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Hieman erilainen kevät
Linda Myllymäki

pyytää anteeksi ja antaa muille kömmähdykset 
anteeksi. Draaman lietsonta, muiden 
haukkuminen ja mustamaalaaminen ei ole tähän 
päivään mennessä koskaan tuottanut mitään 
hyvää. Sen sijaan toisten mielipiteitä 
kunnioittamalla, heitä auttamalla ja yhteen 
hiileen puhaltamalla saamme siirrettyä vuoria. 

Jokainen medisiinari, ja ihminen ylipäätään, 
on virheellinen yksilö. Meistä jokaisen tulisi 
säännöllisesti katsoa peiliin ja kysyä ”miten 
voisin kehittää itseäni tänään?” Uskon vahvasti 
jokaisen kykenevän itsetutkiskeluun ja 
tunnistamaan omat huonot ja hyvät puolensa. 
Kaikissa meissä on näitä molempia. Ollaan siis 
jatkossa armollisempia toisillemme. Kehitetään 
itseämme ja pyydetään apua, kun sitä 
tarvitsemme. Autetaan ja tarjotaan apua, myös 
sille naapurin vanhukselle, joka ei nyt pääse 
kauppaan. Keskustellaan yhdessä rauhallisesti ja 
kunnioittavasti. Haudataan kirveet. Näitä asioita 
toivon koko sydämestäni jokaiselta.

Vuoden 2020 kesä tuli kovalla vauhdilla ja 
tätä tekstiä kirjoittaessani istun terassilla 28 
asteen helteessä, pilvettömän taivaan alla. 
Täällä Tampereella järvivesien lämpötilat 
huitelevat ennätyslukemissa. Nautitaan tästä 
kesästä täysin rinnoin ja ladataan akut. Nähdään 
taas syksyllä!
P.s. Muistakaa aurinkorasvat ja päähineet! 

Tämä kevät ja hallituskausi alkoi hyvin erilaisissa 
merkeissä kuin kukaan olisi osannut odottaa. 
Maailmalla valloilleen pääsi tuo pieni pahainen 
K:lla alkava, jo kirosanaksi muodostunut korona. 
COVID-19 on pistänyt maailmankirjat sekaisin ja 
itse kullakin on välillä ollut nuppi kireällä kaiken 
ylimääräisen ressin takia. 

Kaikista medioista, ja yleisesti ottaen joka 
tuutista, tulee ulos lähinnä koronaan liittyviä 
lukuja, kuolleisuutta ja tartuntoja. Maat sulkevat 
rajojaan ja tapahtumat kielletään. Näin kävi 
myös meille RiSLOssa, kun suurin osa kevään 
tapahtumista jouduttiin perumaan. Onneksi 
alkukevääseen mahtui kuitenkin 
mieleenpainuvia tapahtumia. Näin myös fuksit 
saivat maistaa millaista opiskelu täällä voi olla, 
ennen kuin kaikki meni mullin mallin. 
Hallituksena toimintaan poikkeustilanteella on 
myös ollut omat vaikutuksensa. Pyrimme 
tiedottamaan parhaamme mukaan, tukemaan 
jäseniämme ja saimme järjestettyä pari 
kotiutusbussiakin Suomeen yhdessä 
suurlähetystön kanssa. Henkilökohtaisesti 
haluan kiittää kaikkia tähän osallistuneita. Oli 
hienoa, että saimme halukkaat RiSLOlaiset
lopulta kotiin. Loppukevät onkin kaikilla mennyt 
etäkoulun parissa.

Enempää en halua koronasta löpistä. Tuntuu, 
ettei voi keskustella viittä minuuttia ennen kuin 
jollain tavalla tuo viheliäinen virus tulee 
keskustelun osaksi. Lopun kirjoituksen omistan 
yhteishengen kasvattamiselle.

Poikkeustilanteen aiheuttama kurja olotila on 
näkynyt monien arjessa. On ollut riitoja ystävien, 
perheiden ja myös kollegojen kesken, mitä ei 
muuten ehkä olisi ollut. Omaa pahaa oloaan 
purkaa helposti muihin ihmisiin, varsinkin mikäli 
niitä normaaleja outletteja ei oikein ole. Neljän 
seinän sisällä oleminen ja sosiaalisten kontaktien 
vähentyminen on rankkaa kaikille.

Omalta osaltani toivon jokaiselta kanssa-
ihmisten kunnioitusta. En usko ihmisten 
pahuuteen tahallisena asiana. Jokainen meistä 
joskus päästää suustaan sammakoita ja tekee 
asioita, joita ei ole ihan loppuun pohtinut. 

Näistä kuitenkin tulisi jotenkin päästä yli, 

Kesäisin terveisin,
Linda Myllymäki,
Päätoimittaja

Kuva: Eveliina Nokelainen
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Puheenjohtajan terveiset
Juuso Tähkäpää

Suomen Medisiinariliiton kevätkausi alkoi varsin 
mukavasti liiton 50 vuotisjuhlia järjestelen ja 
juhlien Helsingissä helmikuussa. 
Edunvalvontajärjestön hallituslaisena aina toivoo 
että ei massiivisia tulipaloja synny. No, kiitos 
tästä COVID-19. 

Hallitus on vanhaan tapaan kokoustanut kerran 
kuukaudessa, mutta kaikki kokoukset ovat olleet 
etänä. Tämän vuoden kevätliittokokous 
järjestettiin myös etänä ja tämän kruunasi 
aidoissa liittaritunnelmissa myös etäsitsit. 
Syysliittokokous Turussa suunnitellaan 
aikataulun mukaan, eli 14-15.11.2020. 

Suurin osa suunniteluista projekteista ovat 
edelleen käynnissä, mutta elävän 
pandemiatilanteen mukaan aikataulut 
viivästyvät. Epätietoisuus miten pandemia elää 
ja etenee on varmaan kaikille instansseille suurin 
haaste. 

Kandin työoppaan 2020 tekeminen on nyt työn 
alla. Kuntaneuvottelun ja Lääkärisopimuksen 
viivästyi, mutta nyt uuden sopimuksen 
valmistuttua tämä projekti voi vihdoin edetä.  

Etätiedotustilaisuudet ovat tuoneet paljon 
positiivista mentaliteettia, vaikka kevään ja 
kesän tapahtumat ovat peruttu. Kesätyö 2020-
projekti on työllistänyt Medisiinariliiton 
hallitusta aktiivisesti. Tämä on siis täysin uusi 
mentorointiprojekti 4. ja 5. vuosikurssin 
kandeille. Projektin ideana on tuoda tukea 
kesätöihin, ja projekti lähti vallan mainiosti 
käyntiin. Yhteistyötä on tehty NLY:n, 
Duodecimin ja Lääkäriliiton kanssa. 

Hyvää kesää kaikille! 

Tervehdys RiSLOlainen! Kun nyt luet tätä 
Lapsusta, olet selvinnyt kevätsemmasta sekä 
etä- ja joskus epäkouluajasta. Kevät on ollut 
todella kummallista aikaa ja hyvin moni 
varmana ja itsestäänselvänä pidetty asia on 
yhtäkkiä käännetty päälaelleen ja lähes kaikki 
on peruttu tai ainakin siirretty johonkin hamaan 
tulevaisuuteen...

Itse olen kokenut etäkoulun ja kaiken 
koronasäädön todella kuormittavaksi ja samoja 
fiiliksiä on varmasti paljon liikkeellä muillakin. 
Onneksi kesäkelit on olleen enimmäkseen 
erinomaiset, uiminen, grillaaminen yms
aktiviteetit edistävät palautumista!

RiSLOn syksyn ohjelmaa suunnitellaan 
vähitellen ja sitä toteutetaan niin paljon kuin 
tilanne vaan sallii. Vuosijuhlat jouduttiin 
valitettavasti tältä vuodelta perumaan 
kokonaan – erityisesti taloudellisista syistä on 
parempi perua ne nyt hyvissä ajoin kuin 
odottaa viime hetkelle.

Toivotan joka ikiselle hyvää ja rentouttavaa 
kesää ja tsemppiä kesäduuneihin! Nauttikaa 
paljon jäätelöä, auringonpaistetta ja jos 
mahdollista raikasta meri- tai järvi-ilmaa!
Juuso, PJ

SML-edustajan terveiset
Emma Siili
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Juuso Tähkäpää
Puheenjohtaja

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Purjehdus hyvässä seurassa.

Mikä on lempi jäätelösi?
Creamyn mudcake tai sitten B&J:n se 
keksisuklaa, nam!

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Valkoviini.

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
No tietenkin Suomen kesä! :D Sauna ja kaunis
mökkimaisema! Riiassa parasta on Jurmalan
upeat rannat. 

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Lintu.

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
Ilon kautta!

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Kokonaisvaltainen mökkeily.

Mikä on lempi jäätelösi?
Tää on vaikee. Classicin kerrossuklaa. 

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Hmm.... GT, ajaton klassikko.

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Suomessa saaristo, yleisesti sijainnista
riippumatta saunominen ja uiminen.

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Vesinokkaeläin.

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
Palju on ihmisen parasta aikaa.
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Reetta Pelkonen
Varapuheenjohtaja
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Laura Tuomela
Pääsihteeri

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Paras aktiviteetti golf ja rentoutumistapa 
saunominen kavereiden kanssa.

Mikä on lempi jäätelösi?
Salmiakki.

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Orange lonkero.

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Kesällä parasta Suomessa: Luonto, mökkeily ja 
Lahen satama. Riiassa parasta kesällä: kelit, 
illanvietto sataman aallonmurtajalla ja Rislon
mökkiviikonloppu.

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Kauris.

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
Work smarter not harder.

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Kaikenlainen urheilu ja ulkoilu, tänä kesänä 
varsinkin pyöräily.

Mikä on lempi jäätelösi?
Mikä milloinkin, kaikki maistuu kesällä.

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Kylmä ja kuohuva.

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Suomessa uudet perunat ja mansikat, Riiassa 
puistot ja rannat.

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Jokin metsän asukki.

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
Ilon kautta!

Markus Myllykangas
Rahastonhoitaja
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Linda Myllymäki
Päätoimittaja

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Töissä oleminen.

Mikä on lempi jäätelösi?
Mango-meloni.

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Olut.

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Suomessa: niittykukat, mökki, perhe ja kaverit
Riiassa: terdet, sää. 

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Kaveri sanoi että olisin kissa. Mutta en tykkää 
kissoista. Varmaan siili.

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
May your coffee be strong and your Monday be 
short.

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Mökkeily ja vaeltaminen, sekä yleisesti ottaen 
koirien kanssa metsässä samoilu. Mikään ei 
tyhjennä omaa mieltäni yhtä hyvin kuin luonto 
kaikkine äänineen ja maisemineen.  

Mikä on lempi jäätelösi?
Varmaan vaniljajäätelö kinuskilla.

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Kaikki raikas uppoaa kesällä hyvin. Aina 
mehuista siiderien kautta kuohariin.

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Suomessa parasta on ulkona liikkuminen 
ystävien ja perheen kanssa, meillä on upeita 
maisemia patikointireittien varsilla! Riiassa pidän 
siitä, että lämpö tulee aikaisemmin.

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Pesukarhu. Koen, että se on oma sieluneläimeni. 
Ovat sopivan pörröisiä, älykkäitä ja pienellä 
asenteella varustettuja otuksia.

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
Mikä ei tapa, vahvistaa. 

