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Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi pyörähti käyntiin jo huolestuttavan 
tutuissa Korona merkeissä. Opinnot sujuvat 
sängyltä tai sohvalta yöpuvussa koomaa 
muistuttavassa olotilassa. Aikataulut ja 
suunnitelmat yliopiston puolesta muuttu-
vat viikottaisella tahdilla, mutta eivätpä ne 
elämään suuremmin vaikuta, koska arki on 
vahvasti sidottu oman luolan neljän seinän 
sisään. 

Kaikista haitoistaan huolimatta on ollut hienoa seurata jäsentemme luovaa 
pandemia elämää verkon välityksellä, kyllähän se on loistavaa vertaistukea, kun 
huomaa kaikkien muidenkin nököttävän omissa kopeissaan odottaen parempaa 
huomista. Instagram, facebook ja snapchat mahdollistavat myös luovuuden jaka-
misen antaen ideoita miten rikkoa omia jo kovinkin vakiintuneita arkirutiineja eri-
laisilla jumpilla, leivonta resepteillä tai haasteilla, joilla rakentaa yhteisöllisyyttä.

Suurta kiitosta myös kaikille jäsenille, jotka ovat luoneet korona turvallista akti-
viteettia toisilleen, mitä olen huomannut niin on ollut erilaisia illallisia ja jump-
pakerhoja. On mukava nähdä TaSLOn sisäisen yhteisöllisyyden säilyneen, vaikka 
emme voikaan isommin kokoontua.
 
Kaikesta ikävästä huolimatta tämä aika on ollut itselle vahvaa kasvukukokemusta 
ja TaSLOn organisaatio sekä säännöt ovat myös olleet muutoksen kourissa allekir-
joittaneen mielestä kohti parempaa. 

Niklas Mäkelä CII 
Taslon puheenjohtaja

TaSLOn toiminta on onneksi muokkautunut 
pandemiaan sopivaksi, ja on ollut ilo lähteä 
vetämään toimintaa edeltäjäni opeilla. 
Innokas hallitus onkin suoriutunut tilantees-
ta kiitettävästi ja muutama tapahtumakin 
on saatu leivottua kasaan. Samalla olemme 
päässeet myös uudistamaan toimintaamme, 
ja erityisesti sosiaalisen median aktivoimi-
nen on ollut kevään suurempia agendoja, jos 
meillä ei voi olla näkyvyyttä kasvotusten niin 
TaSLOn ja sen edustaman jäsenistön tulisi 
näkyä verkossa.



Haetaan erikoistuvia lääkäreitä sisätaudeille Helsinkiin Malmin sairaalaan! 
Myös 4. ja 5. kurssin kandit ovat tervetulleita! 

  
 
Haluatko oppia perusasiat sisätaudeista ja työskennellä hyvässä ohjauksessa? Malmin sairaalassa 
sisätaudeilla potilaita on paljon ja heillä on monipuolisesti erilaisia sairauksia ja löydöksiä. Joka 
työpisteessä on kokeneita senioreita junioreita ohjaamassa, seniorilääkäreiden päätehtävä on 
junioreiden ohjaus. Tule kokeilemaan töiden tekoa erittäin opettavaisessa paikassa! 
 
Tehtävät täytetään heti sopivien sijaisten löydyttyä. Osa-aika työtä on mahdollista järjestää. Töiden 
aloitus ja työjakson pituus ovat sovittavissa. Töitä on tarjolla 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
Kokeneita sisätautipäivystäjiä tarvitaan heti.  
 
Erikoistuvana lääkärinä toimit hoitavana lääkärinä sisätaudeilla Malmin päivystyspoliklinikalla, 
päivystysosastolla ja vuodeosastoilla. Työhösi kuuluu päivystysvelvollisuus Malmin sisätaudeilla. Olet 
virka-aikana aluksi päivystyspolikilinikalla opissa ennen päivystysvelvollisuuksia. Toimit meillä itsenäisesti 
tutkien ja hoitaen potilaita. Erikoislääkärit ohjaavat ja antavat konsultaatioapua.  
Järjestämme monipuolista toimipistekoulutusta esim. luentoja, ultraäänikoulutusta ja tapausmeetingejä.  
 
 
Toimittuasi meillä olet saanut vahvan ammattitaidon sisätautien ja akuutin geriatrian alalla hoidettuasi 
laaja-alaisesti sekä tavanomaisia että harvinaisia sisätautipotilaita. Tutustut diagnostiseen ajatteluun, 
lääkehoitoon, kuntoutukseen ja näet potilaiden sairauden kulkuja.  
Malmin sairaalassa sisätaudeilla työskentely käy palveluksi sisätautialojen yhteiseen koulutusrunkoon. 
Monilla muilla erikoisaloilla hyväksytään meillä tehty palvelu reunapalveluna. 
 
Tiimissämme on hyvä yhteishenki ja vahva tahto hoitaa asiat hyvin, tästä saamme kiitosta usein. Vuonna 
2020 Nuorten Lääkäriyhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä HUS Malmin sairaala sai täydet viisi tähteä!  
 
Jos kiinnostuit, lähetä minulle viestiä tai soittele, kerron mielelläni lisää!  
  
Ystävällisin terveisin 
Lea Lappeteläinen 
apulaisylilääkäri 
HUS, Sisätaudit ja kuntoutus 
lea.lappetelainen@hus.fi 
0504022923 
 
 
 
 

YEK-PALVELUT PIHLAJALINNAN 
KUNTAPISTEISSÄ?  
ERIKOISTUMAAN PIHLAJALINNALLE? 

Tiesitkö, että Pihlajalinnalla voit suorittaa YEK-palvelut tai vaikka koko 
yleislääketieteen erikoistumisputken reunapalveluineen?  
Kauttamme voit suorittaa myös työterveyshuollon erikoistumisen tai  
pitkän kurssin, ja monien muiden eri erikoisalojen erikoistumisjaksoja!  

Palveluita voit kerryttää seuraavilta erikoisaloilta:  
Geriatria, kirurgia, psykiatria, sisätaudit, työterveyshuolto ja yleislääke-
tiede. 

Erikoistumismahdollisuuksia tarjoavat kuntapisteemme Alavus, Ähtäri, 
Kuortane, Töysä, Soini, Parkano, Mänttä-Vilppula, Jämsä ja Orivesi.  
Työterveyshuoltoon voit erikoistua maanlaajuisessa lääkärikeskus- 
verkostossamme.  

Lue lisää: PIHLAJALINNA.FI/TYOPAIKAT

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista ja maksaa kaikki 
veronsa Suomeen. Palvelemme yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, 
kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Tarjoamme laadukkaita sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalve-
luja lääkärikeskuksissamme, sairaaloissamme, hammasklinikoillamme, liikuntakeskuksissamme, 
asumispalveluissamme sekä monipuolisissa digipalveluissamme eri puolilla Suomea.
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133 000 syytä
HERÄTÄ
AAMUISIN. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Vapaus tehdä työnsä hyvin

Luotamme työntekijöihimme. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja 
kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan. Eksotessa edut 
säilyvät toimipisteestä toiseen siirryttäessä.

Meillä työskentelee ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
ihmisistä

Tiivis terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö luo Eksotesta monien 
mahdollisuuksien työpaikan. Lääkäriopiskelijoiden mielestä 
Eksotessa on hyvä työilmapiiri.(* Meillä työskentelee myös nuorten 
lääkäreiden valitsema Vuoden Lääkärikouluttaja 2014.  
(* Mediuutiset: Lääkäreiden työnantajamielikuvatutkimus 2013

www.eksote.fi

Hyvissä käsissä.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Pidämme hyvää huolta koulutettavista lääkäreistä

www.eksote.fi/rekry

Työmahdollisuudet ovat Eksotessa monipuoliset ja helposti yhdisteltävissä. Meillä voi työskennellä 
esimerkiksi jollakin alueemme 11 terveysasemasta tai laajan päivystyksen keskussairaalassa 
(Ekks) Lappeenrannassa. Edut säilyvät toimipisteestä toiseen siirryttäessä. Tiivis terveydenhuollon 
toimijoiden yhteistyö luo Eksotesta monien mahdollisuuksien työpaikan. Koulutus on meillä 
suunnitelmallista, säännöllistä ja sitä muokataan jatkuvasti vastaamaan koulutettavien tarpeita 
ja yliopistojen vaatimuksia. Erikoistuvalle lääkärille tarjoamme 2 viikon palkallisen lukuloman 
erikoislääkäritenttiin. Eksote tarjoaa hyvät erikoistumismahdollisuudet useimmille erikoisaloille.

