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 Hallintohimmeleitä ja kestävää ystävyy  ä
”Kukaan ei koskaan kiitä, mu  a vali  aa kyllä jaksetaan aina.” 

 Tällä tavoin ystäväni Heikki minulle aikanaan kuvaili yhdistys-
toimintaa, kun itse mie  n, e  ä läh  sinkö mukaan ehdolle silloisen 
harrastejärjestömme hallitukseen. Ystäväni kuvauksesta huolima  a 
lähdin pelo  omas   mukaan ja tulin valituksi. Tämän ansiosta tutus-
tuin moniin uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin, ja osan kanssa ystävyy-
temme on kestänyt jo vuosikymmenen senkin jälkeen, kun muu  n 
toiselle paikkakunnalle. 
 Heikki oli kyllä siinä oikeassa, e  ä 
vaikka parhaansa tekisi niin jonkun mie-
lestä jokin asia on aina pielessä. Toisaalta 
kuten elämässä yleensä, jos kaikki ovat sa-
maa mieltä asioista, niin kukaan ei oikeas   
ole mitään mieltä. Tämä pätee elämään 
yleensäkin, ja kaikille varmas   tekee hyvää 
kuulla välillä, e  ei nyt mennyt ihan niin 
kuin Strömsössä. Taitaa olla myös jossakin 
määrin suomalaiseen kansanluonteeseen 
lii  yvä ominaisuus, e  ä emme liiemmin 
kehu muita, saa   itseämme.
 

 Erityises   nuorilla on kuitenkin perustavanlaatuinen tarve 
kommentoida maailman menoa sekä osallistua yhteiskunnan kehit-
tämiseen. Onkin siis ikävää, e  ä liian usein kuulee yhdistystoimintaa 
kuva  avan hallintohimmelinä, jossa oma vapaa-aika valuu hukkaan 
yhdistyksen byrokra  aa pyöri  äessä. Rekisteröidyn yhdistyksen toi-
mintaan  etys   kuuluu  e  y määrä lakisääteistä byrokra  aa. Vapaa-
ehtoisena tehtävässä järjestötoiminnassa pystyy kuitenkin eri  äin 
vapaas   itse säätelemään, kuinka paljon aikaansa haluaa yhdistyksen 
toimintaan käy  ää. 

”Jonkun mielestä jokin asia on 
aina pielessä.”



 Kanna  aa siis ehdo  omas   lähteä kokeilemaan uusia asioi-
ta, ja voin useamman vuoden kokemuksella suositella lämpimäs   
myös lähtemään mukaan oman kandiseuramme toimintaan. TaSLO 
ry:n hallituksessa olet jäsenistön valtuu  amassa vastuutehtävässä ja 
pääset etunenässä vaiku  amaan siihen, mihin suuntaan toimintaa 
jatkossa kehitetään. 

 Oma urani TaSLO:n hallituksessa pää  yy vuodenvaihteessa ja 
siirryn kesän kynnyksellä Suomeen koh   uusia haasteita kuudennen 
vuosikurssin harjoi  eluiden muodossa. Haluankin suures   kii  ää niin 
nykyisiä kuin menneitäkin hallituslaisia, joiden kanssa olen saanut 
vie  ää monta hauskaa iltaa. Kiitos kun ole  e uhranneet e  e ainoas-
taan vapaa-aikaanne, vaan myös henkistä ja fyysistä omaisuu  anne. 
Lainatakseni suurta runoilijaa Jare Henrik Tiihosta: Kuka muu muka? 

Rii  a Yrjönkoski
TaSLO:n puheenjohtaja

Kirjoittaja on TaSLO ry:n puheenjohtaja 
(entinen ja nykyinen), pitkäaikainen jär-
jestöaktiivi, vannoutunut jäätelökoktailien 
juoja sekä taattu puujalkavitsien kertoja. 



Ykköset esitt äytyy!

Kysyimm e jäll ee n ykkösiltä, mitä he ovat 

miehiään ja naisiaan?

Kysymykset ovat tutut ja turvall iset 

aikaisemm ilta vuosilta:

1. Name?
2. Age?
3. Where are you from?
4. Life before med schoo l?
5. Free  time top three ?
6. Best in Tart u so far?
7. Worst in Tart u?
8. What disease would you identify yourself as?9. What mott o do you live

1. Ann i Huiskonen
2. 19
3. Finland
4. great
5. netflix, knitt ing, napp ing
6. people
7. rain
8. BOOP
9. Aim for the best, but don’t be sad… MOTIVATION (-Aino 
Huiskanen)

1. Aleksanteri  Mehik
2. 20
3. Oulu/Hiivmaa
4. Farmer/ Medic
5. Working in my workshop, dri ving my old cars, slee ping
6. All  the new fri ends
7. Being in the city and not in the country side
8. Bubonic plague
9. Do it again, do it ri ght



1.  Siiri  Ann anpalo
2. 22
3. Espoo 
4. Muutakin kuin opiskelua
5. Netflix, joo ga, nukkuminen
6. Asuminen on halpaa
7. Huonot pyörätiet
8. ???
9. Everything happ ens for a reason

1. Benjamin Slagbrand
2. 20
3. Göteborg
4. Mailman
5. Reading, hiking, mee ting new people 
(while drunk)
6. Mini statue of Gustav Adolf (ori ginal is in 
hometown)
7. People on the buss es
8. Chronic depress ion
9. Full t ös, medvetslös

1. Oskari  Vihersaari 
2. 20
3. Espoo 
4. Armeija
5. Squad, gym, nf
6. Lyhyet etäisyydet
7. Murh anhimoiset autokuskit
8. Syöpä
9. No pain no gain



1. Ann iina Nauska
2. 26
3. Oulu
4. Töitä ja opiskelua
5. Urh eilu, Netflix, valokuvaus
6. Opiskelu
7. Ihmiset kävelee  kadull a miten satt uu
8. Basedowin tauti
9. Fee l the fear and do it anyway. 

