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Pääkirjoitus

Onko tieteellä mitään arvoa? Kvanttielektrodynamiikastaan 
Nobel-palkittu, värikkään persoonallisuuden 

omaava amerikkalaisfyysikko Richard P. Feynman pohti 
aikoinaan kysymystä ihailtavan taitavasti. Hän toimi toisen 
maailmansodan aikana Yhdysvaltain Manhattan-projektissa 
ryhmänjohtajana. Tämän kuuluisan ohjelman lopputulemana 
kehitettiin tieteellinen taidonnäyte, joka tiputettuna kahden 
eri kaupungin päälle tappoi välittömästi noin 120 000 ihmistä 
Japanissa. Feynman lienee etsinyt näiden tapahtumien jälkeen 
kysymykseemme vastausta. 
   Feynmanin mukaan kaikella, millä on vaikutusvaltaa, on 
myös arvoa. Hän jatkaa vertaamalla tiedettä avaimiin: Aina 
kun löydämme, ymmärrämme, havaitsemme tai opimme jotain, 
ansaitsemme uuden avaimen. Tällä avaimella voimme taas 
avata ovia. Jotkut niistä johtavat taivaaseen, toiset helvettiin. 
   Valitettavasti avainten mukana ei tule käyttöohjeita, eikä 
tyypillisesti ovessakaan täysin lue, mitä se takanaan 
pitää. Tiedeyhteisöillä on tietynlainen rooli luoda 
tällaisia avaimia, mutta avaimen käyttökohteesta 
päättäminen asettuu monesti poliitikkojen 
moraalikäsityksen kouraan. Koronapandemian 
aikana käytimme avainnippua oivasti 
rokotteisiin ja kansakunnan terveyden 
turvaamiseen, mutta tällä hetkellä tilanne 
näyttää toiselta.
   Vallitsevassa tilanteessa tuntuu, että 
ovesta voi lukea selvästi mitä se takanaan 
pitää. Helmikuun lopulla hypätessämme 
kriisistä toiseen, avaimia piti kourassaan 
verenhimoinen diktaattori Vladimir 
Putin. Hän käytti avaimiaan 
oveen, jossa 

luki kissankokoisilla kirjaimilla: joukkotuho, ihmisoikeusmurha 
ja humanitäärinen kriisi.
   Euroopassa oli näin kireä ilmapiiri viimeksi kylmän 
sodan aikoina. Silloinen presidenttimme Urho Kaleva 
Kekkonen rinnasti vuoden 1961 YK:n yleiskokouksessa 
Suomen kansainvälisen politiikan roolia lääkärin ammattiin 
seuraavasti: ”Näemme itsemme täällä pikemmin lääkärin kuin 
tuomarin osassa”. Vertaus on alati osuva ja Q:n haastattelussa 
ministeri Aki Lindén näyttäisi olevan samalla kannalla myös 
sisäpoliittisesti.
 Kustannus Oy Duodecimin julkaisemassa kirjassa 
Lääkäriprofessio: professionaalisuus lääkärin työssä (2017)
(toim. Amos Pasternack, Raimo Puustinen, Jaana Hallamaa) 
väitetään lääkärin professionalismin yhden tukipilarin 
olevan ”ylivertaisuus”. Kirjoittajien mukaan tavoitteena on 
”pyrkimys kohti ylivertaisuutta (excellence), jossa professiolla 

on terveydenhuoltoa koskevat yhteiset arvot, 
käytännöt ja toimintatavat. Niiden 

avulla saavutetaan yleisön luottamus 
lääkäreihin ja tuetaan sitä.” Mielestäni 
tuo sana yleisö pitää sisällään kaiken 
tämän ajatustavan vääryyden. 
Yhteiskunnassamme luottamus 
lääkäreihin perustuu monessa 
tilanteessa epäluonnolliseen 
ajatukseen, että lääkärit 
ovat ikään kuin ”ylivertaisia 
moraalijumalia, virheettömiä 
ja täydellisiä”. Tämä ulottuvuus 
lääkäriprofessiosta on täyttä kulissia, 
näyttelyä, lavastusta ja speksiä, 
jonka edellä mainitussa yleisössä

Paula Oulujärvi
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Jussi Mäenpää
Päätoimittaja

istuvat kansalaiset; potilaat. Luottamuksemme lääkäreihin 
täytyy perustua ammattikunnan ymmärrykseen tasa-arvosta, 
ihmisten kohtaamisesta, inhimillisyydestä, rehellisyydestä sekä 
siihen, että potilaan etu asetetaan kaiken muun edelle. Nämä 
arvot tulevat onneksi myös esille edellä mainitussa kirjassa, 
mutta missään vaiheessa ylivertaisuus ei saisi astua kuvioihin. 
Luottamus ammattikuntaamme ei saa perustua mihinkään 
keinotekoiseen lavastukseen, sillä jokainen lääkärikin on vain 
ihminen. Kaikkine vaillinaisuuksineen.
   Kekkonenkaan tuskin pyrki ylivertaisuuteen keskustellessaan 
Breznevin ja Kosygin kanssa Suomen ja Neuvostoliiton 
suhteesta. Itsemääräämisen teoria kehitettiin vasta Kekkosen 
kuoltua, mutta lienee Urhokin kokeillut muutamaa kikkaa, 
kuinka saada Neuvostoliiton sisäinen motivaatio kukoistamaan. 
Montakohan kertaa Urho teki itänaapurillemme neurologisen 
statuksen? Ja olikohan Urholla kädentaitoa vetää Babinskin 
testi ensimmäisellä yrityksellä?
   Suomen kansainvälisessä politiikassa sekä lääkärin ammatissa 
on yhteistä sen moniulotteisuus. Molemmat rakentuvat 
pienistä palasista, joita ehkä pystyy käsittelemään. Palasia on 
kuitenkin vaikea omaksua kokonaisuuksina, jotka ovat jotain 
reseptoriproteiineja monitahoisempaa. 
   Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjän hyökkäyssodan 
alettua ihmisiä ei välttämättä päästetty Puolan rajan yli 
turvaan ihonvärinsä vuoksi. On myöskin huomionarvoista, 
että Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä imaistiin nopeasti yli 
4 miljoonaa muihin Euroopan maihin todistaen, että meillä 
on aina ollut kapasiteettia auttaa, vaikka toisin on väitetty eri 
humanitäärisen kriisin aikana. Meillä on Ukrainan sodan lisäksi 
meneillään rasismikriisi, tasa-arvokriisi ja mielenterveyskriisi 
unohtamatta muita humanitäärisiä kriisejä saati ilmastokriisiä. 
Ukrainan sotaa vähättelemättä emme voi kääntää selkäämme 
sodan sumussa muille ongelmille.
   Inspiraatio kansikuvan roihuavaan lääkärintakkiin polveutuu 
Uppsalan yliopistollisesta sairaalasta, jossa järjestettiin 
tutkimus lääkäreiden takkien puhtaudesta. Tutkimuksen 
tuloksena havaittiin lääkäritakkien hihojen olevan kuhisevia 

bakteeripesäkkeitä, joten he päättivät polttaa ison kasan takkeja 
pihallaan. Roihuvan lääkärintakin yhdistäminen johonkin 
lehden artikkeliaiheeseen, taikka tiettyyn isompaan kontekstiin 
on täysin lukijakohtaista.

Uliana Tyllinen
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”Politiikka on vain lääketiedettä suuressa mittakaavassa”
Lääkärin ja poliitikon työn yhdistäminen ei tule heti ensimmäisenä mieleen, mutta ovatko nämä kaksi ammattia kuitenkaan 

niin kaukana toisistaan kuin voisi ajatella? Löytyykö niistä jotain yhteistä? Tätä lähdimme selvittämään haastattelemalla 
neljää lääkäriä, jotka työskentelevät poliitikkona joko osa-aikaisesti tai täysipäiväsesti. Tavoitteenamme oli ottaa urapolultaan 
erilaisia haastateltavia mahdollisimman monipuolisesti eri puolueista ja taustoista.  

Q-kautinen ei ota tällä artikkelilla kantaa haastateltavien puoluepoliittisiin näkemyksiin. Q-kautinen tuomitsee kaiken 
homo- ja transfobian sekä kaikenlaisen vähemmistöjen loukkaamisen.

Teksti: Venla Alanko & Laura Martikainen

Ei tavallinen rivilääkäri

Otin yhteyttä Puoliväli-Oksalaan luonnollisesti Instagramin 
Direct-viestintäalustan välityksellä. Vastaus tuli nopeasti, ja 

haastattelu sovittiin pidettäväksi Zoomissa – haastateltava kun 
asuu perheineen Seinäjoella. Kun pääsimme haastattelupäivänä 
juttelemaan, Jennillä oli pitkä päivä takana. Vuoden ja seitsemän 
kuukauden ikäinen Fanni tytär oli juuri laitettu nukkumaan. 
Linjan toisessa päässä olevan nuoren naisen olemus vastasi 
somesta tuttua selkeää ja sanavalmista lääkärivaikuttajaa. 
Puheen tahti oli rauhallinen, mutta vastaukset tulivat reippaasti 
ja päättäväisesti.

Puoliväli-Oksala on kotoisin Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalta 
pikkupaikkakunnalta, Alajärveltä. Uravaihtoehtona lääkärin 
ammatti ei todellakaan ole aina ollut varma: vielä ensimmäisen 
välivuoden pääsykoekevääseen asti Puoliväli-Oksala oli 
vakuuttunut, ettei hän missään nimessä halunnut tulla lääkäriksi. 
Välivuotena Jenni harkitsi biologian tai biokemian opintoja, 
kunnes pääsykokeisiin lukiessaan hän alkoi kuitenkin miettiä 
lääketieteellistä potentiaalisena opiskelupaikkana. Erityisesti 
lääkärin ammatin monipuolisuus kiinnosti häntä. Kolmantena 
hakukertana Puoliväli-Oksala pääsi Ouluun ja aloitti siellä 
lääkärin opinnot.

Sometyön Puoliväli-Oksala kokee olevan enemmän sellaista, 
johon hän on ajautunut sen sijaan, että olisi aktiivisesti tavoitellut 
sitä. Somepäivittely oli aluksi lähinnä opintojen ohella kavereille 
kohdistettua päivittelyä urheiluharrastuksesta. Valmistumisen 
tienoilla hän kuitenkin havahtui, että terveyssomelle ja 
luotettavalle tiedolle oli tarvetta. Näin päivittämisestä tuli 
aktiivisempaa. 

Jenni Puoliväli-OksalaJenni Puoliväli-Oksala
Ikä:Ikä: 31  31 

KotipaikkakuntKotipaikkakunta:a: Seinäjoki  Seinäjoki 

Ura:Ura:  Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva, Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva, 
päässyt aluevaaleissa 2021 Etelä-Pohjanmaan päässyt aluevaaleissa 2021 Etelä-Pohjanmaan 
aluevaltuustoon, tunnettu myös somelääkärinä sekä aluevaltuustoon, tunnettu myös somelääkärinä sekä 
on mukana Tiedenaiset-yhteisössä on mukana Tiedenaiset-yhteisössä 

Puolue: Puolue: Keskusta Keskusta 

Perhe: Perhe: Fanni-tytär, aviomies Henri, Telle-koira ja Fanni-tytär, aviomies Henri, Telle-koira ja 
Sylvi-kissa Sylvi-kissa 

Harrastukset jaHarrastukset ja vapaa-ajan vietto: vapaa-ajan vietto: crossfit ja  crossfit ja 
painonnosto painonnosto 

Mielipide VihreisMielipide Vihreistä kuulista:tä kuulista: ”Ne on hyviä.  ”Ne on hyviä. 
Aliarvostettuja.”Aliarvostettuja.”
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”Politiikka on vain lääketiedettä suuressa mittakaavassa”
Nykyään Puoliväli-Oksala pyrkii kertomaan omalla 
tilillään rehellisesti erikoistuvan lääkärin työstä ja arjesta, 
nostamaan esille terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä sekä 
purkamaan erikoisalaansa liittyviä ennakkoluuloja. Näin hän 
toivoo pystyvänsä myös lievittämään esimerkiksi ihmisten 
leikkauspelkoja.

Terveysvaikuttaminen keskittyy enemmän Tiedenaiset-
yhteisön Instagram-tilille. Tähän liittyen Puoliväli-Oksala nosti 
esiin viimeaikaisen kuukautiskipujen lääkitsemiseen liittyvän 
päivityksensä, josta monet seuraajat olivat saaneet suurta apua. 
Sama terveystietoisuuden lisääminen on korostunut korona-
aikana, kun ihmiset ovat kertoneet uskaltautuneensa menemään 
ottamaan rokotteen Jennin postauksien ansiosta. Puoliväli-
Oksala mainitseekin yhdeksi sometyön parhaista puolista sen, 
että pystyy tavoittamaan suuren yleisön suhteellisen vähäisellä 
työllä.

Sometyössä on myös varjopuolensa. Pandemian aikana 
tiedevaikuttaminen houkuttelee rokotekriittiset paikalle, ja 
vääntämisen määrä voi olla loputon. Somessa on myös jatkuvasti 
suurennuslasin alla: pieniinkin 
virheisiin tartutaan herkästi ja 
sitten saa heti ”paskaa niskaan”. 
Toisinaan kommenttien 
määrä ylittää omat resurssit. 
Silloin Puoliväli-Oksala estää 
seuraajien mahdollisuuden 
kommentoida Instagram-tarinoihin. Hän kuvaa tällaisen 
rajojen vetämisen olevan olennaista osaamista niin vaikuttajan 
kuin myös lääkärin työssä; ”Jos sitä ei itse osaa, ei sitä kukaan 
muukaan tule herkästi sanomaan.”

Kun kysyn, miten Puoliväli-Oksala päätyi lähtemään mukaan 
politiikkaan, hän kaihtaa ”politiikkaan lähteminen”-termin 
käyttöä. Aluevaltuustoon lähteminen vaikuttaa olevan 
enemmän somen vaikuttamistyön luonnollista jatkumoa sekä 
omien mielenkiinnonkohteiden seuraamista kuin laskelmoitua 
poliitikon uran tavoittelua. Aluevaltuutetun työn hän mainitsee 
harrastuksena crossfitin ja painonnoston lomassa, vaikka 
pohtiikin jälkikäteen, voiko sitä oikein lukea harrastukseksi, 
kun siitä saa korvausta.

Puoliväli-Oksala kokee, että soteuudistus antoi hänelle 
lääkärinä hyvän sauman lähteä mukaan aluevaltuustoon. 
Motiiveja tähän hän vertaa sometyöhönsä: ”Koska joku sen 
palstatilan kuitenkin vie, pyrin itse vaikuttamaan siihen, että 
asiantuntijoiden ääni kuuluu.”

Aluevaltuuston kokouksia on takana vasta kaksi, mutta Jenni 
on jo tyytyväinen päätöksestään lähteä mukaan. Hän kokee 
työn siellä mielenkiintoisena ja opettavaisena.

Miten sitten vaativan erikoistumisalan, aluevaltuutetun työn, 
perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen sujuu? Puoliväli-Oksala 
painottaa rutiinia sekä tarkkaa ja ennakoivaa aikataulutusta: 
”En jätä pitkiä aikaa vieviä somepostauksia edelliseen iltaan.” 
Lisäksi lääkärityön määrää on kevennettävä 80 prosenttiin 
alkuperäisestä, jotta aika ja jaksaminen kaikkeen riittää.