Terveysasemamme ovat saaneet opiskelijoilta erityisen hyvää palautetta seniorituesta sekä 
suunnitelmallisesta, kouluttajalääkäreiden ohjaamasta koulutuksesta. Myös sairaalamme on 
palkittu kandiystävällisesti ansioituneena työpaikkana. Erityistä kiitosta on ansainnut loistava 
työilmapiiri, toimivat konsultaatiomahdollisuudet, hyvä vertaistuki ja kattava perehdytys. Oheiset 
lainaukset ovat meidän eri yksiköissä erikoistuneilta ja kesätyöntekijöiltä: 

”Seniorituki oli aivan loistavaa – aina puhelimen päässä ja tarvittaessa myös paikan päällä.”
”Rento ja kannustava ilmapiiri!” 
“Erikoistuvien välinen kollegiaalisuus kantaa tosi pitkälle”
“Matala kynnys konsultoida eri erikoisaloja”

Haluatko kuulla, mitä tarjottavaa meillä on sinulle? 
Lähetä CV:si osoitteeseen: talent.manager@eksote.fi 
tai soita +358 40 672 7446

Dou Oksman
TaSLOn oma turkulainen, varapuheenjoh-
tajamme Dou Oksman, on jo toista vuotta 
peräkkäin ainejärjestömme innokkain 
säheltäjä. Toisella vuosikurssilla opiskeleva 
neitokainen ideoi enemmän kuin ehtii yh-
dessä elinkaaressa toteuttaa, on aina val-
mis auttamaan ja hymyilee aamusta iltaan.  
Jos jostain kuuluu kovaäänistä hekotusta, 
on Dou luultavasti siellä (ja nauraa itse 
koviten).  

Viime vuoden lehdessä julkaistu protip 
toimii edelleen — jos hiljainen hetki uhkaa, 
ota puheeksi Aili, Doun sidekick ja koko 
TaSLOllekin tuttu ADHD-koira. Nämä kaksi 
ovat tuttu näky yhdessä niin lenkkipoluilla 
kuin Väike-Kuuban terassilla! 

PS, jos sovit tapaamisen Doun kanssa, 
kannattaa paikalle ilmaantua suosiolla 
5-10min myöhässä, ja olet todennäköisesti 
silti paikalla ennen häntä.



Niklas Mäkelä
Kesklinnan laitamilta itsensä tapahtu-
majärjestäjän roolista puheenjohtajaksi 
räpännyt Niklas Mäkelä ajaa Taslon asioita 
eteenpäin yhtä kovaa kuin itseään. Hom-
mat sujuu kuin itsestään ja koskaan mikään 
ei ole ikävää. PJ:n roolin Niklas ottaa vas-
taavalla asenteella: kovat otteet ja rento 
meno. Ihmisolentona Niklas on lämmin ja 
avulias. Koulutyön ja Taslon taakka pysyy 
kevyesti näillä harteilla.

Dou Oksman
TaSLOn oma turkulainen, varapuheenjoh-
tajamme Dou Oksman, on jo toista vuotta 
peräkkäin ainejärjestömme innokkain 
säheltäjä. Toisella vuosikurssilla opiskeleva 
neitokainen ideoi enemmän kuin ehtii yh-
dessä elinkaaressa toteuttaa, on aina val-
mis auttamaan ja hymyilee aamusta iltaan.  
Jos jostain kuuluu kovaäänistä hekotusta, 
on Dou luultavasti siellä (ja nauraa itse 
koviten).  

Viime vuoden lehdessä julkaistu protip 
toimii edelleen — jos hiljainen hetki uhkaa, 
ota puheeksi Aili, Doun sidekick ja koko 
TaSLOllekin tuttu ADHD-koira. Nämä kaksi 
ovat tuttu näky yhdessä niin lenkkipoluilla 
kuin Väike-Kuuban terassilla! 

PS, jos sovit tapaamisen Doun kanssa, 
kannattaa paikalle ilmaantua suosiolla 
5-10min myöhässä, ja olet todennäköisesti 
silti paikalla ennen häntä.

Hallitus 2021 esittäytyy!



Lotta Viherväs
Lotta ei ole tuottanut pettymystä TaSLOn 
rahastonhoitajana edes poikkeuksellisen 
vuoden aikana. Ei ole ihme, että hän on 
toista vuotta rahastonhoitajana sekä pi-
tänyt TaSLOn hallituksen asiat kunnossa. 
Hänen luonteensa ansiosta hän on luotet-
tava rahojenhaltija ja varmistaa, että kaikki 
ovat mukana järjestömme ylläpitämisessä. 
Ahkera nainen auttaa uusia hallituksen 
jäseniämme ja on jopa ottanut ylimääräisiä 
tehtäviä normaalien Excel-laskentatauluk-
kojensa ulkopuolelta. Esimerkkinä uudet 
haalarit meidän uusille ykkösille! Hän on 
ystävällinen ja nauttii neulomisesta, koiran-
sa ulkoilutuksesta sekä hyvistä lääkismee-
meistä. Kun tarvitset apua tai ohjausta, 
hän on ihminen, jonka puoleen voi aina 
kääntyä. TaSLO on onnekas saadessaan 
Lotan uudestaan hallitukseen.

Konsta Keijonen
Konsta-Akseli ”Keke” Keijonen on kieltä-
mättä yksi mukavimista ihmisitä Taslossa ja 
on aina valmis auttamaan tarvittaessa. Hä-
net löytää aina tapahtumien keskipisteestä 
laulamassa Gasellien kappaleita tunteella 
tai ylläpitämässä kreikkalaisen jumalan 
figuuriaan salilla. Meidän oma salibandyn 
bronssimitallisti toimii kandiseuramme 
sihteerinä ja on ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelija. 5/5

Karri Suominen

Karri ”Curry Currytito Cirby KarJu” Suomi-
nen, tuo Paraisten 191cm ylpeys, joka on 
kandiseuraamme ilahduttanut jo vuodesta 
2017. 

Hän on Tarttoon tulonsa jälkeen ehtinyt 
istua TaSLO:n puheenjohtajan pallillakin 
kertaalleen ja nyt hän toimii vuorostaan 
TaSLO:n SML-edustajana, lisäksi hän on 
ajanut englannin kielellä opiskelevien 
lääkisläisten asioita myös Nõukogussa. 
Hallituksen tehtävien ohella Karri on muun 
muassa aktiivinen lenkkeilijä, lentopalloilija, 
uimakerholainen, hän harrastaa hyviä viine-
jä ystävien kanssa ja nauttii rentouttavista 
mökkireissuista, mutta ennen kaikkea hän 
on luotettava ja lojaali ystävä. Tasa-arvo, 
oikeudenmukaisuus, dad jokes, suolatikut 
ja turkulaisuus ovat sanoja, jotka kuvailevat 
Karria hyvin.

Jos et TaSLOlaisena vielä tätä miestä tun-
ne (mikä olisi erikoista koska Karri tuntee 
kaikki), niin suosittelen tutustumaan, vielä 
vuoden verran hän tulee Tarton katuja tal-
simaan.



Tristan Quinn
Tristan, trisse, jyrä

Tarton kovalla tapahtumavastaavalla on 
monta nimeä ja vielä ennemmän upeita 
bileitä. Tristan tapansa mukaan tekee aina 
kaikkensa muiden viihtyvyyden ja ilon 
eteen! Ei ole tapahtumaa mihin tällä kave-
rilla ei riittäisi.  
Kevään laskiainen toimi uuden tapahtuma-
vastaavamme tulikokeena, josta Tristanille 
laskettiin täydet kympin pisteet. Koronan 
väistyttyä on ilo seurata mitä kaikkea tä-
män uuden tulokkaan työkalupakista löy-
tyy muiden stressin alentamiseksi. Koulu 
on kovaa, mutta se olisi vielä kovempaa 
ilman tapahtumastaavia!
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kaikki), niin suosittelen tutustumaan, vielä 
vuoden verran hän tulee Tarton katuja tal-
simaan.



Hoa-Mi Parikka
Täällä taas TaSLOn tiedottajana toista kaut-
ta on Hoa-Mi Parikka (CII). Viime vuoden 
kevään Caput Lignumin hallitusesittelyä 
lainaten “tästä ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijalupauksesta tullaan vielä varmasti 
kuulemaan vielä tulevaisuudessakin”, ei 
ollut mikään turha lupaus. Vahvempana 
ja fiksumpana kuin viime vuonna Hoa-Mi 
on tuonut paljon toivottua eloa vihdoin 
merch- ja sometoimintaan. Mitäköhän 
voimme odottaa seuraavaksi? 
 