1. Julia Ripatt i
2. 28
3. Helsinki
4. Business 
5. Dancing and other sport s, reading, coo king
6. Too memägi
7. Coff ee 
8. Insomnia
9. I am responsible for what I see 

1. Ukko Kangasniemi
2. 27
3. Lahti
4. Valmistuin sairaanhoitajaksi 2014 jonka jälkee n 
työskentelin eri  sairaaloiss a Helsingiss ä
5. Nukkuminen, opiskelu, syöminen
6. Lyhyet välimatkat
7. Kapeat jalkakäytävät
8. Kroo ninen väsymysoireyhtymä
9. E is the new A



1. Fari dun Akrami
2. 23
3. Helsinki
4. Full -time worker, part -time hacker
5. netflix, slee p, Netflix
6. Dolce vita
7. Ill usion club
8. Hypert ension
9. Just do it

1. Lauri  Salmela
2. 22
3. Oulu
4. Happ y, chee rf ul and full  of life
5. Anatomy gym and guitar
6. Cheap boo ze
7. Tap water
8. HIV/AIDS
9. Just do it, tomorr ow

1. Efe Ergür
2. 18
3. Turkey
4. Not exciting
5. Slee p. Walking around, coo king
6. Swimm ing in the fountain
7. Late night mcdonalds queue 
8. Alice in wonderl and syndrome
9. Pri mum non nocere



1. Valtt eri  Toimela
2. 23
3. Ylöjärvi
4. Runn ing around the track with 10 hurdles 
betwee n me and the fi nish line
5. Runn ing, gym, ps4
6. New fri ends
7. Rainy days
8. Creutzfeldt Jakob disease
9. Komee t pärjää aina

1. Ege Ergür
2. 18
3. Turkey
4. Now understoo d how simple it was
5. Wadd le around, music, coo king
6. Almost all 
7. Dri nking Emajogi
8. Diabetes: it’s not bad and can live with it
9. What day is it tomorr ow?

1. Anders Bjorkman
2. 22
3. Helsinki
4. Less  stress ful
5. Gym, read and slee p
6. the atmosphere in the city
7. The rain
8. Aids
9. Luck= preparation + opp ort unity



1. Mall a Koskela
2. 20
3. Finland
4. High schoo l and a gap year
5. Fri ends, tri ps and drawing
6. The fact that the city is so beautiful
7. VERY small  city
8. I have always identifi ed myself more as a parasite
9. Hope for the best, prepare for the worst

1. Joo na Peräsalo
2. 22
3. Lapua, Suomi
4. Töitä ja opiskelua
5. Nukkuminen, syöminen, juominen
6. Histori a ja vanhat rakenn ukset
7. Ihmiset osaa huonosti englantia
8. Perf ektionismi
9. Serve others fi rst

1. Thilma Länsiö
2. 23
3. Finland
4. Teaching touri sts to scuba dive
5. Music, jogg ing, coo king goo d foo d
6. My apart ment
7. Long distance to my fri ends
8. Seasickness 
9. There are no bad choices, only bad att itudes.



1.Yousef Quzeih
2.18
3. Jordan
4. Highschoo l student
5. Reading, coo king 
8. Badly
9. listening to music
6. Short  distances
7. Crowded buss es
8. type 2 diabetes
9.This time will  pass

1. Elias Vari s
2. 25
3. Espoo 
4. Työntekoa, tree niä
5. Internet, syöminen, nukkuminen
6. Edull inen ruoka
7. Ulkoilureitt ien puute
8. Narkolepsia
9. ???

1. Vill e Ding
2. 28
3. Helsinki
4. HR-homm ia ja valtio-opp ia
5. Pyöräily ja nukkuminen
6. Kaupungin koko
7. Aikaiset aamut ja etäisyys Helsingistä
8. Narkolepsia
9. -



1. Eetu Kansanaho
2. 32
3. Vantaa
4. Työskentelyä
5. Pikajuoksua, salitreniä ja tietokonee ll a pelaamista
6. Histologia & TaSLOn Senpai-Riitt a
7. Luokkakaveri  vie viimeisen hyvän ruoan Chemicumiss a
8. Ylirasitustila
9. Jos juoksee  hitaasti, kehitt ää hitautt a

1. Kree tt a Panu
2. 26
3. Finland
4. Biology studies at the University of Turku
5. Reading Sobott a Anatoly (anatomy?) atlas x3
6. Cheap sushi
7. Raatuse 22
8. Bipolar disease
9 Kaikkee n tott uu sanoi päss i, kun päätä vietiin

Toivott akaa mm e Uudet tulokkaa t tervetull eiksi 

meidän mahtavan yhdistyksen riveihin!



Vuosijuhlajärjestäjien päiväkirja

 Hieman alle vuosi sitten juuri tapahtumavastaaviksi lu-
pautuneet Karri ja Sonja istuivat sateisena syysiltana hallituksen 
kokouksessa Peplerillä. Puhetta oli vuosijuhlista, näistä "vu-
juista", joista vanhemmat hallituslaiset kovasti horisivat. Pahaa 
aavistamatta Karri ja Sonja lupautuivat näitä järjestämään, joten 
vanhemmat hallituslaiset ystävälliset nimittivät aiemmin vuosi-
juhlat järjestäneen, nykyään kopon hommissa viihtyvän Iriksen 
kolmanneksi järjestäjäksi (koska tämä ei ollut paikalla kokouk-
sessa eikä näin ollen ollut kykeneväinen puolustautumaan). Kar-
ri ja Sonja olivat kuitenkin niin tubleja tyyppejä, että Iris suostui 
tehtävään mielellään.

 Keväällä 2018 aloitimme 
kolmistaan vuosijuhlien isojen 
linjojen suunnittelun. Työmaa 
tuli aika puskista varsinkin Kar-
rille ja Sonjalle, mutta alkusho-
kista palauduttuamme aloimme 
paahtaa.
 Juhlatilan ja caterin-
gin varausten varmistuminen 
helpottivat alkustressiä. Saimme 
koottua kasaan aivan mahta-
van vujutiimin, joiden kanssa 
kokoustaminen oli helppoa ja 
hauskaa; pääsimme yhteisym-
märrykseen jopa siitä, mistä 
ravintolasta tilataan Woltilla
purtavaa, vaikka tällainen pää-
tös saattaakin usein luoda
konfl iktitilanteita hyvienkin ystä-
vien kesken.

