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Tervetuloa juhlalehden sivuille. Medisiinariliit-
to – kaikkien suomalaisten lääkäriopiskelijoiden 
yhteinen kattojärjestö – on ehtinyt taittaa yhteistä 
matkaa kanssamme jo puolen vuosisadan verran. 
Tämän kunniaksi naftaliinista kaivettiin ajatus 
jäsenseurojen yhteislehdestä – viimeksi tällainen 
ihme näki päivänvalon keväällä 2016 wappulehti 
sMÄLLIn muodossa.* 

Edeltäjänsä tavoin toivon tämän lehden kertovan 
sinulle, mitä kollegat muissa kaupungeissa puu-
haavatkaan. On välillä hyvä muistuttaa itseään 
oman kaupunkinsa ulkopuolisesta lääkiselämästä 
– ja ai jekku, millaista elämää siellä vietetäänkään! 
Kaupungit pullistelevat toinen toistaan mahta-
vampia perinteitä, joihin pääset sukeltamaan 
tämän lehden sivuilla.
Tänne on koottu sitä sun tätä hauskaa: parhaita 
paloja kandiseurojen omista lätyistä, keräilty ti-
lastoja meistä medisiinareista ja pohdittu omien 
seurojen juhlimisiperinteitä. Ei sovi unohtaa 
myöskään vieraskyniä läheisiltä yhteistyötahoil-
tamme tai jokaisen tylsän luennon pelastavaa puu-
ha-aukeamaa. Suuren suuret kiitokset kaikkien 
kaupunkien lehtien päätoimittajille toimituskun-
tineen sekä muille lehden tekoon osallistuneille.

Tässä olisi nyt se kohta, jossa kuuluisi horahtaa 
jotain merkityksellistä historiasta ja hienoista 
saavutuksista sinä aikana. Koska minun taitoni 
rajautuvat paremmin ajankohtaisista edunval-
vonnallisista asioista märisemiseen ja vuosiju-
hlalehtien päätoimitteluun, jätän viisikymmen-
vuotiskatsaukset sen paremmin taitaville. 
Seuraavilla sivuilla ystävällisesti sanaista arkkuaan 
ovat availleet historian spektristä paremmin ym-
märtävät – kuulkaa siis heitä.

Seuraavaksi kuuluisi sanoa jotain punnittua ja 
älykästä myös tulevaisuudesta. Siitä uskallan sanoa 
paljon vähemmän. Vaikka välillä etenkin edun-
valvonnasta päin katsoessa tuntuu siltä, että sei-
laamme vain katastrofi sta seuraavaan, ollaan sitä 
potkittu eteenpäin tähänkin asti. Olen törmännyt 
niin tarmokkaisiin ja fi ksuihin kanssamedisiina-
reihin, että uskallan väittää hyvän pöhinän jatku-
van myös tulevaisuudessa.

Ennen kuin siis annat seuraavan tentin, kesätyön, 
erikoistumisvalinnan tai minkä hyvänsä painaa 
otsaasi kurttuun, muista kiivetä puuhun jos siltä 
tuntuu, ota muutama tanssiaskel sairaalanalai-
sessa tunnelissa ja kehaise harkassa hyvin esiinty-
nyttä kurssikaveria. Ja ennen kaikkea, nosta malja 
50-vuotiaalle Medisiinariliitolle!

Kristiina Karikko
Vuosijuhlalehden päätoimittaja
Medisiinariliiton hallituksen jäsen

P.S. Ja hei, sinä fuksivuottasi viettävä, jos mielestä-
si tämä yhteislehti oli hauska juttu, niin paina se 
mieleesi. Ehkä juuri sinä olet muutaman vuoden 
päästä se, joka elvyttää tämän perinteen (Lehtiä on 
kaksi, nyt se on perinne!)

*Tämä lehti on luettavissa netistä osoitteesta: 
https://www.suomenmedisiinariliitto.fi/tag/
smalli/
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S
uomen Medisiinariliiton täyt-
täessä 50. vuotta on luonnol-
lista pohtia, miten toiminta on 
matkan varrella kehittynyt, ja 
ehkä etenkin kaltaisemme edun-
valvontaorganisaaton kohdalla 
pohtia, mitkä aiheet ovat puhut-

taneet vuosien saatossa. 
 Mikä puhuttaa vuoden 2020 medisiina-
reita? Lääketieteen opiskelijoita on ennätysmäärä 
- klinikkaryhmien suuria kokoja murehditaan ja 
toimenpiteiden toistokertoja toivottaisiin suurem-
maksi. Myös tulevan kesän työpaikka ja oma 
erikoistuminen mietityttää monia. Toisinaan tur-
hautumisen kohteena on arkipäiväiset asiat, yksit-
täisen opetuksen korvaamisen vaikeus tai tenttiin 
ilmoittautuminen
 Jatkuvasti muuttuvassa toiminta-
ympäristössä riittää keskustelunaiheita. Taak-
sepäin katsottaessa on kuitenkin myös selvä, että 
lääketieteen opiskelijat ovat kokeneet suuria muu-
toksia ennenkin.
 Kun katsotaan taaksepäin, on merkille 
pantavaa, miten monet keskeiset keskustelun ai-
heet ovat olleet, ainakin analogian tasolla, läpi 
vuosien samoja kuin mitä ovat tänäkin päivänä, 
juontaen taustansa usein ammattimme peruso-
lemuksesta ja koulutuksemme erityisluonteesta.
 60-luvulla, Medisiinariliiton perusta-
mista vuonna 1969-70 edeltävästi, keskustelti-
in muun muassa kunnanlääkärin toimenkuvan 
hohdon hiipumisesta, kun uusia sairaaloita val-
mistui ympäri maan. Tällöin päätettiin kiinnittää 
huomiota kunnanlääkärin työoloihin. Keskustelu 
vastaa monilta osin tämän päivän keskustelua ter-
veyskeskuslääkärintyöstä. Työolosuhteisiin on en-
siarvoisen tärkeä kiinnittää huomiota, ei vähiten 
aloittelevan kesäkandin osalta.
 Yhdistyksen alkuvuosina oli ajan-
kohtaisena aiheena ulkomailla opiskelemisen su-
osio. Myös 60-luvulla lähdetiin ulkomaille opiske-
lemaan ja huomattava osa valmistuvista lääkäre-
istä olivat opiskelleet ulkomailla. Jo tällöin todet-
tiin hyvien suhteiden tärkeys ulkomailla opiskel-
eviin kollegoihin.

Koulutuksen laatu on läpi vuosien puhuttanut, 
eikä keskustelu aloituspaikkojen määristä ole uusi. 
Esimerkiksi oppimistavoitteiden yhtenäistämi-
sessä voidaan kuitenkin havaita suuria harppauk-
sia eteenpäin, kun yhdistyksen alkutaipaleen 
yhteydessä tavoitelttin tutkinnon yhtenäistämistä 
tiedekunnan tasolla, puurretaan Suomessa parai-
kaa kansallisten oppimistavoitteiden parissa.
 Olemme tarponeet monien aiheiden 
parissa vuosikymmenten ajan, ja tulemme jat-
kamaan näiden parissa. 
 Ainaisesti ajankohtaisten teemojen lisäk-
si on myös medisiinarien osalta toinen ilmiö, joka 
on pysynyt vankkumattomana osana arkeamme 
yli 50 vuoden ajan – yhteisöllisyys, joka usein myös 
nimitetään kollegiaalisuudeksi.
 Yhteisöllisyys, joka opiskelijayhdistyk-
sisämme kukoistaa lukeutuu meidän ehdotto-
masti suurimpiin vahvuuksiimme. Paikallisen 
yhteisön lisäksi meillä on Suomen olosuhteissa 
miltei ainutlaatuinen kansallinen opiskelijoiden 
yhteistyö, joka hyötyy ja toisaalta kasvattaa sekä 
sementoi meidän yhteen hiileen puhaltamista nyt 
opiskelijoina ja tulevaisuudessa.
 Voi hahmotella, että vielä 50. vuoden-
kin päästä meitä puhuttanevat merkittävä osa jo 
60-luvulla ajankohtaisia olleista aiheista. On myös 
odotettavissa, että uusia haasteita ilmenee ripeään 
tahtiin niin paikallisesti kuin kansallisella tasolla.
 Varmaa on kuitenkin se, että jo vart-
tuneen iän saavuttanut Medisiinariliitto toimi-
joineen ovat valmiina tähän, ja että me medisi-
inarit ylläpidämme ja kehitämme suurinta vah-
vuuttamme – yhteisöämme. 

Fredrik Ahlström
Puheenjohtaja  2019
Suomen Medisiinariliitto

PJ:N TERVEHDYS
= Suomalaisten lääketieteen opiskelija-
yhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto.
Koko komeudeltaan Suomen Medisiinariliitto eli 
Finlands Medicinaförbund eli Finnish Medical 
Students’ Association.

Jäseninä ovat kaikki suomalaiset kandiseurat 
ja myös ulkomailla lääketiedettä opiskelevien 
suomalaisten seuroja. Kandiseurojen jäsenet (eli 
esimerkiksi juuri sinä, hyvä lukija) saavat liiton 

edut oman seuransa 
jäsenyyden kautta. 
Varsinaista toimintaa 
pyörittää hallitus, jos-
sa on edustajia kautta 
jäsenseurojen Me-
disiinariliitto edustaa 
kaikkia suomalaisia 
lääketieteen opiskeli-
joita valtakunnallisella 
tasolla pitää medisi-
inarian puolia ja tuo 
lääkisläisten näkökul-
mia esiin.

MIKÄ MEDISIINARILIIT TO?

Muutamia esimerkkejä liiton toiminnasta:
• Lääkisten sisäänottomääriin vaikuttaminen
• Opetuksen laadun ylläpitäminen
• Kandien työoikeudet ja -olot
• Ulkomailla lääkiksessä opiskelleiden laillista-

misen eteen työskentely
• Koulutustilaisuuksien järjestäminen
• Julkaisutoiminta, kuten Kandin työopas tai 

tämä lehti

JA MIKSI MINUN PITÄISI
VÄLITTÄÄ?

Konkreettisia etuja:
• Tuohilampiseminaari syksyisin Ori-

onin koulutuskeskuksessa Vihdissä.
Mielenkiintoisia luentoja, ruokaa ja juomaa!

• FiMSIC:in kautta mahdollisuus lähteä tut-
kimus- tai harjoitteluvaihtoon ulkomaille.
Tiesithän, että FiMSIC on SML:n ulkoasianvaliokunta?

• Liittokokous eli liittarit x2/vuosi.
Ilmainen reissu toiseen lääkiskaupunkiin mat-
koineen, majoituksineen, aamupaloineen ja sit-
seineen päivineen! Vastineeksi pitää vähän kokoustaa
Liittokokouksen lomassa voi löytää sisäise meem-
itaiteilijansa ja viihdyttää muuta kokousväkeä.
Seuraavat liittarit Turussa myöhemmin keväällä 
(28.-29.3.) – Tervetuloa mukaan!

• Vastuu- ja oikeusturvavakuutus: 1. vuosikurs-
sista alkaen sinut on vakuutettu lääketieteellisiä 
toimenpiteitä suorittaessa mm. opiskelutilan-
teissa ja perustutkintoon sisältyvissä harjoittelu-
issa

• Kandin työopas, johon on koottu tärkeimmät 
tiedot palkasta, toimenpidepalkkioista ja muista 
työ/virkaehtosopimukseen liittyvistä koukeroista

ELI silloin tällöin voi käydä niin, että Valvira tai jok-
in tärkeä ministeriö tai yliopistot yhdessä keksivät 
jonkin järjettömän meitä koskevan lain/asetuksen/
ohjeistuksen/käytännön (kuten että ”Nostetaanpa sis-
äänottomääriä puolella ja pidetään resurssit samoi-
na!”), jonka ainoana tarkoituksena tuntuu olevan 
kaikkien elämän hankaloittaminen. Näissä tilanteissa 
Medisiinariliitto laittaa vastaan ja sinnikkäästi yrittää 
vaikuttaa vallankahvassa roikkujiin, jotta medisiinar-
ien elämä ei kävisi tarpeettoman vaikeaksi.

