kämppikseni oksennukseen. 
Hän siivoaa sen aamulla ja minä vietän päivän keskustan kahviloissa karussa kamalaa 
hajua. Illalla tuntuu etten jaksa. Täälläkö pitäisi nukkua? Ei auta, pakko saada unta. 
Pää tyynyyn ja unta palloon. Aamulla ylösnouseminen tuntuu mahdottomalta. Mietin 
kuinka kauan kestän tätä kaikkea. 

“kivikautisia munamiehiä”. Voiko täällä muka olla elämää? Voiko täältä saada yhtä 
hyvän tutkinnon kuin Suomesta, mutta sinustahan tulee virolainen lääkäri... Toistaisek-
si vielä Suomen kansalainen, eikä tästä nyt kylpylälomaa odotettukaan. Eikä ole saa-
tukaan. Koestressi on alkanut, koko ajan pieniä välitenttejä. Tietysti niitähän voi uusia 
monta kertaa mutta kerropa se ensimmäisen vuoden hermostuneelle lääkisopiskeli-
jalle. Ei. Tästä on päästävä läpi ja maailma loppuu jos se ei onnistu. Eiköhän keväällä 
jo olla totuttu pieneen hiostamiseen. Ja siihen, että kun kurssilla sanotaan, että ko-
konaisuuksien ja aineen yleinen hallinta riittää, tiedämme, että se tarkoittaa kaikkien 
yksityiskohtien ulkoaosaamista opettajan omista materiaaleista.

Tälläisiä hetkiä minulla on ollut muutama. 
Kaikki mitä tänne toin on vähäistä, itseni 
ja jotain pientä. Täällä on taas paljon kaik-
kea uutta. Ja joskus se on aika rankkaa. 
Mutta kun yö lepää mustana voi Raatusel-
takin nähdä kuinka Tarton yössä loistaa 
Fortumin tehdas värjäten taivasta kel-
lertäväksi. Ja se toimii hyvänä vertausku-
vana. Pimeimpänäkin yönä täällä on 
toivoa, valo näkyy taivaanrannassa kuin 
se vielä kaukainen lääkärinura. 

Hiukan tietysti epäilytti jo tullessa. Ystävä-
ni ihmettelivät niin päätöstäni muuttaa 
maasta kuin opiskelijayhdistyksen logon
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Kai tässä kuuluisi samalla valittaa, vaikka ammottavasta kielikuilusta joidenkin opet-
tajien kanssa tai eräänkin kemiankurssin luentojen turhuudesta. Eivät ne asiat ole 
ratkaisseet minun jaksamistani tai jaksamattomuuttani. Eikä yksikään opettaja ole an-
tanut minulle niin paljon kuin Tarton yhteisö. Joskus on tarvittu kasvomaaleja (kiitos 
Sini!), sohvaa jolle sammua (kiitos Iiris!), toisinaan laskinta kemian kokeessa (kiitos 
Teemu!), malsataukoja (kiitos Sakari!), välillä kaivattu vinkkiä tunneille osallistumisen 
tärkeydestä (kiitos Alvar!), mutta aina kelpaa myös hyvät neuvot (kiitos Iia!)... listaa 
voisi jatkaa aika pitkälle. Luullakseni kuuden vuoden kuluttua loputtomiin. 

Aloitus vaikuttaa nyt katsottuna aika masentavalta. Haluan sanoa, että täällä on ollut 
joitakin huonoja hetkiä, mutta aina on päästy takaisin jaloilleen: aina on löytynyt apua, 
vastaus kysymykseen, kirja lainaksi, mitä on ikinä tarvinnutkaan. Orientaatioviikkojen 
huurujen haihduttua alkoi tosiaan myös oikea opiskelu. Ei sillä, että se tarkoittaisi ettei 
ehditä juhlia. Ohessa materiaalia eräästäkin virkistysillasta. Pidetään mielessä tälläiset 
illat, hetket hyvässä seurassa. Niissä on kai sitä “spirit on Tartu”a. 

