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PÄÄKIRJOITUS
Olipa vuosi!
Linda Myllymäki
Vuosi takaperin astuin päätoimittajan
saappaisiin puhkuen intoa ja halua olla mukana
kehittämässä järjestömme toimintaa. Kukapa
olisikaan tiennyt millainen vuosi oli edessä.
Korona pisti uusiksi aikalailla kaiken, mihin me
RiSLOssa olemme tottuneet. Vuosijuhlien
peruminen oli itselleni kova kolaus. Vujut kun
ovat minulle se vuoden odotetuin tapahtuma,
harvoinhan sitä saa tälläytyä iltapukuun. Samoin
itse hallitustyöskentelystä hävisi moni aiempien
vuosien kiva juttu, mm. edustustehtävät
hävisivät silmissä. Kaikesta tästä huolimatta on
RiSLOssa jaksettu pitää yllä positiivista
asennetta.
Etäilystä tuli kaikille tuttu opiskelun muoto.
Välillä huomasi istuneensa tietokoneella koko
päivän ja silmien väsymiseen alkoi jo tottua.
Meille Riiassa opiskeleville etäily toi myös
mahdollisuuden palata koti-Suomeen. Tuntuikin
kummalliselta olla puoli vuotta Suomessa ja
palata tämän jälkeen syksyllä Latviaan. Kaikki
sujui kuitenkin lopulta hyvin ja vuosi saatiin
pakettiin kunnialla etäilystä huolimatta.
Positiivinen yllätys tänä vuonna oli
yhteistyötahojen halu yhä järjestää RiSLOlaisille
tapahtumia vallitsevasta tilanteesta huolimatta.
Etäjärjestelmillä oli seminaareja, infotilaisuuksia,
luentoja ja jopa sitsejä. Tällaisena aikana
yhteistyön merkitys korostuu ja kollegiaalisuus
yltää uusiin muotoihin. Odotan kuitenkin innolla
paluuta vanhaan normaaliin ja kontaktien
muodostamista kasvotusten.
Rajoitusten takia välillä myös yksinäisyys
kurkki oven takana ja tuntui, että oman kodin
seinät kaatuvat päälle. Luulen, etten ole tämän
olon suhteen ainoa. Onneksi puhelimet toimivat
ja rajoitustenkin keskellä pystyi käymään
kävelyllä ystävien kanssa. Sosiaalisen elämän
vähentyminen tuli kuitenkin jonkin verran
shokkina. Vaikka olenkin suomalainen, ja syvälle
geeneihini on koodattu oman tilan tarve, kaipasi
sosiaalinen minuuteni kontaktia ihmisiin. Tämän
uuden arjen myötä opin ymmärtämään, kuinka
iso merkitys aiemmin sivuuttamillani
ihmiskontakteilla todella oli. Aiemmin en
RiSLO

osannut arvostaa satunnaisen tuttavan kanssa
käytyä keskustelua koulun käytävällä tai
sairaalan kahvilassa. Nämä olivat arjen tilanteita,
joista ei sen kummemmin ajatellut suuntaan tai
toiseen. Höpöttely on aina mukavaa, mutta näin
jälkikäteen ajateltuna sillä on pitkäkantoinen
merkitys arjessa jaksamiseen. Satunnainen hymy
siellä täällä antaa voimaa uskomattomalla
tavalla.
Istuessani kotona yksiössäni
pohdin kuinka olen onnekas
ollessani omistaja kahdelle
ihanalle koiralle. Etätuntien ja
etätehtävien välissä poikien
pitämä seura oli iso henkireikä.
Happihyppelyt kirkastivat
ajatusta ja jaksaminen parani.
Yhdessä lenkkeily säällä kuin säällä piti huolen,
ettei ahteristani alkanut kasvaa sammalta kaiken
sohvalla istumisen myötä. Fyysisen kunnon
merkitystä jaksamisen osalta ei turhaa
mainosteta.
Näin loppuun vielä muistutus kaikille: Pitäkää
kaikki huoli omasta henkisestä ja fyysisestä
jaksamisesta, sillä ilman omaa hyvinvointia ei voi
aidosti auttaa läheisiäänkään. Ja ennen kaikkea,
arvostakaa kaikkia hetkiä perheen ja ystävien
kesken. Näihin sanoihin ja ajatuksiin päätän
vuoteni päätoimittajana.

Hyvää tulevaa vuotta 2021 kaikille!
Minä kiitän ja kuittaan!
- Linda
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PUHEENJOHTAJAN JA SML-EDUSTAJAN
TERVEISET
PJ-terveiset

Smälliterveiset

Juuso Tähkäpää, puheenjohtaja

Emma Siili, SML-edustaja

Tervehdys RiSLOlaiset!Jälleen on yksi semma
loppusuoralla, joskin varsin poikkeuksellisissa
olosuhteissa. Vuosi 2020 on ollut
ennennäkemätöntä ja erilaista sekä opiskelijan
että kandiseuran kannalta. Näissä olosuhteissa
resilienssi ja yhteisö sekä läheisistä
huolehtiminen noussut entistä suurempaan
arvoon, mutta toisaalta jatkuva stressi ja
epätietoisuus on varsin selvästi lisännyt myös
kaikenlaista pahoinvointia ja kaikenlaista
oireilua. Koska koronatilanne on kaikkea muuta
kuin ohi (sekä Latviassa että Suomessa luvut
tätä kirjoittaessa edelleen kasvussa), tarvitaan
resilienssiä ja yhteen hiileen puhaltamista myös
jatkossa! Valoa tunnelin päässä jo kajastaa
rokotusten käynnistyessä, mutta normaaliin
opiskelijan arkeen tuskin on paluuta kevään
aikana.Vaikka kausi 2020 on ollut taatusti
työläämpi ja raskaampi kuin aiempi
järjestömme historiassa, koen että RiSLO on
onnistunut lähtökohtiin nähden erinomaisesti
tehtäviensä hoidossa. Haluan omasta
puolestani erityisesti kiittää hallitusta ja muita
RiSLOn aktiiveja kuluneesta vuodesta ja kaikista
yhteisen edun eteen uhratuista
työtunneista!Pidetään yhdessä RiSLOn lippu
korkealla, pidetään huolta toisistamme ja
yhteisistä asioista, muistetaan huolehtia
omasta jaksamisesta, suhtaudutaan
kannustavasti ja armollisesti kanssaihmisiin ja
ollaan valmiita tarvittaessa tinkimään omasta
välittömästä hyödystä yhteisen edun nimissä!

Vuosi Medisiinariliiton edustajana alkaa lähestyä
loppuaan ja mikä vuosi onkaan takana! Korona
yllätti meidät kaikki ja vielä useampaan
otteeseen. Tästä huolimatta myös tämä vuosi oli
menestys edunvalvonnan kannalta. SML:än
hallitus kokoontui kuluvana vuotena 13 kertaa ja
luonnollisesti jouduimme järjestämään kaikki
kokoukset etänä. Meidän viranvaihtokaronkka
tapahtui onneksemme jo 2019 ja olen erittäin
kiitollinen siitä, että meillä oli mahdollisuus
järjestää tapahtuma paikan päällä ja pääsi
tutustumaan kasvotusten kuluvan vuoden
hallitukseen.
Myös molemmat liittokokoukset järjestettiin
etänä. Syysliittokokous järjestettiin 15.11.2020
etänä Turusta. Samoin Baltiakoulutus, tällä
kertaa 28.11.2020 Tartosta.
Kuluva vuosi lähti käyntiin Medisiinariliiton 50-v
vuosijuhlilla. Muut projektit mitkä tänä vuonna
saatiin pakettiin olivat mm.
Kandiseuratapaaminen, Hallopedtapaaminen,
Kandin työopas 2020, Tuohilampiseminaari,
Vuoden syväriohjaaja (Anu-Helmi Halti, Oulu),
Vuoden työpaikka (Turengin terveysasema,
Janakkala), Opiskelijakysely, MedTalks yhdessä
FiMSICin kanssa. Opiskelijakyselyn tulokset on
analysoitu, ja tulokset tullaan julkaisemaan
Lääkäriliiton lehdessä.
Uusina projekteina olivat Kandiystävällinen TK
sekä Kesä2020-mentorointi. Jälkimmäisestä
projektista Medisiinariliiton puheenjohtaja Riku
Metsälä, sekä NLY:n tarkkailija Katariina Kökkö
nimettiin ”Mediuutisten 100 terveysvaikuttaja”listalla onnistuneesta projektista. Ohjelmaan
osallistui 130 mentoria ja 230 mentoroitavaa ja
tämä projekti aiotaan nyt vakinaistaa. Myös
Medisiinariliiton pääsihteeri Simo Nuuttila on
listalla mainittu!
Kohta on allekirjoittaneen aika antaa
viestikapulan seuraavalle Medisiinariliiton
edustajalle, Jaakko Katajalle! Toivon onnea ja
menestystä ensi vuoden haasteisiin, sekä kaikille
lukijoille erittäin rauhallista, koronavapaata
joulunaikaa ja uutta vuotta!

Kuva: Juuso Tähkäpää
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RISLOSSA TAPAHTUU
Fuksi-info 3.9.2020 - etänä
Linda Myllymäki
Kesän ja alkusyksyn aikana jäsenhakemuksia
pamahteli RiSLOn sähköpostiin tasaiseen tahtiin.
Kun hakemuksia oli lähes tuplasti enemmän kuin
koskaan aiemmin, alkoi meitä hallituksessa
jännittää kuinka ison joukon fukseja saamme
lopulta syksylle. Koronan takia opiskelijat olivat
yhä Suomessa ja näin ollen tälle suurelle
massalle järjestettiin fuksi-info ensimmäistä
kertaa etänä. Näin jälkikäteen mietittynä olisikin
vaatinut ihan uudet tilat ja systeemit, jotta info
olisi voitu toteuttaa vanhaan tuttuun tapaan,
olihan fukseja nyt niin suuri määrä! Onneksi
internet yhteys ei kaatunut ja info saatiin
toteutettua sujuvasti. Olen myös erittäin
tyytyväinen uusien fuksien aktiivisuuteen,
saimme paljon kysymyksiä etukäteen sekä infon
aikana.
Tervetuloa uudet kollegat ja tsemppiä
opintoihin!

vanhemmilta kurssilaisilta oli lämpimämpi kuin
ulkona jo valmiiksi poreilevien jacuzzien syleily:
grilli kävi kuumana, olympialaisissa pääsi
kisaamaan ja saunan lauteilla käytiin latvian
alkeet. Poreammeessa omia murheita opiskelun
aloittamisesta sai jaettua ensikertaa kasvotusten
niin fuksien kuin kokeneempien kanssa.
Yhteishenki säilyi korkealla aina aamun
pikkutunneille asti.

Kuvat: RiSLO

Ryhmäytymisen merkitystä ei tosissaan ole
liikaa peräänkuulutettu. Kotimatkalla
Merikarvialta ainakin allekirjoittaneen sydämeltä
tuntui vierähtäneen isompikin murikka. Ja reppu
oli täytetty eväillä, joiden avulla lentokoneen
laskeutuminen Riikaan tuntui huomattavasti
pehmeämmältä.