Työkuormaa helpottaa myös lääkärin ja vaikuttamistyön 
vuoropuhelu keskenään. Puoliväli-Oksala kokee, että 
aluevaltuustossa lääkärin työ tarjoaa olennaista osaamista 
erityisesti terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa. 
Vaikka Jenni on ehdoilla keskustan nimissä, oma arvopohja 
on tärkein kompassi vaikuttamistyössä. ”Ajattelen ensisijaisesti, 
minkä asioiden takana itse seison, enkä sitä, miltä ne näyttävät 
ulospäin”, hän kertoo ja jatkaa: ”Kunhan pystyt perustelemaan 
päätöksesi varsinkin itsellesi, ei millään muulla ole merkitystä.”

Jos Puoliväli-Oksala saisi muuttaa 
yhden asian terveydenhuoltoalalla, 
hän haluaisi enemmän rahaa 
terveydenhuoltoon. ”Sillä 
pystyttäisiin oikeasti tekemään 
muutoksia rakennetasolla, kuten 
palkkaamaan enemmän hoitajia 

ja lääkäreitä, ja kehittämään parempaa terveydenhuolto- ja 
sosiaalialaa kansalaisille”, hän toteaa. 

Oman uran tulevaisuutta Puoliväli-Oksala on miettinyt 
paljon. Käytännönläheisesti ensimmäinen asia on kuitenkin 
erikoistumispolun saattaminen loppuun. Vaikka hän nauttii 
kliinisestä työstään paljon, hän kokee vetoa päästä vaikuttamaan 
tulevaisuudessa terveydenhuoltoon systeemitasolla. ”Kyllä 
näen, etten ole tavallinen rivilääkäri”, hän pohtii. Toistaiseksi 
Puoliväli-Oksala ei ole lähdössä kuitenkaan muihin vaaleihin 
mukaan, vaikka toteaakin, ettei tulevaisuudesta ikinä tiedä.

Lääketieteen opiskelijalle Puoliväli-Oksala haluaisi sanoa, ettei 
kannata stressata liikaa. Opiskelua ja töitä saa tehdä, mutta 
aikaa pitää riittää muullekin. Lisäksi hän rohkaisee kaikkia 
lähtemään mukaan someen ja muuhun vaikuttamistyöhön. 
”Meitä lääkäreitä on siellä ihan liian vähän”, Jenni toteaa.

 ”Ajattelen ensisijaisesti, minkä 
asioiden takana itse seison, enkä sitä, 
miltä ne näyttävät ulospäin”
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Arvojen kautta politiikkaan

Yhteyden saaminen Päivi Räsäseen on odotettua 
helpompaa. Soittaessa kristillisdemokraattien sivuilla 

olevaan puhelinnumeroon sai ensin luurin korvaan. Pian 
kuitenkin iMessageen ilmestyy samasta numerosta viesti 
”En voi puhua juuri nyt.” ja sitten pian sen jälkeen ”Mitähän 
asia mahtaa  koskea? Päivi Räsänen”. 

Tapaamme Räsäsen Teamsissä. On alkuilta, Päivi on juuri 
tullut hiihtämästä. Kuulemma vielä pystyy hiihtämään, 
vaikka sataa räntää. Hiihtäminen on Päivin intohimo: viime 
talvena kilometrejä oli kertynyt mittariin lähes 3000, tänä 
talvena noin 1300.  

Räsänen on alun perin kotoisin Joutsenosta. Haave lääkärin 
ammatista on syntynyt jo lapsena, vaikka suvussa ei olekaan 
ollut muita lääkäreitä. Koulussa matematiikka on aina ollut 
Päivin vahvuus: hän kuvaakin sen olleen tietyllä tavalla 
harrastus. Matematiikan ylioppilaskokeesta hän sai täydet 
pisteet ja pääsi opiskelemaan Helsingin lääketieteelliseen 
tiedekuntaan heti ensimmäisellä yrittämällä. 

Päivi Räsänen
Ikä: 62

Kotipaikkakunta: Riihimäki 

Ura: Lääkäri, kansanedustaja, entinen sisäministeri 

Puolue: Kristillisdemokraatit 

Perhe: Puoliso Niilo, 5 lasta, 10 lastenlasta 

Harrastukset ja vapaa-ajan vietto: Ulkoilu sen 
kaikissa muodoissa: talvella hiihtäminen, kesällä 
uiminen ja patikointi 

Mielipide Vihreistä kuulista: ”En tykkää. En 

koskaan valitse Vihreitä kuulia. Sen sijaan syön 
lakritsia. Se on intohimoni”

”Vastuu on valtava. Työssä on vastuussa 
ihmisten hengestä ja terveydestä. Ei voi 

tehdä virheitä”

Matematiikka ei jäänyt kuitenkaan heti, vaan Räsänen 
aloitti samoihin aikoihin opiskelemaan entisessä 
Teknillisessä korkeakoulussa teknillistä fysiikkaa sekä 
Helsingin yliopiston Matemaattisluonnontieteellisessä 
tiedekunnassa matematiikkaa. Parhaillaan opiskelupaikkoja 
oli siis yhteensä kolme samaan aikaan. ”Ei siitä tullut mitään. 
Lääketieteellinen nyt oli niin sitovaa joka tapauksessa”, 
Räsänen kertoo. Lopulta muut opiskelupaikat jäivät, ja 
vuonna 1984 Päivi valmistui lääketieteen lisensiaatiksi.

Lääkärin töissä Räsänen ehti työskennellä 10 vuotta 
erinäisissä tehtävissä ennen kuin tuli valituksi vuonna 1995 
eduskuntaan Politiikkaan lähteminen ei ollut etukäteen 
suunniteltu juttu Päivi ei koskaan ollut varsinainen 
nuorisopoliitikko, eikä opiskeluaikoina poliittinen 
vaikuttaminen juuri kiinnostanut.
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Lääketieteen etiikan kysymykset herättivät Päivin 
poliittisen kiinnostuksen vasta opintojen loppupuolella. 
Tällöin Räsänen alkoi pohtia erityisesti abortin eettisyyttä 
kristillisestä näkökulmasta. “Minulle itseasiassa lääketieteen 
opintojen aikana vielä vahvistui se näkemys, että ihmisen 
elämä alkaa hedelmöittymisestä”, Räsänen muistelee. 
Raamatun “Älä tapa” -käsky toi kristillisestä näkökulmasta 
ristiriidan. Hänestä tuli lopulta abortin vastustamisen kautta 
aktiivinen kansalaisvaikuttaja. Räsänen oli mukana erilaisissa 
keskustelupaneeleissa, kirjoitti aiheesta sekä kävi puhumassa 
erilaisissa radio- ja televisio-ohjelmissa. Näinä aikoina nykyinen 
puolue alkoi kyselemään, haluttaisiko lähteä ehdolle. Räsänen 
kieltäytyi monta kertaa; hän ei missään nimessä halunnut 
poliitikon uraa.

90-luvun alussa elettiin Suomessa laman aikaa, mikä 
vaikutti monien ihmisten elämäntilanteisiin ja sitä 
kautta myös terveyteen. Tällöin Räsänen työskenteli 
perusterveydenhuollossa, ja pääsi työssään todistamaan, miten 
yhteiskunnalliset ongelmat tulivat vahvasti esiin potilaiden 
kautta. Tästä seurasi varsinainen poliittinen herääminen. Hän 
oli erityisesti huolissaan lasten ja nuorten pahoinvoinnista, 
mielenterveysongelmista sekä perhepolitiikan kysymyksistä 
Samaan aikaan perhepiirissä huomattiin kasvava kiinnostus 
politiikkaa kohtaan. Kerran eduskuntatalon ohi ajaessaan 
puoliso tokaisi vieressä istuvalle Päiville: ”Katsopas tulevaa 
työpaikkaasi.” Seuraavan kerran, kun Kristillisdemokraatit 
pyysivät Räsästä asettumaan ehdolle, hän suostui. 

Aluksi Räsänen tuli valituksi Riihimäen kunnanvaltuustoon 
ja sen jälkeen vuonna 1995 eduskuntaan. Alun perin 
kansanedustajan tehtävän piti olla yhden kauden juttu, ja 
tarkoitus oli palata lääkärin tehtäviin mahdollisimman pian. 
Kuitenkin politiikka vei mukanaan, ja sille tielle jäätiin – 
Räsänen kuvaakin kansanedustajan työtä kutsumuksekseen. 
Nyt vuosia kansanedustajana on kertynyt yhteensä 27, joista 
neljä hän on työskennellyt sisäministerinä. 

Hetken aikaa kansanedustajan työtaipaleen alussa Räsänen 
työskenteli vielä kesäisin lääkärinä, mutta pian lääkärin 
työt jäivät. Räsänen kuitenkin kokee, että lääkärin koulutus 
antoi hyvän pohjan kansanedustajan työhön. ”Molemmissa 
työtehtävissä pitää aluksi kuunnella, ottaa anamneesi, tutkia 
tilannetta, tehdä statusta, tehdä diagnoosi sekä keksiä ratkaisut 
ja hoitosuunnitelma”, Räsänen pohtii ja tiivistää: ”Logiikka on 
sama.”

Lääkärin ja poliitikon työssä on paljon muutakin yhteistä. 
Räsäsen mukaan molemmat ovat kutsumusammatteja. Lääkärin 
työssä ihmisläheisyys sekä tavoite, että pyritään auttamaan 
ihmisiä, on ”hieno, motivoiva lähtökohta”. Myös varjopuolet 
molemmissa ammateissa ovat samankaltaiset. ”Vastuu on 
valtava. Työssä on vastuussa ihmisten hengestä ja terveydestä. 
Ei voi tehdä virheitä”, Räsänen pohtii lääkärin työstä. 
Lääkärinä vaikeaa on myös rajallisen vapaa-ajan sekä työn ja 
perheen yhteensovittaminen. ”Toki se on vieläkin vaikeampaa 
poliitikkona”, Räsänen naurahtaa. ”Kansanedustajalla ei ole 
vapaa-aikaa.”  

Kysymme, mistä Räsänen on ylpeä poliitikon urallaan. ”Uskon, 
että olen tunnettu siitä, että teen huolellisesti ja tunnollisesti 
työni”, hän sanoo. Lisäksi Räsänen kertoo kokeneensa 
onnistumisen tunteita työskennellessään sisäministerinä 
vuosina 2011-2015. Hän on ollut myös tunnetusti mukana 
monessa poliittisessa taistelussa, joiden lopputulokseen hän 
itse on tyytyväinen. Näistä esimerkkinä Räsänen nostaa 
eutanasialainsäädäntöön tähtäävän kansalaisaloitehankkeen 
estämisen sekä ministeriajoilta kotihoidon tuen säilyttämisen. 

Päivin on vaikeampaa vastata siihen, mitä hän tekisi poliitikon 
urallaan toisin. Hän miettii pitkään, ennen kuin vastaa 
ympäripyöreästi 27 vuoden aikana tulleen vastaan monia 
asioita, joiden kanssa on joutunut taistelemaan. Ainoa asia, 
joka Räsästä on omien sanojensa mukaan jäänyt kaivelemaan, 
on kansanedustajan uran alkuaika, jolloin hän koki perheen 
jääneen liian vähäiselle huomiolle.  

Jos Räsänen saisi muuttaa yhden asian nykyisessä 
terveydenhuollossa, hän haluaisi ratkaista terveydenhuollon 
resurssiongelman. ”Kyllä meillä Suomessa julkisten varojen 
panostus terveydenhuoltoon on suhteessa liian kapea”, hän 
sanoo.

Lääketieteen opiskelijoita Räsänen haluaa ensimmäiseksi 
onnitella: ”Olette valinneet upean uran. Haluan onnitella siitä, 
että olette tällaiseen ammattiin valmistumassa.” Hän kuitenkin 
rohkaisee tekemään opiskelujen ohella muutakin. Kuulemma 
esimerkiksi perhe on ihana asia niille, jotka sen kokevat 
omakseen. ”Elämässä on muutakin kuin opiskelu”, Räsänen 
kiteyttää. 

”Elämässä on muutakin kuin opiskelu”
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Elämässä ehtii tehdä paljon

Reetta VanhanenReetta Vanhanen
Ikä:Ikä:  3131

KotipaikkakunKotipaikkakunta:ta:    Helsinki, alunperin kotoisin Helsinki, alunperin kotoisin 
NurmijärveltäNurmijärveltä

UrUra:a:  Lääketieteeen lisensiaatti 2016 (käynyt TLO-Lääketieteeen lisensiaatti 2016 (käynyt TLO-
linjan Helsingissä), väitellyt 2019, Helsingin  linjan Helsingissä), väitellyt 2019, Helsingin  
kaupunginvaltuutettu, Vihreiden valtuustoryhmän kaupunginvaltuutettu, Vihreiden valtuustoryhmän 
puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen 

PuoluePuolue::  Vihreät Vihreät 

Perhe: Perhe: PPuoliso Heikkiuoliso Heikki  

Harrastukset ja vapaa-ajan vHarrastukset ja vapaa-ajan vietto: ietto:   Tennis, Tennis, 
nykytanssi, suunnistus, luonnossa oleminen nykytanssi, suunnistus, luonnossa oleminen 

Mielipide VihreisMielipide Vihreistä kuulista:tä kuulista:  ”Ihan ok, mutta vain ”Ihan ok, mutta vain 
kerran vuodessa.”kerran vuodessa.”

Hoitajalakon aattona kävelemme opiskelupäivän jälkeen 
pitkin Haartmaninkatua kohti uutta lastensairaalaa, jossa 

Vanhanen on tällä hetkellä erikoistumiskierrossa. Nousemme 
hissillä toiseen kerrokseen, ja löydämme iloisen Reetta 
Vanhasen kahvilan nurkkapöydästä yllään suloinen valkoinen 
maski, jossa on vaaleanpunaisia kissoja.

Tie lääketieteelliseen oli pitkäaikaisen ajatustyön tulos. 
Kolmen ja puolen vuoden lukiotaipaleen jälkeen yliopiston 
ovet aukesivat Helsinkiin tutkijalääkärilinjalle. Lääkisvuosiaan 
Vanhanen kuvailee seuraavasti: ”Lääkisvuodet oli tosi hauskoja, 
varmaan moni sanoo elämän parhaiksi vuosiksi, vaikka on 
sen jälkeenkin hauskaa ollut.” Merkityksellisiä ihmissuhteita

syntyi, ja ne ovat kestäneet erikoistumisen aikanakin. Tätä 
nykyä Vanhanen asuu puolisonsa Heikin kanssa Vallilassa, ja 
he odottavat ensimmäistä lastaan.

Jo opiskeluaikoina Vanhanen oli mukana opiskelijapolitiikassa, 
niin HY:n edustajistossa kuin lääkiksen yliopiston 
hallintopaikoillakin. Vihreisiin hän on liittynyt 2013 ja hän 
oli neljä vuotta puolueen jäsen ennen kuin lähti valmistumisen 
jälkeen vaaleihin ehdolle. ”Puolueen valintaan on eniten 
vaikuttanut ilmasto- ja ympäristöasiat, ja ehkä sellaiset ”tulevat 
sukupolvet” -kysymykset. Myös puolueen sotekannat kävin 
läpi”, Vanhanen toteaa.

