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Pääkirjoitus 

Taas se hetki lukukaudesta – Lapsus Calamin layout kuvineen ja teksteineen on tehty, ja olisi pääkirjoituksen 
vuoro. On aina yhtä haastavaa miettiä mistä kirjoittaa, ottaako kantaa maailman poliittiseen tilanteeseen, 
neuvoako nuorempia opiskelijoita jättämään joululoman ajaksi koulukirjat Riikaan (kun lukemisesta ei 
kuitenkaan tule mitään) vai pohtia eutanasian eettistä kantaa lääkärin näkökulmasta. Juttua riittäisi jokaisesta 
aiheesta yli pääkirjoitukseen sallittavan sanamäärän, joten päädyn ehkä kuitenkin helpoimmalle polulle ja 
kerron hieman tämän lehden tekoprosessista – tämä numero, suuri sivistyneen maailman taideteos, syntyi 
yhteensä 27 kirjoittajan kynänvarresta, jotka edustavat kaikkia eri lääkärin elämänvaiheita – prekliinisiä ja 
kliinisiä opiskelijoita, sekä jo valmistuneita ja useamman vuoden työelämässä viettäneitä RiSLOlaisia – aivan 
huippua! Suuri kiitos jokaiselle kortensa kekoon kantaneelle! Tästä numerosta saavat tietoa toivon mukaan 
teistä jokainen – prekliinisen vaiheen opiskelijat saavat vinkkiä, mihin voisi hakea ensimmäisinä 
opiskeluvuosina kesätöihin (s. 24), kolmannen vuoden opiskelijat voivat korkata viinipullon ja lukea 15 sivun 
mittaisen amanuenssuuri-kokemuspaketin (s. 29), ja loppuvaiheen opiskelijat saattavat olla kiinnostuneita mitä 
kuuluu Riiasta jo aiemmin valmistuneille – Maijalle, Mikolle, Sonjalle, Sakelle ja Erkolle (s. 45).  
 
Nauttikaa joululomasta, glögistä, saunasta, kiireettömistä aamuista, ystävistänne ja itsestänne. Olette sen 
ansainneet!  
 
Eva Tuuppa 
RiSLOn päätoimittaja 
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Puheenjohtajan tervehdys  
Taas on se aika, jolloin vuosi saadaan päätökseen ja opiskelijat laskevat päiviä joululoman 
alkamiseen. Viimeiset tentit tsempataan läpi ja sitten jokainen voi hetkeksi hengähtää syksyn aherruksista. 
  
Vajaa neljä vuotta sitten RiSLOon liittyessäni en olisi ikinä arvannut, että joku päivä olisin näin intensiivisesti 
mukana järjestötoiminnassa. Tämän vuoden ajan puheenjohtajuus on ollut minulle se ykkösjuttu, joka on kyllä 
hieman joskus mennyt koulukirjojen ja läheistenkin edelle, kiitokset heille kärsivällisyydestä ja tuesta. Tämä 
on ollut elämäni suurin kunniatehtävä tähän asti, olen nauttinut joka hetkestä. Kuluva vuosi on ollut minulle 
erittäin antoisa kaikilla tavoin – olen tavannut paljon uusia ihmisiä ja minulla on ollut mahdollisuus kehittyä 
järjestötoiminnassa. Olen saanut oppia uutta itsestäni sekä muista ihmisistä.  
  
Vuosi vierähti nopeammin kuin osasin kuvitellakaan. Loimme paljon uusia tapahtumia ja aktiviteetteja 
jäsenille. Kevään fuksiaisista jatkettiin rastikierros-perinnettä niin, että se pidettiin syksyllä uudelleen sen 
suosion vuoksi. Sitsit saivat lisäpotkua Ibiza-teemasta. Melkein joka kuukausi 
analysoitiin potilaskeissejä case-iltamissa vanhempien opiskelijoiden vetäminä ja tutustuttiin erilaisiin 
urheilulajeihin kiipeilystä crossfittiin. Keväällä oltiin Joutsenlampi –baletissa ja kesällä tutustuttiin Docrates -
syöpäsairaalaan. Koulutuksia oli runsaasti ja syksyllä juhlittiin myös kandiaisia ensimmäistä kertaa RiSLOn 
historiassa. Pilottiprojektina Mestarit ja Kisällit –koulutustapahtuma 
onnistui hienosti, ja sen järjestämistä tullaan jatkamaan myös 
tulevaisuudessa. Keväällä tehtiin iso sääntömuutosuudistus, 
fuksitoimintaa kehitettiin entisestään, nettisivuja päivitettiin sekä 
sinne julkaistiin muun muassa tuleville opiskelijoille hakuopas ja 
fuksipaketti. Varainkeruussa tehtiin historiaa. Minulle tämän vuoden 
mieleenpainuvimpia tapahtumia on useita, toivottavasti 
järjestämämme tapahtumat ovat jättäneet jälkensä teidänkin 
sydämiinne. 
  
Haluan kiittää kaikkia jäseniä aivan mahtavasta vuodesta 2016! 
Hallituksella on ollut ilo ja kunnia järjestää teille tapahtumia, 
koulutuksia ja aktiviteetteja. Haluaisin vielä kiittää jokaista ihanaa 
hallituslaista koko vuoden upeasta työstä, tuesta ja innokkuudesta 
järjestön toimintaa kohtaan. On ollut antoisaa tehdä yhteistyötä 
kanssanne ja saada teistä myös uusia ystäviä! 
 
Luottavaisin fiiliksin luovutan pj-pestin Niko Turkalle! Tiedän, 
että hän tulee hoitamaan pj-homman erinomaisesti ja uskon vahvasti 
siihen, että tulemme saamaan RiSLOsta irti yhä enemmän tulevina 
vuosina. Siihen tarvitaan meidän kaikkien panosta! Olkaa 
aktiivisesti mukana toiminnassa ja tuokaa uusia ideoita ja toiveita! 
 
Toivotan kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta 2017!  
 
Susanna Luontola 

RiSLOn puheenjohtaja 2016 

Kuvassa ovat nykyinen ja tuleva 
RiSLOn puheenjohtaja 
pikkujoulumeiningeissä Funny 
Foxissa 3.12.2016. 
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RiSLOssa tapahtuu – syksy 2016 
 
RiSLOn infotilaisuus uusille fukseille 30.8.2016 
Elokuun lopussa kuuden vuoden opinahjonsa aloitti huimat 29 
uutta suomalaista lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijaa, 
jotka jakautuivat lähestulkoon tasaisesti LU:n ja RSU:n 
yliopistojen välille. RiSLO järjesti uunituoreille fukseille 
infotilaisuuden Paddy Whelans’issa, jossa opiskelijat saivat tietää 
enemmän RiSLOsta ja sen järjestämistä jäseneduista, 
koulutuksista, juhlista ja muista aktiviteeteista, ja myös kysellä 
kokeneemmalta opiskelijalta (allekirjoittaneelta, heh) kaikkea 
maan ja taivaan väliltä Riiassa asumiseen ja opiskeluun liittyen. 
Niin kuin kuvasta näkyy, uusien opiskelijoiden osanottoprosentti oli erinomainen! Nyt meidän ihanat fuksitkin 
ovat jo opiskelleet yhden syksyn ja toivon mukaan innostuvat tutoroimaan seuraavia keväällä aloittavia 
fukseja! ;)  
 
Kick Off & fuksiaiset 23.9.2016 
Biannuaaleja RiSLOn lukukauden alkajaisia vietettiin tänä syksynä jälleen Paddy Whelans’in yläkerrassa yli 
60 jäsenen voimin. Uudet lääketieteen tulevat toivot ja pari seniorijoukkuetta aloittivat iltansa jo aiemmin 
rastikierroksella, joiden tehtävien ratkomisessa vaadittiin älykkyyttä, nopeutta ja henkistä pääomaa. On 
sanomattakin selvää, että voittajia juhlittiin aamuun saakka. Illasta ei jäänyt paljon muistikuvia – eikä 
muitakaan lehteen julkaistavia kuvia, joka saattaa olla kaikkien kannalta vain hyvä juttu. Seuraavat kick offit 
järjestetään helmikuussa 2017 – uudet keväällä aloittavat fuksit ja vanhat konkarit, tervetuloa!  
 
Attendon koulutuspäivä & Kandiaiset 1.10.2016  
Ensimmäistä kertaa RiSLOn historiassa järjestettävät kandiaiset 
yhdessä Attendon järjestemässäa koulutuspäivässä kokosi huimat sata 
RiSLOlaista Radisson Blu Hotel Latvijan tiloihin. Attendon LL Heikki 
Numminen piti erinomaisen päivystyksen peruspotilaita ja 
sudenkuoppia –aiheisen luennon, josta jäi varmasti jokaisen 
vuosikurssilaisen takataskuun jotain uutta. Tämän jälkeen vuorossa oli 
kevyt Taitoni.fi –palvelun esittelytuokio ja RiSLO-SML-FiMSIC –
aiheinen mobiilipohjainen tietovisa, jonka voittajat palkittiin 
nesteytyksellä. Vihdoin oli illan odotetuimman ohjelmanumeron – 
kandiaisten – vuoro. Termiä lyhyesti avattaessa voitaisiin sanoa, että 
kandiaiset ovat Suomen lääkiksissä perinteinen suuri iltapukujuhla, 
jossa juhlitaan toisen vuosikurssilaisten valmistumista lääketieteen 
kandidaateiksi. Kyseessä on yleensä juhlava ravintolaillallinen ja 
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iltahumu, ja osassa lääkiksistä myös opiskelijoiden vanhemmat 
kutsutaan mukaan. Kandiaiset järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa 
Riiassa ja tapahtuma haki meillä vielä muotoaan – kyseessä ei siis ollut 
ainakaan vielä iltapukujuhla, vaan dresscodena oli coctail-asu/smart 
casual. Kandiaisten tarkoituksena oli palkita ja juhlia preklinikan 
päättäneitä opiskelijoita, ja näin ensimmäisellä kerralla myös vanhempia 
opiskelijoita ja jo aiemmin preklinikkansa päättäneitä opiskelijoita 
Lääketieteen kandidaatti –diplomilla ja rintaneulalla, jota voi käyttää 
Suomessa työharjoitteluita tehdessä. Vuosikurssi kerrallaan jokainen 
kutsuttiin salin eteen hakemaan palkintonsa ja varapuheenjohtajan 
lämpimän halauksen. Tapahtuma oli jymymenestys ja tuoreilla 
lääketieteen kandidaateilla hymy herkässä – tästä on hyvä aloittaa 
jokavuotinen perinne! Iltaa siirryttiin jatkamaan buffet-ravintolan 
puolelle, jonka jälkeen innokkaat RiSLOlaiset ikuistettiin photo 
boothissa (kts. kuvakollaasi). Loppuilta vietettiin punaiset rannekkeet 
ranteissa vilkkuen Skyline Barin Ruotsinlaiva-simulaattorissa yön pikkutunneille saakka.  
 
Orion & Mehiläinen vol. IV 12.10.2016 
Orion ja entinen Mediverkko, nykyinen Mehiläinen tulivat jo neljättä kertaa Riikaan kouluttamaan 
RiSLOlaisia Radisson Blu Hotel Ridzeneen. Orionin Kirsi Maaskola ja Jarmo Kettu toivat jokaiselle kauan 
odotettuja oppimismateriaaleja EKG-minikirjasta Arsi Brobergin ortopedian taskupokkariin, vaikka 
stetoskoopit ja refleksivasarat olivatkin jääneet jonnekin Suomen ja Latvian postisysteemien välille. 
Kumpainenkin yritys esitteli itsensä ja kahvitauon jälkeen estradille astui oikeuslääkäri ja johtava konsultti 
Aulikki Wallin aiheenaan terveydenhuollon salassapitosäännökset sekä lääkärin työn valvonta Suomessa – 
aihe saattaa kuulostaa lievästi puiselta, mutta tämä nainen teki siitä hersyvällä huumorillaan ja 
mukaansatempaavilla tarinoillaan niin erinomaisen ja mieleenpainuvan shown, että varmasti useamman kuin 
yhden kuuntelijan mielessä kävi oikeuslääketieteen erikoisala vaihtoehtona tulevaisuuden suunnitelmina. 
Pienen breikin jälkeen jatkettiin Helena Kemppaisen koulutuksella ”lapset, äidit ja ehkäisy – neuvolalääkärin 
työ Suomessa” joka tuli meille tarpeeseen, sillä Latvian neuvolakulttuuri eroaa jokseenkin suomalaisesta. 
Koulutusten jälkeen siirryttiin buffet-ruokailuun ravintola Piramidiassa ja janoisimmat jatkoivat jälleen iltaa 
Skybar Loungessa. Muutama RiSLOlainen sai kuulla Aulikki Wallinin silmiin katsomisennustuksen tulevasta 
erikoisalastaan – joillain meni oman mielikuvan kanssa aivan nappiin, mutta jotkut yllättyivät toden teolla. 
Minustako muka psykiatri?! 
 
Med Group kouluttaa 4.-6. vuosikurssilaisia 29.10.2016 
Tämä nuori suomalainen yritys teki ensimmäisen RiSLOn klinikkavaiheen opiskelijoille suunnatun 
koulutuskeikkansa Riikaan lokakuun lopulla, tapaamispaikkana Hotel Roman 7. kerros, josta oli upeat 
näköalat vanhan kaupungin ja keskustan puistoalueen yli. Med Groupin edustusjoukoissa mukana olivat Janne 
Virtanen, 5. vuoden lääketieteenopiskelija-kollega Tartosta, rekrytointipäällikkö ja rivilääkäri, myös 
Kandeista tuttu Erika Jantunen. Med Groupin esittelyn jälkeen LL Erika koulutti meitä aiheenaan akuutti vatsa 
ja sen tutkiminen ja hoito päivystyksellisesti. Monelle meistä koittaa ensi kertaa päivystyksen autuus ensi 
kesänä, joten kaikki vinkit ja ohjeet tulivat tarpeeseen. Paikan päällä nautittiin myös erinomainen illallinen 
parin viinilasillisen kera, ja innokkaimmat (tai ne, joilla oli vähiten opiskeltavaa seuraavalle päivälle) jatkoivat 
Riian vanhan kaupungin yöhön.  
 
Pihlajalinna kouluttaa 15.11.2016 
Myös Pihlajalinna tuli tänä syksynä ensimmäistä kertaa visiitille Riikaan – rakas opiskelukaupunkimme ei 
valitettavasti päässyt näyttämään tulijoille parhaita puoliaan, sillä ilma oli harvinaisen synkkä ja sumuinen ja 
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lapasen kokoisia räntämassoja tipahteli taivaalta tiuhaan tahtiin. Tampereella tukikohtaansa pitävä Pihlajalinna 
toimii yhdessä Dextran kanssa, joka olikin monelle jo ennestään tuttu. Rekrytointitiimistä olivat mukana Paula 
Alanko ja Matti Veijanen, jotka esittelivät meille yrityksen ja kertoivat työskentelymahdollisuuksista – 
mainittakoon, että ehkä ensimmäistä kertaa myös preklinikassa opiskeleville oli tarjolla kesätyötä! Illan 
koulutus järjestettiin virtuaalisesti (melkein ongelmitta) suorana lähetyksenä Suomesta, ja Panu Nyberg 
(todellinen Cheek –look-a-like lääkäri!) sivisti meitä arkisista (ei arktisista!) infektioista, joita 
terveyskeskuksessa ja päivystyksessä usein kohtaa – pneumonia, VTI, gastroenteriitti, lapsilla otiitti – mitä 
näitä nyt on. Koulutus sai paljon kiitosta niin fukseilta kuin vanhemmiltakin opiskelijoilta, sillä ”Cheek” selitti 
asiat niin seikkaperäisesti, että preklinikassa opiskelevienkaan ei ollut vaikea pysyä perässä. Koulutuksen 
jälkeen vuorossa oli tavalliseen tapaan herkuista notkuvien pöytien buffet-illallinen ja seurustelua kollegoiden 
ja Pihlajalinnan väen kanssa.  
 
Mediapu kouluttaa 4.-6. vuosikurssilaisia 1.12.2016 
Mediavun koulutus ei ollutkaan perinteisesti 
lääketieteeseen liittyvä, vaan Vīna Studijan opastettu 
viinimaistelukierros – aivan mahtavaa! Tarjolla oli 
herkullisia espanjalaistyylisiä tapaksia ja kuutta (!) eri 
viinilajia – kahta kuohuviiniä, kahta valkoviiniä ja kahta 
punaviiniä. Saimme opastuksen viinien historiasta, 
valmistuksesta ja käytöstä. Mediapu kertoi itsestään 
yrityksenä ja työmahdollisuuksistaan jo jopa vuodelle 
2018 asti. Osa lähti kotiin ja pieni vähemmistö jäi 
jatkamaan iltaa, sinnikkäimmät jopa aamuun asti niin, että 
klo 8:00 alkavalle tunnille ilmestyttiin nukkumatta 
silmällistäkään. Suurkiitokset Markku ”Maikki” Myllylälle, Joona ”Puuhis” Virkkalalle ja Juha ”Husky” 
Virolaiselle, tulkaa ensi vuonna uudestaan!  
 
Mestari & Kisälli –koulutus 3.12.2016 
RiSLOn ensimmäistä kertaa järjestämä Mestari & Kisälli –koulutus toi Riikaan jäsentemme lääkärivanhempia 
kouluttamaan meitä luentojen ja work shoppien muodossa Riga Stradiņš Universityn pari vuotta sitten avatussa 
Medical Education and Technology Centerissä. Harmillisesti hammaslääkäri Ljubov Lähteenlahti ei päässyt 
paikalle lentoyhtiön sekaannuksen vuoksi. Tässä tiivistelmä kuvin ja muutamin sanoin erinomaisesta ja 
ikimuistoisesta koulutuspäivästä.  

 
Äärettömän suulaaksi ja hauskaksi mieheksi osoittautunut sisätautilääkäri Seppo Forsberg aloitti aamun 
luennon sisätautipoliklinikan arkea – päivystys –aiheisella luennollaan. Silmät ristissä RiSLOlaiset 
kokoontuivat Anninmuizalla sijaitsevaan Technology Centeriin jo kello 8:00 lauantaiaamuna. Toisen luennon 
aihe käsitteli käden vammojen diagnostiikkaa, josta meitä sivisti Leena Raudasoja, käsikirurgian, ortopedian 
ja traumatologian erikoislääkäri. 
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Viimeiseksi Tarja Ristolainen, naistentautien ja synnytysopin erikoislääkäri, avasi meille Suomen 
lapsettomuushoitojen maailmaa.  Lidon herkullisen ja erittäin täyttävän take away –lounaan jälkeen jatkettiin 
jakamalla porukka kolmeen ryhmään ja kierrettiin work shopeissa. Ensimmäisessä workshopissa harjoiteltiin 
muun muassa papa-näytteen ottoa ja sikiön ultraamista Tarja Ristolaisen johdolla.  
 

 
Work shop -huoneessa käytössämme oli myös mielettömän hieno anatomia-simulaattori – onneksi tietokone 
ei mennyt vahingossakaan rikki, sillä muuten RiSLO joutuisi varmasti maksamaan velkoja RSU:lle vielä 
silloinkin, kun pääsemme seitsemänkymppisenä eläkkeelle.  

 
Seuraavassa simulaatiohuoneessa 
jokainen pääsi harjoittelemaan potilaan 
intubointia Seppo Forsbergin 
ohjauksessa. Menikö esophagukseen vai 
henkitorveen? Täytyy auskultoida!  
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Intuboinnin lisäksi pääsimme elvyttämään, tuleva anestesiologi-Ykä ohjeistaa. Oikealla havaittavissa silkkaa 
onnistumisen iloa intuboinnin onnistuttua ensimmäisellä yrityksellä! 
 

 
Kolmannessa simulaatiohuoneessa harjoiteltiin haavojen 
ompelua eli suturoimista, kanyylin asettamista (nukesta tuli 
oikeasti ”verta”!) ja myös käsisolmun tekoa esimerkiksi 
laparostomisen leikkauksen yhteydessä. Samassa huoneessa 
oli myös kystoskopialaite, jolla onnekkaimmat onnistuivat 
nappaamaan potilaan virtsarakosta kiven sekä 
laparoskopiaan valmentava laite, jossa tabletteja piti nostaa 
pihdeillä petrimaljasta pöydälle – kuulostaa helpolta, mutta 
videoyhteys teki hommasta yllättäväkin haastavaa. 
 

 
Kuvassa vasemmalta 
oikealle: Leena Raudasoja, 
poikansa Tommi, 
puheenjohtaja Susanna 
Luontola, Tarja Ristolainen, 
Seppo Forsberg ja hänen 
poikansa Niklas. Tarjan tytär 
Heidi Taussi ehti jo liueta 
paikalta ahkerana lukemaan 
tuleviin tenttehin. 
 