Kuva: RiSLO

RiSLOn mökkiviikonloppu 12.-13.9.2020
Oskari Saukkonen
Merikarvialta eväitä reppuun
Opiskelijariennot ovat olleet vahvasti esillä
valtakunnan medioissa tänä syksynä. Sen lisäksi
että koronavirus on pakottanut opiskelijat
painimaan etäopiskelun tuottamien vaikeuksien
kanssa, myös ns. “perinteinen” opiskelijaelämä
juhlineen ja ryhmäytymisineen ei ole ollut
mahdollista. Varsinkin ryhmäytymisen
merkitystä on korostettu.
Kun dynaaminen fuksiosastomme rantautui
Merikarvialle, ymmärsi tämäkin fuksi mistä
ryhmäytymisessä todella on kyse. Vastaanotto
RiSLO
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Siun Sote etäkoulutus 8.10.2020
Linda Myllymäki
Mahtavaa, että koronasta huolimatta yhteistyö
eri firmojen kanssa on yhä ollut toimivaa. Tämä
nähtiin myös syksyn ensimmäisen
etäkoulutuksen muodossa, kun Siun Sote saapui
netin välityksellä kertomaan itsestään ja
kouluttamaan meitä mm. kelakiemuroista. Tämä
olikin erittäin tärkeä aihe, erityisesti meille
ulkomailla opiskeleville. Lääkärin lausuntoihin
liittyvät käytännöt poikkeavat maiden välillä
toisistaan ja näin ollen olikin hyvä, että saimme
kuvan miten asioita Suomen puolella hoidetaan.
Valtaosa opiskelijoistamme todennäköisesti
palaa Suomeen valmistuttuaan ja näiltä asioilta
ei siten voi välttyä.

tyylikkäämpää kuin täysmustat vaatteet, kasvo
maskit, aurinkolasit ja foliohatut päässä
juoksentelu?

Kuva: RiSLO

Rastikierros 10.10.2020
Viivi Räty
Koronavilkut
Ootko ite ikinä kokeillu tehdä foliosta hattua ja
sitä kautta saanut kirjottaa kahden tuhannen
euron sakkoja rastivahdeille? En mäkään ennen
kuin Rislon super hauskan rastikierroksen aika
tuli. Meidän joukkueen teemana oli
koronavilkut, jotka siis edustivat koronan ja
karanteenin valvomista. Mikäli et noudattanut
karanteenia sait sakon tai sinun piti hyväksyä
meidän lahjus. Viinalla koronakin tapetaan, Vai
miten se meni?

Meidän upea tyttöjen valloittama tiimi ja
ihana Otto teki tästä sateisesta päivästä
huolimatta aivan parhaan. Meillä riitti juttua
ihan koko illaksi ja yöhön saakka. Rastit olivat
hauskoja ja vaihtelivat aina lääkiksen sanastosta
hieman kummalisempaan beer pong joogaan.
Vaikka meidän tiimi ei voittanutkaan, meillä oli
super hauska ilta.

Kuva: RiSLO

Pandemian aikana lääkiksen opiskelujen
aloitus oli ehkä hiukan erilaista mitä itse
kuvittelin, vaikkakin Rislo osasi hyvin järjestää
meille turvallisen, mutta vauhdikkaan
rastikierroksen. Saimme monet naurut Riian
upeassa kaupungissa, koska mikä sen
RiSLO
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Case iltama 22.10.2020 -etänä
Milja Tiesmäki
Case -iltama Kollapsipotilaista by Markus
Ritvos 22.10.2020
Yhtenä lokakuisena torstai -iltana RISLO:laiset
pääsivät kodeissaan omien tietokoneiden Teams
-sovelluksen välityksellä oppimaan
kollapsipotilaista. Koronaviruksen vuoksi etänä
pidetyn Case-iltaman veti tällä kertaa Markus
Ritvos, joka kertoi omien kokemuksien
perusteella mitkä asiat ovat tärkeitä pitää
mielessä kun kollapsipotilas tulee töissä vastaan.
Ilta oli opettavainen ja kaikki RISLO:laiset, niin
dinosaurukset, kuin uudemmatkin jäsenet,
pääsivät pohtimaan, kyselemään ja yhdessä
päättelemään potilasesimerkkien diagnooseja ja
hoitoja. Case-iltama oli kaiken kaikkiaan
onnistunut, vaikka ei päästykään tyypilliseen
luentosaliin kuuntelemaan. Suuret kiitokset vielä
Markukselle!

Loppuun haluaisin vielä hehkuttaa tämän
hetken etäluentomahdollisuuksia yleisesti.
Korona-aika on tuonut haasteita, ja vaikka monia
tapahtumia onkin jouduttu perumaan,
etäkoulutuksia tuntuu olevan nyt suhteellisen
paljon tarjolla. Esimerkiksi monien
brittiyliopistojen etäkoulutuksiin pääsee
osallistumaan vapaasti. Tapahtumia julkaistaan
ajoittain mm. Facebookissa, ja tapahtuman
ohjeita seuraamalla pääsee yleensä
osallistumaan koulutukseen helposti mistä
tahansa. Näitä tilaisuuksia kannattaa
ehdottomasti hyödyntää!
Kiitos vielä ONNI terveydelle sekä järjestäjille
mukavasta koulutusillasta! ☺
Viivi Koskinen
RSU, 8. semesteri

ONNIterveyden etäkoulutus 4.11.2020

RiSLOn syyskokous 12.11.2020 - etänä

Viivi Koskinen

Linda Myllymäki

Syksyn tapahtumavalikoima on ymmärrettävästi
ollut koronatilanteen vuoksi tavallista kapeampi,
joten näinä pimenevinä syysiltoina tieto
etäkoulutuksesta lämmitti kyllä ainakin tämän
pienen lääkisopiskelijan mieltä. ONNIterveys
tarjosi meille riikalaisille, sekä Liettuan että
Ruotsin kollegoille mahdollisuuden osallistua
etäkoulutukseen, jonka aiheena oli yleisimmät
päivystystapaukset terveyskeskuspäivystyksessä.
Luennoitsijana toimi Erika Nylander.
Tapahtumaan ilmoittautumalla osallistui samalla
Polarin urheilukellon arvontaan! Vaikka onni ei
tällä kertaa suosinutkaan allekirjoittanutta, jäi
koulutuksesta käteen paljon muutakin todella
hyödyllistä.
Koulutuksen alkuun oli kerätty pieni esittelyn
ONNIterveyden toiminnasta Suomessa. Tämän
jälkeen siirryttiinkin suoraan luennon aiheen
pariin. Koulutuksessa käytiin kattavasti läpi
yleisimmät lasten sekä aikuisten päivystykseen
hakeutumisen syyt. Vaikka osa koulutuksen
sisällöstä oli tuttua, tarttui mukaan myös paljon
uutta käytännönläheistä tietoa. Luennoitsija oli
kerännyt sopivan kattavasti tietoa yleisimmistä
päivystysongelmista, sekä kertoi myös paljon
nice-to-know tyylisiä knoppeja. Ilta sujui
leppoisasti kotisohvalla mielenkiintoista
koulutusta kuunnellen!

Teema etäilystä jatkui myös RiSLOn tämän
vuoden syyskokouksen osalta. Paikalla linjoilla
oli ihailtava määrä järjestöaktiiveja ja saimme
aikaiseksi paljon keskustelua. Äänestettäviä
asioita riitti, eikä vähäisimpänä tietenkään
seuraavan vuoden uusi hallitus! Järjestelmät
pelittivät hyvin ja osallistujat jaksoivat hyvin
loppuun asti.
Toivottavasti järjestötoiminnan on
mahdollista taas palata kohti normaalimpaa
arkea ja tämä koronan aiheuttama poikkeustila
joskus loppuu.
Haluan vielä lopuksi onnitella kaikkia RiSLOn
hallitukseen vuodelle 2021 valittuja!

RiSLO
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Terveydenhuolto.com webinaari
Linda Myllymäki
Lääkärinä meillä ja maailmalla – Professori
Risto Tuominen haastateltavana
Webinaari alkoi musiikin saattelemana, ruudulla
näkyy hämärä huone ja kantautuu laulu kitaran
säestämänä. Jani Korpela loi näin tilaisuudelle
rennon tunnelman heti alusta ja haastattelu
sujui hyvissä merkeissä kokonaisuudessaan.
Yleisö sai osallistua keskusteluun chatin ja
viestien välityksellä, mikä toimi erittäin hyvin.
Osallistujia webinaarin aikana oli runsain
määrin, parhaimmillaan linjoilla oli yli 100
osanottajaa samaan aikaan. Opiskelijoita oli
kuuntelemassa eri kolkissa; Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja
Venäjällä. Harvoin näin moni paikka on
edustettuna samassa tilaisuudessa!

Päällimmäisenä käteen jäi positiivinen kuva
ulkomaille lähtemisestä. Joskin ilmi tuli, ettei
byrokratian pyörää kannata yksin pyörittää.
Professori suositteli ottamaan yhteyttä erilaisiin
välitysfirmoihin ja järjestöihin, mikäli ulkomaille
lähtö todella kiinnostaa. Nuo firmat voivat
hoitaa kaiken paperityön, mikä vaaditaan
työlupien saamiseksi. Lupien saaminen ei aina
ole suoraviivainen prosessi ja se kannattaakin
aloittaa hyvissä ajoin sen pitkittymisen varalta.
Kiitos informatiivisesta tilaisuudesta!

Kuvakaappaus Risto Tuomisen ottamasta
valokuvasta. Klinikka Tansaniassa.

Mehiläisen teams sitsit 24.11.2020
Linda Myllymäki
Kuvakaappaus webinaarin alusta

Tilaisuuden aikana professori kertoi omia
kokemuksiaan työskentelystä terveydenhuollon
saralla ulkomailla. Näimme paljon kuvia ja
kuulimme kertomuksia millaista todella on
työskennellä muun muassa Afrikan pienissä kylissä,
missä klinikatkin voivat olla vain savimajoja.
Kulttuurishokista toivuttua on nämä paikat
varmasti uskomaton kokemus, ja kuunnellessa
herääkin pieni kateus siitä rikkaudesta, minkä
nämä matkat varmasti antavat. Uskon puhuvani
monien tilaisuutta kuunnelleiden puolesta kun
sanon, että kiinnostus asiaa kohtaan heräsi ihan
uudella tavalla.
Oli mielenkiintoista kuulla millaista muun
muassa Tansaniassa työskentely on ollut muutama
vuosikymmen takaperin. Kliinikon näkökulmasta jo
pelkästään alueella olevat sairaudetkin ovat ihan
erilaisia kuin mitä suomalaisessa
terveyskeskuksessa on totuttu tapaamaan. Oman
osaamisen rajallisuuden tuntemus siis varmasti
korostuu.

RiSLO

Upeaa yhteistyötä jatkettiin myös tänä vuonna.
Vallitsevassa tilanteessa Mehiläinen lanseerasi 5.
ja 6. vuosikurssilaisille RiSLOlaisille sitsit netin
välityksellä. Isot kiitokset!