"Alkushokista palau-
duttuamme aloimme 
paahtaa!"



Vujutiimikokouksissa Iriksen ja chillisjärkkääjä-Lauran residenssissä 
Lailla oli joka kerta erinomainen osallistumisprosentti; mahdollisesti 
juurikin Woltin ansiosta (Wolt ei ole, valitettavasti, sponsoroinut tätä 
artikkelia).
 Kevään lopussa ollut cateringin maisteluillallisen herkullisuus
saattoi kolme pientä vujujärjestäjää hyvillä mielin kesälaitumille, ja
kesä menikin leppoisasti ilman sen suurempia vujustressejä.

"Kevään lopussa ollut cateringin maisteluillalli-
sen herkullisuus saattoi kolme pientä vujujärjes-
täjää hyvillä mielin kesälaitumille"

 Kuluneen syksyn vujujärkkäilyt lähtivät käyntiin hyvin tär-
keällä osalla vuosijuhlista: kutsujen lähettämisellä, sillä mitäpä juhla
olisi ilman kaikkein tärkeintä osaansa: vieraita. Kutsujen luominen ja
lähettäminen oli varsin intensiivistä hommaa, minkä johdosta unoh-
dimme tilata Woltia, mistä Karri kovasti pahastui. Karrin selvittyä
pettymyksestä saimme kuitenkin kutsut lähetettyä, jolloin alkoi
ilmoittautumisten odottelu. Välillä tuntuikin siltä ettei mitään
tapahdu, ja odottaminen tuntui vaaralliselta. Vuosijuhlien
sähköpostikansio ja ilmoittautumisten excel-taulukko olivat auki
jokaisella luennolla, ja vujujen OneNote täyttyi ideoista pääjuhlaan,
jatkoille ja chilliksille.

 



HUIPPUPAIKKOJA TARJOLLA
Tule erikoistumaan psykiatriaan tai 

yleislääketieteenseen 
Päijät-Hämeeseen! 

Lahdessa ja ympäristökunnissa on 
paljon erilaisia ja erikokoisia 

terveysasemia, joista löydämme var-
masti sinulle sopivan. Psykiatrinen toi-
minta on laajaa ja meillä on laadukas 

psykiatrinen opetus.

Yhtymässä pystyt tekemään kaikki 
erikoistumispalvelut samalla työnanta-
jalla. Koulutusmahdollisuutemme ovat 

erinomaiset. Tarjolla paikkoja myös 
YEK-vaiheen lääkäreille. 

www.phhyky.fi/rekry

Mietitkö mitä teet isona?

Ota rohkeasti yhteyttä!

 Psykiatria: tulosaluejoh-
taja Heli Peltola, 

heli.peltola@phhyky.fi

Terveyskeskustyö: koulu-
tusylilääkäri Leea Kallio, 

leea.kallio@phhyky.fi

Liity ammattitaitoi-
seen joukkoomme!

 Tätä tekstiä kirjoittaessa olemmekin jo järkkäilyiden loppu-
suoralla. Iriksen mahahaavat pahenevat mitä lähemmäs pääpäivää 
päästään, mutta Karrin ja Sonjan mahtavien asenteiden ansiosta ne 
eivät vielä ole päässeet täysin porautumaan läpi mahalaukusta.

 Vujujärkkäilyissä on riittänyt paljon tehtävää ihan loppumet-
reille asti, ja toistaiseksi (peukut pystyssä) olemme välttyneet suu-
remmilta katastrofeilta. Cateringin kanssa on ollut sujuvaa ja helppoa 
ja kaikesta on voinut kysyä viime vuoden järjestäjiltä, jotka eivät
(toistaiseksi) ole ärsyyntyneet jatkuvasta häiriköinnistämme. Kiitos
Emilialle ja Saaralle siitä. <3 Kaiken kaikkiaan vuosijuhlien
järjestäminen on ollut kaikesta stressistä huolimatta todella hauskaa,
sillä meillä on ollut niin hieno tiimi kasassa. Suurkiitos siis
kaikille vujutiimimme jäsenille: Antille, Lauralle, Idalle, Tuulalle,
Saaralle ja Maurille; emme olisi pystyneet tähän ilman teitä. <3

Toivotamme teille aivan mahtavia vuosijuhlia ja iloista loppu-
vuotta!

Iris, Karri ja Sonja



Haluatko kiinnostavia työtehtäviä, joustavampia työaikoja ja enemmän 
määräysvaltaa arkeesi? Tarjoamme laajan työvalikoiman kesätöistä ja 
sijaisuuksista aina päivystyksiin ja terveyskeskuspalveluihin.

Voit suorittaa Attendolla kaikki Tarton Yliopiston 6. vuoden praktiikat (pl. 
kirurgia). Valmistumisen jälkeen tarjoamme vakituisen työsuhteen.  Mää-
rität itse toimipaikan sijainnin ja työaikasi omien toiveidesi, kokemuksesi 
ja elämäntilanteesi mukaan. Attendolla on laajat työmahdollisuudet niin 
perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Tarjoamme työtä 
esimerkiksi terveysasemilla, sairaaloissa (perusterveyden – ja erikoissai-
raanhoidon puolella), työterveyshuollon asemilla sekä hoivayksiköissä. Eri-
koistumaan lähtevät voivat aloittaa opintonsa suorittamalla 9 kuukauden 
terveyskeskuspalvelut Attendolla. 

Hyvän tutortuen ja perehdytyksen ansiosta pääset keskittymään heti olen-
naiseen – työntekoon. Oma asiantunteva yhteyshenkilösi koordinoi kaikki 
työsuhteeseesi liittyvät asiat.

