
 

Oppimateriaalit ja kirjatilaus 
 
Yleistä tietoa oppimateriaaleista ja fukseille järjestettävästä ensimmäisestä 
kirjatilauksesta 

 
 
Suuret onnittelut sisäänpääsystä meidän kirjavastaavien puolesta! 
 
Kuten arvata saattaa, lääkisopinnoissa tulee vastaan suuren tietomäärän omaksuminen 
suhteellisen lyhyessä ajassa. Koska jokainen on omanlaisensa oppija, tietoa kannattaa 
totutella hakemaan monista eri lähteistä samalla kehittäen itselleen sopivat opiskelumetodit. 
Me kirjavastaavat autamme tarjoamalla jokaiselle mahdollisuuden hankkia materiaalia 
opintojen tueksi sopivalla hinnalla ja kätevästi koululle kuljetettuna. 
 
Tampereen lääkiksessä opinnot on jaettu yksittäisiin jaksoihin, joissa käydään läpi lääkärin 
työn kannalta oleellisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen jakson alussa opiskelijoille jaetaan 
sähköinen jaksokirja, joka sisältää muun muassa pitkän listauksen jaksolle suositellusta 
kirjallisuudesta. Silti mikä tahansa saman sisällön tarjoava materiaali kelpaa hyvin 
opiskeluun – siis esimerkiksi suositeltujen kirjojen vanhemmat painokset. Monet kirjat ovat 
kokonaan englanninkielisiä, mutta tavallisesti siihen totutaan nopeasti ilman suurempia 
ongelmia.  
 
Kirjavastaavat järjestävät monen jakson alussa kirjatilauksen, jossa on mahdollisuus hankkia 
itselle listauksen tärkeimpiä teoksia. Usein tilattavia kirjoja tarvitaan myös seuraavilla 
jaksoilla ja näin ollen vielä pitkään lääkiksen aikana. Kaikkien listattujen kirjojen ostaminen ei 
ole todellakaan pakollista, eikä edes järkevää, mutta joidenkin yleisimpien kirjojen 
hankkiminen on erittäin kannattavaa.  
 
Me järjestämme teille ensimmäisen kirjatilauksen kahdesta perusteoksesta: fysiologian ja 
histologian kirjoista, joista on hyötyä pitkään opintojen aikana. Kirjat pyritään tilaamaan 
yhteistilauksina, koska siten niiden hinnat saadaan edullisiksi ryhmäalennusten sekä 
kirjavälittäjämme vippaskonstien (mm. halvemman rahdin hankkimisen) myötä.  
 
Kirjoja voi hankkia omaksi myös lukuisilla muilla tavoilla: nettikaupat, FB-kirppikset 
(Lääkiskirjamarkkinat), Kandiksen kirjakärry (kahvitilassamme oleva kärry, jossa opiskelijat 
myyvät vanhoja kirjojaan huokeaan hintaan) jne. Niitä voi myös lainata koulun kirjastosta. 
Opiskelijoilla on ainakin toistaiseksi mahdollisuus käyttää joitain kirjoja ilmaiseksi 
Duodecimin Oppiportissa ja ClinicalKey:ssa, joista teille kerrotaan myöhemmin lisää. Jotkut 
myös hankkivat e-kirjansa kyseenalaisilla keinoilla netistä, mutta sitä emme voi tietenkään 
suositella. 
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https://www.facebook.com/groups/171504069537600


Ensimmäisellä jaksolla (Johdanto-jakso) ei ole vielä tarvetta kirjoille. Loppukesän voi viettää 
hyvällä omatunnolla rentoutuessa, eikä ennen koulun alkamista tarvitse valmistautua 
syksyyn opiskelemalla, vaikka jotkut kokevatkin hyödylliseksi lukion solu- tai ihmisbilsan 
kertaamisen. 
 
Johdannon jälkeen alkavalla solut-jaksolla on jonkin verran käyttöä Essential Cell Biology:lle, 
eli ECB:lle, mutta se ei ole mitenkään pakollinen. Jaksotentissä testataan lähes yksinomaan 
luennoilla läpikäytyjä asioita, jolloin ECB:sta saa lähinnä lisätietoa ja tukea, mikäli 
luentodiojen selitykset eivät riitä tai aukea kunnolla. Kirjojen lukemisesta kannesta kanteen 
yhden jakson aikana ei tarvitse stressata samalla tavalla kuin lukiossa, eikä solubiologian 
kirjaa tarvita käytännössä kertaakaan solujakson jälkeen, minkä takia emme ota sitä mukaan 
ensimmäiseen kirjatilaukseen. Sitä ei ole myöskään tilattu aikaisempina vuosina. 
 