Suuren suuri kiitos meitä 
kouluttaneille lääkäreille! 
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RiSLOn pikkujoulut 3.12.2016 
Jotta kaikki Mestari & Kisälli –koulutuksessa opittu ei olisi liian 
ylikuormittavaa aivokapasiteetille, RiSLO järjesti samana päivänä 
pikkujoulut. Aiempina vuosina on totuttu illalliskattaukseen ja 
coctail-pukukoodiin, mutta tänä vuonna ensimmäistä adventtia 
juhlistettiin karaokebaari Funny Foxissa Riian vanhassa 
kaupungissa. Alkusnäckseinä nopeimmat paikalle ehtineet 
nauttivat chicken wingsejä, dippikasviksia, juustoja ja crackereitä, 
ja kaikille oli tarjolla alkusnapsi ja yksi omavalintainen juoma. 
Funny Fox takasi tarjoilujen opiskelijaystävällisen hinnan ja 
kunhan karaokelaitteet saatiin toimimaan, jäsenistömme Adelet ja 
Elvis Presleyt pääsivät vauhtiin taaten kattoa hipovan 
tunnelmallisen illan. Saimme vieraaksemme myös kaukaa matkustaneen vieraan, joka jakoi kilteimmille 
lapsille joululahjoja… 
 
Suomen suurlähetystön itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2016 

Saimme ainutlaatuisen kutsun Latvian Suomen suurlähetystön 
itsenäisyyspäivän vastaanotolle ja puheenjohtaja, 
tapahtumavastaava ja päätoimittaja ehtivät paikalle 
kohottamaan maljan Suomen itsenäisyyden 99-vuotispäivänä. 
Suurlähetystö oli laitettu oikein koreaksi, kun suurlähettiläät, 
diplomaatit ja isojen firmojen edustajat kokoontuivat työpäivän 
jälkeen Kalpaka Bulvaris ykköseen. Paikalla olivat myös 
Suomen salibandymaajoukkue, jotka myöhemmin samalla 
viikolla voittivat maailman mestaruuden! Tarjolla oli 
karjalanpiirakoita munavoilla, leipäjuustoa lakkahillolla, 
tyrnimarjamehua… Aivan ihanaa! Pääsimme myös jälleen 
yhteiskuvaan Suomen suurlähettiläs Olli Kantasen kanssa, 
joka innokkaana jälleen kyseli, miten monta uutta suomalaista 
opiskelijaa meillä on ja kiitteli kovasti järjestäytynyttä 
kandiseuramme toimintaa. Puhetta oli myös ensi keväänä 

järjestettävästä Suomen suurlähetystön esittelykierroksesta RiSLOn jäsenille – jääkäämme siis odottelemaan 
kutsua!   
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri vol. III 8.12.2016 
Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian ylilääkäri Teemu Elo ja rekrytoija Mariko Pöyri-Pirkola tulivat 
käytännössä suoraan lentokentältä pitämään luentoa, sillä heidän lentonsa oli yli tunnin myöhässä. Tämä ei 
haitannut yhtään, jäsenet pääsivät vaihtamaan kuulumisia, ja tervetuliais-skumppatarjotin tyhjeni kuin 
huomaamatta. Marika Pöyri-Pirkola kertoi työllistymismahdollisuuksista Harjavallan sairaalassa ja suositusta 
psykiatrian kesäkoulusta, jossa meiltäkin RiSLOstakin on ollut jo moni kesätöissä (kts. sivu 30, Anu Korjalan 
psykiatrian amanuenssuuri). Luennon aihe oli erittäin mielenkiintoinen – traumamuistot ja dissosiaatiohäiriöt 
– keskittyen identiteettihäiriöihin, stressiin, traumoihin ja niiden käsittelyyn. Mainittakoon, että Flora Rheta 
Schreiber kirjoitti vuonna 1973 kirjan Sybil, joka kertoo naisesta, jolla oli yhteensä 16 sivupersoonaa – tässä 
siis joululomalle lukemista! Mukaansatempaava luento tuntui loppuvan aivan liian nopeasti, ja oli aika siirtyä 
Radisson Blu Hotel Latvijan tuttuun buffet-ravintolaan, jossa oli tarjolla Christmas menu. Keskustelu jatkoi 
mielenkiintoisena myös ruokapöydässä, ja moni Harjavallassa töissä ollut jäsenemme tervehti Teemua ja 
Marikaa halauksin. Toivottavasti Satakunnan sairaanhoitopiiri kouluttaa meitä ensi vuonnakin – jo neljättä 
kertaa! 

Vasemmalta alkaen pj Susanna Luontola, 
allekirjoittanut, suurlähettiläs Olli Kantanen, 
tapahtumavastaava Mimosa Huusela ja 
LU:ssa lakia ja diplomatiaa opiskeleva Inkeri 
Pellinen. 

Mitäs joulupukin säkistä mahtaa löytyä? 
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Uuden hallituksen (2017) esittely 

Niko Turkka, puheenjohtaja: 

”Heipä hei kaikille, olen RiSLOn vuoden 2017 uuden hallituksen puheenjohtaja, sekä vielä vuoden 2016 
loppuun nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja. Opiskelen Latvijas Universitāten lääketieteellisessä 
tiedekunnassa lääketiedettä kolmannella vuosikurssilla. Riiassa asun Teikan ja Juglan akselilla, siirrän itseni 
paikasta toiseen vanhalla Mesellä ja sen ollessa huollossa (siis usein) käytän massani siirtoon Rīgas Satiksmen 
trollejbusseja ja tramvajseja, jotka ovat LU:n ja Rimin kassajonojen ohella vahvasti myötävaikuttaneet minun 
latvialaistumiseen. Luonteeltani olen analyyttinen ja pedantti.  
 

Olen syntynyt Tallinnassa, asunut lähes koko ikäni Helsingissä. Yläasteen 
kävin Kontulassa Helsingin yhteislyseossa ja ylioppilaaksi valmistuin 
Töölön yhteiskoulusta. Helsingissä olen asunut Vesalassa, Laajasalossa, 
Munkkiniemessä ja Jätkäsaaressa. Muncca ja Munksnäs allén (asuin siinä) 
ovat ehdottomasti Helsingin päheimpiä paikkoja – kyllä minulle tuli 
Munkkaan myös päivittäin HBL. Ennen lääketieteen opintoja sain vahvan 
matemaatikkokasvatuksen Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisessä tiedekunnassa – ikävöin edelleen matemaatikkoden ja 
fyysikoiden bileitä, sekä laskuharjoitusten tekemistä Exactumin käytävillä. 
Haluan kuitenkin lääkäriksi parantamaan sairaita ihmisiä. Isona minusta 
tulee kirurgi – joko traumatologi-ortopedi, verisuonikirurgi, urologi tai 
otorhinolaryngologi. Amerikkalainen testi sanoo, että minusta pitäisi tulla 
thorax-kirurgi, synnytyslääkäri, neurokirurgi tai patologi.  

 
Tykkään äidistä, ystävistä, opiskelusta, Emmistä, punaviinistä, tupakasta, Bridget Jones ja James Bond-
leffoista lehmistä, pesukarhuista, vuohista, armadilloista, tapiireista, patologiasta, kalpeista spirokeetoista, 
rantalomista ja täytetyistä paprikoista. En tykkää sodista, nälänhädästä, väkivallasta, kiusaamisesta, 
valehtelusta, kolloista, exameista, ja vanhenemisesta. Toteemielimeni on organum vestibulocochleare – siis 
COCHLEA ON NIIN KAUNIS! Jos kiinnostuit ja haluat tutustua minuun lisää, let me know J” 

Beatrice Banafa, varapuheenjohtaja: 

”Nimeni Beatrice Banafa ja olen RiSLOn uuden hallituksen 
varapuheenjohtaja. Aloitin opinnot RSU:ssa lääketieteen puolella 
helmikuussa 2014, eli preklinikka on onnellisesti takana ja menossa ovat 
viimeiset vaiheet kolmosvuoden limbossa. Ennen lääkistä opintoja on kertynyt 
Lontoon yliopistosta kandin ja yhden diplomin verran (arabiaa, kirjallisuutta 
ja valtiotieteitä), ja töitä olen tehnyt kansainvälisen avustustoiminnan ja 
humanitaarisen oikeuden parissa (okei oli siellä yksi öljy-trading –firmakin, 
mutta kaikillahan pitää olla jokin tahra menneisyydessä). Latviaa ennen olen 
asunut Suomessa, Venäjällä, Englannissa, Syyriassa sekä pienemmän hetken 
Palestiinassa ja Sveitsissä eli olen punavihreässä humanistikuplassa elävä 
monikulttuurisuus-suvakki, joka salaa haaveilee porvarillisesta Suomeen 
paluusta valmistumisen jälkeen (nämä sisäiset konfliktit sovittelen sitten 
joskus). Erikoistumishaaveissa on gynekologi-obstetrikko ja toteemielimeni on 
selkäranka.  
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Lääkärinopintojen aloittamista Riiassa en ole katunut hetkeäkään (en edes tokana vuonna), ja tähän loppuun 
tekisi mieli sanoa jokin ylevä latteus ulkomailla opiskelusta ja lääkärin ammatista, mutta ne lienevät kaikille 
tuttuja :) Hallitukseen pääsystä olen kiitollinen ja lupaan tehdä parhaani jäsenistömme eteen sinä aikana, kun 
siinä palvelen.” 

Emmi Pohjola, pääsihteeri: 

”Tulin tänään patologisen anatomian viimeisestä collosta, joka samalla 
viimeisteli kuluneen semesterin.  Syksy on ollut kamala, mutta aika on 
kulunut nopeasti ja vieläkin tuntuu siltä kuin olisin juuri tänne tullut. 
Preklinikka siis pian taputeltu ja puheet helvettivuosista todistettu 
todeksi. MUTTA, iloisempiin asioihin; collosta lähdin ripsihuoltoon ja 
korkkasin vodkan. 

Ihmisenä olen hitaasti lämpenevä, vaikkakin likeable. ”Oma tilani” on 
epätavallisen suuri, ja lähimmätkin ystävät saavat yleensä halukseen 
vastaukseksi vain barbikädet. Lääkärinä olen kiinnostunut pimpeistä, 
verisuonista ja sydämestä. En pidä lapsista, mutta haluan synnyttää 
niitä. Lievä autismini rajoittaa myös empatiakykyäni, joten toivon 
päätyväni nukutettujen potilaiden pariin. En kuitenkaan ole kiinnostunut 
kylmäkirurgiasta. 

Sihteerinä selviydyin viime kaudella hyvin, mutta nyt noustessani pääsihteeriksi, pyrin tietenkin 
tajunnanräjäyttävään odotustenylitykseen. Viime kausi toi minulle paljon iloa, mutta myös akuutin ptoosin, 
josta tällä kaudella yritän välttyä. Ps. Kymmensormijärjestelmä edelleen työn alla. 

Naisena olen ollut upea, nyt matkalla hampaattomaksi ja harmaaksi kolmekymppiseksi. Tyylitajuni on 
kuitenkin pettämätön, vaikka usein saan kuulla ystäviltäni kommentteja ”Hei, laita se hirvitys päälles tänään” 
tai ”sähän näytät ihan Voldemortilta” ja ”Siis sen voin sanoa, että sun raivareiden aikana näytit upealta, siis 
absolutely fabulous! The hair, the makeup, the fur, the speech – Olit kuin musta nainen bronxista” ja ”Laita 
bileviitta. Toteemielimeni on sydän.”  

Aurora Lövegren, rahastonhoitaja: 
 
”Hej allihopa! Mitt namn är Aurora Lövegren, jag är 22 år gammal och 
kommer från Helsingfors. I februari kommer jag att inleda 6. semestern 
på Latvijas Universitāte. I mitt tidigare liv har jag arbetat inom 
åldringsvård och varit aktiv inom sjöscouting. På min fritid tycker jag 
om att segla och dyka, men ibland är det skönt att bara varva ner med 
en bra film eller tv serie.  
 
Under de senaste två och ett halv år har jag agerat som RiSLOs 
verksamhetsgranskare och iår kommer jag fungera som ekonom.  
 
Mitt favorit organ är hjärnan. Hjärnan är ett otroligt complex organ och 
alla dess strukturer och funktioner finner jag otroligt fascinerande. I 
höstas har jag börjat sticka för att öva upp finmotoriken i fingrarna för 
att hoppeligen i framtiden kunna operera runt bland alla sulci och gyri. 
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Olga Hipponen, tapahtumavastaava:  
 
”Heissan kaikille! Olen Olga Hipponen ja aloitan ensi kaudella RiSLOn 
tapahtumavastaavana. Opiskelen RSU:ssa viidennellä semesterillä ja olen 
enemmän kuin innoissani kliinisen vaiheen opinnoista, vihdoinkin saa tehdä 
muutakin kuin päntätä bakteerien soluseinän aminohapporakenteita! Olen 
kotoisin Lah(d)esta, joka tunnetaan tuttavallisemmin myös Suomen 
Chicagona. Ennen Riikaan tuloa opiskelin kaksi vuotta TTY:llä biotekniikkaa 
(TTY- Tampereen teknillinen yliopisto; JFYI). Tykkäsin kovasti alasta, mutta 
koko ajan takaraivossa jyskytti ajatus siitä, että lääkis on kuitenkin enemmän 
se mun juttu – eikä vain Schrödingerin yhtälöitä ja jatkuvaa pipetoimista 
proteiinia X proteiiniin Y. Ajatus lähdöstä Riikaan kypsyi viimein yhtenä ei-
niin-kauniina kesäpäivänä 2014 ja täällä sitä nyt ollaan – preklinikka takana 
ja ensimmäiset potilaat kanyloituna! 
  
Opiskellessani TTY:llä toimin biotekniikan killan tapahtumavastaavana, joten hallitushommat ovat ennestään 
jonkin verran tuttuja. Teekkarielämästä olen nykyään hieman pakostakin joutunut luopumaan, mutta ideoita 
erilaisiin tapahtumiin ja RiSLOn kehittämiseen riittää. Olenkin ollut aktiivisesti mukana RiSLOn tapahtumissa 
aina ensimmäisestä vuodesta ja viime vuonna myös tapahtumatoimikunnassa järjestämässä pienempiä 
aktiviteettejä. Vapaa-ajallani kulutan mielelläni niin salin, leffateatterin kuin oopperatalon penkkejä. 
Unelmien erikoisalaksi minulla on edelleen todella monta vaihtoehtoja, yksi on kuitenkin yli muiden ja se on 
sikiökirurgi. Mun ehdoton lempielin on aivot ja erityisesti limbinen järjestelmä – eli varokaa kaikki liikaa 
tunteilevat sikiöt.   
  
P.S Jos joku tuntee TTY:n haalarivärikoodin – niin kyllä, kuvassa on toisen killan haalarit. Mutta koska 1. 
fuksivuosi ja 1. GOOM, niin haalarit lainattiin kaverilta.” 
 
Eva Tuuppa, päätoimittaja: 
 
”Hei! Olen 27-vuotias turkulainen. Otan jälleen ilolla vastaan 
seuraavan vuoden päätoimittajan tittelin, sillä 2,5 vuoden 
hallitustyöskentelyn jälkeen ”RiSLO-hommista” on tullut minulle 
rakas harrastus, johon kuluu paljon aikaa ja energiaa, mutta joka 
myös antaa paljon takaisin. Opiskelen 4. vuotta lääketiedettä Riga 
Stradiņš Universityssä ja erikoistumisalahaaveina pyörii gynekologia 
ja obstetriikka, anestesiologia ja endokrinologia. Vapaa-aikanani 
tutoroin nuorempia opiskelijoita genetiikassa, opiskelen kolme kertaa 
viikossa saksaa ja käyn Kolonnassa riehumassa Zigmundsin body 
pump -tunneilla ja Uldiksen functional factoryssa. Riiassa pidän 
edullisista kukkakaupoista, erinomaisesta raejuuston koostumuksesta, 
Prisman ja Stockmannin välittömästä läsnäolosta, toimivasta 
julkisestä liikenteestä ja Stenders – Gardener of feelings –
kosmetiikkamyymäläketjusta. Suomesta kaipaan Ikean lihapullia ja 
saunaa. Toteemieläimeni on ehdottomasti maakilpikonna ja 
toteemielimeni vaihtelee kohdun ja aivolisäkkeen välillä.”  
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Susanna Luontola, Suomen Medisiinariliiton edustaja: 
 

”Hei! Olen Susanna Luontola, kotoisin Porista ja opiskelen 
RSU:ssa seitsemännellä semesterillä. Olen toiminut RiSLOn 
puheenjohtajana viimeisen vuoden ja uudessa hallituksessa 
tulen toimimaan Suomen Medisiinariliiton edustajana. Tällä 
tittelillä hain myös hallituspaikkaa SML:stä ja minut valittiin 
ulkomaisten jäsenten varaedustajaksi. Koen tärkeäksi ajaa 
meidän ulkomailla opiskelevien etuja ja pitää huolta siitä, että 
meillä on yhtä hyvät lähtökohdat siirtyä työelämään kuin 
Suomessa opiskelevilla. Moni taitaa minut jo tuntea sen verran 
hyvin, niin kerron nyt vaihteeksi itsestäni jotain hieman 

erikoisempaa. Olen tasan 172,5 cm pitkä.  Täydellinen päiväni alkaisi pitkään nukkumisella, aamujoogalla ja 
aamupalaksi söisin lautasellisen marjoja ja hedelmiä. Haaveenani on matkustaa maailman ympäri. Olen 
vanhin sisaruksistani. Lempivärini on pinkki. Kerään muumimukeja. Pelkään hämähäkkejä. Rakastan 
kookosta sen kaikissa muodoissa. Nautin korkeista paikoista ja luonnossa olemisesta. Erikoisalasuosikkini on 
gynekologia & obstetriikka ja toteemielimeni on istukka.” 
 
Roman Faqhiri, hallituslainen: 
 
”Olen Roman Faqhiri, neljännen vuoden lääketieteen opiskelija 
RSU:sta. Ikää puntarissa on 23 vuotta; asun maailman 
keskipisteessä, Nokialla. Olen syntynyt Kabulissa, 
Afganistanissa. 2 vuoden ikäisenä muutimme Moskovaan sodan 
vuoksi ja Suomeen, kun olin 7 vuoden ikäinen. Suomen kielen opin 
nopeasti, kiitos jalkapallokavereiden. Olen iloisen pirteä, 
hiljaisen hilpeä, helposti lähestyttävä, pesunkestävä mamu ja 
huumorintajuinen nuori sälli. Toteemieläimeni on tiikeri.  
 
Toimin ensi vuonna hallituslaisen paikalla ja odotan innolla uutta 
hallitusvuotta! Hain hallitukseen, koska vaikuttaminen on 
tärkeää. Uskon, että monikansalaisella verkostollani pystyn 
edistämään RiSLOa. Pyrin saamaan aikaan lisää kehitystä ja 
yhteistyötä kansainvälisten kollegoidemme kanssa, sekä hankkimaan meille uusia ja mielenkiintoisia 
sponsoreita. 
 
Tulin Riikaan vuosi lukiosta valmistumisen jälkeen ja kuulin Riiasta hyvän ystäväni kautta. En kadu kyllä 
yhtään tänne muuttoa, tämä on ollut unelmien täyttymys. Tunnen olevani oikealla alalla. Eniten minua motivoi 
Suomessa tehdyt amanuenssuurit, sillä niistä olen saanut suuresti potkua opiskeluun.   
 
Rakastan jalkapalloa ja se on erittäin lähellä sydäntäni. Lempijoukkueeni on FC Barcelona. Olen harrastanut 
jalkapalloa kymmenen vuoden ajan. Mitta uimahallin kaakeleiden tuijottamiseen täyttyi, kun ikää oli 15 
vuotta, mutta nyt olen miettinyt palaamista kilpauinnin pariin. Nykyisin pelaan Riiassa harrastejoukkueessa 
ja käyn aktiivisesti kuntosalilla. Olen hyvä kokk ja minut saa tulla haastamaan, jos uskaltaa. Lempiruokani on 
kanawokki riisillä ja chili con carne.  Tällä hetkellä luen kirjaa: Hyvä paha valta. Tulevaisuudessa erikoisala 
kandidaatteina ovat tällä hetkellä: kardiologia, anestesiologia ja oftalmologia. Unelmanani on päästä jossain 
vaiheessa elämääni auttamaan lääkärinä Afganistanissa.”   
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Pohjolassa tapahtuu – ja RiSLO on 
tietenkin mukana! 

 
Ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten 
kesätapaaminen Tuohilammella 20.8.2016 
Lääkäriliitto yhdessä Orionin kanssa järjestivät jo neljättä 
kertaa kesätapahtuman ulkomailla lääketiedettä opiskeleville 
suomalaisille Orionin koulutustiloissa Tuohilammella. 
Helsingistä lähdettiin yhteisbussikuljetuksella Vihtiin eräänä 
kuumanhikisenä elokuun lauantaina ja paikan päällä päivä 
aloitettiin herkullisella lounaalla. Osallistujia oli yhteensä 
ennätykselliset 70 kahdestatoista eri maasta –  edustettuina 
olivat Ruotsi, Viro, Latvia, Romania, Ukraina, Unkari, 
Venäjä, Saksa, Kroatia, Puola, Tšekki ja Ranska. Päivän 
koulutustilaisuus lähti käyntiin Orionin puheenvuorolla, jonka 
piti vanha tuttu, Jarmo Kettu, sekä Kirsi Maaskola. LT Sami 
Heistaro toimi lääkäriliiton koulutusasiantuntijana ja antoi 
meille ajantasaista tietoa Suomessa erikoistumisesta. Tartosta 
valmistunut, sisätauteihin erikoistuva lääkäri Iiro Karhiaho 
jatkoi samalla aiheella, ja ProMedicon koulutusasiantuntija 
Milla Kajanne esitteli Taitoni.fi –palvelua (josta löytyy myös 
mainos tässä lehdessä ja nettisivuillamme). Vapaa-aikaan oli 
annettu runsaasti valinnanvaraa, ja Riian tyttöporukalla 
lähdimme patikoimaan Tuohilampi-järven ympäri johtavia 
pitkospuita ja metsälenkkiä pitkin. Illan päätteeksi nautittiin 
illallinen ja lähdettiin jatkamaan iltaa Helsingin yöhön. Tämä 
oli jo kolmas kerta, kun olin itse tapahtumassa mukana, ja on 
aina yhtä mahtavaa päästä tapaamaan muita suomalaisia, jotka 
ovat samassa elämäntilanteessa kuin minä itse, mutta 
opiskelumaana on joku muu kuin Latvia. Vanhojen tuttujen 
kanssa vaihdettiin jälleen vuoden tai parin kuulumiset, uusien kanssa ollaan varmasti jatkossakin yhteyksissä 
ja tavataan taas ensi vuonna. Kiitos Lääkäriliitto ja Orion tapahtuman järjestämisestä, ensi vuonna jälleen 
tavataan! 
 

Tutustumiskäynti Docrates –syöpäsairaalaan 26.8.2016 
RiSLOn jäsenillä oli ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tutustumaan elokuussa 
2016 Helsingissä yksityiseen Docrates -syöpäsairaalaan. Ajatus lähti 
illallispöydästä perheen kesken, kun lankoni, Docrateen asiakkuusjohtaja Ossi 
Koskinen, heitti idean ilmoille, josko järjestettäisiin tällainen tapahtuma Riiassa 
asuville lääketieteen opiskelijoille. Saatoin siis Ossin ja RiSLOn puheenjohtajan 
Susannan yhteen ja he lähtivät ideoimaan ajatusta eteenpäin, ja lopulta iltaan 
pääsi osallistumaan noin 25 RiSLOn jäsentä.  
 