Ps. menkää hakemaan ne merchit

Joonas Kokko
Porvoon ihme, Tarttolaisten lempiterapeut-
ti ja beerpong spesialisti. 

Päätoimittajamme  Joonas rakentaa Taslon 
lehteä yhtä kovalla tarmolla kuin timant-
tista fysiikkaansa. Tämä työ ei näiden har-
tioiden varassa paljoa paina. Joonakseen 
voi törmätä Tarton yössä, kuntosalilla sekä 
kirjastossa. Toisen vuosikurssin opiskelijan 
hymy pysyy samana riippumatta ollaanko 
biomedikumin lahangusalissa taikka Taslon 
tapahtumissa. 

PS: Hymy on tarttuvaa



Karl Linnasmägi
Nimeni on Karl ja olen ensimmäisen vuo-
den opiskelija. Olen asunut Tartossa jo 
muutaman vuoden verran, koska opiskelin 
täällä myös pari vuotta eläinlääketiedettä 
ennen kuin vaihdoin alaa. Hallituksessa 
toimin hyvinvointi vastaavana  ja yleisten 
hallitus tehtävien lisäksi toimintaani kuu-
luu vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen 
joiden tarkoitus on saada ihmiset nouse-
maan tuoliltaan ja saada heidät liikkumaan 
:)

Kiinnostaisiko
monipuolinen työ
Suomen johtavassa
laboratorioalan
yrityksessä?

Kurkkaa avoimet työpaikkamme:
fimlab.fi/rekry.

 



Sonja Andberg
Sonjan esittelyä luonnostellessani tulin 
ensin kirjoittaneeksi lähes toisinnon kevään 
2018 esittelytekstistä. Sonjaa voi helposti 
kuvailla samoin adjektiivein, mutta kol-
messa vuodessa kollega Andberg on lisäksi 
kahminut kokemusta erilaisista edustusteh-
tävistä ollen nyt yksi hallituksemme kon-
kareista. Hän on edustanut jäsenistöämme 
niin TaSLO:n hallituksen riveissä kuin 
Medisiinariliitossakin. Ohessa Sonja toimii 
rühmavaneman roolissa, eli linkkinä oman 
pienryhmänsä ja yliopiston välillä. Sonjaa 
on helppo lähestyä - hänen valkotakkinsa 
alla sykkii lämmin sydän ja maskin alla lois-
taa Tarton häikäisevin hymy!

Sonia Kuismanen
Toista vuotta koulutuspoliittisena 
vastaavana toimiva Sonia on tavattu 
tänä keväänä lähinnä vain erinäisten 
videopuheluiden välityksellä. TaSLO:n 
kokouksia ja oman vuosikurssinsa op-
pitunteja ovat olleet viihdyttämässä 
hänen lisäksi hänen ihanat kissansa, 
jotka saavat jopa opettajilta lempeitä 
kommentteja. Kissojen lisäksi tämä su-
pernainen nauttii teestä, punaviinistä, 
hyvästä ruoasta ja neulomisesta. Lisäksi 
hän on meidän jokaisen asialla, hän 
vastailee opiskelijaksi hakevien sähkö-
posteihin, pitää yhteyttä muiden kandi-
seurojen kopoihin, on oman ryhmänsä 
rühmavanem sekä vie kansainvälisen 
linjan risut ja ruusut Nõukogun kokouk-
siin. Kaiken tämän lisäksi hän jaksaa 
auttaa tieltä eksynyttä luokkakaveria ja 
tsempata kaikkia myös niiden raskaim-
pien examien lähestyessä.



   
 

Solo Health on lääkärin työnantaja

Solo Health on lääkäreihin erikoistunut henkilöstöpalveluyritys.
Meille työntekijä – asiantuntija – on aidosti etusijalla.

Etsimme juuri Sinua eniten kiinnostavat, toiveitasi vastaavat 
työskentelyvaihtoehdot. Tiedämme, että olet palkkasi arvoinen ja 
lupaamme tehdä Sinulle kilpailukykyisen tarjouksen. Työajat, työnkuvan 
ja sijainnin päätät sinä. Oma yhteyshenkilösi auttaa Sinua kaikissa 
käytännön asioissa.

Asiakkaitamme ovat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yksiköt 
kuten lääkäriasemat, terveyskeskukset ja sairaalat. Myös erikoistumisen 
palveluita, kuten terveyskeskuspalveluita, voit kerryttää meillä.

Ota yhteyttä – toteutamme työtoiveesi! 

Kaili Hjorth
     040 5955 483
     kaili.hjorth@solohealth.�

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

Eeva Heiska
     045 7881 5693
     eeva.heiska@solohealth.�



Kun lääkisopinnot alkavat, moni tulee pohtineeksi, mitä kirjoja kannattaisi ostaa. 
Ostaako uusin painos? Ostaako käytettynä? Saisikohan jostain lainata, vai kuuluu-
ko jokaisen vakiovarusteluun ikioma Sobotta?
 
Kaikkia kirjoja ei kannata ostaa, ellei halua kerätä näyttävää kirjahyllyä. Yliopiston 
kirjastolla on kattava valikoima erilaisia kirjoja, mutta myös TaSLOn oman kirjaston 
valikoima on karttunut vuosien varrella mukavasti.
 
Jos opit parhaiten kirjoja lukemalla, ovat seuraavat kirjat ehdottomasti lukemisen 
arvoisia.

Opas immunologian maailmaan

Abbas, A., Lichtman, A. H. & Pillai, S. 2019. Basic Immunology. Functions and 
Disorders of the Immune System. 6th Edition.
 
Toistaiseksi ensimmäinen ja ainoa kirjastotädin kannesta kanteen opintojen aikana 
lukema kirja on Basic Immunology. Kirjasta on useita eri versioita, uusin on vuonna 
2019 julkaistu kuudes painos. Taslon kirjastolla on lainattavissa kolmas ja neljäs 
painos teoksista. Eri versioiden välillä ei käytännön opiskeluiden kannalta ole eroa. 
Kuvia myöten sisältö on pääosin sama.
 
Kirjasta saa suurimman hyödyn, kun luet kirjaa immunologian kurssin edetessä. 
Joskus luennoilla tai seminaareissa tuntuvat hankalat asiat avautuvat paljon pa-
remmin, kun on ensin lukenut kyseisen alueen kirjasta ennen seminaaria.
 
Tätä kirjaa voi suositella kaikille toisen vuosikurssin opiskelijoille. Jos luet preklini-
kan aikana yhden kirjan - se on tämä!
 
Pisteet 5/5.

Kirjastotädin kirjavinkit preklinikkaan 
Iida Nikkilä CIV



Anatomian perusteokset: Netter, Sobotta ja Thieme

Yleisimmät Suomessa käytetyt anatomian kirjat ovat Netterin, Sobotan ja Thiemen 
opukset. Aikoinaan Netter oli kirjojen ykkönen, mutta viime vuosina kärkipaikalle 
on kivunnut Thiemen tiiliskivi.
 
Mutta onko teoksilla eroja? Käytännössä juuri ei. Netter luottaa perinteisempiin 
piirroksiin kuin Thieme. Thiemessä tekstiä ja taustatietoa on eniten. Netterissä 
on pääasiassa mainittu vain anatomisten rakenteiden nimet. Sobotta on näiden 
kahden väliltä.
 
Mutta tarvitaanko 2020-luvulla enää anatomian teosta? Nykyään erilaiset tieto-
kone- ja mobiilisovellukset ovat osittain korvanneet perinteiset painetut versiot. 
Näistä esimerkkinä Complete Anatomy. Sovellus helpottaa kolmiulotteisten raken-
teiden hahmottamisessa paremmin kuin kirjan sivuilla olevat kaksiulotteiset kuvat. 
Elektroninen kirja ei paina mitään - kännykkä kun kulkee muutenkin nykyään 
jokaisen mukana. Lisäksi sovellus tulee lompakolle kevyemmäksi kuin kokonainen 
anatomian kirja tai peräti kirjasarja.
 
Pisteet (kaikille anatomian kirjoille) 3/5.

Patofysiologian perusteokset

Kumar, V., Abbas, A. K. & Aster, J. C. Robbins’s Basic Pathology. 9th edition.
Silbernagl, S. & Lang, F. Color Atlas of Pathophysiology.
 
