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Puheenjohtajan palsta         Tartossa 17.5.2013

Kollegiaalisuus 
- Virossa opiskelevan suomalaisen medisiinarin näkökulmasta

Minä näen kollegiaalisuuden hyvinä käytösta-
poina työtovereita kohtaan, toisten huomioi-
misena ja avunantona. Arkiatrimme Risto Pel-
kosen sanoja lainaten; kollegiaalisuus on reilua 
työtoveruutta. Kollega on toinen lääkäri, mutta 
mielestäni muuta henkilökuntaa kohtaan tulisi 
myös käyttäytyä yllämainittujen tapojen mu-
kaan. Olemmehan kuitenkin töissä yksi tiimi. 

Olen vasta neljännen vuoden opiskelija ja luulen 
kollegiaalisuus käsitteen muokkautuvan vielä 
työkokemuksen karttuessa. Olen todella onnel-
linen siitä, että meillä taslolaisilla on niin hyvä 
yhteishenki. Sitä uskonkin kollegiaalisuuden
olevan – yhteenkuuluvuuden tunnetta.   

Hippokrateen valassa lääkäri vannoo opet-
tavansa poikiaan. Lääkärin ammatti eroaakin 
muista ammateista siinä, että nuorta lääkäriä 
ei kannusteta tekemään virheitä oppiakseen, 
vaan kokeneemmat lääkärit jakavat tietoa ja 
osaamista nuorten kanssa. Sitä kautta lääke-
tiede kehittyy.  

Kollegiaalisuus on Lääkäriliiton vuoden teema ja SML-liittokokouksen työryhmän in-
noittamana myös ensimmäisen puheenjohtajapalstani aihe.

Suomessa lääkäriksi kasvaminen ja siihen liittyvä etiikka ja kollegiaalisuus on suuri ja 
tärkeä osa opintoja. Suomessa opettajat kutsuvat lääketieteen opiskelijoita kollegoiksi 
jo ensimmäiseltä vuosikurssilta lähtien. Tällä tavoin kasvaa pikkuhiljaa käsite kollegiaa-
lisuudesta.

Virossa sairaalayhteisö on hierarkisempi ja harva opettaja kutsuu oppilaitaan kollegoik-
si ennen klinikkavaihetta.  Toisena opiskeluvuotena etiikan kurssin aikana kollegiaalisu-
udesta kyllä keskusteltiin kansainvälisen ryhmämme kesken. Olisikin mielenkiintoista 
käydä samoja keskusteluja nyt virolaisten opiskelijakollegoidemme kanssa.



Meidän opiskelijoiden on myös hyvä muistaa ettemme kilpaile toisiamme vastaan; tie-
don pimittämisestä ei hyödy kukaan. 

Tämän lehden ilmestyessä kevätlukukausi lähestyy loppuaan ja moni meistä on menos-
sa ensimmäistä kertaa amanuenssiksi tai lääkäriksi. Tämä onkin siksi oiva hetki pohtia 
kollegiaalisuutta - miten sinä taslolainen käsität sen? 

Lopuksi haluan kiittää kollegoitani ketkä ovat tukeneet, kuunnelleet ja iloinneet kans-
sani rankan koulumme ohella. Yhdessä olemme vahvoja.

Maria Appelberg
Kirjoittaja on 4. vuosikurssin opiskelija, kollega ja TaSLOn puheenjohtaja

VASTUULLISTA ERIKOISSAIRAANHOITOA 
– NYT JA TULEVAISUUDESSA

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tuottaa laadukkaita, vaikuttavia ja terveyttä edistäviä erikoissairaanhoidon 
palveluita alueensa noin 65 000 asukkaalle. Kuntayhtymän muodostavat Kemin ja Tornion kaupungit 
sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat.

Länsi-Pohjan keskussairaala sijaitsee 
Kemissä, Perämeren rannalla, hyvien 
kulkuyhteyksien varrella. Psykiatrinen 
sairaalahoito tuotetaan Keroputaan
sairaalassa Torniossa. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 
työskentelee noin 1000 henkilöä. Pienessä 
sairaalassa asioiden hoitaminen on 
mutkatonta ja keskustelua käydään yli 
ammattialojen. 

Sairaanhoitopiiri tarjoaa 
henkilökunnalleen myös hyvät 
mahdollisuudet täydennyskoulutukseen. 

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
   www.lpshp.fi 



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 
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High five! – Elämää klinikan ytimessä

Kahdeksan lukukauden jälkeen minä ja kurssikaverini olemme löytäneet itsemme 
kliinikan sykkeestä, 5. vuoden ytimestä. Suomessa opiskelevat kollegat ovat usein ih-
metelleet viidettä vuottamme, johon on saatu mahdutettua melkeinpä kaikki klinikan 
kurssit, sisätauteja ja kirurgiaa lukuunottamatta. Kahdeksaan kuukauteen mahtuu las-
tentaudit, silmätaudit, ihotaudit, psykiatria, neurologia, naistentaudit, korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit. Lisäksi välillä seikkaillaan päivystyslääketieteen parissa ja vuoden kruu-
naa kromosomien askartelu genetiikan maailmassa. Vuosi on vähintäänkin monipuo-
linen ja medisiinarin muistikapasiteettia venytetään jälleen kerran. Silläkin uhalla, että 
kuulostan yliopiston promootterillta, opiskelu on mielenkiintoista, hauskaa ja mo-
nipuolista. Kuudennen vuoden tervisehoiu-kursseista kuulleena uskallankin jo väittää, 
että kulunut vuosi on lääkiksen paras.

Kieli ei ole enää este, välillä tosin hidaste. Yllätyksek-
semme pärjäsimme hyvin myös psykiatrian prakseis-
sa. Ilmeisesti maastoutumisemme valtaväestöön ei 
kuitenkaan ole ollut täysin onnistunutta, kun opettajan 
puhutellessa muita nimeltä, minä ja Rosina saimme 
tyytyä kollektiiviseen nimeen “Soomlased”. Toisaalta, 
ymmärrän kyllä opettajaa, ei minullakaan pokka pitäisi 
jos vierekkäin istuisi rusina ja kesä. Joskus pieniä kult-
tuuritörmäyksiä tulee myös ryhmäläistemme kesken, 
kuten sain vuoden alussa huomata. Innosta pinkeänä 
maanantai-aamuna joululoman jälkeen toivotin kolle-
goille hyvät uudet vuodet. Vastauksesi sain hermostu-
nutta naurua ja kauhun sekaisia katseita. Viimein joku 
uskalsi kertoa, että hyvää uutta vuotta ei saa toivottaa 
enää 7.1. jälkeen, sillä tämä tuo huonoa onnea.  Onnek-
si tämäkin katastrofi on “pöörduv” – kunhan tuo pullon 
kuohuvaa. Tämä siis vinkiksi teille aikaan, jolloin joulu-
loma ei ole enää sitä kuuluisaa kahta kuukautta.

