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Pötyhöpö on niin tärkeä 
ilmiö, että tulemme Synap-
torin kotisivulle laittamaan 
linkit aikaisempiin pötyhö-
pö-juttuihin. Ne ovat aina 
ajankohtaisia. Kotisivujen 
päivittäminen lienee valmis 
maaliskuun 2020 lopussa. 

Pötyhöpöä malliksi
Miksi Synaptorissa kirjoite-
taan pötyhöpöstä, kun jul-
kaisu profiloituu tiedettä, 
taidetta ja järkevää arkea 
esitteleväksi? – Taas saitte 
esimerkin pötyhöpöstä: 
”profiloituu”. Sanavalinta on 
pötyhöpöä! 

”Profiloituminen” tarkoit-
taa ”kohdentua”, ”personoi-
da”, ”asemoitua”, ”määrittää 
kohderyhmä”, ”sijoittua”, 
”määritellä”, ”positioida”, 
”asemoida”. 

Jos profiloitumisella pitäisi 
tarkoittaa määritellä, niin 
miksi ei sitten määritellä? 
”Profiloituu” vaikuttaa hie-
nommalta!  Lisäksi lauseen 
merkitys muuttuu epäselväk-
si profiloitumisen erilaisten 
tulkintojen vuoksi. 

Teennäistä pötyhöpöä ovat 
myös personoida, asemoitua 
ja varsinkin positioida. 

Ei pikkumaisuutta
Pötyhöpön etsiminen ja pois-
taminen viestinnästä eivät ole 
saivartelua. Viestinnässä on 
tärkeintä, että asiasta muo-
dostetaan selkeä sanoma, 
jonka vastaanottaja ymmär-
tää yksiselitteisesti. 

Pötyhöpö pilaa asiallisen 
viestinnän. Seurauksena on 
väärinkäsityksiä ja käsittämi-

sen puutetta, tehottomuutta, 
vahinkoja. Mutta hienolta 
pötyhöpö voi kuulostaa. 

Toivottomuus
Poliitikkojen pötyhöpö loi-
tontaa kansan demokratiasta. 
Höpinöistä ei saa tolkkua. 
Turhauttaa, kun yrittää seu-
loa höpövirrasta asiasisältöä. 

Raivostuttaa, kun ei löydä 
todellisuutta. Alkaa epäilyt-

tää – ja syystä kyllä - että 
tarkoituksena ei olekaan ker-
toa tosiasioita, vaan hämärtää 
niitä. Ollaan kertovinaan 
vaan.

Toivottomuuden tuloksena 
kiinnostus politiikkaan vähe-
nee. Siihen aktiivisesti osal-
listuvien joukko pienenee, 
ja päädytään harvainvaltaan. 
Pötyhöpöllä pilataan demo-
kratia. 

Aleksi Joensuun puupiirros. Sekamelska, josta erottuu huulia, 
silmiä, sormia ja korvia, jalka. 
Pötyhöpöstä ei voi muodostaa selkeää käsitystä. 
Se on asiallisen viestinnän rappio, ja tappio.  

Päätoimittaja 
Jyrki Joensuu

Postiosoite 
ja käyntiosoite
c/o Alex Grafix 
Galleria
Mariankatu 15
15110 Lahti
jyrki.joensuu@synaptori.fi
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Edellisen numeron jälkeen 
Synaptorin lukeminen on 
lisääntynyt 200%. Kännyk-
kää ja tietokonetta käytetään 
lukuvälineenä fifty-fifty. 
Tabletilla lukevien osuus 
on 3%. 

Synaptoria voi lukea kän-
nykällä. Mutta se on suunni-
teltu ”lehdeksi”, jossa on pi-
tempiä juttuja ja isoja kuvia. 

