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Vihdoin! Ylpeänä esittelemme RiSLOlaisen hengentuotoksemme, Lapsus calamin! Ohi on se aika, kun 
haikeina ja haaveilevina selailimme kotimaisten kandiseurojen nettisivuja ja lueskelimme viiltävällä 
älyllä verbaalisesti höystettyjen rymyjuhlien kuvailuja heidän ainejärjestölehdistään. Lapsus calami on 
toki ainejärjestölehtenä alkutekijöissään, mutta tavoitteena on, että lehti kehittyisi RiSLOn kanssa käsi 
kädessä. Onhan parin viime vuoden sisällä jo nähty, mikä potentiaali ainejärjestöllämmekin on ollut 
kehittyä ja tulla näkyväksi myös kotimaassamme! Ilo on ollut myös huomata, kuinka paljon uusia 
opiskelijoita Riikaan on rantautunut. Volyymin kasvaessa jäsenistössä myös tapahtumien määrä ja 
mittavuus saavuttavat uudet sfäärit.  

Lapsus calamin tekoon lähti mukaan loistava porukka ja juttuja kertyi niin opiskelu- kuin 
työkokemuksistakin. Painopiste tässä ensimmäisessä numerossa on opintojen alkuvaiheessa ja kevään 
numerossa syvennymme enemmän loppuvaiheen opintoihin.  Ensimmäisestä numerosta löytyvät 
esittelyt kolmesta ensimmäisestä opiskeluvuodesta RSU:n lääketieteen opinnoissa sekä siivu 
opiskelukokemuksia hammaslääkiksenkin puolelta. 

Lehdestä on myös mahdollisuus kurkata, mitä tuli tehtyä aiemmin syksyllä sekä tutustua kollegoiden 
kesätyökokemuksiin. Riikassa onkin syksyllä ollut vilinää. Ensin Mediverkko ja Orion pistäytyivät 
lokakuun alussa koulutuksen ja iltatapahtuman merkeissä ja vain pari viikkoa myöhemmin Satakunnan 
sairaanhoitopiiri järjesti oman infotilaisuuden opiskelijoidemme suureksi iloksi. Tapahtumia on siis 
riittänyt rankkaa opiskelua tauottamaan. Ja mikä parasta, tämän lehden ilmestyttyä on taas opiskelijoilla 
yksi hyvä syy lisää pitää pieni tauko pänttäämisestä!  

Nautinnollisia ja, miksipä ei sivistäviäkin, lukuhetkiä toivottaa 

Hanna Auramo 

Päätoimittaja, 5. lukukausi RSU 

Tähti on syntynyt! 
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Hei RiSLOlaiset! 

Syksy on jo kovalla vauhdilla etenemässä kohti kylmyyttä ja talvea. Lehdet ovat jo pääosin tippuneet 
puista ja kaikki etelään muuttavat linnut ovat sinne jo varmasti eksyneet. Syksy on ollut kuitenkin 
meille Riikaan jääneille tekemisen aikaa. Paluu opiskeluarkeen on alkanut, myöhäiset illat ja aikaiset 
aamut viimeisten pänttäysten merkeissä ovat astuneet ihmisten päiväohjelmaan. Yliopisto-opiskelu, 
varsinkin lääketieteen ja hammaslääketieteen osalta vaatii kovaa lukutyötä. Jokaisella on oma 
lukutekniikkansa, mutta kaikkia yhdistävä tekijä on se, että töitä tulee tehdä menestyksen eteen. 
Suosittelen lämpimästi lukurytmin löytämistä jo heti lukukauden alussa, muuten tammikuussa 
alkavasta tenttikaudesta tulee vaikeampi kuin sen täytyisi olla! 

RiSLOn toiminta syksyllä on alkanut varsin vauhdikkaasti ja paljon on saatu aikaan tapahtumien osalta. 
Myös kulissien takana on tapahtunut paljon järjestön kehittämiseksi. Riiassa opiskelevilla suomalaisilla 
on ollut ilo nyt syksyn aikana osallistua moniin meille järjestettyihin tapahtumiin. Mediverkko kävi 
yhdessä Orionin kanssa pitämässä presentaation toiminnastaan ja saimme myöskin Satakunnan 
Sairaanhoitopiiristä vieraita kertomaan meille työmahdollisuuksista psykiatrian alalla. Kaikki Riiassa 
käyneet ovat olleet positiivisesti yllättyneitä meidän aktiivisesta ja innokkaasta ilmapiiristämme, joten 
jatketaan samaan malliin, niin yhteistyö edellä mainittujen tahojen kanssa sekä mahtavat tapahtumat 
tulevat varmasti meillä Riiassa jatkumaan!  

Kun törmäillään kaupungilla ja sairaaloilla, niin vaihdetaan kuulumisia!  Meikäläinen on täällä teitä 
varten! 

Hyvää syksyä ja opiskeluintoa kaikille!  

Toni Nieminen, 7. lukukausi RSU 

RiSLOn puheenjohtaja 

Puheenjohtajan tervehdys 
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Keitä he ovat? Mistä he tulevat? Ja ennen kaikkea, mitä he täällä tekevät? Hallitus raottaa 
sielunmaailmaansa, julkisen nöyryytyksen uhallakin… 

1. Vuosikerta (Vapaavalintainen kuvailu joko kronologisesta iästä tai jostakin muusta numeerisesta 
tekijästä, jonka kokee määrittävänsä minuuttaan.) 

2. Adjektiivi, jolla kuvaisit itseäsi 

3. Maantieteellinen tausta & synnyinkoordinaatit  

4. Mielitekosi/lempiasia 

5. Inhokkiasia 

6. Sananen tähänastisista saavutuksista vapaavalintaisella elämänalueella 

7. Tavoitteet RiSLOn suhteen. 

Hallituksen esittely 

Toni Nieminen, puheenjohtaja, 7. lukukausi RSU 

1. Nelejä (Kokoojan huomautus: varmaa tietoa ei ole siitä, 
viittaako puheenjohtaja Nieminen tässä henkiseen ikäänsä 
vai mihin, mutta kronologinen totuus on pikkulintujen 
mukaan 1986. Ja teräväpäisimmät muistavat, että vuonna 
1986 itänaapurissamme tapahtui jotakin, mikä saattaa 
selittää tätä vastausta jollakin tasolla…) 

2. Espoolainen  

3. Paljasjalkainen espoolainen, kunnes Euroopan Oulu vei 
miehen mennessään. I’ll be back.  

4. Aamukahvi 

5. Aamulla huomaa että kahvi on loppunut  

6. Lumosityn BPI 97%. Olen myös melko kova pelaamaan 
tennistä. 

7. Olla hyvä puheenjohtaja ja saada kaikki suomalaiset 
viihtymään Riiassa niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. 
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Matti Karinen, varapuheenjohtaja, 6. lukukausi RSU 

1. Vuosimallia Soulin kesäolympialaiset  

2. Kuiva, mutta naseva  

3. Ookkonää Oulusta, pelekääkkönää polliisia? 

4. Mummin korvapuustit ja kylymä kevytmaito  

5. Herätyskello  

6. Saavutukset: Henkinen tasapaino ja 50 markan stipendi 
4. luokalla  

7. Kansainvälinen yhteistyö opiskelijajärjestöjen välillä ja 
hyvän opiskeluilmapiirin ylläpito 

Erkko Välimäki, rahastonhoitaja, 9. lukukausi RSU 

1. 45v. Maisema-arkkitehdin paperit Ruotsista 1996. 
Pikakoulutuksella järjestelmäsuunnittelijaksi 1997, IT-alalla 
11 vuotta, viimeiset kolme vuotta roolissa Software test 
manager.  

2. Pyrkyri 

3. Duunarisuvun toisen polven paljasjalkainen 
helsinkiläinen, sukuni ensimmäinen ja ainoa yliopistossa 
opiskeleva olento, ja tehnyt sen kahteen otteeseen. 
Itsenäisyyteni villeimmät ensimmäiset 15 vuotta eletty 
Ruåtsissa. 

4. Olen käynyt 15 vuoden aikana monessa eri 
tanssikoulussa - tanssi on loistava seurustelu- ja 
rentoutumismuoto. Lattareista - ball room tansseihin. 