Jos saisin valita jonkun supervoiman, valitsisin venäjän kielen salat. On ennemmin 
sääntö kuin poikkeus, että praksilla potilas puhuu vain venäjää. Useampaan otteeseen 
on meidät jätetty ummikkoina täysin venäjänkielisen potilaan luokse. Että pärjäilkää. 
Yksi hienoimmista prakseista oli psykiatrian delirium-praksi, jossa näytettiin 40min vi-
deo venäjää puhuvasta potilaasta delirium-oireineen. Joka 30 sekunnin jälkeen opet-
taja pysäytti videon ja kysyi mitä potilas ja lääkäri olivat keskustelleet. Noin kymmenen-
nen pysäytyksen jälkeen opettaja tokaisi “Ai, te ette tosiaan taida osata venäjää”. Praksi 
jatkui tästä huolimatta kuitenkin samalla tavalla loppuun asti. 
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Klinikassa törmäämme uuteen jännittävään vapaa-aika –konseptiin.  Koulupäivän lop-
puessa lounaaseen on aikaa pyöriä salilla, kaupoissa, kahvilla sekä unten mailla sydä-
mensä kyllyydestä. Itse törmäsin tähän uuteen käsitteeseen hieman myöhäisherän-
neenä vuoden alusta, kun kandiseuran vetovastuu siirtyi uusiin käsiin. Myönnän, pyörin 
ensimmäisen kuukauden kuin pilleri purkissa.  Uusi olotila vaati pientä analysointia - 
toden totta, minulla ei ole ollut näin paljon vapaa-aikaa sitten ala-asteen ekan luokan. 
Parin viikon jälkeen olin yhtä suurta kysymysmerkkiä, ei kai sitä ihminen voi koko ai-
kaa opiskella, käydä treenissä tai syödä? Vapaa-aikani sai jännittäviä muotoja, kokeilin 
kutomista, leivontaa sekä noudatin lahjaksi saamaani Koduperenaisen koduraama-
tua.  Ostin jopa 1000 palan palapelin ja suostuin vetämään luistelutreenejä perjantai-
aamuisin klo 7. Palapeli on nyt valmis ja keittiön tasot kiiltää. Kai tähän vapaa-aikaan 
voisi vaikka tottua. Tosin vuoden päässä siintävä työelämä tuskin mahdollistaa klo 14 
päikkäreitä.  Nauttikaamme siis nyt.

Viitosen keväästä lähtien on ilmassa ollut myös ri-
paus haikeutta. “Tämä on nyt vika 3. maaliskuuta” 
–tyyppiset lausahdukset ovat tulleet tutuiksi. Osit-
tain odottaa kovasti jo Suomeen pääsyä, töitä ja 
uusia kuvioita. Monet käyvät tekemässä viikonlop-
pupäivystyksiä kokemuksen ja taloudellisen tuen 
toivossa. Päivystysvuoron jälkeen onkin hauska 
vaihtaa kuulumisia ja kiinnostavia caseja muiden 
kanssa – kollektiivista oppimista parhaimmillaan!

Töiden jälkeen on tosin mukava käpertyä 
jälleen koulun penkille ilman vastuuta ja 
pirisevää puhelinta. Nyt kun viimeinen 
kalenterivuosi Tartossa on oikeasti pol-
kaistu käyntiin tekee mieli vähän jarrutella 
ja fiilistellä opiskelijan elämää ja Viron 
erikoisuuksia; riiteleviä lääkäreitä aamu-
konferensseissa, äksyjä sekretäärejä, rii-
dehoidutätejä ja niitä sataa ettekannetta. 
Tarinan voikin lopettaa Rosinan mielestäni 
täydelliseen mietelauseeseen “On tää aika 
mennyt kyllä tosi nopeesti, mutta ollaan 
me kyllä oltukin täällä ihan h*lvetin kauan”.

Suvi Loukkola
kirjoittaja on 5. vuosikurssin opiskelija



Työ tä  ta r jo l la

Kaikkea löytyy, tule ottamaan paik-
kasi osaajien joukossa. Kouvolan 
terveyspalvelut Ratamo tarjoaa moni-
puolisesti erilaisia lääkärintöitä perus-
terveydenhuollossa ja erikoissairaan-
hoidossa. 

Avustamme myös  asunnon 
löytämisessä.

Lisätietoja ja hakemusten lähetys

Ylilääkäri (vastaanottotoiminta) 
Sami Loimas 
sami.loimas@kouvola.fi

Sairaalapalveluiden vastaava lääkäri 
Kalevi Karjalainen 
kalevi.karjalainen@kouvola.fi

Ylilääkäri (ensiapu/päivystys) 
Kimmo Salmio 
kimmo.salmio@kouvola.fi

Haluatko pä i v ys tä ä  vai kiinnostaako 
kot i s a i r a a n h o i to? k i r r a ta i s i s ätau d i t?  
Vai oletko sisimmässäsi p e r h e l ä ä k ä r i? 
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Suomen Medisiinariliiton (SML) sivuilla lukee suurin piirtein seuraavasti “SML on 
suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliit- to … 
Medisiinariliiton tärkeimpänä toimintana on pitää lääketieteen opiskelijoita kos- ke-
vat asiat esillä valtakunnallisessa keskustelussa ja ottaa kantaa kaikkia opiskelijoita ko-
skeviin kysymyksiin. Toiminnan pääpainopisteet ovat harjoittelua ja työskentelyä kos-
kevassa valvonnassa sekä kaikkia tiedekuntia koskevissa koulutuksellisissa asioissa.” 
Miten se käytännössä koskettaa meitä?

Tartossa on tällä hetkellä reilut sata suomalaista lääketieteen opiskelijaa. Näin suuren 
joukon etujen huolehtiminen on helpointa tehdä yhdistyksen avulla. Meidän etujamme 
ajava kandiseura onkin ollut tukenamme jo kahdeksantoista vuoden ajan. Muodosta-
mamme yhteisö huolehtii monien itsestäänselvyydeltä tuntuvien etujen turvaamisen 
stetoskoopeista lääkärilehteen. TaSLO pitää yhteyttä Suomen lääkäriliittoon, Valviraan 
ja moneen muuhun yhteistyö tahoomme. TaSLO kehittää koulutustamme ja vaikuttaa 
yliopiston suuntaan yhdessä virolaisten kollegoidemme kanssa. 

Tämä ei vielä kuitenkaan riitä. Ollessamme Suomen Medisiinariliiton jäseniä, saamme 
tarvitsemamme äänitorven lahden toiselle puolelle. Pääsemme kertomaan mielipi-
teemme meitä koskettaviin lainsäädännöllisiin asioihin, kuten laillistamisviiveeseen, 
eurolääkärivaiheeseen ja Valviran lupa-asioihin.

Suuri osa tästä vaikuttamisesta jää kokousmuistioiden väliin, mutta parhaiten tulok-
sen huomaa, kun lähtee Suomeen töihin. Valviran lupa-asiat hoituvat, vaikkakin edel-
leen hitaasti. Jokaisella suomalaisella lääkärillä on mielikuva meistä, useimmiten hyvin 
positiivinen. Tiedämme jo mihin varautua töihin lähtiessä, kiitos lääkäriliiton ja spon-
sorien koulutuksien.

Meidän eduksemme ääni kulkee kahteen suuntaan. Muutaman kerran vuodessa SML 
kokoaa opiskelijat kaikista lääkiskaupungeista keskustelemaan koulutusta ja opiskeli-
jaelämää koskettavista asioista. Tarkoituksena onkin implementoida parhaita jo 
valmiiksi hyviksi todettuja tapoja Suomesta. Uusimpana esimerkkinä on tällä hetkellä 
suunnitteilla oleva “kliinisten taitojen käytännön kurssi”. Tavoitteena on luoda vertais- 
opetuksen periaatteella toimiva kurssi, jossa opiskelijalle opetetaan kädestä pitäen 
hyödyllisiä kliinisiä tutkimusmenetelmiä.