Sydämellisesti teidän,
Janne “Steven“ Virtanen
kirjoittaja on 1. vuosikurssin opiskelija
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   hannu-jaakko.sodervika@alajarvi.fi 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä  
Alavus – Kuortane – Töysä – Ähtäri 

22 864  
erkki.kesti@6tk.fi 
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34 652 
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laitoskuntayhtymä 
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14 420 
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Reseptinurkka

Kolmosen syksy on kiireistä aikaa, mutta terveellisestä ruuasta ei kannata silti tinkiä. Pi-
eni kokkailuhetki voi lisäksi olla päivän ainoa lukutauko, mikä on jo sinällään riittävä syy 
tarttua kauhanvarteen. Nämä reseptit on suunniteltu nopeaan, mutkattomaan ruuan-
laittoon. Valmistusaika on viidestä minuutista varttiin ja hifistely on jätetty niille, joilla 
siihen on aikaa ja energiaa. Ruokaa tulee näillä ohjeilla useampi annos, joten kokkailua 
ei tarvitse harrastaa joka päivä. Valmista ruokaa voi myös pakastaa annoksina – kiität 
itseäsi pimeinä ja kiireisinä loppusyksyn iltoina raahauduttuasi koulusta kotiin. Hyvä 
ruoka, parempi mieli – jopa kolmosen syksynä. :)

Pinaatti-feta-sitruunapasta 

Tämä ruoka syntyi viime keväänä jääkaapissa olleista jämistä. Oli niin hyvää että tästä 
tulikin sitten yksi harvoista resepteistä, joita olen kokkailut useammin ohjetta tuunaa-
matta. Ja sitruunan kanssa ei kannata pihtailla, se antaa ruokaan raikkautta fetan vas-
tapainoksi. 

1 sipuli
1-2 valkosipulin kynttä
½ sitruuna
1 pieni pussillinen pakastepinaattia
n. 100 g fetaa ( ½ pakettia)
oliiviöljyä
pastaa
(oliiveja, parmesaania)

1. Laita pastavesi kiehumaan ja           
     keitä pasta kastikkeen teon ohessa
2. Pilko sipuli ja valkosipuli pannulle
3. Raasta joukkoon puolikkaan sitruunan kuori
4. Kuullota pannulla oliiviöljyssä ja purista mukaan sitruunan mehu
5. Kun sipuli on pehmeää, lisää joukkoon pinaatti. Anna hautua kannen alla kunnes   
     pinaatti on sulanut
6. Pilko feta ja lisää se joukkoon (Huom! käytä pehmeää fetaa, esim. apetinaa. Feta       
     sulaa kastikkeeseen ja koostumuksesta tulee erinomainen). Kiehauta kastike. 
7. Rouhi kastikkeeseen mustapippuria ja tarkista suola (feta on suolaista joten sitä ei   
    välttämättä tarvita)
8. Sekoita valutettu pasta kastikkeeseen ja nauti.
(Jos jääkaapista löytyy oliiveja, niitä voi heittää sekaan. Kulinaristit voivat raapaista 
päälle juustoraastetta ja viimeiset sitruunanmehupisarat.)
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Kolmen pavun soppa
Papusoppa on syystä tai toisesta lapsuudenkotini suosikkiruokia – jopa siinä määrin 
että sitä tarjottiin isosiskoni ylioppilasjuhlissa. Lämmin ahjusai menee tämän keiton 
kyytipoikana erinomaisesti ja ruokaisaa keittoa riittää pitkäksi aikaa.

1 prk valkoisia papuja tomaatti-      
kastikkeessa
1 prk kidneypapuja
1 pussi vihreitä pakastepapuja
1 prk tomaattimurskaa
1 prk tomaattipyrettä
400 g jauhelihaa tai vastaava määrä 
soijarouhetta
tabascoa, pippuria yms. mausteita

1. Kaada kattilaan pavut ja tomaattimurska sekä –pyree. Lisää n. 3 dl vettä ja sekoita.   
     Kuumenna.
2. Ruskista jauheliha kun odotat sopan kiehumista. Mausta jauheliha hyvin ja sekoita   
     sopan joukkoon.
3. Kiehauta soppa, mausta tabascolla ja tarkista suola. Jos koostumus on liian paksu,   
     lisää vettä.
4. Nauti vaalean leivän kanssa. 