Patofysiologian opetussuunnitelma on pidentynyt vuoden kestäväksi kurssiko-
konaisuudeksi. Patologian oppikirjasta on hyötyä kurssin aikana. Lähes kaikki 
opiskeltavat asiat löytyvät Robbinsin Basic Pathology -kirjasta. Teos on pääosin 
helppolukuinen, mutta sisältää myös paljon ylimääräistä tietoa, jota ei kokeisiin 
varten tarvita.
 
Patofysiologian väriatlas on pieni, lähes taskukokoinen teos. Turhia selittelyjä ei 
ole, vaan faktat on nidottu ytimekkäästi ja lyhyesti. Visuaaliselle opiskelijalle mitä 
mainioin teos. Kirjastotädillä itsellään väriatlas on edelleen käytössä sisätautien 
kurssin tukena, kun pitää tarkistaa jokin patofysiologinen mekanismi.
 
Pisteet:
Robbins Basic Pathology 4/5
Color Atlas of Pathophysiology 4/5



Farmakologian faktat haltuun

Rang, H. P. ym. Rang and Dale’s Pharmacology.
 
Vuoden kestävä farmakologian kurssi on todennäköisesti lääkisvuosien painavin ki-
vireki. Jo syyslukukaudella opiskelutuntien määrä ylittänee useimmilla opiskelijoilla 
koko vuodelle varattujen tuntien määrän.
 
Farmakologian opiskelua varten oppikirjaa ei välttämättä tarvita. Yhden 90 mi-
nuuttia kestävän luennon aikana pdf-tiedoston sivuja on 100-200, joten lukemista 
riittää ilman kirjaakin. Rangin ja Dalen farmakologian kirja sisältää kuitenkin hyvät 
selitykset ja kuvat, mikäli jokin asia ei tunnu aukenevan. Youtube on myös täynnä 
erinomaisia farmakologian videoita. Mikäli jokin asia tuntuu sinusta vaikealta 
ymmärtää, niin samassa tilanteessa ovat tuhannet muutkin lääketieteen opiskeli-
jat eri puolella maailmaa joka vuosi. Kokeiden vaatimustaso on kuitenkin Youtuben 
kattausta diipimpi, joten aivan videoiden varaan opiskelua ei kannata sentään 
jättää.
 
Pisteet:
Rang and Dale’s Pharmacology 3/5
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Kaikki hyvä loppuu aikanaan
Anna Tattari CVI

Kun vuonna 2015 aloitin Tarton lääkiksessä, tuntui koko lääkäriksi valmistuminen 
vielä kovin kaukaiselta ja utopistiselta ajatukselta. Kuusi vuotta on parikymppisen 
ihmisenalun elämässä kovin pitkä aika ja naiivisti sitä kuvitteli lääkiksen ja Tartto-
elämän kestävän ikuisesti. Mutta niin vain koitti sekin päivä, kun allekirjoittaneesta 
näkyi vain takavalot ja oli aika suunnata takaisin Suomeen. Oli aika aloittaa suuri 
ja pelottava kuudennen vuoden harjoittelu. Viimeiset hetket Tartossa eivät tosin 
menneet ihan kuten oli tarkoitus, sillä muuan pandemia pakotti itse kunkin muut-
tamaan suunnitelmiaan. Mutta se onkin jo ihan toinen tarina.

Olin sopinut jo edeltävä talvena kuudennen vuoden harjoittelupätkäni Joensuu-
hun kirurgian jaksoa lukuun ottamatta. Olen saanut kuulla saman hämmentyneen 
kysymyksen monta kertaa: ”Joensuuhun??? Miksi?”. Mutta miksipä ei? Länsiranni-
kolta kotoisin olevana kirjaimellisesti Suomen toiselle puolelle muuttaminen tun-
tui varsin loogiselta ratkaisulta Tartossa asumisen jälkeen. Matka kotipaikkakun-
nalle on edelleen kilometreissä samaa luokkaa, kuin Tartossa asuessa. Tosin myös 
sillä taisi olla varsin suuri vaikutus, että meitä tarttolaisia tuli tänne Joensuuhun 
kerralla hieman suurempi joukko. Ja se jos jokin on ollut ihanaa.

Kuudennen vuoden harjoitteluni alkoi virallisesti heinäkuussa kirurgian ama-
nuenssina Porissa, mutta olin ehtinyt olla jo toukokuusta saakka keuhko-osastolla 
kandina. Keuhko-osasto oli jo ennestään tuttu ensimmäiseltä kandikesältä, joten 
paluu sinne ennen kahden kuukauden kirurgian manukesää (kesälomaa) tuntui 
varsin luontevalta. Kirurgialla oli samaan aikaan useampi kandikollega Turusta, 
joiden kanssa päivät tuntuivat lentävän kuin siivillä. Elokuussa turkulaiset palasivat 
takaisin koulunpenkille ja allekirjoittanut jatkoi harjoitteluaan amanuenssin sijasta 
kandina, sillä ”amanuenssin” työkuorma oli salakavalasti kasvanut turhan isoksi.

Syksy ja talvi olivat varsin kiireisiä ja välillä tuntui, ettei vapaa-aika riittänyt juuri 
mihinkään. Päivät venyivät välillä kovin pitkiksi, työkuorma kasvoi kasvamis-
taan ja illat pimenivät. Välillä valtava riittämättömyyden tunne vaivasi, kun taas 
ajoittain työrintamalla koki suuriakin oivalluksia ja ilon hetkiä. Kuitenkin yhdeksi 
tärkeäksi tukipilariksi ja henkireiäksi koin rakkaat kurssikaverit – ystävät. Monet 
ilon ja turhautumisen hetket jaettiin toisten kanssa, eikä koskaan tarvinnut kokea 
olevansa ypöyksin. Oli pikkujoulut, itsetehtyä pastaa ja koiranrapsuttelutuokioita. 
Oli yhteisiä päivystysvuoroja, lopputenttipaniikkia ja suunnitelmia tulevaisuudesta. 
Olipa myös laskettelureissu Kolille ja yhteisiä ruokahetkiä sairaalan henkilöstöra-
vintolassa.



Yhdeksän kuukauden mittainen harjoittelu eri erikoisaloilla on ollut aivan äärettömän 
opettavainen. Ensimmäisenä kandikesänä valkotakki tuntui kovin isolta ja isolta se 
tuntuu edelleen, mutta ajatus valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä ei enää 
tunnukaan aivan niin utopistiselta. Lopputentti lähestyy hurjaa vauhtia ja opiskeltava 
asia ei tule loppumaan ainakaan kesken. Luku-urakan edetessä on ollut palkitsevaa 
huomata, että näiden yhdeksän kuukauden aikana on mukaan tarttunut paljon tietoa 
ja taitoa. Opittavaa on edelleen paljon, mutta yhtäkkiä moni klinikan aikana harmaita 
hiuksia aiheuttaneista asioista tuntuukin varsin loogiselta ja jopa melkein helpolta. 
Melkein.

Lääkiksen viimeinen vuosi on antanut paljon ja on ollut mahtavaa päästä kokemaan 
se yhdessä ystävien kanssa. Tekemällä todella oppii ja tuntuu, että harjoittelujen 
myötä on oppinut enemmän kuin osasi kuvitellakaan. Syksyllä puhaltaa jo uudet tuu-
let ja suunnitelmat tulevaisuuden suhteen alkavat hiljalleen hahmottua. Jäljellä olisi 
kuitenkin vielä yksi pieni loppurutistus ja tentti. Sitten voidaan vihdoin yhdessä Anssi 
Kelan viisaita sanoja lainaten todeta: 

Meistä tuli lääkäreitä.



Osallistuin ensimmäisen kerran SML:n toimintaa kevätliittareilla 2018 Helsingis
sä. Meidän emeritus puheenjohtajamme vihjaisi, että kannattaa lähteä mukaan 
ja minä sinisilmäisenä fuksina uskoin heti. Oli mielenkiintoista osallistua isoon 
kokoukseen, jossa oli edustajia kaikkialta Suomesta, ja päästä tutustumaan uusiin 
ihmisiin. Lisäjännitystä tapahtumaan toi palohälytys, joka tyhjensi naistenklinikan 
pariksi toviksi. Illalla vietettiin sitsejä suurella porukalla saaden oppeja muilta 
kandiseuralaisilta hommien hoidosta. Itsekin pääsin esiintymään osana Tarton 
delegaatiota.

