
Toimitus  OHLK,Oulun yliopisto / hammaslääketieteen laitos 

Postiosoite  PL 5281, 90014 Oulun yliopisto 

Ota yhteyttä www.OHLK.fi (kilta -> hallitus ja isännistö) 

 

 

 

 

 

Vol. 9 
30.11.2015 

 

 

 

  



 



Kuspi 
Julkaisia 

Oulun 

Hammaslääketieteen 

kilta ry 

 

Toimittaja 

Mikko Tilja 

 

Juttuja 

kirjoittamassa 

Silja Lahti 

 

 

 

 

 

 

 

www.OHLK.fi 

 

 

Sisältö 

00 – Ajankohtaista 

Mitä denttarin tulisi tietää juuri nyt 

04 – Kotimaan uutiset 

Mitä Aapistiellä tapahtuu 

12 – Ulkomaan uutiset 

19 – Urheilua 

25 – Viihdeuutiset 

27 – Ilmoitukset 

 

 

 

Antoisia lukuhetkiä  



 

 

 
 

Tiedän mitä teit MAALISKUUSSA!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saatte vielä oikein isännän kädestä. 
 
  



FUKSIT 2015 

Uudet opiskelijat ovat aloittaneet viisi ja puoli vuotisen aherruksensa. He ovat osoittaneet 
aktiivista luonnettaan heittäytymällä haasteisiin, näyttämällä todellisen luonteensa ja yhtään 
häpeilemättä. Tämä asia näkyi myös Hailuodon fuksi excursiolla, jonne lähdettiin edellisvuosista 
poiketen peräti 60-paikkaisella bussilla. Fuksit täyttivätkin bussin erittäin kiitettävästi ja olikin 
lähellä, etteivät kaikki tarvittavat matkaoppaat olisi mahtuneet mukaan.  
 

 
Hailuodossa vietettiin mukava ilta perinteikkäin menoin: hyvää ruokaa, pientä kisailua, upeita 
maisemia, live musiikkia, makkaran paistoa, saunaa, uintia ja muuta perin suomalaseen tyyliin 
sopivaa aktiviteettia. Säät todellakin suosivat matkaa, eikä reissua ole näin hyvissä olosuhteissa 
viety läpi ainakaan viiden viimevuoden aikana. Tietenkin opettajiakin piipahti paikalla, tällä kertaa 
valitettavan pieni otanta, mutta laatu korvasi määrää. 75% opettajista oli kliinisen vaiheen 
opettajia, joihin uudet opiskelijamme törmäävät uudelleen viimeistään kolmannen vuoden aikana.  
 Saapuipa paikalle myös yksi denttari, yksimoottorisella purjeliitokoneellaa. Samaista 
propellimoottoria starttailtiin vielä illan mittaan, mutta turvallisesti maan pinnalla, yrityksenä 
saada notskiliiteri vetämään. Hormihan hönkäsi alkuun kaikki savut pirtin puolelle, koska 
savupiipun pellin ”juttu” oli lauennut ja pelti oli joko kiinni tai kiinni, asennosta riippuen. 
Propellista ei siis avuksi ollut, mutta onneksi apu (Pekka) oli puhelimen päässä ja saimme vihiä 
kuinka hormiin saisi uuden ”jutun”, jolla savu kulkisi taas oikeaan suuntaan. 
 Enemmänkin tarinaa reissulta olisi kerrottavaksi, mutta olen jo tuhrannut aivan liikaa 
aikaa tähän, kun ajan olisi voinut käyttää myös radiologian lopputenttiin valmistautumiseen. 
Tarinan lopun voit tiedustella joltain yllä olevan kuvan henkilöltä, tai ehkä parempi jättää se 
tekemättä, sillä se voi herättää kateutta ja harmitusta, miksi et lähtenyt mukaan.  
 No kerrottakoon vielä sen verran että kuuleman mukaan tsekkiläisiä vaihtareitamme 
kannattaa varoa. Ovat kuulemma petoja saunomaan ja uimaan. 



