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Vasara on hyvä työkalu, kun 
pitää saada naula upotetuksi 
puuhun. Vasaralla ei kan-
nata maalata seinää. Vasara 
on ikävä laite, jos sillä lyö 
sormeen. Oikein käytettyinä 
lääkkeet ovat tärkeitä saira-
uksien hoidossa. Väärällä 
tavalla käytetyt lääkkeet ovat 
hyödyttömiä tai vaarallisia.

Lääke ei muuta tosiasioita
Monen psyykkisen sairau-
den hoidossa lääkkeet ovat 
keskeinen hoitomenetelmä. 
Psykoosissa oikean lääkkeen 
käyttö voi olla elämän ja 
kuoleman kysymys. Lääke 
vähentää sairauden vaikeita 
oireita. Mutta mikään lääke 
ei muuta tosiasioita, jotka 
ovat potilaalle tuottaneet ah-
distusta ja masennusta. 

Toivottavaa on, että vai-
kutetaan mielipahaa aiheut-
taviin, todellisiin seikkoihin. 
Joskus ratkaisuna toimii se, 
että potilas oppii suhtautu-
maan uudella tavalla. 

Elintapojen muutos
Diabetes, verenpainetauti ja 
korkea kolesteroli lisäävät 
verenkiertoelinten sairauksia. 
Niihin suurin osa meistä kuo-
lee. Ne olisivat ehkäistävissä 
yksinkertaisesti: vähemmän 
ruokaa ja enemmän liikuntaa. 
Tupakoinnin lopettaminen 
ja alkoholin käytön vähen-
täminen tai lopettaminen 
ylläpitävät terveyttä. Tämän 
tietää jokainen aikuinen.

Yltäkylläisyyttä riittää ja 
ihmiset ovat heikkoja. He 

Lääke – hoitava työkalu 
osaavissa käsissä

sairastuvat ja alkavat syödä 
lääkkeitä. 

Oikea diagnoosi 
– oikea hoito
Saksankielisessä Euroopassa 
tunnetaan ohje lääkäreille: 
ohne Diagnose keine The-
rapie, ilman diagnoosia ei 
mitään hoitoa. Hoidon tarve 
voi potilaalla olla, ja hoitokin 
on periaatteessa hyvää, mutta 
oikean diagnoosin puuttuessa 
ne eivät sovi yhteen. Se on 
maalaamista vasaralla. Näin 
hullusti käy lääketieteessä, 
kun virustautia lääkitään 
antibiootilla. Se on turhaa ja 
tehotonta, koska antibioottien 
vaikutus ei toimi virustau-
deissa. 

Rintakivun syy voi olla 
sepelvaltimotauti tai ruoka-
torven ärsytys. Sydänlääke ei 
suojaa ruokatorven pintaa, ja 
happolääke ei vaikuta sydä-
meen. Ei hoitoa ilman oikeaa 
diagnoosia. 

Yksikertainen 
on turvallista
Vanhusten sairaalahoidoista 
10-20% johtuu lääkkeiden 
haitoista. On kurjaa, että 
hoito aiheuttaa hoidon tar-
vetta. Mitä yksinkertaisempi 
on vanhuksen lääkitys, sitä 
vähemmän syntyy virhe-
mahdollisuuksia ja muita 
ongelmia. 

Tietoa lääkehoidosta löydät 
Synaptoreista.  
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Jyrki Joensuu, päätoimittaja. 
jyrki.joensuu@synaptori.fi

Pääkirjoitus

Ole kiltti
- älä haise

Vuonna 1976 haisin hieltä. Tein lääketieteen opin-
tojen lopputenttejä Sveitsissä, missä kesä oli histo-
riallisen kuuma. Asuin maatalon vintillä tiilikaton 
alla. Suihkua ei ollut. Kävin uimassa läheisessä 
Aare-joessa niin usein kuin kerkisin.

Ihmisen elämäntilanteet eivät aina suo mahdolli-
suuksia huolehtia optimaalisesti henkilökohtaisesta 
hygieniasta. Ihmisen suoliston tilanteet pakottavat 
joskus pieremään. On parempi pierrä kuin haljeta. 
Mutta sitä on vaikea hyväksyä, että ihmiset ehdoin 
tahdoin rupeavat haisemaan.