Vuoden 2019 syysliittareilla ajeltiin koko päivä Kuopioon, jossa vietimme aavis-
tamatta viimeiset ”liveliittarit”. Jos olisin silloin arvannut, että seuraavan kerran 
istuttaisiin yhdessä kokoustamassa kasvotusten vasta potentiaalisesti muutaman 
vuoden päästä, olisin jäänyt viettämään kollegojen kanssa iltaa. Farmakologian 
tenttiin valmistautuminen olisi saanut jäädä toiseksi. 

SML:n 50-vuotisvuosijuhlien jälkeen helmikuussa 2020 ei arvattu, että korona 
tulisi aiheuttamaan pitkäaikaisia hankaluuksi ja seuraava liittokokous pidettäisiin 
vain paperilla kandiseurojen toimesta. Syksyllä 2020 järjestettiin liiton historian 
ensimmäiset etäliittokokoukset. Kaihoisat muistot kokouksista, matkoista sinne ja 
jälkipuinneista tulvivat mieleen, kun istuin kämpilläni Tartossa kahvi keittimessä 
poristen.

Nyt takana on ensimmäiset kevätliittarit, joihin olen itsekin ollut osaltani vaikutta-
massa. Kokemus oli silmiä avaava, kun näin miten paljon töitä vaaditaan tapah-
tumaan. Näistä liittareista tuntui jäävän hyvin vähäiseksi tärkeä lisäosa, nimittäin 
verkostoituminen. Kokouksessa käsiteltiin tärkeät asiat ja kokouksen päätteeksi lai-
tettiin koneen kansi kiinni. Ei ollut ihan se fiilis mitä 2018 kevätliittareiden jälkeen 
oli. Aamulla ei särkenyt pää. Vaikka korona on pakottanut meidät sopeutumaan (ja 
samalla varmasti edistänyt) etäyhteyksiin, on kaipuu livetapahtumiin kova.

Maailmanlaajuisesti korona jyllää vielä pitkään ja ensimmäisistä ulkomaanreis-
suista saa vaan haaveilla. Pelkästään Suomen puolelle matkustaessa karanteeni 
odottaa. Siltikään ei ole kaikkea toivoa vielä menetetty. Tätä kirjoittaessani on Suo-
messa ensimmäisen rokoteannoksen saaneita henkilöitä 1 367666 ja Virossa 291 
448. Hitaasti, mutta varmasti rokotukset etenevät molemmissa maissa. Kesä tule 
vaikuttamaan ilmaantuvuuskäyrien muotoihin ja suuntiin, mutta eiköhän tämä 
reilun vuoden kestänyt etäyhteyksissä oleminen tule kohta päätökseen!

SML edustajan palsta – etäyhteyksistä takaisin 
yhteyteen  



Terveisin,

Karri Suominen CIV

Taslon SML-Edustaja
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Sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat tällä hetkellä eniten kuolemia kaikki sairaudet ja 
tapaturmat huomioiden. Ne ovat taustalla 20 prosentissa kuolemantapauksista. Sen lisäksi 
ne heikentävät elämänlaatua ja johtavat liitännäissairauksien synnylle myös tilanteissa, jois-
sa sairaus ei aiheuta kuolemaa. (Santos & Umpierre 2020.) Iskeemiset sydänsairaudet ovat 
ensimmäisellä ja aivoinfarktit kolmannella sijalla, kun tarkastellaan hautaan vieviä tekijöitä 
(Murray ym. 2012; Streese ym. 2020).

Molemmissa edellä mainituissa sairauksissa taustalla on ateroskleroosi eli valtimonko-
vettumatauti. Valtimosairauden tärkein yksittäinen aiheuttaja on kolesterolia sisältävien 
LDL-partikkelien joutuminen verisuonen endoteelisoluista koostuvan sisäkalvon (tunica in-
tima) kerroksen sisälle. Kolesteroli hapettuu valtimon sisäseinässä ja käynnistää vuosikym-
meniä kestävän tulehdusprosessin, jonka päätepisteenä on valtimoplakki. Valtimoplakki voi 
aiheuttaa hypoksiaa eli verenkierron heikkenemisestä johtuvaa hapenpuutetta. Epästabiili 
plakki voi myös irrota, ja aiheuttaa kudoksessa paikallisen iskemian ja infarktin. (Pinto ym. 
2012.)

Tulehdusprosessin aikana hapettunut kolesteroli aiheuttaa monosyyttien kulkeutumisen 
endoteelin sisäpinnalle. Monosyytit maturoituvat makrofageiksi verisuonen seinämässä 
ja syövät hapettunutta kolesterolia sisäänsä. Koska mikään ihmisen solu ei kykene hajotta-
maan kolesterolia, jää liian pulleaksi kasvanut aktivoitunut makrofagi ”vangiksi” verisuonen 
seinämään. Näitä makrofageja kutsutaan vaahtosoluiksi (eng. foam cell) ja ne aiheuttavat 
ateroskleroottisen plakin nekroottisen sisäosan. (Chacon & Fiani 2020). Kolesterolin aiheut-
tamia rasvajuosteita aortassa nähdään jo 15–19-vuotiailla. Lisäksi puolella on ateroskleroot-
tisia muutoksia sepelvaltimoissa. Sairaus ei siis ole vain keski-ikäisten ja sitä vanhempien 
ihmisten murhe. (Strong ym. 1999.)

Kolesteroli on rasvaliukoinen yhdiste eli se tarvitsee kuljettajaproteiinin verenkierrossa. LDL 
(low-density lipoprotein) kuljettaa kolesterolia verenkierrossa maksasta muualle kudoksiin. 
HDL (high-density lipoprotein) taas siirtää kolesterolia periferiasta pääasiassa maksaan käy-
tettäväksi. LDL:ää pidetään ”pahana”, koska liian suuret määrät johtavat sen kertymiseen 
valtimoiden seiniin ja aiheuttavat valtimoiden kovettumista (Faxon ym. 2004; Ference ym. 
2017). HDL pystyy kuitenkin puhdistamaan verisuonen seinämään jo jäänyttä kolesterolia, 
ja kuljettamaan sen pois. LDL:n vähentäminen ja HDL:n nostaminen elintapoja parantamalla 
tai lääkkeellisellä hoidolla johtaa veriarvojen parantumiseen sekä sydän- ja verisuonitauti-
kuolleisuuden laskuun (Lee ym. 2016; Lu ym. 2016; Ference ym. 2017). 

Korkean LDL- ja matalan HDL-kolesterolin haitat verisuonille on tunnettu jo vuosikymme-
niä. HDL-kolesterolia nostavista lääkkeistä ei ole toistaiseksi vielä saatu hyötyjä. Sen sijaan 
LDL-kolesterolia laskevat statiinit ovat olleet käytössä 1980-luvulta saakka. Statiineista 
jokainen lääketieteen opiskelija saakin aimo annoksen tietoa opiskeluvuosien aikana. 
Vähemmän sen sijaan puhutaan muista hoitomuodoista, kuten ravitsemuksen ja liikunnan 
vaikutuksista taudin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Liikunta ja valtimonkovettumatauti 
Eetu Hopeapuu CIII



Liikunnalla annos-vastesuhde verisuonten kuntoon
Aerobisen liikunnan hyödyt valtimoplakin synnyn estämisessä ja pienentämisessä on rapor-
toitu lähes kaikilla nisäkkäillä. Varsinkin eläinkokeissa on havaittu veriarvojen parantumista 
ja valtimoplakin pienentymistä aerobisen liikunnan myötä. Liikunnan vaikutusmekanismin 
on perinteisesti ajateltu erityisesti tulevan LDL-kolesterolin vähentymisen kautta. (Kramsch 
ym. 1981; Hasler ym. 1984.)

Uudemmissa eläintutkimuksissa on edelleen osoitettu, että liikunnalla on ateroskleroosin 
etenemistä hidastava tai plakin kokoa vähentävä vaikutus. (Matsumoto ym. 2013; Pellegrin 
ym. 2015; Shing ym. 2015; Szostak ym. 2016.) Parhaimmillaan muuntogeenisillä hiirillä 
aorttaplakki on pienentynyt liikunnan myötä 63 prosenttia. Jos liikkuvilla hiirillä todetaan 
plakkia, on se rakenteeltaan stabiilimpi kuin liikkumattomilla lajitovereilla. Stabiili plakki 
vähentää riskiä ateroskleroottisen trombin irtoamiselle. (Pellegrin ym. 2009; Pellegrin ym. 
2015.)