- Liian kuivakkaa?

HALLITUS 2019

PUHEENJOHTAJA
FREDRIK AHLSTRÖM JA
PÄÄSIHTEERI
RIKU METSÄLÄ



MEDISIINARILIITTO 50 MEDISIINARILIITTO 506 7

J
os en olekaan ennen kahvia juonut, 
ei tulisi mieleenkään jättää ottamat-
ta. Sohvapöydässä on ohuet posliikupit 
valmiiksi katettuna. Tuvan ikkunoista 
leviää marrasharmaa peltomaisema. 
Siinä hetkessä, kotikäynnin päätteenä, 
tavoitan vilahduksen suomalaista kult-

tuurimaisemaa joka jo ehkä hiljaa haipuu. Maidon 
ja pullaviipaleen kanssa – lääkärin ensimmäinen 
kahvikuppi. Kahvin muuttuessa viimeistään päivy-
stysten myötä välttämättömäksi osaksi ammattitai-
toa, kulkee siinä mukana tuo arkinen hetki potilaan 
luona.

Tuon lääketieteen ylioppilaana nautitun kahvikupin 
jälkeen on lääketieteen maailma auennut moneen 
suuntaan. Opiskelijoiden yhteistyön kautta on tar-
joutunut mahdollisuus laajentaa näkökulmaa niin 
profession sisällä ja yliopistossa kuin poikkitieteel-
lisesti ja kansainvälisesti. Maailmalla ei voi kuin 
ihmetellä nuoren lääketieteemme vauhtia. Miten 
nopeasti Suomessa olemme saaneet hyvinvointia 
aikaan. 

Toisaalta meillä on edessämme edelleen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ratkaisemisen haaste, etenkään 
lasten- ja nuorten osalta vallitsevaa eriarvoisuutta 
ei voi hyväksyä. Tulevien lääkärisukupolvien  kans-
saratkaisevaksi jäänee, miten tarjota  yhdenver-
taiset palvelut ja yhä edelleen kuroa terveyseroja 
väestössä. Miten ratkaista priorisoinnin haasteet. 
Entä ilmastonmuutos, globaali väestön muuttoliike, 
antibioottiresistenssi, rokotevastaisuus ja tervey-
denhuollon yhä etenevä digitalisoituminen teköälyi-
neen ja geeniteknologian harppaukset. 50 vuoden 
aikana lääketiede on taas rynnännyt ja lääketieteen 
opinto-ohjelmaa yritetään yhä julmemmin venyt-
tää kattamaan laajenevaa tieteellistä tietoa. Täyden 
opinto-ohjelman sisällä toivon, että medisiinareilla 
yhä edelleen riittää aikaa seikkailla niin maailmassa 
kuin kirjallisuuden sivuilla. 

”Eniten tietää se, joka tietää ettei tiedä ja on nöyrä 
tiedon edessä. Tärkeintä on oppia tekemään oikei-
ta kysymyksiä. Vastaukset tulevat ja menevät. Kysy-
mykset pysyvät.” pohtii arkkiatri Risto Pelkonenkin 
(Lääkäriprofessio, Duodecim 2017) 

Kysymyksiä riittää, lääkäreiden urapolut moni-
naistuvat ja erikoislääkärikoulutuksen uudistuk-
sen ja työehtosopimuksen sekä sote-uudistuksen 
alla koulutustaan aloittavalla medisiinarilla on 
edessä paljon valinnanvapautta ja epävarmuut-
ta. Toivottavasti valmistumisen hetkellä tarjolla 
on erikoistumisen koulutusväylät, joihin sisältyy 
erikoistuvan lääkärin virka, joustavuutta ja mah-
dollisuus sopeuttaa omaa työaikaa paremmin it-
selle sopivaksi sekä kouluttautumiseen ja työn ke-
hittämiseeen tarkoittettua työaikaa.

Palatakseni vielä ammattikunnan tulevaisuuteen, 
olemme rakentamassa sitä yhdessä. Muutoksen-
kin keskellä ammatin ydin toivoakseni säilyy. Wil-
liam Oslerin sanoin: ”Meidän on tehtävä työmme 
hyväntekijöinä, mikä merkitsee, että toimintamme 
kohoaa jokapäiväisen elämän pikkumaisuuksien 
yläpuolelle.”  ja vielä Lääkäriksi teoksesta (Duode-
cim 2007): ”Potilaiden hoidossa tarvitaan (lisäksi) 
ammattitaidon toista peruspilaria – lääkintätai-
toa, joka rakentuu monipuolisesta ihmiselämän 
ymmärtämisestä.” Jokin siinä arjen jaetussa kah-
vikupissa edelleen pysähdyttää, olennaisinta on 
kohdata potilas ihmisenä: niin kollega kuin potilas.

NLY:ssä jatkamme innolla työtä terveydenhuol-
tomme kehittämiseksi nykyisten ja tulevien me-
disiinarien rinnalla. Yhdessä vanheneminen kuu-
luu profession ehdottomiin etuihin!

Sara Launio
Nuorten Lääkärien Yhdistys - Puheenjohtaja

M
ikä voi olla tärkeämpää kuin 
opiskelijoiden yhteistoimin-
ta; Ystävystyminen (myös 
kumppanin löytäminen), 
sosiaaliset suhteet, kollega-
tuki, yhdessä oppiminen ja 
harrastaminen, edunval-

vonnan, johtamisen ja ammattiyhdistystoiminnan 
opiskelu ja myös taloudellisen toiminnan ja leh-
den ja some-toimittamisen haltuunotto.
 
Yliopisto-opiskeluun on jo keskiajalta kuulunut 
teinien aktiivisuus. On harrastettu musiikkia, tie-
teitä ja taiteita, juhlittu ja urheiltu. Toiminta on 
ollut osin vapaata ja myös organisoitunutta mm. 
osakuntiin, tiedekunta- ja ainejärjestöihin. Lääkis-
läisillä opintojen kurssimuotoisuus on tiivistänyt 
rivejä ja tuonut yhteishenkeä. Kollegiaalisuus 
on lääkäriyden ydintä, ja sitä on harjoiteltu jo al-
fa-kurssilta alkaen, samoin kuin lääkärinetiikan 
tutkimista ja pohtimista. Eikä lainkaan vähämerk-
ityksellistä ole kandien aktiivisuus omien kerho-
huoneistojen ja asuntoloiden hankkimisessa ja 
ylläpitämisessä.
 
Kun SML perustettiin vuonna 1970, elettiin vielä 
Kekkosen aikaa. Lääkärikunnassa ja varsinkin pro-
fessori- ja ylilääkärikunnassa oli vahva miesenem-
mistö. Terveyskeskuksia vasta suunniteltiin. Eikä 
ollut internettiä eikä sosiaalista mediaa. Sairask-
ertomukset olivat pahvikansioiden välissä ja rönt-
genkuvia katsottiin fi lmeinä valotaululla. Kän-
nyköitä ei voitu kuvitellakaan ja päivystyspisteitä 
oli runsaasti ympäri Suomea ja kunnanlääkärit 
suorittivat vaativiakin leikkauksia.
 
Omat muistoni SML:n puheenjohtajana ovat 
hienoja. Ministereitä tavattiin, Opetusministeriön 
ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa taistelti-
in nk. osalaillistusta (orientoiva vaihe) vastaan. 

Lääkäriliiton palkkavaliokunnassa pidettiin tuli-
sia puheenvuoroja kandien ja vastavalmistuneid-
en alennusmyyntiä vastaan. Mediolympialaisissa 
ja liittokokouksissa väiteltiin ja juhlittiin, ja olipa 
aika vahvaa puoluepolitiikkaakin mukana, kun 
Suomen kommunistinen puolue oli vielä voimis-
saan ja Kokoomus kroonisesti oppositiossa.
 
Maailma avautui, kun sekä Itä-että Länsi-Saksas-
sa, Sveitsissä ja Leningradissa opiskelevat suoma-
laiset medisiinarit toivat terveisiä omista yliopis-
toistaan. Kansainvälisen opiskelijavaihdon (FiMsic 
ja IFMSA) myötä avautui myös muu maailma. Itse 
pääsin vaihtoon Ateenaan iho- ja sukupuolitautien 
klinikkaan vuonna 1984, jolloin Kreikassa löydetti-
in maan ensimmäinen AIDS-tapaus. Histologian ja 
anatomian kreikka/latina-peräinen terminologia 
helpotti kovasti sairaalan toiminnan seuraamista.
 
Tämän päivän medisiinareiden huolet ovat kovin 
tutun kuuloisia; opiskelijan toimeentulo ja asu-
minen, opetuksen laatu, tenttistressi, pelot ja ara-
stelu vastuun kasvamisessa, erikoisalan valinta, 
väitöskirjan tarpeellisuus, perheen ja oman ai-
kuisen elämän järjestyminen.
 
Suomen Lääkäriliitto onnittelee aikuiseen ikään 
ehtinyttä sisarjärjestöä. Mistäpä Lääkäriliiton 
seuraavat päättäjät ja toimihenkilöt voisivatkaan 
tulla ellei medisiinarien piiristä?
 
 
Kati Myllymäki
Toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto
SML pj vuosikertaa 1983
 

OT TAAHAN
LÄÄKÄRI
KAHVIA?

SUOMEN
MEDISIINARI-
LIIT TO 50V
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T
ähän saakka kaikki koskaan eläneet 
ihmiset ovat saaneet syntyä, elää ja 
kuolla saman keskikokoisen tähden 
valon ja lämmön suotuisassa vaiku-
tuspiirissä. Jerusalemin kuninkaan 
ammoin sanomaksi on merkitty 
vastaus tuohon otsikon kysymyk-

seen: ”Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, 
mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: 
ei ole mitään uutta auringon alla.” 
Miksi moisia pohdin?

Löysin joku aika sitten varastoa 
siivotessa Kuopion lääketieteen opiske-
lijoiden eli tuttavallisemmin KuoLo ry:n 
In Vivo -lehden numeron vuodelta 1982. S i i n ä 
oli kollega Martti Aukeen raportti SML:n kesä-
seminaarista Tuohilammelta. Seminaari aiheena 
oli lääkärien koulutus- ja virkamäärät ja niiden 
kehitys. Seminaarissa kuultiin eri osapuolten 
(opetusministeriö, STM, kuntatyönantajat, SLL, 
lääkintöhallitus, tiedekunnat) näkemyksiä. SM-
L:n taholta tuotiin esiin huolestuneisuus tulevien 
lääkäreiden työnsaantimahdollisuuksista. SML:n 
laskelmien mukaan vallitsee selvä epäsuhde nyky-
isin koulutettavien ja toisaalta tulevaisuudessa 
tarvittavien lääkärien määrän välillä. Tässä otteita 
M. Aukeen raportista:

Tuohilammella päätettiin lähettää avoin kirje 
opetusministeri Kaarina Suoniolle. Kirjeessä 
ilmaistiin em. huoli liian suurista kou-
lutusmääristä. Kirje päättyy 
SML:n vetoomukseen:

ONKO
MITÄÄN UUT TA 
AURINGON ALLA?

Tuntuuko siltä, että 37 vuo-
dessa ei ole tapahtunut kovin 

paljoa edistymistä? Kyllä ja ei – olemme 
edelleen huolissamme koulutusmääristä, joihin 

on nykyisin pakko laskea mukaan myös useissa ul-
komaisissa opinahjoissa opiskelevat suomalaiset, ja 
olemme huolissamme työmahdollisuuksista. Vaikka 
painotukset ovat ehkä hitusen toiset, yleisteema on 
pysynyt: ei kannata kouluttaa kalliisti liikaa lääkä-
reitä. 

Toisaalta Tuohilammella todettiin: ”Samoin on to-
dettava vanha myytti yksityissektorista ylimääräisten 
lääkärien työllistävänä tekijänä aikansa eläneeksi.” 
Myytti taisi sittenkin muuttua todeksi: yksityis-
sektori työllistää nykyisin huomattavasti enemmän 
kuin 80-luvun alussa.
Tuo SML:n vetoomuksen huomio jatko- ja täyden-
nyskoulutuksesta on tänään erityisen ajankohtai-
nen. Olemme muuttamassa erikoislääkärikoulutus-

ta osaamisperusteiseksi ja olemme 
alkaneet puhua ”pelkän” täyden-
nyskoulutuksen sijaan jatkuvasta 
tai jopa elinikäisestä oppimisesta. 
Jotain siis on tapahtunut, vaikka 
muutoksen suunta voi välillä vaihtua 
ja se voi olla lähes huomaamaton!

