
LÄÄKÄRI LÖTJÖSEN VASTAANOTOLLA 
Käsikirjoitus: Kirsi-Klaudia Kangas 
 

Henkilöt:  Lääkäri Lötjönen 
                  Avustajia sattumanvaraisesti valittuina yleisön joukosta viisi kappaletta. 
Rekvisiitta:  Kyltti, jossa lukee LÄÄKÄRI LÖTJÖSEN VASTAANOTTO, lääkärin takki, 
 laukku, tutkimuspöytä (penkki tms), muistiinpanovihko, mitta, suurennuslasi, 
 hiusverkko, nenäliina. 
 
Lääkäri saapuu, pyöriskelee ja penkoo laukkuaan. Löytää kyltin, jonka kiinnittää seinään.  

Löytää sitten muistiinpanonsa, (joissa voi olla vuorosanat kirjoitettuina) 
 

Lääkäri: Jaaha, jaaha, no niin, mitenkäs tämä nyt olikaan . . . jaa, no niin, hyvä. 
laitetaanpas tuohon seinään oikein kyltti, että tiedetään missä ollaan. 
Aika täyttä täällä minun vastaanotollani tänään. Kuinkahan selviän kaikista potilaista? 
Kukas täällä onkaan ensimmäisenä? Jaahah, hyvä, vai sinä olet täällä vastaanotolla? 
Tulehan vain rohkeasti tänne tutkimuspöydälle. Ei käy yhtään pipisti! 
 

Lääkäri pyytää kenet vain yleisöstä potilaakseen. 
Potilas asettuu penkille ja lääkäri on kuuntelevinaan vaikka paperitorvella sydäntä. 

 
Lääkäri: Ihan selvä tapaus, eipä siinä ole mitään kummaa, jos sydän jumputtaa tuolla 
tavalla. Pumputi, pumputi, pum, pum, pum! Tehdäänpäs rasituskoe. Ajattelepas oikein 
keskittyneesti sitä sinun kissaasi. Otetaanpas tänne avustaja. Tule vaikka sinä siitä ja 
asetu tähän tutkimuspöydän viereen polvillesi. Nyt potilas silittelee sinua päästä ja 
kuvittelee sitä kissaa silittävänsä. Maukumista voisit vielä kokeilla. Miten kissa sanoo? 
 

Lääkäri pyytää jonkun avustajan yleisöstä ”kissaksi tai koiraksi”. Maukuu kuin kissa. 
Lääkäri kuuntelee taas sydäntä. 

 
Lääkäri: Juu, kyllä tästä vielä hyvä tulee. Oikein hellästi nyt pumputtaa, kun kisua 
ajattelee. Mutta lääkettä sinun pitää saada ja joka päivä sitä pitää ottaa. Otappas tästä 
resepti, noin. Lue se ääneen, niin kuullaan, että ymmärrätkö miten lääke toimii. 
 
Lääkäri antaa potilaalle reseptin. Se on paperi jolle on kirjoitettu Snl. 4:23 ”Ennen muuta 

varjele sitä, mikä on sydämessäsi, siellä on koko elämäsi lähde.” 
Potilas lukee sen ja palaa paikalleen. 

 
Lääkäri: Jaahah, kukas se täällä on sitten jonossa seuraavaksi. Päivää päivää, tervetuloa 
sinä sieltä odotushuoneesta. Tähän vain pötköllesi reippaasti, näin. Katsotaanpas täältä 
varauskirjasta, että mikä se onkaan vaiva. Näyttää olevan niskan jäykkyyttä. Mitataanpas 
tätä niskan pituutta suhteessa nilkan paksuuteen. Jaaha, ihan on mallillaan tämä. 
 

Lääkäri ottaa laukusta mitan ja mittailee potilaan niskaa ja nilkkoja. 
 

Lääkäri: Nyt pitää oikein miettiä, missä se on vaivan syy. Sehän on selvästi tuo hiusten 
paino. Kyllä, kyllä, nyt mitataan hiusten massa suhteessa niskalihaksiin. Selvä on, selvä 
on. Nouskaahan seisomaan. Taitaa olla rasitusta niskassa liikaa. pitää varmaan alkaa 
käyttämään hiusverkkoa. kas, tässä tällainen hyvä myssy, niin kyllä se siitä niskakin 
paranee. Mutta reseptin kyllä tarvitset sinäkin. Luehan mitä siinä on. 