5. Talven liukkaat tiet - estävät ripeän liikkumisen ulkona. 

6. Tanssikilpailussa kolmas sija (((kilpailussa oli kolme 
paria))). 

7. Kehittää RiSLOa niin että se voi vakaana jatkaa monta 
vuotta eteenpäin järkevän organisaation ja käytäntöjen 
turvin 
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Laura Mustonen, sihteeri, 4. lukukausi RSU 

1. Dalai Laman Nobelin rauhanpalkinnon voittovuosi ja 
Berliinin muurin kaatuminen. 

2. Hervottoman hulvaton, hulvattoman hervoton. 

3. Uralvuorten tuolta puolen, itäblokin takaa saapui pieni 
käärö Tikkurilan hoodzeille. 

4. Tenttiviikkojen siivoussessiot. 

5. Aamiainen. 

6. Les Misérablesin katsominen alusta loppuun ilman 
taukoja. 

7. Kirjoittaa kieliopillisesti puhtaita pöytäkirjoja. 

Sonja Panigrahi, Suomen medisiinariliiton edustaja,     
11. lukukausi RSU 

1. Kuudes vuosi, (almost there!)  

2. Säteilevä  

3. Helsinki  

4. Neljännen vuoden jälkeen olen todella oppinut 
arvostamaan päiväunia.  

5. In life: epäoikeudenmukaisuus, In Medicine: 
epämiellyttävät hajut  

6. Suurin saavutukseni on vielä edessäpäin, toivottavasti 
siis kesällä 2014 voin sanoa olevani LL. 

7. Tavoitteena kehittää järjestön toimintaa entisestään, 
saada mahdollisimman moni opiskelija mukaan järjestön 
toimintaan sekä hoitaa suhteita Suomen suuntaan. 
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Hanna Auramo, tiedotussihteeri, 5. lukukausi RSU 

1. Vuosikerta 1987 on kaikessa umpimielisyydessään 
satunnaisesti pirskahteleva ja ajoittain sarkastinen aina 
(kanssaihmisten) saturaatioasteeseen saakka. 

2. Sisukas 

3. Stadin lapsi, mutta aikuisiällä maalaistunut Loviisalainen 

4. Äärimmäisen parasympaattisena ihmisenä nukkuminen, 
nukkuminen ja vielä kerran nukkuminen.  

5. Hiusten föönaus ja farkkujen osto 

6. Joululahjaksi itselleni valmistun  terveystieteen 
maisteriksi. Muutoin olen raskaan sarjan 
korkeakoulukokeilija ja humanistisen syrjähypynkin 
nuoruusvuosina tehnyt ikuinen haihattelija. 

7. Tavoitteena saada oma ainejärjestölehti (TÄMÄ, JOTA 
JUURI LUET SIIS!!!) maksimaaliseen kukoistukseensa sekä 
nyt että tulevaisuudessa sekä kehittää sujuvaa yhteistyötä 
alan eri edustajien kanssa. 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön 

työtä täydennyskoulutuksen, 
julkaisujen ja apurahojen avulla.

Kustannus Oy Duodecim 
julkaisee luotettavaa tietoa lääketieteen ja 

terveydenhuollon ammattilaisille. 

Tietoja toiminnastamme ja julkaisuistamme 
osoitteessa www.duodecim.fi

Tieto parantaa näkökykyä
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Tekstin koonnut Hanna Auramo, 5. lukukausi RSU 
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Lääkäriliitto järjesti 24.elokuuta nyt toisen kerran kesätapahtuman ulkomailla opiskeleville suomalaisille lääkärin 
aluille. Areenana toimi Orionin koulutuskeskus Espoon Tuohilammella ja halukkailla oli mahdollisuus tutustua 
tuleviin kollegoihin sekä yhteistyökumppaneihin koko aurinkoisen lauantaipäivän ajan. Riian suomalaiset 
lääketieteen opiskelijat olivat viime vuoden tapaan runsaslukuisesti edustettuina, taisipa Rislolaisia olla peräti 
enemmistö osallistujista! Kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli paikalla noin viisikymmenpäinen joukko ja 
edustettavia maita olivat Latvian lisäksi Viro, Belgia, Unkari, Venäjä, Puola sekä Tanska. Päivän aikana vaihdettiin 
ajatuksia ja kokemuksia eri maiden opiskelukäytännöistä, kesätöistä sekä tavattiin uusia opiskelijoita ja tuttuja 
viime vuoden tapaamisesta.  

Lääkäriliiton edustajat olivat mielissään suuresta osallistujamäärästä ja siitä, että kutsu oli saavuttanut myös vasta 
opintonsa syksyllä aloittavia opiskelijoita. Erityisesti Riiassa opiskelevien määrä oli yllätys ja järjestäjät 
kiittelivätkin RiSLOlaisia aktiivisuudesta. 

- Kyllä yllätti nähdä niin monen Riiassa opiskelevan nousevan ylös tutustumisleikin aikana! Riikalaiset ovatkin 
olleet todella aktiivisia perustaessaan omaa ainejärjestöään ja on ollut ilo seurata toiminnan kehittymistä heti 
alusta alkaen, sanoo Heidi Emmes, Lääkäriliiton opiskelijasihteeri. 

- Lääkäriliitossa ollaan pohdittu sitä, miten ulkomailla opiskelevia voitaisiin parhaiten tukea opintojen aikana sekä 
valmistumisen jälkeen. Olemme halunneet myös korostaa sitä, että ulkomailla opiskelevat ovat yhtä tärkeitä meille 
kuin kotimaisissa yliopistoissa opiskelevatkin, Emmes jatkaa. 

Lääkäriliitolla on tarjota myös käytännön apua ja neuvoja ulkomailla opiskeleville. Koska ”ulkkikset” saavat 
opintojensa aikana tietoa lähinnä opiskelumaansa käytännöistä esimerkiksi valmistumisen suhteen, on 
Lääkäriliitolla mahdollisuus tarjota käytännön ohjausta opiskelijoiden palatessa kotimaahansa töihin. 

- Lääkäriliitolla on myös ollut mahdollisuus auttaa  esimerkiksi Valviran kanssa asioinnissa ja 
laillistamiskäytännöissä, jotta siirtyminen työelämään Suomessa olisi mahdollisimman mutkatonta, Emmes sanoo. 

 

Ulkkisten kesätapahtuma 

Syksyllä tapahtunutta 
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Mitä lisäarvoa työelämään ulkomailla opiskelevat voivat mahdollisesti tuoda Suomeen palatessaan? 
Viidakkorumpu on laulanut ja palaute työnantajilta on ollut positiivista.  

- Ulkomailla opiskelleita lääkäreitä on tyypillisesti pidetty työteliäinä ja hyvinä työntekijöinä, kertoo Orionin 
markkinointipäällikkö Jarmo Kettu. 

- Heillä on kyky kohdata eri kulttuureista tulevia potilaita ja kollegoita ja monikulttuurisuushan on tämän päivän 
juttu, Kettu korostaa. 

- Myös paljon tapetilla olleet niin kutsutut ”paperittomien klinikat” , saisivat suuren avun lääkäreistä, joilla on 
kyky kohdata eri kulttuuritaustaisia ihmisiä. Ulkomailla opiskelevien suuri etu on myös kielitaito, oli vahvuus 
sitten englannin, venäjän, ranskan tai minkä tahansa muun kielen osaaminen. Kielitaitoisia tarvitaan aina ja 
monikulttuuristuvassa Suomessa tulevaisuudessa yhä enemmän! 

RiSLOlaiset nauttivat siis Tuohilammella kauniin kesäpäivän lisäksi luottamusta siitä, että Riikasta valmistuu 
lähivuosina yhä enemmän ammattitaitoisia ja innokkaita lääketieteen lisensiaatteja! 

Hanna Auramo, 5. lukukausi RSU 
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Uusien ilta 
RiSLOn syyskausi korkattiin onnistuneesti jo epäviralliseksi kantapaikaksi muodostuneen Paddy`s –pubin 
eleganteissa puitteissa uusien opiskelijoiden illanistujaisissa. Paikalle saapuikin mukavasti porukkaa ja 
toistakymmentä uutta innokasta opiskelijaa. 

Alkajaisiksi esiteltiin RiSLOn virallista toimintaa puheenjohtaja Niemisen johdolla, minkä jälkeen siirryttiin 
leikkimielisempään ohjelmaan. Tunteet kuumenivat pantomiimi-esitysten aikana ja pedantteina persoonina 
tulevat lääkärit ja hammaslääkärit olisivat kaivanneet tyhjentävää ohjekirjaa muun muassa kuohuttavien 
tasapelitilanteiden  selvittämiseksi. 