Matti Rautalahti
Duodecim - Pääsihteeri
SML:n hallituksessa dinosaurusten aikaan

Duodecim onnittelee 
50-vuotiasta Suomen  
Medisiinariliittoa!
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T
urussa medisiinarit juhli-
vat paljon – ja näyttävästi. 
Vanhassa pääkaupungissa 
medisiinarielämän sykkivä 
sydän on kandiseuran Tivo-
li-kerhohuoneisto, jossa ker-
ran juhlittuaan ei muu Turun 

yöelämä enää tunnu samalta. Tivolilla rii-
ttää annettavaa jokaiselle, halusipa sitten 
svengata tanssilattialla diskovalojen välk-
keessä yön pikkutunneille asti, kamppailla 
pöytäfutiksen mestarin tittelistä, saunoa 
itsensä korkeammalle olemassaolon tasolle 
tai keskustella syntyjä syviä loosin nahka-
sohvilla. Tivolista on vähintään yhtä mon-
ta tarinaa kuin on Turussa medisiinareita, 
eikä tästä paikasta voi vain kuulla – se pitää 
kokea.

Turun lääkiksen vanhimpaan, 40-luvulle asti yltävään 
akateemiseen perinteeseen kuuluu Proffajuhlat tai 
”Proffi kset”. Proffajuhlat ovat TLKS:n vuosijuhlat, joihin 
nimensä mukaan kutsutaan paikalle myös useita profes-
soreja ja muita kandiseuraa lähellä olevia yliopiston taho-
ja. Juhlat on jo pitkään pidetty Turun VPK:n talon arvok-
kuutta huokuvassa juhlasalissa. Iltajuhlassa muistetaan 
kulunutta vuotta ruoan, tanssin, musiikin ja puheiden 
merkeissä.
Proffi sten toisena päivänä turkulaiset medisiinarit 
vetävät ylleen vuoden teemaan sopivat asut ja suuntaa-
vat bussikuljetuksella silliksille. Sielua ja ruumista yhtä 
lailla hellivän aamiaisen jälkeen menot eivät suinkaan 
pääty, vaan juhlijat kuljetetaan salaisen jatkopaikkaan 
saunomaan ja juhlimaan, jonka jälkeen palataan vielä Ti-
volille saunan jatkoille.

Turun muihin vanhoihin perinteisiin kuuluvat muun 
muassa kolmannen vuosikurssin hautajaiset, joissa 
suurin elein ja juhlallisesti saatetaan LL- ja HLL-opiske-
lijoiden yhteiskurssi klinikan kynnyksellä haudan lepoon 
asiankuuluvin surunvalitteluin ja muistoaterioin. Valmis-
tumisen lähestyessä kuudes vuosikurssi pitää loistokkaan 
Gaalan, jossa juhlistetaan yhteistä kuutta vuotta ja kaik-
kea sen aikana tapahtunutta. 

Isojen vuosittaisten kohokohtien lisäksi turkulaista me-
disiinarielämää leimaavat erilaiset kurssibileet raskaiden 
ja vastapainoa vaativien kurssien, kuten kirurgian, gyne-
kologian ja sisätautien kunniaksi. Kurssibileissä on aina 
teema, joka määrää kaiken pukeutumisesta ruokaan, 
ohjelmaan ja Tivolin koristeluun.

Säännöllisin väliajoin turkulaiset myös eksyvät Aurajoen 
valuma-alueen ulkopuolelle, muun muassa kun 3. vuosi-
kurssilaiset matkaavat busseilla Pietariin tutustumaan 
venäläiseen elämään ja vodkaan ja 5. vuoden kandit puo-
lestaan etelän aurinkoon ”kansainvälisen gynekologian 
kurssille” rentoutumaan.

Tuomas Kankare, LK 5vsk. Cursus Actus
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(c)Leo Brinkmann, instagram: @brinkmannleo
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H
eti ensimmäisestä 
päivästä lähtien 
TLK osoittaa hui-
keutensa bileitten 
järjestämisessä, al-
kaahan vuosi selvin 
päin kurssikaverien 

kanssa alasti Tampere-talon ympäri 
juoksemisella. Ensimmäinen viikko 
on täynnä bileitä, ja viikon kruu-
naakin legendaariset tooga-bileet, 
joissa on yhteensä 400 osallistujaa, 
eikä silti kaikki halukkaat pääse mu-
kaan.

Tampereella vuosi on täynnä perinteikkäitä juhlia ja sitsejä, 
joihin ilmoittautuessa ei ole yhtään kummallista, jos netti-
sivusto kaatuu, sillä kaikki niin fukseista kutoskurssilaisiin 
ovat innokkaina osallistumassa. Bileissä nähdään huikei-
ta ohjelmasuorituksia ja teemaan sopivia asuja. Iki-ihana 
Amos-klubimme on nähnyt tapahtumia laidasta laitaan, niin 
kurssikohtaisia tenttisaunoja kuin lääkiksen rajojen ylittäviä 
MM-kyykkä-jatkojakin.

Kaikkia TLK:n tapahtumia yhdistää eräs tärkeä asia: 
yhteishenki. Se välittyy uusissa ystävissä, huikeassa meining-
issä ja matalassa osallistumiskynnyksessä. Bileisiin voi osallis-
tua hyvillä mielin niin holittomana kuin holillisenakin, ja 
pippaloista löytyy varmasti uusia ystäviä, vaikka ei ennestään 
ketään tuntisikaan. Lääkisten yhteisissä tapahtumissa TLK:n 
yhteishenki välittyy varmasti ulkopuolellekkin, eikä kenelle-
kään jää epäselväksi, että se on meidän valttikorttimme (alas-
tomuuden lisäksi tietenkin).

Emilia Pöyry, LK 3vsk. Cursus Heino

Tässä vielä pähkinänkuoressa, 
miten TLK juhlii:

K
uopion lääkiksessä järjestetään 
vuoden mittaan lukuisia juhlia 
ja tapahtumia, joista jokainen 
voi valita itselleen sopivimmat. 
Näkyvimmät tapahtumat ovat 
kuukausittaiset Poikkitieteelliset 
Hubailut, jonka järjestämisvas-

tuun jokainen vuosikurssi saa toisen lukuvuotensa 
aikana. Kuopion lääkiksessä on myös muita lukui-
sia perinteitä, joita ylläpitävät ainejärjestö KuoLO, 
erinäiset kerhot sekä yksittäiset opiskelijat. 

Vuoden odotetuimpia tapahtumia vuosikurs-
sistatuksesta riippumatta ovat fukseille syyskuussa 
järjestettävät ekan illan bileet sekä toogat. Juhla-
paikat ovat vuosi toisensa jälkeen täynnä nostalgi-
sia kliinikoita, jotka muistelevat omaa koulun alo-
itustaan, sekä innokkaita fukseja, jotka tutustuvat 
uuteen elämänvaiheeseensa Sawon sydämessä. 
Kollegiaalisuuden voi haistaa ulko-ovelle asti 

näissä lämminhenkisissä ja kurssirajoja rikkovis-
sa juhlissa, joista monet saattavatkin löytää lop-
puelämänsä läheisimmät ihmiset.

Kuopion lääkikseen suuri ylpeydenaihe on KuoSi, 
joka on Suomen ainoa lääketieteellinen sitsiker-
ho. KuoSi, eli KuoLOn sitsikerho järjestää vuosit-
tain KuoLOn perinteiset sitsit, kuten fuksisitsit, 
ystävänpäiväsitsit ja wappusitsit, sekä ideoi satun-
naisia sitsejä vaihtelevilla ajankohtaisilla teemoil-
la. KuoSi järjestää myös lukuisia yhteistyösitsejä 
erinäisten ainejärjestöjen kanssa mutta yhteis-
sitsit muiden medisiinareiden kanssa ovat olleet 
tähän mennessä valitettavan harvassa.

Lukuvuoden lopun kruunaa, kuten opiskelijoilla 
yleensäkin, wappu! Tällöin kuololaisille on tarjol-
la laaja valikoima erilaisia iltamia ja aktiviteetteja, 
mistä erityismaininnat ansaitsevat tv-formaateista 
matkitut Kuopio Amazing Race sekä Bumtsibum. 
Kuopio Amazing Racessa kilpaillaan arvokkaista 
palkinnoista juoksemalla läpi Kuopion suorittaen 
samalla haastavia tehtäviä mahdollisimman nope-
asti. Bumtsibumissa kuololaiset herättävät legen-
daarisen tv-ohjelman henkiin upeiden laulajien, 
taitavan bändin sekä mahtavan liveyleisön voimin.

Tässä oli vasta muutama poiminta Sawon liäkiksen 
vuosittaisista juhlista mutta suositelen lämpimästi 
tulemaan tutustumaan kuopiolaisiin kollegoihin, 
mikäli siihen mahdollisuus aukeaa. Täällä otetaan 
kaikki karvoihin katsomatta avosylin vastaan!

Arttu Majonen
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OnnelLista                                                  

Alasti                                                                               
Yhteishengellä
Railakkaasti
Bändit 😍
Pukujen hienous
Juhlat on suosittuja aina 
fuksista kutoskurssilaisi-
in asti!
Perinteet
Joka makuun pippaloi-
ta!
Kaikkeen pystyy osallis-
tumaan myös holitto-
masti <3
Bileitä varten tehtävät 
videot
Henen bussikuljetukset
Amos
Amoksen sauna

VaaralLista
Kasaribooli

KiusalLista
Alasti
Löytötavaroiden määrä
Lyyti-botit
Pakolliset seminaarit 
seuraavana aamuna

KateelLista
Alasti
Kaverit, jotka pääsee 
bileisiin, kun itse jäi ilm-
on ulkopuolelle
Muiden mielikuvituksel-
lisemmat bileasut

HarmilLista
Löytötavaroiden määrä
Katolla sekoilu 
Tilat eivät ole tarpeeksi 
suuria että kaikki halu-
kkaat mahtuisivat mu-
kaan
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tulemaan tutustumaan kuopiolaisiin kollegoihin, 
mikäli siihen mahdollisuus aukeaa. Täällä otetaan
kaikki karvoihin katsomatta avosylin vastaan!

Arttu Majonen



Merkittävän osan tapahtumista jär-
jestävät LKS:n erinäiset vastaavat, kuten 
tapahtumavastaava, hyvinvointivastaava 
sekä LKS:n emäntä. Myös vuosikurssien 
emännät sekä LKS:n kerhot tekevät 
osansa juhlien järjestämisessä. Mikäli 
tapahtuma järjestetään Suomen valtion 
rajojen sisäpuolella niin yleensä juhla-
paikkana toimii LKS:n kerhotila Eupho-
ria. Euphoriasta muodostuu opintovu-
osien aikana kaikille muistoja hyvässä ja 
pahassa, ja jokainen stadin lääkisläinen 
on jonakin iltana paennut tanssilattian 
kuumuutta terassille katselemaan öistä 
Helsinkiä. Euphoria sijaitsee “paha-
maineisessa” Sörnäisten kaupunginosas-
sa ja läheltä löytyy myös surullisenkuulu-
isa kauppakeskus Redi.

Alfojen (eli fuksien) koulutaival alkaa 
joka syksy tuutorien lämpimässä hoivas-
sa ja jo toisen koulupäivän jälkeen alfat 
pääsevät tutustumaan kerhotilaamme 
Euphoriaan ekan illan bileissä. Ekan il-
lan bileet eivät ole poikkeus muuhun 
syksyn alfatapahtumiin, sillä useimmis-
sa tapahtumissa on pientä vanhempien 
kurssilaisten järjestämää jäynää. Vielä 

emme kuitenkaan ole päässet niiden 
johdosta puheenaiheeksi valtakunnan 

mediaan. 