Hajuvedet ja muut sulotuoksut on tarkoitettu voi-
mistamaan ihmisen viehättävyyttä. Hyvällä tuurilla 
ihminen löytää sellaisen tuoksun, joka sopii hänen 
ominaishajuunsa. On myös tuoksuja, jotka toimivat 
yleispätevästi, esimerkiksi lavendeli. Kun vahvistaa 
tuoksuja, on otettava kansaihmiset huomioon. Se on 
sivistystä.

Tuoksu ei ole lemu
Voimakas kosmeettinen haiseminen ei ole viehkeää. 
Ehkä haisijan oma hajuaisti on turtunut tai muuten 
vaillinainen, ja hän ei itse tiedä, miten kauheaa lemua 
hän levittää ympärilleen. 

Varsinkin miesten kosmetiikkatuotteissa, dödöissä 
ja partavesissä on joitakin, jotka haisevat okset-
tavasti! Nimeltä mainitsemattoman naapurimaan 
naishenkilöt kaatavat ämpärillisen hajustetta päälleen 
lähtiessään kodin ulkopuolelle. He haisevat 10 metrin 
päähän vastatuuleenkin.

Tarkasta hajuaistista on hyötyä lääkärille. Diabetes, 
virtsatietulehdus ja munuaissairaus ovat diagnosoi-
tavissa hajun avulla. Stressaantunut ihminen haisee 
erikoisella tavallaan. 

Herkät ja yliherkät
Terveiden haisijoiden parissa hyvä hajuaisti on 
rasite, mutta se on vain riesa. On ihmisiä, joilla on 
erityinen herkkyys monenlaisille aistimuksille. Il-
miötä on vaikea todistaa tutkimuksilla, mutta heidän 
hyvinvointinsa kärsii tämän herkkyyden vuoksi. Se 
rajoittaa osallistumista sosiaaliseen elämään. Koska 
kenenkään ei ole välttämätöntä käyttää hajusteita, 
on kohteliasta ottaa herkät kanssaihmiset huomioon.

Vaikeampi ja ongelma on hajusteyliherkkyys, al-
lergia. Se voi täysin estää osallistumasta teatteriin, 
konsertteihin tai muihin tilaisuuksiin, joissa käy 
estottomia haisijoita. Junassakin viereen voi istua 
haisija. Allergisen täytyy pitää lääkitystä sen varalla.

Sopimattomat haisijat
Asiakaspalvelussa haisija on väärässä paikassa. 
Kaikkein sopimattomin on parfyymni-intoilija po-
tilastyössä. Potilaan oikeudet menevät työntekijän 
haisemisoikeuden ylitse. 

Ilmainen lahja 
voi olla toiselle ilo
Uutistori ja Synaptori ovat 
lukijoille maksuttomia. Ti-
lausmaksuja ei ole.  

Rajoitetusti ilmoituksia
Ilmoitusten tila lehdissämme 
on rajallinen. Emme julkaise 
koko sivun ilmoituksia. Muu-
tenkin jokainen sivu sisältää 
toimituksellista aineistoa, 
artikkeleita, siis muutakin 
kuin mainoksia.

Jotta voimme jatkaa jul-
kaisemista pitkäjänteisesti 
ja laadukkaasti, tarvitsem-
me lukijoita. Tässä asiassa 
lukijamme auttavat meitä 
helposti: Lehtiemme luke-
minen on parasta mitä niille 
voi tapahtua. 

Vinkki on lahja
Lukijat voivat myös tehdä 
sukulaisille ja tutuille oman 

lahjoituksensa, joka ei maksa 
mitään, mutta se ehkä tuottaa 
heille iloa. ”Lahja” on vinkki: 
- Kuulehan. Mahdatko tietää, 
että ilmaiset nettijulkaisut 
Synaptori ja Uutistori ovat 
olemassa. Parilla klikkauk-
sella ne ovat avattavissa luke-
mista varten, missä tahansa, 
milloin tahansa. 