Näppärä kännykän käyttäjä 
liikkuu Synaptorin sivuilla 
kuin kala vedessä, mutta 
hän jää lehden hyviä ominai-
suuksia vaille. Ensinnäkin, 
palasista koostuvaa kokonai-
suutta on vaikea hahmottaa. 
Tätä havainnollistan kuvilla. 
Ensin poiketaan toiseen pa-
lapeliin.

Potilaskertomusten 
heikkous

Terveydenhuollossa on siir-
rytty sähköisiin potilastieto-
järjestelmiin yli 20 vuotta. 
Siirtyminen jatkuu… Hyvä 
olisi ollut valmis aikoja sit-
ten.

Sairaaloissa, poliklini-
koilla ja avohoidossa olen 
käyttänyt 7-8 erilaista oh-
jelmaa. Toiset niistä ovat 
eri tavoilla huonompia kuin 
toiset. Yhteistä kaikille, ja 
iso eroavaisuus paperisiin 
potilaskertomuksiin verrat-
tuna, on tirkistely. 

Mikään ei poista tätä to-
siasiaa: Potilaan tietojen 
omaksuminen ja hyödyn-
täminen oli ennen hel-
pompaa. Minuutissa levitin 
työpöydälle, siis pöydäl-
le, potilaan tiedot. Saman 
asiamäärän keräämiseen 
koneelta menee tunti, ja ko-
konaisvaltaisen käsityksen 

Millainen laite, sellainen lukukokemus

Tämä on kuvattu vessapaperihylsyn 
läpi. Se rajaa ympäristön pois. 
Ilmassa roikkuu tuttu ongen koho. 
Missä on vapa, ei voi tietää.

Garda-järven pohjoispäässä on 
kaupunki nimeltä Riva. Kuva on otettu 
sinne vievän tien varrelta? 
Rajoittuneesta näkökentästä johtuen 
Rivan paikkaa ei voi tietää. 

Kuvattu hylsyn läpi. Jossain on portti, 
jäätyneen järven rannassa ilmeisesti.

Luovutaan putken läpi katsomisesta. Nähdään kaikki kerralla, kokonaisuus.

Katsotaan kauempaa ja laajemmin. Asioiden yhteydet paljastuvat. Vaikka kuvassa ei näy 
muita rakennuksia, ne ovat todennäköisesti olemassa. Etualalla on käytöstä poistunut 
kanootti, jossa kesällä kasvaa kukkia. Rivaan ja rantaan mennään polkua pitkin. 
Pihalla täytyy olla lapsia, koska portin lisäksi ranta on aidattu. 
Tämän katsoja havaitsee muutamassa sekunnissa. Jos hän keräisi putken läpi pikku paloista 
koostuvan tiedon, häneltä menisi paljon aikaa, ja silti kokonaisuus jäisi epäselväksi.
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muodostamiseen kuluu puoli 
päivää. 

Tehokkaassa lääkärintyös-
sä muodostetaan kokonais-
valtainen käsitys potilaan 
tilanteesta. Se sujuu huonosti 
- ei onnistu -  tirkistelemällä 
tietoja postikortin kokoisista 
palasista. 

Seurauksena tästä on, että 
potilaan tärkeistä tiedoista 
jää paljon käyttämättä.  
Ja sen seurauksena tehdään 
virheitä ja toimitaan tehotto-
masti, esimerkiksi toistetaan 
samoja tutkimuksia turhaan. 
Suunnitelmallisuus, johdon-
mukaisuuden punainen lanka 
katkeaa. 

Monet potilaat ovat huo-
manneet, että hoitava lääkäri 
on hänen asioistaan ihan 
pihalla. Psykiatriassa po-
tilaan kertomus on elämän 
mittainen. 

Valkeeniemi tiesi

Janne Valkeeniemi-romaa-
nissa esitän potilastietojär-
jestelmien periaatteelliset 
heikkoudet, joita Janne ku-
vasi maisemia maalaillen. 
Ne eivät kohene tietokonei-
den kapasiteettia lisäämällä. 
Eikä auta koneiden kärrää-
minen ympäri potilashuo-
neita. Ongelma on valtava 
tietomassa, jota ihminen 
kykenee selaamaan vain 
pinnallisesti. 