Eemil Partinen
kirjoittaja on 4. vuosikurssin opiskelija ja Suomen Medisiinariliiton varapuheenjohtaja

SML-terveiset

SML helpottaa jokapäiväistä eloamme.



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  
 

TULE TEKEMÄÄN TYÖTÄ  
OMILLA EHDOILLASI

Mediverkossa huomioimme 
toiveesi työajan ja työn sisällön 
suhteen. Tarjoamme sinulle 
kilpailukykyisen palkan ja 
monipuoliset työsuhde-edut.

Lue lisää: www.mediverkko.ee, 
www.mediverkko.fi sekä www.
mediverkkopartners.fi

Ota yhteyttä! 
 Tartossa sinua palvelevat:

Merili Luht,  
merili.luht@mediverkko.fi

Anna-Kaisa Tuomi, 
anna-kaisa.tuomi@mediverkko.fi

Kaisa Järvi,  
kaisa.jarvi@mediverkko.fi



Tartto-leskien kertomuksia – etäsuhde Suomessa asuvan 
puoliskon näkökulmasta

”Mä pääsin lääkikseen Tarttoon!”, ilmoitti poikaystäväni heinäkuussa 2012.

Yllättäen ensimmäinen tunne ei ollut paniikki, vaan enemmänkin innostus siitä, että 
pääsee sitten itse joskus käymään uudessa paikassa. Kaukosuhde ei yhtäkkiä pelotta-
nut vaan suhtauduin asiaan jopa aika rauhallisesti. ”Kyllähän me nähdään aina viikon-
loppuisin” ja ”Mäkin opiskelen täällä Helsingissä niin en ehdi edes ajatella koko asiaa”, 
mietiskelin kuultuani uutisen. Kyllähän tästäkin nyt järjellä selviää, Tartto on kuitenkin 
lähempänä kuin esimerkiksi Rovaniemi; helppo homma siis!
 
No juu ei ollut – ainakaan aluksi.

Ensimmäiset sunnuntait meni itkien kun en halunnut, että kukaan lähtee yhtään mi-
hinkään Viroon takaisin. Punaiset silmäni olivat tuttu näky Länsiterminaalin työnteki-
jöille, jotka valitettavasti useamman kerran todistivat sunnuntaista surkeuttani. En ol-
lut kovinkaan ilahtunut uudesta tavastamme seurustella ja pahasta mielestäni kärsivät 
ensimmäisten viikkojen aikana niin perhe kuin ystävätkin.

Onneksi kaikkeen tottuu. Nyt ensimmäisen lukukauden jälkeen viikonloppuvierailut 
ovat osa arkipäivää ja menot on oppinut järjestämään niiden mukaan. Poikaystävän 
kahden viikon poissaolo Suomesta ei enää olekaan katastrofi, vaan enemmän aikaa 
itselle ja omille tekemisille. Tartossakin on ollut kiva vierailla, eikä se enää tunnu niin 
kaukaiselta paikalta kuin alussa. Jälkeenpäin ajateltuna olisi myös pitänyt ajatella suh-
teen toista osapuolta eikä vaan valittaa omaa kurjuuttaan ja ikäväänsä.

En suosittele kaukosuhdetta kaikille, mutta ei tämä ole niin kamalaa kuin uskoisi.

Tartto on varsin mukava pikku paikka, ja siellä on helppo vierailla. Lääketieteen opiskelu 
on ilmeisen rigoröösiä ja rankkaa. Elän tässä menossa mukana – parisuhde on yhdessä 
kokemista, mikä onnistuu myös etänä.

Vastavuoroisen etäkokemisen kannalta suurimmaksi – joskaan en suureksi – ongel-
maksi olen kokenut taloutemme siivousjärjestelyt. Vaimoni väittää, että minun kuuluisi 
siivota useammin ja perustelee asiaa seuraavasti. Viikon siivousvastuun kuuluisi olla 
pääasiallisesti minulla sen johdosta, että hän ei itse voi Tartosta käsin siivota Helsin-
gissä sijaitsevaa asuntoa. Sinänsä hyväksyn tämän kontention. Toisaalta tässä tilantees-
sa kuuluisi kuitenkin myös huomioida se, että keskimäärin en halua siivota.

Ceteris paribus, Eeva on mukava välillä saada syliinkin. :)
-Jussi Palomäki

-Laura Koivisto
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Jos vaikka viisi vuotta sitten joku olisi kysynyt olenko valmis etäsuhteeseen, olisin vas-
tannut kielteisesti. Nyt kun kuitenkin muutama vuosi takaperin tajusin olevani etä-
suhteessa, viikon tai kahden välein tapahtuvat reissaamiset Tarttoon avasivat minulle 
ikään kuin toisen elämän, kaverit ja kosketuspinnan uuteen maahan ja kulttuuriin. 

Vapaa-aika sai uuden merkityksen. Kiireisen arjen lisäksi viikonloppuihin kuului vuoron 
perään matkustamista rapakon toiselle puolelle. Yllätyksekseni huomasin, että järjeste-
ly ei ollut suinkaan vaikea, mutta söi ennennäkemättömästi aikaa. Sopeutuminen ti-
lanteeseen kävi kuin itsestään, mutta on vaatinut molemminpuolista vastaantuloa ja 
sitoutumista matkusteluun ja parisuhteeseen panostamiseen. Viikot Suomessa ovat 
ikävä kyllä yksinäisiä ja vaikka Skype kätevä kapistus onkin, se ei kyllä korvaa fyysistä 
läsnäoloa. Iloksemme FlyBen mainiot lennot viimeaikoina ovat olleet korvaamatto-
mana apuvälineenä. Lennujaaman setämiehen kanssa on väännetty kättä 8kg rajasta 
useampaan otteeseen. 

Asiaa on tietysti helpottanut myös se, että olen viihtynyt Tartossa erinomaisesti ja niin 
hullunkuriselta kuin se kuulostaa, Tartto tuntuu minullekin kuin toiselta kodilta - MyFit-
nessin salikortti löytyy lompakosta ja tuttuja tulee kadulla vastaan. Tartosta on löytynyt 
paljon uusia ystäviä ja olen onnekas että olen saanut sovitettua kiireisen työelämän 
haasteet ja lähes jokaviikkoisen matkustamisen. Alussa kollegat luulivat minun pyörit-
tävän jonkinlaista viikoittaista viinarallia mutta sittemmin on havahduttu siihen että 
Viroon voi olla muutakin asiaa.

Seuraavaksi haasteena onkin sopeutua siihen, että tämäkin ilo loppuu pian ja päästään 
elämään yhden maan rajojen sisäpuolelle – itse asiassa jopa samaan kämppään. On-
han sekin uusi muutos, tosin erittäin miellyttävä sellainen. Vuoden 2014 alusta alkaen 
odotan mm. suunnittelemattomia viikonloppuja, harvempia käyntejä Helsinki-Vantaal-
la, yhteisiä arki-illallisia ja taistelua aamun Hesarista. 