Tulevaisuudesta kerron, 
että kumpikin päätoimittaja 
on 71-vuotias. Olemme kelpo 
kunnossa, mutta teoreettisesti 
on mahdollista, että emme 
jatka kirjoittamista ikuisesti. 

On ryhdyttävä huolehti-
maan jälkikasvusta, tulevista 
lehdentekijöistä. Ulkopuo-
lisia, uusia, valmiita osaa-
jia tuskin yhtäkkiä mistään 
putkahtaa. Mutta taittaja-
opiskelija on jo löytynyt! 

Hyvää tuuria on ropsahtanut, 
kun Synaptorin päätoimit-
tajan poika, Aleksi Joensuu 
on Lahden Taideinstituutista 
valmistunut kuvataiteilija 
AMK. Ja toiseksi onneksi - 
hän on ahkera. 

Aleksi on 25 vuotta tehnyt 
jokseenkin päivittäin taidetta. 
Kun kuvataiteellisia työ-
päiviä on kertynyt 9000, on 
selvää, että teoksia on paljon. 

Kaikkia ei ole myyty…
Aleksi on ottanut valo-

kuvat töistään. Koska hän 
on tehnyt kuvansa monilla 
eri tekniikoilla, hänelle on 
muodostunut valtava visuaa-
linen arkisto. Suurin osa on 
grafiikkaa. Kuvien käyttöä 
suunnitellessa ongelmana ei 
ole, löytyykö sopivaa, vaan 
miten osata valita vaihtoeh-
doista.

Aleksi Joensuun kuvat 



– 3 –SYNAPTORI

Riitelemisestä kirjoitin Sy-
naptoreissa 3 ja 4. Tämä on 
jatkoa. Sarja päättyy nyt.

 
9. Kroonistuneen 
riitelyn käsittely. 
Joskus riidan aiheet ovat 
kestokulutustavaraa. Jos 
ei nimenomaan herkutella 
kestoriidalla, vaan siitä kär-
sitään, taktiikassa on vikaa. 

Kun riiteleminen jatkuu 
saman kaavan mukaan, tus-
kin jankkaaminen samoilla 
vuorosanoilla muuttaa ti-
lannetta. Jos riiteleminen on 
kivaa, jatkatte sitä maailman 
tappiin, ja lopetatte tämän 
lukemisen. 

10. Vaihdetaan käsittely-
tapaa radikaalisti. 
Vaimo nalkutti kymmenen 
vuotta miehelleen: ”Miksi 
et keskustele?” ”Pitää kes-
kustella enemmän. Miksi et 
keskustele?” 

Annoin ohjeen: - Lupaa 
miehellesi, että kahteen viik-
koon et pyydä keskustele-
maan. 

Viikon päästä mies kysyi: 
”Mistä sinä haluat keskus-
tella?” 

Mikä on riitelyssä energian 
lähde? Onko se asia, josta 
riidellään, vai onko se val-
tataistelu!

Jos pääasia onkin mää-
rääjän rooli, riitaan riittää 
mitätön syy.   

11. Kokoustekniikka.
Riitelytilanne on kokous. 
Monissa kokouksissa asiat 
eivät edisty, kun osallistujat 
eivät tiedä tavoitetta. 

Työssä ja politiikassa on 
aikaa rajattomasti, yksityis-
elämässä aika on arvokasta. 

Riidellessä kysytään, mi-
hin tämä johtaa? Miten teem-
me päätöksiä? 

Riitelemisen taito on parisuhteen perusta

12. Tulokseton riita 
menee hukkaan.
Ajatellaan. Aviopari on yh-
dessä pitkään ponnistellut 
ja saanut tuloksia, vaikkapa 
oman kodin. 

On outoa, jos heidän riite-
lystään ei tule tulosta. Riita 
menee hukkaan. 

Hyvän riidan tuloksena 
riitelijät onnittelevat toisiaan! 
Tulihan asia puiduksi. Nyt 

jatketaan yhteistä rakenta-
mista. 

13. Riidan päättäminen.
Jos riitelijät jaksavat riidellen 
valvoa pari vuorokautta, he 
voittavat työehtosopimus-
neuvottelijat, nuo hyväpalk-
kaiset riitelemisen ammat-
tilaiset.   