Liikunnalla on useita vaikutuksia sydän- ja verisuonitauteihin. Merkittävimmät ilmeisesti 
ovat sekä LDL- että HDL-kolesterolin positiiviset muutokset erityisesti aerobisen liikunnan 
myötä. 12 viikon harjoittelu vähensi eräässä tutkimuksessa LDL-pitoisuutta 5 % ja kasvatti 
HDL:n määrää 4,6 %. Meta-analyysissä harjoitteluryhmillä on havaittu keskimäärin 11 pro-
sentin nousu harjoittelun myötä. (Chacon & Fiani 2020.)

Puolen vuoden liikuntainterventio laski merkitsevästi sekä HDL- että LDL-pitoisuuksia. LDL 
laski kuitenkin vasta intensiivisesti 200 minuuttia viikossa liikkuvien ryhmässä. Sen sijaan jo 
vähemmän liikkuvien ryhmässä saavutettiin erittäin ateroskleroottisten pienten LDL-mole-
kyylien (sd-LDL) määrän vähentyminen ja suurempien, vähemmän valtimonkovettumatau-
tia aiheuttavien suurempien LDL-partikkelien määrän kasvu. Mitä enemmän liikuttiin, sitä 
suurempi oli muutos positiiviseen suuntaan. (Kraus ym. 2002.)

Terveyshyödyt eivät kuitenkaan tule vain parantuneista kolesteroliarvoista. Liikunta lisää 
statiinien hyötyjä enemmän kuin pelkällä veriarvojen parantumisella voitaisiin olettaa, 
kuten todettiin liikunnan ja statiinien yhteisvaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa. Yh-
teisvaikutus siis pienensi jo syntyneiden kolesteroliplakkien määrää selvästi, eikä kolestero-
liarvojen parantuminen yksinään riittänyt selittämään muutosta. (Tani ym. 2010.)

Hyötyjä saavutetaan jo myös hyvin pitkälle edenneessä sepelvaltimotaudissa eli sydämen 
valtimoiden ateroskleroosissa. Pallolaajennukseen johtanut sydäntapahtuman jälkeinen 
liikuntaharjoittelu vähensi plakin määrää verrattuna tavanomaista lääkehoitoa saaneiden 
ryhmään (kuva 1). (Kurose ym. 2015.) Myös kokonaiskuolleisuuden on todettu vähentyneen 
pallolaajennuksen jälkeen harjoitelleilla verrattuna liikkumattomiin (Lee ym. 2016).



Kuva 1. Kolesteroliplakin määrä liikunnan myötä valtimonkovettumatautia sairastavilla pallolaajennus-
hoitoon joutuneilla. Sydäntapahtuman ateroskleroosista saaneet jaettiin kahteen ryhmään, harjoittelu-
ryhmään ja tavanomaista lääkehoitoa saaviin kuuden kuukauden ajaksi. Harjoitelleilla havaittiin sekä 
plakin pinta-alan että kokonaistilavuuden pienentymistä. (Muokattu lähteestä Kurose ym. 2015)

Liikunnan määrä siis korreloi negatiivisesti plakkien kokoon annosvaste-suhteen 
mukaisesti (Shing ym. 2015). Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että paljon liik-
kuvilla sairastumisriski on pienempi. Harjoittelu parantaa veriarvoja ja siten pienentää riskiä 
sairastua tautiin. Kuitenkin jo valtimonkovettumatautia sairastavillakin saadaan merkittäviä 
hyötyjä.

Monesti liikunnalla vaatimattomampia hyötyjä kuin voitaisiin olettaa

Cochranen tähän mennessä viimeisimmässä (Anderson ym. 2016) meta-analyysissä sel-
vitettiin sydän- ja verisuonitautia sairastavien kuolleisuutta harjoitteluryhmään kuuluvilla 
ja kontrollihenkilöillä. Kokonaiskuolleisuudessa ei ollut eroa liikuntainterventioryhmissä, 
mutta sydän- ja verisuonikuolleisuudessa ero löytyi liikkujien eduksi. Meta-analyysin 27 
tutkimuksen perusteella suhteellinen riski oli 0,74 (95 % LV 0,64–0,86) eli riski kuolla seu-
rantajaksolla sydän- ja verisuonitapahtumiin oli noin neljänneksen pienempi harjoittelevilla. 
Epäselvää on, miksi kokonaiskuolleisuus ei kuitenkaan pienentynyt.

Sen sijaan Westin ja kumppaneiden (2012) satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
ei havaittu eroja kuolleisuudessa sydäninfarktin sairastaneilla liikuntaryhmän ja verrokkien 
välillä (West ym. 2012). Toisessa, tyypin II diabetesta sairastavia käsittelevässä tutkimukses-
sa, kaulavaltimon plakissa ei havaittu eroja vuoden harjoittelujakson jälkeen interventio-
ryhmässä (Byrkjeland ym. 2015; Byrkjeland ym. 2016). Kuolleisuutta ei tässä tutkimuksessa 
seurattu.

Mikä voisi selittää sen, että osassa tutkimuksia liikunnan hyöty on selvä, kun toisissa eroa ei 
havaita? Eron selittänee tutkittavien fyysisen aktiivisuuden tarkastelu. Esimerkiksi Byrkje-
landin ja kumppaneiden (2015; 2016) tutkimuksessa tutkittavia ohjeistettiin suorittamaan 
kaksi tuntia valvottua ja yksi tunti omatoimista harjoittelua viikossa. Kuitenkin osallistujien 
liikunnan määrä oli keskimäärin vain 67 % tavoitellusta. Interventioon osallistuneet eivät 
siis päässeet harjoitusohjelman aikana edes yleisiin liikuntasuosituksiin eli 150 minuuttiin 
aerobista liikuntaa viikossa. 



Westin ja kumppaneiden (2012) tutkimuksessa liikunnan ei todettu vähentävän kuollei-
suutta seurantajaksolla. Kuitenkin sydäninfarktin sairastaneita seuranneessa liikuntatut-
kimuksessa ”liikuntaryhmäläiset” harjoittelivat selvästi vähemmän kuin verrokit! Onkin 
oletettavaa, että liian vähäinen aerobisen harjoittelun määrä ei riitä terveyshyötyjen saavut-
tamiseen. Viikoittainen 2200 kilokalorin lisäys energiankulutukseen harjoittelun myötä on 
osoittautunut pienentävän sepelvaltimoplakkeja ihmisillä (Chacon & Fiani 2020).
Miksi ihmisillä muutokset eivät yhtä selviä kuin koe-eläimillä?

Tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että kolmen tunnin viikoittainen liikuntamäärä on 
vähimmäisedellytys hyötyjen saamiselle. Tällaisella määrällä on saavutettu niin eläimillä 
kuin ihmisillä kolesteroliplakkien pienenemistä sekä kuolleisuuden vähentymistä. (Kramsch 
ym. 1981; Tani ym. 2010; Cesar ym. 2011; Kurose ym. 2015; Lee ym. 2016; Chacon & Fiani 
2020.)

Liikunnalla näyttäisi olevan siis selviä hyötyjä valtimokovettumataudin synnyssä ja patolo-
giassa. Harjoittelulla voidaan todeta olevan samankaltainen annos-vastesuhde kuin monilla 
lääkkeillä. Liian vähäisellä annoksella hyötyjä ei havaita, vaan hoitotason saavuttamiseksi 
liikunnan tulee olla tarvittavan säännöllistä ja intensiivistä. Noin kolme tuntia viikoittaista 
aerobista harjoittelua vaikuttaisi olevan tutkimusten perusteella minimimäärä hyötyjen saa-
vuttamiselle. Progression myötä harjoittelumäärän voi tuplata, mikäli potilaan terveydentila 
sen vain muuten sallii. Kuten useissa kroonisissa sairauksissa, myös liikuntahoitoa jatketaan 
loppuelämän ajan.
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Cursus III kuulumisia

Vaikka vuosikurssimme juuri aloitti lääketieteen opiskelun pitkän taipaleen preklii-
nisen iki-ihanilla kursseilla (I <3 Latina), olemme nyt selvinneet jollain ihmeen 
kaupalla kliinisen vaiheen opintoihin asti! 
Rakas päätoimittajamme lähestyi vuosikurssiamme ja tahtoi tietää, missä fiiliksissä 
ihmiset aloittivat tämän uuden ajanjakson opinnoissa. Kysymyksiin vastaa ano-
nyymi 3. vuosikurssin opiskelija / 50% lääkäri / itsekouluttautunut journalisti Uko 
Riiepoolsaar (nimi muutettu) sekä samalta vuosikurssilta tutut Annimaija, Annalii-
na, Krreeetta ja do-your-parents-call-you-thilma-? (aka “tytöt”).
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Genetiikka, sisätaudit, radiologia - rühm 20