 
Lääkäri laittaa myssyn potilaan päähän ja antaa reseptin. potilas lukee ääneen reseptin, 

johon on kirjoitettu ”Mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. Pysykää lujina, niin 
voitatte omaksenne elämän.” (Luuk. 21:18-19) 

 
Lääkäri: Ja kukahan on sitten vuorossa. Jahas, tervetuloa vastaanotolle. Tuohon vain 
köllöttelemään niin tutkitaan. Ei tämä satu ollenkaan, vähän voi nipistää. Mutta mikäs se 
on vaiva? Täällä lukee, että varpaissa vähän ahdistaa. Sukka pois vain reippaasti, noin. 
 

Potilas ottaa sukan jalastaan. 
 

Lääkäri: Testataanpa vähän tätä varvasnivelten liikkuvuutta. Laitapas ensin varpaat ihan 
haralleen, noin. Onpas kaunista! Kokeile sitten ihan supussa kuin balettitanssijalla, hyvä. 
Kokeillaanpas vielä pysyykö kynä tuossa pottuvarpaan välissä. Juu pysyy. Entäs viivotin... 
Nouse seisomaan. Laita varpaat ihan kippuraan. Kiristääkö nyt päälakea kovasti?  Ei tässä 
hätää ole, kyllä tästä selvitään, kun ollaan varovaisia. Tässä olisi hyvä resepti. Tätä kun 
noudatat, niin ei ole huolta varpaista. Lue se ääneen. 
 

Lääkäri antaa potilaalle reseptin, johon on kirjoitettu ”Sinun sanasi on lamppu, joka 
valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” (Ps. 119:105) 

 
Lääkäri: Nyt täällä näyttää olevan seuraava potilas, jolla on asiaa silmien takia. No 
siellähän te olettekin. Tänne vain rohkeasti! Seisokaapa tässä ihan rennosti. Onko selkä 
suorana ja jalkaterät eteenpäin? Mitä näkyy tuolla vastapäätä? Hyvinhän se näkyy. 
Näkyykö nyt, kun laitetaan teille korvan taakse kynä? Entä jos seisotte yhdellä jalalla ja 
räpyttelette niin kuin harakka. Jaa näkyy silti? Kyllä tässä toivoa on, mutta reseptiä pitää 
noudattaa tarkasti. Tässä, lue ääneen niin tiedän ymmärrätkö lääkkeen. 
 

Potilas lukee reseptistä: 
”Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu.” (Matt:6:22) 

 
Lääkäri: Huh! Vielä yksi potilas jonossa. Tulkaapa rohkeasti vaikka jännittäähän se niin, 
että on oikein nenänpielet sinisinä. Niistäkääpäs tähän nenäliinaan kunnolla, noin. Jaa että 
tasapaino-ongelmia? No laittakaapa peukalo suuhun ja taivuttakaa eteenpäin, hyvä. 
Lasketaanpa nämä selkänikamat onko niitä tarpeeksi. Yksi, kaksi, kolme, neljä, vai oliko 
se jo kuudes... Hmmm... Monta on, monta on. Oh-hoh! 
 

Lääkäri tunnustelee selkänikamia. Potilasta kutittaa. 
 

Lääkäri: Lääkkeeksi määrään tällaisen ryhtiohjeen. Lue ääneen tästä reseptistä. 
 
Potilas lukee ”Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää siis 

horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!”(Fil. 4:1) 
 

Lääkäri: Kiitos, kiitos, nyt on vastaanotto pidetty. Ja vielä annan kaikille teille yleisreseptin 
ikuisen elämän ohjeeksi. Näin Jumala puhuu Raamatussa. Se kuuluu näin: ”Kuuntele 
tarkkaan poikani (ja tyttäreni), mitä sinulle sanon, pidä korvasi auki! Älä päästä mielestäsi 
minun sanojani, pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko 
hänen ruumiillensa. (Snl. 4:20-22) 

 