Amatööri-riitelijä käyttää 
kahta konstia:

Kuuntelee toista. Aidosti, 
hitaasti, harkiten.

Myöntää olevansa vää-
rässä, jos on. Itsetunto kestää 
sen tunnustamisen. Se on 
voitto, saavutus.

Virheen tunnustamista ei 
koskaan saa käyttää väärin! 
Jos tekee niin, toinen ei enää 
myönnä mitään.

Hyvää tekee myös anteeksi 
pyytäminen. 

Otamme mieluusti vastaan ehdotuksia kiinnostavista aiheista. 
Kestämme myös kritiikkiä, joka on aina tervetullutta, sillä se 
parhaiten auttaa tekemään entistä parempia lehtiä. 

Emme julkaise viestien lähettäjän tietoja, paitsi jos hän 
eritysesti sitä haluaa. 

Uutistorin ja Synaptorin sähköpostiosoitteet löytyvät leh-
distä ja kerrataan tässä:
kari.mustonen@alueuutistori.fi
jyrki.joensuu@synaptori.fi

Uutistorin aiheet ovat alueellisia ja ajankohtaisia, mutta eivät 
kertakäyttöisiä. Jos esimerkiksi kiinnostaa muistella, millai-
nen oli yrittäjien viime kesän risteily, Uutistorilta löytyy. 

Synaptorin kaikissa numeroissa on juttuja, jotka ovat 
aina ajankohtaisia, esimerkiksi Vaarana paikka-sarja, tai 
Yhden Euron kokki, tai Huolettomuusohjeet. 

Päijät-Median etusivulta löytyy arkisto, ja sieltä klikkaa-
malla aikaisemmat Synaptorin numerot. 

Lehtiemme sivukoko on tarkoituksella A4. Kiinnostavan 
tekstin tulostaminen sopiviin tarkoituksiin onnistuu kätevästi. 

Arkisto on kirjastoPalautetta ja ehdotuksia
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Jyrki Joensuu: Tietoisku lääkkeistä 

Dosetin täyttäminen

  
Rynnäkkökiväärin ja revol-
verin lataaminen toiminta-
kuntoon on yksinkertaisem-
paa kuin dosetin täyttö. Jos 

potilailleen lääkereseptejä 
kirjoittavat lääkärit kokei-
lisivat dosetin lataamista, 
he antaisivat yksinkertaisia 

annosteluohjeita! 
Tärkeää! Dosetin huolel-

linen täyttäminen on paljon 
vaivattomampaa kuin doset-

tiin väärin laitettujen tablet-
tien kaivelu ja siirtely!

Vain yksi lääke kerrallaan käsittelyyn. Tässä annos on yk-
sinkertainen, yksi tabletti aamulla. Se voidaan merkitä myös 
näin: 1+0+0. 

Kun tämän lääkkeen tabletit on laitettu oikeisiin lokeroihin, 
foliopakkaus ujutetaan alkuperäiseen pahvipakkaukseen ja 
se viedään talteen.

Foliot ovat samannäköisiä, ja usein myös tabletit ovat melkein 
samanlaisia. Jos dosettia ei täytä järjestelmällisesti, syntyy 
sekaannusta ja virheellisiä annosteluja. 

Seuraava lääkevalmiste jaettavaksi. Rauhallisesti, järjes-
telmällisesti tämänlääkkeen tabletit laitetaan oikeisiin loke-
roihinsa.
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Lääkkeet säilytetään kaapissa. Ei ikkunalaudalla, johon päi-
vä porottaa. Ei yöpöydällä, mistä ne putoilevat tai joutuvat 
lasten suuhun.

Mitäs nyt! Foliota painaessa tabletti singahti vauhdilla ulos ja 
lensi lattialle. Pöydän alla kontatessa laskut menevät sekaisin, 
ja voi tulla virheitä. Siksi järjestelmällisyys on tärkeää. 

Jos annostelu on yksinkertainen, yksi tabletti illlalla, ja dosetin 
täyttäjä tottunut, voi viikon annokset laittaa sarjana lokeroihin.