Käsikähmään ei jouduttu, mutta pisteitä kotiin päin vedettiin varmasti tilanteen tasoittamiseksi tietovisan aikana. 
Hallelujah älypuhelimille! Ilta päättyi hyvässä hengessä ja kovin moni ei ehkä ollut edes kateellinenkaan 
jumalaisen Black Balzam –shotin voittajalle. 

Kuva: Pantomiimi herätti lähinnä hämmennystä, mutta Max 
tarkkana poikana pysyi kärryillä! 

 Kuva: Tyytyväisenä kuin kissanpojat maitolautasen 
äärellä. 

Kuva: Etsi henkilö -kisa 

 

Hanna Auramo, 5. lukukausi RSU 
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Ensimmäinen lukuvuosi: luita ja värikyniä 
Siinä se koreana edessä seisoo, meinaan matkalippu kohti uutta elämää ja uusia haasteita. Se lippu on kohti 
unelma-ammattiani. Aloitan siis lääketieteen opiskelut Riga Stradinsin yliopistossa… ja sitten nykyhetkeen! 

Ensimmäinen vuosi lääketieteen opiskelua takana päin. Tätä juttua kirjoittaessani olen juuri saanut viimeisen 
allekirjoituksen arvostelukirjaamme (”gradebook”) ja nyt on todella hyvä olo. Ensimmäiset kaksi porrasta on 
noustu kaikkiaan kahdentoista portaan kokonaisuudessa. Mitä kaikkea sitten ensimmäinen vuosi piti sisällään? 

Aloituslukukausi piti sisällään opettavan matkan. Ensimmäinen lukukausi on kuin pehmeä lasku uuteen 
maailmaan. Se avaa opiskelijalle lääketieteen salat pienin annoksin. Anatomian käytännön tuntien suola on 
dissektio, jossa tutkitaan ihmisruumista ensimmäisen kerran sen lopullisessa muodossaan: kun elämä on 
ruumiista kadonnut. Solubiologiasta eniten mieleen jäi mikroskooppimaailma, jossa tutkitaan perusrakenteita 
eläinsolusta sekä solubiologian luennot, jotka pureutuvat solun sisäiseen maailmaan. Nämä pienet osaset antavat 
ymmärryksen mikromaailman organismien toiminnasta ja havainnollistavat, miten monimutkainen järjestelmä 
keho itse asiassa on. Ensimmäisenä lukukautena päästään jo hieman näkemään myös paikallista sairaalamiljöötä. 
Ensiapukurssi toteutettiin Riga Stradins yliopistosairaalassa anestesiologian osaston tiloissa. Kurssi toi 
ensimmäisen puraisun sairaalamaailmaan ja näin motivaatiopiikki kasvoi hetkessä huomattavasti huikeaan 
saldoon! 

Opiskelu RSU:ssa rakentuu niin, että ensisijaisesti on pieniä 
tuntitestejä, joilla pidetään opiskelijoiden motivaatio- ja osaaminen 
kohtuullisella tasolla. Näiden jälkeen on suurempia välikokeita, jotka 
on suoritettava, jotta saa oikeuden osallistua loppukokeeseen. 
Välikokeen tehtävänä on mitata opiskelijoiden tiedon soveltamista, 
mutta toisinaan vain osoittaa, että opiskelija on hyvä lukemaan ja 
sisäistämään tietoa tai vastaamaan sanasta sanaan toivottuun 
kysymykseen. Onneksi kuitenkin jälkimmäistä tiedon monistamista 
paperille tapahtuu vähemmän. Näiden välikokeiden selvittäminen 
voi tuntua siltä kuin ajelisi vuoristorataa pitkin ylös ja alas ja välillä 
tuntuu siltä, ettei milloinkaan tule stoppia. Silti se vaihto napsahtaa 
onneksi aina puolen vuoden välein ja kukin pääsee uuteen vaunuun, 
joka kapuaa aina hieman edellistä korkeammalle.  

Välikokeiden jälkeen on aika testata opiskelijan tietous 
loppukokeissa, jotka järjestetään jokaisen lukukauden päätteeksi. 
Ensimmäisen lukukauden loppukokeita ovat anatomia, solubiologia, 
kemia ja ensiapu. Se on myös ensimmäinen kerta, kun jokainen 
opiskelija pääsee kokemaan suullisen kokeen hekuman. 
Loppukokeita on kahdenlaisia: kirjallisia ja suullisia. Näistä 
vaihtoehdoista ensimmäisen lukukauden osalta anatomian loppukoe 

on suullinen ja siksipä myös mielenkiintoisempi kerrottavakin. Anatomian loppukoe jakaantuu ensin kirjalliseen 
vaiheeseen, jossa saadaan kolme kysymystä ennalta annetuista loppukokeen tehtävistä, jotka sitten kirjoitetaan 
itselle rungoksi suulliseen osuuteen. Toisin sanoen selität kirjoittamasi asiat sinua kuuntelevalle professorille ja 
mikäli olet oikeilla jäljillä, saat grade bookiin allekirjoituksen.  

Ensimmäinen lukuvuosi täällä opetti minulle viimein, mitä opiskelu on ja miten opiskella tehokkaasti. 
Muistiinpanojen kirjaaminen ja lukemisen ymmärtäminen on kehittynyt huomattavasti aiempaan osaamiseen 
nähden. Tämän vuoksi tämä ei pelkästään ole koulu, joka suo tutkinnon, vaan se opettaa sitkeyttä ja jäntevyyttä 
niin opiskelua kuin tulevaisuuttakin varten. 

Ensimmäinen lukuvuosi piti sisällään enimmäkseen iloisia tunteita ja lievän epätoivon hetkiä, mutta loppujen 
lopuksi siitäkin selvittiin hengissä. Näin siis ilolla voi ottaa vastaan uuden lukuvuoden tapahtumat. Katsotaan jos 
tästäkin hengissä tulee selvittyä…. 

Yrjö Lähteenlahti, 3. lukukausi RSU 

Opiskelu Riiassa - Aika kultaa muistot... 
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Toinen vuoteni medisiinarina Riiassa 
Opiskelen nyt viimeistä lukukautta prekliinisistä opinnoista lääketieteen saralla. Aika menee aina nopeasti, kun 
kiireessä puurtaa. Rankasta työstä on jäänyt käteen paljon hyviä kokemuksia ja toivottavasti hieman myös 
tietotaitoa. Tätä osaa opinnoistamme kutsutaan juuri niin sanotuksi koettelemukseksi,  sillä jos tämän selvitämme, 
niin selvitämme kaikki tulevatkin haasteet.  Motivaatiota opiskeluun ainakin tuo, kun tietää odottaa parempia 
aikoja opiskelujen suhteen. Ensi semesterillä, toivottavasti, jää enemmän aikaa myös opiskelujen ulkopuolisille 
aktiviteeteille. 

Toinen vuosi on tuonut mukanaan, ainakin minulle, uudenlaisen yhteenkuuluvuuden tunteen lähimpien 
kollegojeni kanssa. Olemme selvittäneet yhteistyöllä tähänastiset vaikeudet genetiikan laskuissa ja histologian 
piirustuksissa. Juuri histologian piirustukset ja mikroskooppisten näytteiden tunnistus tuottivat ainakin 
allekirjoittaneelle suuria vaikeuksia kaiken muun kiireen keskellä. Viime lukukauden lopussa suorittamani 
loppukoe histologiasta osoittikin opitun tietomäärän olevan suurempi kuin itse ikinä uskoinkaan. On tullut 
useaankin otteeseen huomattua, kuinka paljon lopulta oppiikaan. Motivaatiolla ja kovalla työllä, vain taivas on 
rajana. Todellakin.  

Fysiologia ja nyt tällä lukukaudella alkanut patologinen fysiologia ovat olleet pelastukseni kaikkien muiden 
aineiden teoreettisuuden keskellä. Tietenkin näissäkin aineissa tietyt käsitteet ja teoriat täytyy oppia, mutta juuri 
soveltuvuus ja oman ongelmanratkaisukyvyn käyttö ovat tuoneet mukanaan aivan uusia oppimisen elämyksiä. 
Minulle lääketiede on ennen kaikkea ongelmanratkaisua, ainakin jos esikuvaani Dr. House:a on uskominen.  

