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Suomen Kristillinen Lääkäriseura (SKLS)
on v. 1923 perustettu perinteikäs suomalainen lääkäriseura. Seuraan kuuluu
yli 1230 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa. Tarkoituksenamme on toimia
kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä. Toinen tärkeä tavoitteemme on käsitellä lääkärintointa
koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa. Osallistumme
myös aktiivisesti lääkintälähetykseen ja kansainväliseen
diakoniatyöhön.
Liity mukaan kasvavaan joukkoomme! Kannatusjäsenyys
on myös mahdollista.
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Puheenjohtajalta
Hyvää alkavaa syksyä kaikille! Näin vuosi on edennyt jo
jälkipuoliskolle, ja seurassa on tulossa Syyspäivien vuoro.
Tänä vuonna totutusta poiketen kokouspaikka sijaitsee
Lohjan Vivamossa, jossa seura on edellisen kerran ollut
varmaan noin 20-30v sitten. Meillä on todella kiinnostavaa
ohjelmaa ja mukana myös kristillisten sisarseurojemme –
Kristillisen Hammaslääkäriseuran (KHLS) ja Sairaanhoitajien
Kristillisen seuran (SSKS) – jäseniä ja osallistujia. Teema:
Hyvyyden voiman suojassa puhuttelee erityisesti näin Ukrainan sodan aikana. Valkealahden Maaritin vetämälle
tiimille taas lämmin kiitos jo etukäteen!

Vastuunkantajien
yhteystiedot
YLEISET
Puheenjohtaja
pj(a)skls.fi
Markus Partanen
Varapuheenjohtaja
varapj(a)skls.fi
Robert Paul

KrLL TOIMITUSKUNTA
kristillinenlaakarilehti(a)skls.fi
TERVEYSLÄHETYS
terveyslahetys(a)skls.fi

JUNIORILÄÄKÄRIT
junioreiden vastaava
juniorit(a)skls.fi
Hanna Savioja

Niin, ja Ukrainasta puheen ollen uusi keräysviitteemme
katastrofiavusta 2312 on otettu hyvin vastaan. Seurana
lahjoitimme 2500€ ICMDA:n kautta ja nyt alkusyksystä
keräystuottoja eteenpäin lisäksi 4350€ verran. Tässä summassa on 1000€ SSKS:n lahjoituksia ja näiden lisäksi KHLS
on lahjoittanut suoraan ICMDA:n kautta 5000€. Tukea tarvitaan edelleen, ja nyt myös uusia tarpeita lienee näköpiirissä.

Sihteeri
sihteeri(a)skls.fi
Reetta Saari

Syksyn osalta seuran historiikkiprojekti on edennyt kirjan
osalta jo pidemmälle. Seuramme jäsen ja samalla historian
tutkija Pasi Pöllänen on käynyt seuran aineistot läpi ja näistä on jo hyvän matkaa yli 200 sivua tekstiä. Nyt vielä tarvittaisiin tekijöitä opiskelijapiirien ja paikallistoiminnan
kaupunkien historian kirjoittajista. Samaten edelleen todella mielellämme saamme kaikkea aineistoa, mitä teillä –
hyvät jäsenemme – on tallennettuna eri tavoin. Tavoite on
meillä kirjan lisäksi saada tuotettua laajempi verkkoportaali, jossa pääsee myös tutustumaan seuran vaiheisiin aivan
uudenlaisella tavalla.

ALUEYHDYSHENKILÖT

OPISKELIJATOIMIKUNTA

Aluevastaava
aluevastaava(a)skls.fi
Leena Uusitalo
Helsinki
helsinki(a)skls.fi
Hilkka Kiviluoto
Hämeenlinna
hameenlinna(a)skls.fi
Tuulikki Rintakumpu
Kajaani
kajaani(a)skls.fi
Maarit Erola ja
Jenny Karjalainen
Kotka
kotka(a)skls.fi
Pasi Pöllänen
Kuopio
kuopio(a)skls.fi
Reetta Saari
Lappeenranta
lappeenranta(a)skls.fi
Kaarina Pesonen
Oulu
oulu(a)skls.fi
Maarit Valkealahti
ja Tuula Pulska
Seinäjoki
seinajoki(a)skls.fi
Leena Uusitalo
Vaasa
vaasa(a)skls.fi
Anna-Liisa Punto-Luoma

Opiskelijavastaava
opiskelijavastaava(a)skls.fi
Mikko-Oskari Rinkinen (Helsinki)
Ristiside, Helsinki
ristiside(a)skls.fi
Rauno Naves (pj)
ja Timo Syvälahti (vpj)
Luukas-klubi, Turku
luukasklubi(a)skls.fi
Rebekka-Emilia Santala (pj)
ja Julia Aaros (pj)
Arbor vitae, Tampere
arborvitae(a)skls.fi
Ida-Maria Tavast (pj),
Lotta Salmi (pj),
Sini Vasara (pj),
Heräämö, Kuopio
heraamo(a)skls.fi
Hanna Erola (pj)
ja Minna Särkkälä
Henkireikä, Oulu
henkireika(at)skls.fi
Aarni Venetvaara (pj) ja
Aaro Anttila (pj)

Syksyn Raamattuopetussarja on taas erilaisesta näkökulmasta ja vaikuttaa hyvin kiinnostavalta. Riitta Keskimäki on
pitämässä meille kolmen kerran sarjan (14.9, 6.10 ja 16.11)
Israel-teemasta, ja pääset lukemaan siitä tarkemmin tässä
lehdessä.
Lisäksi terveyslähetysrintamalla tapahtuu paljon. Erityisen
iloinen olen siitä, että nuoret lähetystyöstä kiinnostuneet
ovat aktivoitumassa ja katsotaan, mitä kaikkea tästä voisi
seurata. Lämmin kiitos taas kerran Terveyslähetyksen tuen
väelle pitkäaikaisesta uurastuksesta Isän elovainioilla.
Eli paljon on taas tapahtumassa syksyllä, kun vielä paikalliset piirit ja opiskelijapiirit pääsevät tapaamaan.
Seuraavassa lehdessä jatkamme kaikkien tiedossamme
olevien kristittyjen aluevaltuutettukollegojen esittelyä,
jonka juttusarjan aloitimme viime lehdessä. Mielenkiintoista kuulla ajankohtaisia kuulumisia näistä teemoista!
Runsaasti siunausta kaikille syksyynne!

Markus Partanen
seuran puheenjohtaja

Toimisto
toimisto.skls(a)gmail.com
Sirpa Maijanen

Hallituksen opiskelijajäsenet:
Onni Erkkilä (Tampere) ja
Einar Eidstø (Helsinki)
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Etiikasta ekonomiaan – selviääkö terveydenhuolto Suomessa?
Terveyspalvelujohtajan näkökulma

Miksi muutosta tarvitaan?
Suomi on vahva hyvinvointivaltio, jossa jokaisella on
lainsäädännöllä turvattu oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tähän asti kunnat ovat vastanneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Palvelut on
voitu kunnissa tuottaa yksin tai muodostaa keskenään
kuntayhtymiä. Palveluita on voitu ostaa myös muilta
kunnilta, järjestöiltä tai yksityisiltä. Sairaanhoitopiirit
ovat järjestäneet erikoissairaanhoidon kuntarahoituksen
pohjalta.
Haasteeksi nykyisessä palvelurakenteessa on tullut se,
että väestön palveluiden tarve ja kunnan mahdollisuus
rahoitukseen on hyvin riippuvainen kuntalaisten ikärakenteesta ja sairastavuudesta. Suomessa on alueita,
joiden väestöpohja on pienenevä ja ikärakenne vanheneva. Muuttoliike alueilta on kohdentunut erityisesti
nuoreen ja terveeseen väestönosaan. Tällaisessa tilanteessa edetään tilanteeseen, missä kuntarahoitus ei
mitenkään riitä turvaamaan lakisääteisiä palveluita. Jatkossa maantieteellisesti sovittu hyvinvointialue vastaa
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä, jolloin yksittäisen kunnan väestön palvelutarpeen
muutokset saadaan helpommin hallittua.