Oho! Tuli vahingossa laitetuksi 2 tablettia, vaikka piti laittaa 
yksi. Ylimääräisen tabletin kaivaminen lokerosta on hankalaa. 
Erikoisen vaikeaa se on, jos lokerossa on monta erilaista 
tablettia! Silloin on parasta sulkea kaikki muut lokerot ja tyh-
jentää tämä väärin täytetty lokero. Se onnistuu kääntämällä 
koko dosettilaatikko pöydälle ylösalaisin. 

Tässä tipahti tabletti väärään lokeroon. Sen saa ehkä pois 
kaivamalla tai kuin edellä kuvattiin. 

Onneksi olkoon. Dosetti on viikoksi käyttövalmis. Fiksu lääkäri 
on välttänyt keskipäivän annoksia. Useimpien lääkkeiden 
käytössä riittää annostelu kerran tai kahdesti päivässä. 
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Vaaraksi määritellään tilanne, joka voi aiheuttaa ihmiselle tapaturman. Tilastollisesti ovat koti ja sen ympäristö vaarallisinta 
aluetta. Toiseksi vaarallisinta on mennä töihin tai kouluun. 

Työsuojelua on harrastettu 1800-luvulta saakka. Työnteko on melkein yhtä vaarallista kotona puuhailu. Töihin lähtiessä 
ei tiedä, kuinka kurjassa kunnossa pääsee kotiin.

Vaaran paikka

Työpaikka näyttää laadukkaalta. Ergonomiaan on satsattu: 
on pehmusteita pöydällä ja tuolissa käsinojat. 

Möhömahalle tarkoitettu pöydän ”kolo” ei 
hyödytä. Tuolin käsinojat estävät pääsemästä 
lähemmäs. Työntekijä yrittää irrottaa käsinojat.
 Ei onnistu. Työntekijälle tarjotaan ”näyttöpääte-
laseja”. Ne eivät hyödytä, monitori jää liian 
kauas. ”Näyttöpäätekiikari” tilataan.

Työntekijä saa tietokoneohjelman toimimaan puolessa tunnissa. Hän yrittää lukea 3 mm korkuista tekstiä kuvaruudulta. 
Sitä ei voi siirtää lähemmäs, koska hyllytaso monitorin alla on liian kapea. Katso ylempi kuva.
Työntekijä menee rähmälleen. Näppäimistön ja hiiren käyttö on hankalaa, mutta hänellä on sisua. 
Niskakipu muuttuu klo 14 aikaan päänsäryksi, joka jatkuu kotona ja estää nukahtamisen. Näin käy, kun joutuu vaaran 
paikkaan.
Työntekijä sai vuonna 1994 valtakunnallisen palkinnon ergonomian kehittämisestä. Se ei nyt auta. 1990-luvulla hän teki 
Työturvallisuuskeskukselle koulutusvideoita näyttöpäätetyön ergonomiasta. Ei ole iloa niistäkään. 



– 7 –SYNAPTORI

Yhden euron kokki -halvalla hyvää
Tällä palstalla Yhden euron kokki esittelee ruokareseptejä, 

joita noudatettaessa aterian hinnaksi tulee yksi euro. 
Reseptit on suunniteltu neljälle hengelle valmistettaville aterioille. 

Yhden euron kokki keittää tuplakahvit
Mitä suomalaiset olisivat 
ilman kahvia? Kaikenlaisia 
hölmöjä kysymyksiä mieleen 
tuleekin. Ainakin suoma-
laiset olisivat sairaampia, 
sillä kahvi on terveysjuomaa. 
Kahvi ehkäisee vanhuuden 
höperyyttä ja verenkiertos-
airauksia. Kahvi kohentaa 
mielenterveyttä. Monilla 
kahvi edesauttaa säännöllistä 
kakkaamista, joka myös on 

eduksi mielenterveydelle…
Lääkkeillä on yksilöllisiä 

haittavaikutuksia, ja onpa nii-
tä kahvillakin. Jotkut ihmiset 
ovat herkkiä kofeiinille. He 
saavat siitä sydämen tykytys-
tä, levottomuutta, vapinaa ja 
vatsan koivertelua. 