Muita uusille tulokkaille suunnat-
tuja tapahtumia ovat esi-

merkiksi Alfajaiset ja 
Ylämaankisat. Alfajai-
sissa alfoja kierrätetään 
ympäri Helsingin kes-

kustaa rastien parissa. Alfoja opetetaan niin pi-
petoimaan kuin irtaantumaan estoistaan ja tans-
simaan keskellä iltapäivän liikenneruhkaa. Tärkeä 
osa alfajaisia on asut: jokaisen alfan tulee hankkia 
itselleen sairaalavaatteet ja lääkärintakit pyytämät-
tä apua vanhemmilta vuosikursseilta. Jatkoillakin 
tanssitaan keskustan klubilla mukavan ilmavissa 
sairaalavermeissä! Huhujen mukaan eräs keskustan 
vanha kansanedustaja oli Twitterissä paheksunut 
oluttölkki (vai oliko se sittenkin kokis?) kädessä Hel-
singin kaduilla kulkenutta alfaa.

Tuutorit organisoivat myös Ylämaan kisat, joissa eri-
laisia rasteja kiertämällä tavoitellaan Ylämaan mes-
taruutta Ruskeasuon jousiammuntaradalla. Maan-
tieteellisesti Alfajaisia hieman rauhallisemmasta ja 
metsäisemmästä (Sic! Helsingissäkin on metsää) si-
jainnista johtuen, on Ylämaankisoissa mahdollisuus 
menestyä paremmin mikäli jo varhain opinnoissa 
orientoituu ihon inspektioon ja elävään anatomiaan 
ylipäänsä. Tapahtuman jatkot pidetään Lääkis-
läisten oman asuntolan, Medioman, kerhotilassa.

Kun alfa-vuoden perinteisten tapahtumien jär-
jestäminen on ohi ja alfat ovat päässet perille Stadin 
lääkiksen meinigistä, heittävät  huojentuneet tuu-
torit haalarit naulaan ja muut bilejärjestäjät pää-
sevät näyttämään kyntensä.

LKS:llä on oma tapahtumavastaava, jonka leveillä 
harteilla lepäävät useat tapahtumat. Tapahtumavas-
taava järjestää poikkitieteellisiä sitsejä sekä suurem-
pia bileitä kriittisinä juhlapyhinä. Joka syyskauden 
aloittava Club Candy (lausutaan ‘club känni’) on 
myös tapahtumavastaavan ja hänen tiiminsä käsia-
laa. Tapahtumavastaava järjestää poikkitieteellisiä 
bileitä sekä sitsejä muun muassa oikkareiden sekä 
kauppislaisten kanssa. Rakkaita medisiinarikolle-
goitakaan ei sovi unohtaa ja tapana on sitsata Tho-
raxlaisten kanssa, mutta myös TLK-LKS-sitsejä on 
järjestetty.

LKS:n emäntä vastaa – varsinkin 6. vuosikurssilai-
sille hyvin tärkeistä – vuosijuhlista yhdessä vuosi-
juhlaemännistön kanssa. LKS viettää vuosijuhliaan 
tyypillisimmin maaliskuun kolmantena viikonlop-
puna. Tänä vuonna LKS:n hallituksesta löytyi myös 
kaksi medix-vastaavaa, joiden vastuulla oli Me-
di-olympialaisten järjestäminen viime keväänä. 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudes-
sa toimii lukuisia kerhoja, mutta suurimman osan 
niistä toiminta painottuu Keskusta-Viikki -akse-

lille ja harva lääkisläinen jaksaa lähteä niin kau-
as harrastamaan vapaa-ajallaan. Tai näin ainakin 
kerromme itsellemme, kuplautuvia ja sisäänpäin-
lämpeäviä kun olemme. Joka tapauksessa Helsingissä 
lääkisläiset ovat jo vuosikymmeniä perustaneet omia 
vapaa-ajan kerhojaan. Kerhot tekevät osansa opiskeli-
jamielen ylläpitämisessä. 

Stadin lääkiksen lasketteluun suuntautunut koalitio 
Curvatura tunnetaan joululomaan ajoittuvasta Cur-
vatura Major -nimisestä matkasta, jonne onnekas ja 
kärsivällinen jonottaja liput saadessaan pääsee su-
untamaan Keski-Eurooppaan pyhiksi. Hieman eri-
lainen, mutta aivan yhtä vauhdikas matka on Cur-
vatura Minor, jonka tullen sännätään suomalaiseen 
laskettelukohteeseen, joko laskettelemaan ja nautti-
maan after skiistä tai sitten lähinnä nauttimaan after 
skiistä. LKS:ltä löytyy lisäksi esimerkiksi viinikerho 
Sensus, olutkerho Vaahtosolut ja erityisesti lukuisia 
harrastuskerhoja.

Helsingissä vuosikurssin kesken pidettäviä juhlia tai-
turoivat vuosikurssille valitut emännät. Tapana on 
yleensä järjestää sitsit yhdessä jonkun toisen vuosi-
kurssin kanssa. Suosituinta sitsiseuraa ovat tieten-

kin koulun tuoreimmat eli alfat. Tänä 
vuonna on nähty jo ainakin perusk-

oulu-teemaiset sitsit ja syksyllä kouluun 
astuneen vuosimallia -00 olevien alfojen 

kunniaksi pidetyt Millennium-sitsit. 
Kiitos emäntien, Euphorialla sitsiruo-
ka on aina herkullista ja kuumaa. (Sic!) 
Helsingissä kuntoa vaatii sitsien päät-

tymistä seuraava siivousoperaatio, kun 
humaltunut juhlakansa kantaa salista pois 

100 hengen pöydät ja tuolit, jotta jatkot 
vaivat alkaa. 

Ahkerat emännät järjestävät 
tämän lisäksi myös vuosit-
tain jonkin koko lääkikselle 
suunnatun tapahtuman. 
Kukin vuosikurssi järjestää 
perinteisesti yhden tapah-
tuman: alfat järjestävät va-
ppusillikset, betat Stadin 
lääkiksen toogabileet, gam-
mat Lääkärileikit ja epsilonit 
Vappuaaton Premanta-et-
kot, joista siirrytään Mantan 
lakitukseen Kalasatamaan.

Oma nerokas osansa Helsingin bilekulttuuria ovat 
Kurimon veljesten mahti-ideat, joista on paisunut 
valtavia yleisöryntäyksiä. Tunnetuin näistä lienee 
Superristeily, joka on nykyään paljon muutakin kuin 
Helsingin lääkisristeily, sillä osallistujamäärät hi-
povat laivan kantokyvyn rajoja. Mukaan pääsevät 
nimittäin ainakin kaikki terveydenhuollon alojen 
opiskelijat kaikista kaupungeista sekä lisäksi ainakin 
sosiaali-, opetus- ja ilmailualan opiskelijat. Toinen 
Kurimojen henkiin herättämä ja pidetty tapahtuma 
on lääkisläisten oma koti-appro, Tontturalli. Tont-
turalli on tänä vuonna yhdeksättä kertaa järjestettävä 
tapahtuma, jossa lääkisläisten opiskelija-asuntolan 
(Medioma) asukkaat pitävät omia teemabaarejaan ja 
kollegat (rallaajat) kiertävät nauttimassa erinäisistä 
ruuista ja virvokkeista. Baarien teemat voivat olla 
mitä vain live-musiikilla säestetystä karaokesta nyrk-
keilykehään, jossa kaveria saa vetää turpaan luvan 
kanssa.

Yksi uusista lisäyksistä tapahtumakalenteriin on 
Hoitokierre, perinteinen appro, jossa kierretään 
Meilahden lähialueiden ravintoloita. Hoitokierteessä 
on kiinnitetty erityistä huomiota alkoholin turvara-
joihin ja myöskin “Vesiselvä”-suoritusmerkki on tar-
jolla kollegoista kaikkein valistuneimmille. 

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu paljon opintopisteitä, 
mutta onneksi myös paljon hauskanpitoa. Aikoinaan 
jo Galenoskin tunsi juhlimisen merkityksen: “Pus 
bonum et laudabile” – hyvä ja kiitettävä märkä – oso-
ituksena paranemisprosessista. Joskin nykyään jo 
tiedetään, että parempaa palautumista stressaavasta 
koulunkäynnistä on liikunta, terveellinen ruoka sekä 
ystävät. Viimeisimmästä erityiskiitos rakkaille kolle-
goille!

Johanna Suur-Uski ja Onni Jaskari
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Stadin lääkiksen juhlakult-
tuuri on diffundoitunut 
moneen erilaiseen muot-
tiin ja malliin. 
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kunniaksi pidetyt 
Kiitos emäntien, Eu
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tymistä seuraava sii
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100 hengen pöydät ja
vaivat alkaa. 

Alfat ottamassa keskustaa haltuun Alfajaisissa

Euphorian sitseillä saa nauttia hyvästä ruoasta ja sitäkin paremmasta seurasta
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Y
ksi parhaista 
puolista Tartos-
sa on se miten 
yhteisöllinen ja 
kotoisa meidän 
pieni kandi-
seuramme on. Jos 

jossain tapahtuu jotain, on sinne 
tervetulleita kaikki kurssistatuksesta 
huolimatta. Koska TaSLOlla ei omaa 
kerhotilaa ole tulevat kaikki Tarton 
baarit, kuppilat, kahvilat ja kollegoi-
den kodit varmasti tutuiksi heti en-
simmäisen semesterin aikana. Illanis-
tujaisiin ja erinäisiin juhliin kutsutaan 
lähes poikkeuksetta koko kandiseu-
ra, joten yksin ei kenenkään tarvitse 
viikonloppunsa viettää. 

TaSLOssa vuoden kohokohta on eh-
dottomasti syksyisin järjestettävät vu-
osijuhlat, joihin saadaan aina paikalle 
edustusta ensimmäisestä vuosikurs-
sista kutoseen asti ja myös alumneja 

ja koulun edustusta. Ja on sinne yleensä eksynyt 
muutama medisiinari suomestakin. Vujut ovat 
erinomainen paikka tutustua uusiin fuksei-
hin, joita ei ole vielä tavannut ja tehdä tut-
tavuutta tuleviin suomalaisiin kollegoihin. 
Ja kukapa ei tykkäisi laittaa par-
haitaan päälle ja viettää hauskaa 
iltaa ystäviensä kanssa. 
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ksi parhaista
puolista Tartos-
sa on se miten 
yhteisöllinen ja 
kotoisa meidän 
pieni kandi-
seuramme on. Jos 

tuu jotain, on sinne 
kaikki kurssistatuksesta 

dustusta. Ja on sinne yleensä eksynyt
medisiinari suomestakin. Vujut ovat 

n paikka tutustua uusiin fuksei-
i ole vielä tavannut ja tehdä tut-
leviin suomalaisiin kollegoihin. 

ei tykkäisi laittaa par-
älle ja viettää hauskaa 

nsä kanssa. 

Tarton muihin juhla perinteisiin kuuluvat keväi-
sin järjestettävät grillibileet ja erinäiset tapahtu-
mat ympäri vuotta. On olympialaisia, yhteisjuhlia 
eläinlääkistä opiskelevien kanssa ja hengailua vi-
rolaisten opiskelijoiden seurassa sekä maailman 
parhaat pikkujoulut. Ja taitaa meillä olla myös yh-
det sitsitkin joka vuosi. 

Keväisin merkittävin juhla on varmasti viralliset 
valmistujaiset, joissa kuudennen vuosikurssin 
opiskelijoista tulee viimein lääkäreitä. Tätä varten 
saapuvat viimeisen vuoden harjoittelut Suomes-
sa tehneet kuutoset Tarttoon vielä kerran. Iloista 
juhlaa varjostaa aina pieni haikeus Tartosta pois-

tuvien kavereiden lähdön takia, mutta onneksi 
tulevaisuuden työpaikalta löytää mitä toden-

näköisemmin jonkun vahan Tarttolaisen ja 
sen mukana automaattisen ystävän. 