-Matti Korhonen

Kiitokset: Laura Koivisto ja Juuso Tainola (CI), Eeva (CIII) ja Jussi Palomäki, Suvi Loukkola (CV) ja 
Matti Korhonen
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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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Raatusen CoMarketin ”opiskelijaviini”-tarjonnasta punaviinien osalta, 
empiirinen testi

Savolainen A., Erlandsson M., Kupiainen H.

Abstrakti: Tartto on yksi maantieteellisen alueensa opiskelijaystävällisimpiä kaupunke-
ja, mutta valitettavasti meille rypälejuomien ystäville tarjonta on näennäisen heikoh-
koa. Vaikka Georgian viinien valikoima ohittaakin monin verroin kotopohjolan vastaa-
van, viinitarjonnan yleinen yksipuolisuus sekä monesti tuotekuvausten vaillinaisuus ja 
osaavan henkilökunnan puute rajoittavat mahdollisuuksia nauttia jumalten juomasta 
sille luonnostaan kuuluvan arvokkuuden ja riemun saattelemana. Tämän huomattavan 
puutteen johdosta ryhmämme uhrautuvasti kokoontui opiskelija-asuntolan asukkai- 
den suosiman kaupan viinihyllystä henkilökunnan suosittelemien tuotteiden ääreen 
testaamaan, josko suosiota voisi tässä tapauksessa pitää laadun takeena. Testaajien eri-
ävien makumieltymyksen lisäksi testauksen laatua pyrittiin korottamaan laajentamalla 
testiä mahdollisilla viinin kylkiäisillä. Näin pyrimme saamaan kerrottavaksi empiiristä 
tietoa testatuista viineistä ja siten päätyä joko suositukseen tai varoitukseen vaarasta. 
Tarton Yliopiston hyväksymien arviointiperusteiden lisäksi testatuille viineille laskettiin 
p-arvot.

Avainsanat: viini, punaviini, opiskelijabudjetti, illanvietto, kauhistuksen kanahäkki

Menetelmät: Jokainen arvostelija antoi omaehtoisesti lasista juoden testatulle viinille 
arvosanan Tarton Yliopiston hyväksymien arviointiperusteiden mukaisesti asteikolla 
(parhaasta huonoimpaan) A, B, C, D, E, ja F, ja tähän arvioon perustuen arvioitiin myös 
hinta-laatusuhde. Viineille myös laskettiin p-arvot (puliarvo, kyseisen juoman tarjoama 
puhtaan etyylialkoholin määrä hinnan euroa kohden, yksikkö EtOHl/eur) sekä kerättiin 
mahdollisesti ilmenneet kommentit ja käyttö- ja tarjoilusuositukset.

Materiaalit: Tutkimusaineiston hankkiminen: Tutkijat Savolainen ja Kupiainen suun-
tasivat Raatuse 20:n CoMarketiin. Kupiaisen varhaisemmat kokemukset liikehuoneis-
tosta auttoivat löytämään viinihyllyn nopeasti, mutta yhtä pian selvisi, ettei paikalla 
ollut henkilökunta ollut tehtäviensä tasalla. Kohteliaasti pyytämällä hyllyjä täyttänyt 
rouva kuitenkin löysi jonkun, joka tiesi jonkun joka tiesi jotain kaupan viineistä ja niiden 
menekeistä. Meitä avustanut naishenkilö sanoi että tarjoushinnalla varustetut viinit 
myyvät parhaiten, mutta koska meillä ei ollut mahdollisuutta todentaa tätä nume- 
roista, on lähdekritiikki suotavaa. Päädyimme hetkelliseksi arvioimamme mielijohteen 
perusteella ostamaan kolme (3) pulloa (vetoisuus 0,75 litraa) ja yhden (1) pahvipönikän 
(vetoisuus 1,0 litraa) punaviiniä, makukuvailujen perusteella kuivasta makeaan.

Testin kulku käytännössä: Makutestien ajan koittaessa korkkasimme ensimmäisenä 
Viña San Juan –pullon (vuosikerta 2011; hinta 3,99euroa; alkuperä La Mancha, Espan-
ja, rypäleet Merlot, Syrah ja Tempranillo; p: 25,36 EtOHml/eur). Lasissa havaitsimme 
tummaa, rohkeaa punaisen sävyä, mikä oli selkeästi ristiriidassa mitäänsanomattoman 
hajun kanssa. Pullon takaetiketti lupasi huomattavan marjaisaa makua, mutta kukaan
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testiryhmästä ei pystynyt yhtään marjaa mausta tunnistamaan. Maku oli hapokas, 
mutta juotava. Tumman suklaan kanssa viini yllätti tuomalla suklaan makeutta miel-
lyttävästi esille. Viini kokonaisuutena oli se pelätty ”ihan ok” herättämättä mitään kum-
mempia tuntoja. Kupiainen arvioi viinin C:ksi, kun taasen Erlandsson ja Savolainen an-
toivat D:n jälkimmäisen kritisoidessa suhteessa korkeahkon hintaa väkevämpien tun-
teiden puuttuessa. Hinta-laatusuhteeksi arvioitiin kuitenkin kevyt plus, painon tullessa 
nimenomaan viinin juotavuudesta.

Toinen testaamamme viini oli 
Contenda-niminen pahvinen 
pönikkä (2,99euroa; Espanja; 
Garnache ja Tempranillo; p: 
41,81 EtOHml/eur). Viinin 
tuoksu laseissa toi erehdyt-
tävästi mieleen irtokarkit, 
mikä nosti testiryhmällä sekä 
kuvainnolliset että todelliset 
niskakarvat pystyyn. Maku 
kuitenkin taittui nopeasti 
ja viini osoittautui todella 
siedettävän makuiseksi ja 
helpoksi juotavaksi. Yllätys 
oli miellyttävä, ja ryhmä suo-
sitteleekin tätä punaviiniä 
piknik-käyttöön sekä helpon 
makunsa että helpon pak-
kauksensa johdosta. Viini soveltuu myös henkilöille, jotka eivät yleensä punaviinistä 
pidä, niin helppo viini on kyseessä. Suklaan kanssa viini ei toimi, mutta salaatin kanssa 
sekä spritzerinä (kuplavedellä laimennettuna) menee hyvinkin alas. Kaikki testaajat an-
toivat arvosanaksi C, ja hinta-laatusuhteeksi arvioitiin selkeä plus. Kritiikkinä mainit-
takoon etiketin kuvailu tuotteesta, jossa lupailtiin viinin sisältävän ”all the vibrancy of 
modern Spain”. Tutkimusryhmä haluaakin ilmaista huolensa EU-toveristamme, sillä 
mikäli kuvailu vastaa totuutta edes puoliksi, ei Pyreneiden niemimaalla mene lujaa, 
pikemminkin päinvastoin.