Yksilöllisyys ilmenee kah-
vin vaikutuksessa unen saan-
tiin. On ihmisiä, jotka tarvit-
sevat iltakahvin saadakseen 

unta. Joidenkin ei pidä juoda 
kupillistakaan klo 16 jälkeen, 
jos haluavat nukahtaa ennen 
puolta yötä. Parasta on uskoa 
omia kokemuksia. 

Kofeiinimyrkytystä ei ta-
vallisesta kahvista saa, mutta 
instant kahvi voi yllättää. Pari 
ruokalusikallista pikakahvin 
pulveria kupilliseen vettä on 
iso kofeiinipaukku. Hyvä on 
muistaa, että kahvin piristävä 

vaikutus saadaan yhdestä 
tavallisesta kupillisesta, eikä 
se siitä kummene, jos kahvia 
kittaa enemmän. 

Yksi kaikille yhteinen kah-
vin vaikutus on rahan meno. 
Yhden Euron kokki on ni-
mensä mukaisesti pihistäjä. 
Hän keittää suodatinkahvia 
kahdet satsit kerralla ja yhden 
hinnalla.   

Yhden Euron Kokki laittaa keittimeen lisää vettä. Hän oh-
jaa veden valumaan suppilon reunoille.

Kuuma vesi valuu keskeltä suppiloa jauheen läpi.

Jauheen reuna-alueet jäävät niukalle vedelle. Joskus 
näkee tässä pulverin olevan kuivaa! Siitä ei ole saatu irti 
mitään. 

Nyt kaikki jauhe kastuu ja luovuttaa ihanat aineensa kan-
nuun. Ja juodaan tuplakahvia!
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Synaptorin päätomittaja Jyr-
ki Joensuu ja Valkeeniemi-
kirjan tekijä ovat yksi ja 
sama henkilö. Jyrki toimii 
myös erikoislääkärinä psy-
kiatrian poliklinikalla, paitsi 
silloin, kun hän esittelee Jan-
ne Valkeeniemeä kirjames-
suilla tai kirjoittaa juttujaan 
Synaptoriin. 

92 000 ihmistä tutustui 
tuhanteen esiintyjään ja kym-
meniin tuhansiin teoksiin. 
Koko tapahtuma on liian 
valtava. Kirjaan tutustumi-
nen tapahtuu viipyillen, tuu-
maillen, keskustellen. 

Meillä oli trustivapaiden 
kustantajien (J&K Joensuu 
Oy) ja vapaiden kirjailijoi-
den (Jyrki Joensuu) osasto 
hyvällä paikalla. Tapasimme 
ihmisiä, jotka olivat kiinnos-
tuneita kirjasta. 

Useille tapahtuma näytti 
olevan suoritus, jonka kes-
keinen sisältö on rivakka lä-
pikävely. Normaali ihminen 
ei jaksa kiinnittää huomiota 
hirveän moneen asiaan tuntia 
enempää. Julkkisten esiin-
tyminen on myös tärkeää, 
vaikka Räikköstä ja Loiria 
ei näkynyt. Sofi Oksasen 
edustavat kasvot komeilivat 

Helsingin kirjamessut keräsi 92 000 kävijää

Usein ihmiset kysyivät suorasukaisesti: - Mistä kirja kertoo? -  Mikä siinä on pääasia? 
Hmmm. Kirjassa on 680 sivua. Vastasin, tärkeintä on sekä – että. Päähenkilö on sekä taitava ja aikaansaava ammattilai-
nen, että myös vaikea työkaveri, ja ihmisenä erehtyväinen ja haavoittuva. Sekä – että.

10 metriä korkealla bande-
rollilla.

Herää kysymys: onko ta-
pahtuma ajautunut suuruuden 
ihanteessaan hakoteille? Pi-

täisikö järjestää lukemisesta 
kiinnostuneille useita pieni-
muotoisia tapahtumia, joissa 
tarjotaan tilaa älyllisille kes-
kusteluille? Taidanpa pistää 

pystyyn sellaisia Lahdessa.
Kristiina Joensuu huolehti 

yhden messupäivän osastos-
tamme. 