Sonja Andberg, Cursus 3
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T
horax är en förening 
som lever och mår bra 
och det syns då man 
tittar på de sitser och 
andra tillställningar 
som ordnas på Klub-
ben. Festligheterna 

på Medicinarklubben Thorax skulle 
dock inte vara vad de är nu om inte 
för två saker. Det ena är det att vi har 
förmånen till att ha ett relativt stort 
samlingsutrymme, vårt kära Annex, 
som är såpass stort att ett hundratal 
personer ryms att sitsa samtidigt. Det 
andra är att Medicinarklubben Tho-
rax har ett klart lägre medlemsantal 
på dryga 200 medlemmar jämfört 
med de andra kandidatföreningarna. 
Summan av kardemumman blir att en 
klart högre andel av thoracalerna har 
möjlighet att delta på sitserna. Det-
ta till trots har de allra fl esta sitserna 
blivit fullbokade inom ett dygn efter 
att anmälan öppnat, vilket visar hur 
populära sitserna är bland våra med-
lemmar. Mer sällan slutar efterfesten 
före klockan sex när den sista partyp-
rissen slocknar på soffan i cozyn eller 
beger sig hemåt med morgonbussen.

Då man talar om Thorax är det in 
det närmaste omöjligt att inte ta upp 
spexet, då detta är så totalt infl ätat 
med föreningen och sitskulturen. Års-
festveckoslutet inleds med 
premiären av spexet och stör-
sta delen av snapsvisorna har 
sitt ursprung i gamla spex. 
För ovetande kunde det verka 
som om man behöver göra ett 
sångprov för att bli medlem 
av Thorax då alla från spex 
härstammande snapsvisor 
har fyra stämmor, men den 
mer gråa verkligheten är att 
det ordnas sångövningar un-

gefär en gång i månaden för våra medlem-
mar. Förutom snapsvisor från gamla spex 
dyker det alltsom oftast upp ett eller fl era 
gyckel från gamla spex som program un-
der sitserna mellan rätterna.

Förutom årsfestveckoslutet med spex-
premiär, årsfest, efterfest som på söndag 
morgon övergår till sillis, med eller utan en 
slocknad DJ, och de vanliga sitserna med 
Herrmiddag och Damlunch (där damerna 
respektive herrarna ordar en fest för det 
andra könet) som kanske de mest satsade 
som frontfi gurer, är det mest efterläng-
tade evenemanget för många Göteborg-
sturnéen. Kort kallat Götis kan man inte 
beskriva det som en fest då det är i det när-
maste en kalabalikliknande karneval som 
pågår i nästan sex dagar då vi beger oss till 
Göteborg för att ge en buskisföreställning 
av vårt spex. Götis är en blandning av kärl-
ek, dåliga beslut, total lycka och hedonism 
och går, kanske på grund av det stora kaos 
som omger det, omöjligt att beskriva om 
man inte upplevt det. Och det är kanske 
lika så bra.

Theodora Nyberg, LK L6

Sillis på Annexet/ Fotograf Th eodora Nyberg



MEDISIINARILIITTO 50 MEDISIINARILIITTO 5018 19

O
n aamu. Heräät aamulenkille 
Hietasaaren maastoon. Aikai-
simmat työmatkapyöräilijät 
tulevat vastaan kun lenkkeilet 
läpi su-
m u i s e n 
kevätaa-

mun, hyisen talviaamun 
tai kolean syysaamun. Kat-
seesi herpaantuu tuohon 
keltaiseen taloon, jonka 
aiemmillakin lenkeilläsi 
huomasit. Nyt sen pihalta 
kuuluu ääniä. Näet sisällä 
liikettä. Ikkunoista näkyy, 
kuinka joukko ihmisiä 
hyppii sisällä. Osalla on 
puku päällä. Osalla osa 
pukua. Menet sisään tak-
kahuoneeseen, jossa jouk-
ko ihmisiä laulaa pianon 
säestyksellä. Kysyt, mikä 
______ tämä paikka oikein 
on. Vastauksena kuulet: 
“Walhalla”

Oulun lääkiksessä on va-
lettu Oulun Hietasaaren 
peruskallion päälle kolmekymmentä vuotta sitten 
pystytetyn kiltatalo Walhallan perustuksiin. Oulun 
Lääketieteellisen Killan tie Walhallaan oli ruusui-
nen, ainakin piikkien osalta: ensimmäisestä Klu-
bitalon yksiöstä saatiin häätö vuoden käytön jäl-
keen 1963. Seuraavasta tilasta, varsinainen kil-
tahuoneisto Oulun Kasarmintiellä, maksettiin 

vuotuisena korvauksena yhden (1) oravannahan 
hinta. (tosi) Oulun kaupunki kuitenkin osti tilat, 
ja OLK sai väistyä uuden taidemuseon tieltä. Näin 
vuodesta 1988 asti on lähes kaikki killan juhlat pi-

detty omassa kiltatalossa 
Walhallassa.
Walhallan kunnosta ja 
killan suurimmista juh-
lista vastaa Isännistö. 
Vuorollaan vuotuinen 
Kiltamestari vastaa Wal-
hallan ehjyydestä, korjaa 
tai kehittää Walhallaa 
tarpeen mukaan ja par-
haansa mukaan vakuut-
taa Killan valtuuston 
ottamaan remontti-
lainan toisensa perään. 
Isännistön kauniimpi 
puolikas, Emännistö, 
taas vastaa hyvin pit-
källe killan juhlien jär-
jestämisestä aina lipun-
myynnistä tarjoiluihin.

Perinteisesti vain kahdet 
Oulun lääkiksen vuotui-
sista juhlista aiheutta-

vat vanhan ylioppilaspuvun tai mekon kaivami-
sen kaapista: Itsenäisyyspäivänjuhlat eli Itsarit ja 
Vuosijuhlat. Molemmat juhlat asettuvat juhlien 
pönötysasteikolla pönötyspainoitteiseen päähän, 
mutta Oulun ollessa kyseessä puhutaan vielä 
melko rennosta meiningistä.

Muista juhlista suurimmiksi voidaan ris-
tiä Kaamoskarit, Pikkujoulut ja Fuksiaiset. 
Kaamoskarit vietetään nimensä mukaisesti 
kaamoksen aikaan helmi-maaliskuulla. Tarkem-
min tarkasteltuna nimestä aukeavat sanat: 
Kaamos ja Oscar, eli kyseessä on Oulun lääkik-
sen kurssien välinen elokuvakilpailu, jossa kurs-
sit menevät yllättävänkin pitkälle näyttääkseen 
kuka on paras. Esimerkkinä tästä yksittäisten 
kurssileffatiimien tuhansien eurojen drone- ja 
tietokonehankinnat. Juhlaan kuuluu tietysti 
muun muassa Parhaan elokuvan, Parhaan nais- ja 
miespääosan ja  Parhaan erikoistehosteen palkin-
not. Sekä Kaamoskarit että Pikkujoulut vietetään 
tyypillisesti valitun teeman merkeissä, jonka 
mukaan osallistujien toivotaan pukeutuvan. En-
simmäisten kurssien opiskelijoiden tervetuliais-
juhla Fuksiaiset, on vielä mainittava suurimpien 
juhlien joukossa. Syksyisen joukkopyöräilyn ja 
rasteilla kiertämisen jälkeen on Walhallassa sau-
na ja palju lämpimänä fukseja varten. Samoin 
opiskelujen ehtoopuolen päättävät jokakeväi-
set Proffi kset vetävät Walhallan täyteen haikeita 
lääketieteen opiskelunsa päättäviä Oululaisia.

Oululaisiin juhliin on läpi vuosien kuulunut 
monenlaisia perinteitä: Puheenjohtajan nui-
janvaihto, Ottoveljien (Killan vanhat isännät) 
puoliasiallinen esitys vuosijuhlilla, puheet… 
Perinteisten perinteiden lisäksi on nykyopiske-
lijoidenkin aikana kehittynyt uusia perintei-
tä, tärkeimpänä Metsäreivit ja Varjotoogasitsit. 
Metsäreivit ovat Walhallan takapihalla noin 
Suden hetken aikaan yöllä kesken juhlia järjes-
tettävä tapahtuma, jolloin jokainen voi päästää it-
sensä valloilleen neonhuuruisessa teknomusiikin 
tuiskeessa. Varjotoogasitsit taas ovat seurausta 
sisäänottomäärien kasvusta: kun riittävän moni 
fuksien ensimmäisten sitsien, Toogasitsien, ul-
kopuolelle, syntyi luonnolliseen tarpeeseen rin-
nakkaistapahtumaksi Varjotoogasitsit. 

Sitsiperinne on tullut oululaisen lääkiskulttuu-
riin verrattain myöhään. Huhutaan, että vain 
muutama vuosi sitten muuan lääkisläiset hakivat 
rinnakkaisopinto-oikeuden tekniikan puolelle, 
ja toivat sieltä tukun juhlaperinteitä mukanaan. 
Näiden mukana sitsit ovat mitä ilmeisimmin ran-
tautuneet lähtemättömästi osaksi juhlakalenteria. 
Nykyään yhteissitsejä järjestetäänkin useiden ta-
hojen kanssa, esimerkkeinä Rovaniemen oikeus-
tieteilijät, Oulun kauppatieteilijät, ja monet 
muut.

Kuinka sitten toimitaan, 
kun juhlitaan Oulun 
lääkiksessä?
Tässä toiminta-ohjeet:

i
Seuraa lääkis-sähköpostilistaa ja bon-
gaa sieltä ilmoittautumispäivämäärä. 
Ennen ilmoittatumista, mene hyvässä 
seurassa jonottamaan yön yli Kilta-
huoneelle yliopistolla.

ii
Olet saanut paikan juhliin? Hyvä. 
Mikäli kyseessä ei ole pukujuhla, 
seuraavassa vaiheessa valitaan kahdes-
ta vaihtoehdosta:

 a. Aloita heti valmistautumi-
nen juhliin, tilaa teemaan sopiva asu 
ja asusteet netistä tai valmista asusi 
itse alusta asti pienintä yksityiskohtaa 
myöten. (15 % kiltalaisista)

 b. Mene juhlapäivänä kirp-
putorille, valmista asu parhaasi mu-
kaan hakaneulojen ja teipin avulla. (85 
% kiltalaisista)

iii
Mene juhliin, yleensä pyörällä. Vielä 
ennen juhlia vältät kaatumisen Oulun 
jäisillä kaduilla.

iv
Tulet sisään Walhallaan. Joskus juh-
lissa on ohjelmaa, joskus ei. Ovesta 
kuljettuasi käännyt ja luet oven päällä 
olevan kyltin: “Hic tempus non tran-
sit” - “Täällä aika ei kulje” Aika menet-
tääkin merkityksensä ja uppoudut juh-
lien huumaan. 

OULULAISET OULUSSA
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OULULAISET ULKOMAILLA

Oululaiseen juhlimiskulttuurin liittyy myös vah-
vasti ulkomaan excursiot, jotka ovatkin tunnetus-
ti eri kulttuureista kiinnostuneiden oululaisten 
mieleen. Joka viides vuosi oululaiset pääsevät 
kuitenkin levähtämään ja ottamaan etäisyyttä 
monikulttuurisuudesta Suomalaisella maaperällä 
Oulussa, seuraavan kerran jo onneksi tuleva-
na keväänä. Tauko tulee tarpeeseen sillä ilman 
psyykkistä ja fyysistä hyväksikäyttöä ei ole aina ul-
komaan excursioilta selvitty. Esimerkiksi vuonna 
2016 allekirjoittaneen ensimmäisellä ulkomaan 
excursiolla suurta hämmennystä ja inhoa oulu-
laisten keskuudessa herätti, ilmeisesti kahden eri 
eläinlajin risteytys, kalakukko. Kuopiolaiset, mitä 
vittua? Kaiken lisäksi katsominen ei riittänyt, vaan 
yksi epäonnekas ou-
lulainenkin joutui 
jopa digestoimaan 
kyseistä geeniai-
nesta. Toivottavasti 
eettisen lautakun-
nan luvat löytyvät 
ja eläinristeytykset 
sujuvat KYS:issä jat-
kossa paremmin. 