Ensimmäisen kirjatilauksen tärkein hankinta on ehdottomasti fysiologian kirja (Guyton and 
Hall Textbook of Medical Physiology), jota tarvitaan toistuvasti koko lääkiksen läpi. 
Fysiologia on lääketieteen osa-alue, jossa keskitytään ihmiselimistön toimintaan. Vielä 
solujakson aikana fysiologian kirjalle ei ole tarvetta, mutta viimeistään keväällä se on todella 
hyödyllinen. Ainakin toistaiseksi tilauksen kirjaa on mahdollista käyttää opiskelijoille ilmaisen 
ClinicalKey:n kautta, mutta suosittelemme silti fyysisen kirjan ostamista (ClinicalKey on 
välillä vähän vaikeakäyttöinen muutenkin :D). Tähän tilaukseen valitusta fysiologian kirjasta 
on tilattavissa kaksi eri painosta, joista vanhempi on vähän edullisempi. Vanhempia 
painoksia on kuitenkin vain rajallinen määrä (60 kpl) nopeimmille vastaajille. Niiden 
loppuminen on silti epätodennäköistä aikaisempien tilausmäärien perusteella. 
 
Toinen ekan tilauksen kirja on histologian oppikirja (Histology: A Text and Atlas). Histologia 
on tieteenala, jossa tutkitaan eri kudosten ominaisuuksia yleensä valomikroskoopin avulla. 
Histologian kirja ei ole täysin välttämätön, ja kursseista pääsee läpi olemalla aktiivinen 
kudosopin luennoilla ja ryhmätöissä. Sitä opiskellaan kuitenkin yli kolme vuotta ja sen 
osaaminen antaa hyvän pohjan myöhemmälle patologian opiskelulle, jossa tutkitaan 
esimerkiksi erilaisten tautien aiheuttamia solutason muutoksia elimistössä. 
 
Anatomian atlakset tilataan seuraavassa tilauksessa syksyn aikana. Niille on varmasti paljon 
käyttöä opintojen ja koko lääkärin uran aikana.  
 
Toisen vuoden opiskelijoiden mielipiteitä eri kirjoista voi lukea tästä linkistä: (Saattaa olla 
keskeneräinen) 
https://docs.google.com/document/d/12L3BpDER_41S84xcC9eHFFCbNOI9dyufgz8VAPuon
fo/edit?usp=sharing 
 
Listaus tilattavista kirjoista ja ohjeet tilauksen tekemiseen löytyy alemmilta sivuilta. 
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http://www.lww.co.uk/histology-a-text-and-atlas-content
https://docs.google.com/document/d/12L3BpDER_41S84xcC9eHFFCbNOI9dyufgz8VAPuonfo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12L3BpDER_41S84xcC9eHFFCbNOI9dyufgz8VAPuonfo/edit?usp=sharing


1. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14. painos 82,00 e 
 
ISBN 9780323597128 
Julkaistaan kesällä 2020 
1 152 sivua 
John E. Hall 
 
Enemmän värejä ja esimerkkitapauksia verrattuna vanhempaan painokseen 
 

 
 

 
 
 
2. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13. painos 70,00 e 
60 kpl nopeimmille 
 
ISBN 9781455770052 
Julkaistu 2015 
1 168 sivua 
John E. Hall 
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3. Histology: A Text and Atlas,  
With Correlated Cell and Molecular Biology, 8. painos 57,00 e 
 
ISBN 9781975115364 
Julkaistu 2019 
928 sivua 
Kansainvälinen painos 
Wojciech Pawlina, Michael H. Ross 
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http://www.lww.co.uk/histology-a-text-and-atlas-content
http://www.lww.co.uk/histology-a-text-and-atlas-content


Tilausohjeeet: 
 
1.  Siirry tilauslomakkeelle linkistä: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-o0t0YrX4RKsOTW_aj0p2n8yRa-XV5Hm6k_0
CDkIMTx7spw/viewform?usp=sf_link 
 
2. Täytä lomake ohjeiden mukaan viimeistään 2.8. (elokuun ensimmäinen sunnuntai) 
mennessä. 
 
3. Maksuohjeet lähetetään kysyttyyn sähköpostiosoitteeseen elokuun alussa. 
 
4. Nouda tiiliskivesi koulujen alkaessa myöhemmin ilmoitettavasta paikasta. Toimitamme 
kirjat suoraan yliopistolle ja jaamme ne ensimmäisten viikkojen aikana, mikäli koronatilanne 
sallii. 
 

 
 
Jos jotain jäi epäselväksi tai haluat kysellä kirjoista ja niiden tilaamisesta, ota yhteyttä 
sähköpostitse elina.oljymaki@tuni.fi tai jukka.korpela@tuni.fi  
 
Leppoisaa kesän jatkoa, syksyllä nähdään! 
 
Kesäisin terveisin, 
Cursus Taipaluksen kirjavastaavat, 
Elina Öljymäki ja Jukka Korpela 
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