Mutta vielä tärkeimpään eli dens cursus Knuutilaan eli uusiin denttareihin. Tässäpä heistä kaikista 
erittäin pienet ja erittäin vapaamuotoiset esittäytymiset, teemana fuksisuunnistus 2015 !!1 

 

Jermun pienryhmä  

Jäätävän  

Erinomaiset  

Raflaavan  

Muhkeat  

Uskalikot, 

Illalla  

Täysin  
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Iloittelijat 

 

 

Ulla-Maijan pienryhmä  

oivaltavat  

Ihmeelliset  

Vauhdikkaat  

Ilkikuriset  

Onnelliset 



Mariannen pienryhmä  

Makia 

Ainutkertainen 

Repäisevä 

Innokas 

Anisotrooppinen 
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Nokkela 

Erityinen 

 

Tiian pienryhmä  

Terästetyt 

Irstaat 

Ideaaliset 

Aateliset 

  

 

Jasmin pienryhmä 

Jäntevä 

Ajattelevainen 

Sosiaalinen 

Mahtava  

Iloinen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiltis avajaiset 26.2 



Sana ”uuden”, väliaikaisen, väistö- kiltahuoneen kalustamisesta kiiri 

ympäri laitosta. Kilta saikin käytännöllisiä ja tuiki tarpeellisia 

kalusteita lahjoituksena laitoksen henkilökunnalta.  

 

 

Kuvan mikrosta 

saamme kiittää 

Leenaa.  

 

 

Perttiä saamme kiittää 

hänen työhuoneestaan 

löytyneestä 

käyttämättömästä mikrosta. 

 

 

Ja tästä näppärästä ja 

harmonisen värisestä 

vuodesohvasta on 

kiittäminen Ritvaa. 

 

 

 



Kalustaminen jatkuu toki edelleen ja valmiiksi projektia tuskin 

saadaan ennen uuden kiltahuoneen valmistumista, mutta siinä 

tarinassa on vielä monta kirjoittajaa.  

Peräkammarin päivitys toteutunee kevään puolella, toivon hartaasti 

ettei opiskelijoiden koulumenestys kuitenkaan tule siitä kärsimään 

isommin. Onneksi mukana on huhuttu olevan myös liikunnallisia 

komponentteja.  

 

 

  

MINÄKIN LUEN K SPIA. 

 TERVEISET KAIKILLE  

NAISPUOLEISILLE LUKIJOILLE, 

KILTAHUONEELLA NÄHDÄÄN ;) 

 



Kaamoskarit 13.3 

Joutain ennennäkemätöntä tapahtui tämän vuotisissa kaamoskareissa (lääkiksen Oskar-

gaalassa). Leffoihin oli panostettu huikeasti niin aikaa kuin rahaakin. C. Palanderin leffa oli 

erittäin vaikuttava muovailuvaha animaatio, joka kertoi kalastajasta ja maailmansynnystä.  

C. Tauben elokuva puolestaan oli huikeiden visuaalisten efektien ja pyrotekniikan tykitystä, 

drone-lennokki kuvauksineen. Elokuva oli suoraa jatkoa viimevuotiselle raidalle, ja nyt 

salaisuuksien vyyhtiä selviteltiin pohjiaan myöten. 

Mutta mikä gaalassa oli muistiin painuvinta. No se oli OHLK:n elokuva, sillä se oli miesmuistiin 

ensimmäinen hyvä elokuva jonka OHLK on tuottanut. Ja tämä on siis yleinen mielipide, ei vain 

allekirjoittaneen. Viisi hampaan leffaa nähneenä ja kolmessa mukana olleena voin sano, että 

tiukasta aikataulusta (taas) huolimatta, leikkaaja / editoija onnistui kyllä työssään, näyttelijä 

suorituksia ja kuvausta unohtamatta.  

Tulevaa leffaa on jo ajatuksen tasolla pyöritelty ja leffatiimin rekrytoidaan vielä osaavia ja 

muuten vaan innokkaita tyyppejä.  

 

 

 



Hampaanpäivä 16.3 

Vaikka Hammasvälineen edustajat eivät paikalle päässeetkään, pääsivät uudet opiskelijat 

tutustumaan hammaslääkärin toimenkuviin. Klinikkasalissa käytiin kurkistamassa kaverin suuhun 

pienissä ryhmissä ja jotkut rohkeimmat kokeilivat pieniä toimenpiteitäkin. Fantom-salissa 

opiskelijat harjoittelivat kaviteetin poraamista ja ompeleiden tekoa. Eli kaikki sujui tuttuun ja 

turvalliseen tyyliin.  