Ota yhteyttä!
OLLI MALKAVAARA
+358 43 8486 831

Sinulla on 
vapaus valita

Facebook ja 

Instagram

@attendolaakarit



Yksi vanhimmista ruokamuistoistani on “risotto”. Meillä ei silloin 
kukaan oikein osannut kokata, se oli 90-luvun loppua, ja kansainvä-
linen ruokakulttuuri ei ollut vielä saapunut kirkonkyliin. En tiedä, 
kuinka usein sitä syötiin, mutta muistan elävästi kuivaksi keitetyn 
pitkäjyväisen riisin, johon oli sekoitettu mikrossa sulatettu pussilli-
nen Atrian herne-maissi-paprikaa ja vähän sikanautaa. “Risotto” oli 
maustettu suolalla, ja oli kai maustepippuriakin. Se oli yksi lempiru-
oistani. 
 Oikeaa risottoa sain ensimmäistä kertaa reilatessa Italiassa. 
Shokista selvittyäni sanoin hyvästit lapsuuden riisiruoalle ja toivotin 
tervetulleeksi oikean risoton, joka on siitä asti ollut iso osa arkime-
nuani.

Risotolla on vähän tylsän ja teknisesti vaikean, raskaan ruoan maine. 
Itsessään risotto tarkoittaa kuitenkin tekniikkaa, eikä mitään tiettyä 
makua - tylsä risotto kertoo vain varovaisesta kokista. Vaikeaksi-
kaan en risottoa sanoisi, enkä työlääksi. Kun hallitsee peruskaavan ja 
jaksaa seistä hellan vieressä hetken (kuitenkin sometat siinä), syntyy 
hyvä ruoka kädenkäänteessä. Kermalla ja juustolla saa ihmeitä ai-
kaan, mutta oikein tehty risotto ei aina vaadi kumpaakaan. Comfort 
food? Cook to impress? Risotto’s got you covered.

Risoton anatomia
By Iina Gyldén

i



Kertakokkaus, noin 2-4 annosta, hyvää risottoa vaatii:

“Risottoriisiä”, eli Arborio riisiä - n. 2,5 dl / 200g / 1 U.S. cup.
n. 1 l lientä, kasvis- tai kanaliemi ovat monikäyttöisimpiä.
Lasillisen tai kaksi alkoholia, perinteisesti valkoviiniä.
Minimalistisen risoton makuun voi vaikuttaa paljon valitsemalla eri-
laisen viinin. 
Kalan kanssa sopivat mineraaliset maut, kesäiset kasvikset tykkäävät 
hedelmäisistä viineistä. Kokeiltu on myös laimennettu vaalea vermut-
ti (Martini Bianco), joka toimi ihanasti sitruunan ja fenkolin kanssa. 
Alkoholin voi myös korvata vedellä ja sitruunamehulla.
Voita, tai öljyä
Sipulinsukuinen kasvis. (Perinteisesti siis tavallinen keltasipuli. Purjo 
on loistava vaihtoehto, ja oma suosikkini. Tähän kategoriaan kuuluvat 
myös mm. valkosipuli, salotti ja fenkoli. Mix and Match!).
Suolaa ja pippuria (Suolasta ei voi tinkiä, mutta pippurin kanssa saa 
leikkiä. Mustapippuri on vahva, kuiva klassikko. Valkopippuri käy itä-
maisten makujen pariksi. Viherpippuri on ihana pippurien diiva, rosé 
on hienostunut.).
Muut mausteet ja lisät, halutessa juustoa, taivas on rajana!



Risottopohjan valmistusohje:

Pilko valitsemasi sipulinsukuinen kasvis, ja kuullota pannulla voissa 
tuoksuvaksi. 
Lisää vähän voita, ja kaada sekaan riisi. Sekoita nopeasti ja anna riisin 
kuullottua voissa ja sipuleissa, kunnes jyvien väri muuttuu hieman lä-
pinäkyvämmäksi. Lisää viini, ja kiehauta neste reippaasti pois. Mausta. 
Lisää liemi, noin desi tai pari kerrallaan. Se käy näin: 
1) sekoita riisit pohjaa myöten. 
2) kaada joukkoon kertalisäys lientä. 
3) Sekoita nopeasti pohjaa myöten 
4) Älä koske riisiin (!) ennen kuin lisätty neste on lähes kokonaan 
kadonnut. 
5) Toista, kunnes riisi on makusi mukaan al dente, ja kaikki neste ei 
enää imeydy riisiin. Varo puuroutumista. 
Risoton pitäisi kiehua jatkuvasti lientä lisättäessä, mutta liian kova 
lämpö, tai liika neste, hajottaa jyvien rakenteen. Muista maistella ja 
maustaa pikkuhiljaa, vähän jatkuvasti. 
Lopussa, viimeisten nestelisäysten aikana on hyvä hetki lisätä haluama-
si ekstrat.



Ratatouille-Risotto

Tässä syksyllä olen löytänyt ratatouille-risoton, jossa italialaiseen tek-
niikkaan yhdistyy ranskalaiset maut. Idean löysin alunperin sivulta 
sortedfood.com. Lyhykäisyydessään,

1 munakoiso
1 punainen paprika
4 tomaattia
Jos talvitomaatit ovat kovin aneemisia, ostan kuorittuja, kokonaisia 
tölkkitomaatteja.
valkosipulia, noin 4 kynttä
oliiviöljyä
suola & pippuri, haluamasi asiaankuuluva yrtti, esim timjami, rosma-
riini tai meirami.

Kuutioi kasvikset ja kuori valkosipuli. Kaada kaikki laakeaan uu-
nivuokaan. Ripottele päälle öljy ja mausteet. Anna muhia uunissa 
225 asteessa noin 30min - tunti, kunnes kasvikset ovat pehmeitä ja 
hieman tummuneita. Soseuta koko komeus, tarkista maku, ja sekoita 
sopiva määrä lähes valmiiseen risottoon.