Case-iltama Trans-henkilö psykiatrian
polilla 30.11.2020
Ella Halonen
Pimeän ja pitkän marraskuun loppuun saatiin
piristykseksi case-iltama tärkeästä ja
mielenkiintoisesta aiheesta: Trans-henkilö
psykiatrian polilla. Teema oli myös erittäin
ajankohtainen, sillä marraskuussa vietettiin
kansainvälistä transviikkoa. Trans-henkilöiden
kohtaaminen potilaana on lisäksi ehkä monelle
meistä vieraampi asia eikä aiheesta juurikaan
puhuta lääkiksen kursseilla.
Case-iltaman piti Rislon seuraavaksi
puheenjohtajaksi äskettäin valittu Elina Hirvonen,
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joka oli ollut viime kesän Satasairaalan
nuorisopsykiatrin poliklinikalla kandina. Iltama
järjestettiin korona-ajalle tuttuun tapaan etänä,
ja osallistujia oli reilut 50 rislolaista.
Illan aikana käytiin läpi hiukan sukupuoliidentiteetteihin ja sukupuolten moninaisuuteen
liittyviä termejä ja konsepteja, sekä lopuksi
tutustuimme muutamaan potilastapaukseen.
Lisäksi käytiin paljon hyvää keskustelua siitä,
miten jokainen omassa työssään voi luoda
vastaanotolla avoimen ilmapiirin, jossa potilaat
uskaltavat tuoda ilmi vaikeita ja henkilökohtaisia
asioita, ja miten osata ottaa tällaiset asiat
rakentavalla tavalla vastaan.
Ella Halonen
11. lukukausi

Terveystalon webinaari 3.12.2020
Veera Kauppinen
Osallistuin kuun alussa Terveystalon
webinaariin, jossa luennoi Harri Seppälä
päihdepotilaan kohtaamisesta tk-vastaanotolla.
Omalta osaltani koulutuksen aihe oli erittäin
odotettu ja luento täytti kyllä odotukset.
Aiheesta ei koulun kursseilla juurikaan
keskustella, ainakaan käytännön näkökulmasta,
vaikkakin tähän potilasryhmään törmää
työskennellessään oikeastaan missä vaan.
Luennolta itselle jäi käteen monia konkreettisia
vinkkejä omaan asennoitumiseen ja keskustelun
helpottamiseen potilaan kanssa eikä asia jäänyt
pelkälle teorian tasolle. Pidin erityisesti
luennoitsijan esitystyylistä, joka haastoi
ajattelemaan aihetta enemmän ei pelkästään
potilaan näkökulmasta vaan haastamaan myös
omia ennakkoajatuksia ja -oletuksia
päihdepotilaista. Myös kootut esimerkit
luennoitsijan omalta uralta ja omista potilaista
koin olevan hyvin valittuja ja toivat erilaisen
näkökulman tai tilanteen esille. Aiheen lisäksi
koulutuksen ajankohta ja rento tyyli näin
etäopiskelun aikana ehdottomasti kyllä virkisti
koulun teoreettisten kurssien ohella.
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RISLO EDUSTAA
SML syysliittokokous 14.11.2020 -etänä
Markus Myllykangas
Suomen medisiinariliiton syysliittokokous
järjestettiin 14.11.2020. Liittarit järjestettiin tällä
kertaa etänä zoomin välityksellä vallitsevan
koronavirus pandemian aiheuttamien
varotoimien vuoksi. Liittokokouksessa Rislon
edustajina toimivat tällä kertaa allekirjoittaneen
lisäksi Reetta Pelkonen, Meeri Savela, Juuso
Tähkäpää ja Juulia Yliluoma. Muita kokoukseen
osallistuneita Rislolaisia olivat kuluvan kauden
SML-edustaja Emma Siili, SML:n tiedotussihteeri
Susanna Spännäri ja tuleva SML-edustaja Jaakko
Kataja.
Varsinaista liittokokousta edelsi 13.11 SML:n
hallituksen kokouksen yhteydessä järjestetty
iltakoulu, jossa käytiin läpi tulevaan kokoukseen
liittyviä käytännön asioita kuten esimerkiksi
monille Risloilaisillekin tutun äänestyskoneen
käyttöä. Iltakoulun lopulla keskustelu ajautui
SML:n linjapaperin eli tuttavallisemmin lipan
käsittelyyn. Aiheesta syntyi kiivasta keskustelua,
mikä sai jatkoa itse liittokokouksessa.
Liittokokous päästiin aloittamaan ajallaan klo
10 marraskuun 14. päivänä, joka sattui olemaan
virallisesti vuoden harmain päivä. Yleensä kaksi
päivää kestävät liittarit olivat supistettu yhteen
päivään etäilyn takia ja pitkän esityslistan
käymiseen kuluikin tunteja, vaikka SML:n hallitus
olikin tehnyt paljon pohjatöitä, jotta kokous
etenisi mahdollisimman sujuvasti. Noin klo 16.30
asti edettiin jouhevasti; jäsenseurojen ja muiden
osallistuvien tahojen tervehdykset oli käyty läpi,
SML:n tuleva hallitus oli valittu, SML:n, FiMSIC:n
ja YAVA:n toimintaan ja talouteen liittyvät
kertomukset sekä arviot olivat käsitelty ja
tunnustukset (ansiomitalit, vuoden opetustekopalkinto, - työpaikka-palkinto, - syväriohjaajakunniamaininta ja - kandi ystävälliset TK:t kunniamaininnat) olivat jaettu. Esityslistalla oli
jäljellä enää kaksi kohtaa, jotka olivat
linjapaperin päivitys ja kokouksen päättäminen.
Linjapaperin päivitykseen liittyen oli tullut
lukuisia muokkausehdotuksia, joista osa oli
toisistaan riippuvaisia ja niiden läpikäyminen
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tuntui olevan välillä korkeampaa matematiikkaa,
mutta lopulta parin tunnin väännön jälkeen
kokous pääsi konsensukseen lipan päivityksien
osalta ja kokous saatiin päätökseen ajassa 18.27.
Yhtenä liittarien kohokohdista tunnetut
liittarisitsit jäivät kokousväen harmiksi tällä
kertaa väliin, mutta liittari humu jatkui wapin
liittarispämmi chatissa pidemmälle yöhön
saakka.

Balttia-koulutus - etänä
Linda Myllymäki
RiSLO osallistui jälleen jokavuotiseen balttiakoulutukseen, tällä kertaa etänä.
Koulutuksen aikana näimme sekä jo tutuksi
tulleita että kokonaan uusia kasvoja. Päivän
aikana kuulimme Duodecimin esittelyn
oppiportista ja terveysportista, NLY:n esittelyn,
jonka jälkeen saimme luennon mokaamisen
sietokyvystä lääkärin työssä. Mokat ovatkin asia,
mitkä usein painavat medisiinarin mieltä ja voivat
vaikuttaa työssä jaksamiseen. Tämä oli tärkeä
aihe ja toivon, että työkaluja mokien käsittelyyn
tarjottaisiin työpaikoilla monipuolisemmin.
SML kertoi mentoroinnista, ulkomaalaisten
työoikeuksista sekä YEK:istä. YEK eli
yleislääketieteen erityiskoulutus on vuosi toisensa
jälkeen opiskelijoille ja jo valmistuneille lääkäreille
epätietoisuutta luova aihe. Mistä tietää
kannattaako tai pitääkö se tehdä, kuinka pitkä
koulutus on ja mitä siitä hyötyy?.. Näitä ja monia
muita kysymyksiä pohdittiin yhdessä.
Lääkäriliitolta kuulimme ajankohtaisia asioita ja
lisää erikoistumisuudistuksen kiemuroista.
Kuulimme myös luennon lääkärinä yrittäjänä
yksityissektorilla toimimisesta ja tilaisuuden
lopuksi kokemuksia ja näkökulmia
maahanmuuttaja-taustaisen henkilön
kohtaamisesta vastaanotolla. Saimme paljon
uutta tietoa asioista, mitä todennäköisesti ei olisi
osannut edes ajatella aiemmin.
Kaikkiaan balttia-koulutus sujui erittäin hyvin
myös näin etäformaattia käyttäen. Toivottavasti
kuitenkin ensi vuonna näemme kasvokkain!
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Neljännen vuosikurssin kandin terveiset
Kandikesä Porin nuorisopsykiatrian poliklinikalla,
Satasairaalan psykiatrian kesäkoulu
Elina Hirvonen
Hain psykiatrian kesäkouluun oikeastaan siksi,
että sitä oli kehuttu, se oli supersuosittu ja myös
siksi, että Satasairaalan henkilökunta tuli
esittelemään meille kesäkoulua Riikaan
koulutuksen ja dinnerin merkeissä (ja ruokahan
aina maistuu, joten olin paikalla). Päätin tarttua
tilaisuuteen ja sain paikan. Sopivasti samoihin
aikoihin alkoi psykiatrian kurssi RSU:n
7.semmalla. Psykiatria oli mulle täysin
tuntematon ja ehkä siks jopa sopivan jännittävä
”kohde”. Oli kiva opiskella nelosvuoden aikana
omatoimisesti psykologiaa sekä psykiatriaa, kun
tiesi, että tätä tietoa todella tulee tarvitseen
kesän aikana.
Keväällä sain tietää, että aloitan työt Porin
nuorisopsykiatrian poliklinikalla, jossa hoidetaan
13-23 vuotiaita nuoria sekä nuoria aikuisia. Osa
kandeista oli Harjavallan sairaalan psykiatrian
osastoilla ja toiset taas Porin aikuispsykiatrian
poliklinikalla. Työnkuva oli vastaanottotyötä 816 välisenä aikana Porin keskustassa
sijaitsevassa toimistorakennuksessa. Alkuun
tuntu tosi oudolta, että klinikalla ei käytetty
lääkärin valkoista takkia eikä notkuttu stetarit
kaulassa. MITÄ! Siis täysin omissa vaatteissa
ilman valkotakin tuomaa auktoriteettia? Erityistä
– ajattelin. Mutta kaikkeen tottuu, jopa
takittomuuteen! Poliklinikkatyö oli tosi antoisaa,
sai tehdä työtä just omalla tyylillä, oman
persoonan kautta ja potilaita kuulostellen. Tein
töitä kahden eri tiimin lääkärinä, jokaiseen
tiimiin kuului 2-3 psykiatrista sairaanhoitajaa,
psykologi sekä yksi lääkäri. Lääkärin työ oli mm.
oirekuvan ja toimintakyvyn kartoittamista,
diagnoosin pohdintaa, hoitosuunnitelman ja
lääkityksen suunnittelua, lausuntojen
kirjoittamista sekä ajoittain pää kolmantena
jalkana juoksemista, sillä myös polilla tuli
yllättäviä tilanteita eteen. Potilaat otettiin
ensikäynnille aina psykiatrisen sairaanhoitajan
tai psykologin kanssa, mutta väliarviokäynneillä
lääkäri oli usein potilaan kanssa kahden ja
toisinaan huoneessa oli isompikin
moniammatillinen porukka.

Käynneillä juteltiin ihan kaikesta, niin
harrastuksista kuin perheestä ja koulutuksesta,
kavereista, pyykkäämisestä, hygieniasta,
ahdistuneisuudesta, matalasta mielialasta,
maniasta, harhoista, seksuaalisuudesta,
parisuhteista, itsetuhoisuudesta, itsemurhan
yrityksestä. You name it! Sillä muistetaan, että
ihmisinä olemme psykofyysis-sosiaalinen
kokonaisuus. Psykiatriassa on turha miettiä vain
maksaa, haimaa tai saada yksiselitteisiä
ratkaisuja labra-arvoja katsomalla. Mahtavuutta
on keskittyä ihmiseen kokonaisuutena. Kaikki
vaikuttaa kaikkeen! Tärkeää oli myös avoimen
keskusteluilmapiirin luominen. Nuoret on ihan
mahtavia, just sellasia kuin he on, tai jos ei vielä
uskaltaneet olla, oli ihana rohkaista luottamaan
itseen. Usein nuoret kaipasivatkin luotettavaa
aikuista, joka kuuntelee ja kannustaa. Joskus
lääkärikin voi olla se paras lääke! Työssä
ehdoton plussa oli koko työtiimi.
Tottakai ajoittain, hyvin useinkin, kohtasin
tosi vaikeita ja rankkoja asioita. Välillä myös
omat ajatukset hämärtyi ja piti pysähtyä,
muistuttaa itselle, että kyseessä on psykiatrinen
erikoissairaanhoito, eli jäävuoren huippu,
kaikista vaikein hoitoiset nuoret, usein myös
kaikista rankimmat kohtalot. Lyhyestä kesästä
huolimatta, onneks niitäkin hetkiä oli, jolloin
joku potilas lähti voimaan paremmin tai kertoi
sellaisen asian mitä ei ollut koskaan aiemmin
uskaltanut kenellekään kertoa. Nämä oli niitä
todellisia onnen hetkiä! ☺
- Elina Hirvonen