”Puolueen valintaan on eniten vaikuttanut ilmasto- ja ympäristöasiat, ja ehkä 
sellaiset ”tulevat sukupolvet” -kysymykset.”
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Vanhasen nykyinen rooli politiikassa on aikaa vievää, ja 
politiikka onkin käytännössä osa-aikatyö vaativan ja aikaa 
vievän erikoisalan rinnalla. Valittu erikoisala ei ole helpoin 
yhdistelmä poliittisen uran rinnalle, mutta se on onnistunut. 
Osan erikoistumisesta Reetta on tehnyt osa-aikaista työviikkoa, 
vaikkakin tällä hetkellä työ on täysipäiväistä. Yhdistelmä vaatii 
hyvää kalenteriosaamista, aikatauluttamistaitoja ja lähipiirin 
tukea. Vauvan syntymä lisää pakkaan oman elementtinsä, mutta 
”kaikesta tukiverkoilla ja suunnittelulla selviää”. Vanhanen 
korostaa vapaa-ajan ja työn selkeää erottamista toisistaan. 
”Vaikka anestesiologia on haastava päivystysvaltainen ala, 
ei paperitöitä ole, joten työt on helppo jättää työpaikalle. 
Politiikka taas voi olla koko ajan läsnä.”

Haastattelumme pohjalta on selvää, että lääkärintyö vaikuttaa 
siihen, miten Vanhanen tekee politiikkaa, ja politiikka 
vaikuttaa siihen miten hän tekee lääkärintyötä. Lääkäreitä 
tarvitaan politiikan kentällä, koska on osaamista ja kokemusta 
terveydenhuollosta, mikä on yhteiskunnallisesti merkittävä 
asia. Osaamisella on merkitystä 
muun muassa rahankäytön suhteen. 
”Vaikka olemme todella hyväosaisessa 
ja hyvässä ammatissa, niin harvassa 
ammatissa toisaalta näkee niin paljon 
yhteiskunnan nurjia puolia. Pelkkä 
päivystyspoliklinikalla työskentely näyttää kaikki yhteiskunnan 
osat. Pystyy viemään viestiä eteenpäin ja vaikuttamaan.”

Politiikassa asioita katsotaan kauempaa; asiat ovat tilastoja 
ja lukuja, eivät yksittäisiä ihmisiä. Siinä nähdään, mitä 
tarkoittaa hoitovelka ja pitkät hoitojonot. Politiikassa 
eletään hyvin rajattujen resurssien maailmassa, mikä lisää 
kustannustietoisuutta. ”Yhteiskunnassa terveydenhuollon ei 
pidä olla se, johon kaadetaan kaikki rahat. Terveyttä tehdään 
ja tuotetaan paljon muuallakin, kuten koulutuksessa ja 
kaupunkisuunnittelussa.” Politiikka luo lääkärille laajemman 
kokonaiskuvan. 

Vertailtaessa lääketieteen hyviä ja huonoja puolia pinnalle 
nousevat lääketieteen takana oleva tavattoman mielenkiintoinen 
tiede ja työn motivoivuus: pystyy tekemään yhteiskunnallista 
työtä ja vaikuttamaan yksilön elämään merkittävällä tavalla. 
Myös hyvät kokemukset terveydenhuollon työyhteisöistä 
tulevat mieleen. Nurjia puolia ovat työn raskaus ja sen tuoma 
voimattomuuden tunne. 

Politiikka taas on hyvin kokonaisvaltaista. On mietittävä 
kaikkia yhteiskunnan lokeroita, sillä vaikuttavuus on laajaa. 
Politiikan raskas puoli on nykyisen keskustelun kärjistyneisyys: 
monimutkaisia asioita yksinkertaistetaan. Haasteena on

olla vapaana politiikassa, kun maailma on tälläkin hetkellä 
”hirveässä turbulenssissa”. Jatkuva tapahtumien seuraaminen 
ja niihin kantaa ottaminen on sanomattakin ajoittain raskasta. 
Vanhanen kuitenkin toteaa, että politiikka ”enemmän antaa 
kuin ottaa.” 

Lääkärinkoulutus antaa hyvän pohjan tehdä politiikkaa. Ei 
vain suoraa substanssiosaamista terveydenhuollosta, vaan 
taitoa ajatella kokonaisvaltaisesti ja ottaa suuria kokonaisuuksia 
haltuun. Molemmissa töissä on oltava päätöksentekokykyä 
ja ongelmanratkaisutaitoja. Anestesiologin työ on tuonut 
Vanhaselle paineensietokykyä, jota politiikassa tarvitaan. 
Piirteiden tasolla ammateista löytyy valtavasti yhteistä. 
Vanhanen huomauttaakin: ”Opinnoista kannattaa tunnistaa, 
että se on todella kokonaisvaltaista mitä sieltä oppii, eikä vain 
faktoja.” Asioita on valtavasti substanssin ulkopuolella. 

Haastattelumme lähenee loppuaan, ja kysymme yhtä asiaa, 
joka terveydenhuoltoalalla tulisi muuttaa. Konkreettisena 

asiana, ja sitä aktiivisesti ajaneena 
Vanhanen mahdollistaisi “Nopean 
mielenterveysavun ja terapian 
(nopean) saatavuuden.” Vuoden 
terveyskeskuspalvelu Kalasatamassa 
konkretisoi mielenterveyspotilaiden 

määrän ja samalla sen, miten rajalliselta tarjottavat hoidot 
monesti tuntuvat. Toiseksi mainitaan ajankohtainen pointti ja 
omassa työssä näkyvä työkavereiden hupeneminen: Sote-alan 
houkuttelevuus. 

Tulevaisuuden näkymissä on Vanhasen mielessä vain hyviä 
vaihtoehtoja. Erikoistuminen häämöttää edessä, mutta 
tähän hän toteaakin: ”Jos mulla johonkin ei elämässä ole tai 
ole ollut kiire, niin erikoislääkäriksi mulla ei ole ollut kiire 
koskaan. Erikoistuminen on hauskaa, ja äitiyslomia on tulossa. 
Politiikka on tähän mennessä ollut valtavan motivoiva ja aikaa 
vievä harrastus. Uskon, että vähintään sellaisena se pysyy.” 
Vanhanen oli ehdolla eduskuntavaaleissa 2019, ja hän tulee 
olemaan jatkossakin ehdolla. Mikäli tulevaisuudessa aukeaisi 
mahdollisuus tehdä politiikkaa täysipäiväisesti, olisi se jotain, 
johon hän tarttuisi. 

Lääkisopiskelijalle Vanhanen lähettää seuraavat terveiset: 
”Lääkärintyö on todella yhteiskunnallista työtä, ja kannattaa 
ajatella avarasti sen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. On totta 
kai tiedettä, mutta valtavan paljon muutakin. Jos siitä lähtee 
kumpuamaan innostusta vaikuttaa laajemmin, on hyvä tietää, 
että koulutus antaa hyvät valmiudet ja polkuja on monia. 
Kannattaa sitäkin miettiä, jos siihen syntyy paloa.” 

”kaikesta tukiverkoilla ja 
suunnittelulla selviää”



12

Käytännön työtä
Päivää ennen pääsiäislomaa saavumme monien 

sähköpostiviestien tuloksena ministeriöön haastattelemaan 
Aki Lindéniä. Näytämme henkilöllisyystodistukset ja saamme 
nimillämme varustetut vierailijakyltit. Hetken odottelun 
jälkeen ministeri kutsuu meidät työhuoneeseensa ja toteaa, 
miten virkistävä tapaaminen tämä hänelle on. Aamulla on 
tullut Turusta tieto, ettei potilaille anneta dialyysia hoitajalakon 
seurauksena.

Selitämme nopeasti missä vaiheessa opintoja olemme, johon 
Lindén toteaa: ”Siinä vaiheessa mun motivaatio oli ehdottomasti 
alimmillaan. Fysiologiasta tykkäsin, mutta Krebsin sykli oli 
mun mielestä kamala. Makroanatomia oli kanssa ihan ok, 
mutta kun piti opetella jokaikinen jänteen pätkä… .”Lindén 
kävi Porissa matematiikkapainotteisen lukiolinjan, josta 
valtaosa oppilaista päätyi lääketieteelliseen tai teknillisiin 
opintoihin. Teollisuuskaupungin vanhemmat arvostivat 
käytännön ammatteja, mikä näkyi lasten ammattivalinnoissa. 
Perheympäristöllä on ollut vaikutus alan valintaan; isä, isän 
veli ja isoisä olivat lääkäreitä. Sittemmin Lindén avioitui 
hammaslääkärin kanssa, jonka 
veli on myös lääkäri.

Lindén kuvaa vapaa-aikaansa 
vähäiseksi, mutta hän on aina 
ollut ”aika liikunnallinen”. 
Neljänkymmenen iässä hän pelasi jalkapalloa ”herraporukassa” 
nimeltä Piispan pojat. Joukkue sai kuuluisuutta pelatessaan 
pietarilaista joukkuetta vastaan, jonka pelaajistoon kuului 
Vladimir Putin. Perheen kanssa matkustelu on ollut 
rikastuttava osa elämää. Suurimmaksi intohimokseen Lindén 
mainitsee kirjallisuuden, mikä välittyy läpi haastattelun. 
Hän kuvailee monia puheita ja esitelmiä uransa varrelta, 
joiden punaisena lankana on käyttänyt lempiromaanejaan, 
varsinkin Hemingwayn tuotantoa. Kirjoittanutkin Lindén 
on; hauskimpana esimerkkinä mainitsee erään kouluvuosina 
kirjoittamansa näytelmän, jossa hänen rinnakkaisluokkalaisensa 
Jorma Uotinen esitti pääosaa.

Yhteiskunnalliset asiat kiinnostivat Akia jo nuorena. Lukion 
alusta alkaen hän oli mukana teinikunnassa. ”Kiinnosti erilaiset 
koulumaailmaan, yhteiskuntaan ja kansainvälisyyteen liittyvät 
asiat. Täytyy muistaa, että silloin Suomi oli aika umpeutunut 
vielä, ja maailmalla käytiin Vietnamin sotaa. Ruvettiin 
tekemään ensimmäisiä taksvärkkejä, Mosambikiin ja Peruun, 
ja kaikkea tällaista kehitysapujuttua.” Vahvan kiinnostuksen 
myötä Lindén päätyi hakemaan ja pääsi opiskelemaan 
valtiotieteitä lääketieteen rinnalle.

Päästyään opiskelemaan Lindén lähti heti mukaan 
opiskelijapolitiikkaan. ”70-luvun alku oli valtavan 
politisoitunutta aikaa, ja lähdin politiikan vasempaan laitaan, 
mikä oli siihen aikaan hyvin yleistä. Silloisista lääketieteen 
opiskelijoista munkin kurssilla oli erilaista punasen värin 
astetta. Vihreitä ei ollut Suomessa kukaan vielä keksinytkään.” 
Hän toimi hetken mm. kandiseuran varapuheenjohtajana. 
Lukion teinikunta-ajat veivät Lindénin silloiseen Suomen 
teiniliiton hallitukseen, jossa oli mukana mm. Erkki Liikanen 
ja nykyinen kansanedustaja Satu Hassi. Oli noin kahden 
vuoden vaihe, kun opintokirjaan ei tullut yhtään merkintää, 
vaan pääpaino oli politiikassa. 1976 Lindén tuli valituksi Turun 
kaupunginvaltuustoon, ollessaan vielä kandi. ”Viimeisenä 
opiskeluvuotena panin kurssikirjat pinoon, aloin siinä 
huhtikuussa niitä paahtamaan ja jouluksi 1977 valmistuin.” 
Valmistumisen jälkeen Lindén työskenteli lääninlääkärin 
virassa, jolloin kuntalaki muuttui niin, ettei voi olla itse 
kaupunginvaltuustossa, mikäli valvoo virkatyönään kaupungin 
terveydenhuoltoa. Lakimuutoksen myötä kaikki lääninlääkärit, 
mukaan lukien Lindén, joutuivat poistumaan kuntapolitiikasta.

Kysymykseen ”Tarvitaanko 
lääkäreitä mielestäsi 
politiikassa?”, Lindén siteeraa 
Rudolf Virchowia, soluteorian 
keksijää: ”Politiikka on vain 

lääketiedettä suuressa mittakaavassa.” Tähän hän lisää: ”Jos 
ajatellaan lääketiedettä: sairaus ja parannus, niin politiikka on 
sitä, että nähdään yhteiskunnassa joku tauti/sairaus/ongelma 
ja siihen parannus. Politiikkaan tarvitaan lääkäreitä. Lääkärin 
ammatti on hieno ammatti, ja mun mielestä 99% lääkäreistä 
kannattaa harrastaa tosissaan potilaiden hoitoa, mutta on ihan 
hyvä, että lääkäreitä lähtee myös politiikkaan.” 

Lääkärintyö vaikuttaa myös ehdottomasti Lindénin tapaan 
tehdä politiikkaa.  Mielenkiintoista on, että poliittisen uran 
alkuaikoina Turun kaupunginvaltuustossa Lindénillä ei 
ollut kiinnostusta terveyslautakuntaan, päinvastoin. ”Mä 
ajattelin näin: mulla on se lääkärin työ, jota mä tykkään 
tehdä, ja se lääketiede on mulla siinä työssä. Mä harrastan 
politiikkaa muilla aiheilla.” Lindén kuului muun muassa 
lastensuojelun lautakuntaan, kiinteistö - ja rakennustoiminnan 
lautakuntaan ja kaupunginsuunnittelun neuvottelukuntaan. 
Sittemmin roolit ovat tietysti muuttuneet, ja nykyinen 
pesti perhe- ja peruspalveluministerinä on ennen kaikkea 
terveydenhuoltopolitiikkaa. 

”Joukkue sai kuuluisuutta pelatessaan 
pietarilaista joukkuetta vastaan, jonka 
pelaajistoon kuului Vladimir Putin.”
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Aki LindénAki Lindén
Ikä:Ikä: 69 69

KotipaikkakunKotipaikkakunta: ta:  Helsinki, kotoisin Porista Helsinki, kotoisin Porista

Ura:Ura: Lääketieteeen lisensiaatti 1977, valtiotie Lääketieteeen lisensiaatti 1977, valtiotieteen teen 
maisteri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maisteri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
johtajuus 2000-2010, HUS:n johtajuus 2010-2018, johtajuus 2000-2010, HUS:n johtajuus 2010-2018, 
nykyinen perhe- ja peruspalveluministeri nykyinen perhe- ja peruspalveluministeri 

Puolue: Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDPSosiaalidemokraatit (SDP) ) 

Perhe:Perhe: Puoliso ja kaksi aikuista lasta   Puoliso ja kaksi aikuista lasta  

Mielipide Vihreistä kuulista:Mielipide Vihreistä kuulista: ”Mähän syön karkkia  ”Mähän syön karkkia 
ihan himona. Täällä ministeriössä ei ole vihreitä ihan himona. Täällä ministeriössä ei ole vihreitä 
kuulia, mutta suklaata on kaikki paikat täynnä. Ne on kuulia, mutta suklaata on kaikki paikat täynnä. Ne on 
tarkotettu varmaan vieraille, mutta minä syön niitä tarkotettu varmaan vieraille, mutta minä syön niitä 
itse. Vihreät kuulat ovat erittäin hyviä, ja niitähän itse. Vihreät kuulat ovat erittäin hyviä, ja niitähän 
on nykyään myös erivärisiä; niin oransseja kuin on nykyään myös erivärisiä; niin oransseja kuin 
keltaisia, tästä huomaatte, että olen asiaa harrastanut keltaisia, tästä huomaatte, että olen asiaa harrastanut 
Jokavuotinen jouluostokseni kaikille perheenjäsenille Jokavuotinen jouluostokseni kaikille perheenjäsenille 
eli puolisolle, kahdelle lapselle, heidän puolisoilleen, eli puolisolle, kahdelle lapselle, heidän puolisoilleen, 
neljälle lapsenlapselle, on paketti vihreitä kuulia. Olen neljälle lapsenlapselle, on paketti vihreitä kuulia. Olen 
suuri vihreiden kuulien fani.”suuri vihreiden kuulien fani.”