LAURA TIITTANEN, 
erikoistuva lääkäri (yleislääketiede)
Kotoisin Kiteeltä, opiskellut Kuopiossa
Pohjois-Karjalan keskussairaala on sopivan 
kokoinen: riittävän iso, että pääsee teke-
mään monipuolisesti ja sopivan pieni, jotta 
konsultointi on helppoa ja asiat järjestyvät 
mutkattomasti!
Siun soten alueella yhteinen potilastietojär-
jestelmä helpottaa työtä, kun terveyskes-
kuksessa ja sairaalassa näkyy samat tiedot 
potilaasta.

JENNI HOLMSTRÖM,  
erikoistuva lääkäri (kirurgia)
Kotoisin Inkoosta, opiskellut 
Tartossa
Joensuu on yksi Suomen parhaista paikoista 
suorittaa kirurgian runkokoulutus. Harjoit-
telemme kirurgisten hätätoimenpiteiden 
suorittamista opetusobduktioissa, ja meillä on 
myös säännölliset traumahälytysharjoitukset. 
Kaikki kirurgian runkokoulutuksen alat ovat 
saman katon alla. Kannattaa lähteä Kehä 
III:n ulkopuolelle laajentamaan osaamista!

LAURRA TIITTANENLAURRAA TIT ITTANEN,
erikoistuva lääkäri (yleislääketiede)
Kotoisin Kiteeltä, opiskellut Kuopiossa
P hj i K j l k k i l i

 TERVEISET 
POHJOIS-KARJALAN 

KESKUSSAIRAALASTA!



LÖYDÄT AVOIMET LÄÄKÄREIDEN TYÖPAIKAT OSOITTEESTA
http://www.siunsote.fi/laakariksi-siun-soteen 
Amanuenssuurien lisäksi Siun sote tarjoaa sinulle valmistuttuasi monipuoliset  
erikoistumismahdollisuudet. Voit erikoistua meillä useimmille lääketieteen  
erikoisaloille mukaan lukien yleislääketiede ja työterveyshuolto.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspalvelujen kuntayhtymä

www.siunsote.fi

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN  
JOUKKOON! Siun sote järjestää julkiset sosiaali- ja  
terveydenhuollon palvelut 14 kunnassa Pohjois-Karjalassa 
sekä Heinävedellä. Me puhallamme yhteen hiileen:  
hoidonporrastus on järkevää ja erikoissairaanhoidon  
ja perusterveydenhuollon yhteistyö toimii.   
Meillä on yhteensä noin 7 800 työntekijää  
joista 540 lääkäreitä. Alueellamme asuu  
noin 170 000 asukasta.

Joensuu



Bal  akoulutus 2018

 Keväinen lauantaiaamu, AHHAA  edekeskus, TaSLO, RiSLO, 
SMR ja monta muuta. Bal  akoulutus 2018 on täällä – let’s go! 

 Kolma  a kertaa järjeste  y Bal  akoulutus jatkaa hienoa 
perinne  ään, palaten tänä vuonna Tartoon, missä koulutus  laisuus 
ensimmäistä kertaa järjeste   in keväällä 2016. Paikalla on jälleen 
tu  uja kasvoja Lääkäriliitosta ja Duodecimistä, mu  a myös uusia 
tu  avuuksia esimerkiksi sisarkandiseurastamme Ruotsista. Lauantai-
päivän ohjelma oli lada  u jälleen täyteen sekä perusasiaa Suomen 
terveydenhuollosta e  ä ajankohtaisia uu  sia esimerkiksi erikoistu-
misuudistuksesta. 

 Päivä alkoi Lääkäriliiton koulutuspäällikön Sami Heistaron pi-
tämällä esitelmällä Lääkäriliitosta ja sen toiminnasta. Tämän jälkeen 
Sami jatkoi vielä kertomalla SOTE -uudistuksesta ja sen tulevaisuu-
desta, kunnes lava luovute   in Duodecimille. Juha Pekka Turunen 
esi  eli ”Duokkarin” lyhyes   ja pääs   tämän jälkeen ääneen Paavo 
Nokelaisen, joka ansiokkaas   ope    paikallaolijoille Terveyspor  n 
käytön niksit ja temput. Ennen lounastaukoa Nuorten Lääkärien Lii-
ton Sara Launio pi   vielä erinomaisen Kela-koulutuksen sekä palkka-
kui  n lukuharjoituksen.



 Lounastauon jälkeen kuul  in Suomen Medisiinariliiton Pu-
heenjohtajan Jesper Perälän puheenvuoro. Tässä vaiheessa yleisökin 
oli jo viimeistään herännyt päivään ja sen huomasi erityises  , kun päi-
vän ensimmäinen kuuma peruna, Amma   henkilölain päivi  äminen, 
ote   in puheeksi. 
 
 Tämän jälkeen osallistujat pääsivät poh  maan lääkärin työssä 
vaadi  avia vuorovaikutustaitoja Juha Pekka Turusen johdolla. Kou-
lutusta varten oli valmisteltu kolme videota simuloiduista po  las-
tapaamisista, joissa vuorovaikutus lääkärin ja po  laan välillä ontui. 
Osallistujat pääsivät pienryhmissä poh  maan, mitä lääkäri olisi voinut 
 lanteissa tehdä paremmin. 

 Ennen kahvitaukoa Lääkäriliiton Piitu Parmanne esi  eli opiske-
lijakyselyn tuloksia Suomen ja ulkomaiden  edekunnista. 

 Päivän viimeinen kolmannes potkais  in käyn  in juris   Mari 
Rusilan puheenvuorolla. Tunnin koulutuksen aikana Mari vastaili 
ansiokkaas   mitä mielenkiintoisimpiin opiskelijoiden esi  ämiin kysy-
myksiin muun muassa salassapitovelvollisuudesta ja ongelmallisista 
po  laista. 
 
 Tämän jälkeen Sami 
Heistaro o    vielä kerran estra-
din haltuunsa esi  elemällä tänä 
keväänä valmistuneen esityksen 
erikoistumisuudistuksesta. Ku-
ten ole  aa saa  oi, tätä seurasi 
pitkä ja hedelmällinen keskuste-
lu uudistuksen hyvistä ja huo-
noista puolista. Koulutuspäivän 
ope  ava osio pää  yi NLY:n Sara 
Launion ja Eino Soljen omiin 
kertomuksiin lääkäriksi kasvami-
sesta. 