Illan ohjelmaan kuului syöpätautien erikoislääkärin, lääkehoidon ylilääkärin 
Tuomo Alangon luento immuno-onkologisista lääkehoidoista.  Myös Attendon 
edustaja Anni Huotari pääsi osallistumaan iltaan mukaan. Luennon jälkeen Ossi 
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kierrätti meitä ympäri sairaalaa ja näytti millaisissa tiloissa ja puitteissa sairaalassa tarjotaan hoitoa.  
Docrateshan on kansainvälinen yksityinen sairaala, joka on erikoistunut syöpäsairauksien diagnostiikkaan, 
hoitoon sekä seurantaan. Merkittävän sairaalasta tekee se, että he tarjoavat mahdollisuuden päästä 
huippuammattilaisen vastaanotolle hyvin nopealla aikataululla sekä ilman lähetettä. Tunnusomaista 
Docrateelle on korkeatasoinen hoito sekä yksilöllisyys, joka potilaan kannalta tarkoittaa omalääkäriä sekä 
omaa hoitotiimiä.  Sairaalan laitteet ja tilat olivat huipputasoa ja meille opiskelijoille varsin ainutlaatuinen 
kokemus päästä näkemään sairaala ja tutustumaan sen toimintaan.  
 
Yhteistuumin jatkoimme iltaa vielä Helsingin keskustaan ja saimme mahdollisuuden tutustua uusin aloittaviin 
opiskelijoihin rennoissa merkeissä Suomen maalla ennen Riikaan paluuta.  
 
Liisa Tahvonen 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, RSU 
 
Tuohilampiseminaari 10.9.2016 
Eräänä kauniina syyskuun viikonloppuna vietimme 
ikimuistoisen viikonlopun Orionin koulutuskeskuksessa 
Vihdin Tuohilammella yhdessä puheenjohtajamme 
Susanna Luontolan ja SML-edustaja Mikko Kupilan 
kanssa. Lauantaina kokoonnuimme yhdessä muiden 
kandiseurojen hallituslaisten kanssa Aleksis Kiven 
patsaan luona Helsingin Rautatientorilla ja jatkoimme 
yhteiskuljetuksin matkaa Tuohilammelle. Koulutuspäivä 
alkoi ilahduttavasti runsaalla aamiaisella, jonka jälkeen 
Orion ja Nuorten lääkärien yhdistys (NLY) esittäytyivät. 
Aikanaan Suomen nuorin ylilääkäri Santeri Seppälä piti 
lähes apokalyptisen ”koneet korvaa teidät kaikki” –
tyyppisen luennon, jossa käsiteltiin muun muassa 
Watsonin (googlaa!) ja digitalisointia asemaa 
tulevaisuuden lääkäreiden Suomessa. Luennon 
perusideana oli, että lääketieteen tulisi ottaa teknologia 
rakentavasti vastaan, ”you be the brain and use technology as your right hand”. Lounaan jälkeen oli vuorossa 
jälleen Orionin puheenvuoro ja meidät vapautettiin luontoon samoilemaan, pelaamaan frisbeegolfia, pingistä 
ja muita suurempien pallojen urheilulajeja, ampumaan ilmakiväärillä (joka oli ehkä hieman yllättäen erityisesti 
tyttöjen mieleen), käyttämään kuntosalia ja menemään uimaan ja saunomaan. RiSLOn naisedustuksella oli 
suuret suunnitelmat eri urheilulajien suhteen, mutta lopulta tunnin power napit voitti yksimielisen äänestyksen 
ja tämän jälkeen ehdittiin vielä saunomaan ja uimaan. Orion piti tapansa mukaisesti vieraidensa nesteytyksestä 
hyvää huolta, kivennäisvedet ja muut nimeltä mainitsemattomat virvoitustuotteet tekivät hyvin kauppansa ja 
saunatilojen jääkaapit tyhjenivät tasaisesti iltaa kohden.  
 
Illan viiletessä vietettiin ”sitsisävytteistä illallisjuhlaa”, jossa hienosti pukeutunut juhlaväki lauloi, söi, joi ja 
lauloi kyllikseen. Marevan –niminen kappale soi päässä vielä aamullakin, KuOLOn ”KUOPIOON!” 
marssitoitotuksesta puhumattakaan. Jatkot lyhyesti tiivistettynä: sauna-alueet ja vuoden 1993 karaokelaite CD-
levyineen oli kovassa käytössä aamun pikkutunneille saakka – suomalaisuus ei päässyt hetkeksikään 
unohtumaan Autiotaloa, Sata salamaa iskee tulta ja Nahkatakkista tyttöä hoilatessa. Mikrofoni vaihtui 
seuraavalle vasta, kun edelliseltä itseään toteuttavalta artistilta käheytyi ääni.  
 

Auringossa nautiskelua Tarton kollegoiden 
kanssa – vasemmalla TaSLOn puheenjohtaja 
Riitta Yrjönkoski ja edessä TaSLOn SML-
vastaava Jesse Karppinen. 



RiSLO  2/2016 

 19 

SML:n sektoripäivä 11.9.2016 
Jatkoa edelliseen tarinaan: sunnuntaiaamu tuntui valaistuvan samalla sekunnilla, kun nukkumaan mentäessä 
suljin silmäni. Aamupalapöydässä huomasin, että Susanna ja minä olimme kuitenkin pirteämmästä päästä ja 
muilla oli asiat vieläkin huonommin – yhdeltä oli lähtenyt ääni, toiselta kadonnut yön aikana rakkaat Tiger of 

Sweden –kalsarit, kolmasta ei näkynyt aamupalapöydässä 
lainkaan. Osa Tuohilampiseminaariin osallistuneista lähti 
aamupalan jälkeen yhteiskuljetuksella takaisin Helsinkiin, sillä 
SML:n sektoripäivä oli suunnattu ainoastaan hallituksen 
puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, sihteereille ja 
päätoimittajille. Päivä lähti käyntiin SML:n vuoden 2016 
puheenjohtaja Henni Hiltusen puheenvuoron johdattelemana, ja 
porukka jakaantui kolmeen ryhmään: puheenjohtajat, 
tulevaisuus –työryhmä ja AMEE –konferenssiryhmä, joka 
valikoitui omalle kohdalleni. An International Association for 
Medical Education järjestettiin tänä vuonna Barcelonassa ja ensi 
vuoden elokuussa (26.-30.8.2017) Helsingissä, jonne kaivataan 
suomalaisia lääketieteen opiskelijoita vapaaehtoistöihin. 

Viisipäiväinen konferenssi keskittyy lääketieteen koulutuksen tiimoille – tästä löytyy lisäinfoa osoitteessa 
www.amee.com ja vapaaehtoisia etsitään alkuvuodesta, seuraa lisäinfoa RiSLOn Facebook-ryhmästä! Lopulta 
kalsaritkin löytyivät ja erinomainen viikonloppu päätettiin lounastamalla uusien ja vanhojen kollegoiden 
kanssa, jonka jälkeen Susannan kanssa otettiin suunnaksi aurinkoinen Helsinki-Vantaa.  
 
KuoLOn 44. vuosijuhlat 8.10.2016 
KuoLOn (Kuopion lääketieteen opiskelijat ry) vuosijuhlat 
järjestettiin jo 44. kerran, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
RiSLO oli paikalla edustamassa ja oppimassa mestareilta, miten 
vuosijuhlat organisoidaan – nimittäin RiSLOn ensimmäiset 
vuosijuhlat järjestetään huhtikuussa 2017, jolloin nuori ja 
soljakka kandiseuramme täyttää viisi vuotta.  
 
Puheenjohtaja Susanna ja allekirjoittanut lensimme jo 
perjantaina RIX-HEL-KUO patsastelemaan Järvi-Suomen 
kauniin ruskaisaa luontoa. Onneksi olimme tarkastaneet 
sääennusteen (hyytävät 1-5°C) ja varustautuneet toppatakeilla, 
sillä nahkatakin käyttö olisi saattanut yllättää myöhemmässä 
vaiheessa keuhkokuumeella. Lauantaina päivällä 
kutsuvierascocktailtilaisuudessa (”kokkarit”) RiSLO onnitteli 
44 –vuotiasta KuoLoa varttuneesta iästä ja antoi lahjan – kaikki 
latvialaiset kansansairaudet (ja vähän muutakin) parantavaa 
Riga Balsamia ja Laiman suklaata Riian parhaat puolet 
näyttävissä käärepapereissa. Skumppalasien kilauttelun jälkeen 
siirryttiin tien toiselle puolelle Scandic Hotel Kuopioon, jossa oli katettu valtava juhlasali yli 200 vieraalle. 
Susanna ja minä päädyimme samaan pöytään Helsingin ja Tampereen poikien kanssa TaSLOa unohtamatta – 
laatuseura oli siis taattu! Vuosijuhlat itsessään sisälsivät alkupalan, puheita, esityksiä, pääruoan, lisää puheita, 
kuorolauluesityksen, sitsilauluja, jälkkärin… Mainitsinko jo puheet? Bändi soitti foxtrottia ja muuta mukavaa, 
ja muutaman tahdin tanssahdeltuamme yhteisbussi vei meidät puolenyön aikoihin KuoLOn kerhotalolle 
Vitriinille, joka sijaitsee näppärästi Itkoniemen tehdasalueella, jossa melu ei (suunnitellusti) yöaikaan haittaa 
ketään. Yöpala oli katettu, DJ työllistetty jäsenistöstä, baari auki ja – mikä ehkä mieleenpainuvinta koko 

Ennen aamupalaa Tuohilampi oli maagisen 
kuvauksellisen usvan peitossa.  

RiSLOn edustus Kuopiossa – 
puheenjohtaja Susanna Luontola ja jälleen 
allerkirjoittanut, päätoimittaja Eva Tuuppa. 
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showssa – saunasta tehty karaokeluola! Siellä sitten istuimme iltapuvut ja smokit päällä aamukolmeen hoilaten 
aikuista naista, PMMP:n rusketusraitoja, Anssi Kelaa… 1972 –biisistä tehtiin sivistyneesti lääkisteemainen 
versio, joka meni näin: ”… meistä tuli lääkäreitä, lääkäreitä ja lääkäreitä…”, sait varmasti ideasta kiinni. Kyllä 
oli #hilippeetpilleet! 
 
Seuraavana aamuna rauhallinen sillisaamiainen eli ”sillis” järjestettiin lastenkutsut-teemalla, joten syömisen 
ja uusien tuttujen kanssa hengailun ohella kuuntelimme Smurffien parhaita hittejä ja harrastimme muun 
muassa yllätysongintaa. Kotimatkalla lähdettiin samalla koneella turkulaisten ja TaSLOlaisten kanssa ihaillen 
Siilijärven kaunista järvimaisemaa. Viikonloppu oli erittäin onnistunut ja antoi meille tuleville vuju-emännille 
paljon kullankalliita eväitä omien vuosijuhliemme suunnittelemiseksi ensi keväänä 2017 – RiSLOn 
viisivuotisjuhlista tulee huikeat!  
 
SML:n syysliittokokous 12.-13.11.2016 
Suomen medisiinariliiton sääntömääräiset kokoukset ovat eräänlainen kotimaisten kandiseurojen 
kiertopokaali. Kokouksia järjestetään vuodessa kaksi, vuorotellen eri kaupungeissa. Kun minut valittiin 
virkaan vuosi sitten, olimme Helsingissä, keväällä oltiinkin sitten maantieteellisesti toisessa ääripäässä, eli 
Oulussa ja nyt oli Tampereen vuoro. Tuttuun tapaan kokous räjähti käyntiin lauantaina jo talitiaisen pierun 
aikaan, kun virkeät medisiinarit kerääntyivät aamukahdeksalta TAYS:in kupeessa olevien opetustilojen 
upouuteen siipeen. Kokouksen alkuun tamperelaiset prassailivat sähköisesti toimivilla rullaverhoilla sekä salin 
kitkatta toimivalla mediaelektroniikalla. Liittarikansa pani myös merkille, että salin seiniä somistava 
ketjuverkko sopi hyvin SM-liiton henkeen. 
 
Liittokokouksen ensimmäisenä päivänä hallitus esitti vuoden aikaansaannoksiaan ja vastasi niitä koskeviin 
kysymyksiin. Hallitus pani merkille, että liittaridelegaatio oli tänä vuonna varsin vaisu ja sovinnonhakuinen, 
eikä jännittävää draamaa päässyt syntymään – vaikutti jopa siltä, että haastavaa kommenttia tuli enemmän 
hallituksen sisältä kuin ulkopuolelta. Lauantain ohjelmaan kuului myös pienryhmätyöskentely. Eri työryhmiä 
oli tällä kertaa kolme – hallinnon työryhmän lisäksi jakauduttiin myös työelämä-, koulutus- ja tiedetyöryhmiin. 
Allekirjoittanut oli mukana työelämätyöryhmässä, jossa suunniteltiin viime kesätyökyselyn analysointia sekä 
tulevia kyselyitä, Niko Turkka (RiSLOn vpj.) oli koulutus- ja tiedetyöryhmässä, jossa pohdittiin mitä koko 
ajan aikaistuvalle amanuenssuurihaulle voitaisiin tehdä, Susanna Luontolan (RiSLOn pj.) mukaan hallinnon 
työryhmässä pohdittiin erityisesti miten SML:n ja kandiseurojen välistä tiedonkulkua voitaisiin tehostaa, 
esimerkiksi tällä hetkellä kaikissa kandiseuroissa SML:n hallituksen jäsentä ei kutsuta edes kandiseuran 
hallituksen kokouksiin, puhumattakaan siitä että SML:n edustaja olisi myös kandiseuran hallituksessa 
äänivaltainen jäsen, kuten RiSLOssa on tapana. 
 
Lauantain tehokas työskentely päättyi klo 16. Illalla Tampereen kandiseura TLK järjesti liittarikansalle sitsit, 
jossa Nikon esittämä erinomainen dermatologinen antrax-gumma-herpes -vitsi meni allekirjoittanutta ja 
Tarton kollegoita lukuun ottamatta kuuntelijoilta niin ohi, että ilmeisesti tertiääri syfilis ei ole kovin suuri 
ongelma Suomessa. Meno oli muuten mitä mainioin. Olimme Nikon kanssa päättäneet majoittautua 
omakustanteisesti esteettisesti hotelliin tämän liittokokoukseen aikana. Kevään Lapsus Calamista voi kukin 
käydä lukemassa, minkälainen kokemus kandimajoitus oli kevätliittareilla omalla kohdalla – sieltä taitaa 
löytyä ihan meemikin asiasta. Lisämaininnan saa vielä se, että jokseenkin fysiologisen kuorsaamisen lisäksi, 
Niko myös huutaa unissaan. 
 
Sunnuntaina, jälleen aikaisin, kokoonnuttiin samaiseen luentosaliin viemään loppuun Liittokokouksen 
sääntömääräiset asiat. Uuden hallituksen valinta toteutettiin myös sunnuntaina. Eri kandijärjestöt valitsevat 
muuten SML-edustajansa eri tavoin: yleensä ne ovat istuvan hallituksen tavalla tai toisella päättämiä 
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henkilöitä. RiSLOn tapa äänestyttää edustajansa suorassa henkilövaalissa järjestön syyskokouksessa on 
ylivoimaisesti demokraattisin esimerkki mahdollisista tavoista hoitaa asia.  
 
Vuodenvaihteessa päätän kaksi ja puoli vuotta kestäneen palvelukseni 
RiSLOn hallituksissa. Havahduin äsken todellisuuteen, että se on puolet 
tähänastisista lääketieteen opinnoistani. Taival on ollut välillä raskas, ja jopa 
kyynistyttävä – Office näyttää tarjoavan sanaa kyyristyttävä… toimii sekin 
– mutta kokonaisuutena kuitenkin innostava ja opettava kokemus. Uskon 
että vieroitusoireita on odotettavissa viimeistään loppiaisen tienoilla. Kiitos 
ja anteeksi. 
 
Mikko Kupila 
5. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
TaSLOn vuosijuhlat 5.11.2016 
RiSLOsta lähti kuuden hengen porukka kohti Tarttoa juhlistamaan sisarkandiseuramme 21. vuotisjuhlia, joita 
vietettiin lauantai-iltana 5.11.2016. Osa matkalaisista saapui perille jo perjantaina, osa lauantaina ennen juhlia. 
Vaikka itse olinkin käynyt Tartossa pari kertaa aiemmin, olivat nämä ensimmäiset vuosijuhlat (eli 
tuttavallisemmin vujut), joihin osallistuin. Seuraava kerta sitten onkin keväällä 2017 vietettävät RiSLOn 
vuosijuhlat, joita odotan kovasti tämän reissun innoittamana! 

Vuosijuhlat alkoivat illalla cocktail-tilaisuudella, joihin en valitettavasti ollut oikeutettu tulemaan, eli se siitä. 
Osaltani juhlallisuudet siis alkoivat paria tuntia myöhemmin varsinaisen päätyjuhlan, eli illallistilaisuuden, 
merkeissä. Paikalla oli muun muassa Tarton yliopiston lääkiksen dekaani, yhteistyökumppaneita ja kollegoita 
sekä Suomesta että muista sisarlääkiksistä. Osallistujamääräksi taidettiin mainita kaiken kaikkiaan 122. Paljon 
siis väkeä oli paikalla.  

Juhlaa vietettiin paikallisen ainejärjestön tiloissa. Tapahtuma alkoi lippujen saapumisella. Koska vuosijuhlat 
ovat akateeminen juhla, ja vieläpä tärkein sellainen, laulettiin Gaudeamus Igitur. Muiden alkuseremonioiden 
jälkeen saimme eteemme kolmen ruokalajin illallisen. Kuten asiaan kuuluu, sen ohessa oli puheita ja 
kunniamerkkien jako. Lisäksi laulettiin useita lauluja. Oli liikuttavaa osallistua laulamiseen yhdessä muiden 
hienosti pukeutuneiden akateemikoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan illallistilaisuuden kesto oli noin viisi tuntia. 

Käsittääkseni juhlaillallinen päättyy tyypillisesti tansseihin. Tällä kertaa sellaista ei ollut ohjelmassa, vaan 
taksikuljetus jatkoille. Kuljetus oli järjestetty hyvällä tavalla mielenkiintoisesti: jokaiseen pöytään oli jaettu 
yhdelle tai kahdelle ihmiselle vitosen seteli. He valitsivat samaan taksiin seurakseen kolme-neljä juhlavierasta. 
Jatkoja varten jokaiselle oli jaettu drinkkilippuja, joilla sai juomia. Lisäksi tarjolla oli pikkusyötävää. DJ soitti 
musiikkia. Jatkojen jälkeen osa juhlijoista lähti erään opiskelijan (privaatti-)jatkoille. 

Sunnuntaina oli sillis eli vapaamuotoinen yhteinen brunssi. Lisäksi halukkaille oli mahdollisuus käydä 
paljuilemassa syömisen ja yhdessäolon lisäksi. Tarjolla oli juomia, salaatteja, snäcksejä ynnä muita herkkuja.  

Seurueemme palasi Riikaan sunnuntai-iltana. Ennen reissua suhtauduin varauksella vujuihin ehkäpä koska en 
tiennyt mistä on kyse, mutta nyt tiedän, ettei kyseessä olekaan tylsä pönötysillallinen, vaan vauhdikas ja hauska 
akateeminen kokonaisuus. Näiden juhlien perusteella suosittelen ehdottomasti kaikkia kykeneviä 
osallistumaan RiSLOn 5-vuotisjuhliin keväällä 2017! 

Jasu Nousiainen 
1. vuosikurssi 
MF lääketiede, University of Latvia 
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5th European Conference on Mental Health  

Viime vuonna kotikulmilla Riiassa pääsin ensimmäistä kertaa mukaan työskentelemään ECMH –tapahtumassa 
vapaaehtoisena, ja tänä vuonna kyseinen Evipron mielenterveyteen ja sen edistämiseen keskittynyt konferenssi 
järjestettiin Prahassa, Tšekeissä 14.-16.9.2016. Järjestäjien ja vapaaehtoisten porukassa oli paljon vanhoja 
tuttuja viime vuodelta, joiden kanssa oli hauskaa päästä vaihtamaan vuoden kuulumiset. 
Vapaaehtoisporukkaan oli myös ilmestynyt muutama uusi suomalainen ja kourallinen paikallisia lääketieteen- 
ja addiktologian (science of addiction) opiskelijoita, joiden kanssa oli mielenkiintoista vertailla 
lääketieteellisiä tiedekuntia ja elämää ylipäätäänsäkin eri maissa. Lensimme paikan päälle jo päivää aiemmin 
auttelemaan, ennen kuin vajaa 400 konferenssivierailijaa saapuivat. Ensimmäinen konferenssipäivän ilta piti 
sisällään avajaisseremonian, keynote speakereitä ja suurimmalle osalle pelaajista leikkimielisen FC ECMH vs. 
FC Internazionale –jalkapallo-ottelun. Katsojille oli tarjolla myös muun muassa tšekkiläistä makkaraa, muuta 
purtavaa ja laadukas valikoima paikallisten panimoiden nielunkostukkeita.  
  
Aamupäivän ohjelma alkoi muutamalla keynote speakerilla, joista yksi oli kaikkien aikojen suomalaisen 
median idolini – itse Arman Alizad, iiiik! Sydän pamppaillen ja kädet hioten kuin anatomian suullisessa 
examissa konsanaan istuin eturivissä kuunnellen ehkä elämäni 
opettavaisinta luentoa, jonka aiheena oli confronting and 
understanding different cultures. ”The world is a complex and 
colorful place – it is both beautiful but also very dark at the same 
time”. Loppupäivän tehtäväni oli huolehtia paikallisen 
psykiatrisen sairaalan vierailijalistoista ja toimia puheenjohtajana 
Community care –nimisessä oral sessionissa. Samaan aikaan 
seitsemässä eri salissa pidettiin ”oral sessioita”, joiden aihepiirit 
vaihtelivat kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä seksuaalisuuteen ja 
ihmisoikeuksiin – kerta kaikkiaan mielenkiintoisia aiheita! 
Asiakkaat saivat vaihtaa luentosalia aina tauoilla ja valita itselleen 
kaikkein mielenkiintoisimmat luentoaiheet – harmillisesti usein 
moni mielenkiintoinen aihe meni samaan aikaan päällekkäin eri 
luentosaleissa.  
  
Torstaina illalla vietettiin juhlallinen banquet, joka muistutti kattaukseltaan paljon vuosijuhlia – miehillä 
smokki- tai tumma puku –pakko ja naisilla iltapuku. Juhlapaikaksi oli valittu upean hotellin sisäpiha, jota 
reunustivat kaunis puutarha lyhtyineen ja valoineen. Kännykän akku loppuu aina oikeaan aikaan… Perjantaina 
toimin puheenjohtajana (chair) physical health –aiheisessa luentokokoonpanossa. Tehtäväni yhdessä co-
chairin kanssa on varmistaa, että sessio alkaa ja loppuu ajallaan, esitellä itseni ja seuraava puhuja aiheineen 
luennon alussa ja lopuksi kiittää puhujaa osallistumisesta ja ottaa vastaan katsojien kysymykset. Eräs 
suomalainen psykiatri jopa tarjosi minulle luennon päätteeksi kandintöitä sairaalastaan seuraavaksi kesäksi, 
mutta jouduin valitettavasti kieltäytymään kunniasta, sillä ensi kesän kuviot olivat jo valmiiksi suunniteltu.  
 