Kolmantena laseihimme solahti Villa Contia, tutkimuksen kalleinta viiniä (4,72eur; 
Lazio, Italia, rypäleistä ei mitään havaintoa; p: 18,27 EtOHml/eur). Edellisestä poiketen 
haju oli lähes täysin neutraali. Samaa emme valitettavasti havainneet maussa, joka ei 
lupaansa puolimakeaa ollut nähnytkään. Maku oli järkyttävän makea, ja sitä myös ku-
vattiin traumatisoivaksi ja nauseaa indusoivaksi. Pelastus saapui kuitenkin suklaa- ja 
spritzer-testien muodossa, joissa viini, yllättävää kyllä, toimi. Jos edellä mainitut testit 
olisivat olleet primäärikokeitamme, olisi arvosana saattanut olla C, tässä tapauksessa 
kuitenkin konsensus oli E, hinta-laatusuhteen ollessa oikeutetusti miinuksella.
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Testin ”kruunasi” Late Harvest, viekottelevalla etiketillä koristeltu pullo punaviiniä (3,19eur; 
Bulgaria; Cabernet-Sauvignon; p: 25,86 EtOHml/eur). Bulgariaa ei viinipiireissä yleisesti 
tunneta ja tämän maisteluelämyksen jäljiltä ymmärrämme hyvin miksi. Tutkimusryhmä 
haluaisi kuitenkin tähän väliin huomauttaa, ettei tutkijoilla ole mitään skismaa makeiden 
punaviinien suhteessa, mutta rajansa kaikessa, kuten seuraavasta käy ilmi. Viinin haju toi 
ryhmälle mieleen teolliset liuottimet. Tästä varoituksesta huolimatta arviota päätettiin 
jatkaa makutestiin. Viinin ensituntuma oli kevyesti makeahko, mutta jälkimaku oli rau-
tainen kuin ikenet vuotaisivat verta kovakouraisen hammaslääkärin jäljiltä. Suklaa, juus-
tot, ja spritzerointi toivat jatkuvasti samat tulokset, joten päätimme lopettaa testaamisen. 
Yksimielisesti annoimme Late Harvestille arvosanaksi F, ja koska kukaan ryhmästä ei joisi 
tätä viiniä vaikka ilmaiseksi saisi, lienee hinta-laatusuhteesta turha puhuakaan. Ihmetystä 
herätti, miten joku voi tällaista pullottaa. Eikö bulgarialaisilla viinitiloilla maisteta tuotetta, 
ja jos asia tosiaan näin on, niin miksi? Hyi yäk.

Pohdinta: Vaikka Tarton viinitarjontaa rikastuttavat mm. Vilden viinikellari sekä Vein ja Vine 
Rüütlillä ei täällä voi suin surminkaan väittää olevan huikeita makujen sinfonioita tarjolla 
pullolasteittain, lähikauppojen notkuvista alkoholihyllyistä huolimatta. Kuten tutkimustu-
loksemme osoittavat, välillä voi laumasieluinen opiskelija vahingossa löytää siedettävääkin 
viiniä. Emme silti suosittele kenellekään sokkona tarjousviineihin tarttumista, sillä riski koh- 
data jotain täysin sietämätöntä punaista litkua on kohtuuttoman suuri. Virolaisten viinin 
jälleenmyyjien tulisi ottaa oppia pohjoisen Alkosta, jossa jokaisen tuotteen lähes raivostut-
tavan tarkat kuvaukset ovat helposti saatavilla ja henkilökunta tuntee tuotteensa. Kunnes 
näin tapahtuu, tulisi jokaisen makuaistimiaan arvostavan viininostajan joko konsultoida 
aiheeseen perehtyneitä tuttavia, asioida yksinomaan Kaubamajan viiniosastolla, tai hank-
kia tietoa viineistä ennen kaupassa asioimista. Ohjenuoraksi viininostoon EI kannata ottaa 
korkeita myyntilukuja tai Raatusen opiskelijoiden suosiota.

Tutkimuksen yhteenveto:
Viña San Juan: D+, h/l varovainen plus
Contenda: C, h/l plus, paras p-arvo!
Villa Conti: E, h/l miinus
Late Harvest: F, h/l miinus

Raatusen opiskelijat: eivät tiedä viineistä mitään
CoMarketin henkilökunta: ei tiedä viineistä mitään

Kirjoittajat ovat Tarton Yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan kolmannen vuosikurssin opiskelijoita ja 
pitkänlinjan rypälejuomien lipittelijöitä sekä hyvän 
elämän ystäviä. Seuraavana rohkeana syöksynä tun-
temattomaan tutkimusryhmämme toistaa tutkimuk-
sensa, mutta tällä kertaa valkoviineillä.



 
 
Tule Pietarsaareen töihin!  
 
   
Meillä on tulevaisuuden terveydenhuollon  
organisaatio mukavassa ympäristössä.  
 
Tarvitsetko terveyskeskus- tai sairaalapalvelua?  
 
Olemme suosittu kesätyöpaikka.  
Kollegat ovat aina lähellä,  
henkilökunta ystävällistä ja auttavaista.  
 
Lisätietoja löydät www.sote.pietarsaari.fi 
johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström,   
pia-maria.sjostrom@pietarsaari.fi 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

- Sinua varten  
 
Palveluksessamme on nykyään noin 
1700 
osaavaa ammattilaista, jotka haluavat  
työskennellä asiakkaan parhaaksi 
 



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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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. 
 



29

ATÜK-kuulumisia

ATÜK tulee sanoista Arstiteaduskonna Ûliõpilasesindajate Kogu, mikä tar-
koittaa vapaasti suomennettuna Lääketieteellisen tiedekunnan opiskeli-
jaedustajien neuvostoa. ATÜKiin kuuluu 12 jäsentä, ja lääketieteen

ATÜK ajaa lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien etuja mm. yrittämällä vai-
kuttaa opetushenkilöstön valintaan kerran kuussa järjestettävässä lääketieteellisen 
tiedekunnan neuvostossa, johon kuuluvat niin dekaani, varadekaani, professorit sekä 
kourallinen muita edustajia. Opiskelijat muodostavat 20% neuvoston jäsenistöstä.

ATÜK koordinoi myös erilaisia hankkeita. Parhaillaan on työn alla nettiympäristön 
luominen, jossa opiskelijat ja opettajat voivat tehdä yhteistyötä opetusmateriaalien 
kehittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että õppematerjalide konskkondasta 
tulee löytymään mm. opiskelijoiden tekemiä eri aineiden konspekteja, joiden sisällön 
oikeellisuuden opettajat ovat tarkastaneet.

ATÜKin jäsenenä kuulun myös lääketieteellisen tiedekunnan neuvostoon, jossa vii- 
meisen reilun puolen vuoden aikana on viety läpi kaksi suurempaa uudistusta. Syksyllä 
neuvostossa päätettiin uuden, kokonaan englanninkielisen lääketieteen tutkinnon lan-
seerauksesta, ja samalla lakkautettiin nykyinen kaksikielinen tutkinto, koska se ei EU-
lainsäädännön puitteissa ole enää mahdollinen. TaSLO:n hallituksen kanssa yritimme 
vastustaa esitystä, koska mielestämme suunnitelma oli raakile, ja esimerkiksi opetta-
jien vaihteleva englannin kielitaito aiheuttanee opetuksen laadun heikkenemistä. Myös 
vuorovaikutus potilaiden kanssa vaikeutuu. Esitys äänestettiin kuitenkin neuvostossa 
läpi, ja ensi syksystä alkaen uudet ykköset opiskelevatkin koko kuusi vuotta englanniksi. 
Onnistuimme kuitenkin vaikuttamaan viron kielen opetuksen määrään, joka tuplattiin. 
Tämä siis koskee vain tulevien vuosien ykkösiä; uudistus ei vaikuta mitenkään meihin 
nykyisiin opiskelijoihin.