 

Päivää on pidetty rentona ja mukavana ensikosketuksena ”hampaaseen”, tuoreiden Denttareiden 

koulutuksen alkutaipaleella. Muutoinhan preklikan opetus hampaan osalta on muutama lyhyt 

esittelykurssi hivenen painottuen purentafysiologiaan, joka liippaa anatomian opintoja. Sekä 

hammasmorfologian kurssi loppukeväästä, jossa pääsee tositoimiin harjoittelemaan ja näyttämään 

kädentaitojaan.  

  



 

Excursio Kuopijjoon ja SHOL-liittarit 20.3. 

 

Perinteitä kunnioittaen tänäkin vuonna autot täynnä hammaslääketieteen opiskelijoita Aapistie 3 pihalla 

starttaa ja kiito kohti SHOL-liittareita ja Kuopiota voi alkaa. Tänä vuonna osanotto oli runsasta: vain Cursus 

Mikkola oli tavalliseen tapaan ilman yhtään edustajaa.  DC Mansiston autoa (toim.huom. Skoda Octavia 1,8 

4x4) miehitti Loan, Jermu,  Jasmi, Leo ja Susanna. Herra Keräsen Messessä puolestaan matkusti Keräsen 

lisäksi Pinja, Titta, Elina, Aapo sekä vierailevana tähtenä Eepu. Muut Hotakaisen kurssilaiset: Jori, Salla, 

Anna, Jenni, Heta, Noora, Tiina, Olli ja Silja, olivat omassa autossaan maistelemassa A-marketin antimia 

(miksiköhän piti jo Pulkkilassa käydä täydentämässä varastoja…?) ja luomassa reissumieltä (toim.huom. 

onko se ihme jos ryhmä on matkannut otsikkokuvassa näkyvällä menopelillä). DC Laineelta lähtijöinä olivat 

Antti, Mikko ja Sini, jotka meinasivat löytää Helenan Kuopion siimeksestä ja raahata hänet sunnuntaina 

takaisin Oulun perille. Hienoa, autot on pakattu eli ei kun vain beast is released ja laita Haddaway soimaan!  

Taustapeiliselfie selfiekepillä otettuna?  



 

Kaljan-, karkin- ja sipsinhuuruinen matka taittui mukavasti ja Dentiina oli ystävällisesti meitä vastassa 

Hatsalan koululla. Salla oli toimeliaasti varannut pöydän OHLK:lle, jonka kirjoittamisessa Amarillon tädillä 

taisi olla suuria ongelmia, ja suuri osa nälkäisistä oululaisista lähti vaeltamaan ruoan perässä kohti Kuopion 

keskustaa ja aiheuttamaan pahennusta.  Amarillon ruoka oli hyvää, Olli piti tunnelmaa yllä ja kaikilla oli 

mukavaa. Koska olimme totta kai pynttäytyneet jo koululla illan Passion klubia varten, jossa illan viralliset 

bileet olivat, sukelsimme suoraan Amarillosta abiturienttien täyteiseen Pasariin ja yritimme näyttää siltä, 

että kuuluisimme joukkoon. Noh, kivaa oli ja hurjimmat krebasivat pilkkuun asti!  

 

 

Lauantai lähti käyntiin maittavalla aamiaisella majoituskoululla 

ja jokainen oululainen sai ainakin kahvin voimalla silmänsä 

auki. Reippaasti kävelimme muiden kaupunkien kanssa 

Kuopion lääkiksen uumeniin ja osallistuimme SHOL:n 

liittokokoukseen, joka oli oikein hyvä ja mielenkiintoinen (heti, 

kun kokous saatiin aloitettua…). Päivä jatkui ruokailulla sekä 

reissaajasta riippuen shoppailun tai välikuolemien merkeissä. 

 

 

 



 

 

Iltaa kohti kaikki Suomen denttarit villiintyivät ja alkoivat laittautua toinen toistaan huikeampiin 

sirkusteemaan liittyviin asusteisiin. Sitsit alkoivat kuopiolaisten Walhallassa eli Vitriinillä tasan kello 18 ja 

loppu ilta menikin sitsien, kaupunkien esittelylaulujen (Oululla oli ehdottomasti paras), paljun, saunan, 

kreisibailaamisen ja boolin maistelemisen merkeissä. 