Ehdimme tutustua Prahan ihanaan kaupunkiin vain pintaraapaisun verran, sillä pitkien työpäivien jälkeen uni 
maittoi ja lauantaina lähdettiin jo takaisin Riikaan. Ensi vuonna 6th European Conference järjestetään 
lokakuussa 2017 Berliinissä, ja odotan jo innolla mitä uusi vuosi tuo tullessaan!  
 
Eva Tuuppa 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 

Työtiimi koostui paikallisista 
lääketieteen opiskelijoista. 
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Preklinikan kesätyöpaikat – 1. ja 2. 
vuosikurssilaisten työkokemuksia 

 
Kesäni virallisena mummojen ja pappojen ystävänä 
Minulle esitettyihin kysymyksiin ”missä olit kesätöissä?” ja ”mitä sä siellä teit?” on vaikea vastata yhdellä 
ytimekkäällä lauseella, sillä työn perimmäinen tarkoitus on niin syvällinen. Tampereella sijaitseva 
vapaaehtoisen vanhustyön keskus Mummon Kammari on osa ev.lut. seurakuntien diakoniatyötä, jossa 
viimeiset kaksi kesää olen saanut olla kesätöissä. Mummon Kammarin tehtävänä on auttaa ja ilahduttaa 
tavallisen ihmisen taidoin Tampereella asuvia ikäihmisiä niin kodeissa, palvelutaloissa kuin tehostetuissa 
palveluyksikössäkin. Mummon Kammari palkkaa joka vuosi touko-syyskuuksi muutaman kesätyöntekijän 
kuukaudeksi kerrallaan. Esimerkiksi vuonna 2015, kun työhön ensimmäistä kertaa pääsin, hakijoita oli 325, 
joista loppujen lopuksi valittiin 12. Postitse lähettävä hakulomake on ainoa, jolla kesätyötä voi hakea. 
Useimmat valituista ovat hoito- ja sosiaalialan sekä lääketieteen opiskelijoita ja heillä saattaa olla jo aiempaa 
kokemusta vanhustyöstä. Edellytys työhön on täysi-ikäisyys. Kesätyöntekijäksi on mahdollisuus päästä 
enintään kahtena kesänä, kuten itse pääsin, mikäli palautteet vanhuksilta ja työntekijöiltä ovat olleet 
myönteisiä. Palkkaus on TES:n mukainen. Eduksi valituksi tulemiseen katsotaan osallistuminen Mummon 
Kammarin vapaaehtoistyöhön. Itse olen tehnyt kaksi kesää vapaaehtoistyötä Mummon Kammarilla, jonka 
jälkeen hain kesätyötä. Vapaaehtoisen työtehtävät ovat 
osittain samantyylisiä, mitä kesätyössä, joskin palkallista, 
aikataulutettua sekä asiakkaasta riippuvaa. Ennen 
vapaaehtoistyön aloittamista täytyy käydä päivän kestävä 
peruskurssi, joka oletettavasti auttaa myös kesätyössä. 
Työtehtäviä ovat olla ulkoiluseurana, asiointiapuna 
esimerkiksi kaupassa tai lääkärissä, lukijana sekä 
juttukaverina yksinäisyyttä lievittämässä, minkä itse koin 
tärkeimmäksi. Tämä osa työtä on juuri se, miksi aina 
toivoin tulevani valituksi. Työssä täytyy myös muistaa 
kunnioittaa vanhuksen elämänkatsomusta ja mielipiteitä. 
Työssä pärjää iloisella ja kärsivällisellä mielellä.  
 
Kesätyön ensimmäiselle päivälle varattiin muutama tunti henkilökohtaisen ohjaajan kanssa keskusteluun, jossa 
käytiin läpi tulevan kuukauden aikataulu, asiakkaat sekä käytännön asiat. Joka päivälle oli aikataulutettu kaksi 
vanhusta, keiden luokse sovittuun kellonaikaan tuli ilmaantua. Ilmapiiri Mummon Kammarilla on aidon 
hyväntuulinen. Jokainen työntekijä on asiantunteva ja tekee työtään aidolla sydämellä. En koskaan epäröinyt 
soittaa ja kysyä apua, kun sitä kaipasin. Työpaikkana Mummon Kammari on luotettava ja rehellinen. 
 
Ilahduttaminen on arjen pieniä tekoja. Usein pelkkä pistäytyminen ja pieni rupatteluhetki piristävät vanhusta 
paljon, puhumattakaan sitten roskien viennistä tai pyörätuolilenkistä, jolloin vanhus saattoi saada raitista ilmaa 
pitkästä aikaa. Se ilo, mitä sain tapaamieni ihmisten kanssa jakaa, oli korvaamatonta. Arvosteluasteikolla 0-
5/5 annan työlle ja työpaikalle arvosanaksi ehdottomasti 5/5. Monen vuoden ajan sain itselleni niin hyvän 
mielen nähdessäni iloisia kasvoja ja ajastani aidosti kiittäviä vanhuksia. 
 
Emilia Vähäkoski 
2. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 

@Mummon Kammarin arkisto 
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Läkärstudent i Sverige 
Työskentelin kesällä 2016 ajalla 4.7. - 27.8. Tukholman Nackan kunnassa sijaitsevalla Saltsjöbadenin, eli 
”Salttiksen” sairaalalla. Työnimikkeeni oli ”läkärstudent” mutta käytännössä tein sairaanhoitajan tehtäviä. 
Pääsääntöisesti työtehtäviini kuului lääkkeiden antamista, nestemäisen ruoan antamista suoraan 
vatsalaukkuun, haavojen puhdistamista ja katetreiden vaihtoa. Sain ystävältäni vinkin, että Ruotsissa on 
työvoimapula tämän tyyppisestä hommasta, joten hain Nordjobin kautta Tukholman seudun sairaaloihin. Työ 
minulle nappasi kevään aikana ja lähdin suoraan töihin Riikasta heti kun olin saanut päätökseen ihanan 4. 
semesterin exam periodin. Palkkaus oli ruotsin TES:n mukainen, 120 kruunua mikä vastaa nykyisellä kurssilla 
noin 13 euroa tunnissa.  
 
Odotukseni olivat melko sekaisia. Mielessäni pyöri, että miten tulen pärjäämään, sillä ruotsin kielen taito oli 
vuosien varrella päässyt todella pahasti ruostumaan. Tästä syystä olin todella hermostunut. Työstä itsestään en 
odottanut niinkään muuta kuin että pääsisin tutustumaan ensimmäistä kertaa alaan, näkemään ja tekemään 
joitakin peruskäytännönasioita. Koska tämä ei varsinaisesti ollut amanuenssuuri, ei sinänsä olisi ollut mitään 
tarvetta olla mitään pohjaa. Aloitettuani työn huomasin kuitenkin, että kahden vuoden pohjalla oli apua 
toimenpiteiden tekemiseen. Pääsääntöisesti valmistauduin harjoittelemalla ruotsin kieltä.  
 
Aloitettuani työt, ensimmäiset kaksi viikkoa olivat todella raastavia. Realiteetti oli, että kaikki työn ohjaus 
tapahtui ruotsiksi mikä toi omat haasteensa. Aluksi olin kuin tyypillinen suomalainen, hiljainen ja ujo. En 
kehdannut kysyä, jos en ymmärtänyt koska pelkäsin, että he nauravat minulle. Pikkuhiljaa ymmärsin lopulta, 
että henkilökunta ja potilaat olivat todella ymmärtäväisiä ja 
ystävällisiä. Ensimmäisen kuun lopussa työ ja kieli 
rupesivat sujumaan rutiininomaiseksi ilman sen 
kummempia haasteita. Minulla kävi myös hyvä tuuri siinä 
mielessä, että kaksi viikkoa heinäkuusta oli pelkästään 
suomalaisia sairaanhoitaja Suomesta tekemässä kesätöitä, 
mikä oli tietysti mukavaa.  
 
Minulla oli joka hetki oma sairaanhoitaja mukana, joka 
henkilöstä riippuen antoi enemmän tai vähemmän 
perehdytystä. Perehdytyksen jälkeen pääsin melko 
itsenäisesti tekemään hommia. Kumminkin niin, että 
osastolla oli aina yksi sairaanhoitaja. Koska sairaala oli 
kuntoutussairaala, käytännössä katsoen lääkäreitä ei ollut 
paikalla. Sairaalalla oli myös pula sairaanhoitajista, joten 
välillä saattoi olla hyvinkin kiire juosta osastolta toiselle. 
Pahimmillaan olin kahdestaan yhden sairaanhoitajan koko 
sairaalasta vastuussa. En tästä huolimatta koskaan kokenut 
olevani yksin tai epävarma siitä, että mitä pitäisi tehdä.  
 
Kesätyö oli kutakuinkin juuri sellainen mitä odotin, ehkä jopa vähän helpompaa ja vähemmän stressaavaa. Jos 
tämän tyylistä hommaa haluaa tehdä vieraskielisessä maassa, niin kannattaa enemmän panostaa kielen 
preppaukseen/kertaukseen sekä pitää avoin mieli. Kannattaa myös olla reipas ja käyttää kieltä niin paljon kuin 
pystyy. Missäkään kohtaan en saanut negatiivista palautetta yhdeltäkään hoitajalta/potilaalta siitä syystä, että 
en osannut puhua sujuvasti kieltä.  
 
Loppuarvosanaksi annan 3,5/5. Työn parhaita puolia olivat se, että sai helpon alun lääketieteelliselle uralle 
sekä että sain mahdollisuuden parantaa ruotsin kielen taitoani. Missäkään kohtaan en myöskään joutunut 

Saltsjöbadenin sairaala. 
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kauheasti stressaamaan, että menikö joku toimenpide oikein vai ei. Tämä sopi minulle oikein hyvin, sillä 
edellinen vuosi koulussa oli ollut todella rankka enkä missään nimessä halunnut vastaavanlaista stressiä tälle 
kesälle. Myös sairaala itsessään oli todella hieno ja kauniilla paikalla, ehkä varmasti Ruotsin yhdellä 
hienoimmista alueista. Osastoilta näkyi meri sekä upea puutarha. Sää oli myös kesällä todella hyvä mikä 
omasta mielestäni teki työstä mieluisampaa ja vähemmän stressaavaa. Ihmiset olivat myös todella mukavia ja 
henkilökunta auttoi aina parhaansa mukaan.  Kaiken kaikkiaan olin tyytyväinen työhön, enkä kadu, että lähdin. 
Moitittavaa oli ehkä se, että sairaalassa ei päässyt näkemään mitään ”kunnon” caseja, sillä sairaalassa oli vain 
kuntoutuspotilaita. Aika ajoin työ oli myös ehkä vähän turhan helppoa, ja olisin kaivannut vähän enemmän 
haastetta. Toisaalta sain viettää melko stressittömän kesän omalla alalla, upeassa paikassa, hyvän 
perehdytyksen alla ja kaiken kukkulaksi hyvässä maassa, jossa sain parantaa kielitaitoani – kaikkea, mikä 
tuntui paratiisilta taas vuoden Latviassa olon jälkeen.  
 
Patrick Rapo 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Mikrobiologian amanuenssina 

Mikrobiologialle kannattaa hakea amanuenssiksi, jos koet pöpöt kiinnostaviksi 
ja haluat oppia enemmän eri infektioita tyypillisesti aiheuttavista patogeeneistä, 
niiden tunnistamisesta sekä antibiooteista. Paikkaa kannattaa hakea hyvissä ajoin 
etukäteen (vähintään 6kk), mutta muista, että moni paikka haluaa nähdä 
hyväksytyn suoritusmerkinnän mikrobiologian kurssista. Mikrobiologian 
lääkärin työ on pääasiallisesti profylaktista, joten erikoisalana mikrobiologia ei 
ole se mediaseksikkäin vaihtoehto. Työ on monipuolista sekä siistiä sisätyötä, ja 
kaikki hyötyvät syvemmästä osaamisesta tällä alalla. 
 
Riitta Yrjönkoski 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, Tarton yliopisto 
 

Rimpikodissa kehitysvammaisten lasten hoitoapulaisena 
Olen ollut kolme vuotta töissä Rinnekoti-säätiössä heti lukion jälkeen. 
Se tuottaa palveluita ihmisille, jotka ovat vammautuneita erilaisista 
syistä johtuen. Työskentelin Pikkurinne-osastolla hoitoapulaisena. 
Tämän osaston asiakkaat koostuvat pääsääntöisesti alle kouluikäisistä, 
vaikeasti kehitysvammaisista lapsista. Työtehtäviini kuului lasten 
auttaminen jokapäiväisissä arkiasioissa, niin kuin syömisissä, 
lääkkeiden antamisessa ja virikkeiden järjestämisessä. 
 
Sain työpaikan soittamalla osaston palveluesimiehelle, joka pyysi minut 
työhaastatteluun. Haastattelu sujui hyvin ja minut pyydettiin sinne 
kesätöihin. Hain tätä työpaikkaa vuoden alussa tammikuussa 2014. 
Ennen työhaastatteluun menoa aluksi vähän epäröin olisiko paikka 
minulle, mutta pian mieleni muuttui ja töiden aloittamisen jälkeen 
huomasin, että viihdyin siellä erinomaisesti, jopa niin hyvin, että päädyin 
työskentelemään siellä seuraavat kaksi kesää, sekä kaikki lomat. 
Työsuhteet myöhemmin samalla osastolla samassa tehtävässä ovat sujuneet vaivatta. 
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Työnteko tuntui aluksi hieman haastavalta, johtuen uudesta työympäristöstä ja kiireestä, joka usein syntyi 
lasten aamutoimien parissa. Noudatimme tiettyä aikataulua, jonka sisällä asiat piti saada valmiiksi. En saanut 
hyvää perehdytystä, mutta kysymällä ongelmat selvisivät nopeasti. Ensimmäisen työsuhteeni päätyttyä 
elokuussa huomasin osaavani jo paljon uusia asioita, jopa niin hyvin, että pystyin neuvomaan uusia 
työntekijöitä, jotka olivat aloittaneet minun jälkeeni työpaikalla. Meillä oli osastolla erittäin hyvä ryhmähenki, 
joka motivoi työskentelemään ja tämän ansiosta työnteko tuntui paljon miellyttävämmältä. 
 
Kesätyöni päätyi olemaan erilainen kuin aluksi kuvittelin sen olevan. Luulin, että työ olisi henkisesti hyvin 
raskasta ja niin se ajoittain olikin, mutta siihen piti suhtautua tietyllä tavalla, jonka jälkeen työnteko muuttui 
leppoisaksi. Moni asia on loppujen lopuksi vain omasta suhtautumisesta kiinni. Sanoisin, että Rinnekoti on 
reilu työnantaja, sillä työntekijöiden mielipiteitä kuunnellaan ja jokainen pääsee vaikuttamaan toimintaan. 
Työsuhteeni aikana opin paljon uusia asioita huolimatta haastavasta ympäristöstä. 
 
Emilia Sundqvist 
2. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Lähihoitajana vanhainkodissa 
Jokunen kuukausi sitten lehdissä kohistiin jälleen vanhustyöstä. Sen kerrottiin olevan niska limassa raatamista 
ja väkivallan sietämistä. Toinen kuppikunta valitti vetelästä kahvilla nuokkumisesta ja juoruilusta 
työkavereiden kanssa. Laitetaanpa siis omakin lusikka soppaan. 
 
Olin töissä lähihoitajana viime ja toissa kesänä kahdessa eri palvelutalossa. Ensikatsaustani terveydenhuoltoon 
edelsi lievä hermostuneisuus, eikä suotta – ensimmäisen vuoden opinnot sitruunahappokiertoineen ja kallon 
luineen paljastavat kapasiteettinsa heti alussa: eihän minulla ole tästä hommasta hönkäsen pöläystä. Vanhus 
kysyy minulta, koskakohan hänen poikansa tulee käymään. En osaa vastata, etenkään kun hänellä ei ole poikaa. 
Alun tahmeus jää yllättävän lyhytkestoiseksi ja käytäntö opettaa nopeasti. Taitoa toimia muistisairaan ihmisen 
kanssa ei kirjasta lukemalla taidakaan oppia. Kahden kesän jälkeen taskuun jäi myös paljon tietoa niin 
vanhusten valtavasta kirjosta kroonisia sairauksia kuin ensiaputilanteiden hoitamisesta. Kokemuksella on 
varmasti käyttöä, sillä ikäihmisten osuutta terveydenhuollossa ei meistä lääkärinaluista tule välttämään 
kukaan. 
 
Päällimmäisenä mieleen jäi kuitenkin se, kuinka mukavaa työ oli. 100 vuotta täyttäneen elämäntarinoita 
kuunnellessa sai niin itkeä kuin nauraa. Huvittaahan se edelleen, että moisesta ilosta kehtasi joku maksaakin. 
Rohkaisenkin siis kaikkia ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita hakemaan kesätöitä hoitajana. 
Googlettamalla löytyy rutkasti eri hoitokoteja ja laitoksia, joiden sairaanhoitajille tai johtajalle kannattaa laittaa 
hyvissä ajoin sähköpostia ja soitella perään. Pienessä talossa pääsee rutinoitumaan nopeammin, isommassa 
riittää vaihtelua koko kesäksi. Kertomalla työpaikalla lääkisopinnoistaan ja rohkeasti kyselemällä voi saada 
enemmänkin vastuuta ja tehtäviä. Tsemppiä kaikille kesätyönhakuun!  
 
Sonja Lius 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Lääkäriharjoittelijana korva-nenä-kurkkutaudeilla 
Olin viime elokuussa kesätöissä Seinäjoen keskussairaalassa korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla 
lääkäriharjoittelijana. Veljeni oli ollut siellä töissä vuotta aiemmin ja myös tämän kesän heinäkuussa ja olin 
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kuullut paikasta pelkkää hyvää. Laitoin vuosi sitten marraskuussa 
sähköpostia KNK:n ylilääkärille ja olin häneen yhteydessä myös 
puhelimitse. En ollut käynyt erikoisalan kurssia koulussa, mutta 
valmistauduin kertaamalla anatomiaa. Harjoittelun alkuun seurasin 
lääkärin työtä mutta pian sain myös itse tehdä pientoimenpiteitä. Sain jopa 
harjoitella KNK-statuksen tekemistä ensin lääkäreillä sekä hoitajilla! 
Minulle tehtiin myös kuulotutkimus, jotta opin miten se tehdään. Minulla 
ei ollut nimettyä omaa ohjaajaa, mutta sain vapaasti valita, ketä lääkäriä 
seurasin minäkin päivänä ja halusinko seurata leikkauksia vai olla polilla. 
Kaikki osastolla olivat todella ystävällisiä ja avuliaita enkä kokenut 
missään vaiheessa, että olisin ollut yksin – koskaan ei ollut sellaista 
tunnetta, etteikö voisi kysyä ja vastauksen sai aina. Kuukausipalkka oli 
1050€. Kaiken kaikkiaan olin todella tyytyväinen kesätyöpaikkaani, sillä 
se antoi paljon lisämotivaatiota opiskeluihin – arvosteluasteikolla 5/5.  
 
Alina Hildén 
2. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
 
 

 

Uraa ja 
unelmia

Tarjoamme mielenkiintoisia työmahdollisuuksia lää-
ketieteen opiskelijoille sekä valmistuville lääkäreille 
eri puolilla Suomea! Etsit sitten sijaisuutta kesäksi, 
päivystyksiä, terveyskeskustyötä, erikoistumispaik-
kaa tai vaikkapa yleislääkärin yksityisvastaanottoa 
- meillä on sinulle töitä!

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää:
Teija Santala, rekrytointijohtaja

p. 040 582 9111, teija.santala@pihlajalinna.fi

pihlajalinna.fi

/meille-toihin

www.pihlajalinna.fi • www.dextra.fi

Pihlajalinna-konserni on suurin kotimaisessa omistuksessa oleva yksityinen 
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja. Konserni tuottaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille sekä julkisyhteisöil-
le lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla sekä sairaaloissa 
ympäri Suomen. Pihlajalinna-konserni työllistää yhteensä yli 4500 sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaista. Pihlajalinna on listattu Helsingin pörssissä.

Työn touhussa! 
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Amanuenssina 3. vuosikurssin jälkeen – 
jäsenten kokemuksia 

 
GYNEKOLOGIA 
Tein viime kesänä yhden kuukauden amanuenssuurin Satakunnan keskussairaalan naistentautien- ja 
synnytyksien osastolla. Valitsin juuri tämän erikoisalan, koska se kiinnosti minua ja halusin nähdä voisiko se 
olla tuleva erikoistumisalani. Lähdin sopimaan harjoittelupaikkaa osaston ylilääkärin kanssa sähköpostitse jo 
vuotta ennen, mutta paikkani varmistui lopullisesti vasta muutamaa kuukautta ennen kesää. Palkkaus oli 
perusmanupalkka eli KVTES:n mukainen. Ennen amanuenssuuriani en oikein tiennyt mitä odottaa, toisaalta 
odotin vain saavani nähdä, seurata ja oppia mahdollisimman paljon, koska en ollut vielä käynyt gynekologian 
tai synnytysopin kursseja. Luin kuitenkin tarvittavat kliiniset tiedot naistentautien- ja synnytysopin kirjasta 
sekä muista materiaaleista. Kliininen opettaja oli antanut minulle ohjeet ennen amanuenssuurin alkua, ja tämä 
itsenäisesti teoriatiedon hankkiminen oli edellytys amanuenssijaksolleni. Pärjäsin mielestäni hyvin, mutta jos 
kurssi olisi ollut käyty, harjoittelusta oli tietenkin saanut irti vielä enemmän. Minulle oli tehty oma 
lukujärjestys, ja ohjaava lääkäri vaihtui melkein päivittäin, en ollut yksin missään vaiheessa. Koin tämän 
hyväksi järjestelyksi, sillä näin monia eri osa-alueita erikoisalan sisällä, ja monen eri lääkärin ammattitaitoa. 
Seniorituki näin ollen oli siis hyvä ja sain hyvää ohjausta. Sain ihan ensimmäisestä päivästä lähtien jo tehdä 
itse potilaan tutkimisia, tietenkin ohjaavan lääkärin valvonnassa ja ohjauksessa. Työtehtäviini kuului potilaan 
tutkimista, papa- ja muiden näytteidenottoa, sektioissa ja leikkurissa avustamista, tikkien ompelua, epikriisien 
kirjoittamista, synnytysten seuraamista ja avustamista. Äitiyspoliklinikalla sain harjoitella ultraäänen käyttöä 
ja leikkurissa laparoskoopin pitämistä. Olin mukana myös kolposkopiapolilla, lapsettomuusklinikalla sekä 
päivystyshuoneessa. Harjoittelujakso oli oikeastaan enemmän kuin odotin, pääsin itse tekemään todella paljon 
ja opin hurjasti erilaisia käytännön taitoja. Loppuyhteenvetona antaisin jaksolleni 5/5.   
 