Kirjan loppuselkkauksessa 
Janne ja sen kaveri laittoivat 

Näkyy hienoa hirsiseinää. Ehkä niistä kyhäisi aitan. Katon sortuminen viestittää, 
että seinät ovat saaneet vettä ja mädäntyneet, vaikka pinta ehjältä näyttäisi. 

Tämä kuvasarja kertoo rajoittuneen 
havainnoinnin ongelmasta. 
Samalla se kuvastaa pötyhöpön 
muotoa, valehtelemista niin, että 
todellisuudesta esitetään vain osa. 
”Harkinnassa hirsirakennuksen 
siirtäminen vierasmajaksi tai 
aitaksi? Kuten kuvasta näkyy, 
se on hyvin säilynyt.”

Sisäistetty näkemys hirsimökin soveltuvuudesta panee harkitsemaan, 
onko sen ostamisessa järkeä. Katsotaan kuitenkin ulkoa vielä.

sairaalan tietojärjestelmät 
kaaokseen. 

Tämä mielikuvitukseni 
tuotos toteutettiin Lahdessa. 
Toivottavasti ideat eivät ol-
leet peräisin kirjastani. 

Kertauksena tärkeää: Pala-
sina vastaanotetut tiedot eivät 
järjesty ihmisen mielessä ko-
konaisuuksiksi, joiden hah-
mottaminen on välttämätöntä 
todelliselle ymmärtämiselle. 
Siksi toivon lehti-tyyppisille 
julkaisuille menestystä.

Muuten, eikö ole hassua, 
että viihteen seuraamiseksi 
ihmiset hommaavat metrin 
mittaisia monitoreja, ja tie-
toa omaksutaan kämmenen 

kokoisina palasina? Ei se 
onnistu, eikä ole väliäkään, 
jos ymmärtämisellä ei ole 
merkitystä. 

Kännykälle 
se mikä sille sopii

En käytä sanaa ”älykännyk-
kä”, koska laitteella ei ole 
älyä. Puhutaan mobiilista. 
Se on vallannut markkinat, 
mutta tämä jää välivaiheeksi 
lukemisessa. 

Tullaan huomaamaan, että 
mobiili sopii tuhanteen tar-
koitukseen, mutta ei varsi-
naiseen lukemiseen. Siihen 
se on yksinkertaisesti epä-

käytännöllinen. 
Ennustan, että läppäristä 

kehitetään kevyempi malli, 
jonka kuvaruutu on uuden-
laisen telinratkaisun avulla 
helppo sijoittaa mihin vain 
– kuin lehti tai kirja.

Kännykän käyttäjät löytä-
vät laitteelleen uusia, hyö-
dyllisiäkin tehtäviä. Känny-
köille riittää markkinoita, kun 
yhteiskunta pakottaa niitä 
käyttämään yhä enemmän. 

Mobiilin käyttäjä voi Sy-
naptoreista etsiä kiinnostavia 
juttuja, joiden lukemisesta 
hän kunnolla nauttii, kun 
pääsee oikean lukulaitteen, 
ison kuvaruudun ääreen.   
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Pötyhöpön tyyppejä
Olen ujuttanut suomenkie-
leen sanaa pötyhöpö. Se on 
alun perin amerikkalainen 
Bullshit, joka suomeksi kään-
nettiin hevonpaskaksi. 

Pötyhöpön esittäminen 
suullisesti tai kirjallisesti 
on paskanjauhantaa. Pöty-
höpö on nätimpi sana, joka 
toivottavasti edesauttaa sen 
tarkastelua. Jokaisen kan-
salaisen pitää oppia tunnis-
tamaan pötyhöpö! Tämä ei 
ole mielipide, vaan kyseessä 
on jokaisen kansalaisen oma 
edunvalvonta.