Kuva: Elina Hirvonen
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Viidennen vuosikurssin kandin terveiset
KESÄKANDIN TALVIKUULUMISET
Niklas Forsberg, LK 6
Vuosi 2020 oli monessa mielessä
poikkeuksellinen. Etäopinnoista on tullut uusi
normaali, Uusimaa eristettiin muusta Suomesta
ja vuosia ihmettelemämme Aasialainen
maskimuoti saapui vihdoin Suomeen.
Myös terveydenhuoltojärjestelmä on kokenut
eriänisiä muutoksia ja haasteita. Esimerkiksi
Espoossa eräs terveysasema muutettiin
infektiopoliksi ja suljettiin täten ”puhtailta
potilailta”. Tämän vuoksi kunta joutui ostamaan
terveyskeskuspalvelut näille potilaille yksityiseltä
puolelta. Olin tämän johdosta 2020 kesällä
yksityisen terveyspalveluita tuottavan yrityksen
terveysasemalla terkkalääkärinä.
Aiempaa terveyskeskuskokemusta mulla oli
vain yksittäisistä vuoroista keväältä
terveyskeskuksen päivystyksestä. Työnantaja
kuitenkin oli ymmärtäväinen ja senioritukea oli
tarvittaessa käytössä. Alussa jouduinkin monen
asian suhteen kääntymään vanhemman kollegan
ja hoitajien puoleen, myös ihan käytännön
asioissa. SODOTO-periaatteella onneksi selviää
monesta tilanteesta (See One, Do One, Teach
One – tosin opettaminen jäi lähinnä potilaan
ohjauksen tasolle).
Terveyskeskusvastaanoton hienous – etenkin
opiskelijan näkökulmasta – on laaja potilaskanta.
Teoriassa mitä vaan voi tulla vastaan. Ja niin tuli
myös käytännössäkin. Potilaskanta oli vauvasta
vaariin, nuorin potilaani oli 3kk ikäinen ja vanhin
oli yli 90v.
Valtaosa vastaanotoista liittyi kroonisten
sairauksien kontrolleihin tai pahenemisiin,
TULES-vaivoihin (selkäkipu, nivelvaivat),
infektiohin (VTI:t, ruusu, yms.) erinäisiin ihooireisiin, kipuun (päänsärky, vatsakipu,
rintakipu) ja reseptien uusimisasioihin.
Toimenpiteitä oli myös mukavan paljon, joista
valtaosa liittyi ihomuutosten poistoihin. Välillä
tuli myös muita toimenpiteitä vastaan, kuten
rikanpoisto sarveiskalvolta, haavojen tikkausta,
yms. Vastaan tuli myös tuore sydäninfarkti,
pahanlaatuisia tauteja ja
perhesuunnittelupulmia. Infarktipotilas muuten
oli pitkään pohtinut tarvitseeko hänen käydä
RiSLO

vaivoineen lääkärillä. Lopulta hän onneksi tuli
päivystysajalle.
Lääkäri on tekemisissä potilaiden
henkilökohtaisten ja ajoin myös intiimien
vaivojen kanssa, jonka vuoksi ihmistuntemus ja
sosiaaliset taidot korostuvat
terveysasematyöskentelyssä.
Terveyskeskuslääkärinä joutuu ajoin myös
painisille oman epävarmuuden kanssa. Jouduin
itsekin toteamaan joillekin potilaille, että
valitettavasti en tiedä mistä on kyse, joten
kokeillaan nyt hoidoksi vaikka X ja/tai tein
lähetteen spesialistille. Pyysin olemaan
yhteydessä esim. viikon päästä, mikäli ei
muutoksia ja jos muutoksia pahempaan,
aiemmin yhteys. Joskus potilas on myös
lähetettävä erikoissairaanhoidon päivystykseen,
tai otettava osastolle, jos se on mahdollista.
Kaikkea ei ole mahdollista tehdä itse, etenkään
vastaanottoajalla. Näin toimimalla sain hieman
helpotettua sekä omaa-, että potilaan mieltä.
Terveysasemalla työskentely oli mielestäni
melko kiireistä. Tilanne onneksi jonkin verran
helpottui oman tekemisen kehittyessä.
Kokemukseni oli kokonaisuudessaan varsin
positiivinen ja voin hyvin nähdä itseni myös
jatkossa terveyskeskuslääkärinä.
Tsemppiä kaikille opiskeluihin ja lehden
ilmestymisajankohdasta riippuen mukavaa
loppuvuotta tai alkavaa sellaista!

(Kirjoittajaa hymyilyttää
lähenevä valmistuminen.)
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RISLOLAISIA AMANUENSSEINA
Manuilemassa erikoisalalla “jossa en ainakaan näkisi itseäni tulevaisuudessa”
Oskari Vihervaara
Aloittaessani lääkiksen talvella -18, ajattelin
sisätaudeista jotakuinkin noin. Aika kuitenkin
kypsytti nuoren miehen kokeilunhalua ja
elokuussa 2020 kävelin ensimmäistä kertaa
sisään TAYS keskussairaalan uudistuneesta
pääaulasta sisään. Valon heijastuessa ikkunoiden
läpi modernisti muotoillun lastulevyn
ruiskumaalatulta pinnalta verkkokalvoilleni,
tunsin sen häikäisevän kuin loistelias
tulevaisuuteni.
Erinäisen haahuilun ja lyhyen
esittelykierroksen jälkeen olin 2 viikkoa
sisätautien ja reumakeskuksen osastolla (SIRE).
Osastolla hoidetaan diabetes- ja muita
endokrinologisia potilaita sekä sellaisia potilaita,
joiden hoito edellyttää vaativaa
sisätautiosaamista. Vaativan sisätautiosaamisen
puutteessa imin intohimoisesti oppia osaston
endokrinologilta. Kiinnostavia potilaita
seuratessani tulin myös tutustuneeksi
toimenpideradiologien toimintaan
lisämunuaisen laskimonäytteiden ja
endovaskulaaritoimenpiteiden muodossa. Tämä
LVI-alan ja radiologian heroistinen fuusioituma
piti minua seuraavana yönä valveilla.
Toisen 2 viikkoa olin munuaiskeskuksen
vuodeosastolla (MUNV). Osaston potilaista yli 80
prosenttia tulee päivystyksellisesti ensiavun
kautta. Osastolle tulee potilaita myös TAYSin
dialyysiosastolta, eri kirurgian osastoilta sekä
teho-osastolta. MUNV:llä opin nestetasapainon
arvioimisesta (UÄ, bioimpedanssi,
kuivapainotavoite ja sen seuranta, status ym)
sekä sen haasteista ja kertasin säkillisen erilaisia
patologiassa opittuja munuaissairauksia
kliinisessä ympäristössä. Ultraääntä käytettiin
paljon, joten ECHO ja nestelastin merkit
keuhkoissa tulivat tutuksi. Lisämaustetta toivat
myös osastolla tehdyt luuydin- ja
munuaisbiopiat, hemodialyysit,
peritoneaalidialyysit ja erittäin osaavat ja
ammattitaitoiset lääkärit.
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Lisänä ACUTA:ssa sisätautien päivystyksessä
oli aikataulutettu 1krt/viikko iltaisin, mutta
periaatteessa mukana sai pyöriä jos jollain
sisätautipäivystäjällä riitti kärsivällisyyttä ottaa
amanuenssi siipiensä alle. Päivystyksessä
tilanteet tulivat huomattavasti nopeammalla
tahdilla ja kliininen ajattelu kehittyi.
Päivystysiltojen uuvuttamana kiihdyttäessäni
Harleyllani kotiin Tampereen rantatunnelissa,
tunsin olevani pitkästä aikaa jälleen elossa.
Kirjaamisen, sanelemisen, statustamisen,
vuorovaikutuksen- ja kliinisten taitojen
kehittymisen lisäksi amanuenssuurit kannattaa,
koska kliinisessä työssä sisäistää mullistavan
kyvyn erottaa mikä on tärkeää oikeassa
elämässä ja mikä on tärkeää yliopiston tentissä.
Hyvää vuodenalkua toivotellen,
Oskari V

Kuva: Oskari Vihervaara

(kuvassa minä ja Uuno lähdössä itä-Suomeen
rapujuhliin)
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RISLOLAISIA AMANUENSSEINA
Amanuenssin terveiset
Emma Murto
Moi!
Toivottavasti vuotenne on sujunut mukavissa
merkeissä tästä poikkeuksellisesta ajasta
huolimatta. Etäopiskelu on kieltämättä ollut
omalla kohdallani ajoittain aika raskasta, kun
arki on ollut täysin erilaista kuin normaalisti.
Nytkin tätä tekstiä kirjoittaessani ikävöin
Latviaan. Toivotaan että tilanne pian rauhoittuu
ja päästään kaikki taas kiinni normaaliin
elämäämme. On tämä koronavuosi tuonut
kuitenkin paljon hyvääkin. Olen saanut viettää
aikaa Suomessa perheen ja läheisten kanssa
enemmän. Etäopiskelukin on sujunut hyvin ja
pääosin mutkattomasti.
Syksyllä kun Linda ehdotti minulle, että
kirjoittaisin lehteen kokemuksistani
amanuenssina, niin innostuin asiasta heti. Olihan
viime kesän amanuenssuuri niin positiivinen
kokemus. Olin siis amanuenssina Seinäjoen
keskussairaalassa nuorisopsykiatrian osastolla
viime kesänä kuusi viikkoa. Olen ollut jo pitkään
kiinnostunut psykiatriasta ja se onkin ollut yksi
potentiaalisimmista
erikoistumisvaihtoehdoistani. Ajattelin että 2,5
vuoden opintojen jälkeen olisi hyvä kohta käydä
kokeilemassa, voisiko se olla se oma
tulevaisuuden alani.
Odotukset olivat tietty aika korkealla, sillä
lataus erikoisalaa kohtaan oli suuri. Seinäjoelle
meno ja asuminen asuntolassa jännitti hirveästi
ja stressasin sitä koko kevään. Onneksi minulla
oli myös muutama ystävä tuolloin samana
aikaan Seinäjoella. Kaikki jännitys ja stressi oli
kuitenkin turhaa. Minut otettiin vastaan
paremmin kuin hyvin, enkä voisi olla enempää
tyytyväinen, että lähdin. Kaikki ohjaavat lääkärini
olivat vähintään yhden erikoisalan konkareita ja
sain hyvät eväät sekä potilaiden kohtaamiseen
että tekstien kirjoittamiseen. Minut otettiin heti
osaksi työyhteisöä, mikä tuntui todella
mahtavalta. Tukea ja apua sain aina, kun sitä
tarvitsin.