Selvittyäni Tarton kuuluisasta “kolmosen syksystä” päätin pitää tulevan joululoman 
täysin vapaana enkä tehnyt lomalla opiskelujeni eteen yhtään mitään… Yliopisto 
oli tietysti sitä mieltä, että lomailu on yliarvostettua. Saimme yllätyssähköpostia 
josta selvisi, että talvilomamme olisikin viikkoa lyhyempi, koska helmikuun 1. päivä 
aloittaisimme kliinisen vaiheen opinnot genetiikan kurssilla. Saimme myös listan 
luennoista joita voisimme katsoa etukäteen ja listan termeistä, jotka olisi hyvä 
osata ennen kurssin alkua. Ahkerana opiskelijana tietysti ignorasin tämän tiedon 
täysin ja keskityin käyttämään loma-aikani rakentavasti, esim. katsomalla vanhoja 
Pokemon-jaksoja uudelleen. 



Helmikuun alussa paluu todellisuuteen kuitenkin iski genetiikan kurssin alkaessa 
ja paluu opintoihin tapahtuikin sitten melko reippaalla tahdilla. Vuosikurssimme 
selvisi kuitenkin (etä- ja) teoriapainotteisesta genetiikan osuudesta kunnialla, jon-
ka jälkeen pääsimmekin seuraamaan potilasvastaanottoa yliopistollisen sairaalan 
genetiikkakeskukselle. Aloittaessani lääketieteen opinnot en ajatellut, että ensim-
mäiset potilaat, jotka kohtaan opiskelijan roolissa, olisivat geneettisten sairauksien 
takia apua hakevia ihmisiä. Vastaanottojen seuraaminen oli kuitenkin mielenkiin-
toista ja potilastapausten läpikäymiseen oli varattu riittävästi aikaa. Kokonaisuu-
tena genetiikan kurssi muistutti kuitenkin mielestäni melko paljon prekliinisen 
vaiheen opintoja, joten varsinaista uutuudenviehätystä en tältä kurssilta löytänyt. 
Kurssi oli kuitenkin kolmessa viikossa käyty, jonka jälkeen pääsimme aloittamaan 
“oikeilla” kliinisen vaiheen kursseilla omissa klinikkaryhmissämme. 

Ensimmäisenä ryhmälläni oli vuorossa sisätautien perusteet kurssi, jossa opette-
limme palpaatiotekniikoita, stetoskoopin käyttöä ja potilaan haastattelua. Kurssi 
oli ehdottomasti mielenkiintoisin tähän mennessä, sillä kaikki kurssilla opetellut 
asiat olivat tärkeitä jatkoa ajatellen. Lisäksi opettajat olivat motivoituneita ja käy-
tännön harjoituksille oli varattu riittävästi aikaa. Kurssilla pääsi myös näyttämään 
tietonsa (tai tietämättömyytensä) patofysiologiasta, sillä monilla potilailla oli mm. 
sydämen tai munuaisten vajaatoiminta, keuhkosairauksia, jne. Opettajillamme oli 
tapana tietysti kysellä näiden sairauksien syntymekanismeista ja vaikutuksista joka 
päivä. Kurssin lopussa oli pienimuotoinen koe, jossa haastattelimme ja tutkimme 
potilaan viron kielellä, jonka jälkeen raportoimme löydöksistämme ohjaavalle 
opettajallemme. Vaikka kurssi olikin mielenkiintoinen ja hyvin järjestetty, koko 
vuosikurssimme jännitti jokaisen päivän jälkeen pääsemmekö enää takaisin sairaa-
lan tiloihin Viron kiihtyvän koronatilanteen vuoksi. Onneksi kaikille opiskelijoille 
tarjottiin kuitenkin AstraZenecan rokotteet ja pääsimme jatkamaan lähiopetukses-
sa (toivottavasti koko loppukevään ajan). Lisäksi rokotuksen ansiosta pääsimme 
tutustumaan vielä yliopistollisen sairaalan Covid-osaston toimintaan! 



Seuraavana vuorossa olikin sitten radiologian kurssi, jossa emme nähneetkään 
yhtään “aitoa” potilasta koko kurssin aikana. Tämä tuntui tietysti taas hieman 
erilaiselta, sillä juuri olimme viettäneet aikaa ympäri yliopistollista sairaalaa ja nyt 
päivät kuluivatkin sitten pimeässä radiologian luokassa röntgen- ja CT-kuvia katsel-
len. Kurssi oli työläs mutta mielenkiintoinen ja lopulta röntgenkuvista rupesi jopa 
(ehkä) ymmärtämäänkin jotain! Kurssin parhaaksi hetkeksi kuuluu ehdottomasti 
luokkatoverini tekemä löydös potilaan anuksesta, joka muistuttaa hymynaamaa. 

 - Uko Riiepoolsaar

Ahkerana opiskelijana keskityin käyttämään loma-ai-
kani rakentavasti, esim. katsomalla vanhoja Poke-
mon-jaksoja uudelleen. 



AKUUTTI24, AKUUTTILÄÄKETIEDETTÄ PARHAIMMILLAAN 
 
Lahti 
 
Lahdessa on mahtavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet niin kesällä kuin talvellakin. Lahdessa järjestetään 
suuria kansainvälisiäkin yleisö-, kulttuuri- ja urheilutapahtumia, mm. Ironman, Salpausselän kisat ja 
Finlandia hiihto. Lahdesta on lyhyt matka ja hyvät yhteydet mm. pääkaupunkiseudulle. 
 
Akuutti24 
 
Akuutti24 on akuuttilääkärijohtoinen erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Olemme yksi Suomen 
suurimmista päivystyskeskuksista laajan päivystyksen sairaalan yhteydessä. Ensihoito- ja 
päivystyskeskukseen kuuluu myös mm. päivystysosasto, runsas ensihoitotoiminta sekä laaja 
kotisairaalatoiminta. Teemme sovellettua vuorotyötä, ja työvuorosuunnittelussa on hyvä jousto. 
Työyhteisömme on mukavan rento. Myös osa-aikaisuus on mahdollista. 
 
 
 

 
 
 
Yleislääketieteen erityiskoulutus/ 
erikoistumiseen liittyvä terveyskeskuspalvelu 
 
Akuutti24:ssä voi suorittaa 3 kuukautta 
erikoistumiseen kuuluvaa terveyskeskuspalvelua 
kokeneen yleislääketieteen erikoislääkärin 
ohjauksessa. Lisäksi kauttamme saa tehtyä 
yleislääketieteen erityiskoulutusta (YEK) 3 
kuukautta terveyskeskusosuutta sekä tarvittavan 
määrän sairaalaosuutta. YEK-jakson suorittamalla 
saa toimia lääkärinä Euroopan Unionin maissa. 
Voimme räätälöidä omaan erikoistumiseesi 
sopivan jakson, joka täyttää myös yliopistojen 
standardit. 
 
 
 

 



Akuuttilääketiede 
 

 

Olemme myös suuri akuuttilääketieteen koulutuspaikka ja erikoistuminen akuuttilääketieteeseen onnistuu 
meillä avaimet käteen-periaatteella. Akuuttilääketieteen erikoistuville meillä on oma koulutuspaketti, joka 
sisältää säännöllistä koulutukselle varatulla työajalla tapahtuvaa monipuolista toimipaikkakoulutusta (mm. 
simulaatiot, työpajat), jossa perehdytään akuuttilääketieteen eri osa-alueisiin. Myös erikoistumiseen 
liittyvät eriytyvät erikoisalapalvelut järjestyvät kauttamme. Useille erikoisaloille käy ns. reunapalveluihin 
akuuttilääketieteen palvelu, joista saa myös räätälöityjä palveluita. 
 