Emma Siili
SML-edustaja

RiSLO Lapsus Calami 1/2020 8

Kuva: Jan-Erik Berg

Kuva: Karoliina Myllymäki



RiSLO Lapsus Calami 1/2020

Juulia Yliluoma
Tapahtumavastaava 

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Mökillä saunominen ja uiminen sekä luonnossa 
liikkuminen!

Mikä on lempi jäätelösi?
Mango-meloni

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Pepsi Max tai Happy Joe

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Suomessa yöttömät yöt, Riiassa meren rannalla 
makoilu sekä vanhassa kaupungissa käppäily

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Delfiini

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
Live a good story

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Ehdottomasti saunominen ja uiminen! Toimii 
ympäri vuoden, mutta kesäisin tulee uitua ja 
saunottua lähes päivittäin. Kesäisin yritän myös 
nähdä Suomessa uusia söpöjä paikkoja niin 
paljon kuin töiltä vaan ehtii. Viimeisin ihana 
löytö oli Stentorpin lammastila Paraisilla, 
idyllisempää paikkaa on vaikea löytää.

Mikä on lempi jäätelösi?
Kolmen kaverin vadelma-valkosuklaa-jäätelö on 
jo vuosia ollut lempijäätelöni ja nyt tänä kesänä 
sitä saa purkin lisäksi myös irtomyynnistä, 
wuhuu!

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Lempi kesäjuoma on Aperol spritz, mutta 
rannalla ystävien kanssa mikä tahansa jääkylmä 
juoma maistuu taivaalliselta!

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Parasta kesällä Suomessa on ystävien ja perheen 
näkeminen. Suomessa oleminen on nykyään sen 
verran harvinaista herkkua, etten kaipaa mitään 
kovin erikoista tekemistä. Suurin osa ajasta 
menee Suomessa töissä ja sekin on kivaa. On 
mahtavaa päästä töihin ja uuden oppiminen ja 
käytännön työskentely on mieletön etuoikeus.
Riiassa kesäisin parasta on ravintolat ja terassit 
ja niiden halvat hinnat :D. Kesällä suosittelen 
reissaamaan pienen matkaa ja menemään 
melonta-retkelle Gauja-jokeen. Maisemat 
jokireitillä on upeat ja matkan varrella on paljon 
pieniä valkoisia uimarantoja, joissa voi pitää 
eväs- ja juomataukoja ja pulahtaa välillä veteen.

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Ehdottomasti delfiini, 
koska rakastan uimista. 
Delfiinit ovat lisäksi 
sosiaalisia ja älykkäitä.

Mikä on oma mottosi 
tai mietelauseesi?
”Haaveita on olemassa juuri
siksi, ettei tultaisi me liian 
aikuisiksi.” – Pikku Myy

Meeri Savela
Tapahtumavastaava 
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Elli Kivelä
Hallituslainen

Mikä on kesäloman paras aktiviteetti ja 
rentoutumistapa?
Töiden jälkeen sauna ja uinti.

Mikä on lempi jäätelösi?
Kesällä mehujäät (leppis ja amppari), talvella 
kolmen kaverin korvapuustijätski!

Mikä on lempi kesäjuomasi?
Kakola brewingin Metka gose ja vadelmainen 
Vautsi sour. 

Mikä on parasta kesällä Suomessa ja Riiassa?
Kesäyöt ja -työt. Jäätelö, lämpö, saunominen ja 
uiminen <3.

Jos olisit eläin, mikä olisit?
Delfiini.

Mikä on oma mottosi tai mietelauseesi?
Elämä on laiffii.
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ENSIMMÄISTEN VIIKKOJEN 
TAPAHTUMAT FUKSIN SILMIN
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Ensimmäiset viikot Riiassa
Kim Kontio

Fuksiaisten ja kick-offien myötä 
ryhmähenkemme tiivistyi entisestään, kun 
meidät jaettiin joukkueisiin. Joukkueen oli määrä 
keksiä tiimille yhtenäinen teema. Asut tiimille 
löytyivät helposti Humanasta, jossa oli 
sattumalta euron päivät, joten suunnistusasuille 
ei jäänyt paljon hintaa. Joukkueen kanssa 
suunnistettiin ympäri vanhaa kaupunkia ja 
suoritettiin erinäisiä tehtäviä rastivahtien 
arvostellessa suoritukset. Suorituksiin saattoi 
saada hieman nostetta, kun lahjoi rastivahteja. 
Suunnistus huipentui fuksikasteeseen, jossa 
meidät kastettiin RiSlon jäseniksi pitkän puheen 
ja valan saattelemana.

Näiden viikkojen myötä uskaltaisin jo sanoa 
löytäneeni elinikäisiä ystäviä. Aika Riiassa on 
mennyt kuin siivillä. Suomalainen yhteisö oli 
vielä tiiviimpi, mitä olin kuullut. Yllätyin siitä, 
kuinka nopeasti kotoutuminen Riikaan tapahtui.

Muutto Riikaan sujui helposti saavuttaessa 
lautalla ja autolla Suomesta. Rimissä käydessä 
huomasi heti muutamia tuttuja tuotteita, mitä 
saa myös Suomesta, kuten Valion jogurttia ja 
Fazerin leipää. Kaupassa leivänpäällisiä 
ihmetellessä muutama paikallinen tuli jopa 
neuvomaan mitä m mikäkin tuote on. Sai 
vaikutelman, että latvialaiset ovat ystävällisiä.

Myöhemmin tämä mielikuva latvialaisista 
muuttui. Huonekalujen hakeminen Ikeasta oli 
helppoa, vaikka Ikean työntekijöiden huomasi 
välttelevän turistin näköisiä ostajia. 
Myöhemmin ruokakaupassa käydessä saikin 
huomata, että niin paljon suomalaisia tuotteita 
ei Latviassa myydäkään. Moni on jäänyt 
kaipaamaan xylitol-purkkaa, karjalanpiirakoita 
ja maitorahkaa.

Muihin suomalaisiin tutustuminen oli 
helppoa. RiSlo oli tehnyt valmiiksi whatsapp-
ryhmän samaan aikaan aloittavista 
suomalaisista fukseista. Whatsapp-ryhmän 
kautta sai helposti sovittua tapaamisen muiden 
aloittavien suomalaisten kanssa. Lisäksi 
tutorvastaava oli tehnyt pienemmät kahden 
fuksin tutorryhmät, joissa oli myös kaksi 
suomalaista RiSlon tutoria. Tutorryhmässä 
tutorit kyselivät jo ennen muuttoa tuntemuksia 
opiskeluiden aloituksesta jne.

Fuksi-sitseillä meille opetettiin sitsaamisen
saloja ja pöytäetikettejä. Mukana sitseillä oli 
tietenkin fuksi-infotilaisuudessa saamamme 
laulukirjat, joista laulettiin lauluja uusilla 
sanoilla, tutulla melodialla. Sitsien ruoka oli 
hyvää, jokseenkin viilentynyttä, mikä sopiikin 
sitsien luonteeseen.

Fuksi-sitseillä pääsi tutustumaan paremmin 
myös muihin RiSlolaisiin. Sitsien jälkeen oli 
mukavat jatkot RiSlolaisille varatussa 
anniskeluravintolan yläkerrassa.
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RISLOSSA TAPAHTUU
Muita tapahtumia
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RiSLO goes – Bilisturnaus 26.2.2020
Aleksi Ojuva

RiSLOn ihka ensimmäinen Running Dinner
järjestettiin huhtikuisena lauantaina! Tätä voisi 
melkeinpä tituleerata yhdeksi RiSLOn
parhaimmista tapahtumista.

Running Dinner on nimensä mukaan liikkuva! 
Juosta ei kuitenkaan tarvinnut. Youth reporter
määrittelee sivustollaan tapahtuman näin: “The
Running Dinner, also known as progressive
dinner (US) or safari supper (UK), is an 
interactive three-course-menu prepared and 
eaten at the residences of different hosts. Each
course is held in different places, and in each
place you have possibility to meet new people.”

Tapahtumassa liikuttiin siis pareittain, joista 
jokainen valmisti arvonnan tuloksena joko alku-, 
pää- tai jälkiruoan. Ruokalaji oli tiimin itse

Uudet fuksit oli opetettu sitsaamaan, ja Kick
offissa oli taisteltu verisesti himoitusta voittajan 
tittelistä. Helmikuuhun mahtui kuitenkin vielä 
tapahtumia. Oli aika rentoutua ja ottaa taukoa 
biletyksestä biljardin merkeissä. Rislon
tapahtumavastaavat olivat jälleen onnistuneet 
järjestämään hienon illan, jossa sekä uudet että 
vanhat Rislolaiset ottivat mittaa toisistaan 
lyömällä palloja pussiin Vanhan kaupungin 
ytimessä. 

Biljardia pelattiin pareittain useita muita 
pareja vastaan pöytiä vaihdellen. Jokaisen pelin 
voittajat kirjattiin ylös ja kyllähän siinä sen 
myötä myös kilpailuvietti heräsi ja pakko siinä 
oli hermoja rauhoittaakseen yksi huurteinen 
ottaa. Pelaamisen ohessa ehti myös mainiosti 
löytää uusia tuttavuuksia ja kilpailijoita. 
Voittajat veivät kotiin suuren kunnian ja pienen 
palkinnonkin. 

RiSLOn Running dinner 7.4.2020
Iida Lagerroos

ESSOTE 27.2.2020
Tuomo Halonen

Essoten kynät, karkit ja kaatoviini Essoten
konkarilääkäri Gärdström ja rekrykoordinaattori
Pöysä kävivät kouluttamassa Rislolaisia Opera
hotellissa palliatiivisten hoitojen saloista ja 
Essoten työmahdollisuuksista. Erinomaisia 
luentoja kuunnellessa oli mukava imeskellä 
tarjottuja salmiakki- ja hedelmänamuja. Tyhjän 
karkkilaatikon, kynien ja avainnauhojen lisäksi 
käteen jäi iso kourallinen vinkkejä potilaiden 
kohtaamiseen ja hoitoon sekä yleiskuvaus 
monipuolisista työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksista Etelä-Savon 
ytimessä. Ilta huipentui kolmen ruokalajin 
illalliseen, viinilasilliseen ja antoisaan 
keskusteluun kollegoiden kesken. Iso kiitos 
järjestäjille ja vieraille!

Kuva: Elina Huusko
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Tapahtuman järjestäjä ja Rislon maukas 
tapahtumavastaava Juulia Yliluoma ja lisäksi 
Matilda Hooli ja minä saavuimme hiljaiseen 
Omas Briljantsiin. Kukaan muu ei ollut paikalla! 
Naureskelimme ettei kukaan muu uskalla saapua 
paikalle, mutta puolen tunnin odotuksen jälkeen 
baariin alkoi tipahdella muita pelottomia 
rislolaisia (pääosin ensimmäisen vuoden 
opiskelijoita, propsit!). 

Olin jo elätellyt toiveita musavisan 
voittamisesta koska tiesin olevani paras meistä, 
mutta valitettavasti nuoremmat opiskelijat 
pieksivät minut ja veivät 10 euron Stockmannin 
lahjakortin nenäni edestä! Vanhentunut 
musiikkitietoisuuteni ja pari siideriä allani eivät 
tällä kertaa riittäneet Oltermannin ja Oivariinin
voittoon, nyyh. Musavisan voittaja, herra Joel 
Merikanto, toivottavasti nautit juustostasi, minä 
en. Häviöni aiheuttamasta katkeruudesta 
huolimatta loppuilta sujui mukavasti uusien 
opiskelijoiden kanssa rupatellessa ja Omas
Briljantsin ruokia ja juomia naatiskellessa.

valittavissa. Jokaiselle ruualle oli varattu kahden 
tunnin syömis-/seurusteluaika, minkä jälkeen 
jatkettiin seuraavaan kohteeseen. 