Valtaosa pötyhöpöstä on 
harmitonta, merkityksetöntä. 
Sitä vastaanottaessa ainoa 
tappio on ajan kuluminen 
hukkaan. On myös pötyhö-
pöä, kylmäveristä huijausta, 
johon retkahtaminen aiheut-
taa suuria menetyksiä.

Minulle tarjottiin äskettäin 
10% provisio, kun autan 
siirtämään pankkitalletuksen, 
jonka arvo on 3,5 miljoonaa 
dollaria. Pistin viestin heti 
roskapostiin. Monet terve-

järkiset ihmiset ovat tällaisiin 
langenneet!

Median tykästyminen pö-
tyhöpöön voi johtua siitä, 
että sinsilmäiset suomalaiset 
ovat tottuneet luottamaan 
painettuun sanaan. 

    
Pötyhöpöä on 
monentyyppistä

Voidaan erottaa kymmen-
kunta erisorttista pötyhöpöä, 
mutta päätyypit ovat tässä:

1. Tyhjä pötyhöpö. Keski-
kaljabaarissa tikusta tehdään 
asiaa, ja face bookissa kom-
munikointi enimmäkseen 
lörpöttelyä.

2. Valehöpö. Totuutta vää-
ristellään tietoisesti ja taita-
vasti tai ainakin röyhkeästi. 
Valepötyhöpön profeetta on 
Trump.

3. Pöhöhöpö. Esiintyy 
mainoksissa ja politiikassa. 
Hanke esitetään tärkeämpänä 
kuin se on. Lahdessa esi-
merkkejä ovat Word Games 
ja Green City. Kattaisen tilaa-

ma filosofi Himasen Suomi-
analyysi oli samaa sarjaa.

Miten tunnistetaan?
Yleiskuvaus sopii kaikkiin 

pötyhöpön muotoihin. To-
dellisia höpötarinoita luette 
kaikkialta. Maakuntalehdestä 
jää pari sivua jäljelle, jos 
se jättää höpön julkaise-
matta. – Tarkkaavaisuutta, 
hyvä lukija! Oliko äskeinen 
lause totta? Vai oliko se mi-
nun keksimääni valehöpöä!  
Heinäkuussa 2019 Etelä-Suo-
men Sanomissa julkaistuista 
ministerien lausumista tuotti 
vaikeuksia löytää yhtään mi-
tään muuta kuin höpöä. Tulen 
käyttämään niitä pötyhöpön 
esimerkkeinä jatkossa.

  
Höpö ei ole todellista

Pötyhöpössä sanotaan mitä 
tahansa! Jos se vain vai-
kuttaa asialliselta ja jopa 
fiksulta. Mutta kun pysähtyy 
pohtimaan, mitä oikeasti tuli 
kuulleeksi tai lukeneeksi, 
huomaa, että höpöpuheessa 

mikään ei ole todellista. 
Siitä ei saa otetta.

Pötyhöpössä 
omia käsitteitä

Havainnollistan lauseella: 
Asiantuntijaverkostot sy-
vätiivistävät mahdollisuus-
erojen tasomuotoja. Näin 
väitti korkean tason asian-
tuntija A-studiossa. Miltä 
kuulostaa?

Koska pötyhöpö ei ole 
totta, ei ole merkitystä, pys-
tyykö kukaan viestiä ym-
märtämän. Tavoitteena on 
vain luoda kuvitelma, että 
esitetään jotain fiksua.

Tee koe!

Rakas lukija, tee pieni ko-
keilu. ”Rakas” oli valepöty-
höpöä, koska en minä sinua 
rakasta. 

Asiantuntijaverkostot sy-
vätiivistävät mahdollisuuse-
rojen tasomuotoja. Lue lause 
muutamaan kertaan. Alkaa 

Keskikaljabaarissa pötyhöpö on viatonta ajankulua, kunnes humalaiset höpöttäjät riitaantuvat jääkiekko-ottelun tuloksesta, 
menevät ulos ja alkavat hakata toisiaan.
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vaikuttaa yhä hienommalta. 
Opettele se ulkoa. 