Muutoksen haasteet?
Koko palvelujärjestelmän suurin haaste on kansalaisten
hyvinvoinnin eriarvoistuminen. Monet palvelut ovat
osittain myös olleet pirstoutuneita, jolloin erityisesti
asiakkaat, joiden ongelmat hyvinvoinnissa ovat laajaalaisia ja monimutkaisia, eivät ole löytäneet palveluita.
Tavoite on panostaa siihen, että ihmisen hyvinvointia ja
terveyttä edistäviä palveluita saa kokonaisuuksina. Tässä
muutoksessa tarvitaan laajaa ja moniammatillista yhteistyötä ja osaamista.
Ammattihenkilöstön rekrytointi ja henkilöstön saatavuus on vaikeaa. Työelämä on kokonaisuudessaan isossa muutoksessa. Työelämää leimaa jatkuva muutos,
ennakoimattomuus ja digitaalisuuden ja etäpalveluiden

Erityisen tärkeää on onnistua
paljon palveluita tarvitsevien
kansalaisten auttamisessa

Palvelujärjestelmän suurin haaste
on kansalaisten hyvinvoinnin
eriarvoistuminen.

lisääntyminen, jolloin tarvitaan nykyisten ammattihenkilöiden tukemista ja osaamisen päivittämistä ja vahvistamista. Kokonaistyöajan lyhentäminen on myös suuri
arvo ja tavoite monella ammattihenkilöllä. Tämä haastaa
rekrytoinnin erityisesti niissä palveluissa, joiden on toimittava 24/7.

Missä on tärkeä onnistua? Yhteisöllisyyden tukeminen
Erityisen tärkeää on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö käytännön asiakastasolla. Muutoksessa tarvitaan
jatkuvaa palvelun vaikuttavuuden arviointia ja arviointia
siitä, missä palveluissa voidaan auttaa ongelmatilannetta
parhaiten, jotta päästään tavoitteeseen ”oikeaan aikaan,
oikeassa paikassa, oikean ammattilaisen luona”. Erityisen tärkeää on onnistua paljon palveluita tarvitsevien
kansalaisten auttamisessa ja heidän hoito- ja palvelusuunnitelmiin panostamisessa.
Samalla, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle, on tärkeä huomioida
paikallinen yhteistyö muiden alueen palveluiden kanssa
esim. nuorisotyö, koulutuspalvelut ja liikuntapalvelut
sekä kulttuuri. Yhteisöllinen näkökulma painottuu erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, jolloin
pyritään vaikuttamaan kansalaisten asenteisiin ja terveellisiin valintoihin. Palvelujärjestelmän rakenteella on
tärkeä merkitys ja yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita
tarvitaan. Onnistumisessa tarvitaan paljon vuorovaikutusta ja ymmärrystä väestön, luottamushenkilöiden ja
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kesken.

Kirsti Kähärä,
LT
Terveyspalvelujohtaja, Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
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Etiikasta ekonomiaan – selviääkö terveydenhuolto Suomessa?
Perusterveydenhuollon näkökulmaa ruohonjuuritasolta

Jaan joitakin omia kokemuksiani perusterveydenhuollon
näkökulmasta. Työkokemus on kertynyt pääasiassa terveyskeskuslääkärin työstä pian 15 vuoden ajalta.
Kustannusasioita omassa työssä ei tule mietittyä aktiivisesti, mutta asiat ovat taustalla koko ajan tietynlaisena
kustannustietoisuutena. Hoidon kustannuksia käydään
läpi ajoittain palavereissa, potilaan kannalta hänelle koituvia kustannuksia mietitään useinkin vastaanotolla. Aika isoja rahoja varmasti tulee pyöritettyä hiiren
klikkausten avulla niin, ettei sitä aina tule mietittyä. Koska säästönäkökulmaa ja budjetin tiukennusta
pidetään esillä koko ajan, tulee herkästi syyllinen olo, jos
alkaa miettiä mitä tämä kaikki maksaa. Ikään kuin tätä
työtä pitäisi pystyä tekemään niin, että se ei aiheuttaisi
kustannuksia.
Perusterveydenhuolto painii vuosi vuodelta yhä syvemmällä pienenevien resurssien ja lisääntyvän työmäärän
suossa. Erikoissairaanhoidossa tai työterveyshuollossa
voi klinikka rajata pois tiettyjen sairauksien hoidon tai
seurannan ainakin määräaikaisesti resurssivajeen vuoksi. Perusterveydenhuollossa ei oikein koskaan voida rajata hoidon piiristä mitään potilasryhmää. Joskus, kun
henkilöstövaje ja omasta näkökulmasta nimenomaan
lääkärivaje on ollut katastrofaalinen niin on kyllä käynyt
mielessä, että eikö ole mitään tahoa, joka voisi taata
riittävän henkilöstön tälle työlle, jos kerran voidaan
asettaa vaatimuksia työmäärällekin. Tosiasia kuitenkin
on, että tietty henkilöstömäärä ei pysty venymään määrättömästi, raja tulee vastaan jossakin. Hirmuisen paljon
viime vuosina on kyllä venytetty. Korona-aikana vielä
aivan äärimmilleen.
Siitä huolimatta olen vieläkin perusterveydenhuollossa
työssä. Siinä on mielestäni jotakin hohdokasta, että hoidetaan aivan kaikkia ja kaikenlaista. Vauvasta vaariin,
ihmisiä erilaisista sosiaalisista konteksteista. Minusta
siinä on myös selkeästi jotain kristillisiin arvoihin pohjautuvaa. Olemme kaikki samalla viivalla. Siinä erilaisten
ihmisten kohtaamisessa on tämän työn suola. Kohtaami-

Perusterveydenhuolto painii vuosi
vuodelta yhä syvemmällä
pienenevien resurssien ja
lisääntyvän työmäärän suossa

nen potilaan ja lääkärin tai yhtä hyvin potilaan ja hoitajan välillä on jo osa hoitoa. Se on mielenkiintoinen tapahtuma, jossa lääkäri saa ottaa käyttönsä kaiken tiedollisen, sosiaalisen, henkisen ja psykologisen osaamisensa ja usein myös käden taidot ja koittaa sitten päästä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun potilaan hyvän
hoidon turvaamiseksi. Voisiko olla mielenkiintoisempaa
ja antoisampaa työtä? Kuitenkin näen, että perinteinen
vastaanottoon perustuva terveyskeskuslääkärin työ
alkaa olla uhattuna. Tilalle on tulossa tehokkuusajatteluun perustuva tiimityö, jossa lääkäri on yhä enenevässä määrin konsultti.
Minusta tuntuu siltä, että valtaosa terveyskeskuksen
potilaista on hyvinkin kiitollisia ja tyytyväisiä saamaansa
hoitoon. Tyytymättömyys painottuu siihen, että hoitoon ei pääse. Sekin tulee esille, että tällaista kokeneempaa yleislääkäriä kyllä arvostetaan. Luulen, että
me yleislääketieteen erikoislääkärit olemme kyllä aikamoisia osaajia, jotka tarjoavat hyvinkin kustannustehokasta ja laadukasta hoitoa. Kunpa meitä vain olisi riittävästi jokaisessa terveyskeskuksessa.
Terveyskeskuksen vuodeosastolla työskentely on tuonut lähelle iäkkäiden hoidon tilan ja saattohoidon haasteet. Elämän loppuvaiheen hoito kysyy resursseja, jos
se laadukkaasti halutaan toteuttaa. Tarvitaan ennen
muuta hoitajia, läsnä olevia ihmisiä. Iäkkäiden ihmisten
saatteleminen viimeisen rajan yli saa mielen kiitolliseksi, kun ymmärtää miten paljon he ovat aikanaan työtä
tehneet, että tämä nykyinen hyvinvointi ja hyvä terveydenhoidon taso on saatu rakennetuksi. Samalla mieli
painuu apeaksi, koska tulevaisuuden näkymiä katsellessa näyttää ilmeiseltä, että nykyistä hyvää tilaa ei pystytä
enää ylläpitämään. Päättäjille soisi hyvää ja realistista
nykytilan tuntemista ja tunnustamista ja jämäköitä päätöksiä sitten sen mukaan. Hyvinvointialueisiin siirtyminen huolettaa, nähdäkseni ollaan tekemässä muutosta,
jolla ratkaisua ei saada todellisiin ongelmakohtiin. Terveydenhuolto Suomessa varmaankin selviää, mutta
isoja muutoksia on edessä.

