
Olen juuri  s i irtymässä 
Lastenklinikalta eläkkeelle ja 
väistämättä ajatukset ristei-
levät eletyssä työelämässä. 

On kulunut 40 vuotta sekä valmistu-
misesta lääkäriksi että kotiutumisesta 
Lastenklinikalle, siitä vahvasta tun-
teesta, että tänne minä jään. 

Opiskeluaikana alkuun vahvimpa-
na suosikkina mielessäni oli ihotau-
dit, ja hakeuduinkin ensimmäiseen 
lääkärin työpaikkaani Lappeenrantaan 
ihotautilääkärin kesäsijaiseksi. Jakson 
päätteeksi sain kunnon kosketuksen 
lastentauteihin matkustaessani huike-

assa vesirokossa ta-
kaisin kotiin, viikkoa 
ennen hääpäivääni, 
tartuttaen taatusti ju-
nanvaunullisen verran 
vesirokkoa eteenpäin. 
Hääpäivään tarvittiin 

elämäni vahvin meikkikerros. Junalle 
vastaan tullut sulhanen oli jo ehtinyt 
hermoilla, ”ettei kai nyt ton näköisen 
kanssa kukaan voi naimisiin mennä… ” 
Lopulta häät saatiin vietettyä onnelli-
sesti. Nuoren opiskelijaparin talouden-
pito nojautui paitsi opintolainaan, myös 
eri klinikoilla tehtyihin yövuoroihin 
vaikeasti sairaiden potilaiden vahtina. 
Valvominen on aina ollut helppoa, joten 
se sujui kätevästi muun elämisen ohella. 
Pian huomasin, miten paljon mukavam-
paa oli vahtia vaikka miten sairasta lasta 

verrattuna esimerkiksi pelottaviin, isoi-
hin pankreatiittimiehiin aikuispuolella. 
Lastenklinikka tuli täten tutuksi jo en-
nen lastentautien kurssia, joka vahvisti 
erikoisalani valintaa edelleen.  

Pienetkin sattumat voivat ohjata aja-
tuksia. Arpaonni oli suosinut minua heti 
alfa-kurssin alussa ja pääsin mukaan yh-
teen Pohjois-Karjala -projektin viikon-
loppuun. Untuvikkomedisiinarille oli 
mahtavaa olla ”mukana tutkimuksessa”, 
toisin sanoen ottamassa vastaan kesä-
lahtelaisten virtsanäytteitä.  Lasten-
kurssin päätteeksi pyysin ryhmäopetta-
jaltani neuvoja ja kontakteja ”johonkin 
tutkimusryhmään”. Siitä avautui portti 
lasten maailmaan, niin kliiniseen kuin 
tutkimustyöhönkin. 

Elämästään on hyvä tehdä itselleen 
sopiva, jos mahdollista.  Eikä ihan kaik-
kea ole pakko sulloa päällekkäin. Val-
mistumiskesänä 1978 kurssikaverini 
hämmästelivät ja lähes paheksuivat, kun 
pidin kokonaisen kuukauden lomaa, 
”valmistuminenhan siirtyy kuukaudel-
la!”  Olimme mieheni kanssa saaneet 
vanhan kuplavolkkarin ja kiertelimme 
sillä Pohjoismaita, valmistumisviiveestä 
piittaamatta… 

Erikoistuvalle itselleni nostan hattua 
elämän aikataulujen priorisoinnista, 
mitä nykyhektisessä elämässä tuskin 
pystyisi toteuttamaan. Perhe-elämän 
pikkulapsivaiheen ja väitöskirjan ajoit-
taminen yhteen, ilman päivystyksiä 
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tai sairaalatyötä takasi ihanteellisen 
aikatauluvapauden ja samalla mahdol-
lisuuden nauttia omista pikkulapsista. 
Ja karonkassa professori Perheentuvan 
lupaus klinikkapaikasta  ”milloin tahan-
sa se sinulle sopii” takasi tulevaisuuden! 
Parhaiten erikoistumisvaiheesta pääsi-
kin nauttimaan, kun kotona ei enää tar-
vinnut valvoa vauvo-
jen kanssa. 

Todellinen elä-
mänlaatu punnitaan 
arjessa. ”Arkionnen-
maan prinsessa ” oli 
mieheni minulle antama lempinimi 
ruuhkaisimpina päivystys- ja erikoistu-
misvuosina.

Lastentaudit erikoisalana on huikai-
sevan monipuolinen ja laaja. Erikoistu-

essa suurin piirtein joka jakson jälkeen 
olisi halukas erikoistumaan juuri kysei-
seen alueeseen vielä perusteellisemmin. 
Uusi mahdollisuus ammatinvalintaan 
uran eri vaiheissa on hieno etuoikeus. 
Työ lasten parissa on antoisaa, aitoa, 
palkitsevaa ja sydämellistä. Kipeät lap-
set yleensä paranevat, ja vaikeasti sai-

raiden hyväksi tehdään 
kaikki mitä voidaan. Ja 
lasten vanhemmat ovat 
aikuiskontakteja lai-
dasta laitaan. Moneen 
erikoisalaan, kuten las-

tentauteihinkin, on halutessaan helppo 
kytkeä myös opetustyötä, mikä vasta 
virkistävää ja itselle opettavaista on-
kin. Oma opettamisinto alkoi jo ennen 
kandiaikaa, jolloin sai mukavaa lisätie-

”Uusi mahdollisuus ammatin-
valintaan uran eri vaiheissa on 
hieno etuoikeus.

nestiä kiertämällä kouluissa pitämässä 
tupakka- ja alkoholivalistusta. Kuulija-
kunta vaihtui ajan myötä muun muassa 
kosmetologikouluun, sairaanhoitaja-
opistoon ja kandikursseille.

Valitsisin lastentaudit oikopäätä 
edelleen erikoisalakseni. Erikoisala-
ni.fi ehdotti minulle kolmea keske-
nään yhtä sopivaa alaa: lastentaudit, 
keuhkosairaudet+allergologia ja liikun-
talääketiede. Parhaatpa niistä ovat ol-
leet juuri lastentaudit, lasten allergolo-
gia ja lasten keuhkosairaudet.
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