RiSLOlaisia oli mukana kaiken kaikkiaan 
yhteensä 18 paria. Jokainen ruokalaji nautittiin 
kahden muun tiimin kanssa, joka kerta eri 
porukalla! Tapahtuma mahdollisti siis hyvää 
ruokaa, mahtavaa seuraa ja itselle 
tuntemattomiin RiSLOlaisiin tutustumista! Oli 
myös kivaa päästä näkemään kollegoiden Riika-
koteja. 

Tapahtuma oli oikein onnistunut! Tätä saamme 
toivottavasti lisää jatkossa, suosittelen 
ehdottomasti osallistumaan! Tapahtuma voisi 
kaivata myös lisää miespuolisia kokkeja ;)

Kiitos tapahtumajärjestäjät, upea illallisseura 
ja erityisesti ihana drinkkimaster kokkiparini 
Manta <3.
4. semman semmaemäntä Iida
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RSU:n sähköposti tipahti postilaatikooni: 
loppusemesteri on peruutettu! Korona-kauhun 
keskellä kukaan ei tiennyt mitä tehdä, jäädäkkö
Latviaan vai Suomeen!? Valinnan vaikeus. 
Paniikki! Uskaltaako ulkona enää liikkua? 

Kolme urheaa rislolaista kuitenkin uhmasivat 
pelkoaan ja saapuivat musavisaan Riian 
vanhaan kaupunkiin Omas Briljantsiin. 
Musavisa järjestettiin seuraavana iltana 
sähköpostin saapumisesta. Musavisa jäikin 
kandiaisia lukuun ottamatta viimeiseksi Rislon
tapahtumaksi kevätlukukautena 2020 (koska 
korona).

Musavisa 12.3.2020
Aleksandra Saltychev

Kuva: Manta Toriseva

Kuva: Juulia Yliluoma
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Erityiskiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille, 
teitte loistavaa työtä! Jatkot Fukušimassa kera 
saunan, uinnin ja pauhaavan musiikin olivat 
myös superhauskat vaikkakin vähemmän 
elegantit :D

Meitä valmistui 20 uutta lääketieteen- ja 
hammaslääketieteen kandidaattia, onnea vielä 
kerran jokaiselle! Upea saavutus <3
Juulia Yliluoma, semmaemäntä
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RiSLOn kevätkokous 18.4.2020 - etänä
Linda Myllymäki

Tänä vuonna kevätkokous toteutettiin kokonaan 
etänä vallitsevan koronatilanteen takia. Kokous 
sujui mallikkaasti ja oli mukavan kompakti 
kokonaisuus. Farsseilta vältyttiin ja asiat saatiin 
käsiteltyä oikein sujuvasti. Kiitos vielä omasta 
puolestani kaikille osallistujille!

Ei toistoa saa
Variointeja vaan
Juuri tällaista kauneutta
Ei saa samanlaista
Tartutaan kii
Painetaan sydämiin
Tämä hetki
Tämä onniSe tuli tervehtimään
Ei se pitkäksi jää
Siis sulje jo muut
Anna itsesi nyt
Tartutaan kii
Painetaan sydämiin
Tämä hetki
Tämä onniKaikki oikein on nyt
Olet selviytynyt
Muistatko silloin
Sua itketti illoin
Tartutaan kii
Painetaan sydämiin
Tämä hetki
Tämä onni-Chisu, Onni

Pidin puheen Kandiaisissamme 14.3.2020, mutta 
puhuminen tuntui vaikealta ja sanat olivat 
kadoksissa, joten jätin puhumisen vähemmälle ja 
lauloin yllä olevan laulun. Onni -laulun sanat 
tuntuivat kuvaavan täydellisesti sekä mennyttä 
preklinikkaa ja stressaavia ensimmäisiä 
opiskeluvuosiamme että vallitsevaa 
maailmantilannetta. Korona-tilanne oli aivan 
alussa ja mistään ei tiedetty mitään. Tunnelmat 
olivat sekavat; samaan aikaan oli huoli läheisistä 
ja pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta, 
mutta samalla olin myös hilpeä ja onnellinen; 
odotetut ja ansaitut juhlamme olivat vihdoin 
täällä! Tuntui merkityksellisemmältä kuin 
koskaan kokoontua pienellä porukalla yhteen ja 
unohtaa kaikki muu hetkeksi ja juhlistaa 
saavutustamme. 

Ilta Avalonissa läheisten ihmisten, kuplivan ja 
naposteltavien kanssa oli täydellinen. Lämmin 
kiitos vielä kaikille, jotka olitte mukana 
juhlistamassa Kandiaisiamme, ilta oli 
ikimuistoinen! 

Kandiaiset 14.3.2020
Juulia Ylliluoma

Kuva: RiSLO
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RISLO EDUSTAA

SML vuosijuhlat 8.2.2020
Elli Kivelä

Yhdessä workshopissa käytiin läpi mihin SML:n
kuuluisi ottaa kantaa ja käyttää resursseja, 
toisessa miten saada lisää opiskelijatapahtumista 
alkoholittomia tai alkoholia käyttämättömille 
ystävällisimpiä ja kolmannessa pohdittiin kuinka 
saada kandiseurat tai medisiinarit mukaan tasa-
arvotapahtumiin, esim. pride, ja miten lisäisi 
tietoutta medisiinareille muunsukupuolisista ja 
kuinka kohdata heitä vastaanottotilanteessa. 
Lopuksi käytiin läpi yhdessä jokaisen workshopin 
pohdinnat. Oli mielenkiintoisia aiheita ja 
keskusteluja. Onnistuneen tapaamisen jälkeen 
muiden suunnatessa kohti 
opiskelukaupunkejaan menimme kolmikkona 
Sompasaunaan, jossa nautimme kuumista 
saunoista ja kylmästä merivedestä.

Semmaloman jälkeen ehdittiin vajaa viikko 
pahentua Latviassa, kun piti jo palata Suomeen. 
Erään joulukuisen pitkälle venyneen illan jälkeen 
Tommi nimittäin ilmoitti, ei vaan itsensä, vaan 
myös minut Suomen Medisiinariliiton 50-vuotis 
vuosijuhlille. 

Upeaakin upeampia daameja, komeita 
herrasmiehiä, kohtuullisia määriä 
alkoholiannoksia, hyvää ruokaa ja ehdottomasti 
paljon laulua! Niistä on hyvät vuosijuhlat tehty. 
Vieraita oli saapunut niin läheltä kuin kaukaa. 
Illan aikana ehti tapaamaan vanhoja tuttuja, 
sekä kaveeraamaan uusien ihmisten kanssa. 
Ihmetystä herätti myös täysin vegaaninen menu, 
joka osoittautui erittäin positiiviseksi 
yllätykseksi.

Pääjuhlan jälkeen tanssi jatkui 
medicinarklubben Thoraxin tiloissa aamun 
pikkutunneille asti. Meitä siellä oli 
tanssittamassa bändi, joka kuulemma on 
soittanut linnan juhlien jatkoillakin. Huippua!

SML kevätliittokokous 28.3.2020 - etänä
Linda Myllymäki

SML kandiseurojen tapaaminen 9.2.2020
Tommi Raudasoja, 6. vsk opiskelija

Rauhaisan SML 50 v. vuosijuhlien jälkeisenä 
aamuna kiskoimme aamiaisen leipäläpeemme ja 
suuntasimme Elli Kivelän kanssa kohti 
Sörnäisissä sijaitsevaa LKS kerhotilaa, Euphoriaa. 
Matkalla pelastimme rakkaan 
puheenjohtajamme, Juuso Tähkäpään, hyisestä 
vesisateesta Kampissa. Kerhotilalla oli uupuneita 
medisiinareita kaikkien kandiseurojen 
hallituksista. Alkusanojen jälkeen kävimme 
vuorotellen kandiseurojen kuulumisia. 
Mieleenpainuvimpina uutisina jäi KuoLO:n
kertomus tekemästään tarjouksesta karting-
radasta mahdolliseksi tulevaksi kerhotilaksi, 
Thoraxin harmittelut kerhotilansa naapur(e)ista, 
ja muistaakseni tamperelaiset harmittelevat, 
että heidän dekaani on diplomi-insinööri 
taustaltaan. Meidän kuulumisessamme 
huikkasimme puolivitsinä, että meillä on KGB:lle 
työskennelleitä proffia. Esittelyjen ja 
kuulumisien jälkeen jakaannuimme kolmelle 
workshopille käymään läpi ajankohtaisia asioita. 

Koronan takia moni tapahtuma keväältä 
peruttiin tai järjestettiin etänä, näin myös SML 
kevätliittarit. Ennen tapahtumaa jännitettiin, 
kuinka kokous onnistuu verkossa. Osanottajia oli 
runsaasti ja etäyhteydet toimivat mallikkaasti. 
SML hallitus, FiMSIC ja YAVA esittivät vuoden 
2019 toimintakertomuksensa ja virallisemman 
osuuden jälkeen osanottajat jaettiin pienryhmiin 
pohtimaan eri teemoja, kuten miten 
medisiinariliitto voisi vaikuttaa opetukseen 
lääketieteellisissä tiedekunnissa koronan 
aiheuttaman kriisitilanteen aikana sekä mitä 
muuta tukea voisi olla mahdollista tarjota. 

Illalla kokouslaiset kutsuttiin vielä etäsitseille. 
Osallistuneena voin sanoa, että tämä oli 
mielenkiintoinen, mutta yllättävän toimiva tapa 
sitsailla poikkeusoloissa! Osanottajia sitseillä oli 
vähän, mutta tunnelma sitäkin tiiviimpi.
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Varaslähtö kandikesään
Jaakko Nieminen

Tyypillinen potilas sisätaudeilla on 
komplisoituneesta sydämen vajaatoiminnasta 
kärsivä potilas, jonka nestelastia lähdetään 
purkamaan diureeteilla. Käytännössä osastolle 
päätyvät potilaat ovat kuitenkin niin 
monisairaita, että saman osastojakson aikana 
tulee käyntisyyn ohella hoidetuksi niin 
sepelvaltimotauti, kihti, kuin pissatulehduskin. 
Toinen usein osastolla toistuva potilastyyppi on 
kaatuileva vanhus pitkän lääkelistan kanssa. 
Särmästi käyty farman kurssi alkaa viimeistään 
tässä vaiheessa kantaa hedelmää. Kun on 
jonkinlainen perstuntuma siitä, mitkä lääkkeet 
voivat aiheuttaa esim. ortostatismia tai jalkojen 
voimattomuutta, pääsee hoidossa jo hyvään 
alkuun. Aina edes lääkemuutokset eivät tuo 
toivottua tulosta, jolloin tutkimuksia joutuu 
laajentamaan esim. sydämen ultraan tai ASO-
taudin jatkoselvittelyihin. Joskus oppikirjaohjeita 
esim. verenpainesuositusten suhteen joutuu 
oikeassa elämässä soveltamaan, jos tämä takaa 
potilaan toimintakyvyn ilman riskikaatumisia. 