Sini Voltti,
terveyskeskuslääkäri

Puheenvuoro
SKLS kevätpäiviltä 2022.
Tervetuloa jatkossa
mukaan myös osallistujana!
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Lääkärimentoroinnin puolestapuhuja
Outi Kortekangas-Savolainen:

”Onnistunut mentorointi luo
levollisuutta ja armollisuutta itselle”
Kollegaa tukien
”Itse uskon auttamisen iloon ja uskon vakaasti myös kollegiaalisuuteen ja siihen, että kollegiaalisuuteen voi kasvaa ja kasvattaa ja siitä voi tuntea iloa”, heläyttää dosentti Outi Kortekangas-Savolainen haastattelun alussa.
Hän on uranuurtaja lääketieteenopiskelijoiden mentoroinnin kehittämisessä Suomessa ja toimii tällä hetkellä
Duodecimin koulutusvaliokunnan mentorointityöryhmän
puheenjohtajana.
Mentoroinnissa on kyse kollegan tukemisesta kasvussa
lääkärin tehtävään, työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin.
”Työssä jaksaminen on aivan olennaista – lääkäri työskentelee ihmisen, potilaan hyväksi. Lääkäreiden ja opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeä asia.”

Rinnalla kulkemista tavoitteilla ryyditettynä
”Mentorointi on luottamuksellinen ja tavoitteellinen
vuorovaikutussuhde”, todetaan Lääkärit mentoroivat oppaassa, jonka Outi on kirjoittanut. Olennaista on tasaarvoinen keskustelu, dialogi. ”Lääkäreiden perisynti on
neuvominen. Mentoroinnissa aktori tekee ja kantaa itse
ratkaisut ja niiden seuraukset. Mentorin tehtävä on
asettautua kuuntelemaan, asettautua dialogiin. Esimerkiksi eettiset tilanteet vaativat dialogia – jokaisella lääkärillä on oma etiikkansa” kuvailee Outi mentorointitilannetta.

Mitä mentorointi on?
Vapaaehtoistyöhön perustuvalle kokemusten jakamiselle - mentoroinnille - on paikkansa työnohjauksen,
työterveyshuollon ja luottamuslääkäritoiminnan rinnalla. Sen tarkoituksena on tukea kollegaa jakamalla
omia kokemuksia ja omaa osaamista.
Mentori – se (hieman) kokeneempi
Aktori – se tukea kasvuunsa tarvitseva
lisätietoa saa Duodecimin webinaarisarjasta
ja Lääkärit mentoroivat -oppaasta:
https://www.duodecim.fi/tuotteet-ja-palvelut/
koulutus/laakarit-mentoroivat/

”Mentoroinnin tavoitteena on aktorin ihmisenä ja ammatissa
kasvu,
ja
se
perustuu
reflektioon. Kokemuksellinen oppiminen on osin mentoroinnin taustalla”, jatkuu Lääkärit mentoroivat —
oppaan määrittely mentoroinnille. ”Aktori ei ole autettava eikä tuettava, vaan enemmänkin on pääkasvaja
ja mentori on kasvun tukija. Mentori oppii ja kasvaa
myös itse”, täsmentää Outi mentoroinnin osapuolten
rooleja.
”Minusta reflektio on taitoa tunnistaa omia ajatuksiaan,
tunteitaan ja tarkastella niitä ikään kuin ulkopuolelta ja
tunnistaa taustalla piileviä omia käsityksiä”, pohtii Outi.
”On tärkeää, että on joku, joka omien kysymystensä
kautta kannustaa pohtimaan kokemuksia ja tuntemuksia.”
Mentoroinnilla tavoitellaan myös pysähtymisen paikkoja. ”Pysähtyminen on todella tärkeää nykyisessä työelämässä. Oma persoona on entistä vahvemmin mukana,
kun entistä monimutkaisempaa ja muuttuvaa ympäristöä tulisi hallinta”, miettii Outi työn haastavuudesta.
”Onnistunut mentorointi voimaannuttaa - objektista
tulee oman elämänsä subjekti. Minusta tällainen kasvu
on olennainen osa lääkäriksi kasvamista.”

”Pane kappale silta-arkkuun, niin saat sillan kantamaan”
Outin mielestä vapaaehtoisuus – ei velvollisuus – on
mentoroinnin moottori. Hän korostaa, että toiminnan
ytimessä on halu jakaa. ”Tiedän, että annan pienen
osan sydämestäni kaikkeen, mitä teen – potilassuhteisiin, mentorointiin. Aale Tynnin runossa Kaarisilta kuvataan, kuinka sillan rakentamisen pohjana on pala sydäntä. Se kuvastaa minusta hyvin sitä, kuinka tärkeää on
antaa sydämestään.”
Kollegoiden puheissa kuulee välillä syyllisyyden tunnetta siitä, että mentoroinnin tapaiseen kollegan auttamiseen ei ole halua. ”Mentorointi ei ole jokaisen juttu eikä sen tarvitse ollakaan”, Outi lohduttaa. ”Tässä maailmassa tarvitaan monenlaisia toimijoita ja kaikilla on
omat kutsumuksensa. Jos se ei ole mentoroinnissa, se
ei vähennä ihmisen arvoa lääkärinä eikä ihmisenä.”
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Mentori Juhani Junnila:

“Hyviä teistä tulee”

Identiteettiä etsimässä
Lääkärin rooli on painava viitta kannettavaksi. Lääkäri,
mentori Juhani Junnilan mukaan opiskelijoiden paine
täyttää tähän rooliin kohdistuvat odotukset ovat suuria:
“On kovat odotukset itselle ja paljon verrataan kurssikavereihin ja omiin kuvitelmiin kurssikavereista ja heidän
osaamisesta ja ymmärryksestä. Verrataan johonkin lääkäri-ideaaliin, joka on niin kaukainen, että on vaikea nähdä, mikä on minun polkuni sinne tai pääsenkö ylipäätään
sinne.”
Elämän suuret kysymykset koskettavat opiskelijoita.
"Lääkis on sellainen koulu, jossa tapahtuu. Monet kohtaavat siellä ensimmäistä kertaa elämässään syntymää,
kuolemaa, sairautta, kärsimystä ja näihin liittyviä eettisiä
ongelmia”, Juhani kuvailee opiskeluaikaa. “Lääkiksessä
otetaan pikakelauksella vastaan isoja kysymyksiä ja kasvuhaasteita. Ei ole montaa vuotta aikaa substanssin opiskelun lisäksi työstää näitä".
Lääkäri ei ole sankari, joka joko yksin hoitaa homman kotiin tai epäonnistuu täysin. Lääkärinä valmistut osaksi terveydenhuollon verkkoa ja siellä on
paljon muitakin, joiden varassa se homma lepää.
- Juhani Junnila
Juhanin kokemuksen mukaan näiden asioiden työstäminen onnistuu jossain määrin kurssikaverien kanssa,
mutta kaikilla ei ole sellaista. "On kuitenkin eri asia jutella sellaisen kanssa, joka on kulkenut samaa polkua pidemmälle".