Ota työpaikan kahvipöy-
dässä se puheeksi: - Suo-
men pärjääminen globaa-
lissa osaamisympäristössä 
tulee perustumaan tällaiseen 
periaatteeseen: Asiantunti-
javerkostot syvätiivistävät 
mahdollisuuserojen taso-
muotoja.  

Ja sitten kysyt, mitä kuu-
lijasi ajattelevat. Jos joku 
erehtyy tunnustamaan, että 
hän ei ymmärtänyt mitään, 
katsot halveksivasti. 

Osoita kuitenkin armolli-
suutta: - Ymmärrän. Nopeu-
tuvan digitalisaation viiteke-
hyksessä mukana pysyminen 
vaatii monilta liikaa. 

Valehtelu on ok

Elämme totuudenjälkeistä 
aikakautta. Kun totuus on 
sellainen, että mielekästä, 
merkityksellistä työtä ei kai-
kille riitä, keksitään tekotyö-
tä. Koska sellainen työ ei ole 
todellista, pitää keksiä sille 
merkitys -  eli valehdella. 

Valehtelussa edellä kävi-
jöihin kuuluu konsultoin-
tibisnes. Turha on ryhtyä 
moralisoimaan. Valehtelu 
on laajasti hyväksyttyä, ja 
kansalaiset ovat siihen so-
peutuneet.

Ennen vanhaan oli ka-
malaa, jos ihminen jäi jul-
kisesta valehtelusta kiinni. 
Nyt suhtaudutaan, että sel-
laista sattuu. Rangaistuksen 
sijaan valehtelija jää pal-
kalliselle valehtelupalkki-
olomalle, jota nimitetään 
sairaslomaksi. Kun hän palaa 
ihmisten ilmoille toverei-
densa pariin, he empati-
soivat. - Voi, miten olet 
kärsinyt. Kyllä me tuemme.  
Valehtelua ei tarvitse pelätä. 
Anteeksi saa, jos viitsii pyy-
tää – ja pyytämättäkin. Kan-
nattaa aina valehdella, jos se 
on henkilökohtaisen tai oman 
ryhmän edun mukaista.

Suomessa on uutta täysin 
huoleton suhtautuminen va-
lehtelemiseen. Siitä koituu 
ylimääräistä työtä ja vaivaa, 
kun mihinkään ei voi luottaa. 

Hankkeen valepötyhöpö
 

Pannaan yhteiskunnan ra-
hoi t tama hanke  a lu l le 
valheellisin tiedoin. Kus-
tannusarvio valehdellaan 

Yliluonnolliset kokemukset ovat pötyhöpön muoto, josta ei kannata kinata. 
Ne ovat totta alan harrastajille.

Terveysfoorumin aihe syksyllä 2019 oli ylidiagnostiikka ja 
ylihoitaminen. Ongelmia ei syntyisi, jos kaikkeen olisi varaa, 
niin taloudellisesti kuin henkilöstömitoituksen kannalta. 
Ei voida ikuisesti jatkaa niin, että ensin päätetään, 
ja sitten ihmetellään, mikä on mahdollista.
Terveydenhuollon priorisoinnista on keskusteltu. 
Kuka hoidetaan, ja kuinka täydellisen hyvin? Kenet jätetään 
hoitamatta, ja missä vaiheessa hoito lopetetaan?
Osallistujien nähtäväksi esitetty teksti on kuitenkin pötyhöpöä. 
Ei noin epämääräisiä toimintoja ja tavoitteita voida 
konkretisoida. Jos ajattelee hienon tekstin sisältöä, 
ei mistään saa otetta. 

kolmannekseen siitä, mitä 
on tiedossa. Saadaan luotta-
mushenkilöiden päätös syn-
tymään, ja aloitetaan homma. 