Vinkkejä lukijoille:  
•   Sovi amanuenssuurisi ajoissa! 
•   Suosittelen tekemään amanuenssuurit vähintään 1kk sisätaudeilta ja 

1kk kirurgialta 
•   Kliinisen kurssin suorittaminen edeltävästi ei ole joka paikassa este 

amanuenssuurille 
•   Mukaan hyvä ja avoin mieli, omat stetarit, ekg-viivain, Potilaan 

tutkiminen -kirja yms. Joita katsot hyödylliseksi 
•   Kysy jos et ymmärrä, tärkeintä on oppia 
•   Ole ystävällinen ja tervehdi aina kaikkia 
•   Muista osastosi henkilökuntaa jotenkin, kun lopetat – esimerkiksi 

pullalla ;)  
 
Susanna Luontola  
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
PSYKIATRIA 
Olin kesällä 2016 Harjavallan sairaalassa vanhuspsykiatrisella osastolla amanuenssina yhdeksän viikkoa ja 
yhden viikon aikuisten avo-osastolla. Olin hakenut sähköisellä hakemuksella psykiatrian kesäkouluun 
syyskuussa ja saanut tiedon paikan saamisesta lokakuussa. En ollut käynyt vielä psykiatrian kurssia ja 
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oikeastaan mitään ennakko-odotuksia ei ollut. Lähinnä toivoin, että saisin toimia paljon itsenäisesti, oppia 
paljon, eikä aika kävisi pitkäksi. 
 
Työtehtäviin kuului potilaiden tulo-, tarkkailu- ja muut haastattelut sekä lääkitysten suunnittelu yhdessä 
ohjaavan lääkärin kanssa. Lisäksi hoitokokoukset ja muut omaisten kanssa keskustelut sekä epikriisien, 
tulotekstien, lausuntojen (M2, C, B, edunvalvonta) ja lähetteiden (päivystykseen, kuvantamiseen, 
sähköhoitoon) saneleminen oli osa tavanomaista työpäivää. Käytännössä sanelemisen sijasta olisi voinut myös 
kirjoittaa, mutta kiireen vuoksi ainakin itse koin sanelemisen huomattavasti nopeammaksi tavaksi. Kerran 
viikossa ohjaavan lääkärin kanssa oli kierto, jossa käytiin kaikki potilaat läpi ja lisäksi aina pystyi soittamaan 
ohjaavalle lääkärille, joka myös kävi lähes päivittäin luonani, jos oli kysyttävää. Olin yleensä listannut 
suunnitellut lääkemuutokset yms. asiat paperille, jolloin muistin varmasti kysyä kaikki asiat. 
 
Vanhusosastolla oli paljon myös somaattisia vaivoja (ummetus, infektiot, diabetes, verenpaine, ihottumat, 
sydänongelmat jne.), joten tutuksi tuli muun muassa Marevan-taulukkojen täyttäminen, antibioottien 
valitseminen, EKG:n tulkinta, veriarvojen seuranta, neurologisen statuksen tekeminen sekä tarpeen tullen 
sisätautikonsultaatio ja päivystykseen neste- ja/tai veritankkaukseen lähettäminen. 
 
Kesäkouluun kuului kerran viikossa luento jostain psykiatrian aiheesta ja ne olivat todella hyviä. Lisäksi sain 
käydä Porissa Satakunnan keskussairaalan iltakoulussa kuuntelemassa muiden erikoisalojen luentoja. 
Harjoittelu oli kivampaa kuin odotin, kiirettä oli, mutta koin kuitenkin saavani riittävästi senioritukea. 
Suosittelen kaikille psykiatriasta kiinnostuneille ja muillekin varmasti hyödyllinen, sillä psykiatrisia potilaita 
tulee varmasti kaikille jossain vaiheessa uraa vastaan. Ainakin itse koen olevani paljon valmiimpi toimimaan 
TK:ssa ensi kesänä. Ehdottomasti 5/5! Ja palkka oli noin 2400 €/kk, soluasunto ja kuntosalin käyttöoikeus 
kuuluivat mukaan pakettiin. 
 
Anu Korjala 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Ensimmäinen kosketus psykiatriseen osastoon amanuenssina tapahtui 
heinäkuussa 2016 Mikkelissä Moision sairaalassa. Pääosan kuukaudesta 
olin vanhuspsykiatrian osastolla, muutaman päivän tutustumista 
nuorisopsykiatrian osastoon lukuun ottamatta. Paikkaa olin hakenut Kunta 
rekryn kautta viimeisenä mahdollisena hakupäivänä marraskuussa, 
pohtien olenko niin kiinnostunut psykiatriasta, että siellä haluan 
amanuenssina työskennellä. Kyseisen erikoisalan potilaita kuitenkin 
kohtaa jokaisella erikoisalalla, joten totesin, että psykiatriselta osastolta 
saaduista opeista varmasti tulisi olemaan hyötyä jatkossa. Kuukauden 
osastolla työskenneltyäni olisin hyvinkin voinut jatkaa vielä perään toisen 
kuukauden, jos työt radiologialla eivät olisi odottaneet. Psykiatrian 
kurssihan meillä ei RSU:ssa vielä ole tuolloin suoritettuna, mutta lueskelin 
psykiatrian kirjan läpi ennen kuin aloitin työt. Tällaisella pikaisella 
preppauksella pärjäsi hyvin työssä ja toisaalta perusasioiden ymmärrys 
antoi eväät lisätiedon etsintään ja kysymysten esittämiseen 
kokeneemmille. Kuten Mikkelin keskussairaalassa, myös Moisiossa 
ilmapiiri oli hyvin kannustava ja apu löytyi aina tarvittaessa, tästä ehdoton 
plussa.  
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Ensimmäisinä päivinä vastaan tuli ihmetys, kuinka paljon aikaa on perehtyä yhteen potilaaseen, sillä hieman 
ripeämpään työtahtiin tottuneena tämä vaati ensi alkuun totuttelua! Tästä muodostui kuitenkin kuukauden 
opettavaisin osuus, kun oli oikeasti aikaa perehtyä potilaan historiaan vuosien taakse, seurata eri lääkkeiden 
vaikutuksia ja näin ollen saada laajempi käsitys potilaan tilanteesta. Tämän perusteellisen pohjatyön ansiosta 
esimerkiksi tämän hetkisen lääkelistan muokkauksen suunnittelu oli huomattavasti helpompaa. Muistettava on 
myös, että vaikka ihminen on psykiatrisella osastolla, hänellä on myös todennäköisesti somatiikan puolen 
sairauksia, ja eihän se aina niin lääketieteelliseltä tuntunut, nimimerkillä ”puolituntia keskustellut, josko potilas 
x suostuisi menemään viikon jälkeen suihkuun.” 
 
Osalle potilaista annettiin myös sähköhoitoja, jota varten heidät kuljetettiin Moisiosta Mikkelin 
keskussairaalaan, sillä hoito annetaan potilaan ollessa anestesiassa. Näin ollen joinakin aamuina pääsin myös 
antamaan kyseistä hoitoa, ja mikä hienointa, pääsin näkemään hoidon tuloksiakin. Tämän lisäksi amanuenssina 
pääsin muun muassa tekemään päivittäisiä potilastapaamisia, joihin osallistui usein myös potilaan omahoitaja, 
jotta myös hänen näkemyksensä potilaan tilasta tuli kuulluksi ja osallistumaan hoitoneuvotteluihin.   
Suosittelisin ehdottomasti jokaiselle edes kuukauden pätkää psykiatrisella osastolla, pääsee hoitamaan 
monenlaisia potilaita ja on ehdottomasti silmiä avartava kokemus + aikaa pohtia kuinka sitä nyt parhaiten 
sanelun tekisi;) 
 
Eveliina Gärsdtröm 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
KIRURGIA 
Sillä hetkellä, kun ymmärsin haluavani lääkäriksi, ymmärsin myös 
haluavani kirurgiksi. Tähän vaikuttivat halu tehdä yhteiskunnallisesti 
merkittävää, akateemisesti vaativaa työtä, jossa suoraan voin auttaa 
ihmisiä – lääkärin ammatti on tähän mitä sopivin. Miksi kirurgi? 
Tähän on suuresti vaikuttanut 90-luvun hittisarja ”ER – Teho-osasto”, 
jota aloin seuraamaan MTV3:lta torstai-iltaisin kello 21.00 vuonna 
1994 aina sarjan loppuun saakka. Tässä sarjassa lempihahmojani jo 
tuolloin seitsemän vuoden iässä olivat Susan Lewis, Elizabeth Corday 
ja Peter Benton, näistä Benton ja Corday olivat kirurgeja… Must I tell 
more.  
 
Ensimmäisen kosketukseni kirugiaan sain Riiassa traumatologis-
ortopedisessä sairaalassa tämän vuoden tammikuussa oltuani siellä 
kuukauden harjoittelussa. Kirurgiassa on jotain mystisen hienoa. Halusin ehdottomasti harjoitella lisää 
kirurgiaa – hain amanuenssiksi HUS:lle. Keväällä eräänä päivänä olin niin onnekas, sillä jouduin tilanteeseen, 
jossa sain valita haluamani klinikan. Valitsin HUS Porvoon sairaalan kirurgian klinikan, jossa hoidetaan 
kirurgisia potilaita laaja-alaisesti usealta kirurgian alalta: yleiskirurgia, traumatologia-ortopedia, urologia, 
verisuonikirurgia, otorhinolaryngologia, plastiikkakirurgia ja gastrokirurgia.  
 
Kirurgian ylilääkärin tervetulosanat olivat ”Tervetuloa. Lue vaikka pari kirurgian kirjaa ennen tänne tuloa. 
Työpäivä alkaa 07.55!”. Näiden sanojen saattelemana luin Hondurasin ja Miami Beachin rannoilla 
Duodecimin about 1000-sivuisen kirurgian ja vähän ohuemman Duodecimin päivystyskirurgian oppaan, sekä 
tulin sairaalaan paikalle ensimmäisenä päivänä jo 07.15. Hoitajat olivat varsin ihmeissään aikaisesta 
saapumisestani, mutta uskoivat minun olevani amanuenssi ja pukivat minut HUS:n vihreisiin ja valkoiseen 
pitkään kaapuun. Menin kirurgian klinikkaan odottelemaan ylilääkäriä. Tällä välillä minua luultiin uudeksi 
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ortopediksi, mikä oli imartelevaa. Vanhempi naispuolinen kirurgi taas rupesi puhumaan minulle lapsipotilaan 
appendisiitistä ja oli yllättynyt, etten ollut anestesiologipäivystäjä – sekin oli imartelevaa. Tämä naiskirurgi 
otti minut siipiensä suojaan ja esitteli paikat, sekä vei 07.55 alkavaan kirurgian radiologimeetingiin – jolloin 
työpäivä siis alkoi virallisesti ja lopulta näin kirurgian ylilääkärinkin. Röntgen-meetingissä käytiin läpi kaikki 
kirurgian tilaamat radiologiset tutkimukset edellisen 24 tunnin ajalta. Meetingin jälkeen kirurgit ja minä 
siirryimme massassa kirurgian vuodeosastolle, jossa sain käteeni sijoituslistan – siellä oli merkitty sijoitukseni 
jokaiselle päivälle.  
 
Aamu jatkui osastokierrolla, joka oli jaettu kolmeen ryhmään – traumatologia-ortopedia, gastrokirurgia ja 
urologia, muiden pehmeiden alojen potilaat jakautuivat gastron ja urologian kesken potilasmääristä riippuen. 
Kunkin ryhmän kierrolla oli mukana erikoislääkäri, vähintään yksi erikoistuva ja minä. Harjaannuttuani 
satelliittikoneen käyttöön sain vastuuta lisää ja olin yksin erikoislääkärin kanssa kiertämässä potilaita.  
 
Haastavin osastokierto oli kiertää 32 traumatologis-ortopedista potilasta kahdestaan erikoislääkärin kanssa – 
nopean kirjaamisen, vielä nopeamman röntgenkuvien esittelytaidon ja laboratoriotulosten raportoinnin 
luotimaisesti oppii nopeasti. Joskus olen ollut urologian kierrolla, jossa on ollut neljä potilasta kierrettävänä – 
vaihtelu oli siis suurta, osasto oli kuitenkin aina täynnä. Erikoistuvat lääkärit olivat varsin kollegiaalisia ja 
pienemmillä kierroilla mukana olleet aloittivat purkamaan ”nuijaa” tramatologis-ortopediseltä kierrolta, joka 
perinteisesti oli aina suurin. Nuijan purkaminen on siis osastokierron määräysten toteuttamista – eli 
lääkäreiden kohdalla lähetteiden kirjoittamista esimerkiksi röntgeniin, toisten erikoisalojen konsultaatioita, 
sekä jatkohoitolähetteiden ja decursusten kirjoittamista. Leikkaukset alkoivat yleensä 09-10 välillä. Päivästä 
riippuen sijoituslistassa oli 2-5 leikkausta, skopiat, kirurgian poliklinikka tai kirurgian päivystys. Leikkausten 
välissä täytyi myös nopeasti kirjoittaa oman kierron kotiutuneiden potilaiden epikriisit. Ajan mittaan opin, että 
nämä oli hyvä kirjoittaa leikkausosaston pienissä kopeissa, eikä osastolla lääkäreiden kansliassa, koska silloin 
osastosihteeri hoitajineen aistivat amanuenssin läsnäolon ja nakki napsahtaa, yleensä joku aikaa vievä ja 
konsultaatioita vaativa.  
 
Sijoituslistani oli hyvä ja ylilääkäri sanoi, että sijoituksia saa myös vaihdella, kunhan isoja leikkauksia ei jää 
ilman assistenttia. Erikoistuvat lääkärit olivat myös kivoja ja tarjosivat omia assarikeikkoja isoissa 
eksoottisissa leikkauksissa minulle, tarjoutuen tekemään minun epikriisit – tämä sopi minulle. Leikkauksissa 
pääsin avustamaan paljon, todella paljon – sain olla leikkaussalissa niin paljon kuin sielu sietää. Opin, että 
vena saphena magnan phlebectomia on todella terapeuttinen leikkaus, kun laskimoa saa pyöritellä ulos 
potilaan jalasta samanaikaisesti tyrehdyttäen useampia muita vuotopaikkoja. Tykkäsin myös paljon 
traumatologiasta – eräs ”humerusmurtuma perhosfragmentteineen” täytti kaikki ”Teho-osasto”-sairaalasarjan 
kriteerit päivystyksessä ja leikkaussalissa. Hyvällä tavalla tajunnan räjäyttäviä olivat myös 4-6 tuntiset 
selkäortopediset leikkaukset, jossa rockin tahdissa ortopedi opetti minulle selkäortopedian saloja ja samalla 
muun muassa, miten dura materia ommellaan. Oli myös mukava nähdä uuden elämän syntyminen 
keisarinleikkauksessa. Opin myös, kuinka oikeaoppisesti todetaan exitus letalis. Lista on pitkä, ja olen 
kirurgiasta niin haltioissani. Pidin myös erityisen paljon kirurgian päivystyksestä, jossa olin kirurgian 
etupäivystäjän opissa. Sain ohjatusti tutkia ja hoitaa omia potilaita – päivystyksessä oppi niin paljon.  
 
Lääkärit ottivat todella hyvän pedagogisen roolin ja opettivat minulle kaiken, mitä vaan tuli vastaan ja mitä 
satuin kysymään. Paljon oli itsestä kiinni – ahkera ja tunnollinen asenne palkittiin vilpittömällä opastuksella 
ja opetuksella. Seniorit kertoivat erikoistumisesta ja antoivat HUS:sta todella hyvän kuvan työpaikkana. 
Sairaanhoitajat varsinkin päivystyksessä ja leikkaussaleissa olivat erityisen kultaisia. Porvoossa pääsin 
puhumaan myös kieliä – suomi, ruotsi ja venäjä. Eksyi sinne myös yksi australialainen interrailaajakin, joten 
englantia pääsin myös puhumaan – ”From AUSTRALIA?!? Wow, cool! Have you enjoyed Finland?” 
…”Haha, I have seen only two HUS hospitals and an ambulance while in Finland” … “At least you see 
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something authentic in Finland. Not every tourist will see this aspect of Finnish hospitality”. Tarinalla oli 
onnellinen loppu – aussi pääsi toipuneena jatkamaan interrail-matkaansa näkemättä Suomea HUS:n 
ulkopuolelta, kehui suomalaista sairaalahenkilökuntaa ja piti siitä, että HUS:ssa potilaille tarjotaan pulloittain 
pepsiä, fantaa ja vichyä, eikä vaan vettä tai mehua, kuten Ausseissa on kuulemma tapana. Okei, sairaala on 
sairaala, eikä viiden tähden Hilton, mutta olihan tuo nyt mukava kuulla.  
 
Mitä minulle jäi käteen? Opin megalomaanisen paljon. Minua luultiin useita kertoja uudeksi ortopediksi. 
Induktiologiikkaa käyttäen ymmärsin näyttäväni ortopediltä, koska sairaalan ortopedit olivat kanssani samassa 
kategoriassa pituuden ja painon suhteen. Ymmärsin, että kotiyliopistossani Latvijas Universitātessa on 
korkeatasoinen ja motivoiva opetus, sillä pärjäsin varsin hyvin omilla tiedoillani. Vahvistuin siitä, että haluan 
edelleen kirurgiksi ja valmistuttuani menen ehdottomasti HUS:n sairaaloihin töihin julkisen terveydenhuollon 
hyväksi. 
 
Niko Turkka 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, University of Latvia 
 
Elokuun 2016 vietin Forssan sairaalan kirurgian osastolla, joka käsittää sekä pehmytkudoskirurgiset että 
ortopediset potilaat. Toimialueeseeni kuuluivat myös leikkausosasto ja kirurgian poliklinikka. Ensimmäisenä 
päivänä olin lievästi pettynyt, sillä Satakunnan keskussairaalan jälkeen Forssa tuntui kovin pieneltä ja 
uinuvalta yhden rakennuksen sairaalta, mutta seuraavien viikkojen myötä se osoittautui erittäin 
potentiaaliseksi, valovoimaiseksi ja puoleensavetäväksi aluesairaalayksiköksi, joka taistelee ponnekkaasti 
sote-leikkauksia vastaan, vaikka onkin jo valitettavasti joutunut kokemaan monia leikkauksia viime vuosien 
saatossa, muun muassa synnytysosaston sulkemisen. Kun neljä harjoitteluviikkoani olivat ohi, olin 
flegmaattisen apea – juuri kun olin päässyt sisälle työympäristöön, tutustunut paremmin lääkäreihin ja 
hoitohenkilökuntaan, oppinut jaottelemaan epikriisien väliotsikot sihteerin toivomalla tavalla ja tekemään 
kirurgiset käsipesut ja pukemaan steriilit leikkausvaatteet päälle alle viiteen minuuttiin, oli kirurgian 
amanuenssuurini jo ohi.  
 
Mikä amanuenssuuristani teki onnistuneen kokemuksen? 
Ensinnäkin erinomainen ohjaus – kirurgian osastolla 
työskenteli useampi vanhemman polven ortopedi ja 
gastrokirurgi, mutta suurimman osan ajastani vietin nuorien, 
erikoistumassa olevien sairaalalääkärien siipien suojassa, 
jotka jakoivat kasvavan tiedonhaluni ja innostuneisuuteni. 
Toiseksi – vapaat kädet. Forssan sairaala oli niin pieni, että 
kaikki lääkärit mahtuivat syömään saman pitkän pöydän 
äärellä. Sosiaalisena persoonana käytin tätä hyväkseni ja 
tutustutin itseni kaikkien muiden erikoisalojen lääkäreihin ja 
kun aika oli kypsä, tiedustelin kohteliaasti, saisinko tulla 
varjostamaan heitä yhden työpäivän ajaksi. Näin ollen vietin useampia päiviä tutustuen eri erikoisalojen 
poliklinikoihin: kaksi päivää gynekologialla, kaksi päivää äitiyspoliklinikalla, päivän urologialla ja päivän 
lastentaudeilla. Naistentautien erikoislääkäri oli jo eläkeiässä oleva vanhan polven miesgynekologi, joka ei 
aluksi tuntunut välittävän seurastani lainkaan, mutta loppujen lopuksi meillä klikkasi erinomaisesti ja hän jopa 
pyysi minua mukaan seuraavan päivän äitiyspolille. Pidin tätä suurena kunniana. Tein jokaiselle poliklinikan 
potilaalle gynekologisen statuksen (sisätutkimuksen), pääsin ultraamaan alku- ja loppuraskauksien sikiöitä ja 
määrittämään laskettuja aikoja. Äitiyspoliklinikalla mitattiin myös niskaturvotuksia ja tehtiin rakenneultria.  
Urologialla tamsulosiinit ja finasteridit tulivat tutuksi jo yhden päivän aikana, kuten myös Gleason-asteikko ja 



RiSLO  2/2016 

 34 

prostatan tutkiminen. Lastentaudeilla olin seuraamassa astma- ja diabetes-poliklinikkaa, joka oli myös 
mukavaa. Ihastuin kuitenkin erityisesti gynekologiaan, sillä se on erittäin monipuolinen ja laaja-alainen 
erikoisala, joka käsittää gynekologiset sairaudet ja onkologian, lapsettomuushoidot, äitiyspoliklinikat, 
operatiivisen puolen ja synnytykset. Gynekologia pääsi ehdottomasti henkilökohtaiselle top 3 –listalleni.  
 