Opiskelijasta mentoriksi
Juhanilla itsellään oli mentori opiskeluaikana. Kun Outi
Kortekangas-Savolainen tunnisti Juhanin kiinnostuksen
ja soveltuvuuden mentoriksi, Juhani lähti mukaan vasta
valmistuneena ja opiskeluaika tuoreessa muistissa.
“Vuositasolla mentorointi on vienyt 20-30 tuntia aikaa.
Mietin ennen kuin lähdin, jaksanko. Toisaalta halusin
satsata vuorovaikutustilanteisiin ja tuleviin kollegoihin.
Ja toisaalta mietin, voinko sitoutua kuudeksi vuodeksi,
kun en tiedä, jaksanko vielä muutaman vuoden päästä
eri elämäntilanteessa.”
“Mutta kun mentorointiin ryhtyy, se on antoisaa ja siitä
jää hyvä mieli” - tämä ei ole mainoslause, vaan Juhanin
kokemus. “Haluan auttaa opiskelijaa kukoistamaan omana itsenään ja lääkärinä. Se vaatii työtä, mutta toisaalta

opiskelijoiden kasvun seuraaminen on innostavaa. Ja
aidossa dialogissa yhtä lailla mentori saa oppia uutta ja
kasvaa.”
Rakkaus on sitoutumista siihen, että edistää toisen kukoistamista. Vaivannäöllä ja huolenpidolla
saa autettua esiin jotain kaunista, jota ei saa muuten nähdä.
- Juhani Junnila
Juhani on verrannut opiskelijoita rohkaistessaan lääkistä
ajokouluun. “Lääkiksessä opiskelu on kuin joisi paloletkusta vettä – materiaalia tulee hillittömästi ja sitä ei voi
hallita. Koska se on mahdotonta, lääkäriksi valmistumista
kannattaa verrata ajokortin saamiseen. Ajokoulussa perustaidot on opittava riittävän hyvin ja jonkun on verifioitava osaaminen. Kun on saavuttanut tietyn tason, saa
ajokortin ja voi lähteä itsenäisesti liikenteeseen, jossa
oppiminen jatkuu. Vertaus antaa luvan ja realistiset odotukset oppimisen tavoitteille: kaikkea ei tarvitse oppia,
mutta voi oppia paljon ja riittävästi lääkärinä toimimiseen
ja myöhemmin voi oppia lisää.”
Itsetuntemuksen tukeminen ja omien vahvuuksien ja
heikkouksien tunnistaminen on Juhanista tärkeää. “Olen
rohkaissut, että kun sinulla on tämä ja tämä vahvuus, se
kantaa tosi pitkälle”, Juhani kertoo. ”Mentoroinnista olen
oppinut, että itsereflektointia täytyy tietoisesti harjoittaa,
tai se jää herkästi tekemättä. Mentoroinnissa on kyse
juuri tästä. Omalla kohdallani se on auttanut pohtimaan
mm. potilaan ja kuoleman kohtaamista sekä omia vahvuuksiani ja heikkouksiani.”
Hyviä teistä tulee, kyllä te pärjäätte. Se on perusviesti, jota olen pyrkinyt eri tavoilla välittämään.
- Juhani Junnila

Hyvässä seurassa
Mitä Kristillinen lääkäriseura voisi oppia mentoroinnista?
Juhanin mielestä erilaisten ryhmien kohtaamiset ovat
tärkeitä. “Karkun opiskelija- ja junioripäivien kohtaamiset
ovat hedelmällisiä. Samoin syys- ja kevätpäivien ryhmäkeskustelut, joissa porukka on jaettu ryhmiin eri maantieteellisiltä alueilta ja eri ikäryhmistä.”
Hyviä kokemuksia on olleet erityisesti seuran syyspäivien
saunat. ”Lauteilla istuu niin sedät kuin klopitkin, mutta
jotenkin siellä eri maailmat kohtaavat huumorin, jaettujen kokemusten ja ajatusten kautta. Siellä syntyy kivaa
yhteyttä - yhteinen usko ja professio rakentavat sillan
sukupolvien, erikoisalojen ja erilaisten taustojen ylitse.”

8

KrLL 3/2022

Israelin salaisuus
Vuonna 1867 kuuluisa amerikkalainen kirjailija Mark
Twain vieraili Palestiinassa. Pari vuotta myöhemmin
hänen matkaraporttinsa koottiin kirjaksi The Innocents
Abroad. Twain maalasi lohduttoman kuvan maasta; se
oli primitiivinen, kuuma, paljas, luotaantyöntävä, masentava, hedelmätön, Jumalan kiroama. Tuskin puuta
tai pensasta tuli vastaan missään; jopa oliivipuu ja kaktus, nuo karujen ja kuivien alueiden sitkeät sissit tuntuivat hylänneen maan. Palestiina elää haaveissa; tulevaisuutta sillä ei ole tässä todellisuudessa. Näin Twain –
vapaasti siteerattuna.

tiettyyn kansaan,
tiettyyn maahan ja
jo Abrahamin aikana myös tiettyyn
kaupunkiin – loppuun saakka. Näissä on Raamatun
ilmoituksen fokus
Abrahamista lähtien.

Myöhemmin, vuonna 1899, Mark Twain pohti maan
lisäksi juutalaista kansaa. Kirjassaan Concerning the
Jews hän marssittaa esiin kansan toisensa jälkeen: egyptiläiset, babylonialaiset, persialaiset, kreikkalaiset, roomalaiset… Ne nousivat vuorollaan historian parrasvaloihin, pitivät hetken kovaa meteliä ja katosivat sitten
näyttämöltä. Juutalaiset näkivät ne kaikki ja ovat edelleen olemassa ja voimissaan identiteettinsä säilyttäneinä. Mikä on heidän salaisuutensa?

Jumala ei tyytynyt antamaan pelkkää lupausta maasta ja
kansasta; hän vahvisti sanansa tekemällä liiton Abrahamin kanssa (1.Ms.15). Myöhemmin hän ilmoitti, että
liitto on ikuinen (1.Ms.17). Valitsemallaan Moorian vuorella, nykyinen Jerusalem, hän vannoi vielä valan Abrahamille (1.Ms.22). Kun Jumala solmi liiton Abrahamin
kanssa, hän sitoutui sen pitämiseen yksipuolisesti. Samoin kuin testamenttia tehtäessä Abraham ei ollut sopijaosapuoli
vaan
ainoastaan
liittolupausten
/
”testamentin” vastaanottaja. Tähän on perustunut juutalaisen kansan toivo – Hatikva – Jumalan edessä. Ikuinen Jumala – El olam (1.Ms.21:33), ikuinen liitto – brit
olam (1.Ms.17:7-8), ja siksi ikuinen kansa – am olam
(Jes.44:7). Tässä Jumalan vastaus Mark Twainin ihmettelyyn.

Niin, mikä on Israelin – sen maan ja kansan – salaisuus!
Meillä juutalaisilla on 4000 vuoden muisti. Se on juuri ja
juuri tarpeeksi pitkä aika, jotta jaksamme uskoa huomiseen. Näin kerrotaan reservipalvelusta suorittavan israelilaisen miehen kerran lohkaisseen suomalaiselle YKpapille Syyrian rajalla. Koko Raamatun sisällön kannalta
ratkaisevat kolme jaetta löytyvät tosiaan 4000 vuoden
takaa. Jakeet 1.Ms.12:1-3 kertovat, miten Jumala valitsi
ja kutsui 75-vuotiaan lapsettoman miehen, lupasi, että
hänen jälkeläisistään syntyisi suuri kansa, korvamerkitsi
kansalle maan ja ilmoitti, että Abrahamin saama siunaus
rikastuttaisi lopulta kaikkia kansoja. Näin Jumala kiinnitti
pelastushistorian, jonka ytimessä on lupaus Messiaasta,

Jumala kiinnitti
pelastushistorian,
jonka ytimessä on lupaus
Messiaasta, tiettyyn kansaan,
tiettyyn maahan ja
jo Abrahamin aikana
myös tiettyyn kaupunkiin
– loppuun saakka.

Ikuisen liiton kansa

Satoja vuosia Abrahamin jälkeen Jumala solmi liiton kansansa kanssa Siinailla. Samassa yhteydessä hän antoi
kansalleen perustuslain, jonka mukaan heidän tulisi elää
heille luvatussa maassa. Siinailla solmittua liittoa verrataan Raamatussa avioliittoon; molemmat sanoivat tahdon – Jumala ja hänen kansansa. Perustuslain noudattaminen toisi maalle ja kansalle kaiken kattavan siunauksen mutta sen hylkääminen onnettomuudet ja kirouksen. Tämä ei päde ainoastaan juutalaiseen kansaan.
Mark Twainin aikalainen, meidän Sakari Topeliuksemme,
on kiteyttänyt: Kansa on voimakas ulkonaisesti ja sisäisesti ainoastaan niin kauan kuin se säilyttää tietoisuutensa Jumalasta, uskonsa.
Siinailla Jumala ilmoitti Mooseksen kautta kansansa historian – etukäteen. Juutalaisen kansan hajottaminen
kaikkien muiden kansojen keskuuteen, ihanan ja hedelmällisen maan totaalinen ja tyrmistyttävä autioituminen
ja kaupunkien raunioituminen – kaikki tämä on toteutunut, niin kuin Mark Twain kävi paikan päällä toteamassa
yli 150 vuotta sitten. Mutta samassa yhteydessä Jumala
tähdentää: Minä muistan liittoni Jaakobin kanssa, minä
muistan liittoni Isakin kanssa, minä muistan liittoni Abrahamin kanssa – ja minä muistan myös maan
(3.Ms.26:32-42). Maan omistusoikeus on ikuinen, mutta
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sen hallintaoikeus voi olla katkolla riippuen kansan jumalasuhteesta.
Jumala pystyttää jälleen Daavidin majan

Israelissa
realisti on se,
joka uskoo
ihmeisiin.