Sitten, oho, yllätys! Huo-
mataan totuus. Hanke mak-
saa paljon enemmän. Koska 
siihen on jo satsattu, sitä 
ei peruta eikä keskeytetä. 
Luottamushenkilöt päättävät 
lisärahoituksen, ja tilan-
ne selitetään pötyhöpöllä.   
Ketään ei syytetä eikä ran-
gaista yhteiskunnan verora-
hojen väärinkäytöstä, kos-
ka valehtelu on normaalia. 
Päijät-Hämeessä Kimolan 
tarpeettoman kanavan kun-
nostaminen on esimerkki. 7 
miljoonan hanke tuli mak-
samaan yli 20 miljoonaa.  
Hattulan elitistinen koulu-
rakennus, sama epäsuhde. 
Helsingin metro… 

Pötyhöpö on ajanut Suo-
men valtion hirveään vel-
kaantumiseen, joka jatkuu, 
koska pötyhöpön kierrokset 
kiihtyvät. 

Uusia pötyhöpöjä

Sukupuolineutraliteetti on 
pötyhöpöinen uudissana, 
koska ikinä ei ole missään 
ollut sukupuolineutraaleja 
olentoja. Ei eläimiä, ei ihmi-

siä. Siksi sellaiset keksittiin 
2000-luvun Suomessa. 

Etanat näyttävät epäseksik-
käiltä. Pötyhöpöä. Etanoilla 
on molempien sukupuolten 
vehkeet, ja sen myötä seksis-
sä tuplariemu. 

Suomalaiset synnyttävät 
liian vähän. Tietenkin, kos-
ka valtakunnan ylin johto 
rääkyy, että sukupuolia ei 
ole. Siittämiseen ja raskaaksi 
tulemiseen tarvitaan suku-
puolia. 



– 6 – SYNAPTORI

Visiitillä sairaalassa
     On hyvä tietää, mistä kustannukset tulevat
Harva oikeasti ymmärtää, 
mitä ei ole omakohtaisesti 
kokenut. Vain potilaat tie-
tävät, millaista on nauttia 
sairaalan palveluista. Minulla 
on potilaan roolista mel-
ko vähän omaa kokemusta, 
mutta palveluiden tarjoajana 
olen toiminut vuodesta 1969. 
Silloin työskentelin sairaala-
apulaisena ja mielisairaan-
hoitajana.

Kehitys on jatkunut 
Seurasin yhden potilaan vai-
heita nykyaikaisessa suur-
sairaalassa, Päijät-Hämeen 
keskussairaalassa lokakuussa 
2019. Alkuperäinen vertailu-
kohtani samassa sairaalassa 
oli 40 vuoden takaa. Vuonna 
1979 työskentelin siellä sisä-
taudeilla apulaislääkärinä. Ei 
ole muuten sitäkään titteliä 
enää olemassa.Olen aina sai-

raaloissa päivystänyt paljon.
Uusi päivystysyksikkö, 

ensiapu, oli laajentunut ja 
upea! Ambulanssi ajoi taloon 
sisään! Ennen vanhaan poti-
laita kannettiin hetki ulko-
salla. Uutta tekniikkaa näkyi 
kaikkialla. Lattiaan laitetut 
pitkät värijuovat ohjasivat 
ihmisiä oikeisiin paikkoihin. 

Tiedot kulkivat
Potilas sai käteensä valkoi-
sen niminauhan. Kun hoitaja 
suuntasi sitä kohti tunnis-
tuslaitteen, se välitti oikean 
henkilön tiedot tietojärjestel-
mään sinne minne piti. 

Kainaloon ei laitettu kuu-
memittaria, vaan potilaan 
korvaan tuikattiin suppilo 
hetkeksi. Verenpainemittarin 
mansettia kukaan ei pumpan-
nut. Laite mittaili omin päin 
paineita ja laittoi lukemat 

talteen. Monitori hänen ta-
kanaan piipitteli protestiksi 
potilaan hitaalle pulssille. 
Potilas kertoi, että syke 45/
minuutti on hänellä normaali.