[Kuva 2 – Pitkän päivän aikana keski  yminen välillä 
herpaantui]



pihlajalinna.fi

PIHLAJALINNASSA VOIT TEHDÄ  
MONENLAISTA LÄÄKÄRIN TYÖTÄ
yli 60 toimipisteessä ympäri Suomen, alkaen lyhyemmistä  
työjaksoista aina vakitöihin saakka.

• TERVEYSKESKUS • LÄÄKÄRIKESKUS • SAIRAALA  
• TYÖTERVEYS • PÄIVYSTYS • ERIKOISTUMINEN

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä pihlajalinna.fi/rekrytointi 

Pihlajalinna on Suomen suurimpia kotimaisessa omistuksessa olevia yksityisiä 

sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajia. Kotipaikkamme on Tampere 

ja maksamme kaikki veromme Suomeen. Tuotamme palveluita yksityishenki-

löille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille.

 Illalla sekä opiskelijat e  ä koulu  ajat suuntasivat – osa ravin-
tolaillallisen kau  a – Tarton yöhön Naiiviin. Puheenaiheet vaihtuivat 
kepeämmiksi ja uusia tu  avuuksia löytyi lukuisia. Useat jatkoivat 
Naiivista matkaa vielä Suolet ry:n vuosijuhlien jatkoille, jossa tanssi-
la   alla lai  oi jalalla koreas   yksi jos toinenkin juhlija. 

 Sunnuntaina ohjelmassa oli vielä amanuenssi- ja tutkimus-
info TaSLO:n puheenjohtajan Rii  a Yrjönkosken, SML-edustaja Anni 
Kakriaisen ja RiSLO:n SML-edustajan Susanna Luontolan johdolla. 
Tätä seurasi vielä TaSLO:n Mira Ovaskan sekä Saga Karlssonin pitämä 
kandi-info. 
 Bal  akoulutus oli jälleen menestyksekäs ja antoisa kaikille 
siihen osallistuneille medisiinareille. Hienoa perinne  ä ei ole syytä 
keskey  ää, joten eiköhän ensi vuonna kokoonnuta jälleen keväällä 
yhteen, Latvian Riikassa. 

An    CIV



KUVAT: KALEVI KORHONEN, TERO TAKALO-ESKOLA 

Meillä työkaverit tukevat toisiaan. Perehdytämme perusteellisesti ja senioritukea  
saat aina tarvittaessa. Pääset kiitettävästi koulutuksiin ja järjestämme koulutusta  
myös talon sisällä. Meillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen, yhteistyö eri 
ammattilaisten kanssa on sujuvaa ja konsultaatiopalvelut KSSHP:ltä ja eri palvelualueilta 
ovat erinomaiset. Työskentelemme motivoituneesti potilaiden parhaaksi.  
Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Ota yhteyttä ja katso lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/laakarit

Avosairaanhoito
      Palvelupäällikkö, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 014 266 2082
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä neuvolatyö
      Palvelupäällikkö Paula Käyhkö, p. 014 266 2001
Terveyskeskussairaala
      Palvelujohtaja Kati Seppänen, p. 014 266 2400

Jyväskylässä asuu yli 140 000 tyytyväistä asukasta. Kansainväliseen ja 
vilkkaaseen yliopistokaupunkiimme halutaan tulla asumaan, viihtymään, 
opiskelemaan ja liikkumaan. Jyväskylän seutua ympäröivä puhdas järviluonto, 
vilkas kävelykeskusta, tasokkaat ja turvalliset asuinalueet ja lähellä olevat palvelut 
tekevät Jyväskylästä suositun kotikaupungin eri elämänvaiheissa.

Lääkäri - Vietä elämäsi  
parasta aikaa Jyväskylän seudulla!

”Näihin töihin on 
mukava tulla joka päivä.”

– Aleksi Hietanen, 
terveyskeskussairaala



 Olut on olennainen osa monen medisiinarin  ellä koh   
lääkäriy  ä. Toiset kokevat sen tapana rentoutua rankan viikon 
jälkeen, kun taas joillekin se on kuin toistuva painajaisuni, joka 
lopulta päätyy pahaan oloon, päänsärkyyn ja taas uuteen Wolt 
-  laukseen. Pienelle porukalle olut on kuitenkin nau  nto, jopa elä-
mäntapa. Tuollainen porukka kokoontui yhteen eräänä lokakuise-
na iltana, tarkoituksena maistella erilaisia ruokakauppojen hyllyiltä 
löytyviä vehnäpirtelöitä. 

Suuri Olutarvostelu
a.k.a traaginen teksti traagisesta illasta.

Säännöt olivat yksinkertaiset: 
1. Jokainen valitkoot kolme omasta mielestään maistamisen 
arvoista olu  a
2. Olut maistellaan korkealaatuisesta ”olutkupista”, josta ei ole 
mahdollista nähdä läpi ja näin ollen oluen väri ei pääse häiritsemään 
arvioin  kykyä
a. Joidenkin viisastelijoiden mielestä olutkupit olivat kahvikup-
peja
3. Oluet arvostellaan asteikolla 4-10 kommen   en kera
4. Raadin jäsenet eivät  edä arvosteltavien oluiden järjestystä, 
joten tes   on ”sokkotes  ”



Tulokset olivat seuraavanlaiset:

Ensimmäinen sija: 
A. le Coq Blache (23/30 piste  ä)
Vaalea ja vaahdoton, bueno doka  a-
vuus, pirteä ja kiva, ”tätä minä kai nor-
maalis   juon”.

Toinen sija: 
Alexander Dunkel (21/30 piste  ä)
Mummoinen ja pisteliäs, tärkeilevä 
tuntu. Kuin munkin panema, myös 
jotenkin hedelmäinen. Nau  skeluun, 
heikos   doka  ava. Menee vain yksi 
päivässä.