Tuskin mistään asiasta Jumala on profeettojensa kautta
useammin puhunut kuin kansansa ja maansa ennalleen
palauttamisesta. Ratkaiseva muutos, Jumalan kellon
käynnistyminen, tapahtui juuri samaan aikaan kuin
Twain vieraili Palestiinassa. Siionia alettiin yhtäkkiä rakentaa eri puolilla Eurooppaa ja Amerikkaa. Ilmaantui
kalastajia (Herzl ja kumppanit) – ja metsästäjiä (traagiset
pogromit Venäjällä, erityisesti nykyisen Ukrainan alueella), niin kuin Jumala oli ennalta ilmoittanut.
Marraskuun lopussa 1947 YK oli koolla äänestämässä
juutalaisen kansan ja Jumalan heille lupaaman kotimaan
kohtalosta. Samaan saumaan ajoittui koko maailmaa
kohauttanut sensaatiomainen arkeologinen löytö Kuolleenmeren rannalla Qumranissa. Kuuluisin löydöistä on
yli 7 metriä pitkä Jesajan kirjakäärö. Ajoitus on mielenkiintoinen: ikään kuin Jumala olisi muistuttanut maailman kansoille: Näistä asioista on muuten päätetty paljon aikaisemmin ja aivan muualla kuin New Yorkissa.
Mitä Jesaja kirjoitti noin 2700 vuotta sitten? Kansa tulee
palaamaan omaan maahansa maailman neljältä ilmansuunnalta. Ikivanhat rauniot rakennetaan, ja autioitunut
maa alkaa kukoistaa kuin Edenin puutarha. Mitä Jumala
näytti profeetalleen, kun tämä kirjoitti: Keitä ovat nuo,
jotka lentävät kuin pilvet, kuin kyyhkyset lakkoihinsa
(60:8)?
Kun Israel puoli vuotta myöhemmin antoi Tel Avivissa
itsenäisyysjulistuksen 14.5.1948 klo 16, oli perjantai, ja
sapatti oli juuri alkamassa. Tuon sapatin profeettateksti,
jonka äärelle koko juutalainen maailma synagogissaan
hiljentyi, oli Amoksen 9. luvun loppu. Kohta kertoo Israelin uudistuksesta. Samaa profeettatekstiä tutkittiin
muuten Jerusalemissa tasan 1900 vuotta aikaisemmin
vuonna 48 (Apt.15). Sinä päivänä minä pystytän jälleen
Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen
halkeamat, nostan entiselleen sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä… Minä
istutan heidät heidän omaan maahansa, eikä heitä enää
revitä irti maasta, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi 9:11,15.
Professori Osmo Tiililä totesi vuonna 1953: Juutalaisen
kansan historia on niitä alueita, joilla uskon ja näkemisen raja on ohuimmillaan. Israelin ensimmäinen pääministeri David Ben Gurion säesti Tiililää: Israelissa realisti
on se, joka uskoo ihmeisiin. Saamme elää aikana, jolloin Raamattu
avautuu silmiemme edessä.

Riitta Keskimäki
Kirjoittaja on kieltenja raamatunopettaja

Osallistu Riitta Keskimäen
etäluentosarjaan syksyllä!
Israel Vanhassa Testamentissa:
14.9.

Mooses - kestääkö liitto?

6.10.

Profeetat ja Israelin toivo

16.11. Psalmit ja Siion

Tämä opetussarja järjestetään
etänä Zoomilla.
Riitta Keskimäki toivoo voivansa sytyttää kuulijoissaan kipinän lukea ja tutkia Raamattua
henkilökohtaisesti. Hänen mukaansa Mooseksen neuvo pätee yhä: ”Tämä ei saa olla teille
mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne".
Riitta hallitsee Raamatun isot pelastushistorialliset kokonaisuudet ja on innostunut myös
Raamatun tapahtumien ankkuroitumisesta
historiaan. Vanhan testamentin lupaukset hän
tuntee hyvin, ja Israel on lähellä hänen sydäntään.
Keskimäki vaikuttaa tällä hetkellä Karmelyhdistyksessä. Hän toimi pitkään Kansan Raamattuseuran Koulutuspalveluissa raamatunopettajana, mutta eläköityi tuosta tehtävästä viime vuoden lopussa.
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Luentojen aiheet:

Päihteiden käyttäjien kuntoutus- ja päihdetyöntekijöiden koulutusprojekti Nepalissa
Päihdetyön koulutusta tarvitaan kipeästi.
Kuuluuko sinun tai tuttavasi osaamisalueeseen, jonkin luetelluista luentoaiheista? Voisitko lahjoittaa aikaasi ja valmistaa luennon, joka nauhoitetaan zoomissa ja tulkataan Nepaliksi? Tämä olisi osa päihdetyön verkkokurssia. Luentokielenä englanti ja luennon pituus noin 40 min.
Ota yhteyttä: toimisto.skls(a)gmail.com

Lahjoita: FI57 8000 1100 6702 81,
viitenumero 40031

Part 1 : What is drug addiction counseling
1.1 Introduction to general counseling
1.2 Basic concepts of drug addiction counseling
1.3 Key principles in drug addiction counseling
1.4 Counseling skills
Part 2: Drugs, drug addiction and treatment approaches
2.1 Drugs, drug use and its consequences
2.2 Alcohol problems
2.4 Basic treatment principles
3.5 Important factors for succesful treatment
3.6 Treatment for heroin addiction
Part 4: Key drug addiction counseling skills and techniques
4.1 Client assessment
4.2 Problem-solving
4.3 Goals setting
4.4 Reducing risk
Part 5: Relapse prevention
5.1 Relapse prevention therapy
5.2 Refusal skills
5.3 Coping with cravings
5.5 Time management
Part 6: Managing intoxication and hostility
6.1 Anger management
6.3 Conflict resolution
6.4 Managing intoxicated clients
Part 8: The effects of Subtance abuse on human body
8.1 The short-term effects of alcohol
8.2 The long-term effects of alcohol
8.3 Alcohol induced mental health conditions
8.4 Drugs used in withdrawal symptoms
and in the rehab process
Part 9: Tools for sessions
9.4 Guidance to physical exercise and
to healthy nutrition
9.5 Ice breaking tools
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Puheenjohtajan lukuvinkki:
Lukuvinkkinä tuore Paulus Torkin laatima priorisointia käsittelevä laaja
selvitys Valtioneuvostolle. Todella tärkeitä teemoja hyvinvointialueiden
muodostamista ajatellen:
https://tietokayttoon.fi/-/10616/raportti-terveyspalveluiden-yhdenvertainen-toteutuminen
-edellyttaa-avointa-priorisointia

Lähetyslääkäritili: FI57 8000 1100 6702 81
Käytä viitenumeroa
ohjaamaan tukesi
annamme tukea sinne, missä on eniten tarvetta, myös katastro- haluamaasi kohteeseen

viite

keräys

viite 1009
missä tarve on suurin

fitilanteisiin

Viite 2312
katastrofiapu

tuemme kehittyvien maiden katastrofi- ja epävakaiden alueiden
terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden sekä lääkkeiden hankintaa

viite 7003
koulutustuki kehitys- ja
lähetystyöhön

tuemme seuran jäseniä heidän kouluttautuessaan lähetys- ja
kehitysyhteistyöhön. Tukea voi saada paitsi matkustuskustannuksiin, myös etäkoulutukseen.