Osastotyön lisäksi sain olla mukana myös
poliklinikan vastaanottokäynneillä ja tiimeissä.
Lisäksi pääsin vierailemaan myös
aikuispsykiatrialla, lastenpsykiatrialla ja
syömishäiriöyksikössä. Kovasti minua
houkuteltiin erikoistumaan psykiatriaan ja
tunsinkin oloni hyvin otetuksi kaikesta
positiivisesta palautteesta, jota sain. Kuusi
viikkoa Seinäjoella avarsi kyllä maailmaani ja oli
kaiken kaikkiaan todella positiivinen kokemus.
Suosittelen kaikkia tekemään amanuenssuurin
psykiatrialla ja erityisesti nuorisopsykiatrialla, jos
sellainen tilaisuus tulee. Sieltä saa paljon eväitä
tulevaisuutta varten. Kyllä psykiatrian asema
erikoisalavaihtoehtona vain vahvistui kesän
aikana ja itku meinasi tulla, kun piti lähteä.
Ymmärsin että tärkeintä on olla avoimin
mielin ja oma itsensä, sillä pääsee jo todella
pitkälle. Asenteella todellakin on merkitystä. Jos
suhtautuu uusiin asioihin ja ihmisiin
positiivisesti, saattaa yllättyä itsekin saamastaan
kohtelusta ja palautteesta.
Hyvää tulevaa vuotta 2021!
Emma Murto
RSU 3 lukuvuosi

Kuva: Maria Pälä
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ALUMNILLA ON ASIAA
PS. OISPA VALMIERMUIZAN KALJAA
Anna Viljamaa, RSU 2013-2019
Valehtelisin jos väittäisin valmistumisen
jälkeisen työnteon ja vastuunkannon tuntuvan
mahtavalta ja helpolta. Toisaalta en edes
odottanut työnteon ja vastuunkannon olevan
helppoa, kun päätin hakea lääketieteelliseen.
Opiskellessa piti ottaa vastuu vain omasta
itsestään ja siitä, että tekee kaikkensa
valmistuakseen mahdollisimman päteväksi
lääkäriksi. En osannut kuvitellakaan kuinka
raskasta työt tulevat olemaan sekä henkisesti
että fyysisesti. Saati missä tilanteessa elämme ja
olemme vähän yli puolen vuoden kuluttua
valmistumisesta.
Vastuu opiskelemisesta on lisääntynyt
etäopiskelun myötä entisestään, kun opettajat
eivät ole samaan tapaan läsnä ettekä samalla
tavalla pääse tutustumaan potilastyöhön.
Toivon, että muistatte tänäkin aikana sen
miksi ja ketä varten opiskelette. Teette sen vain
ja ainoastaan itseänne varten. Ette exam/collo
numeroita, ette opettajianne/vanhempianne tai
ryhmäläisiänne. Vain ja ainoastaan itseänne
varten. Muistakaa kuitenkin, että on hetkiä
jolloin et aina voi tehdä parastasi. Se on OK!!
Teet sen minkä minäkin hetkenä pystyt ja se
riittää!
Tärkeimmäksi vinkiksi opiskelujen aikana
suosittelisin jokaista käyttämään
mahdollisimman paljon lomistanne suomessa
tehden amanuenssuureja ja opintojen
loppuvaiheessa kandin töitä.
Valmistuessani tiesin, että haluan erikoistua
yleislääketieteeseen. Mutta sinun ei tarvitse
tietää sitä valmistuessasi. Ehdit varmasti
tutustumaan kaikkiin sinua kiinnostaviin aloihin.
Olen ollut sinänsä onnellisessa asemassa
tämän monelle vaikean vuoden aikana
saadessani tehdä työtäni ilman lomautuksia tai
työttömyyttä. Tämä aika on kuitenkin tuonut
vastuuta joka on ollut odotettua ja
odottamatonta.
Nyt en ihmettele enää ollenkaan sitä, kuinka
monet vasta valmistuneet jäävät
työuupumuksen vuoksi sairaslomalle. Enkä enää
ihmettele sitäkään, että monet kollegat tekevät
osa-aikaista työtä.
RiSLO

Monissa työpaikoissa vastavalmistuneelta
odotetaan samankaltaista työpanosta, kuin 20
vuotta töitä tehneeltä (ainakin kärjistettynä). Se
on täysin utopistinen odotusarvo, sillä lopulta
jokainen lääkäri valmistuu peukalo keskellä
kämmentä. Eikä yksikään ole valmis tekemään
yhtä rutinoituneesti töitä kuin 20 vuotta töitä
tehnyt. Suurin osa valmistuneista aloittaa
työuransa tekemällä 9kk pakollisen
erikoistumisjaksoon kuuluvan tk-jakson.
Terveyskeskustyössä käytännön potilastyöhön
sisältyy sairauksien lisäksi paljon byrokraattisia/
kunta/sairaanhoitopiirikohtaisia käytäntöjä joita
ei koulussa opita. Kun vasta alat olla kartalla
kaikista näistä kuvioista on 9kk jo tehty. Toki on
pakko sanoa, että monissa paikoissa tätä ei
odoteta ja seniorituki on loistavaa. Usein
kuitenkin monet vastavalmistuneet odottavat
tätä myös itseltään. Kun valmistumisen hetki
koittaa älä oleta osaavasi kaikkea! Anna itsellesi
tässäkin asiassa armoa.
Minulla on ikävä Riikaa ja Riika/Risloperhettäni. Sen ymmärtää vasta lähdön hetkellä
ettei monia ihmisiä tule enää koskaan
tapaamaan valmistumisen jälkeen. Mutta elämä
jatkuu. Opiskelu aika oli mahtavaa. Mutta on
tämä lääkärinäkin työskentely aika pirun
huikeeta. Toivottavasti pääsette pian takaisin
normaaliin opiskelurytmiin etäopiskelun
sijaan.
Terkuin, Anna
Ps. Oispa Valmiermuizan
bisseä.
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ELÄMÄÄ LASTEN KANSSA RIIASSA
Riikavauva
Linda Hiekkaranta
Syksyllä 2019 tulin takaisin opintojen pariin
Riikaan elämäni onnenmurusen kanssa.
Oikeastaan kyllä hän jo siinä vaiheessa oli vähän
isompi kuin murunen, juuri toisen kolmanneksen
alkupuolella. Tämä odotettu pikkuinen sai
alkunsa arviolta Jāņin aikoihin kun olimme
kokeilemassa vauhdikkaita latvialaisia
juhannustansseja, eikä tämän pikkutyypin
muitakaan vaiheita voi kutsua tylsiksi. Ikää on
edelleen alle vuosi, ja erikoinen maailmantilanne
on varmasti jättänyt muistoja kilometrikaupalla.
Elävästi muistan, miten Riiasta lähdettiin
hormonihuuruissa ajelemaan kohti koti-Suomea
pikkutyypin ollessa viisi päivää, juuri yliopiston
ilmoitettua etäopintojen alkamisesta. Matka
taittui kivasti vaipanvaihtoja harjoitellessa ja
jännittäessä kuinka paljon rajalla joutuu
selittelemään, ettei hänellä vielä ole passia. Äiti
ja isä oli, sekä syntymätodistus latvialaisine
nimineen, ja tilapäinen matkustusasiakirja
konsulaatista. Hyvin meni.

Kuva: Gregor Weigelt

Raskausaika ja synnytys Riiassa
Takaisin syksyyn 2019. Olin saanut ystävältä
vinkkejä miten raskauspalvelut saisi Riiassa
käyttöön, joten marssin Riga Maternity
Hospitaliin. Englanninkielinen kätilö löytyi, ja hän
tarjoutui ottamaan minut asiakkaakseen.
Synnytys ja raskauteen liittyvä terveydenhuolto
kuuluu Eu:n vakuutuksen piiriin, joten ne olivat
alusta loppuun maksuttomia. Käytin suomalaista
äitiysneuvolaa ja Latvian paikallista vastaavaa
palvelua rinnakkain ongelmitta. Pidin kovasti
RiSLO

riikalaisesta kätilöstäni (toki myös
suomalaisesta), joka hoiti kaiken erittäin
ammattimaisesti synnytykseen asti. Ohjelma on
molemmissa maissa oman kokemukseni mukaan
hyvin samanlainen, ja jos jotain pieniä
eroavaisuuksia oli, ne sai sovittua. Esimerksiksi
Suomessa minun suositeltiin käyvän jo hieman
varhaisemmassa vaiheessa sokerirasituksessa
lähisuvussa esiintyvän DM2 takia, ja niinpä kävin
Riiassa tekemässä sen, koska en ollut menossa
Suomeen niihin aikoihin. Suomessa kätilöillä on
jo pitkään ollut paljon vastuuta
äitiysneuvolatoiminnasta, ja esimerkiksi ultrat
saattaa tehdä kätilö. Riiassa asiaan erikoistunut
lääkäri ultrasi. Myös koko pregnancy care
saattaa olla lääkärin vastuulla Riiassa, minulla
tosin oli kätilö.
En jostain syystä panikoinut synnytystä juuri
lainkaan, joten päätimme jäädä Riikaan tätä
toimistusta varten semesterin ollessa kesken.
Harkitsin asiaa melko paljon etukäteen tietäen,
että Suomessa on erityisen hyvä pediatrian
osaaminen sekä varustelu sairaalassa, mutta
lopulta kokonaisuus ratkaisi, ja jäimme Riikaan.
Perjantaille osui ob&gyn kurssin
synnytyssimulaatio, jossa internal ja external
rotaatiot selvitettiin pikkutyypillekin niin hän
tiesi mitä tehdä, ja päätti että nyt on aika.
Samana iltana synnytys käynnistyi. Synnytys
sujui hyvin ja kivuliaasti. Tässä kohtaa
mainittakoon, että epiduraalipuudutuksesta
joutuu Latviassa itse maksamaan (ja muutamat
muut jutut, kuten ne jättimäiset vaipat itselle).
Eipä sitä hintaa siinä tajunnan rajamailla enää
tullut kyseltyä, mutta kyllä sitä on monta kertaa
miettinyt jälkikäteen, että kuinka monella
paikallisella ei ole varaa tuohon useamman
satasen anestesiaan (mikäli muistan oikein se oli
kolmisen sataa). Isän pitää muistaa edeltävästi
käydä keuhkokuvalla (TB), jotta pääsee
synnytykseen mukaan.
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Palvelu oli moitteetonta, esimerkiksi lääkäri kävi
rutiinisti heti syntymän jälkeen tutkimassa
pikkuisen, ja myös joka aamu. Sairaala oli
jokseenkin tyhjä, ja saimme ihanan
perhehuoneen (lisämaksusta) koko porukalle
siksi pariksi päiväksi kun siellä olimme. Ainut
miinuspuoli oli joidenkin kätilöiden ja
neonatalogien englanninkielentaito
lapsivuodeosastolla. Olisin hyötynyt erityisesti
toisena yönä ohjeista ja tuesta, kun lähinnä
mielessä pyöri ajatus että ”onpa hän ihana
rääkyessään, mitä hittoa hänelle pitää tehdä”.
Synnytyksen jälkeen viikon-parin verran voi vielä
mennä synnytyssairaalaan tarkastettavaksi jos
jotain siihen liittyvää tulee, mutta sitten hoito
jää omalle yleislääkärille, ja tämän takia meillä
oli suomalainen kattava vakuutus ulkomailla
asumista varten jo etukäteen hankkittuna
pikkuiselle.
Vauva-aika Riiassa
Nyt on tietysti vähän hankala kertoa normaalista
lapsiperheen arjesta Riiassa, koska sellaista ei
ole ollut. Tämän lyhyen ajan, jonka olemme
olleet Riiassa perheenä olemme viettäneet 99%
ajasta kotona. Etäopinnot saa järkättyä niin että
vuorotellaan kumpi tekee, ja lisäksi vauvan
päivä- ja iltauniaikaan tietenkin. Olemme
harkinneet erilaisia lapsenhoitomuotoja
tilanteen vaatiessa, mutta nyt muutama kaveri
on käynyt apuna jos on ollut tiukka paikka.
Riiasta löytyy yksityisiä päiväkoteja, ja
todennäköisesti meidän pikku-E päätyy
saksalaiseen sellaiseen ensi vuonna kun
askeleita alkaa kertyä, mutta aika näyttää.
Uskoakseni mikäli yliopisto olisi jatkunut
normaaliin tapaan, olisi meistä jompikumpi
päätynyt ottamaan academic leavin puoleksi
vuodeksi. Sen verran vähäisesti tuli RSU:n
deaniltä tähän asiaan tukea. Mutta nyt
jälkikäteen voi todeta, että meillä oli onni
onnettomuudessa ja räpiköimme molemmat
kohtuullisesti läpi semestereistämme covidin
aikana. Saa nähdä mitä ensi vuosi sen suhteen
tuo tullessaan.
Jos vauva-asioissa tulee kysyttävää niin pistä
viestiä. Erityisesti raskausaikaan ja synnytykseen
liittyen voin yrittää auttaa.