Amanuenssina tukikohtani oli kirurgian osasto, mutta pääsin lähes päivittäin leikkaussaliin avustamaan 
ortopedisissä operaatioissa, ja ylivoimaisesti eniten polvi- ja lonkkaproteesileikkauksissa. Proaktiivisena 
opiskelijana pääsin myös tutustumaan anestesiologian ihmeelliseen 
maailmaan kuulemalla (ja jollei saman tien niin varsin pian 
unohtamalla) miten ja millä lääkkeillä yleisanestesia aikaansaadaan, 
miten hengityslaitteet toimivat ja mitä lukuja pitää tarkkailla. Pääsin 
myös intuboimaan ja asettamaan laryngoskoopin nukutetuille 
potilaille – pienellä avustuksella tosin – mutta ne olivat ehkä 
merkittävimmät oppimiskokemukseni koko amanuenssuurin aikana, 
sillä olin ehtinyt jännittämään ensimmäistä kertaani kovasti. 
Vasemmalla olevassa kuvassa olen juuri lopettanut viimeisessä 
kokopolviproteesileikkauksessa avustamisen, joka ei ollutkaan ihan 
tavanomainen leikkaus – proteesi oli saatu juuri paikoilleen ja pitelin 
potilaan jalkaa sylissä olkani päällä, jotta ortopedi sai kokeiltua polven 
funktionaalisuutta, jolloin potilas meni täysin yllättäen asystoleen. 
Hoitajat ja lääkärit juoksentelivat edestakaisin huutaen ”elvytys!” 
samalla hakien adrenaliinia, lisähappea ja aloittaessaan 
paineluelvytystä. Kaiken tämän keskellä seisoi paikoilleen 
jämähtänyt, kasvoiltaan valkeaksi valahtanut amanuenssi-Eva – 
potilaan jalka edelleen sylissään.  
 
Viimeiseksi haluan jakaa suuren ilon ja kiinnostuksen päivystämisestä. Yksi osaston sairaalalääkäreistä 
työskenteli joka tiistai-illan ja yön Forssan sairaalan päivystyksessä, ja sain luvan liittyä seuraan ja näin ollen 
saada jonkun toisen päivän, useimmiten perjantain, vapaaksi. Järjestely sopi hyvin kaikille, ja sain yöpyä ns. 
päivystäjän kopissa, jotta vältyin tunnin kotimatkalta suuntaansa. Päivystys oli varsin pieni, yöllä päivystäviä 
lääkäreitä oli vain yksi ja kaikki potilaat – kirurgiset ja sisätautiset – hänen hoidettaviaan. Pääsin jälleen 
tekemään anamneeseja, ottamaan astruppeja, kirjoittamaan röntgenlähetteitä ja ompelemaan haavoja. Jänniä 
hetkiä elettiin, kun diagnosoin potilaalleni EKG:n ja kohonneen TnT:n perusteella AMI:n (acute myocardial 
infaction), ja piti aloittaa hoito nopeasti – mikä voittajafiilis olikaan, kun kaikki Trusinskiksen opit muistuivat 
mieleen kuin vettä vaan! Toinen mieleenpainuva tilanne oli, kun löysin potilaalta rutiinisydänauskultaatiota 
tehdessä sivulöydöksenä aorttastenoosin – sitä suhinaa ei unohda helpolla!  
 
Forssaa voin myös suositella lämmöllä, kaikki ovat uskomattoman ystävällisiä siivoojista ylilääkäreihin ja 
tekemään ja näkemään pääsee paljon! Harmillisesti uusimpien sote-uudistusmuutosten myötä Forssan(kin) 
erikoisalatarjonta saattaa supistua ja päivystystoiminta loppua, mutta loppuarvosana ehdottomasti 5/5! 
 
Eva Tuuppa 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
GASTROKIRURGIA 

Astronauttipuvussa viimeisen päivän 
polviproteesileikkauksen jälkeen. 
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Tein elämäni ensimmäisen amanuenssuurin viime kesänä Vaasan 
keskussairaalan gastrokirurgian osastolla. Minulla ei ollut entuudestaan 
varsinaista tietämystä kyseisestä erikoisalasta (saati sairaalassa työskentelystä 
ylipäätään), koulussakin kyseinen kurssi oli kolmen vuoden opintojen jälkeen 
vielä käymättä. Ennen töiden alkua luin Akuuttihoito-opasta ja virkistin 
muistiani vatsaelinten anatomiasta. 
 
Aamut gastrokirurgian osastolla alkoivat aamukierrolla klo 7:30. Erikoislääkärit 
kiersivät osaston potilaat yhdessä erikoistuvien lääkäreiden kanssa, ja 
amanuenssina olin mukana kuunteluoppilaana. Kierron ja sen jälkeisen 
kahvihetken jälkeen päivä jatkui vaihtelevasti – toisinaan tietokoneen ääressä 
tehden esimerkiksi epikriisejä ja syöpäilmoituksia, toisinaan erikoistuvan 
mukana poliklinikalla, leikkausta tai skopioita (gasto-, colono-) seuraten ja 
välillä leikkauksessa avustaen. Mielenkiintoisimpina hetkinä näiltä kahdelta 
viikolta ovat kuitenkin jääneet mieleen erikoistuvien lääkäreiden poliklinikat, 
joilla mukana ollessani saatoin päästä poistamaan ihomuutoksen tai laittamaan Barron-ligatuuria. Osastolla 
samaan aikaan työskennelleet mukavat erikoistuvat lääkärit ottivat minut myös pariin otteeseen mukaan 
päivystykseen varsinaisen työpäivän jälkeen. Olinkin onnekas, kun osastolla sattui työskentelemään niin 
avuliaita ja aktiivisesti erilaisiin askareisiin mukaan ottavia erikoistuvia lääkäreitä amanuenssuurini aikana. 
Koska nämä kaksi viikkoa olivat amanuenssin urani ensimmäiset, tarvitsin myös paljon apua. Esimerkiksi 
epikriisien sanelemisen oppiminen ei todellakaan tapahtunut päivässä tai kahdessa (tai edes kahdessa viikossa). 
 
Vaikka gastrokirurgia ei erikoisalana ole tähän mennessä erityisemmin herättänyt minussa kiinnostusta, nämä 
kaksi viikkoa olivat erittäin mielenkiintoista ja opettavaista aikaa. Voinkin lämpimästi suositella harjoittelua 
myös sellaisilla aloilla, jotka eivät välttämättä ole itselle se ensimmäinen mielenkiinnon kohde. Jo kahdessa 
viikossa ehtii saada melko hyvän kuvan osaston arjesta ja sen tyypillisimmistä potilaista. Oma-aloitteisuus on 
olennainen osa amanuenssuuria ja uskon sen määrittävän, kuinka paljon kyseisestä hommasta saa irti. Annan 
Vaasan gastrokirurgialle 5/5. Amanuenssin paikkani sain olemalla yhteydessä sairaalan kirurgian ylilääkäriin 
sähköpostitse edellisen vuoden syyskuussa. Palkkaus oli TES:n mukainen. 
 
Enna Virrankari 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
RADIOLOGIA 
Elokuun 2016 työskentelin amanuenssina Mikkelin keskussairaalassa radiologian osastolla. Osasto oli tuttu jo 
edelliseltä kesältä ja näin ollen tosi toimiin pääsikin heti ensimmäisenä päivänä. Pieni kertaus, mistä nappulasta 
tapahtuikaan mitäkin UÄ-laitteessa ja ensimmäinen laskimotukosepäily potilassängylle. Näistä 
laskimotukosepäilyistä taisikin tulla edellisen kesän tapaan minun spesialiteettini ja hoitajat ilmoittivatkin aina 
minulle kyseisten potilaiden saapuessa. Ensimmäiset pari viikkoa keskityinkin pääosin ultraääneen ja 
natiivikuvien lausuntaan. Tämän jälkeen oli aika antaa tilaa erikoistuvalle ja suunnata katse 
tietokonetomografioihin – ensimmäinen ajatus mielessä oli, etten mitenkään osaa tehdä kuvista lausuntoja, 
mutta yhdessä seniorin kanssa muutamia kuvia yhdessä läpikäyneenä ja pienten rohkaisusanojen jälkeen oli 
aika koittaa tehdä ihka ensimmäinen TT-lausunto. Teistä jokainen tietää sen tunteen, kun ylittää itsensä, ja 
silloin hymyilyttää vielä työpäivän jälkeenkin. Juurikin tällainen oppimistapa on ainakin itselleni varsin sopiva 
– ensin käydä kuvat läpi ajan kanssa itsekseen, tehdä lausunto ja käydä se sen jälkeen seniorin kanssa läpi. 
Vaikka välillä osastolla olikin hieman vajetta erikoislääkäreistä, senioreilta löytyi aina aikaa käydä läpi minun 
potilastapaukseni ja aina kehtasi kysyä, oli kysymys mikä tahansa.  
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Päivät alkoivat aina meetingillä. Joka aamu oli kirurgian meeting ja vaihtelevasti lastentautien, neurologian, 
mammografian ja sisätautien meetingejä. Näitä oli hyvin mielenkiintoista seurata, sillä sai potilaasta 
kokonaiskuvan ja mietteitä siitä, miten potilasta tullaan hoitamaan jatkossa. Tältä osin radiologin työ eroaakin 
suuresti monesta muista aloista, lausutaan mitä kuvissa nähdään ja laitetaan ehdotus jatkokuvauksista tarpeen 
mukaan, mutta muutoin jatkon pohdinta on täysin muiden erikoisalojen lääkäreiden työtä. Toki 
toimenpideradiologiassa sitten enemmänkin pääse omilla käsillään tekemään.  
 
Kuukauden aikana pääsin tekemään monen monta ultraäänitutkimusta, pleurapunktioita, askitesdreenin laittoa, 
natiivi- ja TT-kuvien lausuntoja ja angiografiassa avustamista. Avainsanaksi jokaiselle sanoisin: ole aktiivinen, 
kuten varmasti monessa muussakin paikkaa voit helposti jäädä nurkkaan etkä pääse tekemään, mutta kun olet 
itse aktiivinen, pääset tekemään ja oppimaan paljon. Varmasti monesta muusta paikkaa on mahdollista saada 
hieman enemmän palkkaa, Mikkelin keskussairaalassa palkkaus TES-mukainen, mutta voin lämpimästi 
suositella kyseistä sairaalaa jokaiselle, etsit sitten amanuenssin, kandin tai lääkärin virkaa. Henkilökunta on 
ystävällistä ja opetusmyönteistä. Vaikkei radiologia olekaan ykkössijalla erikoistumisvaihtoehdoista, 
ehdottomasti innostuin alasta. Näin ollen täydet 5/5 kuukaudesta.  
 
Eveliina Gärsdtröm 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Olin amanuenssina Turun yliopistollisessa keskussairaalassa radiologialla heinäkuussa 2016. Tyksissä on 
lukuisia eri röntgenosastoja, joissa sain kierrellä vapaasti oman mieleni mukaan. Seurasin röntgen-, TT- ja 
magneettikuvausten suorittamista, tutustuin toimenpideradiologiaan, hengailin päivystysröntgenissä, tutustuin 
PET-keskukseen, tein ultraäänitutkimuksia, katselin paljon kuvia ja yritin tulkita niitä. Sain sonograaferilta 
opetusta vatsan ultraäänitutkimuksen tekemiseen ja lisäksi kävin seuraamassa mm. sädehoidon antamista 
syöpäpotilaille ihan vain omasta mielenkiinnostani. Harjoittelujakson aikana tehtävinäni oli myös kahden 
opetustapauksen valmistelu. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kirjoitin yhden A4-kokoisen kertomuksen 
valitsemastani mielenkiintoisesta potilaasta ja tämän kertomuksen piti sisältää anamneesi, radiologiset 
löydökset ja lyhyt yleinen kuvaus kyseessä olevasta patologiasta. 
 
Tyksiin pääsee amanuenssiksi vain Turun Lääketieteen Kandidaattiseuran kautta. Jos opiskelee muualla kuin 
Turun Yliopistossa, amanuenssipaikka on mahdollista saada vain jälkihaun kautta. Jälkihaussa jaetaan ne 
paikat, joita ei Turun Yliopiston omat opiskelijat ole täyttäneet. Ilmoittauduin jälkihakuun jo kesää edeltävänä 
syksynä ja sainkin paikan radiologialta, joka oli ykkösvaihtoehtoni. Palkkani oli n. 1700€/kk.  
 
Odotin innolla amanuenssuuria. Koulussa oli ollut pari tynkää radiologian kurssia, joista mieleeni jäi lähinnä 
se, että Latviassa poskiontelontulehduksen diagnostiikassa ei koskaan käytetä ultraääntä. Ostin itselleni 
käytetyn kliinisen radiologian kirjan, jota yritin selailla ennen amanuenssuurin alkua (laihoin tuloksin). 
Valitettavasti minulle ei ollut nimetty henkilökohtaista ohjaajaa. Niinpä minut vietiin sattumanvaraisesti 
yhdelle röntgenosastoista, koska siellä kuulemma oli mukava ylilääkäri. Tämä oli onni, koska ylilääkäri 
todellakin oli mahtava. Osastolla ollessani kukaan ei katsonut perääni tai raahannut mukanaan, joten itse täytyi 
olla aktiivinen. Ja näinhän se useimmiten aina meneekin manua suorittaessa. Minulle kyllä esiteltiin kaikki 
osastot, minkä jälkeen kiertelin itsenäisesti osastoilla. Hakeuduin aktiivisesti mukaan UÄ-tutkimuksiin ja 
meetingeihin ja myöhemmin tein ultraäänitutkimuksia yksinkin. Päivystysröntgenissä ollessani pyysin päästä 
päivystävän neurologin mukaan ja hetken juteltuamme sain kuulla hänen nukkuneen lukioaikoina sängyssäni 
(siskon bileet J).  
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Arvosanani harjoittelulle on 5/5. Harjoittelu ylitti odotukseni osaksi sen takia, että työporukka oli niin mahtava. 
Kaikki lääkärit ja hoitajat olivat todella mukavia ja vapaus kierrellä siellä missä halusi toi miellyttävää 
rentoutta päiviin. Koin myös oppineeni paljon siitä, mitä kuvantamismenetelmää kannattaa milloinkin käyttää, 
millaista radiologin työ on ja mitä eri toimenpiteitä radiologi tekee. Nämä ovat mielestäni tärkeitä seikkoja 
potilaan kokonaisvaltaisen hoitoketjun ymmärtämisessä. 
 
Anna Bang 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
KORVA-NENÄ-KURKKUTAUDIT 
Viime elokuussa toimin amanuenssina Oulun yliopistollisessa sairaalassa korva-, nenä-, ja kurkkutautien 
osastolla. KNK-kurssi oli juuri suoritettu ja opitut asiat tuoreessa muistissa, joten päätin perehtyä syvemmin 
kiinnostavalta vaikuttavaan alaan. OYS:n amanuenssuuripaikat jaetaan vasta muutamaa kuukautta ennen 
harjoittelun alkamista, joten tämä on hyvä vaihtoehto mattimyöhäisille. Hakemiskäytäntö on hieman erilainen 
ulkomailla opiskeleville, joten kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä sekä kandiseuraan että suoraan kyseiseen 
klinikkaan.  
 
Perehdyttäminen oli järjestetty ennen amanuenssuurin alkua, mikä hieman vähensi OYS:n kellarissa harhailua. 
Koko henkilökunta ja suurin osa potilaista suhtautuivat ymmärtäväisesti amanuenssien läsnäoloon ja 
toimenpiteiden harjoittelemiseen. Pääsin kuukauden aikana näkemään ja osin myös itse suorittamaan KNK-
potilaan hoitoon liittyviä tutkimuksia ja toimenpiteitä, kuten anamneesin ja statuksen tekoa, 
maxillaaripunktioita, poskionteloiden lavaatioita, parasenteesiä, huimauksen ja kuulonmenetyksen 
diagnosointia sekä paljon muuta. Seniorituki oli hoidettu hyvin ja amanuensseille oli suunniteltu lukujärjestys, 
joka vähensi päällekkäisyyksiä ja helpotti työpäivien suunnittelua. Tosin kukaan ei tule kädestä pitäen viemään 
huoneesta ja osastosta toiseen, joten kannattaa olla oma-aloitteinen ja kysyä rohkeasti voiko kulkea lääkärin 
mukana, avustaa toimenpiteissä jne. 
 
Kaiken kaikkiaan harjoittelu sujui todella hyvin ja kuukausi meni nopeasti. Kannattaa kertailla hieman potilaan 
tutkimista ja kyseisen erikoisalan kirjallisuutta. Palkkaus KVTES:n mukaan eli noin puolitoista tonnia. 
Ulkopaikkakuntalaisille tiedoksi, että sillä kustantaa Oulussa kaiken tarpeellisen: majoituksen ja 
majoneesikänkyt. Suosittelen KNK:ta lämpimästi kaikille! 
 
Juho Huhta 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
TRAUMATOLOGIA JA ORTOPEDIA 
Olin kolmannella vuodella opintojani, kun lähdin suorittamaan ensimmäistä amanuenssuuriani. Kaksi 
ensimmäistä vuotta opintojen parissa olivat vieneet totaaliset voimani lähteä esimerkiksi toisen 
opiskeluvuoden jälkeen kesällä sairaalan käytäviä tallaamaan. Olen Jyväskylästä kotoisin, joten luonnollisesti 
asumisolosuhteet huomioiden lähdin järjestelmään paikkaa kotikaupungistani.  
 
Olin avoin eri erikoisaloille, mutta Keski-Suomen keskussairaalasta toivottiin, että opiskelijat hakevat paikkaa 
aloilta, joiden kursseja on jo suorittanut. Keskussairaalan nettisivuilta selvisi, että amanuenssuuri paikat Keski-
Suomen keskussairaalaan menevät Itä-Suomen yliopiston kautta keskitetysti. Siispä kirjoitin vapaamuotoisen 
hakemuksen hallintoamanuenssille Kuopioon. Kesän ja syksyn 2016 amanuenssipaikkoihin hakuaika alkoi 
helmikuussa ja paikat jaettiin toukokuussa, joten aika pitkän tovin jouduin vastausta odottelemaan. Hain 
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paikkaa elokuulle, sillä ajattelin sen onnistuvan paremmin, kun suomalaiset opiskelijat palaavat takaisin 
koulunpenkkiin elokuun alussa.  
 
Toukokuun lopussa 2016 sain tarjouksen amanuenssuuripaikasta traumakirurgialle. Ortopedian ja 
traumatologian kurssiahan en ollut tähän mennessä vielä suorittanut, mutta kirurgia oli suoritettu, joten se riitti 
heille. Innolla otin paikan vastaan ja odotukset olivat suuret. En sen suuremmin amanuenssuurijaksoon 
valmistautunut, toki kun töihin pääsi käsiksi, tuli myös opiskeltua aika paljon. Ensimmäiset kaksi viikkoa 
harjoittelusta sain vapaasti valita päivän aikana mitä teen. Vaihtoehtoina oli kiertää osastoa, mennä seuraamaan 
leikkausta, osallistua erikoislääkärin poliklinikalle tai autella päivystyksessä. Kiersin paljon, mielenkiinnon 
mukaan valitsin leikkauksia tai olin päivystyksessä, missä sain tutkia potilaita ja seurata erikoistuvia lääkäreitä. 
Alusta asti kävi hyvin selväksi, että kukaan ei pidä minua kädestä ja pyydä mukaan, itse piti olla todella 
aktiivinen ja reippaasti kysyä, sopiiko tulla mukaan tai saanko itse tehdä. Leikkauksiin ei ollut asiaa, jos ei 
ollut soittanut leikkaavalle kirurgille etukäteen ja kysynyt lupaa tulla saliin. Aina kun soitin, minut toivotettiin 
lämpimästi tervetulleeksi. 
 
Kaksi ja puoli viimeistä harjoitteluviikkoa minulla oli sijoitus jokaiselle päivälle. Enimmäkseen olin 
assistenttina leikkaussaleissa, yhden kirurgin kanssa kerrallaan kokonaisen päivän. Pääsin näkemään todella 
paljon ja avustamaan monenlaisia leikkauksia, kuten lonkan- ja polventekonivelleikkauksia. Pääsin 
avustamaan niin selkärangan spondylodeesi-leikkauksia, avustamaan jalkaterän amputaatio leikkausta kuin 
seuraamaan kallon luunpalan takaisin asettamista. Usean illan vietin päivystyksessä ihan mielelläni ja 
mielenkiinnolla seurasin potilaiden hoitopolkua ja erikoistuvien lääkäreiden työskentelyä. Sanelua tuli 
harjoiteltua osastokierrolla, mutta enemmän harjoitteluni koostui käytännöntekemisestä kuin paperihommista. 
Kaikin puolin harjoittelu oli todella opettavainen. Rohkeasti kysymällä selvisi kaikki ja vanhemmat kirurgit 
todella mielellään opettivat ja selostivat leikkauksien kulkua. Kirurgialla on kova kilpailu ja erikoistuvat 
lääkärit ovat kunnianhimoisia, paksu nahka kehittyi ensimmäisen viikon aikana ja loppuharjoittelu sujui 
todella hyvin. Voin lämpimästi suositella Keski-Suomen keskussairaalaa amanuenssurin suorittamiseen.  
 
Liisa Tahvonen 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Työskentelin kesällä yhteensä kuusi viikkoa amanuenssina ortopedian ja traumatologian osastoilla, näistä 
kaksi Vaasan keskussairaalassa ja neljä Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa. Koulua oli tuolloin takana 
kolme kokonaista vuotta. Ortopedian kurssi odotti vasta tulevana syksynä. Olen kuitenkin pitkään ollut 
kiinnostunut alasta, ja tätä myötä olin perehtynyt siihen jonkin verran jo ennen kesää. Ortopedi-isäni kautta 
olin myös päässyt mukaan leikkauksiin. 
 