Siirtyminen kunnallispolitiikasta valtakunnanpolitiikkaan oli 
toisaalta pitkän ajan tuotos, toisaalta sattumaa. Nuorempana 
Lindéniä pyydettiin asettumaan kansanedustajaehdokkaaksi, 
jolloin hän kuitenkin asetti perheen etusijalle. ”Himmailin 
kansanedustajuutta ihan tahallaan, mutta pysyin taustalla 
järjestöpuolen kautta.” Vuonna 1994 Lindénistä tuli 
SDP:n jäsen. Vaativien virkatehtävien (Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin johtajuus vuonna 2000-2010 ja HUS:in 
johtajuus 2010-2018) myötä Lindén jäi pois kaikesta 
näkyvästä politiikasta kahdeksikymmeneksi vuodeksi. HUS:in 
johtajuuden jälkeen elettiin kevään 2019 eduskuntavaalien 
aikaa, joihin Lindéniä pyydettiin ehdokkaaksi. ”Sote-asiat olivat 
silloin paljon julkisuudessa, niin ajattelin, että jos nyt sitten, 
tässä iässä. Hurjan äänimäärän myötä tässä sitä nyt ollaan.” 
Monella tavalla Lindénin nykyinen poliittinen asema ja työ on 
enemmän sattuman kauppaa kuin suunniteltua. Eläke-elämä 
vaihtui ministeriöön.

Jos Lindén saisi muuttaa yhden asian terveydenhuoltoalalla, 
ottaisi hän Suomessa käyttöön keskieurooppalaistyyppisen 
omalääkäri/perhelääkäri-järjestelmän. Lääkisopiskelijoille 
ministeri lähettää seuraavat terveiset: ”Lääkärin ammatti on 
hieno ammatti. Kaikkein parasta siinä on työn palkitsevuus. 
Toki tiedän, että osa tutkii näytteitä ja lausuu kuvia, mutta mä 
olen aina halunnut tehdä ihmisten kanssa potilastyötä. Jokainen 
menee taipumustensa mukaan: joistakin tulee yleislääkäreitä, 
työterveyslääkäreitä, kirurgeja, silmälääkäreitä. Mä en osaisi 
istua pimeässä huoneessa koko loppuelämääni tutkien 
ihmisen silmänpohjaa, mutta arvostan sitä työtä. Ammatti on 
hieno, koska sen sisältö on se, että saat auttaa hädässä olevaa 
ihmistä. Autettavan ihmisen vastakaiku välittyy heti. Se on 
yhteiskunnassa arvostettu ammatti, joka tarjoaa valtavan 
määrän monipuolisia työmahdollisuuksia. Ydin on kuitenkin 
osaaminen, vaikka tuossa iässä kuuluu bilettää, opiskelkaa 
kunnolla ja tulkaa hyviksi lääkäreiksi.”

”Jos ajatellaan lääketiedettä: sairaus ja parannus, niin 
politiikka on sitä, että nähdään yhteiskunnassa joku 

tauti/sairaus/ongelma ja siihen parannus.”
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Politiikan lukulasit 

Vieraskynä

Teksti: Ilona Rantala

Politiikkaa ei nykypäivänä voi väistellä. Sosiaalisessa mediassa kirjoitetaan poliittisia kannanottoja, kirjoituksia ja 
puheenvuoroja. Kauppaan mennessä silmille lävähtää lööpit sodasta, koronapolitiikasta sekä hallituksen ulostuloista. 
Suomessa poliittinen ilmapiiri polarisoituu, ja informaatiovaikuttamisen riski on noussut. Mistään kuullusta tai 

luetusta ei voi enää olla varma. Hyvällä politiikan lukutaidolla pystyy kuitenkin vakauttamaan omaa ymmärrystään. 

Lukiessa, tutustuessa ja törmätessä poliittisiin kirjoituksiin ja keskusteluihin jokainen meistä hyödyntää politiikan 
lukutaitoaan. Politiikan lukutaidolla tarkoitan tapaa tarkastella maailmaa kriittisesti huomioiden politiikkaa selittävien 
tekijöiden kerrostumia. Politiikan lukutaito linkittyy medialukutaitoon (eli taitoon tarkastella mediaa kriittisesti ja 
journalistiset valinnat huomioiden), mutta näen politiikan lukutaidon vielä laajempana käsitteenä. Esimerkiksi vahvan 
politiikan lukutaidon omaavalla henkilöllä on pienempi mahdollisuus lipsahtaa muiden, ehkä nokkelampaa retoriikkaa 
käyttävien keskustelijoiden mielipiteiden ja aatteiden virtaan. Täten heikommalla politiikan lukutaidolla varustettu henkilö 
on alttiimpi vaikutteille, jotka eivät perustu omiin pohdintoihin, arvoihin tai tutkittuun tietoon, vaan pikemminkin 
kanssakeskustelijoiden retorisiin taitoihin ja ilmaisuun. 

Kriittisen medialukutaidon kehittäminen ja sen kanssakulkijuus 
politiikan lukutaidon kanssa on mediayhteiskunnassa jokaiselle oleellista. 
Suomalaisille perinteisesti mediaan luottaminen on ollut vahvaa, vaikkakin 
tuoreessa Matikaisen, Ojalan ja Horowitzin artikkelissa “Luottamuksen 
perinne kannattelee suomalaista mediaa” (Politiikasta (verkkolehti), 23.9.2020) 
kirjoittajat havaitsevat luottamuksen olevan nykyään eriytymässä. Liika 
luottaminen passivoi politiikan seuraajaa. Lukiessa uutisia politiikasta on tärkeää, 
että lukija tunnistaa journalistin tekemät rajaukset, painotukset ja esitystavat sekä 
julkaisualustana toimivan median omat agendat ja aatteet. 

Olen ollut tänä keväänä eräässä koulutuksessa, jossa on pohdittu paljon maailman 
menoa. Monet kouluttajat kertoivat koulutuksen aikana, että tärkeimmät 
koulutuksesta muistettavat asiat ovat historian tunteminen ja ajan antaminen 
ajattelulle. 

”Heikommalla politiikan lukutaidolla varustettu henkilö on alttiimpi 
vaikutteille, jotka eivät perustu omiin pohdintoihin, arvoihin 
tai tutkittuun tietoon, vaan pikemminkin 
kanssakeskustelijoiden retorisiin taitoihin 
ja ilmaisuun.”
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Historia kietoutuu nykyhetken politiikkaan siten, että kaikki nykyinen 
rakentuu menneisyyden päälle. Useasti se, että jokin toiminta rakentuu 
tietyllä tavalla tai joku ihminen ajaa tietynlaista politiikkaa, johtuu 

historiasta. Jotta voi lukea oikein politiikkaa, poliittisia keskusteluita 
sekä uutisia politiikasta, tulee ymmärtää viime vuosisata, viime 
vuosikymmen ja eilinen. Nykyhetken poliittiseen ymmärtämiseen 
ei riitä pelkkä historia, mutta se antaa erittäin hyvän pohjan. Tässä 
hetkessä vaikuttavat niin taloudelliset, uskonnolliset, kulttuuriset 

sekä poliittiset kerrostumat. 

Lopulta politiikkaa peratessa kaiken alta paljastuu arvot, joihin 
vaikuttaa uskonnot, kulttuurit, henkilökohtaiset kokemukset sekä 
historia. “Optikkona” neuvoisin politiikan lukulaseja hankittaessa 
jokaista laajentamaan omaa tietoaan ympäröivästä maailmasta – 
kuuntelemaan ja lukemaan kriittisesti. 

Miten voi tuntea historiaa? Historian tuntemus lähtee siitä, että kuuntelee ja lukee. Historian tunteminen avartaa 
ajattelua ja syventää ymmärrystä. Historian kirjoilla voidaan selittää monia kulttuurillisia ja vuorovaikutuksellisia 
tämänkin päivän seikkoja. Historian ymmärrys ja tuntemus on yksi edellytys siihen, että politiikan lukulasit ovat tarpeeksi 
tehokkaat. Politiikan lukulasit “historiatehoilla” auttavat näkemään politiikkaa ja koko yhteiskuntaa tarkemmin. 

”Politiikan lukulasit “historiatehoilla” 
auttavat näkemään politiikkaa ja 

koko yhteiskuntaa tarkemmin.”

Ilona Rantala
Kuvaaja: Maijastina Tuominen

Kirjoittaja on politiikan ja viestinnän opiskelija Helsingin 
yliopistossa sekä Policy-lehden päätoimittaja.
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Mielenosoitus

Teksti: Varvara Tiullinen
Kuvat: Varvara Tiullinen & Uliana Tyllinen

En olisi ikinä uskonut, että mielenosoituksista tulee osa 
viikkorutiiniani. Tämä kuitenkin realisoitui nopeasti 
helmikuun lopulla. Joka lauantai Ukrainalaisten 

Yhdistys Suomessa ry järjestää mielenosoituksia osoittaakseen 
solidaarisuutta Ukrainalle. Näihin osallistuu enimmäkseen 
ukrainalaisia, mutta myös suomalaisia ja venäläisiä. 
Valtaosaltaan osallistujat ovat nuoria aikuisia, toisaalta myös 
paljon lapsiperheitä, kuten minun perheeni.
   Lähtiessäni ensimmäistä kertaa mielenosoitukseen en 
yhtään epäröinyt. En ajatellut sitä, kuinka tehokas kyseinen 
vaikutusmuoto on, vai onko mielenosoituksissa muutenkaan 
mitään järkeä. Mielessä pyöri vain sota ja sen järkyttävä 
vääryys, järjettömyys, epäinhimillisyys, pysäyttävä kyynisyys 
sekä uhka kaikille niille arvoille, joihin uskon. Minun piti 
nähdä, että muutkin ajattelivat samaa, että muutkin olivat 
järkyttyneet tästä rikoksesta, etteivät kaikkien arvot ja normit 
ole tässä yhtäkkiä muuttuneet sodan alettua. Voimattomuus ja 
mitättömyys tuntuivat sietämättömiltä, niille piti tehdä jotain. 
Mielenosoitus tuntui oikealta, myös äärimmäiseltä, mutta 
kuitenkin oikealta.
    Mielenosoituksessa oloni hieman helpotti, sillä 
sain tunteilleni vastakaikua. Näin siellä 
yhtä järkyttyneitä, surevia ja ymmällään 
olevia ihmisiä. Meitä kaikkia yhdisti 
yksimielisyys tapahtuvasta. Oma epätoivo, 
mitättömyys ja avuttomuus hieman 
väistyivät. Tunteistani tuli oikeutettuja, 
jaettuja ja ilmaistuja. Mielenosoituksessa 
oli lohdullista kokea yhtenäistä 
vastarintaa tapahtuvalle 
karmealle rikokselle. Se oli myös 
tietynlainen verkostoitumistilanne 
mahdollisuuksineen. Siellä sai 
helposti tutustua vapaaehtoisiin 
ja heidän toimintaansa, harkita joukkoonsa 
liittymistä ja sitä kautta ehkä päästä tekemään 
jotain vielä konkreettisempaa. Tästä kaikesta 
huolimatta kysymykseni jäi auki: Mitä minä tällä 
mielenosoitukseen osallistumisella oikein saan aikaan?

   Konkreettista vastinetta mielenosoituksessa käymiselle 
ei välttämättä näe. Yritykset eivät yhtäkkiä lakkaa 
yhteistyötään Venäjän kanssa, öljytuonnin kieltoa ei 
siellä aseteta ja päätökset lisätuesta Ukrainalle eivät 
ilmaannu siinä samassa. Täten täytynee tyytyä 
taustan luojan rooliin. Mielenosoitukset eivät 
tuskin ikinä ole se tehokkain keino puuttua 
poliittiseen päätöksentekoon, mutta se 
on väistämättä suoraviivaisin ja näkyvin. 
Eleellämme loimme taustan ja sitä 
taustaa vasten päätökset tehtiin 
tai jätettiin tekemättä. 

Aikaisemmin olen yhdistänyt Venäjän kansalaisuuteni lähinnä lapsuuteni, kieleeni ja kätevään tapaan ylittää 
itäraja. Järjettömän autoritarismin kärjistyttyä sodaksi 24.2.2022 tunsin yllättäen olevani tietyllä tapaa 
vastuussa tapahtuneesta. En voinut enää kuvitella, ettei asia koske minua. En enää pystynyt paeta tutun 
”politiikka ei kauheasti kiinnosta” -väitteen taakse.

Maisemia
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Osallistumalla mielenosoitukseen halusin myös ilmaista 
solidaarisuutta entisille koulukavereilleni, jotka kävivät sotaa 

vastustavissa mielenosoituksissa Venäjän Pietarissa. Siellä ei toki 
saa puhua sodasta ilman siitä aiheutuvaa vankilatuomiota sekä 
mielenosoituksissakin täytyy olla valmis pidätykseen, mahdollisiin 
sakkoihin, opiskelupaikan menettämiseen tai lievimmillään 
selventäviin keskusteluihin poliisiasemalla. 
    Yksi ystävistäni (jäljempänä YY) toimii Pietarissa eläinlääkärinä. 
Hän suostui lyhyehköön haastatteluun Pietarissa järjestettyihin 
mielenosoituksiin sekä vallitsevaan tunnelmaan liittyen.

Miten ja miksi päädyitte osallistumaan mielenosoitukseen?