Muistelimme myös 
vuoden 2017 Turun 
Medixejä. Tunne-
tusti Medixeillä 
kamppaillaan kovaa olympialaisten voitosta eri 
lajien muodossa ja vuonna 2017 Ruissalon ranta 
olikin täynnä rasteja, joilla vuodatettiin verta ja 
kyyneleitä. Turkulaiset olivat selkeästi paremmin 
valmistautuneet kuin edellisenä vuonna, ja osalla 
päätä koristikin foliohatut, joiden tarkasta merki-
tyksestä en ole täysin varma. Ilmeisesti turkulai-
set ajattelivat näiden tehostavan synapsiensa toi-
mintaa blokkaamalla taustasäteilyä ja tätä kautta 
vaikuttavan suorityskykyyn myönteisesti. Tämä 
teoria kuitenkin jäi hypoteesin tasolle oululaisten 
ylivoimaisesti voittaessa Medixit jälleen kerran. 
Turkulaiset hyväksyivät tappionsa ja muotoili-
vat taitavasti foliohatuistaan foliolastoja annos-
telukauhojen unohtuessa.

Onneksi oululaiset ovat jo Medixien alkuajoista 
lähtien osanneet varautua kulttuurishokin ai-
heuttamaa fyysistä ja psyykkistä hyväksikäyttöä 
vastaan, jonka seurauksena oululaiset ovat alka-

neet pakkaamaan mukaan yhteisen ensiapusohvan, 
joka sitten poltetaankin tapahtuman päätteeksi 
akuuttia stressireaktiota ja PTSD:tä lievittämään. 
Ensiapusohvana toimii polyvinyylikloridisohva, 
jonka täydellisessä palamisessa syntyy hiilidioksidia 
sekä vetykloridia. Oululaisen tutkimuksen mukaan 
nämä palamistuotteet lisäävät aivojen dopamiini-
synteesiä nopeuttaen psyykkistä palautumista. 
Epätäydellisessä palamisessa syntyvien palamis-
tuotteiden, esimerkiksi hiilimonoksidin ja dioksii-
nien, vaikutus on lievempi. Tämän vuoksi vuoden 
2018 Tampereen Medixeiltä palautuminen lähtikin 
verkkaisesti käyntiin tamperelaisten häiritessä pa-
lamisprosessia vaahtosammuttimin. 

Vuonna 2019 Helsingin Medixeillä sohvamme paloi 
jotakuinkin täydellisesti ja palautumista osaltaan 

tuki myös se, että per-
jantai-iltana juhla-
paikka olikin varta 
vasten tyhjennet-
ty oululaisia varten, 
joten suuremmal-
ta kulttuurishokilta 
päästiin välttymään. 
Tämä oli toisaalta 
harmillista muiden 
kannalta, sillä juhlat 
tunnetusti alkavat 
kun Oulu saapuu ja 
loppuvat kun Oulu 
niin päättää. Täten 

perjantai menikin juhlien osalta monilta ohi, mutta 
onneksi ensimmäiset ei-oululaiset ehtiväti aamu-
palalle jo tasan 9:00. 

Nyt kun Litium-valmisteeni toimituskatkot loppui-
vat ja sain haettua valmisteen apteekista niin yritän 
etsiä ylläolevasta jaarittelusta hieman punaista 
lankaa ja konkluusiota. Arvelen, että olen yksinker-
taisesti yrittänyt vain sanoa, että oululaiset juhlivat 
pikku palohöyryissä yhteisöllisesti aina siihen asti 
kun viimeinen oululainen on valmis lopettamaan. 
Tietenkin edessä näkyvä Medixien voitto lämmittää 
mieltä aina siitä asti kun Medix-bussi lähtee Oulus-
ta liikkeelle kohti ulkomaiden yksiköitä, joka takaa 
joka vuosi Oulutäyteiset Medixit. Seuraavat Medix-
it järjestetäänkin Oulussa joten allekirjoittaneen 
puolesta tervetuloa!

Artikkeli julkaistaan poikkeuksellisesti anonyyminä

Oululaiset ja pari eksynyttä ulkomaalaista ulkomailla
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Tervetuloa  työterveyslääkäriksi Mehiläiselle, 
olemme tukenasi koko urapolkusi ajan! Meillä 
voit suorittaa lähes kaikki erikoistumisen vaiheet 
ja työskennellä joustavasti elämäntilanteesi 
ja asuinpaikkasi mukaan. Erikoistuessasi 
Työterveyden Akatemiassa olet osa tiivistä 
lääkäriyhteisöämme ja moniammatillista 
huippuosaajien tiimiä. 
Lue lisää koulutusohjelmastamme 
mehilainen.fi/akatemia

Lue lisää:
mehilainen.fi/

akatemia

TYÖTERVEYDEN AKATEMIA
– SUORIN JA SUJUVIN TIE TYÖTERVEYS-
HUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIKSI

MEMEDIDISISIININARARILILIIIITTTTOO 5050
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ELMIÄ LEHTIEN
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Booster 2/18
Teksti ja kuvat:
aaro tarvainen

pelättiin pahinta skenaariota: kesän koit-
taessa Suomi-neito olisi menehtyvä fataa-
liin anemiaan, leukopenian aikaansaamiin 
sekundääri-infektioihin ja lopulta MOF:iin. 
Mannerheimillä oli kuitenkin ässä hihas-
saan, sillä Suomesta oli lähetetty vuonna 1915 
verenoton yhteydessä valkosoluja erilaistumaan 
Saksaan sen ollessa Euroopan johtava valkosolu-
jen erilaistaja in vitro. Uuden aallon sodankäyn-
tiä edustavassa CAR-T  -hoidossa valkosolut oli 
koulutettu vain ja ainoastaan punaisten solujen 
lysikseen. Kokeneet kehäketut palasivat takaisin 
Suomi-neitoon injektiolla Vaasaan 25.helmikuu-
ta, ja tämä tapahtuma tulisi muuttamaan autoim-
muunisairauden kulun radikaalisti.

Autoimmuunisairauden käännekohdaksi muo-
dostui Mansen taistelu maalis-huhtikuun vaiht-
eessa, joka oli sen astisen Pohjoismaiden histori-
an suurin taistelu. Valkosolut pommittivat kau-
punkia sytokiinein ja immunoglobuliinein, jotka 
aiheuttivat suurta vahinkoa puhkoen punasolujen 
kaksoiskoveran ulkokuoren, jolloin sirpaleiden 
repimistä rei’stä valui vielä lämmintä hemoglo-
biinia maahan, vaikka punasolutjoverit yrittivät 
elastiinisäikeillään tukkia haavat. Hyökkäävän 
osapuolen salakavalat Luonnolliset Tappajat 
murhasivat kaiken eteen tulevan, jos sotilaal-
la ei ollut näyttää Valko-Suomen MHC-pas-
sia. Taistelu oli ankaraa ja 
alati nouseva hemolyysi a i -
heutti ongelmia puolustavan 
osapuolen lääkintämiehille, 
joiden bilirubiinisynteesi oli 
jo venynyt äärirajoillensa.

Jääkärien kouluttamat valko-
solut olivat tehokkaita teurasta-
jia ja punasolujen tappiot nousivat 
niin suuriksi, että voitiin puhua jo 
punahukasta, lupus erythemato-
suksesta. Pian Mansen taistelun 
jälkeen valkoisen Suomen senaa-
tin avukseen pyytämät saksalai-
set valkosolut suorittivat injektion 
Helsinkiin Pulp Fictionin adrenal-
iinipiikin tavoin. Tämän jälkeen 
punasolujen vastarinta muserret-
tiin menestyksekkäästi ja nopeasti 

ympäri Suomi-neidon alakroppaa. 
Punasolujen pakokauhu ja tappion 

aiheuttama kaaos trombosyyteissä 
johti DIC:iin, mutta onneksi yhtään am-

putaatiota ei jouduttu suorittamaan.
Valkosolut järjestivät voitonparaatin Helsingissä 
16. toukokuuta, jolloin joukkojensa edessä konil-
laan ratsasti itse Mannerheim. Myöhemmin osa 
historiantutkijoista on käyttänyt tapahtumasta ni-
meä paise, kun suuri määrä valkosoluja pakkautui 
yhteen ja ilmapiiri oli mätä. Taisteluiden päätyttyä 
osa punaisista soluista pakeni rajan yli SLYL:on ja 
osa teljettiin vankileireille, joita perustettiin auto-
immuunisairauden jälkeen mm. Tammisaareen 
ja Suomenlinnaan. Leirin ympärille pystytettiin 
aidat fi briinisäikeistä, jotta punasolut eivät voisi 
karata leireiltä muodostamaan hematoomia tai 
trombeja. Vankileirien olot olivat karmeat, ja 
monet punasolut kuolivat glukoosin puutteeseen 
tai Malarian aiheuttamaan hemolyysiin. Lopulta 
leirit purettiin ja punasoluliike julistettiin laitto-
maksi Lapuan liikkeen ansiosta vuonna 1930.

Status: 
Vaikka kaikki verisolut liittyivät yhdeksi rintamak-
si Communismus stalinismus –bakteeria vastaan 
vuonna 1939, vuoden 1918 tapahtumien fi broo-

sit eivät ole parantuneet vieläkään kokonaan 
huolimatta siitä, että viimeiset taisteluihin 
osallistuneet valko-ja punasolut on hajotettu 

aikoja sitten.

Hoito:
Vanhojen arpien parantamiseksi pk. plas-
tiikkakirurgin konsultaatiota. Muistojen 

unohtamiseen suositellaan varsin 
tukevaa etanolilla aiheutettua hu-

malaa tai silmään asetettavaa 
tikkua. Mikäli em. keinoilla ei 
saavuteta riittävää hoitovast-
etta, suositellaan luuydin-
siirtoa, eli kansantajuisesti 
koko Suomen kansan vaihtoa 

yhtenäisempään, esim. ruot-
salaisiin verisoluihin.

Valkosolut puolestaan vetäytyivät Suomi-nei-
don yläkroppaan muodostaen valkoisen pääkau-
pungin thymukseen, vaikkakin joitakin yksittäisiä 
valkosoluja piiloutui alakropassa Suomi-nei-
don hameen alle vastustamaan tromboosia ja 
ylläpitämään vastarinta-infl ammaatiota inter-
leukiineilla tapahtuvan salaisen kommunikaation 
avulla. Valkosolut kokosivat joukkojaan pohjoi-
sessa komentajansa monosyytti Mannerheimin 
johtajamana. Tämä tšaarin luottokenraali oli har-
rastanut voittoisasti venesektioita mm. Japanin 
sodassa 1904-1905 ja ensimmäisessä maailmanso-
dassa 1914-1917 ”melkein-meetvursti”-joukkojen 
komentajana.

Valko-Suomessa otettiin käyttöön yleinen asevel-
vollisuus 18. helmikuuta, jolloin kaikki kehittyneet 
valkosolut kutsuttiin muodostamaan suurempaa 
armeijaa ja tulehdusta punasoluja vastaan. Myös 
punaisten puolella kansan syviä rivejä kasvatettiin,
kun punaiset äidit pukkasivat nuoria retikulosyyt-
tejä kohduistaan lapsisotilaiksi. Huhujen mukaan 
punaisten solujen puolella käytettiin sodan oike-
ussääntöjen vastaisia toimenpiteitä ja mediassa 
vaadittiin päitä vadille doping-väitteiden vuoksi, 
mutta raskaista syytöksistä huolimatta, punaisten 
solujoukkojen ylipäällikkyyskolmikko kielsi 
jyrkästi käyttäneensä EPO:a.