Toivon, että suoritettuani viimeiset toisen vuoden loppukokeet ensi vuoden tammi-helmikuussa, olisin hyvällä 
teoreettisella tietotaidolla varustettu intoa puhkuva medisiinari valmiina kliinisen vaiheen haasteisiin. Käytäntö on 
kuitenkin osoittanut, että valitettavan paljon opittua on poistunut lähimuistia rasittamasta heti kyseisen aineen 
loppukokeet läpäistyäni. Täytyy vain omaksua tietolähteet, joista opitun teoria-aineiston yksityiskohtia voi aina 
halutessaan tarkistaa. Tämä on kuitenkin ehkäpä se tärkein oppimani asia näiden kahden opiskeluvuoden ajalta. 
Kaikkea ei voi, eikä pidäkään muistaa. Tämän toivoisi muidenkin täydellisyyttä tavoittelevien kollegojen 
muistavan, ainakin aina kun tietomäärä tuntuu murskaavan alleen.  

Jos minun tulisi antaa vinkkejä tuleville toisen vuoden opiskelijoille siitä miten vaikeasta vuodesta selviytyy 
kunnialla, käskisin heitä hankkimaan hyvät laajan väriskaalan värikynät histologiaa ja embryologiaa varten sekä 
kahvia kuiva-ainekaapin täyteen. Näillä pärjää niinäkin hetkinä kun tuntuu, ettei sitä oikeaa liilan sävyä ole 
olemassakaan tai pinkki näyttää liian vaaleanpunaiselta. Toivottavasti teistä kuoriutuu todellisia taiteilijasieluja, tai 
ainakin muistatte nimetä jokaiseen kuvaan tuman paikan solun sisällä.  

Onnea ja menestystä toisen vuoden opintoihin! 

Mimosa Huusela, 4. lukukausi RSU 



 

 13 

RiSLO 1/2013 

Ensimmäinen klinikkavuosi: kauan kaivattu kolmonen! 
Paljon mainostettu toinen vuosi takanani lähdin hyvillä mielin kohti kolmatta. Prekliiniset aineet olivat siis 
historiaa ja siirtyminen tositoimiin alkoi kunnolla. Vuoden aikana tuli vastaan mm. patologiaa, yleiskirurgiaa, 
farmakologiaa ja itselleni mieluista kardiologiaa.  Päällimmäisenä kardiologiasta jäi mieleen sydänkäyrien 
oppimisen lisäksi, kun opettajamme lähti konferenssimatkalle Keski-Eurooppaan ja eräs tunneistamme peruttiin. 
Samaisella viikolla istuimme ryhmäni kanssa ruokalassa ja tarkastimme yhteistä sähköpostiamme. 
Seuraavanlaatuinen kirje löytyi sieltä otsikolla ”It´s Urgent!” ja lähettäjänä oli kardiologian opettajamme.  

”I am in Limassol, South Cyprus for a conference at the moment and I just had my bag stolen from me with my 
passport and personal effects therein. I am trying to sort things out with the necessary authorities, I need your 
financial assistance, I will pay you back as soon as I return. Let me know if you can be of any help. Thanks X”    

Hyvinä oppilaina/tyyppeinä päätimme tietenkin vastata hänelle ja tiedustella tilannetta tarkemmin. Lähetimme 
hänelle viestiä ja kysyimme, onko kaikki kunnossa ja paljonko rahaa hän tarvitsisi. Vastausta ei tarvinnut kauan 
odottaa ja hän kertoi tarvitsevansa pari tuhatta euroa lentolippuihin ja elämiseen. Ajattelimme varmistaa kuitenkin 
asian puhelimitse, koska muistelimme ettei hän olisi Kyproksella vaan  Keski-Euroopassa. Puhelimessa 
opettajamme oli hieman kireän oloinen ja kertoi asian olleen ”internet mistake” ja että yliopistomme rehtorista 
lähtien ihmiset olivat soitelleet hänelle kokopäivän kysyen, onko kaikki kunnossa. Tästä saimme seuraavalla 
tunnilla opettajamme kanssa sitten hyvät naurut kun hän kertoi koko tarinan. 

Päivät vierivät melko rattoisasti edellä mainittujen aineiden parissa eteenpäin. Opiskelutahti ei ollut verrattavissa 
ensimmäisen ja toisen vuoden tahtiin, mutta koko ajan kuitenkin sai lukea. Tiivistettynä kolmas vuosi oli hyvä 
vuosi, jolloin pääsi hieman palautumaan toisen vuoden ryöpytyksestä ja siirtymään askeleen lähemmäksi tulevaa 
ammattia. 

Toni Nieminen, 7. lukukausi RSU 
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Potilas katsoo peiliin ja osoittaa kellertävän ruskeaa karioitunutta 
kulmahammastaan. “Tämänkö paikkasit?” hän kysyy. Heilutan 
päätäni puolelta toiselle ja pyydän häntä osoittamaan viereiseen 
hampaaseen. Potilas hymyilee tyytyväisenä, vaikka ei itse erottanut 
uutta yhdistelmämuovipaikkaa. Tämä on yksi niistä syistä, miksi 
haluan hammaslääkäriksi. Voi sitä iloa ja riemua, kun potilastyö 
onnistuu ja mikä parasta, potilaskin on tyytyväinen!  

Aloitimme potilaiden vastaanoton kolmannella vuosikurssilla, jonka 
tänä syksynä aloitin. Vihdoin pääsemme toteuttamaan niitä taidon- 
ja tiedonjyväsiä, joita ensimmäisen kahden vuoden aikana on 
kertynyt. Yksinkertaisesti sanottuna: puuduttamista, porausta, 
paikkausta ja poistoja.  

Toki tähän liittyy kaikenlaisia muitakin haasteita. Kaikki potilaat 
eivät osaa lainkaan englantia ja valvova hammaslääkärimme ei 
useinkaan kerkeä tulkkaamaan. Yritämme pärjätä vähäisillä latvian 
kielen taidoillamme mahdollisimman pitkälle ajan säästämiseksi. 
Meillä on työskentelyaikaa aina kaksi tuntia, joihin sisältyy 
instrumenttien hakeminen, lukuisat työvaiheiden näytöt opettajalle 
ja lopulta siivoaminen.  

Toisinaan onneksemme potilas haluaa myös parantaa englannin kielitaitoaan. Tosin helppoa potilaan 
vastaanottaminen on ilman yhteistä kieltäkin, sillä tuolloin kommunikointiin ei mene niin sanotusti ”turhaa 
aikaa”. Onhan aikamme rajallinen! Osasi potilas englantia tai ei, kokemus on osoittanut, että kansainväliset 
voimasanat kannattaa jättää klinikan ulkopuolelle. Toisin kävi nimittäin kollegalleni, kun hän virheen sattuessa 
tokaisi “damned”. Hänen onnekseen potilas kuitenkin nukkui tuolissa, eikä todennäköisesti kuullut mitään. 

Ensimmäisillä kerroilla on helpompaa jutella työskentelyparin kanssa englanniksi ja varmistaa, mitä ja miten 
seuraavaksi pitää tehdä. Silloin potilas ei huomaa meidän nuorten harjoittelijoiden epävarmuutta, mikä taas voi 
lietsoa potilaalle pelkoa. Alkuun olemme siis päässeet uudella urallamme ja haasteita on riittänyt ilman 
pelkopotilaitakin! 

Olemme harjoitelleet ryhmän keskuudessa toisillamme 
pienimuotoisia hoitoja. Tosin, olemmehan vasta-alkajia ja kaikki ei 
voi mennä aina putkeen. Kerran ystäväni teki minulle 
parodontologisen ientaskumittauksen (tätä metodia käytetään vain 
iensairauksia varten), ja tarkoituksena oli vain hellästi harjoitella 
instrumentin käyttöä, sillä eihän meillä opiskelijoilla ole ientaskuja 
mihin instrumentti työnnettäisiin. Tuloksena oli kuitenkin 
ientaskumittari syvällä ikenessä, valitusta, kyyneleitä ja äkäinen 
potilas. (Toimenpide on siis terveille ikenille väärin tehtynä 
kivulias.) Ikeneni olivat herkät ja osittain tulehtuneet seuraavat 5 
päivää, kiitos ystäväni. Tosin, virheistä oppii! 