 

 

 



Sunnuntaiaamuna Oulu keräsi kimpsunsa sekä 

kampsunsa ja autojen nokat käännettiin takaisin 

Pohjois-Pohjanmaata kohti. Toiset autot pyörähtivät 

Vitriinillä etsimässä edellisenä iltana hukkuneita 

tavaroita; toiset lähtivät heti moottoritietä pitkin 

kotiin. Iisalmen ABC:llä osa matkaseurueesta yritti 

syödä jotain ja loput tyytyivät vain katseluun.  

Kaiken kaikkia viikonloppu oli ainakin 

allekirjoittaneesta hyvin onnistunut. Tapahtuma oli 

järjestytty hyvin ja ystävällinen ilmapiiri jäi 

päällimmäisenä mieleen. Haluankin kiittää Dentiinaa 

hienosta viikonlopusta sekä kanssamatkustajiani 

huikeasta seurasta, KIITOS!  

Ensi vuoden excursiota jo odotellen,  

Silja 

 

 

  



KUHAN KÄESSÄ ON KUSPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIN VOI UNOHTAA ARJEN 

JOULUKUU 

? ? ? ? ? L S 
 ? ? ? ? 5 6 

? ? ? ? ? 12 13 
? ? ? ? ? 19 20 
? ? ? 24 ? 26 27 
? ? ? 31    



 

 





 Markkarit 25.4 

Koulumme henkilökunta oli ottanut ison harppauksen viimevuoteen nähden ja heitä nähtiinkin 

kilpailemassa MarkkuGamessien voitosta peräti kolmen joukkueen voimin. Pitkään näyttikin, että 

he jyräävät koko turnauksen, mutta lopulta opiskelija joukkueitakin saatiin suostuteltua riittävästi 

mukaan. Lajeina nähtiin mm. Tarkkuus lämäriä, stillkuvaa, aasin hampaanpoisto, tikanheitto ja 

nilkkapallokeilausta.  

Tässä eräs ryhmä näyttää stillkuvauksellisuuttaan kurkiauran? muodossa.  

Tässä puolestaan viidakon kuningas? 



 

 

 

Eläimellinen meno jatkui myös tämän ryhmän stillkuvassa, onkohan ryhmä hakenut innoitusta 

Joutsenlammesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Markku valvoi illlan ja yön tapahtumia niin ulkona kuin sisäläkin. Mikään tapahtuma ei siis 

Markulta jäänyt näkemättä tänäkään vuonna!  



Medix XXXV 8.-10.5 

Mikä on se tapahtuma, josta OLK:n jäsenet puhuvat koko vuoden? Mikä on se tapahtuma, jossa juoma ei 

lopu koko viikonloppuna, vaikka kuinka yrittäisit juoda sitä vähemmäksi? Mikä on se tapahtuma, jonka 

osallistumismaksuun kannattaa kuulemma ottaa vaikka lainaa pankista? Päätimme ottaa selvää tästä 

mystisestä tapahtumasta Eepun, Mr. Keräsen, Irpan ja Miljan kanssa. 

Medix Fat Camp järjestettiin tänä vuonna Oulussa äitienpäivän viikonloppuna. Kuulemma perinteisesti 

Oulun Medixet ovat olleet parhaat ikinä ja tänäkin vuonna ne järjestettiin Walhallassa ja Peuhussa. 

Pakettiin olisi kuulunut ihana majoittuminen Merikosken koululla, mutta kukaan meistä ei sitä alkanut 

testaamaan. Kaikki kuitenkin lunastivat huikean Medix-paidan ja -haalarimerkin itselleen. Kun olimme 

saaneet oman kiltamme ja yhteistyökumppanien järjestämän säbäturnauksen pelattua ja arkkaritalon 

saunan testattua, aloimme virittäytyä Medix-tunnelmaan.  

Juhlat alkoivat siis perjantaina Walhalla-pippaloilla, joiden teemana oli koko viikonlopun tapaan Fat Camp. 