YY: Viikko ennen sotaa jännittyneisyys kotona alkoi kasvaa. Muiden 
maiden tiedustelupalveluiden arviot ja suurten sotilasjoukkojen 
konsolidaatio Ukrainan rajalla sekä hassut Kremlin levittämät juorut 
saivat poikaystäväni valmistautumaan pahimpaan skenaarioon. Tähän 
vaikutti myös kokonaisvaltainen epäluottamus valtion hallitukseen. Itse 
olin sitä mieltä, ettei Putin ole – anteeksi vaan – niin hullu, sillä se [sota] 
olisi iso virhe hänen rakastamassa geopolitiikassaan, jolloin se [Putin] ei 
valitsisi sotaa. Lopulta olin niin väärässä. Ensimmäisiä tunteita 24.2 
olivat jonkinlainen sulkutila, sen jälkeen kauhu ja pelko, jotka lopulta 
vaihtuivat kiukkuun ja jopa vihaan. Myöhemmin tuli tietoa, että 
ihmiset olivat kokoontumassa kaoottisesti Gostinyi Dvor -metroaseman 
lähistölle. Pietarissa mielenosoitusten järjestäjät eivät ikinä valinneet 
tätä paikkaa mielenosoituksille. Tämä viittasi siihen, että ihmiset 
lähtivät kokoontumaan spontaanisti. Minä ja muut koulukaverimme 
emme pystyneet jättää lähtemättä. Tulimme, koska emme halua sotaa, 
joka tuo mukanaan vain surua, tuhoa ja kuolemia. Tulimme, koska 
vastustamme ylipäätään Putinin politiikkaa, ja rauhanomainen 
mielenosoitus on kansalaiserimielisyyden luonnollinen muoto. 
  Mielenosoitusaktiivisuuteni on vaihtunut keskusteluihin ja 
somejulkaisuihin. Yritän keskustella ihmisten kanssa tapahtuvasta 
sekä siten pyrin en niinkään vakuuttamaan, vaan esittämään 
kysymyksiä ja lähestyä asiaa heidän esittämien väitteidensä kautta. 
Voimat kuitenkin väistämättä hiipuvat törmätessäni ongelmiin heidän 
moraalikäsitykissään. Jouduin katkaista yhden ystävyyssuhteeni, vaikka 
olimme kavereita yli kymmenen vuotta. Liian paljon epäkohtia hyvän 
ja pahan tasolla, johon en pystynyt vaikuttamaan useasta yrityksestäni 
huolimatta.

mielenosoituksessa. Aavistin, ettei eläinlääkärin omistaja 
ilahtuisi, mikäli minut pidätettäisiin muutamaksi 
vuorokaudeksi, mutta suoraan tästä ei sanottu. Muita 
[kollegoja] pelottavat kansalliskaartin pahoinpitely, 
alentaminen ja kidutukset poliisiasemilla. Sen jälkeen 
tuli tämä uusi laki venäläisarmeijaa koskevan 
”valheellisen tiedon” levittämisestä, joka toi mukanaan 
käsittämättömät sakot ja todellisen vankilatuomion uhan. 
      Viranomaisena työskentelevä toinen luokkakaverimme 
kertoi haluavansa irtisanoutua mahdollisimman pian 
häneen kohdistuvien paineiden takia. Sekä työkaverit että 
esimiehet kehottavat patriotismiin ja sen valossa sodan (ei 
kun siis erikoisoperaation) kannustamiseen, mikä tuntuu 
sietämättömältä. 
   Mielenosoitukseen ihmiset suhtautuvat eri tavoin. 
Eräässä mielenosoituksessa taksikuski huusi meille 
autostaan kasvot punaisina ”ääliöt”, ja kaksi ohimenevää 
keski-ikäistä naista kommentoivat syyttävään sävyyn 
”Näistä heti huomaa, että he ovat liberaaleja…” – ikään 
kuin se [että on liberaali] olisi jotenkin loukkaavaa. 
Yksi mies käski meidät painumaan töihin, vaikka olikin 
sunnuntai. Toisaalta minun kanssani kulki niin paljon 
hyväsydämisiä, kirkkaita ja yksimielisiä eri ikäisiä 
ihmisiä, jotka kuullessaan näitä ilkeitä kommentteja vain 
hymyilivät vastaan reagoimatta heihin kohdistuvaan 
aggressiivisuuteen. Kun oppositiojohtajat sanovat, että 
mielenosoitukseen osallistuvat kunnolliset kansalaiset, 
niin minusta se tuntuu olevan ihan totta. 

Mielenosoittajia Pietarissa
Kuva: YY

Miten yhteiskunnassa suhtaudutaan sotaa vastustaviin 
mielenosoituksiin tai laajemmin erimielisyyteen?

YY: Itse olen töissä yksityissektorin eläinlääkäriasemalla, jolloin 
vapautta on enemmän verrattuna julkisiin organisaatioihin. 
Työpaikalla voimme keskustella politiikasta kollegoiden kanssa 
enemmän tai vähemmän avoimesti. Yleisesti ottaen työpaikallani 
kukaan ei kannata sotaa, mutta mielenosoituksissa olen käynyt 
vain minä. Ylilääkäri pyysi minua olemaan varovainen

"Sen jälkeen tuli tämä uusi laki 
venäläisarmeijaa koskevan ”valheellisen 
tiedon” levittämisestä, joka toi mukanaan 

käsittämättömät sakot ja todellisen 
vankilatuomion uhan."
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Mitä mieltä sinä olet pakotteiden toimivuudesta?

YY: Minun on vaikeaa sanoa, miten pakotteet vaikuttivat 
eliitteihin. Tavallisen kansalaisen kohdalla ne näkyvät 
kaikkien hintojen nousuna, mikä ei vielä ole kovin suurta, 
mutta kuitenkin merkittävää. Hallitus pyrkii hidastamaan 
hintojen nousua kaikin keinoin, mutten tiedä kuinka 
pitkälle tämä kantaa. Lopettaakseen sodan rahoittamista 
[länsimaiden] on luovuttava [Venäläisestä] öljystä, 
mikä on tietty mahdotonta ilman talouteen kohdistuvia 
seuraamuksia. Vallankumouksen mahdollisuudet eivät 
näillä pakotteilla kauheasti parane, eikä se minusta tapahdu 
ainakaan lähiaikoina. Ärsyttää vanhempien ihmisten 
asenne ”olemmehan aikaisemmin pärjänneet ilman…”, 
joten yhteiskunta tulee varmaan sopeutumaan ja etsimään 
kiertoreittejä. Pakotteet myös vaikuttavat Venäjää 
pakeneviin ihmisiin, jotka yrittävät paeta vainoamista 
ja Putinin tyranniaa. En ymmärrä tätä. Heitä estetään 
samalla tavalla kuin Valko-Venäjän protestoijiakin. Vähän 
aikaa sitten [Valko-Venäjän mielenosoitukset 2020–21] 
maailma osoitti tukea ja solidaarisuutta diktaattoria 
vastaan nousseille valkovenäläisille, ja nyt yhtäkkiä ollaan 
kaikki syyllisiä. En kannata kollektiivista vastuuta. 
 

 Palatakseni kysymykseen: mitä mielenosoitukseen 
osallistumalla sain aikaan? No tuskin käytännössä mitään. Siitä 
huolimatta he muut, aikanaan Suomessa vapauden puolesta 
taistelleet ovat saanet aikaan jotain hyvää. Se, että voin nyt 
vapaasti osallistua mielenosoitukseen merkitsee demokratian 
olemassaoloa. Se kertoo myös siitä, ettei vapautta rajoiteta ja 
mielipiteiden tukahduttaminen on epätodennäköistä. Voi olla, 
että mielenosoitukseen osallistuminen on yksi keino ylläpitää 
tätä saavutusta. 
Vaikuttamiskeinona mielenosoitukset on oltava olemassa, sillä se 
peilaa yhteiskunnan vapauden astetta ja kielii ihmisoikeuksista 

ja laajemmin ihmisarvosta. Parhaimmillaan 
mielenosoitukset ovat siemen jollekin suurelle 
muutokselle, kuten vallankumoukselle. Toisin 
sanoen, täytyy olla kiitollinen oikeudesta 
osoittaa mieltä. 
   Mielenosoitusten merkityksellisyys poikii 
demokratian filosofisesta pohjasta: kukaan 
ei todellisuudessa ole tarpeeksi pätevä 
taikka kykenevä päättämään asioista ja 
johtamaan yhteiskuntaa. Meillä on siten 
oltava järjestelmä, joka toimii kanavana 
uusille ideoille, aatteille, toimintatavoille ja 
päätöksille. Näistä voimme yhdessä nostaa 
käytäntöön ne toimivimmat, tai pikemminkin 
vähiten huonoimmat tiettyihin vallitseviin 
tilanteisiin. 

Kirjoittajalla on Suomen sekä Venäjän kansalaisuus. Hän muutti 14-vuotiaana 
Suomeen ja opiskelee tällä hetkellä Helsingin Yliopistossa lääketiedettä.

"Vaikuttamiskeinona mielenosoitukset 
on oltava olemassa, sillä se peilaa 
yhteiskunnan vapauden astetta ja 

kielii ihmisoikeuksista sekä laajemmin 
ihmisarvosta."

Helsingin Senaatintorilla mielenosoituksen tunnelma on hieman erilainen. Kuvassa Varvaran 
perheenjäseniä.
Kuvaaja: Varvara Tiullinen

Mielestäni autoritarismin pelottavin puoli on se, että 
yksinvaltias tyranni voi tehdä mitä tahansa koko 

kansakunnan nimissä ja tietysti tavallisten kansalaisten 
vaikuttamiskeinot ovat siinä tilanteessa varsin rajalliset. 
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Kandidaatti Katveesta

Tällä palstalla lääkisopiskelijat voivat anonyymisti kertoa mielipiteistään 
ja kokemuksistaan. Ole yhteydessä päätoimittajaan, mikäli haluat 
ilmaista itseäsi palstalla: paatoimittaja@lks.fi

Aloitin uuden harrastuksen ja tapasin siellä kiehtovan 
oloisen ihmisen. Tuntui, että meillä oli jonkinlainen 

yhteys. Kiinnostus vaikutti molemminpuoliselta. Vaihdoimme 
numeroita ja aloimme viestitellä. Juttu luisti ja hän pyysi minua 
mukaansa konserttiin. Suostuin. 
  
Konserttia edeltävänä iltana puheeksi tuli tiede. Hän sanoi, ettei 
juurikaan arvosta EBM:ää. Hänen mukaansa tapausselostuksista 
saa paremman kokonaiskuvan. Olin eri mieltä. Toki myönsin, 
ettei mikään tutkimus ole ongelmatonta, ja mieleeni tuli kevään 
2020 selvitys maskien hyödyllisyydestä koronan leviämisen 
rajoittamiseksi. Tuolloin sosiaali- ja terveysministeriö totesi, 
että näyttö niiden hyödyistä oli ”vähäinen tai olematon”, joten 
niitä ei suositeltu1. Kun näin pääsimme koronaan, huomasin, 
ettei hän olisi halunnut keskustella aiheesta. Kysyin, onko hän 
ottanut koronarokotteita. Hän vältteli vastaamasta, kunnes 
vaadin saada vastauksen. Se oli kielteinen. 
  
Edeltävä keskustelu oli toki saanut minut jo varautumaan 
kielteiseen vastaukseen, mutta olin silti järkyttynyt. Hän 
vaikutti fiksulta ja mukavalta ihmiseltä. Olinko käsittänyt 
väärin? Ajattelin, ettei tällaiseen ihmiseen kannattanut käyttää 
aikaa, vaikka minua harmittikin, että löytynyt yhteys loppuisi 
lyhyeen.  
  
Hetken kuluttua sain viestin, jossa hän sanoi, että asiaan liittyy 
näkökohtia, joista en ehkä ollut tietoinen ja hän toivoi, etten 
vetäisi suuria johtopäätöksiä asiasta, vaan voisimme tutustua 
paremmin. Koska tulevani todennäköisesti tapaamaan hänet 
vielä harrastuksemme parissa, en voinut jättää vastaamatta. 
Kysyin, mitä näkökohtia hän tarkoitti. Sain kasan linkkejä 
erilaisiin tutkimuksiin, joiden myötä hän epäili koronarokotteilla 
olevan haittoja ja, että hyödyt olivat vähäiset. Päätin oikaista 
hänen virheelliset tulkintansa ja unohtaa tyypin sen jälkeen. 

Seuraavaksi puhelimeeni kilahti pitkä viesti, jossa hän ei 
enää keskittynyt yksittäisiin tutkimuksiin, vaan harmitteli 
koronakeskustelun yksipuolisuutta ja polarisoituneisuutta 
sekä sulkutoimien aiheuttamia haittoja. Hän toivoi paluuta 
normaaliin elämään. Vastasin vähintään yhtä pitkällä viestillä, 
jossa pohdin asioita filosofisesta näkökulmasta. Jostakin olimme 
ainakin samaa mieltä – kukapa ei toivoisi paluuta normaaliin 
elämään! Hänen näkökulmansa siihen vaadittavista keinoista 
olivat vain erilaiset. Kerroin myös koronan vaarallisuudesta 
läheisteni ja näkemieni potilaiden kokemusten perusteella. 
Vastauksena sain lisää perusteluita hänen näkemyksilleen ja lisää 
tutkimuksia niin koronarokotteista kuin koronan hoidostakin. 
Arvelin tämän suon olevan loputon ja kerroin, etten enää ollut 
kiinnostunut lähtemään hänen kanssaan konserttiin.  
  
”Toivoisin, ettet tekisi näin”, kuului vastaus. Se tuntui pahalta. 
Samalla olin täynnä uteliaisuutta ja halua ymmärtää hänen 
näkemyksiään. Siispä lähdin konserttiin. Sillä ehdolla, että hän 
laittaisi sinne FFP2-maskin.  
  

Konsertin jälkeen olin samaan aikaan jännittynyt ja ahdistunut, 
valmiina ampaisemaan kotiin, ja samaan aikaan kiinnostunut 
tästä ihmisestä, joka selvästi oli hyvin erilainen kuin kukaan, 
jonka olin aiemmin tavannut. Kerroin hänelle ahdistuksestani. 
Häntä harmitti suhtautumiseni. Olin kuulemma osa samaa 
polarisoitunutta keskustelua, johon hän oli kyllästynyt. ”Ehkä 
lähden vain kotiin”, hän sanoi ja jätti minut seisomaan kadulle 
äimistyneenä. Olin ollut varma, että rökitän hänet tiedoillani 
6–0 ja parhaimmillaan hän käy pian hakemassa piikin. Nyt se 

Kuva: Paula Oulujärvi

"Kysyin, onko hän ottanut 
koronarokotteita. Hän vältteli 

vastaamasta, kunnes vaadin saada 
vastauksen. Se oli kielteinen."
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olikin hän, joka hallitsi tilannetta. En voinut niellä sellaista! 
Muutaman sekunnin harkinnan jälkeen lähdin ottamaan hänet 
kiinni. Päädyin hänen luokseen viettämään loppuiltaa.  

Keskustelumme valaisi minulle hänen kriittistä 
suhtautumistaan koronarokotteisiin ja tieteeseen. Hän ei 
ollut mikään hörhö, joka uskoisi mitä tahansa huuhaata. 
Päinvastoin hän tiesi monesta asiasta enemmän kuin minä. 
Hän ei vastustanut rokotteita ylipäätään. Sen sijaan hän 
vastusti polarisoitumista ja lääkefirmojen valtaa. Huijauksia. 
Epäilijöiden vaientamista. Rahastamista. Käytännössä samoja 
asioita kuin minäkin. Hänellä oli syynsä epäluottamukselle 
viranomaisia kohtaan sekä omista että muiden kokemuksista, 
jotka olivat täysin ymmärrettäviä. Henkilökohtaisella tasolla 
kyse oli lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksesta tai oikeastaan 
sen toimimattomuudesta. Siitä, ettei ollut tullut kohdatuksi ja 
ymmärretyksi. Yleisellä tasolla oli kyse siitä, että hänellä oli sekä 
useita esimerkkejä siitä, että jotakin hoitoa on ensin vastustettu 
ja myöhemmin siitä on tullut valtavirtaa, että esimerkkejä 
tutkimuksissa esiintyneistä virheistä ja jopa vilpeistä. En voinut 
väittää vastaan. 
  
