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Erikoistuvan palsta

Työstä ja sen tekemisestä

Työnteko on juopottelevien kansanluokkien kirous. – Oscar Wilde

Vieroksun työtä vaikka muut sen tekisivät. – Mark Twain

Onks pakko jossei taho? – Jope Ruonansuu

Miia Melkoniemi
miia.melkoniemi@pshp.fi

Olen pitkään ajatellut, että mikäli kohtai-
sin äkkirikastumisen vaikka lottovoiton 
muodossa, en jättäytyisi työelämän ul-

kopuolelle kokonaan. Ei sillä, että riski tämän aja-
tuksen testaamiseen käytännössä olisi kovin suu-
ri, kun en juuri koskaan lottoa, ja todella rikkai-
ta sinkkumiehiäkin on Suomessa kovin vähän tar-
jolla.

Ajattelen nimittäin, että raha on vain osa työs-
tä saadusta palkasta. Tärkeä osa tietysti, sitä ei so-
vi vähätellä. Työntekoon liittyy onneksi myös mui-
ta palkitsevia puolia, kuten mahdollisuus itsensä 
kehittämiseen, itsensä hyödylliseksi kokemiseen ja 
tylsistymisen välttämiseen. 

Jouduin syksyllä yllättäen pitkähkölle sairaslo-
malle. Alkuun oli ihan mukavaa nukkua pitkään 
aamuisin anestesialääkärin kroonista väsymystä 
pois. Tehdä kotona kaikkia niitä pikkujuttuja, joita 
lykkää töissä ollessaan hamaan tulevaisuuteen ajan 
ja energian puutteessa. Sain luettuja kirjoja, joita 
olen pitkään halunnut lukea, mutten vain ole jak-
sanut. 

Väsymyksen väistyttyä ja kämpän alettua ol-
la kunnossa aloin todella kaivata takaisin töihin. 
Kun mainitsin asiasta töissä oleville kollegoille, he 
kummeksuivat minua kovin. Tämä oli ymmärret-
tävää, sillä jokainen heistä oli raskaan päivystys-
alan edustaja keskellä työntäyteistä syksyä. Minä 

kuitenkin kaipasin jo päästä tekemään jotain kä-
silläni, käyttämään harmaita aivosolujani potilai-
ta miettiessä.

Huomasin kuitenkin, jopa hieman yllätyksek-
seni, kaipaavani eniten työkavereitani. Värikkäitä, 
ystävällisiä kollegoitani, hoitajia, lääkintavakseja, 
jotka päivittäin saivat minut hymyilemään ja nau-
ramaan. Ja joskus harvoin hiiltymään ja puremaan 
hammasta koettaessani pitää kommenttini omana 
tietonani.

Alun perin olin ajatellut kirjoittaa tälle palstal-
le oman kannanottoni käynnissä olevaan keskus-
teluun päivystyksen uudelleenjärjestelystä. Päivys-
tysasia on mielestäni erittäin tärkeä ja uskon, et-
tä keskustelu siitä asiasta jatkuu vilkkaana ja kai-
vattuja muutoksia saadaan aikaan. Silti en aio kir-
joittaa siitä aiheesta enempää, vaan haluan käyttää 
mahdollisuuden ja kiittää lämpimästi kaikkia työ-
tovereitani siitä, että pidän työstäni niin paljon.

Anestesiologia ja tehohoito erittäin kiehtovaa, 
vaativaa ja palkitsevaa, ja minun on vaikea kuvi-
tella tekeväni mitään muuta työkseni. Töistä pois-
saolo ja lepo kuitenkin kirkastivat minulle yh-
den asian; paras osa työtäni ovat työtoverini. 

Työ on siunaus joka näyttää kiroukselta. – 
Lawrence Durrell
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LMA™– helppoutta hengitystien hoitoon
Larynx-maski on helppo ohjata potilaan nieluun ilman laryngoskooppia ja

äänihuulten näkemistä. Tämä riittää varmistamaan turvallisen ilmatien.

LMA-tuoteperhe

• ProSeal

• Fastrach

• Classic

• Unique

• Flexible

• UUTUUS Supreme

LMA International B.V. on vuonna 1988 perustettu yritys, joka toi

markkinoille brittiläisen Dr. Archie Brainin kehittämän LMA -laryngealmaskin.

Nyt LMA-tuoteperhettä myydään yli 100 maassa.

Finnanest_4_2006.indd   1 12.9.2006   10:43:13