Koska Oulu halusi taas pilata kaiken, Oulun teemaksi oli ilmoitettu Walhalla. Mehän totta kai pukeuduimme 

tyylikkäästi Oulun teeman mukaisesti ja suuntasimme kohti lääkisläisten Mekkaa, Walhallaa. Juhlat olivat 

hauskat. Pihalla paistettiin sikaa ja teltassa tanssittiin humppaa, Walhallan takkahuoneen ja grillikatoksen 

henkeviä keskusteluja unohtamatta. Ja Walhallan tanssilattia: se oli liekeissä!  (toim.huom. pihalla tihuutti 

vettä joten palo ei päässyt leviämään laajemmale, ja sikakin lämpeni vallan mainiosti pressun suojissa) 

Jokaisen Medixeille osallistuneen oululaisen tuli tehdä viikonlopun aikana myös jokin pieni työvuoro. Minä, 

Ellinoora, Aappo ja Iiris olimme valinneet lauantain aamupalavuoron, joka osoittautui hyväksi valinnaksi 

(Mikko meni siivoamaan sunnuntaiaamuna majoituskoulua, hihi). (toim.huom. Mikko kommentoi asiaa 

seuraavasti. ”Eipä ollut ankean aikaista aamuherätystä ja vaaraa myöhästyä työvuorosta ja siivouksen 

jäljiltä oli kotiin viemisinä kalijaa, neljä kiloa omenoita ja leipää). Aamupalan jälkeen alkoivat viralliset Fat 

Camp –avajaiset, jotka olivat vähintäänkin mieleenpainuvat. Kiersimme muutaman rastin matkalla Tuirasta 

keskustaan ja ravitsimme itsemme. Puoli kolmen aikaan starttasi ensimmäinen bussi kohti Peuhua. Bussin 

odottaminen oli itsessäänkin miellyttävä kokemus, koska kuivin suin ei todellakaan edes silloin tarvinnut 

olla. Vaikka sää ei kyllä Medix-kansaa viikonloppuna suosinut, meno Peuhussa oli sanoinkuvaamatonta! 

Rodeo-härkä, kaljakorikiipeily, palju, sauna, PULLUKKAPALLO ja paljon muuta siinsi silmissä heti, kun 

päästiin Peuhuun. Huikeaa! Illan aikana soitti myös bändi, jonka tahtiin oli hauska vipattavaa tanssijalkaa 

heilutella. Lopuksi Peuhusta oli vielä bussikuljetus keskustan kautta majoituskoululle. 

Mitä Medix-viikonlopusta jäi käteen? Itse totesin sen, että 40 minuuttia unta riittää, vaikka haluisi bailata 

seuraavankin yön. KoSoPo-Iiris huomasi, että paitojen repiminen on mukavaa. Kiltamme isäntä puolestaan 

huomasi, että jos juo neljä shottia peräkkäin, jo toisen jälkeen alkaa tuntua mukavalta. Aappo the 

kiltamestari taas kävi toteamassa OYS:in päivystyksen toimivaksi, koska sai perjantaina viikinkikypärän 

sarvesta silmäänsä (se silmä ei muuten ollut mikään kaunis näky)(toim.korj. muutoin siinä miehessä kyllä 

silmä lepää). Kaiken kaikkiaan, kaikki odotukset Medixeistä täyttyivät. En kyllä voi väittää olleeni toisissa 

tuon kaltaisissa juhlissa! Tämä saattoi hyvinkin olla niitä once in the lifetime –juttuja, mutta ehdottomasti 

kokemisen arvoinen. 

  



 

 

 

 

 

 

IAPD 2015 Glasgow, Scotland  

(international association of paediatric dentistry) 

Tutkintoon kuuluvasta syventävästä tutkimuksesta kannattaa ottaa kaikki ilo irti.  

Jos joskus tuntuu, että vastustaa; viljelynäytteet eivät onnistu tai sopivia viiteartikkeleita ei 

löydy. Silloin kannattaa harkita, että pienellä panostuksella voi päätä maailmanääriin asti.  

Oppialoittain järjestetään maailmanlaajuisia konferensseja mitä eksoottisemmissa maissa, 

jossa tutkijat ja opiskelijat esittelevät omia tutkimuksiaan (postereita).  