Opiskelusta hampaalla 

Kuva: Potilaat ovat nauraneet niin, että suut repeää 

Kuva: Baananien suturointia 2. vuodella 
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Kolmannella vuodella ensimmäisten vuosien kiire ja stressi ovat jo unohtuneet. Kuinka ollakaan joidenkin proffien 
aiheuttamat traumat ja kaikki ikävätkin kokemukset ovat muuttuneet hyvällä huumorilla parhaiksi vitseiksi! 
Varsinkin eka vuosi hampaalla oli tosi rankka, mutta ei siitä paljon muuta oikein muistakaan. Toinen vuosi meni 
lähinnä prekliinisten aineiden huumassa, jolloin päästiin itse harjoittelemaan omaa kädenjälkeä. Olen nauttinut 
suunnattomasti oman alan tarjoamista haasteista jo näin opiskeluvaiheessa, eikä valmistumiseen ole mikään kiire. 
On hienoa löytää se oikea oma ammatti, josta nauttii! 

Tässä vielä muutamia faktoja ja yksinkertaisia vinkkejä hampaiden hoitoon, mutta toivottavasti tiesit nämä jo! 

1. Huuhtele suu vedellä syönnin jälkeen. Veden pH 7 on samaa luokkaa kuin syljen ja tämä nopeuttaa 
happohyökkäyksin neutralisointia. 

2. Odota 30min ruokailun jälkeen ennen kuin peset hampaat. Syönnin aikana alkanut happohyökkäys 
pehmentää kiillettä, “ionit karkaavat kiilteestä” (demineralisoituminen) ja välitön harjaaminen “hankaa” 
kiillekerrosta pois. Kun suun pH on neutralisoitunut lähemmäksi optimaalia, myös mineraalit palaavat 
takaisin kiilteeseen (remineralisoituminen) ja kiille on kovempaa. 

3. Kun demineralisoituminen ja remineralisoituminen ovat balanssissa, hampaiden reikiintyminen ei pääse 
aluilleen. 

4. Matalassa pH:ssa suun bakteerikanta saa energiaa sokereista, bakteerit muuttuvat aerobisista anaerobisiin 
karies-bakteereihin ja reiän muodostuminen alkaa. 

5. Hapan (matala pH) ja makea yhdistelmä ruuassa aiheuttaa nopeinten demineralisoitumista. Coca-Colan 
pH on 1, ja siihen on lisätty runsaasti sokeria tai makeutusaineita. 

6. Hampaiden kiille kestää parhaiten maksimissaan viisi happohyökkäystä päivässä. Tämä tarkoittaa, että 
voit syödä viidesti päivässä. 

7. Pese hampaita kolmen minuutin ajan. Liika peseminen kuluttaa kiillettä, liian vähäinen peseminen ei 
poista plakkia kokonaan.  

8. Pelkkä hammasharja ei pese kaikkea plakkia pois, käytä siis hammaslankaa hammasväleihin. 
Hammasvälit muodostaa 30 % hampaiden pestävästä pinnasta. 

9. Pese hampaat 2-3 kertaa päivässä. 
10. Muistathan uusia hammasharjasi 3kk välein. 

 

Mukavia hampaidenpesuhetkiä!  

Eveliina Raivio, hammaslääketieteen opiskelija, 5. lukukausi RSU 

Kuva: Upouusi opiskelijaklinikkamme 
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Amanuenssuuri lastenkirurgialla 
Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna oli aika jättää Jurmalan aurinkoiset rannat taakse ja suunnata kohti tervan 
tuoksuista rössypottujen luvattua maata eli Oulua. Kylmän kolea heinäkuun ensimmäinen aamu oli infernaalinen 
koettelemus Oulun yliopistollista sairaalaa kohti pyöräilevälle niin sanotulle etelän vetelälle. 

Ensimmäinen aamu ”manuna” oli surrealistinen kokemus, sillä loputtomien kirjastotuntien, väsyneiden m. 
Gluteus Maximuksien ja syvän kofeiiniaddiktion jälkeen pääsy kliiniseen sairaalamaailmaan oli liian hyvää 
ollakseen totta. Ulko-ovelta minut ohjattiin suoraan vaihtamaan leikkaussalivaatteet ylle pukuhuoneeseen, josta 
matka jatkui joka-aamuiseen röntgenmiittinkiin. Siellä radiologian erikoislääkäri ja kirurgit kävivät läpi tuoreet 
traumatapaukset, potilaskohtaisen hoidon ja seurannan. Tämän jälkeen matka jatkui osastokierrolle, josta vastasi 
aina yksi kirurgi viikon kerrallaan. Aamukierron aikana tavattiin kirurgiset potilaat henkilökohtaisesti ja arvioitiin 
heidän hoidon tarpeensa. Päivä jatkui leikkaussalitoimintaan ja lastenkirurgian poliklinikkaan tutustumisella. 
Meidät uudet amanuenssit otettiin ystävällisesti vastaan ja orientoituminen uusiin haasteisiin alkoi varsin 
mallikkaasti. 

Ensimmäinen kuukausi kului oikeastaan uusien asioiden opiskeluun, kuten esimerkiksi potilastietojärjestelmän 
käyttämiseen, saneluun, potilaan haastatteluun ja ennen kaikkea opintojen kertaamiseen. Jokainen työpäivä toi 
tullessaan uutta opittavaa tai vanhan kertausta. Ajatus omista potilaista ja vastuunkantamisesta oli aluksi 
jännittävä ajatus, mutta se toimi myös oivallisena perämoottorina opiskelumotivaatiolle ja tulevalle lääkärinuralle.  

Toisen kuukauden aikana alkoi löytyä jo jonkin verran tuntumaa työn suhteen. Erinomaisen seniorituen 
opastuksella sain haastatella ja tutkia potilaita, avustaa useita leikkauksia ja suorittaa itsenäisesti pieniä 
toimenpiteitä. Kesän yksi suurimpia oivalluksia oli se, että oman aktiivisuuden ja kysymyksien kautta syntyy hyvä 
vuorovaikutussuhde vanhempiin kollegoihin, mikä taas palkitaan vastuun lisääntymisenä portaittain. 

Näin lopuksi tahdon vielä henkilökohtaisesti 
kiittää koko Oulun Yliopistollisen sairaalan 
osasto 60:n lastenkirurgian väkeä hyvästä 
opetuksesta ja mukavasta kesästä. 

Vielä pari vinkkiä tuleville amanuensseille! 

- Tutustu henkilökuntaan ja ole ystävällinen, sillä 
he ovat tuki ja turva oppimisen ohella. Nimien 
osaamisella ja kahvihuoneessa pistäytymällä saa 
ihmeitä aikaan; saat apua ja ohjeita aina kun 
tarvitset. 

- Kysy mahdollisimman paljon! Epävarmuuden 
sietäminen on lääkärintyössä arkipäivää, joka 
helpottaa kunhan vain uskaltaa kysyä. Muista, 
että tyhmiä kysymyksiä ei ole ja liiallinen 
itsevarmuus on vain pahasta. 

Vanhaa armeijakouluttajaani siteeratakseni: 
”Leuka rinnassa kohti uusia nöyryytyksiä!” 

Matti Karinen, 6. lukukausi RSU 

I still know what you did last summer 
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Tutkijalääkärin tielle 
Aloittaessani lääketieteen opiskelut Latvian Riiassa olin tietoinen alalla vallitsevasta mahdollisuudesta yhdistää 
opiskeluvuosien erinäisiä kesätyöjaksoja, kliinistä harjoittelua sekä myöhempää valmistumisen jälkeistä 
palkkatyötä tutkimukselliseen toimintaan. Suomessa opiskeleville kyseinen mahdollisuus tutustua tieteen 
tekemiseen on integroitu perusopintojen yhteyteen syventävien opintojen eli ”syväreiden” muodossa hieman 
vaihtelevin käytännöin kunkin opiskelukaupungin tiedekunnasta riippuen. 

Ulkomailla opiskelevien osalta tilanne on selkeän kaksijakoinen. Käytännössä siis tiedustelua tutkimusprojekteista 
oman paikallisen ulkomaisen yliopistosi kautta tai se kotimaisempi ratkaisu, kuten on asianlaita myöhempien 
harjoittelujaksojen sekä kesätöiden osalta, eli päädyt aloittamaan kartoituksen Suomen sisäisistä vaihtoehdoista. 