Hoitajat ja lääkärit puhui-
vat ja koskettelivat häntä 
ihmisten tapaan. He kirjoitti-
vat tietonsa jossain koneelle. 
Potilas ei nähnyt kenenkään 
tallentavan asioita paperille. 
Ainoa paperi, johon hän 
tutustui, oli vessapaperi, ja 
siihen ei kirjoitettu mitään. 

Kun potilas vietiin vuoteel-
la osastolle, potilaskansiota ei 
raijattu sinne mukana hänen 
jalkojensa välissä. Tiedot 
olivat jo perillä. Vuoteeseen 
asettuminen sujui nopean 
tekniikan avittamana. 

Tuskin kohde huomasi, 
kun perustutkimukset tulivat 
minuutissa tehdyksi keskellä 
yötä.

Kokemattakin jäi
Aamulla potilas katseli huo-
neensa kattoa. Siellä näkyi 
kiskoja. Mahtaako tuota pit-
kin kulkea mikään kunnolla? 
Huteralta näyttää.

 – Se on kätevä potilaiden 
siirrossa, hoitaja sanoi.

Totta vie! Rataa pitkin 
potilasta kiikutettiin kyl-
pyhuoneeseen ja takaisin! 
Onnekseen tämän potilaan 
liikuntakyky riitti vessaan 
pääsemiseen.

Potilas alkoi tajuta, mistä 
laitoksen suuret investoinnit 
ovat johtuneet, vaikka hän 
tiesi nähneensä vain kapean 
suikaleen tästä kompleksista. 
Pääosa hänen havainnois-
taan liittyi henkilöstön ajan 
ja rasitusten säästämiseen. 
Potilaan suhtautuminen digi-
talisaatioon muuttui myöntei-
semmäksi.

Kiskorata ulottuu käytävälle 
ja kyjppäriin.

Hoitaja antoi luvan ottaa kuvan hänestä ja laitteista.
Tuo on selvästi henkari. Siihen ei ripusteta takkia 
vaan potilas. Ei kauluksesta vaan valjassysteemillä.

Kaikkea ei ole digitalisoitu.

Risteyksestä pääsee kiskoja pitkin 
vain oikealle. Muuten potilas voisi 
harhautua vaikka osaston ulkopuo-
lelle kahvilaan seikkailemaan.
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Yhden euron kokki löysi jogurttiaarteen

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. 

Jugurttia ja joitakin muita 
tahmeita ruokia myydään 
pahvipakkauksissa. Valin-
nanvaraa kaupan hyllyillä 
riittää niin, että parasta on 
sulkea silmät ja ottaa um-
pimähkään jotain. Muuten 
joutuu purkkirivistöjen äärel-
lä kuhkimaan iltaan saakka. 

Jos jogurtin valinnassa 
haluaa ohjenuorakseen jotain 
ottaa, se voisi olla sokerin 
määrä. Makeimmissa ju-
gurteissa on 130 grammaa 
sokeria litrassa!  

Yhteistä purkeille on ma-
koisan aineksen jääminen 
sisään, ja sehän on sellaista 
mitä YEK, Yhden euron 
kokki ei hyväksy. 

Sitä paitsi pahvipakkauk-
silla hän lämmittää taloaan  
Ne eivät ne kunnolla pala, 
jos ovat puolillaan jugurttia. 
Taitavat puu-uunin hiukkas-
päästötkin lisääntyä. 

Purkki poikki 
ja jogurtti suihin

Saksilla YEK leikkaa purkin 
poikki. 

Yläosaan on jäänyt mel-
koinen saalis. Kyllä sitä oli 
yritetty kaataa kuppiin, ja 
pidettiin purkkia suuaukko 
alaspäin. Mutta sinne jäi, 
kunnes lusikka sen kaapi.