Toinen muutos, joka herätti paljon kohua ja keskustelua oli erikoistumisjakson, residen-
tuurin, piteneminen vuodella. Tämä siis koskettanee ainoastaan heitä, jotka päättävät 
kuusivuotisen urakan jälkeen jäädä erikoistumaan tänne Viroon. 
Keväällä korviini kantautui myös huhua, että tulevan syksyn luennot olisivat pakollisia. 
Dekanaatista asiaa tiedustellessani selvisi, että mikään sääntö ei ole luentojen suhteen 
muuttunut. Jokainen käyköön jatkossakin luennoilla oman omantuntonsa mukaan.
ATÜK tekee arvokasta työtä meidän opiskelijoiden hyväksi. Mikäli sinulla on mielessäsi 
jokin murhe opiskeluasioihin liittyen, voit ottaa yhteyttä minuun, ja välitän asian eteen-
päin. Lisätietoa ATÜKista löydät osoitteesta http://atyk.med.ut.ee/

Emmi Parkko 
kirjoittaja on 4. vuosikurssin opiskelija ja ulkomaalaisten opiskelijoiden ATÜK-edustaja

opiskelijoiden lisäksi edustettuina ovat myös hammaslääketieteen ja farmasian 
opiskelijat sekä erikoistuvat lääkärit -residentid. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on myös 
paikkansa neuvostossa.
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Eeva Palomäki, CIII



- Terveyskeskustyö 
- Sairaalapalvelut 

- Päivystykset 
- Privaattivastaanotto 

 
Tervetuloa töihin! 

  

Ota yhteyttä! 
Myyntijohtaja Vesa Niemi 

gsm +358 44 773 5835 
vesa.niemi@medgroup.fi 

www.medgroup.fi 
 

Med Group on 100% suomalainen terveydenhuoltoalan yritys.  
Päätoimialoinamme ovat ensihoito, lääkäripalvelut,  

suun terveydenhuollon palvelut ja hoivapalvelut.  

ellen.kajava@me
dgroup.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kotka on kaunis, merellinen 55 000 asukkaan puistokaupunki, vain reilun tunnin ajomatkan päässä 
pääkaupunkiseudulta. Alueen kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja asumis-
kustannukset edullisia. Kotkan terveyspalveluissa tehdään ennakkoluulotonta kehitystyötä, yhtenä 
esimerkkinä tulevaisuuden Hyvinvointipuistohanke yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon 
kanssa. 

 

LÄÄKÄRI TAI LÄÄKÄRIOPISKELIJA,  
 

haetko pysyvämpää työpaikkaa tai lyhyempää jaksoa vaikkapa osaksi YEK- tai 
erikoistumiskoulutustasi?  
 
Lisätietoja työpaikoistamme www.kotka.fi/laakarirekrytointi  
tai www.kotka.fi, kohdasta avoimet työpaikat.  
 
Kysy lisää terveysjohtaja Anne Hiireltä puh. 0400 838167,  
anne.hiiri@kotka.fi 
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Tarton salatut helmet 

Tartto tiivistyy monelle taslolaiselle kodin, Biomedicumin/kliinikumin ja keskustan 
muodostamaan kolmioon, jonka ulkopuolelle tulee harvoin eksyttyä. Vapaa-aikaa voi 
kuitenkin käyttää Tartossa muuallakin kuin pyörimällä Raekojalla tai harrastamalla 
baarihyppelyä Rüütlin varrella. Alle on kerätty muutamia kohteita, joihin kaikki taslolai-
set eivät varmasti ole useammankaan Tartto-vuoden aikana törmänneet, mutta jotka 
ovat ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Toimitus suosittelee! 

Karlova
Kaupunginosa Karlova viehättää kaksikerroksine puutaloineen ja puilla reunustet-
tuine katuineen. Kävelystä pitäville on tunnelma kohdallaan niin syyssateella, pimeänä 
talvi-iltana kuin aurinkoisena kevätpäivänä. Suositeltavaa on käydä katsomassa Kar-
lovan kartanoa ja puistoa (Salme-kadun keskustan puoleisessa päässä) sekä Karlovan 
pääkatua Täheä. Täheltä löytyy esimerkiksi kahvila Anna Edasi (Tähe 20) sekä lähes 
vastapäätä käytetyn tavaran kauppa Uus Elu. Ei pidä myöskään unohtaa romanttista 
jugend-tyylistä hotellia Villa Margarethaa eikä Rotalia-korporaation rakennusta - nekin 
molemmat Tähellä.

Antikvariaatti Riialla (Riia 7)
Vanhojen kirjojen ystävien kannattaa eksyä tähän ystävällisen palvelun intiimiin an-
tikvariaattiin hypistelemään kirjoja ja harjoittelemaan small talkia viroksi. Puutteel-
lista kielitaitoa ei karsasteta! Kannattaa myös kysyä matkalaukkuja, joissa on vanhoja 
postikortteja. Vanhoja neuvostoaikaisia kortteja selatessa saa mukavasti tunnin vie-
rähtämään. Kaveritkin ilahtuvat kortista Viron sosialistisesta neuvostotasavallasta! 

Supilinn
Keittokaupungista löytyy liuta vihannesten mukaan nimettyjä katuja, mikä riittääkin 
jo syyksi käydä ihmettelemässä tätä kaupunginosaa. Onhan Supilinnasta kirjoitettu 
kirjakin Minu-kirjasarjaan! Ennen Supilinnaan suuntaamista voi vaikka poiketa kasvi-
tieteellisessä puutarhassa kaupunginosan reunalla. Siitä voi hyvin jatkaa Emajoen ran-
taa pitkin puiden reunustamalle kujalle, joka vie mukavalle rannalle, ja kaupunkiin päin 
palatessa voi käydä katsastamassa Marja- ja Tähtvere-katujen risteyksestä löytyvän Ri-
ku-koiran muistomerkin. Supilinna päevad on kauniilla kevätsäällä oiva tilaisuus tehdä 
jotain aivan muuta - maata nurtsilla auringonpaisteessa tai kierrellä pihoilla, joiden 
portit paikalliset ovat avanneet vieraille.

Väike Vanemuise (Vanemuine 45A)
Kaikki tietävät Genialistiden ja Kink Konkin, mut-
ta myös klassisempaa kulttuuritarjontaa on Tar-
tossa paljon. Teatteri Vanemuisen pienempi sali, 
Väike Vanemuise, rempattiin viime syksynä tip 
top kuntoon ja kultaukset kimaltavat nyt entistä 
ehompina. Vanemuisen ohjelmistoon kuuluu

Teatteri Vanemuisen pieni sali
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niin näytelmiä ja konsertteja kuin oopperaa ja balettiakin, joten kielimuuri ei alemmil-
lakaan vuosikursseilla estä kulttuurin harrastamista. Tiukka budjetti ei myöskään ole 
esteenä: opiskelijaliput useimpiin esityksiin maksavat 6-9 euroa.

Tarton kierrätyskeskus eli Taaskasutuskeskus (Puiestee 114, pihan perällä)
Oletko aina halunnut käsikäyttöisen ompelukoneen, kokoelman vodkapikareita tai 
neuvostoliittolaisia LP-levyjä? Tarton kierrätyskeskus on jännittävä kokoelma talousta-
varoita, astioita, kankaita, neuvostoaikaisia leluja, postikortteja ja sekä alkuperältään 
että käyttötarkoitukseltaan epämääräistä pikkutavaraa. Eteisessä olevat kirjahyllyt not-
kuvat pölyn peittämistä kirjoista. Paikalle kannattaa mennä avoimin ja seikkailunha- 
luisin mielin. Kassalla olevan mummon kanssa voi yrittää tinkiä (suurin osa hinnoista 
keksitään lennosta) ja käsidesi kannattaa ottaa matkaan. Kierrätyskeskus sijaitsee sot-
kuisen, puita kasvavan sisäpihan perällä, mutta löytyy kyllä.
HUOM! Ei missään nimessä homeallergikoille!