viite 1180
Ilembulan sairaalan
palliatiivisen toiminnan
tukeminen, Tansania

tuemme Ilembulan sairaalan palliatiivista toimintaa.

viite 1025
Psykiatriaa Tansanian
maaseudulla

tuemme mielenterveyden edistämistä Tansaniassa.

viite 1216
Iteten sairaala, Tansania

tuemme Iteten sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä.

viite 1960
tuemme Green Pastures –sairaalan toimintaa ja henkilökuntaa ja
Green Pastures -sairaala, Nepal sairaalaa sen hoitaessa vähävaraisia potilaita
viite 5267
tuemme Tansenin sairaalan ortopedista toimintaa ja sen kehittäRise and Walk – ortopediaa
mistä sekä ortopedi Maarit Valkealahden työtä Nepalissa
Tansenin sairaalassa Nepalissa
viite 9014
yhteistyösairaaloiden laiteja välinehankinnat Nepalissa

tuemme yhteistyösairaaloiden tarvitsemia laite- ja välinehankintoja Nepalissa

viite 40031
Päihdetyö Nepalissa

tuemme Nepalin päihdetyön kehittämistä. Työn ensisijainen
kohde on päihdekeskustoiminnan käynnistäminen ja päihdekuntoutuskoulutuksen järjestäminen Tansenissa. Ylimääräiset varat
käytetään päihdekuntoutustoiminnan kehittämiseen laajemmin
Nepalissa.

Kerättävillä varoilla on tarkoitus tukea ja edistää terveydenhuoltoa kehittyvissä maissa mm. tukemalla kehittyvien
maiden terveydenhuoltoyksiköiden osaamisen lisäämistä
ja laite- ja asiantuntija-avun
hankintaa sekä yhteistyökumppaneiden tutkimus- ja
kehityshankkeita. Lisäksi tuetaan kehittyvien maiden vähäosaisten terveyspalveluita,
kehittyvien maiden yhteistyökumppaneita katastrofitilanteissa ja muita terveyslähetys
- ja kehitysyhteistyökohteita.
Lahjoitusvaroja
käytetään
myös
kehitysyhteistyöhankkeiden
omarahoitusosuuksien kattamiseen ja
rahoituksen
hakemiseen,
yhdistyksen omiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja niiden
valmisteluun, yhdistyksessä
toimivien henkilöiden terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöhön tutustumisen ja kouluttautumisen kustannuksiin
sekä terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen. Lisäksi lahjoitusvaroja
käytetään seuran tavoitteiden tunnetuksi tekemiseen
eri medioissa.
Lupa RA/2020/832
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Kuva: Birgit Gudjonsdottir

Oberammergaun kärsimysnäytelmä 2022
Kiitoksena mustan surman väistymisestä Oberammergaun kylässä esitetään Jeesuksen kärsimystien
pääsiäisnäytelmää joka kymmenes vuosi.
Baijerissa Saksassa on Alppien juurella pieni Oberammergaun kylä, jota 1600-luvulla koetteli rutto eli musta
surma muun Euroopan tapaan. Kyläläiset rukoilivat Jumalalta, että epidemia hellittäisi ja lupasivat, että jos
ruttoon ei enää kuolisi kyläläisiä, niin he esittäisivät Jeesuksen kärsimysnäytelmää pääsiäisen aikaan. Kerrotaan,
että tämän jälkeen kukaan kyläläisistä ei enää kuollut
ruttoon ja kyläläiset myös pitivät lupauksensa. Ensimmäinen esitys oli 1634.
Jeesuksen kärsimysnäytelmää on esitetty Oberammergaun kylässä noin 400 vuoden ajan kymmenen vuoden
välein. Nyt toinen epidemia, korona, aiheutti kahden
vuoden lykkäyksen esitysrytmiin. Tänä vuonna esitykset
ovat jälleen toteutuneet, nyt 42. kerran. Oberammergaun kärsimysnäytelmästä on tullut maailmankuulu. Sitä
esitetään keväästä syksyyn kuutena päivänä viikossa ja
näytännöt ovat aina täynnä.
Esitykset ovat melkoinen ponnistus runsaan 5000 hengen paikkakunnalle. Heistä noin 2000 on tavalla tai toisella mukana toteutuksessa. Näyttämölle kelpuutetaan
vain syntyperäiset tai vähintään 20 vuotta paikkakunnalla asuneet. Lavalla on isoimmissa kohtauksissa noin 100
esiintyjää ja joitakin eläimiä. Yhdessä elävän orkesteri ja
mahtavan kuoron kanssa esitys on unohtumaton kokemus ja vertaansa vailla.
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Pääsiäisnäytelmä sävelletään ja sanoitetaan aina uudelleen jokaista esityskautta varten. Esitys seuraa evankeliumitekstejä, tosin joitakin kerrontaa syventäviä hahmoja on apuna. Tähän esitykseen on otettu Vanhasta
testamentista liittymäkohtia pääsiäiseen. Kuoro esittää
nämä ja vaihtuvat lavasteet luovat samalla visualisoinnin.
Näytäntö kestää 5 tuntia ja välillä on 3 tunnin päivällistauko. Katettu ulkoilmatila luo oman tunnelmansa. Esityksen aikana sattui sopivasti ukkoskuuro ja salamointia
Jeesuksen vangitsemisen vaiheilla. Sekä 5000 hengen
yleisö että näyttämö olivat onneksi sateelta suojassa.
Oberammergaun kärsimysnäytelmä on ”kerran elämässä”- tapahtuma, joka ei unohdu.

Jeesuksen kärsimysnäytelmää
on esitetty Oberammergaun
kylässä noin 400 vuoden ajan
kymmenen vuoden välein.

Kalle Mäki
LL, TM

Kuvat:
Kalle Mäki
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”Levosta ja toivosta”
Valmistuneiden lääkärien päivät Karkussa
Valmistuneiden nuorten lääkäreiden päivät vietettiin
monien iloksi pitkästä aikaa Opiskelijapäivien yhteydessä
27.-29.5. Karkun evankelisella opistolla. Edellisestä kohtaamisesta olikin vierähtänyt hyvä tovi, sillä Karkussa oli
kokoonnuttu viimeksi lähes 2,5 vuotta aiemmin. Koronarajoitusten vuoksi vuoden 2021 päivät oli järjestetty
etäyhteydellä, ja perinteisesti tammi-helmikuun vaihteessa järjestetty Karkku-viikonloppu jouduttiin tänä
vuonna viime metreillä pahentuneen koronatilanteen
vuoksi siirtämään eteenpäin. Onnekkaasti päivät kuitenkin saatiin järjestettyä Karkussa toukokuun viimeisenä
viikonloppuna, ja riemu oli sitäkin suurempi, kun pääsimme vihdoin kohtaamaan toisemme kasvotusten.
Ilmassa oli jo alkavaa kesän tuntua, ja saimme nauttia
vehreästä luonnosta ja perinteisen avantouinnin sijaan
oli nyt vastassa paljon lämpimämpi, joskin viileähkö, järvivesi. Lääkäreitä puolisoineen valmistuneiden päivillä oli
hieman yli kolmekymmentä, lisäksi osallistujien keskiikää laskemassa oli ilahduttava määrä vauvoja ja taaperoita. Erityisesti perheet kiittelivät päivien kesäistä ajankohtaa, kun yhdessä päästiin viettämään aikaa vaivattomasti niin sisällä kuin ulkona.
Valmistuneiden päivien teemana oli ”Levosta ja toivosta”. Perjantai-illan puhujavieraana oli sielunhoito- ja psykoterapeutti Päivi Niemi, joka jakoi omasta tarinastaan ja
ohjasi käytännönläheisin neuvoin jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa niin vapaa-aikaa kuin työtä
ajatellen. Rentoutusharjoituksia päästiin kokeilemaan
heti paikan päällä.
Lauantain ohjelmassa oli tuttuun tapaan kanavatyöskentelyä. Aamun ensimmäiset kanavat järjestettiin yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, ja ensi vuodelle taas toivottiinkin enemmän yhteistä ohjelmaa opiskelijoiden