Purkin alaosasta YEK löysi 
jugurttiaarteen, melkein desi-
litran hyvää tavaraa. 

Pakkaukseen meinasi jäädä 
yli 10% jogurtista. 

Pienellä vaivannäöllä ruo-
kahävikki hävisi ja talousra-

haa säästyi. Purkin kaapimi-
nen oli pikku juttu.

Lukijan 
havaintotesti

YEK ei tee kirjoitusvirheitä, 

muuten kuin tarkoituksella. 
Tässä vuorottelevat o ja u, 
jogurtti ja jugurtti. Kumpikin 
on oikein. Selkeintä olisi, että 
käytettäisiin joka paikassa sa-
naa jukurtti, koska sillä taval-
la se kumminkin äännetään. 
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Suurteoksen painos myydään loppuun 
Kirja on ainutlaatuinen teos.

Siinä on vika: Siitä saa upeita koke-
muksia ja tietoa, vain jos sen lukee.

Sopiva annos Valkeeniemeä on 
1 luku päivässä. Kuukaudessa kirja 
on luettu, ja saa aloittaa lukemisen 
uudestaan. On kuulemma 
kolmannella lukemisella parasta!

Vakavaa sisältöä
Kirjassa käsitellään ajankohtaisia 
lääketieteellisiä aiheita:
Psykiatrian nykyinen tilanne
Masennuksen hoidon menetelmät
Paniikkihäiriön hoitaminen
Kriittisyys lääkehoitoja kohtaan
Hoitohenkilön persoonan merkitys

Miehen ja naisen suhteet
Rakkaus, joka voittaa kaiken, 
paitsi Jannen vaatimusta tieteen 
rehellisyydestä 
Uskottomuus, joka on kestettävissä
Parisuhde ilman rakkautta
Rakkaus avioliiton ulkopuolella
Myönteinen suhtautuminen seksiin

Huumori
Kirjassa on noin 500 ”vitsiä” 
Poliisi vie sairaalan päivystävän 
lääkärin alastomana 
terveyskeskuksen päivystykseen
Päivystävä lääkäri pidätetään 
rehjuisena 10 km päässä sairaalasta, 
kun häntä luullaan rosvoksi
Psykiatri ja hänen entinen potilaan-
sa saattavat sairaalat kaaokseen 
hakkeroimalla tietojärjestelmän

Päähenkilön ristiriitaisuus
Valkeeniemi on älykäs, laajasti 
osaava, luotettava
Valkeeniemi on hölmö
Hän on ammatillisesti huippu
Valkeeniemi töpeksii 
yksityiselämässään
Valkeeniemi pitäytyy faktoissa
Valkeeniemi irrottelee fantasioissa
Valkeeniemi pitää itsensä kunnossa 
ja ryyppää liikaa

Erno Paasilinna kirjassa 
Yksinäisyys ja uhma: On elettävä 
elämä, josta syntyy kirjailija. 
Jyrki Joensuu hoiti ensi kertaa 
potilaita mielisairaanhoitajan 
sijaisena vuonna 1969. 
Joensuu vastaanotti potilaita 
erikoislääkärinä psykiatrian 
poliklinikalla 31.12.2019.  

Joensuulla on myös 5 muuta 
ammattia. Hänen elämästään riittää 
aineksia kirjoihin.

Janne Valkeeniemi  Lääkäri, ihminen kirjassa on 680 sivua. 

Ei pidä kauhistua suurta sivumäärää.
Tekstityyppi on selkeää, ja sanat ja lauseet soljuvat. 
Lukijalle energiaa antaa myös nauraminen monta kertaa. 

Tekijä poisti teoksen tavallisten kirjakauppojen myynnistä 2019. 

Verkkokauppassa sujuvasti 
35 euroa toimituskuluineen

https://www.jannevalkeeniemi.fi/tilaukset