Saalis kierrätyskeskuksesta: eriparisia leipälautasia, neuvostoaikai-sia kukkakortteja ja sympaattinen pehmopossu (joka pääsi pesulle 60 °C  kirjopesuohjelmalla). Yhteishinta 3,20 e.

Loppuun vielä suositukset Tarton ympäristön tutkiskeluun:

Tour de Tarto

Muutettuani Tartoon jokunen vuosi sitten olin juuri keksinyt että pyöräileminen 
on hirmu hauskaa ja tämän oivalluksen jälkeen fillarilla onkin tullut koluttua Tarton 
ympäristöä aika ahkerasti. Alkuun tuli heitettyä useampikin harharetki ja U-käännös ja 
soiteltua kavereilta paikannusapua. Silloin myös pyöränä oli lyijyrunkoinen isän vanha 
hybridi, jolla eksymisestä seurannut parinkymmen kilometrin ekstralenkki jo ihan 
tuntui jaloissa. Kun pyörä vaihtui vähän sporttisempaan versioon ja innostus kasvoi 



vielä lisää, niitä reittejä ja nättejä asfalttipäällysteisiä pikkuteitä onkin tullut löydet-
tyä aika hyvin ja siinä samalla on oppinut hahmottamaan toista kotikaupunkia vähän 
paremmin - lenkkeillessä kun päätyy monesti paikkoihin joihin ei välttämättä muuten 
olisi koskaan mitään asiaa. Kaikista siisteimpiä juttuja lenkeillä onkin kun lähtee hetken 
mielijohteesta suuntaan jossa ei ole koskaan käynyt ja löytää vahingossa hienoja mai-
semia ja paikkoja jollaisia ei ollut tiennyt täällä päin olevan olemassakaan. 

Vaikkei kilpapyöräilyä harrastaisikaan, pyöräretkeily on oikein mukava tapa viettää 
vaapaapäivä tai ainakin osa siitä. Menopelin ei missään nimessä tarvitse olla hiilikui-
tuinen maantiekiituri, vaan ihan tavallisella hybridilla tai kaupunkipyörälläkin ehtii vai-
kka parin-kolmen tunnin kierroksen aikana maisemat vaihtua paljon.  Pyörän kanssa 
voi lähteä Tartosta seikkailemaan muutamaankin eri suuntaan, mutta mielestäni mu-
kavimpia teitä löytää kun jatkaa Lõunakeskukselta E264:sta pitkin ja kääntyyn Nõon. 
Sieltä voi harhailla erinäisten pikkukylien läpi Otepäähän menevälle tielle, jota pitkin 
pääsee myös takaisin Tartoon. Lenkkiä voi myös venyttää Kambjan tai Roiun suuntaan, 
mikäli 50-60km ei vielä tyydytä pyöräilyhimoa. Jos vähän pidempi retki kiinnostaa, niin 
Tartosta n. 45km:n päässä on Kiidjärven luonnonsuojelupuisto, jonne pääsee pyöräil-
len oikein mukavaa tietä joka menee lopulta Põlvaan. Minne ikinä Tartosta lähteekin, 
niin kovin pahoja mäkiä ei tule vastaan. Vuorikauriin ominaisuuksia ei täällä siis juuri 
tarvitse, mutta koska iso osa teistä menee melko avarissa peltomaisemissa, tuuli puree 
keskimäärin aika tiukasti ja sen suunta on hyvä tarkistaa reittiä suunnitellessa. Aina kun 
ei tee mieli kasvattaa luonnetta siinä reisien ohessa ajamalla juuri ne viimeiset pari tun-
tia väsyneillä jaloilla 9m/s-vastatuuleen. Tarkkoja reittiohjeita lienee parempi neuvoa 
ihan henkilökohtaisesti, jos (ja toivottavasti kun) joku tästä nyt innostuu.

Pyörälenkkeilyssä parasta on se kun 
maisemat vaihtuu ja pääsee koke-
maan vauhdin hurmaa, eikä silti 
tarvitse kärvistellä epämukavuus-
alueella jos ei välttämättä halua. 
Pyöräily on myös parantanut Tarton 
ympäristön hahmottamistani aika 
huimasti - välttämättä ei muuten oli-
si tullut käytyä paikoissa kuten Põlva, 
Rõngu, Roiu, Nõo ja Kambja. Kannat-
taa kokeilla vaikka joku kaunis sun-
nuntaipäivä hypätä pyörän satulaan, 
ottaa kartta, juotavaa ja kaveri tai 
iPod mukaan ja lähteä katselemaan 
maisemia vähän Tarton ulkopuolelle-
kin!

Henri Hokkanen, Henna Kupiainen ja Iina Lumiaho
kirjoittajat ovat 3. vuosikurssin opiskelijoita

 

Ota yhteyttä: info@mediradix.fi 
www.mediradix.fi 

Mielenkiintoista 
työtä sinun 
toiveitasi 

kuunnellen 

Meillä et jää yksin, vaan saat 

• Kattavan perehdytyksen  

• Tukea kaikissa työsuhteesi 

liittyvissä asioissa 

• Asiantuntijalääkäreiden avun 

• Oman yhteyshenkilön, joka 

on aina tavoitettavissasi 

• Koulutusmäärärahan 

• Apua asumiseen ja 

liikkumiseen 

Valitse oikea alku urallesi 
Mediradix toimii avoimesti, joustavasti ja henkilökohtaisesti juuri 

sinun tarpeisiisi ja toiveisiisi vastaten. 10 vuoden aikana moni lääkäri 

onkin valinnut juuri meidät ensityöpaikakseen.  
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Reseptinurkka

Näin kesää vasten alkaa mieli halajamaan jo piknikeille, mutta mitä evääksi niiden 
omien perinteisten piknik-murkinoiden lisäksi. Ehkä jotain uutta tänä vuonna... Suo-
lainen leipomus on hieman suuritöisempi tällä kertaa, mutta jälkiruuan valmistelu ei 
vie paljoa aikaa työtason ääressä. Jälkiruuasta saat näppärästi piknikille sopivia annok-
sia, kun käytät suklaamousselle tarjoiluastioina kertakäyttömukeja.

Pyynnöstä siis Reseptinurkassa nyt muuta-
milla sitseilläkin tarjoillut fetapestomuffinit.