kanssa. Kanavissa oli tarjolla raamattuopetusta, elämäntarinoita ja leikkimielisenä vaihtoehtona pakohuonepeliin osallistuminen. Lounaan jälkeen kokoonnuimme valmistuneiden kesken kuulemaan SLEY:n opiskelijatyöntekijä Tuomas Annolan puhetta toivon merkityksestä elämässä. Raamattuhetket muutaman hengen porukoissa
opetuksen lomassa olivat toimiva idea!
Iltapäivästä järjestyi monta vuotta viikonlopun palautelomakkeissa toivottu päiväsauna. Aiempina vuosina saunomaan on päästy vasta iltasella, ja käytännön syistä tämä
on ollut haastavaa myös päivien yhteenlasketun koon
kasvettua kovin suureksi. Päiväsaunassa ahkerimpia saunojia olivat naiset ja lapset, ja ajoittain joka lauteella
olikin paikat täynnä. Miehet lienivät kadonneet opiskelijoiden kutsumana yhteiseen jalkapallo-otteluun.
Valmistuneiden omissa kanavissa alkuillasta oli tarjolla
niin toiminnallista kanavaa Sanan äärellä kuin perhekanavaa, jossa vanhemmat ja lapset saivat viettää ikioman
hetken. Kumpanakin iltana päästiin vielä iltapalan jälkeen nauttimaan takkahuoneella iltahartaudesta, lauluista ja kuulumisten vaihdosta. Ohjelma oli sopivan väljää ja
tuki levon teemaa saaden monilta kiitosta.
Erityistä on saada jakaa kristittyjen yhteyttä saman ammattikunnan sisällä - yhdistäviä asioita on jo lähtökohtaisesti niin paljon, että olonsa tuntee kotoisaksi. Ehkäpä
koronan myötä siirtymä opiskelijoista valmistuneiden
puolelle on kuitenkin ollut hankalampaa, ja harmillisesti
joukostamme puuttui viime vuosien tuoreimmat valmistuneet lähes kokonaan. Toivon mukaan ensi vuonna
viesti päivistä tavoittaa heidätkin paremmin. Kaikki ovat
kutsuttuja.
Hanna Savioja
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”Elämä voittaa”
Odotetut opiskelijapäivät Karkussa
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna viitisenkymmentä
lääketieteen opiskelijaa ympäri Suomen kokoontui Karkun evankeliselle opistolle viettämään yhteistä viikonloppua teemalla ”Elämä voittaa”. Päivien teema kulki
loistavasti mukana puhujien opetuksissa ja tunnelmassa
muutenkin. Yli vuoden tauko edellisestä Karkun viikonlopusta näkyi, sillä paikalla oli paljon ensikertalaisia ja
opiskelijapäiviä oli kovasti odotettu.

Lähtiessä iloittiin siitä,
että seuraaviin opiskelijapäiviin
onkin reilusti alle vuosi aikaa!

Perjantaina junat, autot ja bussit toivat innokkaita leiriläisiä Karkkuun pitkin iltaa. Ensimmäisenä paikalle tulleet nauttivat talon emäntien valmistamasta päivällisestä ja tutustumisleikeistä. Illan puhuja Mailis Janatuinen
opetti Joonan kirjan avulla Jumalan kutsusta ja armollisuudesta. Iltapalan jälkeen suuntasimme saunarakennukselle iltahartauteen. Hartauden jälkeen saunottiin ja
mökissä lautapelit jatkuivat yömyöhään.

siivittämänä. Iltahartaudessa keskityimme ylistämään
ajan kanssa. Tämän jälkeen siirryimme tuttuun tapaan
saunalle, missä jatkettiin keskustelua päivän aiheista ja
saatiin hyviä ideoita paikalliskerhojen toimintaan.

Aamuun herättiin innokkaina mutta hieman lyhyiden
yöunien jälkeen. Aamupäivän ohjelmassa oli hartaus,
aamutanssia ja erilaisia kanavia. Kukin sai valita kaksi
kanavaa, joihin osallistua. Tarjolla oli opetusta ja keskustelua ihmisarvosta, lähetystyöstä, pimeydestä valoon
pääsemisestä sekä pakohuonepeli. Lounas nautittiin
vuosikursseittain toisiimme tutustuen. Kanavien jälkeen
suuntasimme kentälle jalkapalloa pelaamaan ja muutenkin pientä vapaa-aikaa viettämään. Viikonlopun pääpuhujana toimi korva- nenä, kurkkutautien el. Veli-Pekka
Joki-Erkkilä. Hän puhui kärsimyksen kohtaamisesta ja
kertoi rohkaisevia tarinoita merkityksellisistä potilaskohtaamisistaan. Iltaohjelma jatkui eri kaupunkien vetämillä
tutustumisleikeillä ja oululaisten tekemän upean videon

Kiitämme Karkun henkilökuntaa viikonlopun järjestelyistä, paikalliskerhojen vastuuhenkilöitä sekä SKLS:ää tuesta.

Sunnuntaina aamuhartauden jälkeen hyvästeltiin jo ensimmäisillä junilla lähtijöitä. Osallistuimme vielä Karkun
yleiseen sunnuntaimessuun, jonne tuli paljon osallistujia
lähialueilta. Nautimme viimeisen lounaan hyvine jälkiruokineen ja vaihdoimme ajatuksia uusien kollegakavereiden kanssa. Lähtiessä iloittiin siitä, että seuraaviin
opiskelijapäiviin onkin reilusti alle vuosi aikaa!

Seuraavia opiskelijapäiviä odotellessa!
Miila Tammisto,
Luukas klubi
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Hyvyyden voiman suojassa

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran,
Kristillisen Hammaslääkäriseuran ja
Leena tahtoo
maailmalle –Sairaanhoitajain
miten minusta tuli lumiSuomen
Kristillisen Seuran
kenttien lääkäri.
Leena Kaartinen, Perussanoma 2022, EU, 336s

Syyspäivät 14.-16.10.2022
Lomakeskus Vivamossa ja osin etänä

Leena Kaartinen on lastentautien ja lasten infektiotautien tyttö Afganistanista (1989), Lastenlääkärin sotapäiväkirja (1996), Talebaanien takana: Naisten- ja lastenlääkärinä afganistanin Hasaramaassa (2002), Näkemiin
Hasaramaa! vuoristolääkärin viimeinen vuosi Afganistanissa (2007) ja Pakolainen (2010).

Perjantai
16:00-17:00

15:00-15:30

”Vahvista ääni toisen maailman”

Majoittuminen

17:00-18:00
Tuula Pulska Päivällinen
18:15-19:15

SKLS:n sääntömääräinen syyskokous;
muiden yhdistysten oma ohjelma

19:30-20:15

”Vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa”
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä

20:30-22:00

Iltapala (20:30-21:00), saunat

Lauantai
07:45-08:15

Ylistäen päivään, aamuhartaus

08:00-10:00

Aamupala majoittujille

09:00-09:30

Tervetulotoivotus &”Ice breaking”tutustumme toisiimme

09:30-10:30

”Valaiset pimeän voit pelon poistaa”
”Maailmankaikkeus on täysin turvallinen
paikka Jumalan lapsille"
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä

10:45-11:45

”Häneltä saamme huomispäivänkin ”
Make it count – miten käytän aikani oikein.
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä

11:45-12:45

Lounas

12:45-13:30

”Uskollinen suoja piirittää meitä”
Arjessa jaksaminen, työssä ja vapaalla
syntyvien tunteiden tarkastelua ja kannattelua.
Marja-Liisa Portaankorva

13:30-14:30

Voimauttava kävely

14:30-15:00

Kävelyltä kertyneiden tunnelmien kokoaminen.
M-L Portaankorva

Kahvit

15:30-16:30

Kuuleeko Jumala - Rukouselämän solmut
auki.
Lea Kujanpää

16:30-17:30

Syvemmälle rukoukseen. Lea Kujanpää

17:30-18:15

Päivällinen

19:00-20:30

”Illasta aamuun kanssamme on Luoja”
Konsertti: Maksetut viulut
ja videotervehdyksiä maailmalta