Rentouttavia kokkailuhetkiä toivottaen 
Henna Kupiainen, kirjoittaja on 3. vuosikurssin opiskelija

Kikherne-feta-tomaattisalaatti
Ruokaisa, nopea ja hyvänmakuinen salaatti toimii erinomaisesti eväänä, mutta myös 
illalla kotona. Ohjeesta tuleva annos on aika iso eikä salaattia voi pakastaa, joten 
valmistaudu syömään tätä ainakin kolmella aterialla tai syöttämään osa poika/tyttöka-
verille, kämppikselle tai koiralle.

1 prk kikherneitä
1 pkt fetaa
3-4 suurta kypsää tomaattia
1 pieni punasipuli
persiljaa
sitruunanmehua, oliiviöljyä

1. Hakkaa tomaatit ja punasipuli pieniksi, 
silppua persilja.
2. Pilko feta pieniksi kuutioiksi
3. Huuhtele kypsät kikherneet
4. Sekoita salaatin aineet keskenään. 
Huom! Tomaateista lähtee paljon nestettä, 
valuta salaatista irtoava ylimääräinen neste
5. Mausta salaatti sitruunanmehulla ja 
oliiviöljyllä
6. Nauti



Puuhasivu

Hehän ovat kuin kaksi marjaa!
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Frodo Reppuli
Alvar CII

Kalju Paju

Hannes Tomusk

Erik CIII

Eric Forman, 
That 70’s show

Felix “as good as it gets” kissan täysravinto 

Biomeedikumin ruokalan stroganoff    

Inkvisitio

Patoanan preparaattien arvestus



Henna Kupiainen, kirjoittaja on 3. vuosikurssin opiskelija

www.mediverkko.ee, www.mediverkko.fi

Mediverkko tarjoaa joustavat ja maanlaajuiset
työmahdollisuudet Suomessa.

Meistä työnantajana sanottua:

“Mediverkko ottaa työntekijänsä enemmän yksilönä huomioon.”

“Mediverkko on ammattimaisimman ja luotettavimman oloinen.”

“Joustavampi. Inhimillisempi.”

Ota yhteyttä! Tartossa sinua palvelevat:

Merili Luht, +372 50 486 94, merili.luht@mediverkko.fi 
Mikk Otsus, +372 581 44 326, mikk.otsus@mediverkko.fi 
 Mediverkko Oü, Kompanii 4, Tartu

Fibroma

Fibrosarcoma

Immunologian seminaari Kolmen tunnin päikkärit

Mikko CII

Antti Tuisku
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”Kiitoksia kaikille pihlajalinnalaisille! 
Oli mahtavaa, kuinka helppoa 
oli työskennellä kanssanne!” 

Mikko Rautalahti, 
lääketieteen kandidaatti ja 

Kankaanpään terveyskeskuksen 
kesätyöntekijä

TERVETULOA 

PIHLAJALINNAAN!

Hae töihin netissä www.pihlajalinna.fi/rekrytointi 
tai ota yhteyttä rekrytointipäällikköömme

Juha-Matti Sihvoseen, puh. 040 033 8840, juha-matti.sihvonen@pihlajalinna.fi

HAKU PääLLä!
EDELLäKäVIJä ETSII OSAAJIA

Haluaisitko työskennellä kotimaisessa, voimakkaasti kehittyvässä ja monipuolisia työmah-
dollisuuksia tarjoavassa terveydenhuoltoalan yrityksessä. Tarjoamme kannustavan palkka-
uksen, erinomaiset työolosuhteet, joustavat työajat ja mahdollisuuden pitkään työuraan. 
Meillä on paikka sinulle – olet sitten kandi, vastavalmistunut lääkäri tai erikoislääkäri.
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