Sekä Vaasassa että Lahdessa normaali työpäivä kulki suunnilleen saman peruskaavan mukaan. Aamut alkoivat 
kahdeksan maissa ja useimmiten röntgenmeetingillä, jossa käytiin läpi potilaiden kuvia erikoislääkäreiden ja 
erikoistuvien lääkäreiden kesken. Amanuenssina näitä kokouksia oli mielenkiintoista seurata, ja tulipahan 
nähtyä yksi jos toinenkin röntgenkuva kesän aikana. Meetingin jälkeen päivä jatkui Vaasassa kahvihetkellä – 
osaston erikoislääkärit, erikoistuvat lääkärit ja kesätyöntekijät kokoontuivat hetkeksi osaston kahvitilaan 
rupattelemaan. Tämän jälkeen töitä jatkettiin aamukierron merkeissä. Vaasan keskussairaalassa ortopediset 
potilaat ja traumapotilaat olivat sijoitettuna samalle osastolle, ja kierron suorittivat erikoislääkärit yhdessä 
erikoistuvan kanssa. Amanuenssina seurasin heidän työskentelyään vierestä. Lahdessa aamumeetingistä 
suunnattiin joko erikoistuvien lääkäreiden toimistohuoneeseen tietokonehommiin tai erikoislääkärin ja 
erikoistuvan kaveriksi aamukierrolle. Parina kiireisenä päivänä kiersin erikoislääkärin kanssa kahden, jolloin 
tehtäväni oli kirjata sähköiseen järjestelmään erikoislääkärin määräykset. Lahdessa ortopedia ja traumatologia 
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olivat omat erilliset osastonsa, ja erikoislääkärit kiersivät näitä osastoja vuorotellen. Loppupäivä Lahdessa 
kului useimmiten tietokoneen ääressä, lähinnä epikriisejä sanellen ja röntgenlähetteitä naputellen. Joinakin 
päivinä pääsin seuraamaan erikoistuvan lääkärin poliklinikkaa tai leikkauksia, ja pariin otteeseen avustamaan 
niissä. Vaasassa pääsin seuraamaan erikoislääkärin poliklinikkaa useana päivänä viikossa, ja pääsinpä pari 
kertaa itsekin jututtamaan ja tutkimaan potilaan. Myös leikkausavustajaksi minut otettiin mielellään, kun olin 
ilmaissut mielenkiintoa hommaa kohtaan. 
 
Kummassakaan sairaalassa minulla ei ollut varsinaista ohjaajaa, mutta erikoistuvat lääkärit auttoivat aina kun 
tarvitsin apua ja vastailivat kärsivällisesti kysymyksiin (ja niitähän riitti). Huomattava ero näiden kahden 
keskussairaalan välillä oli se, että Vaasassa tuli kommunikoitua enemmän 
erikoislääkäreiden kanssa, kun taas Lahdessa suurin osa ajasta kului 
nuorten erikoistuvien lääkäreiden seurassa. Tähän vaikuttanee olennaisesti 
se, että sairaalana Vaasan keskussairaala on Päijät-Hämeen 
keskussairaalaa pienempi, samaten itse ortopedian ja traumatologian 
osastot lääkärimäärineen. Lisäksi Vaasassa päivään kuului osaston 
lääkäreiden yhteinen kahvihetki sekä erikoislääkäreiden poliklinikoiden 
seuraaminen, joka osaltaan vaikutti olennaisesti. Vaasassa työskennellessä 
ruotsin kielen taitaminen on eduksi. Itse olin opiskellut kieltä viimeksi 
lukiossa vuosia sitten, ja myönnettäköön että silloinkin melko laiskasti. 
Ennen amanuenssuurini alkua opiskelin Svenska för läkare -kirjan avulla 
sairaalasanastoa, ja tästä oli paljon apua potilaiden ymmärtämisessä 
etenkin erikoislääkäreiden poliklinikkapäiviä seuratessa. 
 
Molemmat työpaikat sain sähköpostitse olemalla suoraan yhteydessä sairaaloiden kirurgian ylilääkäreihin 
edellisen vuoden syyskuussa. En hakenut millekään tietylle kirurgian osastolle, mutta onnekseni minulle 
tarjottiin paikkoja juuri ortopedialla ja traumatologialla. Mikäli jokin erikoisala tuntuu itsestä erityisen 
mielenkiintoiselta, amanuenssuuri kyseisellä osastolla onkin hyvä keino nähdä juuri tämän erikoisalan 
normaalia arkea, samanlaista kokonaiskuvaa kun ei koulusta saa. Viihdyin erinomaisesti molemmissa 
työpaikoissa - 5/5. Vinkkinä tuleville amanuensseille sanoisin, että kannattaa olla aktiivinen, pyytää päästä 
mukaan erilaisiin hommiin ja osoittaa mielenkiintonsa. Palkkaus oli TES:n mukainen.  
 
Enna Virrankari 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
HAMMASLÄÄKETIEDE 
Olin kesäharjoittelussa Uudenkaupungin pääterveysaseman hammashoitolassa heinäkuun alusta elokuun 
loppuun kesällä 2016. Toimin hammashoitajan sijaisena. Lähetin sähköpostilla avoimen työhakemuksen ja 
soittelin perään. Kesätyöpaikkani varmistui toukokuun alussa. Olin todella aktiivinen työn haussa, sillä 
hammaslääkäriopiskelijoiden kesätyöt ennen varsinaista kandikesää tuntuvat olevan hieman kiven alla. Moni 
terveyskeskus tuntuu suosivan suuhygienistiharjoittelijoita hampaan opiskelijoiden sijaan, kun on kysymys 
hammashoitajan työstä. Palkkaus määräytyi aloittavan hammashoitajan peruspalkan mukaan, josta 
vähennetään muutama prosentti ammattitutkinnon puuttumisen vuoksi. Odotin innolla, että pääsen näkemään 
käytännön työskentelyä hammasklinikalla. Hammashoitaja pääsee seuraamaan aitiopaikalta lääkärin 
työskentelyä ja tekniikkaa. 
 
Kyseinen kesätyö ei juuri vaatinut valmistautumista ennakkoon. Suurin haaste oli opetella ulkoa hoitohuoneen 
järjestys ja hammasvälinevarasto, jonka järjestys tuntui perustuvan enemmänkin ulkomuistiin kuin 



RiSLO  2/2016 

 40 

loogisuuteen. Hammashoito on melko universaalia toimintaa siinä mielessä, että työskentelykielen 
vaihtaminen englannista suomeen ei juurikaan tuottanut tuskaa. Oman aikansa ottaa myös hammaslääkärin 
työtekniikan opettelu. Työskentelin kesällä neljän eri lääkärin kanssa eri hoitohuoneissa, joten työ ei päässyt 
käymään yksitoikkoiseksi. Yksi tykkää ekskavoida ja toinen viimeistelee paikan reunat kovametallifiniirillä. 
Kolmas käyttää munuaismatriiseja ja neljäs vannoo Tofflemeyerin nimeen... Kun koulun hammasklinikalta 
pääsee maailmalle niin huomaa, että työskentelytekniikoita on yhtä monta, kuin tekijöitäkin.  
 
Ensimmäinen viikko oli ns. perehdytysviikko eli vakihoitaja oli auttamassa minua alkuun. Hammasklinikalla 
oli kuitenkin hieman vajausta eli perehdytys taisi jäädä parin päivän mittaiseksi. Lähdin melko avoimin mielin 
”sotaan”, ja harjoittelu vastasi hyvin odotuksia. Hammashoitajana toimiminen on erinomaista 
valmistautumista seuraavan kesän kandilääkärin työhön ja suosittelen sitä kaikille hammaslääketieteen 
opiskelijoille. Erityistä valmistautumista ei tarvita, kunhan semesteri on kunnialla puskettu läpi. 
 
Loppuyhteenveto – 5/5. Sain työntäyteisen ja realistisen kuvan kunnallisesta hammashoidosta sekä runsaasti 
tietoa ja vinkkejä omaan työskentelyyn. Sijaisena työskentelyssä on se etu, että työpari vaihtuu melko usein. 
Kyseinen järjestely tuo jonkin verran stressiä työskentelyyn, kun työympäristö vaihtuu lähes viikoittain, mutta 
kandin näkökulmasta tilanne on ihanteellinen, sillä työstä ja 
työtekniikoista saa monipuolisen kuvan. Jälkeenpäin voi kaikesta 
näkemästään ja oppimastaan poimia ne itselle parhaat metodit 
käyttöön. Avustin lähes puolet kesästä päivystyksessä ja 
puhelinpäivystyksessäkin tuli tarjottua hieman englannin kielen tukea, 
joten tästä kahden kuukauden harjoittelusta tuskin olisi saanut 
paljoakaan enempää irti. Ensi kesänä sitten uudet kujeet. 
 
Vinkkinä muille opiskelijoille – menkää kesätöihin. Kaikki oman alan 
työ on tärkeää, ja jos koulussa pänttääminen menee yli hilseen, niin 
opiskelumotivaatio yleensä nousee töissä, kun näkee mihin sitä 
onkaan valmistumassa. 
 
Ilkka Tuomi 
4. vuosikurssi 
MF hammaslääketiede, Riga Stradiņš University  
 
SISÄTAUDIT 
Olin amanuenssina sisätautien osastolla Forssan sairaalassa elokuussa 2016. Osastolla työskenteli elokuun 
puoleen väliin asti 4. vuoden kandi, jonka apuna toimin. Elokuun puolesta välistä eteenpäin osastolla oli 
lääkäri, mutta käytännössä hän oli kaikki iltapäivät pitämässä poliklinikkaa tms. Tämä ei juuri haitannut, koska 
aamuisin ehdimme sopia työnjaosta ja olihan lääkäri jatkuvasti paikalla, vaikka ei samalla osastolla ollutkaan. 
Työpäivät alkoivat aina aamukierrolla. Potilaat koostuivat pitkälti vanhuksista, jotka olivat joutuneet osastolle 
yleisimpien infektioiden, kuten keuhkokuumeen tai virtsatieinfektion takia. Sydänpotilaita ei kyseisellä 
osastolla juuri ollut, koska heidät hoidettiin toisella sisätautien osastolla. Päivästä riippuen aikani kului 
epikriisien, lähetteiden ja konsultaatiopyyntöjen kirjoittamisessa. Rauhallisimpina päivinä osallistuin 
diabetespoliklinikalle, sydämen ultraäänitutkimuksiin ja rasitustesteihin, sekä gastro- ja kolonoskopioihin. 
Käytännössä sain siis jälleen vapaasti pyöriä siellä missä halusin, kunhan oman osastoni potilaat tuli hoidettua.  
 
Paikan sain lähettämällä sähköpostia suoraan sisätautien ylilääkärille. Olin tosin ollut jo helmikuussa 2016 
samassa paikassa kirurgian manuna ja tällöin alustavasti tiedustellut mahdollisuutta päästä sisätaudeille. 
Palkka oli noin 1500€/kk ja minulla oli sisätautien kursseista vain kardiologia käytynä.  
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Forssan sairaalaan oli helppo mennä manuksi, koska olin ollut siellä jo aikaisemmin. Odotin oppivani paljon 
ja niin myös kävi – erityisesti yleisimpiä infektioita etenkin vanhuksilla, millainen on niiden kliininen oirekuva 
ja miten niitä hoidetaan. Harmaita hiuksia tuottivat vanhusten pitkät lääkelistat ja tietenkin se, etten tunne 
suomalaisen lääkkeiden kauppanimiä ollenkaan. Koska en saanut tietojärjestelmän käyttöön minkäänlaista 
perehdytystä, koin myös sen käytön haastavaksi ja aikaa vieväksi. Onneksi osaston sairaanhoitajat olivat ihania 
ja kertoivat aina, mistä kannattaa mitäkin tietoa etsiä. Muutenkin osaston ja koko sairaalaan henkilökunta 
jättivät itsestään niin mukavan kuvan, että mielelläni voisin kyseisessä paikassa työskennellä uudelleen.  
 
Harjoittelun arvosanaksi annan jälleen 5/5. Perusteluna ihana henkilökunta ja se, että annettiin mahdollisuus 
toimia itsenäisesti ja ottaa vastuuta, ja toisaalta se, että oli vapaus tehdä juttuja, jotka eniten kiinnostivat. 
 
Anna Bang 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Päivä 1  
Heräsin hyvissä ajoin aurinkoisena heinäkuun ensimmäisenä maanantaina ja kävelin Porin kaupunginsairaalan 
lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille tarkoitetusta Kuumela-asuntolasta parin kilometrin päähän Satakunnan  
keskussairaalalle. Google Maps näytti mitä kummallisimpia oikopolkuja, mutta oikea paikka löytyi onneksi 
helposti. Tapasin viisi muuta samana päivänä aloittavaa amanuenssia sairaalan toimistosihteerin huoneessa 
täyttelemässä kaavakkeita ja odottelemassa innokkaasti ensimmäistä työpäivää. Kaikki muut manut 
opiskelivat Turun lääketieteellisessä, ja Poriin sanotaankin siirtyvän puolet Turussa opiskelevista lääkisläisistä 
kesäaikaan. Meille näytettiin pukutilat, mistä haetaan työvaatteet ja valkotakit sekä otettiin kuva vasempaan 
rintaan asetettavaan sairaalaläpyskää varten. Ylilääkäri oli erittäin ystävällinen ja rempseä nuorehko mies, joka 
kehotti meitä nauttimaan amanuenssin hoitovastuuttomasta työstä vielä kun voimme, sillä jo ensi kesänä me 
olemme niitä, jotka työskentelevät sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla lääkärin sijaisina hikoillen 
ja pohtien potilaan Marevan-annostelua ja antibioottikuurien aloittamista. 
 
Satakunnan keskussairaalassa on kolme sisätautien osastoa – hematologia, kardiologia ja yhdistetty 
gastroentero- ja nefrologia. Kierrämme jokaisella osastolla viikon verran mukaan lukien sisätautien 
päivystyksen. Olin erittäin tyytyväinen tästä kiertävästä systeemistä, sillä jos olisin pelkästään yhdellä 
osastolla koko kuukauden, työ olisi huomattavasti yksipuolisempaa – nyt sisätautien erikoisaloista saa 
paremman kokonaiskäsityksen. Aloitin kiertoni yhden toisen amanuenssitytön kanssa gastroentero- ja 
nefrologiselta osastolta, joka on jaettu loogisesti kahteen osaan – gastroenterologiaan ja nefrologiaan. Menin 
gastroenterologian päätyyn ja ohjaajakseni sain sisätauteihin erikoistuvan nuoren mieslääkärin ja 4. vuoden 
opiskelijan, joka toimi kesäaikaan lääkärin sijaisena.  Puolikymmeneltä aloitettiin potilaskierto, jossa jokaisen 
potilaan luona käydään tervehtimässä ja kyselemässä vointia. Samalla tarkistetaan verikokeiden tulokset, 
aiemmat tekstit, erilaisten tutkimusten (esimerkiksi thorax-röntgen, kolonoskopia, TT ym.) tulokset, 
määritellään lääkemuutoksia ja määräyksiä, laaditaan hoitosuunnitelmaa kyseiselle ja seuraaville päiville ja 
tarvittaessa kotiutetaan potilas. RSU:ssa tässä vaiheessa opintoja sisätaudeista on käyty vain kardiologian ja 
reumatologian kurssit, joten joskus ohjaajani sai minulta vastaukseksi gastroenterologiaa koskeviin 
kysymyksiinsä vain pohtivaa muminaa – puolustuksekseni mainittakoon, että lääkärin kesäsijaisena 
työskentelevä neljännen vuoden opiskelija osasi vastata kysymyksiin vielä minuakin huonommin. 
Potilaskierrolla vierähti kevyesti yli kaksi ja puoli tuntia, jonka jälkeen ruokalan uudet perunat ja lihapullat 
kastikkeineen maistuivat erittäin maukkaille.  
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Iltapäivällä kirjoitetaan ja sanellaan normaalisti aamukierron tekstit, mutta ensimmäisenä päivänä en päässyt 
jakamaan tätä iloa ohjaajieni kanssa, sillä yritin koordinoida itseni aamulla tapaamani sairaalan sihteerin 
toimistoon noutamaan käyttäjätunnuksia Effica -tietokonejärjestelmään. Kävin myös seuraamassa 
maksakirroosipotilaalle tehtävää askites-dreneerausta, jossa ihon ja vatsanpeitteiden läpi viedään neula ja 
siihen asetetaan muovinen tuubi (dreeni), joka valuttaa ylimääräisen nesteen ulos. Päiväni loppui kolmen 
maissa, ja asuntolaan päästyäni romahdin sängylle lopen uupuneena, mutta erittäin tyytyväisenä ensimmäiseen 
päivääni sisätautien amanuenssina. 
 
Ensimmäisen päivän kootut fiilikset: vetäessäni valkoista lääkärintakkia ensi kertaa päälleni ja kävellessäni 
suomalaisen keskussairaalan käytäviä pitkin tunsin suurta ylpeyttä siitä, että olen vihdoin päässyt tulevan 
lääkärin urallani tähän pisteeseen. Joskus ikuisuudeltakin tuntunut kolmen vuoden uurastus ja opinnoille 
omistautuminen ei ole ollutkaan turhaa, ja vihdoin se palkitaan ruhtinaallisesti. Odotan käsittämättömällä 
innolla seuraavien viikkojen tuomia kokemuksia ja tietotaitojen karttumista. 
 
Päivä 28 
Tänään oli viimeinen päiväni sisätautien amanuenssina. Viikot vierähtivät nopeasti, niin kuin olettaa saattoi, 
mutta koin tehneeni, nähneeni ja kokeneeni niin paljon, että olisin voinut kuvitella olleeni harjoittelussa paljon 
kauemminkin. Jokaisen viikon työskentelin eri sisätautienosastolla, joka antoi erinomaisen yleiskäsityksen 
potilaskattauksesta, mutta oli auttamattomasti liian lyhyt pintaraapaisua syvempään tietotaidon keruuseen. 
Tunnen kuuluvani joukkoon, enkä koe saavani minkäänlaista eriarvoisuutta osakseni johtuen 
opiskelumaastani. Koin myös pärjääväni ainakin yhtä hyvin kuin Suomessa opiskelevat amanuenssitoverini, 
ellen sitten paremmin. Epikriisien, decursuksien ja tutkimuspyyntöjen kirjoittaminen sujuu jo näppärästi, 
sanelukapulan käyttöä täytyy vielä harjoitella lisää – tekstiä kirjoittaessa asiat tulevat joskus epäloogisessa 
järjestyksessä mieleeni ja ne on helppo lisätä aiemman tekstin väliin, mutta sanellessa se ei tietenkään onnistu. 
Aseinani olivat stetoskooppi, Duodecimin potilaan tutkiminen ja oma muistikirjani, johon kirjoitin kaiken 
kuulemani ja oppimani, jonka saattaisin myöhemmässä vaiheessa unohtaa.  
 
Viimeisen viikon vietin päivystyksessä, josta 
minulla olikin jo kokemusta aiemman ammattini, 
nimittäin sairaanhoitajan asemassa. Nykystatuksen 
ja anamneesin tekeminen, neurologisen statuksen 
kirjaaminen, arteria-astrupien ottaminen, haavojen 
ompeleminen ja potilaan lähettäminen jatkohoitoon 
osastolle olivat arkipäivää. Parhaimmillaan meitä 
amanuensseja ja kandeja oli aamuisin 
päivystyksessä yksitoista kappaletta, joten 
rauhallisina aamuina päiden kolistessa yhteen kysyin 
ohjaavalta lääkäriltäni luvan poistua, ja menin 
seuraamaan pallolaajennuksia toimenpideradiologialle, gastroskopioita sisätautien poliklinikalle ja 
kääntyessäni eräänä aamuna väärästä käytävän kulmasta löysin itseni täysin vahingossa avustamassa kirurgia 
PEG-letkun laitossa puuduttaen potilaan cutista ja subcutista aina vatsalaukkuun asti, jolloin kirurgi osoitti 
gastroskopialampulla valoa vatsanpeitteiden läpi ja valoheijasteen avulla suunnistin vatsalaukkuun vetämään 
metalliohjaimen ja takaisin vatsanihon päälle (googlaa tai youtubeta percutaneus endoscopic gastrostomy!) 
Hematologian osastolla suoritin onnistuneesti luuydinnäytteenoton potilaan suoliluun harjanteesta 
ensimmäisellä yrityksellä, seikkailin potkulaudoilla päivystävän anestesiologin matkassa yhden iltavuoron 
leikkaussalin ja synnytysosaston välillä asettamassa synnyttäville äideille epiduraaleja, ja liityin teho-osaston 
ylilääkärin ja erikoistuvien aamukierrolle (ja –pullakahville). Aamun aikana päivystävälle anestesiologian ja 
tehohoidon erikoistuvalle lääkärille tuli pari elvytyshälytystäkin, ja painavaa elvytysreppua kantaen juoksin 
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hänen perässään tukka putkella ja sydän pamppaillen tietämättä mitä elvytyksen hälyttäneellä osastolla on 
tapahtunut. Mihinkään näihin en olisi päässyt mukaan, ellen olisi ollut itse äärimmäisen proaktiivinen ja 
kysellyt aina mahdollisuuden tullen ”pääsisinkö mukaan katsomaan?” ja nähtyäni tai avustettuani jonkun 
toimenpiteen kerran tai kaksi sanoa ”voisinkohan seuraavalla kerralla yrittää itse?”. Omatoimisuus ja 
innostuneisuus poikivat myös ensi kesäksi lääkärin sijaisuuden lääketieteen kandidaatin asemassa kardiologian 
osastolta, jota odotan jo nyt suurella innolla!  
 
Pori on myös kesäkaupunkina aivan ihana, kävimme kandiporukalla suunnistamassa, melomassa, poimimassa 
mustikoita ja lenkkeilemässä vihreässä maastossa. Satakunnan sairaanhoitopiiri järjesti mielenkiintoisia 
iltakoulutuksia työpäivän jälkeen ja kimppakyydeillä pääsi helposti viikonloppuisin Turkuun ja takaisin. 
Ehdottomasti 5/5, suosittelen Poria lämpimästi kaikille!  
 
Eva Tuuppa 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
PÄIVYSTYS 
Olin amanuenssina Kotkan keskussairaalan sisätautien ensiavussa. Paikan sain sovittua helposti lähettämällä 
sähköpostia ensiavun ylilääkärille yhdeksän kuukautta ennen kesälomia. Ylilääkäri vastasi sähköpostiin heti 
seuraavana päivänä ja sovimme, että tulen heille töihin. Palasimme asiaan tarkemmin pari kuukautta ennen 
kesää ja sovimme käytännön asioista. Kuukausi ennen töiden alkua kävin pyörähtämässä paikan päällä 
tapaamassa ylilääkäriä ja allekirjoittamassa papereita. Palkkaus oli 1650 euroa kuukaudesta. Itse olen 
Helsingistä kotoisin, ja klassisesti unohdin hommata asunnon Kotkasta ajoissa. Onneksi sairaalan 
asuntopäällikkö auttoi minua saamaan asunnon vain päiviä ennen töiden alkua hyvin lyhyellä varoitusajalla. 
 