Kuva: Linda Huekkaranta

Linda Hiekkaranta, RSU 8. semesteri
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KONKARILÄÄKÄRI LÖPISEE
Ajatuksia ja ohjenuoria lääkäriksi oppimisen poluille - Cogito, ergo sum
Marja-Leena Hyypiä, Koulutus-ylilääkäri,
Mehiläisen julkiset terveyspalvelut
Olen vuonna 1996 Tampereen yliopistosta
lääkäriksi valmistunut yleislääketieteen
erikoislääkäri. Olen lisäkouluttautunut
työterveyshuollon pätevyyteen sekä
nuorisolääketieteen erityispätevyyteen. Lääkärin
työn lisäksi olen opiskellut työnohjaajaksi.
Täytän ensi vuonna puolivuosisadan pyöreitä,
joten maallista matkaa on hetken tullut jo
kuljettua. Ajattelen, että jokainen askel on ollut
ottamisen arvoinen. Myös ne askeleet, joita en
olisi halunnut tai en ollut suunnitellut ottavani.
Nekin, joiden takia olen itkenyt tai olen joutunut
katumaan. Tai ehkäpä juuri ne ovatkin olleet ne
tärkeimmät. Elämäni näköisekseni muokanneet,
tunnereaktioita nostattaneet askeleet.
Minulta pyydettiin kirjoitusta Rislon
kandiseuran lehteen aiheesta, josta haluaisin
nuoria ja tulevia lääkäreitä valistaa. Pohdin
pitkään, mikä olisi aihe tai asia, minkä haluaisin
kanssanne kirjoitukseni kautta jakaa. Päädyin
kirjoittamaan oppimisesta aiheena ja
muutamasta kokonaisvaltaisesta
hyvinvointiinkin vaikuttavasta asiasta. Tässä
tekstissäni nostan mm. keskusteluun asioita,
jotka edesauttavat ja mahdollistavat yksilöllistä
oppimista. Asioita, joihin on mahdollisuus
vaikuttaa, jotta lääketieteen ja muidenkin
asioiden opiskelusta saisi rakennettua itselleen
mielekkään kokonaisuuden. Jotta pohja
elinikäiselle, monipuoliselle oppimiselle olisi
olemassa.
Oppijoita on erilaisia ja onkin tärkeää alusta
alkaen tunnistaa omien oppimistapojensa
vahvuuksia ja mahdollisesti osa-alueita, joihin
tarvitsee harjoitusta. Samalla on järkevää olla
salliva itselle ja yksilöllisyydelleen sekä tavoilleen
oppia. Kunnioittaa itse omaa yksilöllisyyttään.
Omia oppimisen tapojaan voi havainnoida
esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla.
Oppimispäiväkirjaan voi merkitä itse
valitsemansa suoritetun opintokokonaisuuden
opiskelutapoja - mitä tekniikoita käytti opittavan
omaksumiseen ja pohtia päiväkirjaan mikä
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tavoista oli itselle mielekkäin ja mikä tuotti
haasteita. Millä oppi luontevimmin, mikä ehkä
jopa tuotti iloa oppimisen yhteydessä… Kun
toinen oppii lukemalla, toinen oppii tekemällä.
Toiselle kuvallinen ilmaisu ja hahmottaminen on
luontevampaa kun taas toinen oppii sanoista. Ei
ole oikeaa tai väärää tapaa oppia. Oppiminenkin
on yksilöllistä. Tunnistatko sinä itsellesi
luontevimman tavan oppia?
Kun oppii tuntemaan omien
opiskelutapojensa vahvuudet ja osa-alueet,
joihin tarvitsee vielä harjoitusta, pystyy
kohdentamaan harjoittelua myös omiin
oppimistapoihinsa.
Omaa oppimistaan voi kehittää eri tavoin.
Oppimista voi tukea asioiden ihmettely,
tutkiskelu monelta eri näkökulmalta. Asioista
kiinnostumalla, ilman että niitä arvostelee. Myös
asioiden liittäminen merkityksellisyyteen voi
lisätä oppimista. Yksitoikkoiselta ja puisevaltakin
tuntuva teoria saa aivan eri ulottuvuuden, kun
sen asettaa ajatuksissaan esimerkiksi osaksi
vastaanotolla olevan potilaan arkea. Sillä todella
on merkitystä, että potilaan
sokeriaineenvaihdunta olisi saatava toimimaan
joidenkin lainalaisuuksien mukaan, jotta potilaan
elämänlaatu ja toimintakyky pysyisi potilaalle
mielekkäänä. Lääkärin työllä on tärkeä merkitys,
niin kuin tiedolla, jota lääkäri käyttää työssään.
Joskus opiskeltavan materiaalin ollessa runsas
ja mahdollisen väsymyksenkin painaessa päälle,
asioihin keskittyminen ja loppuun saattaminen
voi olla hankalaa. Tällöin voit ottaa kokeiluun
esimerkiksi ”tomaattitekniikan” eli ns.
pomodoro-tekniikan.
Pomodoro-tekniikka on italialaisen Francesco
Cirillon kehittämä ajanhallintamenetelmä.
Pomodoro tarkoittaa suomeksi tomaattia ja
tekniikan nimi juontuukin klassisesta tomaatin
muotoisesta munakellosta. Pomodoron lyhyiden
jaksojen ajan keskitytään käsillä olevaan
tehtävään, joiden välissä pidetään nopeita
taukoja.
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Alla esimerkki pomodoro-työskentelystä.
Havainnollistamassa työskentelyä itsellesi, voit
käyttää ajanottokelloa taukojen merkiksi,
vaikkapa sitä tomaatin muotoista.
1) Työskentele yhteen tehtävään keskittyen 25
minuuttia eli yhden pomodoron ajan.
2) Pidä viiden minuutin tauko pomodorojen
välissä. Tauolla voit nousta seisomaan, tehdä
muutaman venytysliikkeen, suunnata
katseesi ulos.
3) Neljän pomodoron (noin 2 tuntia) jälkeen
pidä vähintään 20 minuutin tauko, jolloin
kerkiät syödä vaikkapa välipalan tai lounaan.
Tai käydä raittiissa ilmassa.
Asioiden oppimisessa, olipa kyseessä ammattiin
opiskeltava asia tai harrastus, kehittyminen
edellyttää myös kriittistä suhtautumista ja
käytössä olevan tiedon tarkastelua, työstämistä.
Ympärillämme yhteiskunnassa on kovin
runsaasti tietoa, jota meille eri kanavista
tarjoillaan. Onkin tärkeää uskaltaa olla myös
perustellusti eri mieltä asioista. Oppimista ja
asioiden tarkastelun monipuolisuuttakin
edesauttaa, jos on mahdollisuus hakeutua eri
lailla ajattelevien seuraan, jolloin syntyy
mahdollisuuksia rakentavaan, erilaisia
ajatuksiakin yhdistävään keskusteluun ja ehkä
myös uuden luomiseen.
On erittäin tärkeää pitää itsestään huolta
kokonaisuutena. Olla salliva ja rakastava myös
itseään kohtaan. Itsestäni kerroin ammatilliselta
osalta kirjoituksen alussa oleellisimmat. Mutta
yhtä tärkeä, jopa tärkein ja ainutkertaisin, olen
tyttärenä, äitinä, puolisona, miniänä, ystävänä,
työkaverina ja mitä niitä muita arjen rooleja
onkaan meillä. Yksilöllisiä ja erilaisia kullakin. Ja
kaikki tärkeitä.
Alla muutama ajatus, kuinka voit pitää
itsestäsi huolta, kokonaisena ja tärkeänä
yksilönä. Irrottaa ajatuksia joskus kiireisestäkin
opiskeluarjesta:
• Lepää ja lisää leikkimielisyyttä. Muista
huolehtia itsellesi riittävästä unen määrästä.
Valveilla ollessasi kujeile, leiki, unelmoi. Mieti
nykyhetken maailmaa, miltä se näyttää sen
lapsen näkökulmasta, kun oli 6-vuotiaana.
Mitä 6-vuotias ”sinä” sanoisi opiskeluelämän
pyörteissä olevalle? Kehoittaisiko jättämään
kaiken mukavan elämästä pois. Tuskin. Tai
mitä sanoisit itsellesi tähän hetkeen, kun
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vietät 80-vuotissyntymäpäivää. Kannustaisitko
nauttimaan elämästä ja sen suomista hetkistä ja
samalla olemaan kiitollinen uuden opettelun
mahdollisuudesta.
• Anna itsellesi positiivista palautetta ja
huomaa hyvä arjessa. Kirjoita viikon ajan
iltaisin itsellesi muistilapulle päivän ”kolme
positiivisinta” tyyliin: hyvä salaatti.
Aurinkoinen ilma. Kerkesin bussiin ajoissa,
koska huolehdin aikataulusta. Huomaat, että
siinä ikävässäkin päivässä on yleensä jotain
hyvää.
• Ota itsellesi ”haahuiluaikaa”. Monelle
yllättävän vaikeaa, mutta opettaa hetkessä
olemista ja kokonaisvaltaista läsnäoloa. Aloita
vaikka puolen tunnin hetkellä kerran viikossa.
Tuolloin: Älä suorita mitään. Älä tee mitään
muita varten. Älä yritä ratkaista mitään. Käy
esimerkiksi itsesi kanssa kaffella, mutta älä
ole kenenkään kanssa vuorovaikutuksessa.
Olet vain itsesi kanssa. Sitten jonain muuna
hetkenä nauti läheisistä, ystävyydestä. Koska
niillekin asioille on hyvä varata kiireisessäkin
arjessa aikaa.
Hyvää opiskelukevättä 2021 teille kaikille
toivottaen, Marja-Leena

Kuva: Marja-Leena Hyypiä

Marja-Leena Hyypiä

marja-leena.hyypia@mehilainen.fi
+358 40 149 5333
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Ensihoidon vastaanotto – ei enää vain
sairaankuljetusta
Teemu Silver
Ensihoitaja
Päijät-Hämeessä kerrostalon pihaan kaartava
keltavihreä, hälytyslaitteilla varustettu
henkilöauto herättää ihmetystä ja kysymyksiä
vieläkin, vaikka alkuperäisen yhden hengen
ensihoitoyksikön pilottikokeilun alusta on jo
viisi vuotta. Iso pyörä pyörii hitaasti.
Nykypäivän ensihoidossa on kuitenkin kyse
muustakin, kuin vain potilaiden nopeasta
kuljetuksesta. Muutamassa Suomen
kaupungissa ja kunnassa hätäpuhelu voi johtaa
siihen, että paikalle ei saavukaan pakettiauto,
vaan yhden ensihoitajan miehittämä yksikkö.
Tavoitteena on ratkaista potilaan ongelma
kotona niin, että kalliilta ja usein myös
potilaalle raskaalta päivystyskäynniltä
vältytään. Lopputuloksena on tyytyväinen
hoidettu potilas sekä yksi paikka enemmän
alueen päivystyksessä kiireellisemmälle
potilaalle.