Posterin työmäärä ei paljon poikkea yhdestä paron StudyGroup tehtävästä, joita tehdään 

kolmannen lukuvuoden aikana ryhmätöinä muistaakseni 3. Tosin Posteriin pitää lisätä 

havainnollistavia kuvaajia ja kuvia, sekä yleisöä ympärilleen keräävä taustagrafiikka. Isoin työ 

koko urakassa on mielestäni ollut tapahtuman ilmoittautumislomakkeiden oikein 

täyttäminen, sekä matka-apurahahakemusten täyttäminen.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Oulusta osallistujia oli reipas kourallinen, muuta suomea edusti pari helsinkiläistä. Kokoaikaa 

ei tarvinnut konferenssimestoilla pyöriä, vaan aikataulun sai suunnitella melko vapaasti ja 

turistin rooliinkin pääsi ihan kiitettävästi asennoitumaan. Messujärjestäjät järjestivät mm. 

päivämatkan Loch Lomondolle (Skotlannin suurin järviä) sekä viski maistajaisia ja linna 

vierailuja. Henkilökohtaisen ystäväni ja kurssitoverini Antin kanssa kävimme myös 

päiväseltään tutustumassa Edinburgiin. (joka muuten näin sivulauseessa mainitakseni on ihan 

hirveä turistirysä, turistien määrän ja hintatasonsa puolesta. Muutoin kaupungissa riitti 

katseltavaa, eli kannattaa pysähtyä edes puoleksi päiväksi.) 

Joten Skotlannin isoin järvi ja kaksi isointa kaupunkia tuli nähtyä. Kuten myös aika iso 

valikoima olutpulloja (parinakin iltana)(puhun tietenkin ihan omasta puolestani vain). 

Konfrenssi oli hieno tapahtuma, jotain uutta tuli lasten hammaslääketieteen uusita tuulista 

opittuakin ja päivittäiset lounaspaketit antoi mielenkiintoisen näkemyksen paikallisisita 

safkoista.  

”Irtiotto arjesta voi olla muuatin kuin tölkki sandelssia saunavuoron jälkeen,  

sen tavallisen olvin sijaan” -Keijo 
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OHLK Hallitus vuodelle 2016 

OHLK toimihenkilöt vuodelle 2016 



Avoimet työpaikat 

Oulun kaupunki hakee kaupungin hammashoitoloihin  null hammashoitajaa ja null 

hammaslääkärin sijaista. Pätevyydeltään vaadimme sinulta hammashoitajan työhön 
hammaslääketieteen ylioppilaan tai hammaslääketieteen kandia todistusta ja hammaslääkärin 
sijaisuuteen hammaslääketieteen kandidaattin todistusta. 

 

Oulun Hammaslääketieteen Kilta Hakee fiksuja ja filmaattisia hammaslääketieteen 

opiskelijoita työskentelemään rentoon ja nuorekkaaseen työtiimiinsä. Työnkuva voidaan 
räätälöidä hyvin yksilöllisiin tarpeisiin, työskennellä voit niin logistisissa, käytännön järjestelyä 
vaativissa, markkinointi kuin vastullisissa johtotehtävissäkin. Katso tarkemmin tarjolla olevista 
pesteistämme osoitteesta (http://www.ohlk.fi/kilta-2/hallitus/), kaikki pestit vapautuvat 
joulukuussa yleiseen hakuun. Valinnat tapahtuvat joulukuun alussa ja perehdytys tapahtuu joulu-
tammikuun aikana.  

 

 

Loppuvuoden sää 

Forecan loppuvuosi on 70-80% todennäköisyydellä lämpimämpi kuin keskimäärin. 

Ilmatieteenlaitos ennustaa sateita. Ilma on vuoroin kylmää ja vuoroin lämmintä, 
joten sateet tulevat vetenä, räntänä ja lumena. 

 

 

  



  



FINGERPORI 

 

Anonyymit Eläimet 

 

 

FINGERPORI 



 

KUHAN AAMUKAMPA HARVENEE

 

  

VOI OTTAA CHILLISTI 

#OHLK2015  

#DC-LAINE



 

 

Lyhyet työpäivät 

Aikaa panostaa 

parisuhteeseen 

 

Korjaa mitä tahansa 

hampaista lattialistoihin 

Näppärä käsistään 

reiällä operointi 

vaatii tarkkuutta 

Siisti 

Pierutkin 

haisevat 

suuvedeltä 

Myöntää virheet 

mutta ei niitä itse tee 

Sopeutumiskykyinen 

Hommat luistaa vaakatasossa 

unitin kuin unitin kanssa 

Omavarainen 

omistaa paljon 

rahea 

Ei mikään tavallinen lääkäri 

tuntee reijät ja on luova 

Järjestelmällinen  

ja tarkka 

Hallitsee aikataulut, 

ei myöhästele 

Päästää iholle 

Kärsii niska-hartia seudun 

jäykkyydestä, kaipaa hierontaa 