Lääketieteen opiskelijoiden työ- ja oppimismahdollisuudet 
 
Akuutti24 päivystyksessä toimii ns. kandirinki, joissa lääketieteen opiskelijat hoitavat potilaita muun tiimin 
osana. Kandit eivät ole itsenäisessä vastuussa mistään linjasta, vaan se on oppimispaikka. Toisaalta 
itsenäiseen työskentelyyn pääsee ajan mittaan enenevästi. Yksin ei tarvitse ikinä olla, ja usein on myös 
erikoislääkäri paikalla kliinisessä työssä. Konsultaatiomahdollisuudet ovat laajat, ja kynnys matala.  
 Ennen kandivuorojen aloitusta järjestetään perehdytys. Loma-aikoina kandivuorot täyttyvät 
kesäkandisijaisista, joka on ollut hyvin suosittu. Amanuenssuureja pääsee myös suorittamaan. 
 
 

 
 
Yhteystiedot: 
 
Perusterveydenhuollon jaksojen tiedustelut:  
oyl Kalle Kainiemi (kalle.kainiemi@phhyky.fi) 
 
Akuuttilääketieteen erikoistumis-, reuna- ja keikkatyö:  
yl Harri Pikkarainen (harri.pikkarainen@phhyky.fi) 



Opettava kirurgi kyseli innokkaana kirurgian perusteista. Kysymyksiä seurasi tuttu 
viiden minuutin kiusallinen hiljaisuus. Flashbackit preklinikan seminaareihin. Kä-
vimme teorian luokkahuoneessa läpi ja sitten lähdimme osastolle katsomaan niitä 
ihan oikeita potilaita, joita ei ollut montaa (kiitos koronan). 
Potilaan sängyn ympärillä kirurgi kysyi, kuka haluaisi palpoida herniaa. Kukaan ei 
uskaltanut. Tuttu piinaava hiljaisuus. 
Seuraavan potilaan kohdalla rohkenimme sentään etsimään pulssia (sitä kaikista 
perifeerisintä) potilaan nilkasta. Pulssi löytyi, itsevarmuutta kertyi hitunen lisää.

Ehdottomasti suurimpia kohokohtia kurssilla olivat tikkauksen harjoittelu (todella 
autenttiseen nahkapenkkiiin…), endoskopioiden seuraaminen ja leikkaushaavojen 
kunnon arviointi sekä -hoidon seuraaminen. Plastiikkakirurgian seminaari jäi myös 
positiivisena mieleen karismaattisen ja lennokkaan opettajan ansiosta.

Kaikenkaikkiaan ensijärkytyksestä toivuttuamme kirurgian kurssi ja klinikkaan 
siirtyminen = parasta just nyt <3

-Annamaija, Annaliina, just-Thilma-yes, Krreetta

Valkotakki päällä, stetoskooppi taskussa sairaalan 
käytävällä olo tuntui laittomalta, täysin lainsuo-
jattomalta valelääkäriltä, koska mistäänhän ei 
mitään vielä tiedetä. 

Kirurgia - rühm 22
Kolmosen pimeä ja erittäin raskas (vaikka kaikki eivät sitä hyväksy...) syksy vaihtui 
edelleen pimeään ja sateiseen kevääseen. 
Takana ovat pitkät työläät prekliiniset opiskeluillat ja enää vain painajaisissamme 
palaamme biokemian seminaareihin ja immunologian aamuihin. Edessä siintää 
mielenkiintoinen, hohdokas ja käytännönläheinen klinikka oikeassa sairaalassa, 
oikeiden potilaiden kanssa. 
Tai näin luulimme…

Ensimmäisenä aamuna saapui se hohdokas hetki, kun astelimme tuoreina lääke-
tieteen kandeina sairaalan ovista sisään, suoraan kellarissa sijaitsevaan komeroon 
(“pukuhuone”). Pimeässä, viemärinhajuisessa ja ahtaassa komerossa vedimme 
ensimmäistä kertaa klinikan valkotakit päälle. 
Valkotakki päällä, stetoskooppi taskussa sairaalan käytävällä olo tuntui laittomalta, 
täysin lainsuojattomalta valelääkäriltä, koska mistäänhän ei mitään vielä tiedetä. 
Paniikki kasvoi. 
Pariin otteeseen eksyimme suuressa sokkeloisessa sairaalassa, kunnes löysimme 
kirurgian osaston. 



Erikoistu Vaasaan!
Olemme nuorten lääkärien suosima 
ja korkealle arvostettu erikoistumis-
sairaala meren rannalla.

Vai miltä kuulostaisi viihtyisä työilmapiiri,
seniorilääkäreiden kannustava ohjaus,
kilpailukykyinen palkka ja 
erilaiset kehitysprojektit?

Tutustu meihin
osoitteessa:
www.vaasankeskussairaala.fi    tai

www.rekry.vaasankeskussairaala.fi



Koronaisen kevään innoittamana järjestimme Taslon Facebook ryhmässä meemi-
kilpailun, johon kuka tahansa pystyi osallistumaan ja lähettämään anonyymisti 
meemejä kevään lehteä varten. Kiitokset kaikille osallistujille meemiraadin puo-
lesta ja tässä on muutama suosikkimme. Toivottavasti nämä piristävät koronaista 
kevättä :)

Meemikilpailu 2021





www.medimanageri.fi
Lue lisää osoitteessa:

Jenni Rönkkö
Rekrytointiasiantuntija

050 516 5455

Olli Rinne
Rekrytointiasiantuntija

045 160 9335

Lauri Favén
Rekrytointiasiantuntija

044 974 5502

Lääkäri ja 
hammaslääkäri, 
hoidamme työnhaun 
puolestasi.

Löydä osaamistasi ja toiveitasi vastaava työpaikka 
lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointiin erikois-
tuneiden manageriemme avulla:

Rekrytointiverkostoomme kuuluu kuntia, kuntayhtymiä, 
erikoissairaanhoidon yksiköitä sekä paikallisia lääkäri-
asemia. Kauttamme voit työllistyä joko suoraan 
työsuhteeseen verkostomme työnantajille tai 
Medimanagerin lääkäriksi tai hammaslääkäriksi.

/medimanageri

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@medimanageri.fi
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Päätoimittajan loppusanat

Nopeat kiitokset aikasemmille päätoimittajille, Iida 
Nikkilälle sekä Ville Dingille, jatkuvasti opetuksesta 
ja teknisestä tuesta. Kiitokset Lotta Viherväkselle, 
Dou Oksmanille sekä Niklas Mäkelälle mainoksien 
organisoinnista. 
Ja kaikkien tärkeintä, suuret kiitokset jokaiselle, 
joka oli mukana kirjoittamassa tai luomassa tämän 
semesterin Caputtia. Arvostan, paljon.

Toivottavasti syksyn Caput julkaistaan iloisemmissa, 
koronattomissa meininingeissä.

paatoimittaja@taslo.fi

Siihen asti, pitäkää huolta
itsestänne ja pysykää terveinä!

- Joonas Kokko, päätoimittaja



History in the Making
In the evening I walked down to the park. 

There the ruins glowered over me, as if inviting me to enter into them. 
I resisted. 

There were no leaves on the trees yet, and
all around me hung a mysterious air of solid silence. 

 
Suddenly, I had the urge to return to the place where it all began. 

 
In the gloom I travelled towards it, 

down the hill and across the big road too. 
Standing before me I saw it; the Old Anatomical Theatre. 
 There was a ghost waiting for me at those gigantic doors. 

He was wearing a suit and a scarf around his neck. 
He beckoned me towards him. 

 
“It is now your time to witness the beauty of this wild theatre,” he said.  

 Once close enough, he grabbed me by the wrist. 
I was pulled in, 

but I wasn’t afraid, 
for I knew that this had been the fate of many medical students before me. 

 Still holding my hand, 
Johann Wilhelm Krause led me upstairs. 

 
Up in the semicircular space, 
there was a party going on. 

 
All the scientists and doctors of days past were there celebrating, 

rejoicing this occasion of historical and jubilant get together. 
 Surrounding the central locus of their festivities were preparates:

bits of brains,  fixed fetuses, 
and other parts indistinguishable to a novice like me. 

The jars were positioned puzzlingly away from the mass,
so the scientists of old could scurry towards them to get a closer look. 

 
Once over the initial shock of the circumstances, 
I realized I recognized some of the legends here. 

Karl Burdach was busy inspecting a yellow basin of frontal cortex. 
Friedrich Bidder was by the spindly fibers of the nervous system. 

 
There was also August Rauber, clutching his renowned anatomy textbook. 

Having noticed me, excitement
light up in his eyes like the presumption of a new discovery.

“I’m going to give a lecture - would you like to listen in?” he asked.

 

“Why not,” I replied. 
Wivi Taalas, Cursus I



Hyvää kevättä kaikille
toimituksen puolesta!