Kuva: Teemu Silver

Ei vain Amerikan temppu
Mallissa ei sinällään ole mitään uutta.
Vastaavan kaltaista toimintaa on tehty esim.
USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Australiassa ja
Kanadassa jo melkein 15 vuotta. Kun
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Suomessakin alettiin heräämään kasvavan
ikääntyneen väestön asettamiin haasteisiin
terveydenhuollolle sekä ensihoidon nouseviin
tehtävämääriin (varsinkin kiireettömien
tehtävien kohdalla), oli tehtävä jotain. Paikka
paikoin Suomessa koitetaan vielä ensihoidossa
selvitä lisäämällä ambulanssien määrää. Joillain
alueilla kuten juuri Päijät-Hämeessä ja EteläKarjalassa alettiin innovoimaan ja otettiin mallia
maailmalta. Lopputuloksena oli laajemman
vieritestausvälineistön ja lisäkoulutetun
henkilöstön ajama yhden hengen
ensihoitoyksikkö. Koska toiminta on vielä
lapsenkengissään, on alueellisia eroja toiminnan
toteutuksessa paljon ja ei ole selkeää ”parasta”
tapaa tehdä kotiin vietäviä ensihoidon
palveluita.
X-8, hoidettu kohteessa
Yhden hengen yksiköt hoitavat toki kaikkia
potilasryhmiä, mutta kuten ensihoidon
tehtävistä laajemmin, myös yhden hengen
yksikön potilasryhmistä suurin on ikääntyneet
työiän ohittaneet potilaat. Koska geriatriset
potilaat ovat oma, haastava potilasryhmänsä
joiden subakuutteihin ongelmiin ei juurikaan
pureuduta ensihoidon AMK-tutkinnossa, on
hoitajille annettu lisäkoulutusta asian tiimoilta ja
koulutuksen kehittely jatkuu kaiken aikaa.
Yksikön varustelu mukailee ”perinteistä”
ambulanssia ja pitää sisällään kaiken mitä
muutkin ambulanssit (potilaan siirtämisen
välineitä lukuunottamatta – yksikkö ei kuljeta
potilaita). Tämän lisäksi kuitenkin esim. PäijätHämeen ensihoidon vastaanottoyksiköt
kykenevät ottamaan potilaalta laskimo-astrupin,
pika-CRP:n ja syksyllä myös pika-TnT:n. Yksikön
lääkevalikoimaan kuuluu ensihoidon normaalien
lääkkeiden lisäksi myös laaja kirjo i.v.
antibiootteja. Potilaalle voidaan myös jättää
kotiin muutama annos suun kautta otettavia
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antibiootteja tai vaikka antaa närästyslääkettä
tai pahoinvointilääkettä. Yksikkö toimii tiiviissä
yhteistyössä alueen päivystävän
ensihoitolääkärin ja päivystyksen
vuorovastaavan lääkärin kanssa suunnitellen
potilaiden jatkohoidon. Tilanteen mukaan myös
ollaan yhteydessä sosiaalipäivystykseen,
kotisairaalaan tai kotihoitoon. Palaute
lääkäreiden suunnalta on ollut erinomaista, ja
muuan päivystävä erikoislääkäri Päijät-Hämeen
Keskussairaalasta onkin todennut EVA-yksikön
olevan ”päivystävän lääkärin lemppariyksikkö”.

Case käden ruusu
87-vuotias nainen, asuu palvelutalossa. Kahden
päivän ajan kehittynyt oikean käden kipu
kyynärvarressa, lisäksi alueella punoitusta,
kuumotusta ja ihon läpi eritystä. Potilaalla
perussairauksina dementia, aivoinfarktin
jälkeisenä vasemman puolen hemiplegia ja
afasia, hypotyreoosi, RR-tauti. Potilas on täysin
vuoteeseen hoidettava ja erittäin obeesi.
Tehtävä meni alun perin kiireellisenä
kiputehtävänä perinteiselle ambulanssille, mutta
kohdetietona olleen palvelutalon huomatessani
soitin kohteeseen ja arvioin tilannetta
puhelimitse nopeasti. Kun selvisi, että kyseessä
on matalan toimintakyvyn potilas ja kyseessä
luultavasti käden ruusuinfektio, pyysin
siirtämään tehtävän itselleni. Kohteessa oli
hyväntuulinen rouva, jolla hengitystaajuus oli
rauhallinen, potilaalla ei ollut myöskään
hengenahdistusta ja hengitysäänet auskultoiden
olivat puhtaat ja symmetriset. Huoneilmalla
happisaturaatio yli 97%. Potilaalla ei ollut
rintakipua tai -tuntemusta ja syke ja verenpaine
olivat potilaalle odotetulla tasolla. Mitään uutta
tajunnantason häiriötä ei ollut. Kuumetta oli
37,8 ja verensokeri oli koholla ad 11 mmol/l,
lisäksi labroissa todettiin CRP 240 ja Laktaatti
1,6. Oikean käden tila oli kuten kuvattu edellä ja
melko selkeästi infektiofokus käden ihossa.
Konsultaation perusteella potilaalle aloitettiin
i.v. -antibiootti ja sen jatko siirrettiin
kotisairaalan tehtäväksi. Kotisairaala myös tulisi
kontrolloimaan tulevina päivinä potilaan labrat.
Potilaan kohdalla ”perinteisen” ambulanssin
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kohteeseen tulo olisi melko varmasti johtanut
raskaaseen kuljetukseen päivystykseen ja siellä
labrojen ottamiseen sekä nopeaan kotiutukseen
nyt kohteessa aloitetuin lääkkein. Samalla
kyseinen kuljetus olisi varannut ambulanssin ja
päivystyksessä vienyt vuodepaikan toiselta
potilaalta ja altistanut potilaan itsensä muille
tartuntataudeille. Juuri tämän takia onkin
tärkeää, että potilaita voidaan paremmin ja
tarkoituksenmukaisemmin vasta ohjata
erikoissairaanhoidon päivystykseen.

Kuva: Teemu Silver

Tulevaisuuden ensihoito ja päivystys
Oma veikkaukseni on, että tulevaisuudessa
vastaavan kaltaiset toimintamallit tulevat
lisääntymään ja kehittymään. Ei ole esimerkiksi
varsinaista syytä sille, miksei Suomessakin
ensihoitajat voisi toimia täysin autonomisesti
erityisesti lisäkoulutuksen jälkeen samoin, kuten
yhden hengen yksiköissä vaikka IsossaBritanniassa ja Australiassa jo toimitaan. Osana
tiimiä oleva lääkäri toimii tarvittaessa tukena,
muttei joudu puuttumaan kaikkiin asioihin tai
hyväksymään kaikkia hoitopäätöksiä. Myös
yksikön suorittamien tehtävien kirjo tulee
varmasti laajenemaan osaamisen ja varusteiden
karttuessa. Ensihoidon yhden hengen yksiköt
ovat niin tehokas tapa hoitaa kiireettömiä
tehtäviä potilaalle mukavalla tavalla. Nyt
toimintaan mukaan tarvitaan vain kiinnostuneita
ja motivoituneita ensihoitajia sekä lääkäreitä,
jotka vievät myös Suomessa toimintaa
eteenpäin.
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Right ventricular myocardial infarction; its incidence, clinical-, laboratory-, ECG-, and ECHO
characteristics in Riga East Clinical University Hospital in a year 2018
Sini-Tuulia Kilpeläinen
ABSTRACT

Methods used: Fist 100 patients who were

Background: Right ventricular myocardial
infarction (RVMI) rarely occurs alone as isolated
infarction but often accompanies

diagnosed with STEMI from the start of the year
2018 (data was collected 2.1-15.12.2018) in a
Riga East Clinical Hospital with wide laboratory

inferoposterior myocardial infarction (MI). Right

ventricle is more resistant to ischemia compared
to left ventricle. However, right ventricle
involvement in the infarct increases the risk of
hemodynamic collapse; thus, early recognition
of RVMI is essential to guide the correct early
treatment. Left-sided ECG and difficulties in
visualizing right ventricle free wall by ECHO

investigations, echocardiography and PCI done
were screened. Out of the 100 patients, all cases
of the RVMI were identified from
echocardiography results and enrolled in this
retrospective quantitative observational study.
RVMI incidence, ECG, and ECHO characteristics
and laboratory values of RVMI were analysed
and compared to a current literature data.

make it´s recognition challenging. Early
mechanical reperfusion of affected vessels,
adequate fluid replacement and maintaining
sufficient heart rate and atrioventricular
synchrony are essential in treating RVMI,
especially when concomitant cardiogenic shock
is present.

Conclusions: RVMI incidence was high in the
study group; 25 % (25/100) of STEMI patients
had signs of global or segmental systolic
dysfunction in their echocardiographic
evaluation. In this study, 12-lead ECG did not
show any signs indicatory for RVMI signs in 39%

of RVMI cases, suggesting low efficacy of 12Aims of the study: This study aims to evaluate
the high incidence of RVMI among STEMI
patients and characterize typical characteristics
of RVMI in Riga East Clinical University hospital

lead ECG in the diagnostics of RVMI.
Implementation of extended 15-lead ECG with
right precordial leads recording is necessary for
RVMI early diagnostics improvement.

by ECG, ECHO, and laboratory values. This
research also aims to study the incidence of
complications arising from the RVMI in Riga East
Clinical University Hospital.

RiSLO

Lapsus Calami 2/2020

27

Cardiovascular, Respiratory and Mental Effects of Sauna Bathing
Tuomas Toukomaa
Sauna bathing is a common and ancient habit in

population including a trend to increase HDL-C.

Finland, it is also on the rise with global wellness

These effects however are lost after 2 weeks of

trends and the scientific studies seem to back up

not sauna bathing regularly. Duration and

beneficial effects of it.

frequency

of

sauna

bathing

is

inversely

associated with SCD, fatal CVD and CHD.
In this literature review I have gone through
studies found mostly in online databases such as
PubMed and Google Scholar to build a
comprehensive

picture

of

the

effects,

mechanisms and possibilities of sauna bathing.
I have found out that sauna bathing is safe and
well tolerated for healthy persons from children
to elderly and it can be recommended to most,
barring people with UAP, cardiac events in the
last 4 to 8 weeks and severe aortic stenosis.
People with active skin condition or wounds

Frequency is also inversely associated with CRPlevels. When it comes to respiratory system
regular sauna bathing is associated with
decreased risk of developing COPD, asthma,
pneumonia, and common colds.

Sauna bathing promotes mental wellbeing and
decreases the risk of psychotic symptoms,
dementia, and Alzheimer’s disease. It can be
used to supplement multidisciplinary treatment
of chronic pain conditions, but it might also
worsen the pain.

should avoid sauna bathing and those with
orthostatic hypotension should practice extra

Patients with HF seem to achieve alleviation of

care. Antihypertensive medications should not

symptoms through decrease of NYHA-class and

be used right before sauna as well as

decrease of BNP-levels as a more objective

transdermal patches or insulin.

measure has also been shown.