Keskustelimme muustakin kuin koronasta, ja osa näkemyksistä 
nostatti tulevan lääkärin hiuksia. Hän oli esimerkiksi sitä mieltä, 
että Maria Nordin on oikeastaan hyvinkin oikeassa siinä, että 
oikeanlainen suhtautuminen parantaa (toiminnalliset) oireet. 
En ollut kovin perehtynyt Maria Nordinin juttuihin, koska 
olin pitänyt niitä täytenä huuhaana, mutten voinut kiistää sitä, 
etteikö asenteella – tai hoitosuhteella tai plasebolla, miksi sitä 
haluaakaan kutsua – olisi vaikutusta paranemiseen, varsinkin, jos 
kyse on toiminnallisista oireista. (Seuraavana päivänä lueskelin 
hieman Nordinista ja huomasin, että HUS:n toiminnallisten 
häiriöiden poliklinikalla hänen menetelmästään on kerrottu 
potilaille (huom. ei suoranaisesti suositeltu2. Aihe on herättänyt 
keskustelua3.) 

Hämmennyksen vallassa lähdin myöhään yöllä kotiin. Olin 
kohdannut omat ennakkoluuloni. Olin yllättynyt siitä, 
miten jyrkkä suhtautumiseni häneen oli ollut ja miten se oli 
sulanut, vaikka toki edelleen kannatan koululääketiedettä ja 
pääasiassa luotan viranomaisiin. Mutta jotain oli tapahtunut. 
Kohtaaminen, kuulluksi tuleminen, ymmärrys. Sen sijaan, että 
tuomitsisin kriitikot oikopäätä typeriksi salaliittoteoreetikoiksi, 
käsitin, että heilläkin voi olla jotakin kuuntelemisenarvoista 
sanottavaa. 
  
Jäin miettimään, onko pandemian aikainen fyysinen 
eristäytyminen eristänyt meitä myös henkisesti. Puhumme 
paljon syrjäytymisen ehkäisystä ja suvaitsevaisuudesta, mutta 
osaammeko huomioida, että saatamme omilla toimillamme 
syrjäyttää ihmisiä, ja ettei suvaitsemattomuus koske vain 
esimerkiksi erilaisia etnisyyksiä, vaan voi kohdistua myös eri 
tavalla ajatteleviin ihmisiin? Eikö vastakkainasettelun sijaan 
olisi parempi pysähtyä kuuntelemaan ja pyrkiä rakentamaan 
siltoja vastavuoroisella ja myötäelävällä keskustelulla? Asiat 
ovat harvoin mustavalkoisia ja toisinajattelevuus vahvasti 
ympäröivästä yhteiskunnasta riippuvaista. 
  
Jollain erikoisella tavalla olen kiinnostunut hänestä, ja se on 
saanut minut miettimään, olenko seonnut. Tätä kirjoittaessa 
en vielä tiedä, jatkuuko juttu. Jos ei, syyt ovat muualla kuin 
yksittäisissä tutkimustuloksissa tai siinä, kuka on oikeassa ja 
kuka väärässä. Loppujen lopuksi kyse on jostakin syvemmästä. 

PS. Kirjoittaja suosittelee ottamaan rokotteet, noudattamaan 
hyvää hygieniaa, käyttämään maskia ja jättäytymään 
koronaoireisena kotiin. Sekä olemaan sopivan kriittinen 
kaikkea, mukaan lukien omia ajatuksia ja asenteita, kohtaan.

Nimimerkillä: Edelleen sinkku

Viitteet 
1.STM 29.5.2020, http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-00-5421-2 
2.YLE 25.2.2020, https://yle.fi/uutiset/3-11219303 
3.YLE 25.2.2020, https://yle.fi/uutiset/3-11226624 
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Q:n suuri politiikkakysely
Teksti: Vilma Kärnä & Eeva Ortamo

Q otti ohjakseen kartoittaa stadin lääkiksen opiskelijoiden kantaa erinäisiin poliittisiin aihepiireihin. 
Vuosikurssit vastailivat Q-kautisen politiikkakyselyyn melko tasaisesti, ja saimme yhteensä huikeat 402 
vastausta, kiitos siitä! Ainoastaan ahkerat (mahdollisesti) työssä käyvät kuudennen vuosikurssin opiskelijat 
eivät ehtineet vastata kyselyyn alempia vuosikursseja vastaavalla innolla.

68% vastanneista on äänestänyt viimeksi joko 
kokoomusta tai vihreitä, joiden kannatus kutistuu 

odotetusti kouluvuosien karttuessa.
Vuosikursseista stadilaisimpia olivat alfat 
ja epsilonit, joista ei löytynyt yhtäkään 
keskustaa äänestänyttä vastaajaa. 

Suosituimmat vaihtajien tulevat puolueet olivat 
kokoomus, vasemmistoliitto ja vihreät. Määrällisesti 

eniten varmoja puolueen vaihtajia on vihreiden 
äänestäjissä; näistä vaihtajista lähes puolet on vaihtamassa 
vasemmistoliiton äänestäjiksi.
 Puolueelleen uskollisimpia ovat kokoomuksen 
kannattajat, joista 93% ilmoittaa äänestävänsä heitä myös 
jatkossa.
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Yllättävän suuri osuus vastanneista on 
kiinnostuneita tai erittäin kiinnostuneita 

politiikasta. Onkin hyvin mahdollista, että politiikasta 
vähemmän kiinnostuneet eivät ole myöskään olleet 
kiinnostuneita vastaamaan politiikka-aiheiseen 
kyselyymme. Tämä luonnollisesti vaikuttaa 
vastausjakaumiin.
   Politiikasta kiinnostuneisuus ei riippunut suoraan 
vastaajan iästä. Ikäluokista 18-20-vuotiaat olivat 
kiinnostuneimpia (76% erittäin kiinnostuneita tai 
kiinnostuneita) kun taas vähiten kiinnostuneita olivat 
24-26-vuotiaat (vastaava luku 66%).
    Vähäistä kiinnostusta politiikkaan tunnustaneita oli 
eniten kokoomusta ja vihreitä äänestäneissä. 
  Politiikasta erittäin kiinnostuneiksi ilmoittautui 
37 kyselyyn vastannutta. Heistä 10 äänesti 
vasemmistoliittoa, 10 kokoomusta ja 10 vihreitä. 
Puolueista vasemmistoliittoa äänestäneissä oli siten 
suhteessa kaikkein eniten politiikan suurkuluttajia 
(37%). 

Vahvimmin terveydenhuollon yksityistämisen 
puolella olivat perussuomalaisia, kokoomusta sekä 

RKP:ta äänestäneet.
   Eniten yksityistämistä kannattavasta vuosikurssista, 
epsiloneista, 28% on yksityistämisen kannalla. Heitä 
lukuunottamatta vuosikurssin kasvettua yksityistämisen 
kannattaminen vähenee.
  Hieman yllättäen suhteessa eniten en osaa sanoa 
-vastauksia yksityistämiseen liittyen saimme 
kokoomuksen äänestäjiltä, joista 35% ei ole varma 
kannastaan.

Hoitajien palkkatason nostamista kannatti valtaosa 
kyselyyn vastanneista, ja sitä toivoivat niukasti 

vähiten deltat. 
 Perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat 
tarjoilivat suhteessa eniten ei-vastauksia hoitajien 
palkkatasokysymykseen. 
    Kaikki vastaajat, joita politiikka ei kiinnosta lainkaan, 
kannattavat hoitajien palkkatason nostamista.
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Tulevien ammattilaisten omaa palkkatasoa koskeva 
kysymys jakoi selkeästi eniten mielipiteitä. Iän myötä 

lääkäreiden palkkatason noston kannattaminen vähenee: alle 
21-vuotiaista 45% kannattaa palkkatason nostoa siinä missä 
yli 27-vuotiaissa kannattajia on vain 27%. Vuosikurssitasolla 
samanlaista korrelaatiota ei ole löydettävissä.
  Palkkatasoja koskeva yleisin vastausyhdistelmä on kannattaa 
sekä lääkäreiden että hoitajien palkkatasoa nostoa. Lähes yhtä 
suosittu yhdistelmä on kannattaa hoitajien palkankorotuksia 
mutta vastustaa sitä lääkäreiden kohdalla.
    Vain 3% vastaajista kokee sekä lääkäreiden että hoitajien 
palkkatason riittävänä. Sama osuus vastaajista päätyi 
mielenkiintoiseen ratkaisuun, jossa lääkärien palkkatasoa tulisi 
nostaa, mutta hoitajien puolestaan ei. 

Kolmannes alfoista ei osannut ottaa kantaa Suomen 
Nato-jäsenyyden suhteen, mikä oli kaikista 

vuosikursseista suurin osuus. Koulun kuopukset olivat 
myös ikäryhmänä epävarmimpia Nato-kannastaan: 
18-20-vuotiaista runsaat 43% vastasi “en osaa sanoa”.
   Nato-myönteisin vuosikurssi ovat epsilonit, joista jopa 
75% on jäsenyyden kannalla ja vain 3% vastustaa sitä.

27-30-v ovat innokkaimpia ilmastotoimiin: 84% kannatti 
Suomen ilmastotoimien petraamista. Eniten nykyiset 
ilmastotoimet riittävinä kokevia löytyy perussuomalaisten ja 
kokoomuksen kannattajista. 
   Yllättäen neljä vihreitä äänestänyttä ei kokenut tarvetta 
lisätä Suomen ilmastotoimia. Tämä poikkesi selkeästi 
puoluetta kannattavien linjasta, sillä 94% vihreitä 
äänestäneistä toivoo lisää ilmastotoimia. Myös kaikki 
vegaaneiksi sekä vegepainotteisiksi sekasyöjiksi itsensä 
ilmoittaneet peräänkuuluttavat Suomelta lisävauhtia 
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Iloisena yllätyksenä myös 
lihansyöjiksi tunnistautuvista yli kolmannes kaipasi lisää 
ilmastotoimia. 
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Eutanasiaoikeuden kannattaminen seurasi 
merkittävästi vuosikurssitasoa. Kuudennen 

vuoden opiskelijoista vain noin puolet kannatti 
eutanasiaa, jolloin kannatus onkin suunnilleen 
samaa tasoa kuin valmistuneilla lääkäreillä 
Lääkäriliiton teettämässä kyselyssä. Alfoista 
taas 81% oli eutanasiaoikeuden puolella, mikä 
on kannatuksena suurempi kuin viimeisimmissä 
kansalaiskyselyissä, joissa eutanasiaoikeuden 
kannatus on 75%:n luokkaa.

Lääkärien kanta: https://www.laakarilehti.fi/ajassa/
ajankohtaista/laakariliitto-ei-kannata-eutanasian-
laillistamista/?utm_medium=newsletter&utm_
source=uk&utm_campaign=uk50pe-2020&m=OTc0N
TIsMmE0MWY1YzcyZWJmNjJiYjEyZjNmMTMw
NTI4MDgyNmU%3D&tmpaccess=84ce701883c5d82
25cff63c6ee1376ba&valid_until=1608280244

Kansalaisten kanta: https://yle.fi/uutiset/3-12078040

Q:n tilastonostoja

Vastaajista löytyi viisi vihreitä äänestänyttä 
lihansyöjäksi identifioituvaa. Yksi politiikasta erittäin kiinnostunut vastaaja ei 

äänestä. Toimitus ymmärtää vastaajan ratkaisun 
pohdittuaan hetken nykypolitiikan tilaa sekä 
edustuksellisen demokratian vaikuttavuutta. Vuosikursseista eniten eos-vastauksia koko kyselyssä 

meille antoivat deltat. Kannoistaan epävarmimman 
kurssin ero muihin ei kuitenkaan ollut kovin 
suuri, vaan kaikilla eos-äänten osuus keikkui 15% 
tuntumassa. Kysymyskohtaisia eroja tosin löytyi. Jokainen viidennen ja kuudennen vuosikurssin 

opiskelija osasi kertoa onko kiinnostunut politiikasta, 
eikä näiltä vuosikursseilta tullut yhtäkään “en osaa 
sanoa”-vastausta tähän kysymykseen. Selvästi koulun 
käyminen siis lisää itsereflektiokykyä. 
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Hot or Not gone  POLITICAL

Politiikka ja muoti ovat lapsena erotetut sisaret. Muodin kautta pystymme hienotunteisesti tulkita monimutkaisia poliittisia 
ajatuksia eri näkökulmista, mutta samalla pukeutuminen on kautta aikojen ollut keino populismin ja kansankiihottamisen 

levittämiseksi. Muoti voi siis olla väline suunnittelijalleen tuoda esiin poliittisia näkökulmiaan, mutta samaten poliittinen merkitys 
voidaan maalata myös minkä tahansa vaatekappaleen päälle. Tämä toteutui esimerkiksi Yhdysvaltojen äärioikeiston ottaessa Fred 
Perryn keltamustat poolopaidat univormukseen. Tämänkertaisessa Hot or Not-kulmauksessa tutustumme siihen, miten kautta 
aikojen muotisuunnittelijat ovat käyttäneet alustaansa poliittiseen kannanottoon.

Teksti: Otto Makkonen

HOT

1900-luvun alun poliittista ilmapiiriä voi kuvata kaikkena muuna kuin rauhallisena. Ensimmäisen maailmansodan jättämän 
pettymyksen tuhkista alkoi fasismi nostaa päätään useassa maassa. Kansan mitta alkoi täyttyä omistavan luokan sorrosta, ja 

sodassa taistelleet ja kärsineet kansalaiset alkoivat vaatia parempaa kohtelua työpaikoillaan.
   Työläisoikeusliikkeen esiinmarssista ja kansan vallan kasvun hurmoksesta innostuneena nuori italialainen Ernesto Michahelles, 
taiteilijanimeltään THAYAHT, suunnitteli kuuluisan TuTa:nsa. Hän kutsui teostaan italialaiseen tapaan ”innovatiivisimmaksi ja 
futuristisimmaksi vaatekappaleeksi, joka on koskaan kehitetty italialaisen muodin historiassa”. Kyseinen vaatekappale oli varhainen 
versio haalarista ja jumpsuitista, jonka THAYAHT haaveili tulevan koko kansan käyttämäksi arkivaatteeksi sen ylivertaisen 
käytännöllisyyden vuoksi. Haalarista tuli lyhytaikainen muoti-ilmiö 
firenzeläisen ylimystön keskuudessa, mutta koko kansan hyväksyntää 
sen luoja ei koskaan ehtinyt nähdä. Kumpa vain Ernesto voisi nähdä 
espoolaisen päiväkodin pihan talviaikaan. Kansa on vihdoin löytänyt 
vaatteensa.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina länsimaiden poliittisen 
keskustelun kohteeksi nousi epätasa-arvo yhteiskunnan 

erilaisten toimijoiden välillä. Naisten asema yhteiskunnassa oli 
muuttunut mullistavasti sodan aikana paljon passiivisemmasta 
kodinhengetär-hahmosta aktiiviseksi B-26 pommikoneiden 
kokooja-hahmoksi ja täten myös osaksi sotatoimia ja yhteiskuntaa 
laajemmassa kuvassa. Suurentuneesta yhteiskunnallisesta vastuusta 
ei kuitenkaan saanut kiitokseksi suurempaa arvostusta, vaan 
työpaikalla naisia kohdeltiin yhä toisen luokan työntekijöinä. 
   Tähän työpaikan sisäiseen voimasuhteiden epätasapainoon nuori 
Yves Saint-Laurent loi ”Le Smoking”-smokin naisille. Tämä 
mursi osaltaan päättelykehän, jonka mukaan johtajan pitää olla 
mies, sillä johtoasemassa pitää pukeutua pukuun ja puvut ovat vain 
miehille. Saint-Laurent jakoi tyylikkään puvun edustaman voiman 
ja vaikutusvallan naisille ja voimaannutti näin osaltaan naisia 
hakeutumaan korkeampiin johtotehtäviin. 