20:30-22:30

Iltapala (20:30-21:00),
jatkot, vapaamuotoista seurustelua

Sunnuntai
8:00

Ylistäen päivään, aamuhartaus

08:00-10:00

Aamupala majoittujille

09:00-10:30

”Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa”
KANAVAT:
1) Lähetyslääkärit ja hammaslääkärit
tapaaminen, Terveyslähetyksen tuki
2) Mikä hoitaa minua, joka hoidan muita.
Marja-Liisa Portaankorva
3) ”Henkimaailman juttuja”, miten kohtaan
outoja ja pelottavia asioita
Lea Kujanpää

11:00-12:00

Messu + ehtoollinen
(Liturgia + saarna Lea Kujanpää)

11:30

Lounas

12:30

Turvallista ja siunattua kotimatkaa
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Päivien esiintyjät esittelyssä
Lea Kujanpää
Lea Kujanpää on pappi ja KRS:n kouluttaja, lempiaiheita Lealla ovat rukous ja erityisesti rukouksen
voima. Kouluttajana Lea kertoo opettavansa mielellään rukouksen merkityksestä ja miten päästä
syvemmälle rukoukseen tai miten saada pelon tilalle rohkeutta. Lea on myös diplomihuilisti ja musiikki
on hänellä osa rukouselämää, esim. psalmilaulun myötä musiikista on tullut hänelle hiljaista rukousta

Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä
Minna ja Veli-Pekka ovat löytäneet Jumalan kuljettuaan pimeän laakson läpi, kun heidän 17-vuotias
tyttärensä surmattiin. Tänään he kuitenkin opettavat, että maailmankaikkeus on turvallinen paikka
Jumalan lapselle. Minna on naistentautien erikoislääkäri ja Juha-Pekka on korvalääkäri.
Marja-Liisa Portaankorva
Psykiatrian ja yleislääketieteen el. Marja-Liisa Portaankorva on myös psykoterapeutti, työnohjaaja ja
työyhteisösovittelija. Hän on kulkenut Kittilästä, ”Oulun lääkiksen” kautta Kymenlaakson psykiatrisen
sairaalan ylilääkäriksi. Tuolla matkalla, myötä ja vastatuulissa, on kristillinen elämänkatsomus
kulkenut hänen mukanaan. Marja-Liisaa kiinnostaa erityisesti ihmisten välinen vuorovaikutus ja
jaksaminen arjessa.
Maksetut viulut
Viisihenkinen folk pop -yhtye tunnetaan omaleimaisesta soinnistaan ja
pitelemättömästä lavaenergiastaan. Yhtyeen jäsenet ovat ennakkoluulottomia
hengellisten klassikoiden tulkitsijoita ja taitavia laulunkirjoittajia.

HINNAT (sis. ohjelma ja ohjelmaan merkityt ruokailut)
Osallistumismaksut
VIVAMOSSA
Pe
La
la osapäivä4
Su
pe-la
La-su
pe-su
ETÄNÄ
La

jäsen tai jäsenen puoliso1

opiskelija

nuori valmistunut2

ei-jäsen3

35
105
85
40
120
125
140

0
25
0
0
29
25
29

26
79
64
30
90
94
105

45
115
95
50
130
135
150

20

0

0

30

1

jäsenellä tarkoitetaan SKLS:n, KHLS:n tai SSKS:n jäsentä. Jäsenen puolison ei tarvitse olla näiden yhdistysten jäsen

2

nuorella valmistuneella tarkoitetaan lääkäriä, hammaslääkäriä tai sairaanhoitajaa, jonka valmistumisesta on kulunut enintään kaksi vuotta

3

ei jäseniä ovat muut kuin SKLS:n, KHLS:n tai SSKS:n jäsenet

4

lauantin osapäiväohjelma on joko klo 9.00-15.30 (tutustuminen, Joki-Erkkilät, lounas, Portaankorva, kahvi) tai klo
12.45-20.30 (kahvi, Kujanpää, päivällinen, konsertti, iltapala)

Etäosallistuminen on mahdollista perjantaina ja lauantaiaamupäivän (Joki-Erkkilöiden puheenvuorot).
Osallistumismaksun maksaminen
Osallistumismaksu, joka kattaa ohjelman ja ohjelmaan merkityt ruokailut,
maksetaan Suomen Kristillisen Lääkäriseuran tilille FI65 8000 1500 0837 39, viite 10100.
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MAJOITTUMINEN
Majoitus varataan suoraan Lomakeskus Vivamosta
vastaanotto p. 0207 681760 tai
vivamo@sana.fi.
Vivamossa on vierasisäntä tai vierasemäntä 24/7. Ilmoita majoitusta varatessasi, mihin aikaan saavut.

Majoitukset maksetaan suoraan Vivamoon. Huomioithan, että Lomakeskus Vivamolla omat peruutus
- yms. sääntönsä majoituksien osalta. Majoituksen hinnat:
1-2 hh huone (oma wc ja suihku) 59 €/hlö/vrk
1-2 hh huone 49 €/hlö/vrk
yhden hengen huonelisä 14 €/hlö/vrk

ILMOITTAUTUMINEN
Vivamoon tulija
Ilmoittaudu 28.9.2022 klo 24 mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa

www.skls.fi/seura/syyspaivat
Maksuton peruutus 29.9.2022 klo 24 asti. Tämän jälkeen veloitamme 100 % varauksen arvosta.
HUOM! Vivamo soveltaa majoituksiin omaa käytäntöä, varmista majoituksen peruutus erikseen
Vivamosta.

Etäosallistuja
Ilmoittaudu viimeistään 12.10.2022.
Toimitamme etälinkit 13.10.2022.

KUINKA VIVAMOON
Vivamon lomakeskuksen osoite on Vivamontie 2, Lohja. siinne pääsee Helsingin linja-autoasemalta
Helsinki-Lohja-bussilla. Lohjan linja-autoasemalta voi ottaa taksin Vivamoon (n. 4,5km) tai vaihtaa
Virkkalaan menevään linja-autoon (jää pois CityMarketin kohdalla) tai Vappulaan menevään linjaautoon (jää pois Vivamon pysäkillä (sano kuljettajalle)).
Mikäli halukkaita on riittävästi, pyrimme järjestämään myös yhteiskuljetuksen Helsingin
Rautatieasema – Vivamo – Helsingin rautatieasema (lähtö la klo 7:45 ja paluu la klo 21 ja su 12.30).
Yhteiskuljetus ei sisälly osallistumismaksuun.

TERVETULOA!
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AJANKOHTAISTA SEURASTA

Onko elämässäsi muutoksia?
Menitkö naimisiin? Vaihdoitko työpaikkaa? Lähditkö ulkomaille kehitysyhteistyöhön? Täytitkö 75 vuotta?
Voit helpoiten ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi tai tehdä jäsemaksualennushakemuksen seuran intran
lomakkeilla tai laittamalla sähköpostia SKLS:n toimistolle (toimisto.skls(at)gmail.com). Lisätietoa
jäsenmaksualennuksista kts. https://www.skls.fi/seura/jasenhakemus/

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran syyskokous 14.10.2022

KOKOUSKUTSU
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään pe 14.10.2022 klo 18.15 Vivamon Lomakeskus Vivamossa (Vivamontie 2, Lohja) ja etänä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Osallistumislinkin saat ilmoittaudu tilaisuuteen joko syyspäivien ilmoittautumislomakkeella (kts.
https://www.skls.fi/seura/syyspaivat/) tai ottamalla yhteyttä toimistoon (toimisto.skls(a)gmail.com).

Tervetuloa!
– Hallitus

Katseluaika päättymässä 8.10.2022
Syyspäivillä 2021 kuultu nuorisopsykiatri, professori Riittakerttu Kaltialan puheenvuoro
"Sukupuolidysforia lääketieteen ja yhteiskunnan näkökulmasta" ja lastenendokrinologi, lastentautien prof. Jovanna Dahlgrenin puheenvuoro "Sukupuolidysforiasta Ruotsissa" on katsottavissa
SKLS:n intrassa (intra -> arkisto-> kuvia ja videoita).
Katseluaika päättyy 8.10.2022.

Seuraavaan numeroon (KrLL 4/2022) tulevat
materiaalit ja ilmoitukset 12.11.2022 mennessä.
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