After the risks and contraindications, sauna
bathing seems like a good component of healthy
lifestyle as the effects are mostly positive and

multitude. Immediate effects are similar to
moderate exercise such as decrease of TVR after
sauna bathing. Also, in long term the arterial
thickness is decreased. Positive effects induced
on lipid metabolism are decrease of total
cholesterol and LDL-C levels in healthy young
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Plausibility of Non-operative Therapy as an Alternative First-line Treatment for Acute
Uncomplicated Appendicitis in Children
Lotta Lundell
Abstract

Results: The search yielded 309 articles, of

Aim: The aim of this study is to provide a

which seven studies met the above inclusion

literature review on the clinical efficacy of

criteria: five prospective cohort studies, one

primary non-operative management (NOM)

randomized controlled trial (RCT), and one

versus operative management (OM) of

retrospective review. These studies offered 640

uncomplicated acute appendicitis (AA) in

patients for analysis. 246 patients received NOM

children between the ages of four to 18 years

and 394 underwent OM. Successful treatment

old. AA continues to rank among the most

within two weeks of antibiotic initiation ranged

common surgical diagnoses in pediatric

from 88% to 99% with a recurrence rate of 0%-

medicine. For decades, the benchmark method

26.5% within 14 months observed in the NOM

of treatment has been surgical appendectomy.

group. All patients in the OM group were
treated by laparoscopic appendectomy. The rate

Methods: A systematic search of data from Web

of complications in the NOM group was found to

of Science, PubMed, and the Cochrane Library

be 19.5%, compared to 1.5% in the OM group

(CENTRAL) databases was done, screening

(OR 0.5, 95% CI -0.36 to 1.35).

publications from January 2005 to January 2020

that assessed NOM of uncomplicated AA in

Conclusion: The distinction between

children between the ages of four to 18 years

complicated and uncomplicated AA is vital to

old. Data was collected regarding age, gender,

establish an adequate approach. The long-term

objective findings of patients, diagnostic imaging

success rate on NOM treatment is relatively

modalities utilized, laboratory markers,

high, with a shorter recovery period than in

antibiotic regime, rate of recurrence, post-

appendectomy. However, the rate of recurrence

operative complications and follow-up periods

is varied and readmission is higher in the NOM

for NOM and OM patients respectively. Studies

patient group. Surgical appendectomy should

that assessed data outside of the population of

still be considered first-line treatment for AA.

interest were excluded. Reviews focusing on

Higher quality prospective RCTs with greater

complicated appendicitis or cases where

sample sizes, adequate randomization methods

conservative treatment was not the primary

comparing the two treatment alternatives, and

mode of treatment were also excluded, in

longer follow-up periods are essential in

addition to studies published in another

establishing the definitive efficacy of NOM, and

language than English.

whether it should be considered as a sufficient
alternative to appendectomy.
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Surgical versus conservative treatment for anterior cruciate ligament injury
Aaro Alila
ABSTRACT
This literature review about “Surgical versus
conservative treatment for anterior cruciate
ligament injury” tries to find superior treatment
option for anterior cruciate ligament, ACL,
injury. This due to means by comparing these
two treatment options in various sections. The
sections in question are post-treatment knee
stability, functional outcomes, osteoarthritis
development, return-to-sports and overall
symptoms.
Background: Anterior cruciate ligament (ACL)
rupture is a serious injury in patients who are
typically young and athletically active, which can
cause and lead to chronic instability, posttraumatic osteoarthritis, decreased quality of life
and functional limitation. ACL injury keeps
athletes a long time on the sidelines and nonathletes have to have a long sick-leave from
work. It is known that the overall opinion for
athletically active patients is to undergo surgery.
The aim of the thesis was to review current
literature comparing operative and conservative
treatment in athletes and in general population
to find out if there is evidence to suggest the
superiority of either option. In the end the
treatment type for ACL rupture is chosen
individually with the respect to the current
evidence, literature.
Methods: This thesis consists of 25 studies, none
older than 20 years, comparing operative and
conservative treatment. Also, only studies that
compared treatment methods for isolated,
primary knee injury were included in the study.
Patients had to be adolescents or adults with
closed epiphyseal plates. Follow-up periods had
to be at least 12 months. Studies with patients
having advanced osteoarthritis of the knee were
excluded. Other systematic reviews and metaanalyses were also excluded.
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Results: This study suggests that surgical
treatment possibly results in better knee
stability than conservative treatment. In this
literature review, 18 studies compared knee
stability and 16 of them revealed statistically
significant difference in favour of surgical
treatment. The two remaining studies did not
find difference. In this study conservative
treatment can produce similar results than
operative treatment in functional outcomes
measured by Knee Injury and Osteoarthritis
Outcomes score (KOOS), International Knee
Documentation Committee score (IKDC) and
Lysholm score. When comparing return-tosports, ACL reconstruction was superior in only 5
studies out of 13 included in this thesis. One
study found conservative treatment being
superior in return-to-sports. In 7 studies no
difference was seen. Developing of
osteoarthritis was measured from both
treatment groups in total of 15 studies. Out of
these 15 studies, two studies found statistically
significant difference of surgical treatment.
resulting in less osteoarthritis at 5 year and 1720 year follow-ups. Two studies indicated
conservative treatment resulting in less
osteoarthritis. As much as 11 studies did not find
difference in osteoarthritis development.
Conclusions: All in all this literature review has
reviewed the most current literature on the
topic of ACL reconstruction versus non-operative
treatment. Even though it has long believed that
surgical treatment leads to better outcomes, the
current literature does not fully support this
statement. New evidence suggests that
conservative treatment is a comparable option
of treatment according to patient reported
outcomes (PROMs). Even though most of the
studies included had some limitations due to
study designs. Further high-level evidence
studies are needed to have a definitive answer
to the question and to find subgroups of the
population who might possibly benefit from
surgical treatment.
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The Role of Stress Management in Physician Burn-out Syndrome
Niklas Forsberg
SUMMARY

Various strategies have been and are rapidly

In this literature review, the problem of

introduced to fight this pandemic of burning out

physician burnout is presented and addressed.

physicians. These strategies include individual-,
organizational- and national level stress and

The aim of this work was to find out what is

burnout reduction strategies.

physician burnout, what causes it and how it
could be prevented and managed, when already

Although physician burnout is a known and

established. The focus is on stress reduction

studied problem, more research is needed for

strategies

proper understanding of its prevention and
management.

I researched knowledge from medical books for
background and then reviewed scientific articles
published about the problem from PubMed,
Finnish medical journals, and Google Scholar.
The selected studies were mainly from the years
2010-2020, with some exceptions. Exceptions
for this recency criteria were accepted due to
relevance to the topic, for example due to
historical value.

Physician burnout is a global problem, which
affects individual physicians, healthcare
organizations and possibly whole healthcare
systems. Burnout is a consequence of long-term
work-related stress. The incidences of physician
burnout vary in different regions, but alarming
figures have been reported. For example, in the
United States of America incidence of around
40% has been reported.
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Comparison of management differences in type 1 diabetes during aerobic and anaerobic
exercise
Vladislav Skandeberg

Abstract in English

In aerobic exercise patient should observe blood

In this literature review was researched

glucose levels starting before the exercise. In

comparison differences in type 1 diabetes during

purely aerobic exercise the patient must be

aerobic and anaerobic exercise.

especially careful with hypoglycaemic effects.
Postexercise hypoglycaemia is a risk that must

Aim of this work was to study from different

be acknowledged also.

literature sources how effects of aerobic and
anaerobic exercise should be managed in case of

In anaerobic exercise patients, main concern

type 1 diabetes mellitus according to different

might be hyperglycaemia due to exercise.

guidelines, recommendations and literature in

Management also depends on starting blood

hypo- and hyperglycaemic conditions and how

glucose levels.

to prevent these conditions to maintain proper
blood glucose levels.

More studies on the subject is needed to
provide type 1 diabetics with more tools for

Sources of literature such as UptoDate, PubMed,

blood glucose management during different

reviews, books and official guidelines and

types of exercise.

recommendations of different type 1 diabetes
related associations were used to collect
information from Finland, United Kingdom and
United States of America. Published literature
was used from years 2001-2020. Two of the
studies were used from the years 1984- 1985

Biggest issues for type 1 diabetics are the factors
which can not be predicted in exercise such as
mixed exercise, competition, individuals’
different physiological response and factors such
as different medication.
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Acne, Skin Barrier & Diet
Alina Hildén
Abstract

Conclusions: Although studies are still very

Background: Acne vulgaris is one of the most

controversial, acne vulgaris seems to be

common skin diseases,1 but the exact cause of

associated with epidermal barrier impairment

acne still remains unclear.2 Many endogenous

and dietary factors. All patients with acne

and exogenous factors seems to be related with

vulgaris seem to have a more holistic problem

acne formation, such as air pollution, aggressive

than previously believed, thus a more

skin care products, different medications,

multidisciplinary approach to acne pathogenesis

genetic factors, hormones, lifestyle and stress.3

helps us understand protection of the skin.

During the last decade there has been more and

Further research is still required to confirm the

more discussion and studies about how defects

theories.

in the epidermal barrier and nutrition factors are
related to acne formation and worsening of
acne.
Aim of the thesis: Over the last decades a
substantial effort has been made to identify the
exact cause of acne to be able to tailor the
treatment. In this literature review we will

attempt to establish an overview of the
aetiology, the pathogenesis of acne, and the role
of both the epidermal barrier and diet in the
case of acne using xx different sources related to
the topic. Understanding these, the possibility of
targeted therapy and better results in acne
treatment could be achieved.

1

Pappas, Apostolos. “The Relationship of Diet
and Acne: A Review.” Dermato-Endocrinology,
Landes Bioscience, Sept. 2009,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC28364
31/.
2

Williams HC, Dellavalle RP, Garner S. Acne
vulgaris. Lancet. 2012 Jan 28;379(9813):361-72.
doi: 10.1016/S0140-6736(11)60321-8. Epub
2011 Aug 29. Erratum in: Lancet. 2012 Jan
28;379(9813):314. PMID: 21880356.
3

Claudel JP, Auffret N, Leccia MT, Poli F, Dréno
B. Acne and nutrition: hypotheses, myths and
facts. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018
Oct;32(10):1631-1637. doi: 10.1111/jdv.14998.
Epub 2018 May 7. PMID: 29633388.
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Prevalence of Medial Epicondylitis in Amateur Golfers
Tino Vaskelainen
ABSTRACT

Objectives: Objectives of this study are to find

Background: In this literature review the

out what medial epicondylitis is, what are its risk

prevalence of medial epicondylitis in amateur

factors are, is the disease more a sports- or

golfers is presented and addressed. The aim of

work-related issue, what the prevalence in

this work is to describe and review medial

amateur golfers and in general population is,

epicondylitis and look more closely at its

how it can be managed and how it can be

prevalence in amateur in comparison to normal

prevented.

population. What medial epicondylitis is, what
causes it and what are the occupational-related

Materials and methods: Information about

risk factors and sports-related risk factors, how

medial epicondylitis in this thesis is literature

prevalent the disease is and how it can be

review. Multiple sources have been reviewed

managed and prevented are the questions that

and analysed, those include - AMBOSS, PubMed

are answered in this literature review.

and Google Scholar.

Medial epicondylitis is a condition in which the

Results: Despite the name “golfer’s elbow” this

tendon of the medial epicondyle inside of the

literature review showed that the main causes

elbow becomes inflamed and causes pain. This

of medial epicondylitis are occupation related

condition is called a “golfer’s elbow”. It is named

factors. These factors contribute to much more

as golfer’s elbow since a golf swing creates

cases when compared to golf related factors.

tension and stress to the tendon. This then

With this being said, the prevalence of medial

causes it to become inflamed and painful.

epicondylitis in amateur golf is still much higher

However even when named as golfer’s elbow

when compared to those with disease

many of the people suffering from the medial

originating from occupational background.

epicondylitis have never handled a golf club.
This correlation between risk factors and

Conclusions: Golf is much more likely to cause

prevalence in amateur golfers from golf

medial epicondylitis in a patient when compared

compared to prevalence and risk factors of

to different occupational factors in normal

different work-related issues is what we are

working life and the prevalence of golf-related

looking into in this literature review.

medial epicondylitis among amateur golfers is
much higher in comparison to non-golf related
prevalence of medial epicondylitis.

RiSLO

Lapsus Calami 2/2020

34

Tässä osiossa julkaistaan lupansa siihen antaneiden juuri valmistuneiden RiSLOlaisten nimet.

Aaro A.

SINI-tuulia k.

Alina H.

Tino v.

EMILIA s.

Tuomas t.

Emmi p.

Vladislav s.

Lotta L.
Niklas f.

pEKKA r.

RiSLO

Lapsus Calami 2/2020

35

RiSLO

Lapsus Calami 2/2020

36