Käytännöllisyys

Yhtenäisyys

Yves Saint Laurentin ”Le Smoking”-smokki
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Ihmisluonnon mitä erikoisin piirre on meidän taipumuksemme 
peilata itseämme ympärillä olevaan maailmaan ja sitä 

enemmän mitä tutumpi asia on kyseessä. Tämä piirre nostattaa 
henkeämme, kun näemme meidän näköisemme hiihtäjän 
voittamassa olympiakultaa, mutta samalla sillä on suunnaton 
voima vetää meitä pinnan alle, kun peilaamme itseämme 
90-luvun epärealistisen laihoihin malleihin. Siksi onkin niin 
tärkeätä, että esillä olevien ihmisten kirjo on mahdollisimman 
laaja ja edustaisi hieman jokaista kansalaista. 

NOT

Edustus

”Kumpa vain Ernesto voisi nähdä espoolaisen päiväkodin 
pihan talviaikaan. Kansa on vihdoin löytänyt vaatteensa.”

Mikään ei vetistä vuosikymmeniä kypsytettyä imagoa 
nopeammin kuin uusrikkaiden innostuminen brändisi 

tuotteista. Tästä viheliäästä taudista tietää harva enemmän 
kuin perinteikäs englantilainen muotitalo Burberry. 
  Burberryn rahvasmagneetiksi osoittautui 2000-luvun 
taitteessa sen kuuluisa ruutukuvio, jota muotitalon suureksi 
pettymykseksi heille sopimattomat kohdeyleisöt innostuivat 
käyttämään. Ikonista ruutukuviota alkoi toivottujen omistavaa 
luokkaa olevien sijaan kantamaan kunnialla erinäiset 
jalkapallohuligaani-ryhmittymät ja tosi-tv tähdet. Vastauksena 
uhkaavaan imagon halpenemiseen muotitalo päätti äkillisesti 
vetää markkinoilta kaikki ruudukolliset vaatteensa. Tätä 
voi pitää melko normaalina muotiteollisuuden temppuna 
imagonsa varjelemiseksi, mutta ironista tästä kaikesta tekee 
se, että Burberry itse aiheutti koko fiaskonsa. 

Kohderyhmänsä valitseminen

Yhtenä  muotiteollisuuden  seksuaali-  ja  sukupuolivähemmistöjen 
edustuksen tiennäyttäjänä pidetään ranskalaista Jean Paul 
Gaultieria. Yhtenä Gaultierin monista tuenosoituksista 
LGBTQ+-yhteisölle oli transmallien käyttö muotiesityksissään 
80-luvulta lähtien. Tämä oli silloin suuri teko, sillä esimerkiksi 
Suomessa homoseksuaalisuuden luokitteleminen sairaudeksi 
loppui vasta vuonna 1981 ja seksuaalisuuden tai sukupuoli-
identiteetin perusteella syrjiminen tuli laittomaksi vasta vuonna 
2011. Tällä pienellä eleellä Gaultier antoi äänekkään tukensa 
trans-yhteisölle ja näytti, että transsukupuolisilla on paikkansa 
muotialalla, kuten myös kaikessa elämässä laajemminkin.

   Ennen vuotta 1967 Burberryn nova-ruudukkoa löysi vain 
heidän takkiensa sisävuoresta, mutta huomatessaan ostajien 
himoitsevan kuosia, päätyivät he vuosi vuodelta lisäämään 
ruudukkoa useampiin tuotteisiin. Ennen täydellistä ruutu-
pannaa joka viides Burberryn tuote oli ruudukon peittämä. 
He sulloivat kämmenittäin ruudukkoaan kuosinälkäisille 
ostajilleen ja vasta kun koko käsi tuli syötyä alkoivat 
he panikoida mitä tuli tehtyä. Koko tilanne haiskahtaa 
läpikotaisin tekopyhyydeltä, jossa keskiluokkaisten rahat 
kelpasivat vain siihen saakka, kunnes brändi alettiin yhdistää 
enemmän heihin kuin ylimystön edustajiin. Tarinan opetus: 
pelaa typeriä pelejä, voita typeriä palkintoja.

Burberryn ikoninen ruutukuvio
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Poliittisilla liikkeillä ratsastaminen

Vuonna 2017 kulovalkean tavoin levinnyt #metoo-
liike ravisteli media-alaa ja toi kuuluvuutta ällöttävien 

kähmijöiden vaimentamille äänille. Valitettavasti muutosten 
tuulten siivellä pääsi loisetkin lentämään. 
   Tästä oiva esimerkki on Diorin kevään 2017-mallistoon 
kuulunut yksinkertainen valkoinen t-paita, johon oli painettu 
lause ”We Should All Be Feminists”. Vaikka ohittaisimmekin 
selvän yrityksen hyvesignaloida ja ratsastaa tuoreen 
naistenoikeusliikkeen aallolla, on kyseinen t-paita loputtoman 
tylsä tapa tuoda valoa tälle tärkeälle aiheelle ja huokuu laiskaa 
suunnittelua. Dior ja me kaikki tiedämme, että helpoin 
tapa myydä muotia on tehdä siitä helposti kenen tahansa 
lähestyttävää, mutta sen ei kuuluisi olla huippumuotitalojen 
tehtävä. Huippumuoti on huippumuotia, koska sen tarkoitus 
on haastaa ja viedä eteenpäin käsityksiämme kehojemme 
verhoamisesta kankailla. Painattamalla $710 maksavan 
t-paidan feministi-sloganilla Dior paapoo vain rikkaita ja 
yksinkertaisia oman elämänsä muotivaikuttajia. Krisu D pyörii 
jälleen haudassaan.

Onnistunutta politiikkaa ja muotia yhdistää se hienovarainen 
tanssi, joka aiheen ympärillä tulee tehdä. Jos tuot ajatuksesi 

liian suoraan esille, olet populisti, mutta jos taas kiertelet 
inspiraatiotasi liian kaukaa, haihdut höyrynä ilmaan muodin 
kartalta kuin avant garde-merkit, joiden mysteeristä konseptia 
kukaan ei murtanut. Tulee siis olla samaan aikaan säädyllinen 
mutta myös viehättävä. 
   Tähän tasapainoon ei kuitenkaan yksinäinen europoliittinen 
mielenosoittaja / runway-malli pystynyt kohua aiheuttaneessa 
välikohtauksessa Rick Owensin kevät/kesä 2016-malliston 
näytöksessä. Tämä 12 vuotta Rickin lavoilla kävellyt malli päätti 
protestiksi velkaantuneen Kreikan kehnoon kohteluun EU:n 
toimesta näyttää runwayllä kangaspalaa, johon oli kirjoitettu 
”Please kill Angela Merkel, not”. Kiitokseksi luvattomasta 
protestistaan ja näytöksen tahrimisesta mielenosoittajamme 
sai suudelman itse suunnittelijan metakarpaaleilta ja tuhdit 
huudot. Luulisi, että näinä päivinä tiedettäisiin, että ihmiset 
vastaavat negatiivisesti agendoihin, jotka pakkosyötetään heille. 
Jos nuorison haluaa aivopestä, pitää se tehdä vaivihkaa Tik 
Tok-algoritmin avulla.

Liian suora sanoma

”Krisu D pyörii jälleen haudassaan”

Runway-malli päätti osoittaa mieltään Rick Owensin 
näytöksessä vuonna 2016

Diorin ”We Should All Be Feminists” -t-paita
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Uusia työkaluja
sinunkin lääkäriuran

haasteisiin

www.osgenic.com
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MuistokirjoituksiaMuistokirjoituksia

Vietin juuri 27. syntymäpäiväni kantaen 
muuttolaatikoittain muistiinpanoja, oppikirjoja 
ja opiskelijahaalareita. Olin ehtinyt asua 
Medioma II:n vaatimattomassa mutta valoisassa 

kaksiossa Ruskeasuolla tasan viiden vuoden ajan. 
Vuosien aikana olen järjestänyt tutoretkoja, majoittanut 
vaihto-opiskelijoita kolmelta mantereelta, emännöinyt 
parhaimmillaan viikoittaisia dokumenttielokuvailtoja, 
kasvattanut habaneron taimia, ommellut sormet hellänä 
asusteita toogabileisiin, kirjoittanut työsähköposteja ja 
tieteellisen artikkelin käsikirjoitusta sekä kuunnellut 
kylvyssä etäluentoa. 
  
Tässä ajassa ja kodissa olen etsinyt niin aikuista kuin 
ammatillistakin identiteettiäni. Matkalla muuttoauto 
pyyhki lasilta lumisen tuulen kokoamaa kinosta ja minä 
kasvoiltani haikeita kyyneleitä. En ollut jättämässä taakseni 
vain kolmeakymmentäseitsemää ja puolta neliötä, vaan 
myös rikkaan ja merkityksellisen elämänvaiheen. 
  
Usealle oma Medioma on ollut pysähdyspaikka asuntojen 
välissä. Osalle se on minun tapaani ensimmäisen oma 
koti tai esimerkiksi pakopaikka päättyneen parisuhteen 
ja yhteisasumisen jälkeen. Eräs ystäväni nimittikin 
Paraistentien punatiilitaloja Ruskeasuon Heart break 
-hotelliksi.  

Itse vitsailin monesti, että jos asunto olisi vuokrattu 
yksityiseltä, olisin voinut yrittää ostaa asunnon omakseni. 
Tämä koti minun oli kuitenkin nyt luonnollisesti 
aika luovuttaa seuraavalle opiskelijalle. Sain apua 
luopumisprosessiin ja surutyöhöni, kun asunnon 
mahdollinen seuraava asukas oli minuun yhteydessä. 
Hän tiedusteli mahdollisuutta tutustua asuntoon ennen 
tarjouksen hyväksymistä. Niin vietimme keskiviikkoisen 
myöhäisillan tuokion minun entistä ja hänen tulevaa 
kotiaan tutkaillen. 

Vinkkasin, mikä laminaattilankuista liikkuu ja mikä kaappi 
toimii parhaiten cocktail-tarpeiden säilytykseen. Kerroin, 
kuinka onnellinen olin asunnossa ollut. Saatoin langeta 
myös muutamaan vanhemman opiskelijan paatokselliseen 
kehotukseen nauttia opiskelijaruoasta ja Mediomien 
edullisista saunavuoroista.  

Havahduin elokuun puolivälissä siihen tosiasiaan, että 
lääkärinurani viimeinen ensimmäinen koulupäivä oli 
koittanut. Heräsimme matkaseurueineni sen aamuun 
kesälomalta Lapista. Hyödynsimme etäopetusta ja 
venytimme kesälomaa mahdollisimman pitkälle ennen 
läsnäolo-opetusten alkua. Kuuntelimme työterveyden 
luentoa kuulokkeista kiiveten Levin huipulle ja 
osallistuimme ryhmäopetukseen Mäntyharjulta 
pikkuruisen vuokramökin kerrossängyltä istuen. Opetusten 
välissä syöksyimme etsimään geokätköjä sekä loppukesän 
kypsyttämiä puolukoita ja herkkutatteja. Jos olisin yhtään 
aiemmin oivaltanut opintojeni terminaalisen vaiheen, olisin 
varmasti pitänyt välivuoden jo yksin sopeutuakseni tähän 
väistämättömään ja toisaalta täysin odotettavissa olevaan 
elämänmuutokseen. En kuitenkaan ennättänyt ennen, 
kuin jo olinkin valmistautumassa OSCE:en ja kliiniseen 
lopputenttiin.  
  
Tuntuu absurdilta sanoa valmistuvansa pian lääkäriksi. 
Tämän Q-kautisen tullessa painosta lienen jo koonneen 
tarkistuslistan ja täyttäneen valmistumispyynnön. Olen 
ilmoittautunut publiikkiin ja palauttanut opiskelija-
Fleximini. Ehkä olen avaimen panttirahoilla käynyt 
lounaalla tai syönyt jäätelön Meikun Kallioilla. Ehkä olen 
päässyt viimeisestäkin muuttolaatikosta eroon.

Muuttourakan aikana sain havaita olevani erityisen 
taitamaton muuttaja, asunnon vaihtamisen amatööri. 
Kyselin ennalta useilta muuttojen karaisemilta ystäviltäni 
neuvoa koettelemukseen. Minua neuvottiin pakkaamaan 
yhteen laatikkoon muutamaksi päiväksi vaatteita, sukkia 
ja alusvaatteita. Näin voisin parantaa mahdollisuuksiani 
selviytyä. Minua myös ohjeistettiin käymään ajatuksella 
läpi kaikki pakkaamani, jotten tulisi kantaneeksi uuteen 
asuntoon, viidenteen kerrokseen, tavaraa, jolle minulla ei 
enää olisi käyttöä. Lisäksi luin New York Timesista, että yksi 
laatikko kannattaa varata esineille, jotka luovat muuttajalleen 
kodin. Esimerkkejä tällaisista tavaroista olivat muun muassa 
tuoksukynttilät, valokuvat tai merkityksellinen kahvimuki. 
Tämän laatikon avulla kotiutumisen siemen olisi helpompi 
kylvää. 
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Hätäännys väistyi, kun kiersimme asuntoa puhelimen 
taskulampun valossa – ihmetyksen vallassa. Uudessa 
osoitteessani minua odottivat parveke, kylpyamme ja oma ulko-
ovi. Keittiön ja kylpyhuoneen kiinteistä valaisimista hehkui 
lämmintä keltaista valoa, kun söimme tulikuumat munkkimme 
kylpyammeen lämpimällä reunalla istuen. 
  
Purkaessani omaa ja kumppanini omaisuutta uuteen asuntoon 
pidin kädessäni Mediomilla ja lääketieteellisessä tiedekunnassa 
viettämiäni vuosia. Asettelin kirjahyllyyn niin Junqueiran 
Histologiaa kuin Moorea ja Greyta. Huolella harkitut 
paikkansa löysivät myös punainen Akuuttihoito-opas ja 
ylvään mustakultainen Farmakologia ja toksikologia. Hyllyyn 
muodostui uusi fuusiokokoelma. Ripustimme lääkishaalarimme 
vieretysten eteisen kaappiin ja varasimme uuden saunavuoron. 
Olin onnistunut tuomaan entisestä kodistani olennaisen; alkoi 
tuntua hyvältä olla uudessa kodissa.  
  
Samaan aikaan toisaalla nuo lihasvoimin tyhjentämäni ja 
pieteetillä imuroimani 37,5 neliötä voivat parhaimmillaan 
toimia jälleen seuraavan opiskelijakollegan kasvun ja 
kypsymisen kehyksenä, näyttämönä uusille muistoille, jotka jo 
odottavat kokijaansa.  