Pestomuffinit (noin 15 kpl reilun ko-
koista muffinia)

3 munaa
1/2 dl sokeria
5 dl vehnäjauhoja
1 dl (pika)kaurahiutaleita
2 1/2 tl leivinjauhetta
1 dl juoksevaa rasvaa
2 dl ranskankermaa/hapukooria
1/2 dl maitoa
200 g fetajuustoa kuutioituna 
n.1/2 prk (200 g purkki) aurinkokuivat-
tuja tomaatteja öljyssä 
n. 100 g vihreää pestoa 
noin 2 dl mozzarellararaastetta

Riko munat kulhoon ja lisää sokeri. Vatkaa kuohkeaksi vaahdoksi (noin 5min). Yhdis-
tä rasva hapukooriin ja maitoon. Sekoita seos munavaahtoon isolla lusikalla taikinaa 
nostellen. Älä vatkaa. Sekoita kuivat ainekset keskenään ja kääntele ne juuri ja juuri 
sekaisin vaahtoon. Pilko aurinkokuivatut tomaatit ja kuutioi feta, lisää ne taikinaan. 
Lisää pesto taikinaan ja sekoita kevyesti - peston ei tule sekoittua taikinaan kokonaan. 
Lusikoi täyte muffinssivuokiin. Täytä vuoat kokonaan jos käytät muffinipeltiä, jos käytät 
pelkkiä paperivuokia täytä noin 2/3 vuoasta. Ripottele mozzarellajuustoraastetta pin-
nalle. Paista 200 ºC, alimmalla tasolla n. 15-20 min (kiertoilmauunissa 175 ºC). Tarjoa 
jäähtyneenä.

Kevyt suklaamousse

1 ½ dl maitoa
1 liivatelevy
200 g maitosuklaata
3 dl kuohukermaa, pursotinvahvuiseksi vaahdoksi vatkattuna
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Liota liivatteita kylmässä vedessä 10 min ja kuivaa ne hyvin. Kiehauta maito. Paloittele 
suklaa kulhoon ja sulata mikroaaltouunissa tai vesihauteessa. Sekoita liivate maitoon. 
Kaada n ¼ maidosta suklaan joukkoon, työstä kumilastalla voimakkaasti sekoittaen, 
lisää toinen ¼ maitoa ja jatka sekoittamista. Muodostuu (kiiltävä) emulsio. Lisää loput 
maidosta ja viimeistele emulsio sauvasekoittimella. Jäähdytä emulsio kädenlämpöisek-
si sekoittelemalla ja kääntele kermavaahto joukkoon pieninä annoksina, älä sekoita 
liikaa. Annostele tarjoiluastiaan ja nosta jääkaappiin jähmettymään.

Suklaamoussea voi varioida mielensä mukaan käyttämällä maidon sijasta marjasoset-
ta, alkoholijuomaa, mehua... Kokeilemalla voi löytää hyviäkin makuyhdistelmiä. Liivat-
teen voi jättää pois, kun käyttää maitosuklaan sijaan tummaa suklaata.

Uuniananaskuutiot

1 keskikokoinen ananas (paino n. puoli 
kiloa lehtineen)
½ dl ruokosokeria tai tummaa kidesokeria
20 g voita pikkunokareina
10 kpl tähtianiksia
1 tl perunajauhoa tai maissitärkkelystä
3 rkl tummaa rommia

Kuori ananas, ja kuutioi se n 1,5cm x 1,5cm 
paloiksi (mikäli keskusta on puiseva, älä 
käytä sitä). Sekoita perunajauhot ja sokeri 
keskenään kulhossa. Lisää joukkoon loput 
aineet. Laita pöydälle n. puolen metrin mit-
taiset foliopalat ristikkäin ja niiden päälle 
leivinpaperiarkki. Kaada ananasseos pa-
perille ja paketoi tiukaksi nyytiksi. Paista 
150 ºC keskitasolla tunti. Jäähdytä ana- 
nakset ja tarjoile suklaamoussen kera.

Sanna Lehtonen 
kirjoittaja on 2. vuosikurssin opiskelija
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TaSLO 17v. - Tunnelmia vuosijuhlista



 

 

           TERVETULOA RAASEPORIIN! 
Terveyskeskuksessamme on kohtalaisen hyvä lääkäritilanteemme. Tarvitsemme kuitenkin sijaisia eri pituisiin sijaisuuksiin. 

Työn sisältö pyritään räätälöimään toiveittesi mukaiseksi. Tarvittaessa voimme sopia osa-aikatyöstä. Tuemme työmatkoja, tarjoamme tarvittaessa 
kielikurssitusta.  Lääkäriliiton suositusten mukaiset koulutukset sekä toimipaikkakoulutus ja tutorointi toteutuvat. Tarjoamme varsin 
kilpailukykyisen palkan. 

Raasepori on maantieteellisesti laaja kaksikielinen kaupunki, jossa on n. 29.000 asukasta ja enemmistökielenä ruotsi.  

Kunnassa on kolme terveyskeskusta sekä neuvolatoimintaa ja hammashuoltoa useissa toimipisteissä. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 50 hoitopaikkaa. 
Paikkakunnalla on useita vanhainkoteja.  

Terveyskeskuksella on koulutussopimus Helsingin yliopiston kanssa. Omalääkärijärjestelmää ei sovelleta. Terveyskeskusvastaanotto on avoinna arkipäivisin 
klo 8–16. Yö- ja viikonloppupäivystyksistä huolehtii yhteispäivystys Länsi-Uudenmaan sairaalassa. Hakijoilta toivotaan hyvää ruotsin ja suomen kielen taitoa 
(kouluruotsi/suomi). Työaika on 37 h/viikko ja lounastauko sisältyy työaikaan. 

Lisätietoja antaa johtava lääkäri Anne Pietinalho puh. 019-289 2233, etunimi.sukunimi(at)raasepori.fi ja lisäksi kannattaa tutustua Raaseporin kaupungin 
kotisivuihin (www.raasepori.fi).  

 

 

 

www.raseborg.fi • www.raasepori.fi  



Pienestäkin voi  tu l la suur i  ja johtava omal la er ikoisalal laan. 
Me I tä-Savon sairaanhoi topi i r in 2000 ammatt i la ista olemme 
toteuttaneet ennakkoluulot tamast i  uusia ajatuksia ja 
to imineet menestyksekkääst i  uuden sosiaal i -  ja 
terveyspi i r inmal l in mukaisest i  jo vuoden 2007 alusta.

Henki löstö on si toutunut asiakaslähtöiseen työhön ja sen 
kehi t tämiseen. Soster i  mahdol l is taa työkierron, joka on myös kehi t tämiseen. Soster i  mahdol l is taa työkierron, joka on myös 
hyvä mahdol l isuus kehi t tää ammati l l is ta osaamista.  
Tietoteknis i l tä to imintatavoi l taan Soster i  on yksi  Suomen 
edel läkävi jö istä.

   Er ikoissairaanhoidon palvelut ,  19 er ikoisalaa
   Perusterveydenhuol to ja s i ihen l i i t tyvät  palvelut

Sosterin pavelut:

Tervetuloa tutustumaan mitä edel läkävi jyys 
kanssamme voi  merki tä Sinun ural lesi !

Tervetuloa Soster i in!

www.isshp.f i  -  l isät ietoa Soster ista  www.soster i . f i  -  avoimet työpaikat

I lmakuva, Savonl innan keskussairaala

Perusterveydenhuol lon 
toimialajohtaja
Panu Peitsaro

vs.  johtajayl i lääkäri
Martt i  Meri lä

martti .merila@isshp.f i panu.peitsaro@isshp.f i
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Savonl innan keskussairaala







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. 
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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!

 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

Edistämme alueemme 133 000 asukkaan terveyttä, hyvinvointia 
ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla työotteella. Tiivis 
terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö luo 
Eksotesta monien mahdollisuuksien työpaikan.

www.eksote.fi
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