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Wien

`` Lumihanget jäivät taakse, kun
kone nousi 14.3. hämärtyvänä
keskiviikko-iltana Pirkkalan lentokentältä. Raketti-paketti tenttimatkan
minuuttiaikataulu vaati koneen
vaihdon Kööpenhaminassa, jossa ehdin nauttia hätäisen illallisen ennen
juoksua Wienin jatkolennolle.
Alkuperäinen ajatukseni oli
suorittaa EDIC- tentissä käyminen
mahdollisimman ripeällä aikataululla
ilman yöpymistä tuossa kauniissa
kaupungissa, mutta eri lentoyhtiöitä
ja lentoaikatauluja netistä surffattuani totesin sen jäävän haaveeksi.
Lastenhoitoteknisistä syistä halusin
minimoida tenttireissuun kuluvan
ajan. Suoritukseni oli mielestäni
kuitenkin varsin kunnioitettava,
ainakin 2-vuotiaan tyttäreni kannalta,
palatessani kotiin 29 tuntia kotiovelta
lähdettyäni. Itseäni kyllä hieman puhallutti vielä seuraavanakin päivänä.
Onneksi olin löytänyt tenttipaikan läheltä miellyttävän ja pienen
neljän tähden hotellin, josta oli viiden
minuutin kävelymatka suorittamaan
aamun urotyö. Eurostar Embassy 4hotellissa vietetty aika kului lähinnä
nukkumiseen. Huone oli hiljainen, uni
maitti, ja aamupalakin oli parempaa
keskitasoa.
Tenttiaamu oli kaunis ja aurinkoinen. Yllättävä +10 °C lämpö tuntui
Suomen talvisen ilmaston jälkeen
jopa keväiseltä. Tentti pidettiin
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Itävalta

Hospital Rudolfstiftungin erillisessä
kokoushuoneessa. Tentin virallinen
alkuaika oli klo 11.00, vaikka olimmekin yhdessä 30 muun osallistujan
kanssa paikalla hyvissä ajoin aamukymmenen jälkeen. Henkilöllisyys
tarkastettiin, jokainen sai oman
osallistujanumeronsa, ja jäimme
odottelemaan saliin pääsyä. Varttituntia ennen osallistujat päästettiin
areenalle, ja jokainen asettui omalle
numeroidulle paikalleen odottamaan.
Kysymykset olivat suljetussa kirjekuoressa pöydällä. Vesilasi, lyijykynä
ja kumi saivat olla pöydällä. Muuten
kassit ja takit piti jättää sivummalle.
Tentinsuorittajakokelaat olivat
varsin heterogeeenistä sakkia,
hyvin erilaisilla aksenteilla englantia
puhuvia ja selkeästi useita etnisiä
taustoja omaavia. Ennen tentin
aloitusta käytiin vielä ystävällisesti
läpi tenttikysymysten vastaamistekniikka ja kysymystyypit. Tenttihän
käsittää 100 monivalintakysymystä
englanniksi. Näistä 60 kysymystä on
tyypin A kysymyksiä, joissa 4-5 vaihtoehdosta ainoastaan yksi vastaus
on oikein. Loput n. 40 kysymystä
ovat tyypin K-kysymyksiä, joista
vastaukset voivat olla joko oikein
tai väärin. Nämä jälkimmäiset olivat
mielestäni selkeästi kinkkisimpiä, ja
tenttiin varatusta kolmesta tunnista
ainakin itse painin enemmän näiden
kysymysten kanssa.

Tenttiajasta puolisen tuntia kuluu
vastausten siirtämiseen omalle vastauskupongillensa, jossa lyijykynällä
mustataan tenttijän oikeaksi arpomia
pylpyröitä. Liuskat ilmeisesti tarkastetaan tietokoneella, ja tätä teknistä
ratkaisua varten edellä mainittu
toimenpide suoritetaan.
Itse koin että tenttiin varattu
kolme tuntia on rajallinen aika, enkä
ehtinyt tarkistaa kuin
reilut puolet vastauksisSilmät harittaen
ta. Lisäksi pylpyröiden
toivoin, että ruksit
värittämiseen viime
minuuteilla sai kunnolla
olisivat oikeilla
keskittyä, että oikea
paikoillansa,
järjestys pysyi.
kun sain luvan
Tarkalleen klo 14.00
poistua keväiseen
piti kynä laskea kädestä ulkoilmaan.
ja paperit palauttaa.
Silmät harittaen toivoin,
että ruksit olisivat
oikeilla paikoillansa, kun sain luvan
poistua keväiseen ulkoilmaan. Nautin
pikaisen punaviinilasillisen katuterassilla auringon paisteessa ilman takkia
ennen paluukyytiä lentokentälle ja
lumisiin maisemiin Pirkanmaalle.
Kiitän Suomen Anestesiologiyhdistystä kohteliaimmin pikatenttireissuani varten saamasta apurahasta.
Tentin tuloksia saanen vielä odotella,
sillä tuomio on luvattu kahden
kuukauden sisään tentin suorittamisesta. 
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