Lopulta en konmarittanut, järjestellyt tai järkeistänyt 
omaisuuttani. En noudattanut ensimmäistäkään saamaani 
neuvoa tai ohjetta. En voinut hämätä itseäni kotiutumaan 
tarjoamalla limbiselle järjestelmälle tuttuja tuoksuja. Löysin 
myöhemmin yhteen laatikkoon sullottuna Aircast-nilkkatuen, 
neulontalankoja, teepusseja ja vuosien myötä arkistoimani 
Q-kautisen numerot. Lieneekö syynä pakkausratkaisuihini 
olleet perusteeton itsevarmuus sekä luotto omaan 
selviytymiseeni ja työmuistiin, tai ehkä muutto kognitiivisesti 
hyvin haastavana kokonaisuutena vain lamautti minut niin 
perusteellisesti. 
  
Muuttoa seuranneina viikkoina samoilimme kumppanini 
kanssa pahvilaatikkotornien välisillä kujilla ja seurasimme 
moninaisia johtolankoja kaipaamiemme ylellisyystuotteiden, 
kuten ruokalusikoiden tai hiusharjojen, perässä. Muutto on 
muistitesti, jonka rinnalla CERAD:kin on vain lapsekas 
puuhakirja. Näin ainakin koin, kun pyöräilin töihin 
Naistenklinikalle kesätakissa huhtikuisen räntäsateen 
sisuunnuttamana – jalassani jo toista viikkoa kantapäättömät 
sairaalasukat. Omiani kun en muuttolaatikoiden pohjalta ollut 
vieläkään onnistunut löytämään. 

Tyhjennettyäni entisen kotini havaitsin ilmassa saman 
omituisen hieman makean tuoksun, jonka olin haistanut joskus 
aikaisemminkin. Hetken hämmästeltyäni muistin haistaneeni 
sen asunnossa viisi vuotta aiemmin. Muistini palautti mieleeni 
saman jännittävän vieraudentunteen, jonka olin kokenut 
astuessani asuntoon ensimmäistä kertaa. Silloin oli ollut 
jo pimentynyt huhtikuun ilta. Olimme siskoni kanssa 
hakeneet LOATS:in toimistolta avaimet ja Lidlistä 
pakasteesta paistovalmiita vadelmamunkkeja. 
Oven avattuani käänsin valokatkaisijaa, 
mutta eteinen pysyi pimeänä. Katseeni 
hakeutui avuttomana katossa 
tyhjänä roikkuviin lamppujen 
kiinnityskoukkuihin.  

Ellamaija Kasanen



32

Psykon vastaanotolla

Politiikkaa kaikkialla

Politiikka-sanan alkulähde on Oxfordin englannin 
sanakirjan mukaan antiikin kreikan kielen sanassa polis, 
”kaupunki” ja siitä johdettu sana politiká tarkoittaa 

”kaupungin asioita”. Kansalainen on ”kaupungin asukki”, 
eli politēs, joten politiikasta kiinnostunut kaupunkilainen 
oli tuolloin kirjaimellisesti kiinnostunut omista asioistaan. 
Mielenkiintoista on, että nykyään globalisaation ja sosiaalisen 
median lonkeroiden myötä politiikka tuntuu olevan aika 
kaukana ruohonjuuritason vaikuttamisesta, vaikka toki meillä 
on tätä varten kunnallispolitiikka ja sitten erikseen globaali 
vaikuttaminen sekä ulko- ja maailmanpolitiikka. 

Tämän päivän politiikkaa voisi ehkä paremmin luonnehtia 
keskustelulähtöiseksi asioiden selvittelyksi erotuksena 
käytännön asioiden hoitamisesta. Kynnys osallistua polttaviin 
keskustelunaiheisiin on madaltunut, kiitos vanhan ystävän ja 
vihollisen, internetin.

Raitiovaunussa Meilahti-keskusta -välillä  saattaa sukeltaa 
hädin tuskin yläasteiän saavuttaneiden nuorten innostuneeseen 
puheeseen Venäjän ja Kiinan ulkopolitiikasta ja jo alkaneesta 
”Wöörld waar kolmosesta”. Muun muassa tämän tapaisten 
keskusteluiden lähteenä toimineet TikTok-vaikuttajat 
näyttäisivät onnistuneen maalaamaan suuria elokuvallisia 
teemoja ja saamaan lapset kiinnostumaan yllättävän 
teknisistä maailmanpoliittisista yksityiskohdista. Nykynuoret 
vaikuttaisivat ehkä sittenkin olevan enemmän kartalla kuin 
aikaisemmin on luultu, mutta toisaalta oman sijainnin 
läimäyttäminen poliittiselle kartalle näyttäisi olevan yhä 
enemmän ylhäältä tulevien vaikuttajien käsissä. Mielipiteiden 
muodostaminen ei kuitenkaan tapahdu askartelustudiossa 
leikkaa ja liimaa-tyyliin, vaan vaatii kyseenalaistavaa keskustelua 
ja asioiden syvällistä pohtimista.  

Tarkoittaako politiikasta kiinnostumaton ihminen yksilöä, joka 
ei itsekkäästi ole kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta 
vai voisiko osallistumattomuuden syynä olla rakenne, jossa 
yksilö on kasvanut? Apatia ei rohkaise toimintaan, jolloin 
status quo säilyy. Onko apatia opittua, opetettua? Kenen edun 
mukaista on se, että politiikka ei tunnu innostavan nuoria 
ihmisiä, vai onko kenenkään? Toisaalta nuoret vaikuttavat 
muilla tavoin, kuten esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla 
sekä suoremmin keinoin, kuten ilmastokysymyksissä 
kansalaistottelemattomuuden kautta. Poliittinen kenttä on 
oma maailmansa jargoneineen, opetellun mataline äänineen, 
ympäripyöreine toteamuksineen, tyhjine lupauksineen ja 
arvoristiriitoineen. Ja silti todellinen vaikuttamisen siemen 
itää paikoissa, joissa on sopivassa suhteessa idealisteja ja 
toppuuttelijoita. 

Teksti: Ada Määttä & Samir Verma

ja ei missään?
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Oma sukupolvemme tuntuu heränneen politiikkaan 
kertarysäyksellä. Sosiaalinen media toimii informaatiota 
salamannopeasti levittävänä linkona, jossa kiinnostuksen 
energialla pyörivät algoritmit paljastavat ennemmin tai 
myöhemmin jokaiselle tarpeeksi scrollaavalle sisällönkuluttajalle 
maailman piinaavat ongelmat yksilöllisesti räätälöidyissä 
kauhuskenaarioissa. Aikaisemmin etäiseltä tuntuneista 
muiden ihmisten ongelmista onnistutaan nyt rakentamaan 
jokaiselle relevantit arkielämän keskustelun aiheet: tarkemmin 
ajateltuna oma tieteellisesti ja teknologisesti ylikierroksilla 
käyvä todellisuutemme alkaakin muistuttaa enemmän Marvel-
elokuvaa.

Politiikasta puhuttaessa mainitaan usein vastuu yhteisistä 
asioista sekä epäitsekkäät pyrkimykset, mutta unohdetaan, 
että harva varmaan jaksaisi poliitikon vaativaa työtä, 
ellei olisi kiinnostunut ajamaan jotakin itselleen tärkeää 
asiaa. Poliittiseen osallistumiseen liittyy paljon tunteita ja 
ristiriitoja. Syystä tai toisesta aihe ei ole helposti lähestyttävä, 
vaikka todellisuudessa kyse on jokaista koskevien asioiden 
hoitamisesta. Käytä hetki politiikasta kiinnostuneen ihmisen 
stereotyypin kuvittelemiseen. Politiikan kenttä on Suomessa 
pitkään ollut miesvaltainen ja valkoinen, mikä on varmasti 
vaikuttanut siihen, ketkä kokevat poliittisen osallistumisen ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen omakseen.

Yleinen puuskahdus kuuluu: “Mä en tiedä politiikasta mitään, 
joten en halua ottaa kantaa tähän asiaan.” On huomionarvoista 
pohtia, kuka sitten tietää, ja kenen suusta äänekkäimmät 
kannanotot tulevat. Harva kuitenkaan on syntynyt poliitikon 
stressirypyt otsalla ja tekstiviestiskandaalit taskussa. 

Adjektiivilla “idiootti” on niin ikään kreikkalaiset juuret. 
Merriam-Websterin sanakirjan mukaan kreikan kielen 
adjektiivi idios tarkoittaa jonkun omaa tai yksityistä, erotuksena 
yhteisistä asioista. Voisiko jopa olla niin, että vahvaan 
yksilöllistymiseen opettava kulttuurimme voitaisiin rinnastaa 
antiikin kreikkalaiseen käsitykseen idiotismiin kannustavasta 
ympäristöstä? Toisaalta individualisoituneen kulttuurimme 
tunnusmerkkinä toimivat algoritmit saavat meidät lopulta 
ehkä sittenkin kääntämään katseemme yhteisten ongelmien 
pariin.  Toivottavasti maailman ongelmien katseleminen ei vain 
pysy elokuvallisena kokemuksena vaan muuttuu peliksi, jossa 
pääpalkintona on paremman huomisen rakentaminen.
 

Palstalla kirjoittaa psykologian opiskelijat

”Voisiko jopa olla niin, että vahvaan yksilöllistymiseen opettava kulttuurimme 
voitaisiin rinnastaa antiikin kreikkalaiseen käsitykseen idiotismiin kannustavasta 

ympäristöstä?”

Ada Määttä

Samir Verma
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Eurooppa oikealla puolella

Sota Ukrainassa on tuore, mutta juuret sille ovat näkyneet 
jo useiden vuosien ajan. Vuoden 2014 Krimin valtauksen 

jälkeen Ukraina tuntui jäävän muulta maailmalta unholaan, 
vaikka Venäjä oli jo silloin rikkonut toisen valtion suvereniteettia. 
Nyt ääni on joka puolella maailmaa muuttunut, erityisesti 
Euroopassa. Aikaisemmin Krimin valtaus oli vain Venäjän ja 
Ukrainan välinen kiista, nyt puhutaan jo sodasta Euroopassa. 
    Meille suomalaisille Ukrainan tilanne on tuntunut hyvin 
henkilökohtaiselta. Ei vain siksi, että Ukrainaa vastassa on 
naapurimaamme, vaan myös se, että olimme viime vuosisadalla 
samassa tilanteessa kuin Ukraina nyt kyseistä naapurimaata 
vastaan.  
     Tässä sodassa on paljon yhteistä sata vuotta sitten käydyn 
kanssa: Nationalistinen johtaja, jonka toimintaa muut 
Euroopan maat katsovat pitkään sormien läpi, kunnes eivät 
enää voi olla tekemättä mitään. Nytkään Krimin valtaukseen 
2014 ei reagoitu tarpeeksi voimakkaasti, vaan länsi alkoi toden 
teolla toimia vasta sodan puhjettua tänä vuonna. Joko muu 
maailma ei tuntunut osanneen ennustaa, ettei Putinille riittäisi 
Krimin kaltainen palanen tai sitten kukaan ei halunnut puuttua 
itseään uhkaamattomaan tilanteeseen.
    Toisaalta toivo siitä, että naapurimme olisi oppinut toisen 
maailmansodan jälkeen välttämään konflikteja on luonut ehkä 
tietynlaista valheellista hattarapilveä ympärillemme. Kolmas 
maailmansota on nuorten keskuudessa ollut vitsailun aihe, 
armeija taas hauska kasvamisriitti. Kenties halusimme kuvitella 
sotien olevan meidän osaltamme ohi, ja sivuutimme sen, ettei 
naapurimme ole muutenkaan pysynyt taisteluiden ulkopuolella, 
vaan on Naton kanssa sotkeutunut yhteen sun toiseen Lähi-
idän kriisiin.

    Sota takapihallamme sai kuitenkin maailman ottamaan 
isot keinot käyttöön, ja tosiaan osoittamaan, ettemme me 
hyväksy Venäjän perusteetonta hyökkäystä. Tilanne ei ole 
horjunut, vaikka Venäjä on vilauttanut jopa ydinasekorttia. Nyt 
olemme sentään toimineet sanojemme seurauksena, emmekä 
jättäneet syytöntä yksin. Monesti länsi onkin sekaantunut 
muiden maiden asioihin omaa etuaan hyödyntäen. Emme ole 
kuitenkaan tällä kertaa pysyneet vaiti, vaikka tilanne näyttää 
meille tukalalta. Mutta olemmeko edelleenkään tehneet 
kaikkea, mihin pystymme?
     Onko Ukraina siis eräänlainen esimerkki? Meillä on aina 
ollut tarvittavat keinot käytettävissämme, kun joku toinen 
maa alkaa toimia muiden maiden kustannuksella. Jos miettii 
vaikkapa uiguurien asemaa Kiinassa, emme ole tehneet 
läheskään voitavaamme ja tämä todistaa, ettemme ole edes 
yrittäneet todella auttaa tilanteessa. Jos todella kannatamme 
ihmisoikeuksien toteutumista, meidän pitäisi osoittaa se myös 
teoin. 
     Silmien sulkeminen tai edes sormien läpi katsominen ei 
ole ratkaisu. Reagoimattomuus on yleensä helpoin reitti, koska 
kukaan ei halua konfliktia itselleen. Vaikka länsimaiden täytyy 
muuttua paljon itsekin, meidän täytyy herätä siihen, että 
muiden maiden ongelmat saattavat alkaa koskettaa meitäkin. 
Olemme yrittäneet huutaa olevamme puolueettomina kuin 
Sveitsi konsanaan, mutta todellisuudessa olemme seisoneet 
hiljaisina hyväksyjinä konfliktissa kuin konfliktissa. Koska se 
mitä reagoimattomuus oikeasti tarkoittaa, on hyväksymistä. 
Siinä ei koskaan olla syyttömän puolella.

Teksti: Iida Ikkelä
Kuva: Paula Oulujärvi



35Uliana Tyllinen



36

Valmistuneiden terveiset

Tällä paltalla yhdistyy lääketieteen opiskelijoiden sekä jo virassaan ahertavien lääkäreiden kädet. 
Valmistunut antaa, oppiva kiittää.

Tällä kertaa terveiset antoivat Psykiatriaan erikoistuva 
Jouni sekä Neurologiaan erikoistuva Matti. Tämä 
parivaljakko on ollut mm. säveltämässä Kandidaatin 
Hymniä
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Paula Oulujärvi
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Nousussa

Laskussa

Suomen Nato-kannatus
Kasvaa aina vaan

Lähiluennot
Ekstrovertin juhlaa, introvertin tuskaa

Kesäloma
Moni lienee töissä, muistakaa kuitenkin 
myös levätä!

Rupla
Mitä syvemmälle Ukrainaan hyökätään, 
sitä syvemmälle sukeltaa

Koronakriisi
ks. lähiluennot

Kahvin hinta
Miten käy mocsun talouden??

Tapahtumat
Ks. lähiluennot

Sairaanhoitajien palkat
Toivottavasti

Professionalismi
Tästä lisää Q:n nettisivuilla muutaman viikon 
kuluttua

Maskit
Lojuvien maskien käyttökohteista kannattaa kysyä 
entiseltä päätoimittajalta Onni Jaskarilta
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