Lähtötilanteet kotimaan tiedustelujen osalta vaihtelevat. Toisilla on jo ennestään kontaktit suomalaisiin 
yliopistoihin, ja ehkä jopa lääketieteellisiin tiedekuntiin tai alalla toimiviin henkilöihin jotain vaihtoehtoista reittiä 
pitkin. Toisilla taas tilanne on se, että alalla olevien kontaktien määrä on käytännössä katsoen olematon – 
mahdollisesti jopa pyöreä nolla. 

Itse aloitin tienraivaamiseni jälkimmäisen lähtökohdan pohjalta päätyen lopulta kesätyöhön, joka antoi enemmän 
kuin olin alun perin rohjennut ounastella. 

 

Mikä on tutkijalääkäri? 

Lyhyesti: kliinistä työtä erikoislääkärin tai erikoistuvan lääkärin virassa tekevä henkilö, joka tämän ohessa on 
painottanut ammatillista kehittymistään myös tutkimustyön kautta. Yleensä tämä yhtälö johtaa asetelmaan 50/50 
eli virassa puolet ajasta on kliinistä työtä ja puolet tutkimustyötä. Variaatioita varmasti löytyy, mutta tässä 
yleisasetelma. 

 

Miksi kesätöihin tutkimuksen pariin? 

Ensimmäinen, ja kaikkein oleellisin, peruste hakeutua kesätyöhön tutkimusryhmään on innostus sitä aihetta 
kohtaan, johon halutun ryhmän toiminta on keskittynyt. Suomalaisten opiskelijakollegoiden keskuudessa tämä ei 
välttämättä ole se motivaation lähde nro 1, sillä heidän velvollisuutenaan on suorittaa kuuden vuoden 
perusopintojen aikana jo edellä mainitut ns. syventävät opinnot. Tyypillistä on pyrkiä suorittamaan vaadittu 
opintopistemäärä jo opiskelujen alkuvaiheessa. Tämä johdattaa heidät hakeutumaan erinäisiin tarjolla oleviin 
tutkimusprojekteihin enemmänkin vaatimuksen kuin vapaaehtoisuuden pohjalta. 

Meillä Riiassa opiskelevilla tämä opintoihin liitetty velvollisuus tutustua perustason tutkimustyön elementteihin ja 
sitä seuraavan raportoinnin lainalaisuuksiin on edessä vasta opintojen loppuvaiheessa, minkä vuoksi erinäisille 
alkuvaiheen kesäjaksoille hakeutumisen perusteena on ennemminkin oma kiinnostus kuin tavanmukainen 
tottumus. Mainittakoon, että kesäaikoina suoritetut työskentelyjaksot tutkimuksen parissa ovat onnistuneet 
tutustuttamaan jotkut tutkimusmaailmaan siinä määrin edistyksellisesti, että he ovat löytäneet sen myötä 
suuremman innostuksen ja itseään inspiroivan aiheen mahdollista tulevaisuuden väitöskirjatyötäkin varten. 
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Kuinka valita tutkimusryhmä ja miten lähestyä tätä? 

Nämä ovat olleet yleisimmät kysymykset kertoessani opiskelijakollegoille edelliskesän kokemuksista ja 
näkemyksistä. 

Kiinnostukseni lääketieteen puitteissa käsiteltäviin aivojen toiminnallisiin ongelmiin sai minut ohjautumaan 
neurologian aiheiden pariin. Aivojen rakenteiden tiimoilta on tarjolla moninaisia tutkimuksellisia haasteita myös 
neurologian alaa lähellä olevien suuntausten osalta. Esimerkkeinä mainittakoon operatiivisen neurokirurgian 
erikoisala tai neurologian ja psykiatrian erikoisalojen välimaastoon asettuvat neuropsykiatristen aiheet. 
Suuremman hyödyn tavoittelun puitteissa on mielekkäämpää hakeutua ensimmäisten opintovuosien aikana 
enemmän perusteita käsittelevien tutkimusaiheiden pariin, kunnes tietous alan kliinisistä asioista alkaa olla 
teoriapohjaltaan sekä rutiinien osalta ajankohtaisempaa. 

Itseään kiinnostavan aiheen jälkeen on edessä toisenlainen pohdinta. Tämäkin valinta on tehtävä omien kykyjen ja 
kiinnostuksen pohjalta, sillä on olemassa perustavanlaatuinen eroavaisuus eri tutkimussuuntien suhteen. On 
olemassa solu- ja molekyylitason tutkimusta, jossa toimitaan laboratorioympäristössä suorittaen toisinaan 
hyvinkin yksityiskohtaista tutkimusta, kun taas toisaalta on tarjolla kliinistä tutkimusta, joka on enemmän 
perustavanlaatuista käytännöllisten tulosten löytämistä oireiden, hoitokeinojen ja erinäisten praktiikkaan liittyvien 
kysymyksenasettelujen pohjalta. Kun laboratoriossa toimitaan ns. pipetoinnin ja hyvinkin teknisten rutiinien 
hengessä, on kliininen tutkimus ohjautunut tarkastelemaan potilaiden oireita ajankohtaisesti tai jälkikäteen 
retrospektiivisesti, joista jälkimmäinen on toteutettavissa potilaskertomusten sekä muiden potilasrekisteröintien 
avulla. 

Sitten seuraakin se haasteellisin osuus – oma-aloitteinen yhteydenotto, kun varsinaisia työpaikkailmoituksia ei ole. 
Tästä liikkeelle lähteminen osoittaa jo itsessään suuntautuneisuutta valituksi tullutta aihetta kohtaan, ja kun avuksi 
valjastaa vielä monessa asiassa hyväksi havaitun maalaisjärjen, niin asia alkaa edetä. Siispä, tietoa löytyy kun etsii 
ja kysyy: opiskelijakollegat, erinäiset työelämässä vaikuttavat terveydenhuoltoalan ammattilaiset, internetin 
täsmähaut sekä kaikki muu nähty ja kuultu viitoittavat tietä, kunnes lopulta olet löytänyt tarvittavan lähtöpisteen 
tiedustelullesi. 

Itse aloitin kyselykierroksen kiinnostukseni kohteena olevan aiheen parissa työskentelevästä, minulle aiemmin 
tuntemattomasta ylilääkäristä, jolle lähetin vapaamuotoisen hakemukseni sekä saatteen siitä miksi olen 
kohdistanut tiedusteluni juuri hänelle. Vastauksen saatuani saatoin todeta sen sisältävän positiivista palautetta 
hakemukseni sisällöstä sekä tosiasian, että juuri hänellä ei ole sopivia rahoituksia käynnissä toimiessaan 
pienemmissä puitteissa yliopistosairaalan ulkopuolella. Siispä kollegiaalisesti kertoen hän saatteli matkaani 
eteenpäin ohjaten minut ottamaan yhteyttä uuteen henkilöön, joka osoittautui Helsingin yliopiston neurologian 
professoriksi. Häneltä tarjoutui yhteystietoja henkilöistä, joilla saattaisi olla tarjolla jotain hakemuksessani 
ilmaistuun kiinnostukseen sopivaa. Jatkumo tästä päätyi seuraavaan, erittäin asialliseen ja positiiviseen, 
vastaukseen, jossa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian aivohalvausyksikön ylilääkäri ilmoitti, 
että heillä Meilahdessa olisi mahdollisesti tarjolla sopivaa työtä, kunhan asiat hakemuksen ja itse työtarjouksen 
takaa tulisivat ensin puolin ja toisin todetuksi sekä sovituksi yhteisen tapaamisen merkeissä. Tämän askeleen 
jälkeen asiat alkoivat edetä omalla painollaan päätyen heinäkuussa aloitettuun kesäjaksoon, joka tarjosi vuoden 
teoriatankkauksen jälkeen vahvistuksen sekä entistäkin suuremman motivaation sille, että juuri näiden asioiden 
parissa olisin halukas työskentelemään tulevaisuudessa häämöttävän lääkärinurani aikana. 