Kokonaisuutena koronakevät jäi 
kokemuksena plussan puolelle. Työt tarjosivat 
juuri sitä kullanarvoista käytännönkokemusta, 
joka etäopiskelussa jää väkisin uupumaan. 
Lisäksi kokemus sisätautipotilaiden hoidosta on 
aina hyödyksi omasta tulevaisuuden 
erikoisalasta riippumatta. 

Toivotan tsemppiä kesätöihin kaikille tämän 
kesän kandeille! Nuoremmille kollegoille 
suosittelen lisäämään Terveysportin ja 
UpToDaten hoitosuositukset päivittäisiin 
kirjanmerkkeihin. Hyvin valmistauduttu on 
puoliksi tehty säästäen tulevaisuudessa paljolta 
stressiltä.

Alun perin omana suunnitelmana oli tutustua 
pääsiäislomalla tulevan kandikesän tk-
vuodeosastotyöhön. 9-semmalaisena olin 
ehtinyt saada kandiluvat taskuun juuri parahiksi 
tätä ennen. Onni onnettomuudessa, koronan 
mullistettua kevätlukukauden tunnetuin 
seurauksin tämä parin viikon tutustumisjakso 
venyi lopulta 2,5 kuukauden mittaiseksi 
työputkeksi. Tähän ryhtyessä oli tietysti 
odotettavissa, että työpäivien jälkeen illat 
tulisivat täyttymään kouluhommista - urakasta 
sietokyvyn rajoilla, johon 5-vuoden opiskelija ei 
ole joutunut sitten 2-vuoden kurimuksen (vai 
joko muistot ovat kultaantuneet? :D). Kevään 
edetessä ja päivänvalon lisääntyessä urakasta 
selvisi kuivin jaloin, vaikka kieltämättä 
kuukaudet menivät pienoisessa sumussa. 
Onneksi opettajat olivat tällaisena 
poikkeusaikana joustavia, joskin lisätöiden ja 
kotitehtävien määrä vaihteli paljon kursseittain.

Kuinka kaikki sitten töissä meni? Itse en ollut 
tehnyt yhtäkään amanuenssuuria pohjille 
sisätautien puolella, joten sydänsairaiden 
munuaispotilaiden hoitaminen vaati todella 
astumista oman mukavuusalueen ulkopuolelle. 
Ensimmäiset pari viikkoa menivät pyörällä 
päästä tutustuessa työnkuvaan, jossa oma 
kärsivällisyys ja hyvä seniorituki olivat 
avainasemassa. Uusina asioina tulevat niin 
suomalaisen hoitoketjun käytänteet, sähköisten 
reseptien tekeminen kuin myös hirvittävän 
pitkät lääkelistat täynnä tuntemattomia 
kauppanimiä – siis kaikkea sellaista, jotka 
ulkomailla opiskeleva joutuu alussa kohtaamaan 
eri lähtökohdista verrattuna kotimaassa 
opiskeleviin kollegoihin. Kahden seuraavan 
viikon aikana alkaa iskeä kotiin mukana kulkeva 
stressi ensimmäisten itsenäisten päätösten 
oikeellisuudesta. Näistäkin selviää tarkkuudella, 
asioiden selvittämisellä hoitosuosituksista sekä 
tarvittaessa seniorikonsultoinnilla. Toisen 
kuukauden aikana töihin alkaa jo tulla rutiinia, ja 
siitä alkaa nauttia, kuitenkin oman kokemuksen 
rajallisuuden yhä tiedostaen.
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5. Kandin korona-arkea
Sini-Tuulia Kilpeläinen

Voitte uskoa, että suojatamineiden jatkuvasti 
päälle pukeminen turhauttaa. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että turvallisuus ennen kaikkea; kyllä se 
korona susirajankin löytänee! 

Kandin arki voi ajoittain olla stressaavaa. On 
äärimmäisen tärkeää, että osaa pyytää - ja 
tarpeen tullen vaatii - apua. Kyseessä on 
potilaan hyvinvointi ja sinun jaksamisesi. Eräs 
kollegani täällä Joensuussa muistutti, että 
lääkärikandeus on vasta oikeus harjoittaa 
ammattia, ei oletus, että kaiken jo osaisi. Toinen 
kollega muisteli, kuinka epävarmuuden sieto 
lääkärin työssä oli aluksi vaikeaa. Allekirjoitan 
heidän molempien aatteet. Epävarmuus 
päätöksiä tehdessä on ajoittain raastavaa. Tieto, 
että ei tiedä kaikkea on vieläkin hankalampaa. 
Tämän vuoksi apu ja toinen mielipide hankalia 
potilaita hoitaessa on äärimmäisen tärkeää –
varsinkin kandivaiheessa. Lakaiskaamme siis 
liiallinen ylpeys pois ja olkaamme rehellisesti 
hauraita tarpeen tullen.

Nyt on upeita mahdollisuuksia oppia uutta, 
niin kandina kuin amanuenssinakin.  Surffaile 
alalta toiselle. Hae laajalti kokemusta. Rohkene 
myös sinne, mikä pelottaa.  

Miltä kuulostaisi ohjenuora: ”Tiedä paljon, 
mutta ymmärrä myös tietämyksesi rajat. 
Kiinnostu oppimaan uutta ja laajentamaan 
tietämyksesi rajoja. Pohdiskele tapahtunutta; 
mitä opin, mitä voisin oppia? Ole 
myötätuntoinen.”

Se on itseasiassa viisauden kolmiulotteinen 
määritelmä. 

Covid-19 on myllertänyt meidän kaikkien 
elämässä. Useimmat meistä ovat jättäneet 
kotinsa Latviassa ja matkustaneet Suomeen. Niin 
minäkin. Ikävöin Latviaa, ystäviäni, Riikaa sekä 
LÄHIOPETUSTA. Onnekseni olen kandivaiheessa, 
joten töiden löytäminen on suhteellisen 
helppoa. Voin siis ottaa tästä harmillisesta 
tilanteesta kaiken irti ja kehittää itseäni 
lääkärinä Suomessa.

Heti karanteenin suoritettuani tulin 
Joensuuhun kandiksi terveyskeskuksen 
akuuttivuodeosastolle, minne olin jo ennen 
koronaa suunnitellut pääsiäislomalla meneväni. 
Koronan vuoksi jäin pidemmäksi aikaa töihin, 
kerkesinpä muutamia päiviä tuurailla 
neurologisen kuntoutusosaston lääkäriäkin. Halu 
keskussairaalaan kuitenkin veti puoleensa ja 
hain neurologialle. Neurologialla olen 
työskennellyt neurologisella 
akuuttivuodeosastolla ja neurologian 
päivystyksessä. Olen mm päässyt näkemään 
aivoinfarktin liuotuksen, potilaan aivokuolleeksi 
toteamisen ja harjoittelemaan 
lumbaalipunktioita. Olenpa ollut myös mukana 
(katselijan roolissa) diagnosoimassa 
tautitapausta, jota ei edes UpToDate:sta löydä. 

Töideni ohella olen tehnyt päivystyksiä 
konservatiivisella puolella. Päivystyksen 
potilasmateriaalini on pääasiassa sisältänyt hyvin 
tyypillisiä potilaita: sydämen vajaatoimintoja, 
keuhkosairauksien pahenemisvaiheita, 
rintakipuilijoita sekä infektioita. Haastavaa 
päivystäessä on juurikin diagnostiikka. Potilaat 
ovat usein vanhoja, muistisairaita tai 
huonokuuloisia. Korona suojavarusteet eivät 
ainakaan helpota vanhusten kanssa 
kommunikointia tai tutkimista. Usein onkin niin, 
että labrat, kuvantamiset ja status kertovat 
enemmän kuin tuhat sanaa potilaan kanssa. 

Koronan vuoksi päivystys on jaettu likaiseen 
ja puhtaaseen puoleen. Vähäisetkin hengitystie 
oireiset tai kuumeilijat ohjataan likaiselle 
puolelle. Tätä tekstiä kirjoittaessani Pohjois-
Karjalassa ei ole yli kahteen viikkoon todettu 
yhtäkään covid-19 tapausta. 
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Kuulumisia valmistumisen jälkeen
Susanna Luontola

Kevät toi tullessaan koronaviruksen myös 
Lappiin. Epidemian alkuvaiheessa uusia 
ohjeistuksia tuli melkein päivittäin ja niiden 
omaksuminen oli välillä haastavaa muun työn 
ohessa. Uusiin käytäntöihin ja vaihtuviin 
toimintatapoihin kuitenkin sopeuduttiin 
nopeasti ja tarkasti. Kollegojen kanssa yhdessä 
toimiminen ja toisten tukeminen korostuivat 
kiireen keskellä. 

On ollut hienoa huomata, että opiskelu 
Riikassa on ollut todella hyvää ja antanut hyvät 
tiedot ja taidot yleislääkärin työtä ajatellen, 
mutta paljon on vielä opittavaa ja kerrattavaa. 
Suomen järjestelmään sopeutuminen on ollut 
luontevaa ja helppoa. Rovaniemellä on tullut 
vastaan paljon ulkomaalaistaustaisia ja eri 
kulttuureista olevia potilaita ja talven 
sesonkiaikana oli paljon turistejakin. Siinä 
mielessä kansainvälisestä opiskelutaustasta ja 
kielitaidosta on ollut paljon hyötyä. Toivon, että 
jokainen rohkeasti luottaisi omaan taitoonsa 
valmistumisen jälkeen ja ottaisi vastaan 
senioreiden antamia tärkeitä käytännön vinkkejä 
sekä omaksuisi lääkärin asenteita ja arvoja. 
Vastavalmistuneelta ei vaadita täydellistä 
osaamista ja suurin osa mistä yleensä joutuukin 
kysymään, liittyy käytännön asioihin eikä 
niinkään lääketieteelliseen osaamiseen. Pidä siis 
mieli avoimena ja ole aina valmis kehittymään!

Kaiken kaikkiaan tämän vuoden aikana on 
tapahtunut paljon. Olen saanut uusia ystäviä 
työkavereista, olen kehittynyt lääkärinä hurjasti, 
saanut uusia kokemuksia potilastilanteista ja 
tärkeitä oppeja senioreilta. Työt jatkuvat täällä 
vielä tämän kesän ja sitten pienen lomailujakson 
jälkeen suuntaan takaisin etelään kohti uusia 
haasteita ja seikkailuja. ☺
28.6. 2020 Rovaniemellä,
Susanna Luontola

Tasan vuosi sitten pitkäaikainen unelma vihdoin 
toteutui. Valmistujaisjuhlissa jännitettiin 
diplomien jakoa ja hatun heittoa läheisten ja 
ystävien kanssa. Tunnelma valmistujaispäivänä 
oli kuuma, hikinen ja odotuksia täynnä oleva. 
Tunne kun diplomin sai käteen, oli mahtava ja 
sanoinkuvaamaton. Meni hetki ennen kuin 
tajusin mitä oli tapahtunut. Siitä päivästä lähtien 
elämässä kääntyi uusi sivu, opiskelijaelämä sai 
jäädä Riiassa taakse ja kauan odotettu työelämä 
sai alkaa Suomessa. 