Kevät eteni, nekroosia ilmeni molemmin puolin, 
ja ankarat olot ja sodan kauhut vaanivat joka-

ista solua, jolloin heikoimmat turvautuiv-
at pakenemaan periferiaan tai äärimmäi-
sissä tapauksissa apoptoosiin. Taistelut 
olivat tasapuolisia ja molemmilla puolilla 

Anamneesi:
Yhdestä Suomen traagisimmasta ajanjaksos-
ta tulee kuluneeksi vuosisata. Tuona aikana 
suomalaiset jakautuivat kahteen eri leiriin: toi-
set kannattivat vallankumousta ja zozialismia 
ja toiset laillista oikeusjärjestystä, demokratiaa 
sekä capitalischmusta. Oli alkamassa kamppai-
lu, joka tulisi jättämään syvät fi broosit nuoreen 
ja koskemattomaan Suomi-neidon nahkaan: Ja 
oikeassa kulmauksessa meillä on porvarilliset 
valkosolut markkashortseissa ja vasemmassa zo-
zialistiset punasolut työhaalareissa sorron kah-
leet jaloissaan. Kahakan jälkeen toiset puhuivat 
vapaussodasta ja toiset punakapinasta. Nykyisten 
”puolueettomien” humanistien suorittamien 
lukemattomien tutkimusten mukaan neutraal-
impana nimityksenä vuoden 1918 tapahtumille 
voidaan pitää autoimmuunisairautta.

Tämän horror autotoxicuksen alussa punasolut 
miehittivät Suomen sydämen, Helsingin, muo-
dostamalla suuren trombin ottamalla toisistaan 
kiinni ja laulamalla Internationaalia. Yhteensu-
lamisessa avustivat trombosyytit purskauttele-
malla Tromboksaani™-nimistä alkoholijuomaa 
sisältään. Myös muissa suurissa elimissä punaiset 
solut muodostivat aggregaatteja, ja tässä auttoivat 
suuresti SLYL:n (Sosialististen luuydinvaltojen lii-
ton) avokätiset Ca2+- ja ADP-lähetykset rajan takaa 
veriteitä pitkin. Tähän massiiviseen hyytymiseen 
johtivat syvät haavat v e l j e l l i s e s s ä 
tasa-arvossa. 
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18   Flatus 5/17

Pirkon ja Pertin
Wujuviikko:

Miten perusmedisiinarit Pirjo ja Pertti valmistautuvat tärkeään juhlapäivään?

ISIINARILIITTO 50

Maanantai
Pirkko sisäänajaa wujujuhlakenkiä ystävättärensä kanssa.
Pertti sisäänajaa uutta pleikkapeliään.

Torstai
Pirkko jumppaa ollakseen lauantaina timmissä kunnossa.
Pertti rentoutuu tutustumalla alan kirjallisuuteen.

Perjantai
Pertti sheivaa partansa.
Pirkko sheivaa kaiken.

Tiistai
Pirkko käy koekampauksessa ja -meikissä.
Pertti käy kaverin kanssa "yksillä".

Keskiviikko
Pirkko aloittaa mehudieetin.
Pertti viettää karkkipäivää.

Flatus 5/17
Päätoimittaja Noora Toivonen cykli

Päätoimittaja visa salo
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keveys

T
orsola, tuo Snellmanian oma 
hikikomero. Syyskuun alusta asti 
ykköskurssilaiset ovat jälleen viet-
täneet kyseenalaisen paljon aikaa 
tuolla ikkunattomassa persreijässä 
mukamas opiskellen. On siellä 
sentään lasiovet, joista nä-

kee seinän. Toisaalta tähän aikaan 
vuodesta maisema ulos olisi pelkkää 
loskaa ja pimeyttä, että samapa 
tuo. Vettä saa vessasta juodak-
seen, sohvia on kokonaista 
kaksi ja aina joku Taneli on 
siellä kengät jalassa pitkin 
pituuttaan ”opiskelemassa”. 
Tietokoneet toimivat yhtä 
luotettavasti kuin nykyinen 
hallitus ja ilmeisesti talon 
termostaatissa on kaksi asen-
toa: Siperia ja Sahara. Pis-
torasioitakin on vaikka muille 
jakaa, jos sattuu kantamaan 
mukanaan jatkojohtoa. Muuten 
voi vain haaveilla niistä kolmesta 
seinäpaikasta joissa normaali johto 
yltää seinään.

Useimmiten joku on yksinään varan-
nut puolet pöydästä itselleen 

varustautuen 

muun muassa neljällä eri-
laisella atlaksella, emännän 

kokoisella salikassilla, unohtamatta 
tietenkään vähintään kolmea penaalillis-
ta värikyniä, läppäriä ja eväitä. Menkää 

kotiinne syömään saatana. Tai 
ymmärtäähän ruuan mukana 

kantamisen, kun ruokalasta 
saa yhtä paljon ja hyvää ruo-
kaa kun neuvostokolhoo-
sista. Kuusi vitun lihapul-
laa. Ja jos nälkä yllättää 
myöhemmin niin kahvilan 
tuotteista saa maksaa 
enemmän kuin Monacossa. 

Joka tapauksessa lopun tilan 
vie pöydiltä ne toivottoman 

turhat anatomian mallit, jotka 
kelpaavat lähinnä luokattomaan 

alapäähuumoriin ja fetissileikke-
hin. 

Vessakin löytyy, tosin ovi ei mene kun-
nolla kiinni ja se on suurimman osan ai-

kaa äänekkäästi varattuna tai 
sieltä on paperi loppu. On-
neksi vanhoja atlaksia rii-
ttää (Netterit on parhaita, 
jos joku vielä ihmettelee 
mihin ne vihreäkantiset 

katosivat loka-marraskuun vai-

hteessa). Liitupa-
peria tosin tarvit-

see useamman sivun, 
varsinkin bileiden jälkeen. 

Snellun suihkulähteestä saa oikein 
kelvollisen ripulin, jos haluaa rikastuttaa 
elämäänsä Intiasimulaatiolla.  Onhan 
siellä suihkukin, minkähän halvatun 
takia? Asuuko siellä joku? Miten olisi 
ollut toinen vessa tiloja suunniteltaessa? 
Bonuksena vielä voi saada vähän opin-
totukea suuremman laskun, jos menet 
väärästä ovesta väärään aikaan, ihan kun 
rahat eivät olisi tiukalla kaiken tämän 
ryyppäämisen jälkeen muutenkin. 

Sitten jotkut vielä keh-
taavat väittää tulleensa 
Torsolaan opiskelemaan. 
Paikkahan on suoraan 
toimivan opiskeluti-
lan vastakohta seinän 
sisällä lorottavine putkineen ja tilarat-
kaisuineen. Sietääkin mennä remonttiin.  
Paikan parasta antia ovat myös ne oman 
elämänsä sankarit, jotka tulevat paikalle 

kailottamaan, 
kuinka eivät 

pysty 
opiske-
lemaan 
Torso-
lassa. 
Sa-
malla 

pitävät 
tarkas-

ti huolta, 

ettei kukaan muukaan pysty. Läppäri 
on mukana lähinnä kissavideoita varten 
ja kuulokkeista kuule hyvin vaikka ne 
roikkuisivat kaulalla. Volyymiä suurem-
malle vaan, kaikki palavat halusta kuulla 
Sampo Marjomaa -tason huumoria.

Karrikoitu avautuminen sikseen. Nyt 
kun lähiopetusta on vähennetty (uusi 
mullistava fl opped classroom® metodi), 
Torsola oli ensimmäisten kuukausien ai-
kana paikka, jossa pääsi sosialisoitumaan 
sijoittumalla vieraiden ihmisten viereen. 
Se ei ole suinkaan vain itseopiskelutila, 
useimmiten tulee enemmän mieleen 
mikrovitriini. Tosin ilman myrk-

kykeitintä ja aikuisviih-
dettä. Torsolan sohval-
la on sovittu etkoja, 
löydetty harrasteseuraa 
ja suunniteltu pikku-
jouluja. Jokunen siellä 

on yönsäkkin nukkunut. Kaikille siellä 
syksyn aikana aikaa tappaneille iso kiitos 
viihteestä ja opiskeluseurasta. Keep it up! 
Lisäksi kaikella rakkaudella teille, jotka 
kaipaatte ehdotonta hiljaisuutta, menkää 
kirjastoon tai laittakaa korvatulpat.

PS. Hommataanko se kahvinkeitin?

Nimim. Colin Oscopy

Tai ymmärtäähän ruuan 
mukana kantamisen, kun 
ruokalasta saa yhtä pal-
jon ja hyvää ruokaa kun 
neuvostokolhoosista.

vet, joista nä-
än aikaan 
pelkkää 
mapa 
dak-
sta 
n 

n 

e 
n 
en 
esta 

johto 

kotiinn
ym

k
s

e
Jo

vie
turh

kelpa
alapääh

hin. 

opiskelun

sietämätön

TORSOLASSA
kysta

Päätoimittaja Pauliina lammi

oispa

kahvetta
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L
ääkiksestä löytyy kaikenlaista 
värikästä ja kivaa porukkaa. 
Suurin osa tai ainakin kaikki 
ovat idiootteja. Q-kautinen ker-
too lääkiksen kaikista idiootti-
kategorioista kiistämättömän 
faktuaalisessa listassaan. 
Lääkisidioottius on nestemäin-
en skaala ja ihmiset voivat val-
ua useampaankin kategoriaan.

Speksi-idiootti(t)

“Blaupunkt!! Val… valdemar! Speksi on parasta 
mitä lääkiksessä voi tehdä!”, kuuluu tyypillisen 
speksi-idiootin äännähdys. Speksi on lääkik-
sen yksittäisistä kulteista vaikutusvaltaisimpia ja 
jäsenmäärältään suurimpia. Kultin jäsenillä on 
vahva laumamentaliteetti ja lääkis-elämä pyörii 
karismaattisten johtajien määrittämän tahdin 
mukaan. Speksi-idiootteja nähdään harvoin yk-
sin – yleensä speksi-idiootit havaitaan joukossa 
erikoisia ilmauksia äännähdellen. Speksi-idi-
ootti tyypillisesti pyrkii laumassa toimiessaan 
kyhäämään “musiikkiteatteriksi” kutsumaansa 
rakennelmaan, mutta edes taiteen alaan harjaan-
tunut silmä ei kykene tätä kultin toiminnasta erot-
tamaan.

Tutkija-idiootti

“Mikä on väitöskirjasi aihe?”, yleisin tutkija-idi-
ootin suusta kuultava lausahdus. Vastaajan on 
kuitenkin huomioitava, että kysymyksen vastaus 
kiinnostaa tutkija-idioottia yhtä paljon kuin hu-
manismi, mutta tutkija-idiootti on todennut sen 
empiiristen havaintojen perusteella kaikkein 
helpoimmaksi väyläksi kahden tunnin luentoon 
omasta väitöskirjasta. Tutkija-idiootti tietää ja 
toivoo etteivät kaikki lääkisläiset rupea väikkäreitä 
tekemään, koska tällöin apurahoja jää enemmän 
idiootin kerättäväksi. Tutkija-idioottia näkee par-
haiten klo. 15-23 kasvattamassa soluja Biomedi-
cumin yläkerroksissa tai tuijottamassa potilas-
tietokantaa Meilahden sairaala-alueella jossain 
huoneessa, jossain klinikassa, josta et ole koskaan 
kuullutkaan.

Järjestö-idiootti

Viisaampien suusta on kuultua: “Järjestöidiootin 
tunnistaa siitä pettyneestä ilmeestä, joka heidän 
naamalleen ilmestyy, kun joku muu puhuu.”

Opiskelu-idiootti

Tämä idiootti on aina terkossa paitsi, kun se on 
kiinni tai on pakko olla opetuksessa. Muina ai-
koina opiskelija-idiootti on mocsussa nenä kiinni 
englanninkielisessä kirjassaan, vaikka klinikka 
on jo alkanut ja et itse tiennyt kursseille löytyvän 
englanninkielistä kirjallisuutta. Idiootti rankkaa 
muut ihmiset arvojärjestykseen heidän keskiarvo-
jensa perusteella ja valitsee kaverinsa sen mukaan.

Transcript-idiootti

Tätä idiootti-tyyppiä harvoin nähdään, mutta 
kun luennon osallistujamäärä on riittävän suuri, 
on transcript-idiootin kuuleminen lähes varmaa. 
Transcript-idioottin tavoitteena on kirjoittaa läp-
pärillään (jossa näpyttelun äänestä päätellen on 
mekaaninen näppäimistö) luennoitsijan puhe 
siinä muodossa, kun se luennoitsijan suusta 
ulos tulee. Paradoksaalisesti transcript-idiootti 
vaarantaa joskus luennoitsijan äänen kuulemis-
en näpyttelyn desibelien kasvaessa. Havainnoista 
päätellen luennoitsijan joka sanan tallentaminen 
on transcript-idiootille lääkiksessä selviytymisen 
kannalta välttämätöntä.