 

Työn arki 

Työyhteisö on tärkeysjärjestyksessä kärkipäässä, ellei jopa ykkösenä, kun ihmiset puhuvat viihtyvyydestään 
työssä. Astuttuani ensimmäistä kertaa Suomen mittakaavassa suuren sairaalan käytäville olivat tuntemukseni 
kunnioitusta ja nöyryyttä herättäviä. Itse työyhteisööni tutustuttuani alkoi minulle valjeta, ettei tämä yksikkö ole 
suotta kerännyt kansainvälistä tunnustusta ja erinomaisia tutkimustuloksia – lääkäreiden, hoitajien, 
tutkimushoitajien, tutkimuksen ympärillä toimivien erinäisten hallinnollisten henkilöiden sekä 
kanssaopiskelijoiden luoma yhteishenki ja ilmapiiri tekivät suuren vaikutuksen – eittämättä aikaansaannokset 
hoidon sekä tutkimuksen saralla ovat tekijöidensä näköisiä. 
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Kollegiaalisuus Suomen rajojen ulkopuolella opiskelevaa henkilöä kohtaan on ihmisen uteliaan perusluonteen 
vuoksi lähtökohtaisen kiinnostunut: missä, miksi ja miten? Näiden kysymysten jälkimainingeissa jokainen luo 
henkilökohtaisella tasolla kuvan itsestään ja siitä mihin hän on kykeneväinen. Omakohtaisesti saatoin havaita 
ennakkoluulottomuutta ja avoinmielistä suhtautumista minulle annettuun tilaisuuteen toteuttaa tarjolla ollutta 
työtä; tilanne olisi voinut olla toisinkin tultuani taloon tavanomaisen työntekijätarjonnan ulkopuolelta. 

Tehtävänkuvani sisälsi ennalta määritettyjen tutkimustyön aiheiden mukaisia kysymyksenasetteluja, joihin minun 
oli määrä hakea tietoa erinäisten potilasrekisterien kautta. Tutkimusdatan haun ohessa tarjolla oli erinäisiä kliinisiä 
tutustumismahdollisuuksia, joiden kirjo oli sidoksissa kyseisen erikoisalan piirissä toimiviin osastoihin. Näitä 
olivat viikoittaiset talossa työskentelevien lääkäreiden röntgenmeetingit, koulutukset sekä päivittäiset 
osastokierrot, jotka tarjosivat vasta opintojen alussa olevalle kokemuksia, joita eivät tiukat ensimmäiset 
teoriavuodet lääketieteen parissa opiskelevalle muutoin tarjoa. Asiat, joita oli sivuttu vain alustavasti 
opiskelumateriaalien yhteydessä manifestoituivat nyt oikeissa ihmisissä, oikeine oireineen. 

Tämän kaiken nähdyn ja koetun myötä oma perspektiivi lääketieteen alaa kohtaa sai säväyksen, jota kantaa 
mukanaan opiskelujen aikana muistuttamassa siitä todellisuudesta, joka itse potilastyössä sekä siihen liitoksissa 
olevassa tutkimustyössä vallitsee. Vastine innokkuuteen oli palkitsevaa oppia ja mahdollisuuksia, joiden myötä 
olen halukas jatkamaan kyseisellä tiellä myös tulevien kesäjaksojen aikana. 

Janne Kinnunen, 3. lukukausi RSU 

*Kiinnostavin terveydenhuoltoalan työnantaja,  
Mediuutiset, Lääkäreiden työnantajamielikuvatutkimus 2013

Lääkärikeskus-sairaala 
Toimipaikka

Halutuin
työntekopaikka

osaajille*

Tutustu Suomen suurimpaan terveyspalvelu- 
yritykseen: www.terveystalo.com
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Amanuenssuuri psykiatrian kesäkoulussa 

Ensimmäisen amanuenssuurini suoritin psykiatrialla viime kesänä. Loistavan tilaisuuden tähän tarjosi Satakunnan 
Sairaanhoitopiirin järjestämä Psykiatrian kesäkoulu, pääpaikkanaan Harjavallan sairaala. Kesäkoulun idea oli 
poimittu Tanskasta Satakunnan psykiatrian ylilääkärin Kirsi-Maria Haapasalo-Pesun toimesta ja se jalkautettiin 
myös Satakuntaan ensimmäistä kertaa viime kesänä. Tavoitteena näin saada psykiatrian pariin lisää opiskelijoita, 
tulevaisuuden erikoistuvia lääkäreitä sekä tuoda erikoisalaa opiskelijoille tutummaksi.  

Kesäkoulu starttasi jo kesäkuussa viikoittaisilla luennoilla eri psykiatrian aihealueista ja jokaiselle erikseen 
osoitetulla kesätyöpaikalla niin lasten-, nuorten- kuin aikuispsykiatriankin toimissa. Oma pestini oli osastolla M0, 
joka sijaitsee Satakunnan Keskussairaalan yhteydessä Porissa. Kyseisellä osastolla on 15 vuodepaikkaa 
aikuispsykiatrian potilaille ja siellä hoidettiin pääasiallisesti akuutteja sairastapauksia. Tosin kuten tulin 
huomaamaan, rajanveto psykiatrialla on häilyvää monessa asiassa ja potilaan etua mietitään niin ikä- kuin 
sijoituspaikkakysymyksissäkin.  

Jo hakiessani lääkikseen ajattelin, että haluan erikoistua psykiatriaan. Se oli oikeastaan suurena motivaattorina 
alanvaihdokselle kaupalliselta puolelta lähemmäksi ihmistä. Siksi olin into piukassa päästessäni vielä hieman 
jälkijunassa aloittamaan kesäkoulun ja sukeltamaan psykiatrian maailmaan. Olinhan kollegoilta kuitenkin jotain 
etukäteisinformaatiota kuullut, vaikkakin hyvin vähän. Kyseinen kurssikin oli vielä käymättä täällä Latviassa. 
Oppaakseni ja henkiseksi tuekseni osastolla sain lääketieteen kandin, joka kuitenkin valmistui vielä saman kesän 
aikana. Voi mikä tuki ja turva hän olikaan! Olin onnekas, sillä työrytmimme, ajattelumme ja persoonamme 
muutenkin sopivat erittäin hyvin yksiin. Oli siis helppoa kysyä ja pähkäillä kaiken uuden kanssa ja ottaa vastuuta, 
koko ajan lisää ja lisää. 

Amanuenssin työ piti sisällään niin potilaille tehtäviä tulo- kuin uloskirjaushaastattelujakin. Lisäksi aina aamulla 
ensimmäiseksi suuntasimme kansliassa sijaitsevan vihkon luo, jonne hoitajat kirjasivat ylös käsiteltäviä asioita 
sekä potilaiden toiveita keskusteluun lääkärin kanssa. Siinä sitten teimme työnjakoa, että kuka hoitaa mitäkin 
asioita, esimerkiksi kuka haastattelee Penttiä uuden aloitetun lääkkeen tuomista muutoksista voinnissa ja kumpi 
Riittaa siitä, että hän ajattelee olevansa ravintolassa, jossa vaan palvelu ei oikein pelaa. Lisäksi tietysti itse pidimme 
mielessämme kirjaa siitä, että kuka potilas on milloinkin tullut osastolle tai kuka mahdollisesti voisi hyötyä 
kotilomasta ja sen mukaan teimme tilannetsekkausta potilaan kanssa. Tärkeää oli osata kuunnella potilasta sekä 
tarkentaa ja vielä kerran tarkentaa kysymyksillä.  

Näiden ”rutiinien” lisäksi puhelin saattoi soida useaan otteeseen päivän mittaan. Usein luurin päässä oli 
sisätautilääkäri tai teho-osaston lääkäri, joka halusi siirtää osastollemme potilaan, joka oli selvinnyt 
itsemurhayrityksestä, tai esimerkiksi todettu psykoottiseksi jonkin toisen hoidon yhteydessä. Toisinaan taas 
huomasimme, että jollakin potilaista oli vaarallisia esineitä mukanaan osastolla ja tähän asiaan tuli puuttua. Myös 
hoitokokouksia järjestimme useaan otteeseen kuukaudessa. Näissä keskusteltiin potilaan hoidon etenemisestä 
omaisten ja potilaan ollessa paikalla myös. Tietysti potilaan luvalla.  