Kesällä rentouduin, lomailin ja tein 
satunnaisia päivystyksiä Porissa. Syyskuun alusta 
olin sopinut aloittavani 9kk 
terveyskeskuspalvelujakson Rovaniemen 
terveyskeskuksessa. Lappi on ollut aina lähellä 
sydäntäni ja muutto Lappiin oli sen vuoksi 
mieluisa. Pääsin vihdoin tekemään töitä ja 
samalla nauttimaan Lapin tuntureista, 
värikkäästä ruskasta, kunnon talvesta ja kesän 
yöttömistä öistä. 

Terveyskeskustyö alkoi mukavasti. Sain heti 
alusta asti hyvän perehdytyksen ja minulle oli 
sovittu oma tutor, joka on toiminut ohjaajanani 
koko tk-jakson ajan. Tutortunteja oli aluksi 
useammin ja myöhemmin noin kerran 
kuukaudessa. Tutortunneilla olen saanut itse 
päättää aiheet, joita olemme käsitelleet ja olen 
saanut täällä mielestäni todella hyvää ohjausta. 
Seniorituki on hyvää - jokaisessa 
aamumeetingissä voimme konsultoida 
kokeneempia kollegoja ja jokaisena päivänä joku 
lääkäreistä toimii konsulttina, jolta saa 
tarvittaessa apua nopeastikin vaikka kesken 
vastaanottotilanteen. Tavallisen vastaanottotyön 
lisäksi työnkuvaani kuuluu äitiys- ja 
lastenneuvolatoimintaa, kiirevastaanottoa, 
päivystystyötä Lapin keskussairaalassa ja 
konsulttina toimimista. Ilmapiiri töissä on hyvää. 
Tavalliset vastaanottoajat ovat 30min ja 
vuosikontrolleihin aikaa on varattu 60min. Työn 
ohessa on ollut tärkeää pitää huolta myös 
omasta jaksamisesta. Minun kohdallani tämä on 
tarkoittanut luonnossa liikkumista ja 
rentoutumista, riittävästä unesta huolehtimista 
ja terveellistä ruokavaliota.
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KONKARILÄÄKÄRI LÖPISEE
Miten Potilaan luonne vaikuttaa kivun ilmaisuun, 

vanhan lääkärin mietteitä
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Hilkka Tamminen 
Lääket lis. 1980, Lääket tri, 
Geriatrian erikoislääkäri, Psykiatrian erikoislääkäri, 
Työnohjaaja
Tampereella 13.7.2020

sairaalajakson jälkeen taas hakeutunut 
ensiapuun, hän katsoi, kuka oli hoitanut 
potilasta viime aikoina ja määräsi, että hänen 
piti ottaa tämä ihminen erityisen huolenpidon 
kohteeksi. . ” Vaikka soittaisit joka päivä ja hän 
kävisi joka viikko vastaanotollasi, pidät huolen, 
että hän pysyy pois ensiavusta ellei todella ole 
tullut jotakin uutta sairautta.” Sitten kun 
huolehdin niin kuin oli käsketty eräästä vanhasta 
rouvasta, niin apulaisylilääkäri huolestui jo 
minun jaksamisestani, kun tämä rouva ei sitten 
tullut edes silloin kun olisi pitänyt sairaalaan, jos 
Tamminen ei ollut töissä. 

Kerran eräs vanha nainen oli hyvin turvaton ja 
kivulias ja jatkuvasti pyysi hoitajaa luokseen. 
Sitten olimme esimieheni kanssa sitä mieltä, että 
nyt hän tekee kuolemaa ja lopetimme kaikki ei 
välttämättömät lääkkeet. Sitten taloon oli 
koulutettu vapaaehtoisia saattelemaan kuolevaa 
ihmistä istumalla heidän luonaan ympäri 
vuorokauden 8 tunnin vuoroissa; aika raskas työ. 
Pyysin tälle henkilölle tämän 
erityissaattohoidon. Aina kun hän avasi 
silmänsä, joku oli hänen luonaan. Yllättäen hän 
rupesikin virkistymään ja saimme odotuksen 
aikana selville syynkin. Hänen käyttämänsä 
epilepsialääkkeen pitoisuusvastaus tuli ja se oli 
aivan liian korkea. Mutta jotain hämmästyttävää 
oli tuon 2 viikon saattelun aikana tapahtunut, 
hän ei enää koskaan ”turhaan” soitellut hoitajaa. 
Puolen vuoden kuluttua hän alkoi sitten tehdä 
kuolemaa vakavaan sairauteen, mutta ei enää 
tarvinnut erityissaattohoitoa. Kokemus oli 
antanut hänelle turvallisuudentunteen.

Vuosien työkokemuksen jälkeen olen 
halunnut kertoa nuorille lääkäreille, että älkää 
väheksykö sen auktoriteetin voimaa, joka on 
teille annettu. Kun pidät potilaasta huolen niin, 
että hän tietää, että yrität tosissasi, se oikeasti 
kantaa häntä. Ja se kokemus palkitsee myös 
sinut.

Pohdiskeluni tästä aiheesta on syntynyt 
lääkärinurani alkuvaiheessa, jolloin työskentelin 
vanhustenhoidon ja pitkäaikaishoidon parissa. 
Tällöin monisairaat potilaani kärsivät usein 
vakaviin sairauksiin liittyvistä kivuista ja 
kuoleman hoito oli myös keskeinen osa työtäni. 
Lääkärin työn oppiminen vaati myös paljon 
nöyryyttä. Esimerkiksi silloin kun havaitsin, että 
perushoitajat tietävät ennen minua kuka 
seuraavaksi kuolee. Vastaus siihen miksi he 
tietävät enkä minä oli kuitenkin selvä: he 
koskevat potilaaseen avustaessaan ja 
hoitaessaan häntä ja tuntevat näin käsissään 
potilaan kivun, kun taas minä seison ja 
keskustelen ja tutkin käsin joitakin valittuja 
asioita, mutta en tartu potilaaseen avustaakseni 
häntä. Tietolähteeni on usein 
sairauskertomuksissa esim. tutkimusten osalta 
ja keskusteluni ei aina johda tiedon ytimeen, 
koska potilaiden viestintä on varsin 
persoonallista.

Jaan potilaiden kivun viestinnän kolmeen 
erilaiseen ryhmään ja tietenkin kaikkea on 
niiden väliltä. 
1) Tavanomainen kivun viestintä, jolloin 
koemme, että meidän on helppo ymmärtää 
miten kivulias ja sairas potilaamme on. Myös 
hoitajat ja läheiset arvioivat hänen kipuaan 
samalla tavalla.
2) Ahdistuneen ja pelokkaan potilaan viesti 
kivusta tuntuu liioittelevalta ja hän valittaa 
toistuvasti kipujaan ja vaivojaan. Hoitajatkin 
kyllästyvät siihen ja kokevat valitukset 
turhauttavina. Nämä ihmiset tuntuvat 
turvattomilta ja tarvitsevat psyykkistä tukea 
jaksaakseen sairauden kanssa. Liiallinen 
valittaminen aiheuttaa myös riskin, että kun 
sitten tulee jotakin uutta vakavaa, emme 
reagoikaan siihen niin kuin pitäisi.

Sairaalani ylilääkärillä oli erikoinen tapa. Jos 
havaittiin, että joku potilas oli heti 
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3) Annoin nimeksi ”Suomalainen sisu” niille 
potilaille, jotka eivät myöntäneet kipuaan vaan 
käyttivät henkisen energiansa kivun 
vastustamiseen. 

Eräänä aamuna hoitajat ottivat minut 
aamukahvilla puhutteluun: ” kuuleppas Hilkka 
laita nyt sille XX:lle kunnon kipulääkitys”. Minä 
teen työtä käskettyä ja kysyn vanhan rouvan 
kivusta ja saan vastaukseksi ” ei ole kipuja, 
hoitajat ovat hyviä ja lääkkeet sopivia”.  Ja 
huomenna saan ”nuhteet” hoitajilta. Sitten 
ponnisteltuani ja tutkittuani potilasta löysin jo 
minäkin sen kivun ja sen syynkin. 

Kerran minulle siirrettiin toisesta sairaalasta 
miespotilas. Olin lukenut huolellisesti paperit ja 
tiesin vakavan sairauden ja sen, että hän ”ei 
koskaan ollut kipeä”. Kun sitten tapasin hänet, 
hän ei ollutkaan sellainen kuin sairauskertomus 
kertoi vaan hyvin kivulias ja henkisesti 
romahtanut. Otin puheille hänen tyttärensä ja 
kerroin hänelle, että jos diagnoosini hänen 
isänsä luonteesta on oikea, isä kuolee 3 
vuorokauden kuluessa. Nyt oli mennyt kaikki 
voima kivun vastustamiseen ja hän kuoli 3 
vuorokaudessa. Sain kuitenkin antaa hänen 
tyttärelleen tiedon siitä, että nyt on aika 
hyvästellä isä. 

Kun ”vaimo sitten pakottaa suomalaisen 
sisun” lääkäriin, vastaukset eivät oikein kerro 
totuutta ellei ota kunnolla selville, mistä se 
vaimo on nyt niin huolestunut. Ja miten nämä 
ihmiset sitten erotetaan niistä muista, jos ei ole 
ketään/mitään, joka kertoo, millaisesta 
henkilöstä on kyse ja lääkärillä on kiireinen 
vastaanotto ja edellinen oli ehkä ”sairausloman 
hakija”?

Tässä vanhan geriatrin mietteitä potilaista ja 
heidän erilaisuudestaan ja kivun viestinnästä. 

Ja vielä pieni tarina huolellisesta kandista. Potilas 
oli hakeutunut selkäkivun takia ensiapuun. 
Selkää ei kuvattu, kun edellinen kuvaus oli pari 
kk aiemmin. Potilaan ”pää meni sekaisin” 
kipulääkkeiden ja parkinsonin taudin lääkkeiden 
yhdistelmästä. Päätä sitten selvitettiin 
psykogeriatrialla. Huolellinen kandi nosti paitaa 
ja tutki selän ja löysi oudon kulman selästä, 
kuvautti selän ja lähetti hoitoon kirurgille. Tätä 
ennen oli siis hukattu 2 kuukautta aikaa potilaan 
saamatta oikeaa hoitoa. Kannattaa siis tutkia 
potilas huolellisesti.
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Juha Rautava
Ensihoitaja, Päijät-hämeen Pelastuslaitos

Otan esimerkiksi elottomat potilaat, ja kerron 
esimerkin sieltä, missä olin töissä.
AHK (nykyinen häke) antaa kiireellisen tehtävän.
Aina ei edes tiedetty mikä kohteessa odottaa.
Ajetaan kohteeseen 40km (oli usein vaikea 
löytää, koska ei ollut kännyköitä, tai navigointia. 
Oli hyvä paikallistuntemus ja kunnalta saadut 
kartat).. Niin lujaa kuin se auto vaan kulki ja 
uskalti ajaa.
Kohteessa havaitaan, että potilas on sinertävä ja 
ei hengitä.
Nostetaan potilas paareille ja laitetaan autoon.
Kuski eteen ja apumies taakse -menetelmällä 
lähdetään kaahaamaan kohti terveyskeskusta 
vieläkin lujempaa, kun ajettiin kohteeseen.
Takana apumies paineluelvyttää potilasta ja 
välillä suhauttaa ilmaa palkeesta potilaan 
suuhun.
Kun päästään terveyskeskukseen, potilas 
kannetaan paareilla sairaalan sängylle ja 
elvytystä jatketaan painelemalla. Lääkäri laittaa 
potilaalle (vainajalle) tiputuksen ja annostellaan 
natriumbikarbonaattia 100ml iv. 
Sen jälkeen 10 minuuttia huonolla menestyksellä 
intubaatio yrityksiä (kukaan ei yleensä ventiloi 
välillä)…
Turhautuneena todetaan potilas menehtyneeksi. 
Laitetaan vainaja, leuka sidotaan sideharsolla, 
jotta suu pysyy kiinni, samoin nilkat jottei jalat 
aukea, jotkut tufferit silmien päälle, puetaan 
vainajan paitaan ja lappu varpaaseen.
Kohdataan omaiset ja pahoitellaan kun oli 
hiekkatie ja parivuotta vanha ambulanssi, niin ei 
päästy kovempaa.
Säilytetään vainajaa huuhteluhuoneessa 2-3h 
silta varalta, jos se ei ollutkaan kuollut vielä ja 
nousee vaikka kahville. Viedään vainaja terkkarin
kylmiöön, kun ollaan varmoja exituksesta.