Sportti-idiootti

Tämän idiootin sängystä noustaan klo. 4:30, teh-
dään lehtikaali-, kaali-, kiinankaali- ja kyssäkaa-
li-smoothie ja lähdetään kevyelle aamu-puoli-
matka -triathlonille. Kouluun saavutaan ajoissa 
aina tiukoissa urheiluvaatteissa vesipulloa kan-
taen. Lounasajat ovat säännölliset ja kännykän 
piipittävä muistutus saattaa keskeyttää potilaan 
tutkimisen ruokailua varten. Koulun jälkeen läh-
detään salille vähintään neljäksi tunniksi. Idioo-
tin elämään on helppo seurata, koska se tallentuu 
snäppiin sekunti sekunnilta. Sportti-idiootille 
elämä on suorittamista ja tämä seikka sai hänet 
lääkikseen alun perin hakemaankin. Sportti-idi-
ootissa voi yhdistyä useampikin idiootti-tyyppi.

Päivystäjä-idiootti

Päivystäjä-idiootteja aletaan tavata vasta L4-vuo-
desta eteenpäin. Tämä ahneuden sokaisema 
idiootti – lääkärinoikeudet saatuaan – alkaa 
haalimaan päivystysvuoroja joka illalle palkkak-
ertoimet silmissä kiiluen. Päivystys-idiootin tun-
nistaa siitä, että aamuseminaarit on hyvä käyttää 
nukkumiseen. Toimintaa avustavat hyväuskoi-
set kaverit laittamalla päivystäjä-idiootin nimen 
läsnäololistoihin. Kouluun hän saapuu vain sik-
si, että opiskeluja edistämällä on mahdollisuus 
parempipalkkaisiin päivystystilaisuuksiin. Ylei-
nen lausahdus: “Joka ikinen sekunti tätä koulua oli 
turhaa valtion holhousta lupien saamiseksi. Paljon 
paremmin ja nopeammin olisin oppinut, kun oli-
sin L1 day 1 kävellyt suoraa Haartmanin päivystyk-
seen jonoa purkamaan.”

Mocsunsohva-idiootti

Kuka tahansa tunnistaa nämä idi-
ootit. Mocsuun voi mennä hakemaan 
kahvia 00:45 ja silti joukko näitä 
naamoja onnistuu silloinkin istu-

maan sohvilla aina samoilla paikoilla. 
Näille ihmisille ei ole eikä tule kos-

kaan puhuttua, mutta ihmettelet 
usein onko heillä edes varmasti 
opiskelupaikkaa, kun Mocsussa is-

tumiselle löytyy aina aikaa.
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Q-kautinen 11/2018
päätoimittaja Onni jaskari

Teksti: Ivar Lönnberg
Kuvitus:    Vilma Eskola
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Alfa-idiootti

Alfahan nyt ei tyhmyydelleen mitään voi ja saat-
taa yrittää hakea fl exim-avainta Haartmanin 
päivystyksestä. Alfan naiivius kiehtoo vanhempaa 
tieteenharjoittajaa, ja kokeneempaa opiskelijaa 
kiehtoo alfan ihailu. Enempää ei tarvitse alfasta 
sanoa.

Paikalleen 
rauhoittunut-idiootti

Parisuhde vakiintui alfa-vuonna, yhteinen asunto 
ostettiin beetana, gamma-vuonna ostettiin koira 
ja ensimmäisen kandikesän euroilla maksettiin 
ihanat häät. Esikoisen syntymä saadaan ajoitet-
tua täsmälleen tammikuulle heti valmistumisen 
jälkeen. Paikalleen rauhoittuneelle idiootille yli 
kymmeneen valvominen on seikkailu, joka mah-
tuu kerran vuoteen ellei se ole päivystys. Elämän 
suunta on tällä idiootilla niin syvälle juurtunut, et-
tei edes Suomen valtion katoaminen kykenisi sitä 
muuttamaan. 

Kovatiede-idiootti

Tämä idiootti pyörittelee silmiään luentojen his-
toria-kalvoille ja ryhmäopettajan huomiolle siitä, 
miten ihmistä pitää hoitaa kokonaisuutena. Sit-
ten, kun päästää diagnostisiin kriteereihin, idioot-
ti lopettaa kännykän fb-feedin selailun.

Normaali-idiootti

Normaali-idiootin tavoitteena on pysyä erossa kaik-
kien muiden idioottien sähellyksestä ja valmistua 
ajallaan.
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Esikoisen syntymä saadaan ajoitet-
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Meditrina
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Tietovisa
1. Kuinka monta jäsenseuraa SMLään kuuluu? Mitkä ne ovat? (13p)

2. Entä kuinkas monta jäsentä seuroihin mahtuu yhteensä? (4.6p)

3. Pääilmansuuntien mukaan ääriseurat? Eteläisin, pohjoisin jne. (4p)

4. LOL? (1p)

5. Kuinka monella kielellä osaat sanoa ”lääkäri”? (3 kieltä=1p, 4=2p, 5=3p jne)

6. SML, smälli vai Suomen Medisiinarilii o? (0.5p)

7. FiMSIC? (1p)

8. Monta kertaa vuodessa järjestetään lii okokous? (2p)

9. Montako jäsentä SML hallitukseen kuuluu? Miten paikat jakaantuvat? (14p)

10. Paras jäsenseura? (10p ja papukaijamerkki)

Arvosteluasteikko: Hyväksy y-Hylä y, max 50p

Löydätkö 5 virhe ä?

Kerää kaikki viisi SML logoa

ja

etsi rei i kultaisen luokse!

34

PUUHA-AUKEAMA
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1. Puola 2. Riika 3. Oulu 4. Vilna 5. Helsinki 6. SML 7. Tampere 8. Turku 9. Unkari 10. Helsingfors 11. Kuopio 12. Pietari 13. Ruotsi 14. Tartto 1. 12 kpl 2. 4788 (11/2018) 3. Etelä: FiMSA, Itä: Chiasma, Pohjoinen: OLK, Läntisin: SMR 4. Lääketieteen ja Oikeustieteen opiskelijoiden Liitto 7. Finnish 
Medical Students' International Committee=Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta 8. 2 kertaa: syksyllä ja keväällä 9. Varsinainen hallitus - 14: pj. 2 edu-
stajaa Oulusta, Kuopiosta, Tampereelta ja Turusta, 2 LKS:n edustajaa ja 1 Th oraxin edustaja Helsingistä, yksi ulkomaisten seurojen edustaja ja FiMSIC:n pj, 
Virkailijoita - 2: Pääsihteeri ja tiedotussihteeri, Tarkkailijajäsenet - 3: YAVA:n pj, Duodecimin edustaja ja NLY:n edustaja
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J ä r j e s t ö m u i s t i 
on tunnetusti usein 

lyhyt. Tiedostamme, miten 
tärkeä on saattaa yhdistyksiemme 

uusien vastuuhenkilöiden tietoon ne 
monet asiat, jotka ovat kertaalleen pohdit-

tu läpi ja jotka sittemmin ovat hoidettu 
mutkitta jo useamman vuoden ajan.

Harvoin tunnistamme vastaavaa hyötyä or-
ganisaation, yhteisön ja sen laajemman viiteke-

hyksen historian tuntemisessa. Miksi pohtia 
menneisyyttä, kun kes-
kiössä on tuleva? Suomen 
Medisiinariliiton täyttäessä 
50 vuotta on kuitenkin 
luonnollista tarkastella il-
miöitä vuosien varrelta ja 
toiminnan kehittymistä. 

Herkullisilla anekdooteilla on ja nostalgialla 
on vankkumaton paikka jokaisen järjestöak-

tiivin sydämessä. Näiden nostamisen lisäk-
si tarkentui historiikin toteuttamisen 

yhteydessä visio taustojen tuntemisten 
tärkeydestä, ja niiden antamasta vo-

imavarasta nykyiseen, ja tulevaan, 
toimintaan.

Tehdessämme pitkäl-
ti vapaaehto-

istyötä 
omasta 
innokkuudesta, 
niin kansallisel-
la, kuin kaupungin 
tasolla, on yhteisöllä 

merkityksistä suurimpia. Ammennamme 
yhteisestä taustastamme voimavaran 
yhteenkuulumisen tunteen muodossa. Se 
antaa meille identiteetin ja muodostaa histo-
riallisen narratiivin toimintakulttuurillemme. 
Mielenkiintoista on todeta, miten monia ilmiöitä 
voidaankin pitää aina ajankohtaisina kysymyk-
sinä, joiden taustat juontavat alamme luonteesta 

ja ympäröivästä yhteiskun-
nasta. Edes 50 vuoden aikana 
tapahtuneet muutokset eivät 
ole olennaisesti muuttaneet 
näitä.

Historiallinen konteksti 
antaa meidän myös ymmärtää, että saavutuk-
semme ja nykytila ei ole itsestäänselvyys. On 
monen henkilön työn takana, että voimme 
tätä nykyä vaikuttaa ympäristöömme laajas-
ti ja, että nykypäivän medisiinarin maail-
ma on mahdollisuuksia täynnä.

Fredrik Ahlström
Suomen Medisiinariliitto
Puheenjohtaja 2019

YHDESSÄ
JAETTU
VIISAUS

KYS on ihmisen kokoinen yliopisto-
sairaala. Olemme tarpeeksi suuri
tarjoamaan parasta erikoissairaan-
hoitoa ja tarpeeksi pieni kohtaamaan 
sinut ihmisenä. Meillä jokainen voi 
oppia ja saada tukea toisiltaan.
 
Tutustu meihin ja avoimiin tehtäviin 
osoitteessa 

H I S T O R I I K I N
H A V I N A A

Tutustu siis Medisiinariliiton 
50-vuotishistoriikkiin, niin tiedät myös 

minkä killan aloitteesta Medisiinariliitto 
aikoinaan perustettiin:

suomenmedisiinariliitto.fi
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Vuosien varrella lääkisläisillä toistuvat samat kuvat somessa. Vuosien varrella lääkisläisillä toistuvat samat kuvat somessa. 
Montako näistä olet itse julkaissut?Montako näistä olet itse julkaissut?
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REBEKKA LAITINEN
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K yn omituista koulua
 

K yn omituista koulua
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Eka kes  amanuenssina/ 
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Kuvat, joilla voi 
pel  ella vanhempiaan 

Kuvat, joilla voi 
pel  ella vanhempiaan 

Ekan klinikkakauden

Ekan klinikkakauden
ryhm kuva
ryhm kuva
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OnnelLista
Valmiit syvärit
Hyvät syväriohjaajat
SML 50 v.
Kollegiaalisuus <3
Tigerin leimasimet approilla
Superristeily
Joululomatöiden massien odottelu
#perusterveydenhuoltokuntoon
Kunnon yöunet
Kahvi
Lääkefi rmojen tarjoamat aamupalat ja 
tuotenäytteet
Opiskelijaruoan hinta
Kurssien somekanavat
2020-luvun alkaminen
Uudenvuodenlupaukset

HarmilLista
Syvärit
Svenska för läkare
Säästöt ja leikkaukset
Jodel @lääkis

KateelLista
Muiden valmiit syvärit
Palkalliset syvärit
Muiden lomamatkat, kun et itse taas-
kaan ole lähdössä lomalla mihinkään
Kurssikaverien uudet mersut ja omis-
tusasunnot
Fuksivuosi 

KiusalLista
Sukulaiset alkavat kysellä hoito-ohjeita heti, 
kun olet saanut tiedon lääkikseen pääsystä
Facebook-kaveripyyntöjä lähettävät potilaat
Sote-uudistus
Semma-Kahootien nimimerkit
Ryhmäopetuksesta myöhästyminen kahvikup-
pi kädessä
Tyhjät eturivit luennoilla
Luennolle/seminaariin nukahtaminen
Saapuminen aamun pakolliseen opetukseen 
haalarit jalassa
”Tässä jaksossa panostan opiskeluun” – kuului-
sat viimeiset sanat