Yksi osa työnkuvaa oli kolmesti viikossa annettava ECT- eli sähköhoito. Tätä hoitomuotoa käytetään esimerkiksi 
skitsofrenian hoidossa sekä vakavissa masennustapauksissa. Hoitovastetta ei voida tietenkään taata, mutta tämä 
on joillekin potilaille erittäin toimiva ratkaisu vähillä riskeillä. Käytännössä sähköhoitopotilaat kuljetettiin 
leikkaussalin heräämöön, jossa asennettiin kanyyli nukutusta varten. Paikalle saapuu anestesialääkäri, joka vastaa 
nukutuksesta ja potilaan herättämisestä sekä psykiatri (meidän tapauksessamme joko kandi, amanuenssi tai 
molemmat), joka vastaa itse sähkön antamisesta potilaalle. Sähkö johdetaan kevyessä anestesiassa useimmiten 
bilateraalisesti molemmille ohimoille tietynlaisilla kapuloilla, jolloin potilas kouristaa samanaikaisesti. 
Tarkoituksena on kiihdyttää aivojen välittäjäaineiden toimintaa. Psykiatri valitsee laitteeseen kulloisellekin 
potilaalle sopivan määrän sähköä ja suorittaa toimenpiteen, joka kestää noin 20 sekuntia. Jännittävän näköistä 
touhua! 
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Edellä siis kuvattuna psykiatrisen sairaalan arkea kun potilaina on aikuisia ihmisiä tai tilanteesta riippuen juuri 18 
vuotta täyttäneitä apua tarvitsevia nuoria. Olen erittäin tyytyväinen kesääni ja siihen, miten valtavan paljon opin 
potilaiden kohtaamisesta, potilaiden haastattelusta ja muun muassa anamneesin kirjoittamisesta. Ei välttämättä ole 
maailman helpoin asia kysyä edessä istuvalta ihmiseltä niitä kaikkein henkilökohtaisempia asioita, mutta niitä ei 
kerta kaikkiaan voi jättää kysymättäkään. Ei itsemurha-ajatuksista, ei kuolemantoiveista, ei lapsuuden insestistä, 
harhakuvista tai äänistä. Kun toinen kertoo koko elämää ravisuttavista asioista tai jos potilaan todellisuudentaju 
on niin hämärtynyt, että hän ajattelee tietokoneen keskustelevan hänelle, on edelleen kyettävä olemaan se 
asiantuntija keskustelussa ja osattava niin kuunnella kuin kysyäkin oikeita asioita. Ja tietysti myöhemmin 
vankemmalla kokemuksella katsoa lääkitystä kohdilleen.  

Olen siis vahvasti sitä mieltä, että minkään näiden yllä mainitsemien asioiden hallitsemisesta ei ole haittaa missään 
lääketieteen alalla ja varsinkaan opiskeluvaiheessa ja kun vielä on edessä esimerkiksi työskentelyjakso 
terveyskeskuksessa. Siellä looginen anamneesin kirjoittaminen, haastattelutaito ja erilaisten psykiatristen 
sairauksien tunnistaminen on valttia. Ja uskotteko, että ihminen voi näyttää todella terävältä ja silti olla sitä mieltä, 
että juuri hänen puhelintaan kuunnellaan tai elämä ei ole elämisen arvoista.  

Oli mahtavaa nähdä se, millä ammattitaidolla hoitohenkilökunta kohtelee potilaita. Huomasin,että tällä 
erikoistumisalalla on aikaa potilaalle ja aikaa luoda sitä luottamusta ja sidettä sekä keskustella hoitolinjauksista ja 
saavutetuista tuloksista. Lisäksi uskon, että opin itse piirun verran tiukemmaksi kesän aikana. Kun sekin taito on 
lääkärinä, ainakin psykiatrian puolella, osattava. Rajoja on osattava vetää ja on osattava ottaa se oma rooli 
auktoriteettina ja asiantuntijana, mutta kuitenkin kuunnellen potilasta. Kuulostaa helpolta, mutta ei sitä joka 
tilanteessa ole. 

Voin siis tämän pienen kertomuksen myötä lämpimästi suositella psykiatriaa jokaiselle opiskelijalle, vähintään sen 
amanuenssuurin verran. Vaikkei se olisikaan tulevaisuuden haave erikoistumisalasta. Ainakin psykiatrialla pääsee 
oppimaan valtavasti ihmismielestä sekä saavuttaa käytännön taitoja, joista on ihan varmasti hyötyä missä tahansa 
työpaikassa.  

Anne Aho, 6. lukukausi RSU 

© Marika Pöyri 
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Tarton vuosijuhlissa 
Tapahtui Eino-myrskyn aikaan. Suomessa puita riepottelivat tuulet ja sähköt katkeilivat. Paattikin heilui 

uhkaavasti matkalla Helsingistä Tallinnaan, mutta tähän 
oli osattu varautua litrakaupalla hiuslakkaa sekä 
määrätietoisella tuijottelulla horisonttiin. Sillä perille oli 
päästävä, olimmehan matkalla ensi kertaa edustamaan 
RiSLOa Tarton vuosijuhliin! 

Matka Tallinnasta sujui joutuisasti Tampereen 
kandiseuran edustajien autokyydillä. Kuumat paikat 
koettiin jo laivassa, kun minuuttiaikataulussamme ei 
oltu varauduttu siihen, ettei laivasta pääsisi teknisten 
vikojen vuoksi ajallaan ulos. Noh, pikaisena taustatyönä 
ylinopeussakkojen suuruksia googlattuamme ja 
jouhevasti ajeltuamme saavuimme Tarttoon noin 40 
minuuttia ennen cocktail-tilaisuuden alkamista. Äkkiä 
siis juhlakledjut päälle (vetoketju jumitti 
pahanpäiväisesti ja pieni paniikki meinasi iskeä), vähän 
lisää vielä lakkaa hiuksiin, taksi alle ja vamos! 

Cocktail-tilaisuus oli juhlava ja maltillinen ja aikaa riitti hyvin muiden kandiseurojen edustajiin tutustumiseen. 
Vaihdettiin kuulumisia ja kokemuksia niin opinnoista kuin työelämästäkin. Tilaisuuden viralliseen osuuteen 
kuului se, että kandiseurojen edustajat esittivät tervehdyksensä TaSLOn 18-vuotisjuhlan kunniaksi. Onhan täysi-
ikäisyys aina erityisen juhlan arvoinen asia! RiSLOn tuomisina oli naiselliseen makuun sopiva Bailey`s –pullo, jolle 
todennäköisesti oli käyttöä Tampereen edustajien autossa blandatun jallufernetin maistelun jälkeen. Harmillisesti 
jäi Black Balzamit tuomatta, mutta ensi kerralla saadaan sekin vääryys korjattua! 

Itse iltajuhlassa me RiSLOlaiset päädyimme tutun matkaseuramme sekä Tarton eläinlääkisläisten kanssa samaan 
pöytään. Seura oli loistavaa, ruoka hyvää ja lauluja riitti! Tottahan toki ruoka ehti jäähtyä laulun raikaessa, mutta 
sehän kuuluu asiaan. Ihastustamme nautti erityisesti TaSLOn häkellyttävän hieno laulukirja, josta saimmekin 
ideoita RiSLOn oman laulukirjan työstämiseen. Iltajuhlasta edettiin vielä Dorpat-konferenssikeskukseen jatkoille, 
jotka jatkuivat aamun pikkutunneille saakka. TaSLOlaista monilahjakkuutta edusti myös bilebändi, joka sai 
juhlijoiden tanssijalat vipattamaan.  

Juhlaviikonloppu päättyi arvonsa mukaisesti 
muutaman tunnin yöunien jälkeen nautittuun 
brunssiin. Parasta viihdettä oli tarjolla vielä 
aamusellakin. Tästä erityismaininta eläinlääkiksen 
tytöille, jotka saivat kyllä pöytäseurueen taas vedet 
silmissä nauramaan ja croissantit eksymään väärään 
kurkkuun. Taidettiin jossain välissä mainita vielä 
Scandinavian Hunksitkin, joilla oli oma osansa illan 
tapahtumissa (tämä jääköön sen tarkemmin 
selventämättä).  

Kaiken kaikkiaan reissu oli hieno ja tuliaisina 
RiSLOlaisille toimme pari orastavaa 
yhteistyömahdollisuutta ja runsaasti ideoita oman 
ainejärjestömme toiminnan kehittämiseksi. 

Hanna Auramo, 5. lukukausi RSU 

Kuva: Iloiset tamperelaiset ja Sonja 

Kuva: Siis mitä tää on… 
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