No mikä tässä oli hyvää? 
- Ambulanssi oli heti valmiina vaikka seuraavalle 
elvytykselle (ei tarvinnut kuin pestä ambu ja 
kädet).

Hyvät lääketieteen opiskelijat !
Kiitän saamastani arvokkaasta 

mahdollisuudesta kertoa teille hieman ”vanhan 
ajan”  sairaankuljetuksesta. En mene kuitenkaan 
hevos- tai aasi ajalle, vaan lähimenneisyyteen, 
jolloin olen itse aloittanut ammatissa, jossa 
edelleen viihdyn.

Olen aloittanut oppisopimuksella 
sairaankuljetuksessa v 1989, 
lääkintävahtimestari-sairaankuljettajatutkinnon 
suoritin 1989-1991, pelastajan tutkinnon 1993-
1994, hoitotason ensihoitajankoulutus 1999-
2000, amk sairaanhoitajan tutkinnon aloitin 
innokkaasti, mutta into hyytyi ja jätin sen 
kesken.. Hiukan harmittaa, mutta mielestäni en 
saanut amk-sh opiskelusta irti sitä mitä olisin 
halunnut.

Olen ollut, ja olen edelleen, Päijät-hämeen
pelastuslaitoksella hoitotason ensihoitajana 
vuodesta 1996. Sitä ennen olin yksityisellä 
sairaankuljetuksella töissä vähän siellä täällä, 
lähinnä Hämeessä ja Keski-Suomessa.
Tays päivystyksessä ja obduktiossa tuli myös 
vierailtua keikkailun merkeissä.
YK-joukoissa pyrähdin 1995-1996 Zagreb 
Croatia.
No se minusta ja taustoista.

Kun kirjoitan tätä juttua, en voi olla 
tuntematta, kuinka sitä on tullut auttamattoman 
vanhaksi.
Kun mietin omaa koulutustani ja vertaan sitä 
nykykoulutukseen tunne vain syvenee.
Kun mietin... (en uskalla enää!) 

Mitä oli sairaankuljetus silloin, kun olen 
aloittanut 1989?
Karkeasti voitiin mielestäni jakaa suomi kahteen 
osaan. Oli Uudenmaan ja Helsingin ambulanssit 
ja sitten landen sairaankuljetusajoneuvot.
Lisäksi oli myös yksittäisissä pelastuslaitoksissa ja 
yksityisillä-yrityksillä hieman omaa sävellystä 
hoitovälineistä ja osaamisesta, mutta varsinaista 
yhdenvertaisuutta tai linjaa ei mielestäni ollut.
Omasta puolestani tuntuma oli se, että ” jos joku 
oli kuollakseen, se kuoli”. 
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tarkoituksenmukaista lääkettä potilaan tilasta 
riippuen.. Adrenalin, amiodaron, lidocain, 
liotusaineet, verenpainetta tukevat lääkkeet, 
sedatiivit, relaxantit, kipulääkkeet ja melkein 
kaikki mitä apteekin hyllyltä löytyy...
Stabiloidaan verenkierron ja hengityksen 
elpymisen jälkeen potilaan tila turvallisen 
kuljetuksen takaamiseksi. 
Laitetaan potilas hengityskoneeseen ja jos 
ensihoitolääkäriä huvittaa voi hän laittaa 
invasiivisen verenpaineen mittauksen 
(arteriakanyyli, elikkäs leikkisästi artsikka).
Luonnollisesti potilaasta on jo otettu vähintään 
12 kytkentäinen ekg ja se on lähetetty tulevan 
hoitolaitoksen kardiologille/stemipäivystäjälle. 
Samoin on keretty tutustumaan potilaan 
sairaushistoriaan, koska nykyteknologialla 
päästään sisälle potilastietojärjestelmiin jo 
kentällä. 

Okei.. No nyt sitten voitais lähtee pikkuhiljaa 
valumaan sinne sairaalan suuntaan. Kiitellään 
veparit ja kehutaan maasta taivaaseen hyvin 
tehdystä vapaaehtoistyöstä.
Matkalla tehdään ennakkoilmoitus tulevaan 
hoitolaitokseen, jotta siellä on keretty rauhassa 
valmistautumaan tulevaan potilaaseen (saapuu 
32 minuutin päästä).
Laitetaan radio yle klassiselle ja rauhoittavan 
Shubertin säestyksellä matkataan kohti 
auringonlaskua.
Potilaan luovuttamisen jälkeen pidetään pieni 
priiffaus ja todetaan ”tämmöisiähän nämä 
päivittäis tilanteet ovat” mutta hyvin meni.

Keikan jälkeen huolletaan autoa 1.5 h kun kaikki 
hoitokamat on kuin lastenhuone 4v synttäreiden 
jälkeen.

Mikä oli hyvää?
- Potilas selvisi esim. PCI jälkeen työelämään tai 
jatkaa ansaittuja eläkepäiviä pikku lääkityksen 
turvin.
-Viranomaisketju toimi saumattomasti 
maallikoista mestareihin.
- Täytettiin tietyt laatukriteerit.
- Toimittiin turvallisesti (riittävästi 
henkilökuntaa, potilaslähtöisesti).

Mikä huonoa?
- ?

- Opittiin ajamaan helkkarin lujaa.
- Kukaan ei koskaan kyseenalaistanut 
toimintaamme.
- Kukaan ei myöskään jäänyt kitumaan 
mihinkään teholle, koska lopputulos oli jo selvä 
sillä hetkellä kun ihminen meni elottomaksi.

Mikä oli huonoa?
- Kaikki mikä liittyi potilaan hoitoon, 
riskinarvioon, jälkipyykkiin.

Nykyään meno onkin sitten jo hiukan 
toisenlaista!
Ihminen menee elottomaksi pienellä 
paikkakunnalla jossa VPK.
Häke tunnistaa puhelussa nopeasti 
äkkielottomuuden. Laittaa vasurilla hälytyksen 
700A ja jatkaa puhelua. Antaa elvytysohjeet 
maallikolle.
Ensihoitoyksiköt lähtevät korkeintaan 60 sek
viiveellä ja kohteeseen pyritään hälyttämään 
aina lähin yksikkö.
Paikallinen VPK saa myös hälytyksen. 
Ensivastekoulutettuja vapaaehtoisia tavoittaa 
potilaan muutamassa minuutissa. Heillä 
automaattisydäniskuri joka tunnistaa 
kammiovärinän ja iskee värinän pois, tai jatkavat 
potilaan elvytystä (PPE) värinästä huolimatta (jos 
VF ei käänny tai ylipäänsä lähtörytmistä 
huolimatta mikäli potilas eloton).
Antavat infon kohteeseen hälytetyille yksiköille 
tavattuaan potilaan.
Kohteeseen usein hälytetään myös 
ensihoitolääkäri, joko ilmojen halki tai 
maayksiköllä.
Lääkäri voi ohjeistaa yksiköitä (myös VPK) 
toimimaan tietyllä haluamallaan tavalla yhteisen 
viranomaisradioverkon (VIRVE)kautta.
Kaikki yksiköt toimivat samalla kanavalla ja 
voivat siten kommunikoida keskenään.

Kun ensimmäinen ensihoitoyksikkö tavoittaa 
potilaan, elvytystä jatketaan edelleen. Jos 
yksikössä käytössä esim. LUCAS 
paineluelvytyslaite asennetaan se painelemaan 
potilasta. Kytketään potilas 
puoliautomaattidefibrillaattoriin. Reagoidaan 
arytmioihin.
Varmistetaan ilmatie joko intuboimalla tai 
igelillä. 
Avataan pari suoniyhteyttä (jos ei saada 
suonyhteyttä niin I.O) ja annetaan
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Pieni pohdinta tähän loppuun.
Nykyään ensihoidon laatukriteerit on todella 
korkealla. Tämän päivän ensihoitajan täytyy olla 
moniosaaja alallaan.
Täytyy hallita lähes kaikilta terveydenhuollon / 
sosiaalitoimen erikoisaloilta erittäin paljon.
Voisi sanoa synnytyksestä (mukaan lukien 
ehkäisyvalistus ja vauvanteko) kuolemaan 
(myös hautaukseen liittyvät järjestelyt) väliltä 
kaikki.
Täytyy tietää eri viranomaisten toimintatapoja 
koskevat asiat (kuka johtaa tilannetta poliisi, 
pelastus yms).
Ballistiikkaa ja ajoneuvojen teknisiä 
ominaisuuksia on hyvä tietää (miten joku 
vammamekanismi syntyy, tai minkälaista 
kudostuhoa tekee 762 cal hirvikiväärin 
täysvaippaluoti lävistäessään vatsanpeitteet).

Olen ollut yli 30v ensihoidossa tulee minulle joka 
työvuoro jotain uutta, vaikkakin se olisi vain 
pientä, mutta silti...

Ammatti on joka päivä uuden oppimista, mutta 
siinä on myös sen suola.
On hyvä olla itselleen armollinen!
Epäonnistumiset ovat myös arkipäivää. Olen 
oppinut ottamaan opikseni ihmisten / potilaiden 
moninaisuudesta ja kuinka kaikkia ei voida 
hoitaa samalla tavalla. Virheitä, tahdittomuutta, 
empatianpuutetta, kyynisyyttä olen taas oppinut 
varomaan.
Selviytymisessä työssä auttaa läheiset välit 
työkavereiden kanssa ja hyvä ( joskus rankkakin ) 
huumori.
Palkkaa olisi kiva saada lisää !!!!

Toivotan teille kaikille reipasta mieltä 
opintoihinne!

Kunnioittaen:  Juha Rautava
Ensihoitaja
Päijät-Hämeen Pelastuslaitos
www.phpela.fi
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Lääkehiilen annostelu myrkytystilanteessa 
tajuissaan olevalle potilaalle hoito-ohjeen 
mukaisesti. Keuhko-obstruktion hoito 
salbutamoli-ipratropiumbromidi –inhalaatiolla 
konsultaation perusteella.
Lisäavun hälyttäminen aina peruselintoimintojen 
häiriötilanteessa tai korkeariskisen oireen takia. 
Asianmukaisen ensihoitokertomuksen 
täyttäminen ja raportointi ylemmän hoitotason 
yksikölle sekä vastaanottavaan hoitolaitokseen.
Ennakkoilmoituksen tekeminen kaikista 
korkeariskisistä potilaista (A-kuljetus). 
Terveydenhuollon tukitehtävien hoitaminen 
kenttäjohtajan tai tilannekeskuksen 
määräyksestä. Muut ensihoitopalvelun 
kenttäjohtajan (L4) tai tilannejohtajan (L5) 
määräämät tehtävät. Päivystävän lääkärin 
konsultaatio epäselvissä X-5 -tilanteissa ja 
kaikilla X-8 -tehtävillä 2(3).