Kolmas sija: 
Puls Dark Cherry (20½/30 piste  ä)
Raa  laisten kupit eivät edes takaisin 
pöydälle eh  neet, kun kaikki jo yhteen 
ääneen tunnis  vat tämän kirsikkaoluek-
si. Raa  laisten muut kommen  t*:
- ”Ei poikien iltaan, mu  a sil   
hyvä. Mauri sekoaa”
- ”Hemme  n makea, kirsikka sit-
tenkin. Sanoin outoja ju  uja”
- ”Kirsikkainen tuoksu, maku myös 
kirsikkainen. Nau  skeluun. Maurin kom-
men   raita läh   käsistä”
*Kyseessä oli illan kahdeksas maistelta-
va olut.



5. sija: 
Budweiser Budvar (19+/30 piste  ä)
Tsekkiläinen, ei niin doka  ava mais-
teluolut. Vähemmän vaahtoava. 
Maistuu ilotulitusrake  lta. Lämmin, 
varmaan halpa laageri. Helpos   juota-
va talouskalja.

6. sija: 
Õllenaut Sauna alus (19/30 piste  ä)
Sitruunainen kaikkien raa  laisten 
mielestä. ”Varmaan vehnää”. ”Ei 
lempi ”olu  yyppini””. Hiivainen pinta, 
nahkainen.

7. sija: 
Karksi Blond Munk (19-/30 
piste  ä)
Ei vaahtoa, maistuu kalan-
ruoalta. ”Pyöree, ve  nen, 
rantainen”. ”No nyt on hyvä!” 
Soikea ja notkea, mut on myös 
laimea.

8. sija:
Saku GO ALKOHOLIVABA nisuõ-
lu (18/30 piste  ä)
Raa   sääs   kasvonsa arvostele-
malla tämän ansaksi viritetyn al-
koholi  oman oluen illan toisiksi 
huonoimmaksi. Kommenteissa 
ei sanoja säästelty (tärkeimmät 
huomiot koroste  u):
- Hiivainen, maanalainen, 
parru, pömpäy  ävää
- Tumma õlu, maamainen 
maku. Jotain outoa tässä on, ei 
doka  ava
- Paljon vaahtoa. Perunan 
makuinen. Ei doka  ava.

4. sija: 
Lucky Buddha (20/30 piste  ä)
Saippuainen ja tukeva jälkima-
ku. Maistuu roomankyn   lältä. 
Ve  nen. Ensi vilkaisulta alko-
holiton, maku kuitenkin voima-
kas ja kompensoiva. 

*Arvosteluista on sitä vaikeampi saada 
selvää, mitä pitemmälle ilta eteni



9. sija: 
Leff e Brune (13/30 piste  ä)
Oluesta kertoo paljon, jos se rankingissa putoaa alle alkoho-
li  omien veljiensä. Turpeenmakuinen, kuin sammalta söisi. 
RIKOS konsanaan. ”En meinannut muistaa juoda”. HAUTA-
JAISBISSE. Viskibukee. Ei doka  ava. Hedelmäinen tuoksu, 
raskas, nau   misbisse.

Raadissa puuhastelivat Mauri ”mä join jo” Sandberg, An    ”kaikki 
maistuu raketeilta” Nuikka sekä Karri ”hiivaa” Suominen. Oluen kaa-
dosta tälle tunkkaiselle herrakerholle vastasi tasa-arvovaltuute  ujen 
iloksi Sonja Andberg. Fukseja ei vahingoite  u olu  ltaman aikana.

 Lääketieteen kandidaatti  
 Lääketieteen lisensiaatti

Esperi Terveyspalvelut ja Meditalo Oü kuuluvat Esperi-
konserniin, joka on yksi Suomen suurimpia hoiva -ja 
terveyspalveluyrityksiä. Työllistämme vuosittain satoja 
yleis - ja erikoislääkäreitä kunta -ja yksityissektorille. 

Kauttamme voit työskennellä esim. terveyskeskuksessa tai 
sairaalassa eri tehtävissä. Etsimme juuri sinua kiinnosta-
van työpaikan. Tarjoamme markkinoiden kilpailukykyi-
simmän korvauksen ja ison konsernin edut. 

Ota yhteyttä: 
Matti Jakonen, 043 848 6827, matti.jakonen@esperi.fi 
www.esperi.fi  |  www.meditalo.ee

Tule meille töihin!







Smälläättörin testamentti
 Näinä syksyn jo pimentäminä päivinä toinen ja tältä erää 
viimeinen SML-edustajuuskauteni lähenee jo maaliviivaa. Vauh   on 
ollut kaikkea muuta kuin tasainen, ei edes kiihtyvä. En aio edes yrit-
tää valehdella, e  ä olisin muu  unut jotenkin kaiken taitavaksi jär-
jestöihmiseksi. Hell no. Enemminkin olen ymmärtänyt miten paljon 
maailmassa on asioita ja ilmiöitä joita en ymmärrä, ja miten hienoa 
on se, e  ä joku on aina  lanteen päällä tai valmis kapuamaan sinne. 

 Tämän kevään vääntö 10-vuoden hyväksilukusäännöstä (niin, 
muistaako joku vielä senkin aivopierun?) terävöi    minulle sen, 
miten laki todellakin on vain tulkintaa varten. Kullakin on tulkintan-
sa, ja joskus on todella vaikea o  aa selvää, kenen on eniten oikea. 
Kliseistä sanahelinää tai ei, samainen keissi myös vahvis   uskoani 
medisiinareiden keskuudessa vallitsevaan ystävyyteen. Sain valeh-
telema  a kylmiä väreitä kokouksessa, jossa Suomessa opiskelevat 
kollegat kertoivat seisovansa asiassa meidän puolella silläkin uhalla, 
e  ä se vaarantaa heidän omat hyväksiluku- ja työmahdollisuutensa.