Ennen töiden aloittamista olin lievästi hermostunut, sillä en tiennyt mitä 
työnkuvaan kuului ja mitä piti osata, mutta onneksi kaverit kertoivat, että 
amanuenssina ei pahemmin pidä stressata ja virheitä saa tehdä. Työt 
alkoivat leppoisasti, sillä kyseisen paikan ylilääkäri oli lomalla töideni 
alkaessa ja minun ohjauksesta vastasivat muut paikalla olevat lääkärit. 
Alkuun homma oli vähän hakemista omalta osaltani, mutta jo muutaman 
työpäivän jälkeen homma rupesi sujumaan rutiininomaisesti. Ohjausta sai 
alkuun jonkun verran ja sairaalan käyttöjärjestelmiä ohjeistettiin 
käyttämään. Elokuussa, jonka aikana olin siellä töissä, ei järjestetty 
puhdasta koulutusta sairaalan käyttöjärjestelmään, mikä oli sääli, mutta trial 
and error -menetelmällä sekin onnistui. Alun ensimmäiset päivät sujuivat 
leppoisasti muita lääkäreitä seurailemalla ja tutustumalla muuhun 
henkilökuntaan. Hommia sai tehdä niin paljon kuin sielu sieti, ja jos jotain 
ei osannut, opastivat muut mielellään – he näyttivät kerran, miten jokin asia 
tehdään, ja seuraavalla kerralla sai itse tehdä valvonnan alaisena, ja 
kolmannella kerralla jo itsenäisesti. Simppeleitä potilaita sain hoitaa 
itsenäisesti, mikä oli tosi jees ja hyvin opettavaista. Vaativimmissa 

potilastapauksissa sai avustaa. Missään vaiheessa en kokenut jääneeni yksin oman onneni nojaan, vaan apua 
sai aina pyytää ja pitikin jos jotain ei osannut, ja kaikki auttoivat hyvin mielellään ja selittivät miten tietyt asiat 
ovat käytännössä helpompi hoitaa kun vertaa mitä kirjat kertovat.  
 
Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli todella jees, hyvin opettavainen ja kiva. Opin varmaan enemmän yhden 
kuukauden aikana kuin edellisellä kolmella vuodella koulussa, mutta perusasiat pitää tietenkin sisäistää 
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kirjoista, jotta voi rakentaa käytäntöä oppimansa päälle. Loppuarvosana 4.8/5! Ei täysi 5/5 koska Kotka oli 
hieman tylsähkö kaupunki ja elokuun ajan sairaalassa oli hyvin hiljaista.  
 
Max Haatainen 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
 
Olin amanuenssina sisätautien päivystyksessä, Satakunnan keskussairaalassa, Porissa. Amanuenssuuri oli 
neljän viikon mittainen elokuussa 2016. Aamupäivät olin päivystysosastolla, jossa oli potilaita yön yli tai 
muutaman päivän maksimissaan tarkkailua ja hoitoa varten. Kun aamukierrot päivystysosastolla oli tehty, 
potilaiden nykyinen vointi, labrat, lääkitys ja mahdollinen jatkohoito toteutettu, niin jatkoin päivää seuranta-
puolella. Seurannassa on karkeasti ottaen potilaat jaoteltu neljään ryhmään: sisätaudit, yleislääketiede, kirurgia 
ja akuuttihuone. Sisätautien puolelle tulee yleisimmin kardiologisia, gastroenterologisia, pulmonologisia, 
nefrologisia, endokrinologisia ja infektologisia potilaita. Yleislääketieteen puolelle jakautuu sellaiset potilaat, 
jotka eivät ole kirurgisia eivätkä sisätautisia. Yleisimmin nämä potilaat tulivat näillä vaivoilla: yleistilan lasku, 
huimaus, sekavuus, selkäkipu ja pyörtyminen. Akuuttipuolelle tuotiin kaikki välitöntä hoitoa tarvitsevat 
kiireellisimmät potilaat, esimerkiksi diabeettiset ketoasidoosipotilaat ja 
liikenneonnettomuuspotilaat. Lisäksi päivystykseen kuului ns. ensiapu, mitä 
kutsuttin myös nimellä nopea linja. Olin mukana myös täällä mukana ja pääsin 
tekemään paljon, esimerkiksi laittamaan i.m., i.v ja s.c injektioita. Lisäksi sain 
suturoida todella paljon tuon yhden kuukauden ajan – se tuli otettua haltuun 
hyvin nopeasti. 
 
Työtehtävään kuului lyhyesti: tee niin paljon, kun pystyt ja osaat. Sain tutkia, 
ottaa anamneesit potilailta sekä ehdottaa oleelliseksi katsomani diagnostiset 
tutkimukset minua ohjaavalle lääkärille; mm. laboratoriotutkimukset, röntgen 
ja CT. Valtimoverinäytteen (astrupin) otto tuli rutiiniksi, ja otin niitä 
useamman päivittäin. Omasta kiinnostuksesta ja kyselemällä pääsin auttamaan 
ranteen Collesin murtuman reponoinnissa. Olin päivän lääkäriauton mukana, 
mutta valitettavasti tuona päivänä ei tullut yhtään Triage A-luokan hälytyksiä, 
johon lääkäriauto olisi hälytetty mukaan. Olin myös kaksi päivää 
sydänvalvonnassa seuraamassa pallolaajennustoimenpiteitä.  
 
Sain sovittua paikan sähköpostin kautta noin puoli vuotta aikaisemmin. Minua jännitti tosi paljon ennen 
aloittamista, sillä tiesin, että päivystyksessä on nopea tahti, tiukka kuri ja paljon tekemistä. Tiesin myös sen, 
että suoriudun parhaiten paineen alla. Sain rakentavaa palautetta ja uskon että kehityin kohti tulevaa uraa. 
Sisätautien päivystyksessä yhdistyy käytännössä kaikki sisätautien alat, kuitenkin myös kaikki prekliiniset opit 
tulivat käyttöön. Ohjaus oli mahtavaa, koko ajan oli määrätty vastaava ohjaava erikoislääkäri tai ylilääkäri, 
jonka puoleen sai ja pitikin kääntyä kysymään asioista. Sain tutkia potilaita itsenäisesti, mikä oli opettavaista. 
Jokaisen kuuluu oppia työskentelemään itsenäisesti. Uskon, että mitä aikaisemmin sitä alkaa harjottelemaan, 
sitä valmiimpi on valmistuttuaan lääkäriksi. Loppuarvosana on 5/5! Koin oppineeni todella paljon, ja päivystys 
on aivan superpaikka tehdä amanuenssuuri, sillä siellä näkee ja pääsee tekemään niin paljon joka päivä. 
Päivystyksessä yhdistyvät monet erikoisalat, ja siellä pitää toimia ja tehdä päätöksiä nopeasti. Suositellen 
ehdottomasti jokaiselle suorittamaan amanuenssuurin päivystyksessä jossain vaiheessa opintoja. 
 
Roman Faqhiri 
4. vuosikurssi 
MF lääketiede, Riga Stradiņš University 
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Elämä valmistumisen jälkeen 
 
Maija Hynninen, valmistunut 2013: 

”Kevääseen 2013 liittyy paljon muistoja ja suuria fiiliksiä. State 
examin jälkeinen olo oli ainutlaatuinen ja etenkin 
ystäväporukalla vietetyt valmistujaiset olivat unohtumattomat. 
Molemmat teimme töitä aluksi eri puolilla Keski-Suomea, mutta 
syksyllä 2013 saimme molemmat niin hyvän työtarjouksen 
Wiitaunionilta, että sille tiellä olemme vieläkin. Alkuperäinen 
suunnitelma oli tehdä pakolliset terveyskeskusjaksot ja lähteä 
sisätaudeille ja/tai akuuttilääketieteeseen. Terveyskeskuksessa 
työ osoittautui kuitenkin sen verran mielekkääksi, että Mikko 
vaihtoi erikoistumisen yleislääketieteeseen ja molemmat 
jatkoimme töitä tk:ssa. Itse kävin yleislääketieteeseen kuuluvan 
starttiseminaarin vasta viime viikolla, joten eiköhän tulevat 
sairaalapalvelut näytä mikä loppuen lopuksi kiinnostaa eniten.  
 
Wiitaunionissa suurin osa kollegoista on nuoria, mutta 
seniorituki ja erikoistumiseen liittyvät ohjaukset ja konsultaatiot 
on sujuvasti järjestetty. Koulutuksiin pääsee käytännössä aina 
halutessaan ja työnjaon olemme sopineet kollegojen kanssa 
keskenämme pitäen sisällä koko tk-työn vaihtoehdot 
päivystyksestä neuvoloihin jne. Työaikajärjestelyt ovat 
ihanteelliset: työviikon tunnit tehdään kolmessa päivässä eli 
käytännössä klo 08:00 – 20:20 haluaminamme päivinä viikossa 
ja loppuviikko onkin vapaa. ”Neljän päivän viikonloppu” on 
ylitöistä ja koulutuksista riippuen lähes joka viikkoista luksusta 

ja mahdollistaa asumisen kauempanakin työpaikasta ja laadukkaan vapaa-ajan :) Paljon on tullut reissattua 
ja vapaa-aika kuluu erilaisten urheiluhommien parissa. Tällä hetkellä Mikko on suorittamassa 
sairaalapalveluja Keski-Suomen keskussairaalassa sisätaudeilla ja itse aloitan maaliskuussa puolen vuoden 
jakson naistentaudeilla, joka on myös vahva vaihtoehto lopulliseksi erikoisalakseni. Elämä hymyilee. Loppuun 
superklisee, mutta niin totta: opiskelette itseänne varten ja todellinen oppiminen alkaa/jatkuu valmistumisen 
jälkeen, joten hoitakaa pohjatyöt kunnolla, mutta muistakaa nauttia opiskeluajasta täysillä :) Tsemppiä 
tuleville kollegoille!” 
 
Toimittajan huomautus – Wiitaunion muodostuu Viitasaaren ja Pihtiputaan kunnista. 
 
Sakari Lähdesmäki, valmistunut 2014:  
”Aloitin opinnot kymmenisen vuotta sitten Riga Stradins Universityssä. Latviassa viihdyin erinomaisesti, pari 
ensimmäistä vuotta olivat aika tiukkaa aikaa opinnoissa, sillä opittavaa oli paljon ja motivaatiota piti löytää 
kaikkia prekliinisiä aineita varten. Edelleenkään en ymmärrä syytä, minkä vuoksi esimerkiksi tiettyjä 
humanistisia aineita aikanaan on tarvinnut oppia. Nykyisin olen kuitenkin miettinyt kollegojen kanssa kuinka 
"eri silmillä" sitä nykyisin lukisikaan prekliinisiä aineita, kun tietää mihin niitä käytännön työssä 
tarvitseekaan. Päällimmäisenä mieleen jää kuitenkin kliinisten vuosien mielenkiintoiset potilastapaukset. 
Valmistuin pari vuotta sitten ja Sonja ja Rias valmistuivat meidän yliopistostamme samaan aikaan, tietääkseni 
LU:sta ei suomalaisia valmistunut sinä kesänä. 
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Valmistumisen jälkeen olen tehnyt terveyskeskuslääkärin 
hommia ja olen aloittanut erikoistumisen myös kyseiselle 
alalle – en tosin vieläkään tiedä tuleeko tämä olemaan 
lopullinen alani, mutta nykyisessä työpaikassani ainakin 
viihdyn erinomaisesti. Meille on myös perheenlisäystä 
hiljattain siunaantunut maailman parhaan tyttären muodossa, 
joka täyttää vapaa-ajan varsin kiitettävästi. Elämä rullaa siis 
oikein mukavasti. 
 
Vastavalmistuneena koin käytännön kokemukseni olevan 
hieman heikompi suomalaisissa yliopistoissa valmistuneihin 
verrattuna, mutta muutamassa kuukaudessa tämäkin tasoittui 
ja koen, että lääketieteen opiskelu Riiassa on antanut 
tarvittavat tiedot ja taidot Suomessa lääkärinä työskentelyyn. 
Tällä hetkellä olen pääsääntöisesti terveyskeskuksissa 
päivätöissä, joista viimeiset kaksi vuotta virassa Kauniaisten 
terveysasemalla. Toisinaan tulee lisäksi tehtyä päivystyksiä 
iltaisin/viikonloppuisin sairaaloissa. 
 
Vinkkejä nuoremmille opiskelijoille – ennen valmistumista 
kannattaa ainakin kesäisin tehdä amanuenssuureja ja 
kandintöitä mahdollisimman paljon. Mitä opintoihin tulee, ei 
muuta kuin tsemppiä puuduttavien ulkoa päntättävien 
prekliinisten oppiaineiden kanssa – lopussa kuitenkin kiitos seisoo. 
 
Liitekuvassa mukana myös Puck-koira, jonka adoptoimme Riiasta. Hänen lisäksi myös ruotsalainen vaimoni 
tarttui mukaan RSU:sta, joten voinen sanoa, että opiskeluvuosillani Riiassa tulee olemaan hyvin suuri vaikutus 
loppuelämääni.” 
 
 
Sonja Panigrahi, RiSLOn ensimmäinen puheenjohtaja ja perustajajäsen, valmistunut 2014: 

 
”Muistan ikuisesti sen pettyneen katseen, jonka histologian 
professori loi minuun ensimmäisenä opiskeluvuotenani kesken 
collon. Silloin ajattelin ensimmäisen, mutta en ainoan kerran, että 
entä jos minusta ei olekaan tähän.  
 
Oli loppusyksy 2008. Olin asunut Riiassa reilut puoli vuotta 
aloitettuani opiskelut aiemmin samana vuonna Riga Stradins 
Universityssa. Olin kautta aikain toinen suomalainen lääketieteen 
opiskelija RSU:ssa. Päätös ulkomaille lähtemisestä oli kypsynyt 
useiden sattumien kautta. Tuolloin suomalaisille opiskelijoille ei 
ollut olemassa opiskelijajärjestöä, jolta olisi saanut tukea ja 
opastusta käytännön asioihin ja esimerkiksi asunnon 
hankkimiseen. Opiskelijajärjestön perustaminen olikin yksi 
tärkeimpiä saavutuksia lääketieteen opintojeni aikana. Ylpeänä 
olen saanut seurata, miten järjestö on jatkanut ja kehittänyt 
toimintaansa. 
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Valmistumiseni jälkeen olen ollut Suomessa töissä kesästä 2014 alkaen. En vielä tiedä, minkä erikoisalan 
lääkäri minusta tulee isona, mutta tällä hetkellä erikoistun yleislääketieteeseen ja työskentelen Laajasalon 
terveysasemalla. Tein myös lyhyen sivuloikan päivystyspuolelle, mutta työskentely-ympäristönä pidän 
terveysasemasta enemmän. Nykyisessä työssäni parasta on monipuolisuus, potilaiden laaja ikäjakauma sekä 
ihanat ja ammattitaitoiset työkaverit. Koen, että yliopisto antoi vahvan teoriapohjan; käytännön taitoja 
opetellaan yhä joka päivä.  
 
Muistan Riiasta myös sen hetken, kun kuuden ja puolen vuoden jälkeen seisoin auditorion lavalla. Muistan 
vanhempieni katseet, kun nimeni lausuttiin ja sain diplomin käteeni. En ole ikinä ollut niin ylpeä mistään 
omasta saavutuksestani kuin silloin, kun ystäväni ja läheiseni olivat kanssani juhlistamassa tärkeää päivää. 
Haluaisin kaikkien opiskelijoiden tietävän, että niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, jokainen luettu oppikirja 
ja suoritettu tentti vievät lähemmäs unelmaa, joka lopussa tuntuu paremmalta kuin ikinä olisi voinut kuvitella. 
Vielä ei ole tullut sitä päivää vastaan, että olisin katunut tekemiäni valintoja.” 
 
Erkko Välimäki, valmistunut 2015: 

”Aloitin lääketieteen 
opiskelun Riiassa 41 -
vuotiaana vuonna 2009. 
Takana oli 11 vuoden ura IT-
alalla teknisissä hommissa. 
Kaipasin uutta työuraa ja 
uusia seikkailuja. 
Alkuperäinen suunnitelma oli 
lähteä Itä-Ukrainaan 
Luhanskiin valtion 
yliopistoon. Sain sieltä 
vastauskirjeen ja minut 
hyväksyttiin opiskelijaksi. 

Halusin oppia venäjää ja Itä-Ukrainassahan sitä puhutaan. Siskoni mies kuitenkin kehotti minua hakemaan 
paikkaa lähempää. Nettiä selaamalla päädyin hakemaan viime hetkillä Riikaan, siellähän on myös iso 
venäjänkielinen väestö. Olen kyllä kiittänyt lankoani useamman kerran.  

Kaiken kaikkiaan kuuden vuoden oleskelu Latviassa ja varsinkin lääketieteen opiskelu oli monipuolinen 
kokemus. Alussa olin hyvin kiinnostunut Latvian lähihistoriasta ja nykytilasta. Luin Jukka Rislakin teoksen 
Tapaus Latvia suurella mielenkiinnolla, ja olin tunnollinen ja innokas latviankielen opiskelija. Oli myös niitä, 
jotka virnuilivat, että pääaineeni yliopistossa oli latviankieli eikä suikaan lääketiede. Ryhmässämme oli hyvä 
henki ja vietimme iltoja toistemme luona illallisten ja baarirundien merkeissä. Viihdyin hyvin 15-20 vuotta 
nuorempien opiskelukollegojen seurassa. Tiemme kuitenkin erkanivat aina puolilta öin, jolloin nuoremmat 
kollegat jatkoivat baareihin ja minä kotiin nukkumaan. Omanikäistä seuraa sain, kun lyöttäydyin muutamaksi 
vuodeksi yhteen jännän anatomian opettajamme Dzintran kanssa.  

Vaikea mainita yhtä yksittäistä asiaa joka kuudesta vuodesta jäi päällimmäiseksi mieleen. Ehkäpä opintojen 
ja elämän rytmi. Aamupäivällä kliinisiä ryhmätunteja eripuolilla sateista Riikaa, Gailezersin loputtomat 
portaikot 8. kerrokseen, iltapäivällä pitkät juoksu- ja kävelylenkit upean koirani kanssa monissa Riian 
mahtavissa metsissä, lounaat opiskelukavereitten kanssa, pitkät illat opiskelun merkeissä omassa asunnossani 
Ilguciemsissä. Venäjää en vieläkään taida, mutta latvian kieli sujuu.  
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Valmistuin RSU:sta kesäkuussa 2015. Muita suomalaisia ei valmistunut silloin. Olinhan ollut 3. suomalainen 
opiskelija koskaan RSU:ssa. Heti valmistuttuani muutin Seinäjoelle ja aloin tehdä päivystyksiä Etelä-
Pohjanmaalla ja Vaasassa Attendon kautta. Päivät alkoivat noin tunnin automatkalla eri terveyskeskuksiin. 
Koirani Houpa sai päiväulkoiluttajan, joka oli välttämättömyys tässä tilanteessa. Silloin alkoi ammatin 
varsinainen opettelu. Attendo järjesti kaksi eri perehdytyspäivää Vaasan pääterveysasemalla kahden eri 
Attendon lääkärin vetämänä, jotka olivat antoisia. Potilaita minulla oli alussa noin kahdeksasta kymmeneen 
per päivä, myöhemmin 12-18. Kotiin saavuin noin klo 17:30-18:00. Sovimme Attendon kanssa, että pitäisin 
torstaina hengähdyspäivän ja sitten taas päivystäisin perjantaina ja lauantaina. Vaihtelua ja helpotusta pitkiin 
päiväaikatauluihin tuli, kun pääsin lääkäriksi Seinäjoella sotaveteraanien kuntoutuskeskukseen Kivipuroon, 
näitä päiviä minulla oli kaksi ja puoli viikossa. Töitä paiskin noin 45-50 tuntia viikossa, tämän päälle auton 
ratissa kuudesta kymmeneen tuntia viikossa. Kiertelin Vaasan, Kortesjärjen, Evijärven, Kauhavan, Alajärven, 
Ilmajoen, Kurikan ja Kristiinankaupungin terveyskeskuksissa. Aina ei mennyt hyvin, sillä sain muun muassa 
vastata pariin-kolmeen potilasvalitukseen, jotka tein yhteystyössä Attendon lääkärin kanssa.  

Helmikuusta 2016 lähtien tein töitä kolme kuukautta kiinnitettynä Virtain terveyskeskukseen. Aloin tehdä 
ajanvarausvastaanottoja, ja pääsin hiukan syvemmälle sisään yhteen terveyskeskukseen. Toukokuusta lähtien 
kolmen kuukauden kokeilin siipiäni toisessa kotimaassani Ruotsissa. Palvelin terveyskeskuslääkärinä 
Kiirunassa. Mukava ja tuottoisa kokemus, tällä kertaa Mehiläisen leivissä. Sain tutustua ruotsalaisiin TK-
käytäntöihin, ja vapaa-ajalla kiertelin hienoja tunturialueita Ruotsin ja Norjan puolella.  

Syyskuusta 2016 lähtien asun kumppanini kanssa Hämeenlinnassa, olen suorassa työsuhteessa kaupungilla ja 
työskentelen terveyskeskuslääkärinä. 40% työajastani toimin niin sanottuna virtuaalilääkärinä, analysoin ja 
reagoin sähköisiin potilaiden netissä täyttämiin oirearvioihin, jotka löytyvät osoitteesta minunterveyteni.fi. 
Ensivuoden puolella alan tehdä säännöllisiä potilaiden etävastaanottoja videoyhteyden välityksellä. 60% 
ajasta toimin tavanomaisena TK-lääkärinä. Koen jännittävänä olla mukana kehittämässä uusia 
palvelumuotoja perusterveydenhuoltoon.  

Erityisiä vinkkejä nuoremmille kollegoille ei ole. Pidän kuitenkin tärkeänä tehdä ensin amanuenssityötä 
somaattisella puolella, jonka jälkeen siirtyy kandilääkäriksi osastolle seuraavana vuonna. Itse tein virheen, 
sillä työskentelin manuna psykiatrian puolella, jonka jälkeen kandityön aloitus oli vaikeampaa. Lääketieteen 
opiskelu Riiassa on antanut hyvät tiedot Suomen lääkärintyöhön. Selvää on tietenkin, että Suomessa 
opiskelleet sopeutuvat paremmin Suomen työmarkkinoille, vertailu on vaikeaa ja se on yksilöistä kiinni. Riian 
lääkäreillä on varmasti ensimmäinen vuosi kriittinen – Suomen käytäntöjen opettelu tietenkin alkaa jo 
amanuenssivaiheessa. Latviasta valmistunut lääkäri tietenkin etenee työhaasteissa oman tuntuman mukaan ja 
hidastaa tahtia, jos tuntuu epävarmalta. Me Riian lääkärit tuomme oman kansainvälisen touchimme ja 
tietotaitomme suomalaisten potilaiden käyttöön!” 
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