HOITOTASO
Hoitotason ensihoitaja vastaa potilaan hoidosta 
H+P -yksikössä. Korkeariskisen tai 
peruselintoimintojen häiriötilanteessa potilaan 
hoito toteutetaan H-henkilön toimesta, P toimii 
tällöin kuljettajana. Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveysyhtymän ensihoitopalvelussa 
hoitotasoisella ensihoidolla tarkoitetaan 
perustason toimenpiteiden lisäksi seuraavaa 
palvelutasoa: 
Sokkisen tai elottoman lapsen pinnallisen 
laskimon kanylointi.
Vena jugularis externan kanylointi elottomalla 
potilaalla.
I.O.-yhteyden avaaminen elottomalla potilaalla 
itsenäisesti ja muilla konsultoiden.
Elottoman intubointi suun kautta Adrenaliinin ja 
amiodaronin käyttö elvytystilanteessa 
itsenäisesti hoito-ohjeen mukaisesti.
Syvästi tajuttoman potilaan (=GCS 3) 
hengitystien turvaaminen nieluun asetettavan 
supraglottisen hengitysputken avulla, muilla 
konsultaation perusteella (sedaatio).

Tässä Päijät-Hämeen hoitotason velvoitteet 
pohdittavaksi verraten siihen, että vuonna 1989 
riitti sairaankuljettajaksi B/C luokan ajokortti!

PÄIJÄT-HÄMEEN ENSIHOITOPALVELUN 
HOITOTASOT PERUSTASO
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 
ensihoitopalvelussa perustasoisella ensihoidolla 
tarkoitetaan seuraavaa palvelutasoa: 
Potilaan tutkiminen ja tilanarviointi; 
peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen 
ja lisäavun hälyttäminen tarvittaessa. Aikuisen 
pinnallisen perifeerisen laskimon kanylointi ja 
kristalloidi-infuusion aloittaminen. Happihoidon 
aloitus korkeariskisellä potilaalla tai 
peruselintoimintojen häiriötilanteessa 
Painanta – puhallus -elvytyksen toteuttaminen 
sekä kammiovärinän defibrillointi neuvovalla 
defibrillaattorilla.
Hengitystien avaaminen manuaalisesti sekä 
hengitysteiden imu ja vierasesineen poisto 
Heimlichin manööverilla/selkäiskuilla tajuissaan 
olevalla potilaalla.
Maski-palje –ventilaation toteuttaminen sekä 
nieluputken käyttö elottomalla tai huonosti 
hengittävällä potilaalla.
Elottoman aikuisen hengitystien turvaaminen 
supraglottista hengitysputkea käyttäen. 
Vammapotilaan tukeminen tyhjiöpatjalla ja 
kovakaulurilla, murtuminen lastoitus sekä 
hypotermian ehkäisy käyttäen asianmukaista 
suojausta.
Hypoglykemian tunnistaminen ja korjaus iv-
glukoosilla tai im-glukagonilla konsultaation 
perusteella.
Kouristavan potilaan hoito bukkaalisella
midatsolaamilla hoito-ohjeen mukaisesti 
Rintakipuisen potilaan tutkiminen 14-
kytkentäisellä EKG:llä, nitrosuihkeen ja ASA:n
käyttö hoito-ohjeen mukaisesti.
Vaikean anafylaktisen sokin hoito im-
adrenaliinilla hoito-ohjeen mukaisesti.
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postresuskitaatiotilanteessa itsenäisesti hoito-
ohjeen mukaisesti ja muuten konsultoiden. 
Tajuttoman, huonosti hengittävän tai uhkaavan 
hengitystietukos -potilaan hengitystien 
turvaaminen sedaatiossa orotrakeaalisella
intubaatiolla konsultoiden.

Veri-kaasuanalyysin ottaminen ja tulkinta.
Intuboidun tai supraglottisella hengitysputkella 
hoidetun potilaan kytkeminen respiraattoriin 
hoito-ohjeen mukaisesti.
Sedaation toteuttaminen intuboidulla potilaalla 
propofoli-infuusiota käyttäen hoito-ohjeen 
mukaisesti.
Pitkittyneen kouristelun hoito fosfenytoiinilla
hoito-ohjeen mukaisesti konsultoiden. 
Hengitysvajauspotilaan hoito NIV- tai CPAP-
moodia käyttäen hoito-ohjeen mukaisesti. 
AMI/UAP-potilaan hoito nitraatti-infuusiolla ja 
metoprololilla hoito-ohjeen mukaisesti 
itsenäisesti ja muiden lääkitysten konsultointi. 
I.v-ASA:n käyttö tarvittaessa (jos p.o ei 
mahdollista) itsenäisesti. 
STEMI-potilaan trombolyysihoidon
toteuttaminen konsultoiden.
Epäillyn syanidi-myrkytyksen vasta-ainehoidon 
toteutus hydroksikobalamiinilla itsenäisesti 
hoito-ohjeen mukaisesti.
Naloksonin ja flumatseniilin annostelu opiaatti-
tai bentsodiatsepiini-intoksikaatiossa itsenäisesti 
hoito-ohjeen mukaisesti. Natriumbikarbonaatti-
infuusion aloitus todetussa vaikesssa
metabolisessa asidoosissa, hyperkalemiassa tai 
trisyklisten antidepressanttien aiheuttamassa 
vakavassa intoksikaatiossa hoito-ohjeen 
mukaisesti. 
Ulkoinen tilapäistahdistus itsenäisesti hoito-
ohjeen mukaisesti.
Hätäkardioversio kenttäanestesiassa itsenäisesti 
hoito-ohjeen mukaisesti ja kiireellinen 
kardioversio konsultoiden.
Neulatorakosenteesi itsenäisesti 
jänniteilmarinnan hoito-ohjeen mukaisesti.
Neulakoniotomia hätähengitystienä itsenäisesti 
hoito-ohjeen mukaisesti.
Toimiminen ensihoitopalvelun tilannejohtajana 
(L5) kenttäjohtajan määräyksestä.
Toimiminen monipotilas- tai 
suuronnettomuustilanteessa hoitojohtajana (tai 
tilanteen mukaan luokittelu-/kuljetusjohtajana). 

Normoventilaation turvaaminen kapnografialla
arvioiden intuboidulla tai supraglottisen
hengitysputken asennuksen jälkeen 
manuaalisesti ventiloidulla potilaalla.
Murtuneen tai poispaikoiltaan olevan 
raajan/nivelen paikalleen asettaminen 
kipulääkityksen (alfentaniili) avulla itsenäisesti.
Rintakipuisen potilaan hoidon aloitus itsenäisesti 
suonensisäisellä morfiinilla hoito-ohjeen 
mukaisesti, jatkohoidon toteutus konsultoiden 
nitraatti-infuusiolla sekä iv-enoksapariinilla ja 
metoprololilla.
G10 annostelu hypoglykemiassa suoneen 
itsenäisesti.
Salbutamoli ja ipratropiini tai vastaavat 
valmisteet inhaloiden obstruktiossa itsenäisesti 
sekä iv-kortikosteroidin käyttö hoito-ohjeen 
mukaisesti.
Kipu- ja pahoinvointilääkitysen aloitus 
itsenäisesti hoito-ohjeen mukaisesti, jatkohoito
konsultoiden.
Loratsepaami ja midatsolaami suonensisäisesti 
kouristelun hoidossa itsenäisesti hoitoohjeen
mukaisesti.
Muut lääkeaineet konsultoiden CPAP-hoidon 
aloitus itsenäisesti hoito-ohjeen mukaisesti ja 
jatkohoito konsultoiden.
Nenä-maha- tai suu-mahakatetrin asettaminen 
itsenäisesti poislukien tajuton vammapotilas. 
Ulkoinen tilapäistahdistus konsultoiden.
Hätäkardioversio kenttäanestesiassa 
konsultoiden. Neulatorakosenteesi
konsultoiden. Toimiminen monipotilas- tai 
suuronnettomuustilanteessa L4:n määräämässä 
johtotehtävässä (luokittelu-, kuljetus- tai 
hoitojohtaja).
Muut ensihoitopalvelun kenttäjohtajan (L4) tai 
tilannejohtajan (L5) määräämät tehtävät 3(3).

VAATIVA HOITOTASO 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 
ensihoitopalvelussa vaativalla hoitotasoisella 
ensihoidolla tarkoitetaan perus- ja hoitotason 
lisäksi seuraavaa palvelutasoa: 
I.O.-yhteyden avaaminen kriittisesti sairaalla 
potilaalla itsenäisesti sekä luuydinkanavan 
puudutus tajuissaan olevalla.
V.jugularis externan kanylointi kriittisesti 
sairaalla potilaalla. Nestehoitoon 
reagoimattoman matalan verenpaineen hoito 
noradrenaliini-infuusiolla.
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Migraine in primary healthcare
Mikko Klemola, RSU

Conclusions: Migraine is one of the most 
abundant disorders a primary health care 
physician will encounter in his practice. It is a 
cascade on multiple events that evolve in hours 
or days. It is estimated that nearly 30% of acute 
visits are due migraine and 1/6 of the population 
have migraine. Migraine causes severe 
economic and health related burden to the 
patient, employer and the whole health care 
system. Most of the migraine patients can be 
and are treated in primary health care settings. 
It is crucial that every primary health care 
physician has a good knowledge in migraine 
disorder diagnostics, pathophysiology, 
treatment, differential diagnosis and most of all 
to know when the patient needs specialist 
consultation or further investigations. The 
cornerstone of lowering the burden of the 
disease and to give patients a good quality of life 
is to treat and diagnose migraine and its 
subtypes correctly.

Keywords: primary headache, migraine, NSAID, 
triptan, family medicine, primary health care

ABSTRACT
Mikko Klemola
From the Faculty of Medicine, Rīga Stradiņš
University, Rīga, Latvia.
Migraine in primary health care
Background: I chose this topic for my thesis 
because I found out working in primary health 
care after my 4th and 5th year studies as a locum 
doctor that migraine is very abundant in the 
patient mass. I realized that the key to 
effectively help these patients in my future 
practice was to get a good overview of migraine 
as a whole.

Aims and objectives: This study aimed to find 
the significance of migraine as well as 
contributing and predisposing factors for 
migraine occurrence amongst the patients in 
primary health care and to increase evidence-
based approaches for their diagnosis, 
differential diagnosis and effective treatment 
protocols in acute and chronic phases. Also, the 
economic burden of migraine was included to 
give perspective of the total costs and burden 
that migraine causes to the economy. Aim of the 
literature review was to explore the 
corresponding studies in different countries to 
get an overview of the disease. Also to find that 
comparing several different approaches if there 
exists any differences between them.

Participants and methods: A retrospective 
literature review was carried out among peer 
reviewed reviews published from 2015 to 2020 
in PubMed and published international and local 
guidelines. Also, historical dimensions of 
headache and migraine were gathered from one 
study and The Holy Bible. The study material
reviewed was collected in February 2020.
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Monitoring of continuous femoral nerve block using remote photoplethysmography.
Aurora Lövegren, LU

Results: After blind analysis first syringe 
injection in all four cases showed statistically 
significant increases in rPPG signal AC/DC ratio 
in Kruskall-Wallis (p1-4<0.001) and showed 
positive time correlation (r1=0.161, r2=0.380, 
r3=0.125, r4=0.149, p1-4<0.001 ), with some 
statistically significant increase after second 
syringe injection (r1=-0.072, r2=0.038,r3=0.043, 
r4=0.064, p1,4 <0.05 and p2,3>0.05).