 Täh  hetkien takia voinkin todeta, e  ä kyllä vaan kanna   . 
Aloi  aessani ekana vuonna TaSLOn  edo  ajana, olin autuaan koke-
maton järjestötoiminnasta ja puolivahingossa mukana, koska miks 
ei (kyynisty  yäni olen alkanut kysymään itseltäni uusien haasteiden 
kohdalla ”miks joo?”, ja tämä on rajoi  anut kokeilujani aika lailla. 
En suosi  ele.) Koko järjestösoppa tuntui mahdo  omalta savotalta, 
joten o  n tavoi  eekseni hallita edes oman ton   ni miten kuten. Al-
kuaskeleista sen verran, e  ä ainoa palaute jonka sain, oli siitä miten 
”  edo  ajan homma aina sakkaa”. Ehkä loppuvuo  a kohden sain 
paranne  ua. Palaute  a ei ainakaan tullut. 

 Takaan, e  ä SML-pes   siihen astuessani oli minulle vähin-
tään yhtä vieras kuin seinänaapurini. En siis todella ymmärtänyt mi-
tään lääke  eteen opiskelijoiden työvoima/koulutus/jne -polii   sista 
kysymyksistä. Pari viikkoa hallituksessa roiku  uani olin lääkärilehden 



etusiv… etusisäsivun ty  önä. Puhuin toki medisiinareiden rekrytoin-
 kul  uurin vioista, olihan se hyvin luontevaa henkilölle, joka ei ollut 

koskaan alan töitä hakenut. Mu  a kuten elämässä aina, jostain on 
aloite  ava. Useimmiten vieläpä ennen kuin tuntee olevansa valmis 
aloi  amaan. 
 Se siis siitä. Aja  elin ensi vuonna keski  yä enemmän viih-
deosastolle, sillä osuuteni edunvalvonnan saralla on nyt tehtud. 
Toivon, e  ä seuraava hallitus pitää mielen yhtä nöyränä ja huumorin 
yhtä hölmönä kuin edeltäjänsä, ja e  ä SML-edustaja o  aa kaiken 
ilon ir   ai  opaikastaan kahden maan välissä. 

Kuvassa smälläättöri (vas.) toteuttamassa jo etukäteen lupaustaan viihdepuolelle 
keskittymisestä. Oikealla hänen paras ystävänsä.

BadAss Dr. Kakrinainen a.k.a. Anni Kakriainen



NELJÄN TÄHDEN 
ERIKOISTUMIS- 

SAIRAALA





Päätoimittajan läpätykset ja ensi kes än jännäkakat!
 
 Taas on se aika vuodesta, kun pääsee käyttämään niitä 
pieneksi kutistuneita luovuus-hermosoluja. Caputin luominen tällä 
kertaa oli stressittömämpää ja helpompaa, kun sen oli jo kerran 
tehnyt. Uudesta Vallikraavin asunnosta ei tällä kertaa ole kuulunut 
yhtään niin paljon kirosanoja ja vollotusta, kun kuva ei tottele tai 
tekstipalkki ankkuroituu sivun reunaan. Oikeastaan on ehtinyt pal-
jon miettimään muuta ja keskittymään opiskeluun ja tulevaisuuteen 
enemmän. 
 Neljännen vuosikurs-
sin opiskelijana, voin sanoa, 
että lähes kaikilla meillä on 
jännitystä ja odotusta ensi 
kesään. Itse vielä viime kesä-
nä en ajatellut tai jännittänyt 
asiaa sen kummemmin. Is-
tuessani Lahden Apple-kau-
pan tiskin takana, heräsin 
siihen totuuteen, että minun 
pitäisi ensi kesänä jo osata jo-
tain!  Se hetki, kun astelet lääkärin huoneeseen ja toteat, että minähän 
oikeasti olen täällä lääkärin sijaisena ja jono potilaita odottaa oven 
takana. Kysyinkin vähän ryhmäkavereilta, miltä heistä tuntuu ja hain 
heiltä vertaistukea omaan jännitykseeni. ”Jos avantoon tippuu, niin 
onhan se kamalaa, mutta ei siinä auta muu kuin uida.” Okei, onhan se 
asia niin, ettei siellä oikeasti yksin ole ja seniorit saavat kyllästymiseen 
asti puheluita. ”Kuka, mitä, miten, häh?”
 Osa kurssikavereistani myös suunnittelee profylaktisen vat-
sansuojakuurin aloittamista, ja vaikka asiat menisivät ns. ”ketuilleen”, 
niin aina on osaston vessa, jossa voi mennä sikiöasentoon ja itkeä. No 
ei kai! Jokainen valmistunut lääkäri on varmasti kohdannut tilanteen, 
jossa ei ole jotain osannut. Totuushan on oikeasti se, että ”kukaan ei 
ole seppä syntyessään” ja ”syteen tai saveen” toimii tässä tapauksessa 
hyvänä mottona, sillä ollaanhan me vasta opettelemassa. Jännittää se 
silti. 



Itse olen huomannut, että toimin kaikista parhaiten juuri tuolta ”avan-
nosta” käsin. Lopulta sitä kuitenkin huomaa, että kyllähän minä tämän 
osaan ja ennen pitkää potilas kuin potilas taittuu helposti (joskus toki 
tekemällä lähetteen erikoislääkärille). Oman taitonsa tietää vasta, kun 
sitä harjoittaa. 
 Oma jännitys helpottaa, kun pääsee puhumaan asioista ryhmä-
kavereiden kanssa ja totuus on se, että kaikki meistä on tai on ollut jo 
samassa veneessä. TaSLO on vielä suhteessa pieni kandiseura, mutta se 
sisältää sitäkin enemmän voimaa ja yhteisöllisyyttä. Kukaan meistä ei 
jää yksin ja apua saa sitä pyytämällä. Aina löytyy joku kenellä on sen 
verran aikaa, että ehtii auttaa kaveria. 

Hyvää loppusyksyä ja talvea toivottaa,
Juuso 
Caput Lignumin päätoimittaja

heidi.ojala@kaksineuvoinen.fi, 040 484 6177



Interaktiivisia 
asiakaskohtaamisia 

ratkottaviksi erikoislääkärin
johdolla
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