Conclusion:
1. The rPPG showed time sensitive changes 
during measurements in all groups, however 
rPPG couldn’t distinguish LA from placebo in our 
small pilot study.
2. Cold sensation assessment showed 100% 
sensitivity of syringe content and remains the 
golden standard for block assessment in clinical 
practice.

Author: Aurora Lövegren
Supervisor: Prof. Aleksejs Miščuks, Edgars 
Vasiļjevs M.D.

Key words: Regional anesthesia, peripheral 
nerve block, remote photoplethysmography 
(rPPG), microcirculation.

ABSTRACT
Title: Monitoring of continuous femoral nerve 
block using remote photoplethysmography.

Background: Remote photoplethysmography 
(rPPG) is a non-invasive imaging method of 
monitoring the microcirculation of the skin. This 
method can be implemented to monitor 
regional anesthesia. One of the main issues in 
regional anesthesia is the late and subjective 
prediction of block success.

Objective: The objective of the study is to 
measure the changes in the skin microcirculation 
of the knee after a femoral nerve block, by using 
rPPG and to evaluate whether rPPG can 
differentiate between placebo and LA injection 
in a peripheral nerve block.

Assignments:
1. To assess whether rPPG of the skin of the 
knee can differentiate between placebo and LA 
injection after femoral nerve block.
2. To compare rPPG with other conventional 
regional anesthesia assessment methods.

Materials and methods: We enrolled four 
patients to our prospective randomized double-
blinded pilot study. Patients received 
preoperatively a continuous femoral nerve 
block. For the block a nurse would prepare one 
syringe containing Ropivacaine 0,375% 20mL 
and another syringe containing NaCl 0.9% 20mL 
placebo. Randomly chosen two patients 
received LA in the first syringe, while the two 
other patients received placebo. The rPPG
camera was attached to a light source and 
adjusted to the desired skin area, the medical 
side of the knee. The imaging started a few 
minutes before the insertion of the femoral 
block and continued for 12 minutes after the 
injection of the first syringe and second syringe. 
During the imaging we assessed the block by 
using cold sensation and visual online rPPG
mapping.
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Post-Implantation Syndrome in Abdominal Aortic Aneurysm Patients after Endovascular 
Aneurysm Repair 
Niko Turkka, LU

Results: Most patients had maximal leukocytosis 
on the first postoperative day, consequently CRP 
levels rose with steepest angle on the second 
postoperative day. Febrility ≥ 38 ºC occurred in 
37,8 % of patients postoperatively. 24,3 % of 
patients fulfilled diagnostic criteria of PIS. Age is 
negatively associated with the level leukocytosis 
- Spearman’s correlation coefficient r = -0,523 
and p-value 0,002. Inverse association between 
age and leukocytosis level was seen in linear 
regression model, R-square value = 0,459, with 
p-value = 0,001. Diameter of AAA has no 
association with the level of leucocytosis nor 
febrility, thus has no effect on PIS incidence. 

Conclusion: PIS is a common side effect after 
EVAR with polyester stent graft. Young patients 
suffer more from high level of leukocytosis and 
higher incidence of PIS. Patients with PIS are 
hyperglycaemic, no association was proven 
between glucose and leukocytosis levels with 
the statistical model of the study. Results 
support the current European Society for 
Vascular Surgery (ESVS) guidelines in regard of 
age selection of patients for EVAR procedure. 
PIS needs further studies. Common vascular 
surgery register in Latvia would facilitate the 
scientific research in the field of vascular surgery 
for the future benefit of the population suffering 
from vascular diseases. 

Keywords: AAA, Abdominal Aortic Aneurysm, 
Aneurysm of Abdominal Aorta, PIS, Post-
Implantation Syndrome, EVAR, Endovascular 
Aneurysm Repair, Endovascular Stent, Vascular 
Surgery, Endovascular Surgery.

Title of Diploma Thesis: Post-Implantation 
Syndrome in Abdominal Aortic Aneurysm 
Patients after Endovascular Aneurysm Repair 
Author of Diploma Thesis: Niko Tapani Turkka 
Supervisor of Diploma Thesis: Docent Patrīcija 
Ivanova, MD, PhD

Background: Abdominal Aortic Aneurysm (AAA) 
is routinely treated with Endovascular Aneurysm 
Repair (EVAR). Post-Implantation Syndrome (PIS) 
is benign systemic inflammatory reaction seen 
after EVAR as biochemical and clinical 
expression of inflammation without infection. 
Laboratory parameters are part of diagnostics. 
Differentiation from infection is fundamental. 
There is no consensus among vascular surgeons 
how to define PIS – febrile pyrexia is stable 
paradigm, but cut-off value of leukocytosis 
varies, thus influencing on the incidence. 
Negative microbiological cultures are known 
strongly to dominate early post-operative period 
in febrile leukocytotic patients. Factors 
influencing the severity of PIS are not clear.

Objectives: The objective aim of this study is to 
find out if patient’s age or diameter of the AAA 
have any association with the biochemical 
outcomes after EVAR and thus on the incidence 
of PIS in patients treated with Zenith graft (Cook 
Medical Technologies) consisting of woven 
polyester with supporting skeleton of stainless 
steel.

Materials and Methods: This retrospective 
study was carried out by analyzing a set of data 
about 37 patients with AAA who were treated 
with EVAR in Riga East Clinical University 
Hospital between November 2017 and 
November 2019. 
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Borderline Personality Disorder and Somatization
Sanna-Katri Wennerstrand-Etelätalo

Methodology: The current research paper is a 
literature review based on different kind of 
secondary data. The main electronic databases, 
which were used: PubMed, ScienceDirect and 
ClinicalKey. Sources also included scientific 
journals, such: European Psychiatry, Acta 
Psychiatrica Scandinavica, Journal of American 
Medical Association Psychiatry, Journal of 
Affective Disorders, British Journal of Psychiatry, 
Biological Psychiatry, Psychopharmacology, 
Psychological Medicine, Journal of Abnormal 
Psychology and Psychosomatics. Additionally 
was used psychotherapeutic textbooks. 
Secondary data were searched systematically 
with using specific keywords (Borderline 
Personality Disorder and Somatization disorder). 
The collected data was analyzed, evaluated and 
compared in order to define hypothesis.

Key results: Based on this literature review 
there can be found at least moderate 
associations and common factors between 
borderline personality disorder and somatization 
disorder. BPD should be understood more 
generally as the core construct of personality 
perspective pathology. This helps to understand 
high amount comorbidities found in BPD 
patients, like somatization disorder. Patients 
with BPD and possible somatization disorder 
seek care from medical field often. Many 
somatic concerns during childhood correlate 
with the measures for BPD and somatic 
preoccupation. This may be the risk factor for 
both, BPD and somatic preoccupation in 
adulthood. There are differences between age-
groups: younger group have significantly higher 
levels of physical and verbal aggression and 
suicide attempts. Older patient in turn have 
greater severity of somatization, depression, 
anxiety and functional impairments. However, 
BPD, somatic preoccupation and chronic pain 
did not have any connections. Cultural 
differences between BPD and SD showed, that

ABSTRACT
Introduction: Borderline personality is one of 
the most studied personality disorder. Starting 
from 1960´s psychoanalyst Otto Kernberg´s
work and 1990´s Marsha Linehan´s biosocial 
model there has been progression also in 
tendencies for treatment and formulated 
theories.
Writer of this review has worked as a 
psychologist in psychiatric outpatient-clinics and 
departments over ten years starting in 2003 and 
also during recent medical studies as a doctor in 
the psychiatric hospitals in Finland. This 
experience was also important backround to 
approach these disorders and aroused the 
interest towards this topic in the first place.

Aim: Aim of this research paper is to explore if 
there are connections and common factors 
between Borderline Personality Disorder (BPD) 
and Somatization Disorder (SD). Focus is to 
explain these phenomena in general level and 
demonstrate mainly the recent studies. 
Biological aspects such as pathophysiology, 
pathoetiology or biomarkers are included in this 
report, because it is the newest trend in 
studying BPD. Also biological base is important 
part of somatic symptoms. Treatment of BPD is 
introduced briefly: the main psychotherapies so 
called ”the big five”, the most commonly used 
psychopharmacotherapies and debate about 
treatment in hospitals. The main focus was to 
use these sources to show mostly the newest or 
interesting studies about topics chosen by 
author. One aspect is to introduce studies from 
English-speaking countries, but also from non-
English speaking areas (Spain and Taiwan). Also 
the purpose is to combine psychological and 
psychiatric information about BPD and SD. This 
is done by explaining and comparing main 
concepts, recent aspects and theories, writing 
about chosen studies and main treatment 
methods for BPD.
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non-English speaking countries, like Spain, 
personality disorders comorbidity somatization 
disorder patients were as high as has been 
found in American and British studies before. 
Study in Taiwan expressed, that the severity of 
almost all mental health problems increased 
with symptoms of borderline personality 
disorder.

Conclusions: Borderline personality disorder has 
many comorbidities and somatization disorder is 
one of them. This has proven in many evidence-
based studies in Western-countries and also in 
other cultures. However, in minority, there are 
also studies, where connections have not been 
found. Biological points of views about BPD are 
focus of interest nowadays. The newest field of 
studies have concentrated for example on 
pathophysiology, pathoetiology or biomarkers. 
These suggest, that for example role of fetal 
developmental processes, like prenatal stress or 
maternal dysbiosis can influence on later BPD. 
Also, hormonal levels and changes in these have 
connections with BPD symptoms (low serotonin, 
low melatonin and estrogen or dopamine 
levels). Increased immune-inflammatory activity 
causes stress and mood dysregulation. Previous 
factors are still relatively unexplored and it is 
possible to have more detailed knowledge about 
these in the future. Patients with borderline 
personality disorder and different comorbidities 
are treated mainly with combination of 
psychotherapy and psychotropic medication. 
Debate around these are diverse likewise 
hospitalizing of borderline personality disorder 
patient.
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Hormonal disturbances in shift work – literature review 
Tommi Raudasoja

SUMMARY
Shift work has increased in society it has been
connected to increased risk of multiple diseases
etiologically. In this review is viewed the effect
of shift work on hormones as hormonal
disturbances could be a factor in the risk of 
diseases shift work increases. Shift work affects
hormones as endocrinological physiology is 
highly regulated by different circadian clocks
and shift work may disturb these clocks. With
the here reviewed literature may be concluded
that shift work does indeed affect hormonal
activity, and this could lead to increased risk of 
diseases. More studies on these effects should
be done in the future and studies about possible
interventions or prophylaxes decreasing the
shift works effects. 

Aim – To review literature about the effects of 
shift work on hormones.

Tasks – To review literature about the effects of 
shift work on sex hormones, thyroid hormones, 
glucocorticoids, insulin and glucagon.

Methods – Search on PubMed, ScienceDirect, 
AccessMedicine and Oppiportti literature about
the topic.

Results – Studies show there is an effect on 
hormones by shift work. The effect of shift work
on diseases is not comprehensive.

Conclusions – Shift work effects hormones. 
More studies are needed for concluding effect
of shift work on diseases.
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