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Olen Tampereella asuva 53-vuotias bioanalyytikko. Valmistuin Pirkanmaan 

Ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2008. Olen kuulunut Pirkanmaan Bioanalyytikoihin 

opiskeluajoista lähtien. Työnantajani on Fimlab Laboratoriot Oy ja työskentelen 

unelmatyössäni immunologialla Tampereen keskuslaboratoriossa. Olen työskennellyt 

aikaisemmin usean vuoden myös näytteenotossa ja kliinisen fysiologian tutkimuksia 

tehden.  

 

Osallistuin tämän vuoden elokuussa Kööpenhaminassa järjestettyyn Bioanalyytikoiden 

maailmanjärjestön (International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS) 

kongressiin. Kongressissa oli yli 750 osallistujaa 31 maasta. Kokouskielenä oli englanti. 

Kokous oli alun perin tarkoitus järjestää jo vuoden 2020 syyskuussa. Korona siirsi 

ajankohtaa vuodella, mutta vihdoin päästiin kokoontumaan. Kongressin koulutus- ja 

kokouspaikkana toimi kokouskeskus Bella Center, joka oli lyhyen ja kätevän metromatkan 

päässä keskustasta.  

 

 

 
 

Kongressin oman, puhelimelle ladattavan sovelluksen kautta oli helppo valita itselle 

mielenkiintoisimmat luennot ja seurata omaa aikatauluaan. Luentosessioita oli useampia 

samaan tapaan kuin Suomessa järjestettävissä Laboratoriolääketiedepäivillä ja Labquality 

Days -päivillä. Yli 200 luennon lisäksi oli laboratorionäyttely ja lähes 100 työn 

posterinäyttely.  



  

Kongressikeskus, Bella Center, toimi myös koronarokotuspaikkana. 

 

Tanskalainen kongressilounas oli paperikassiin pakattu päivittäin vaihtuva täytetty leipä, 

vesi ja hedelmä ja lisukkeina esim. muffinssi, suklaapatukka ja minisipsipussi. 

 

 

Korona-aika näkyi vielä katukuvassa, vaikka Tanskassa ei enää käytetty maskeja elokuun 

lopussa. Yleisötapahtumien järjestämisessä oli rajoituksia ja esim. baarit ja yökerhot olivat 

kiinni. Tanskalaisilla itsellään oli käytössä koronapassi. Se tai EU:n rokotustodistus täytyi 

esittää sisällä ravintoloissa ruokaillessa kuten esimeriksi hotellin aamiaisella. Keskustan 

yksi koronatestauspaikka oli aivan hotellini vieressä.  

 



Kongressin sosiaaliseen ohjemaan kuului Kööpenhaminan kaupungin järjestämä 

vastaanotto Kööpenhaminan raatihuoneella. Komeaan vanhaan rakennukseen pääsi 

tutustumaan sisäpuolelta ja jutustelemaan tanskalaisten ja muunmaalaisten kollegoiden 

kanssa samalla herkutellen kuuluisilla Rådhuspandekager-letuilla, joiden resepti on 

pysynyt samana 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Kongressimatkapäiviin mahtui myös omatoimista tutustumista ihastuttavaan 

Kööpenhaminaan. Pyörällä pääsi kätevästi, kunhan vaan uskaltautui mukaan. Tanskassa 

on vahva pyöräilykulttuuri.  Pyörätiet ovat selkeitä ja leveitä. Jalankulkijat ja autoilijat 

kunnioittavat pyöräilijöitä ja pyörätiet ovat rauhoitettu pyöräilijöille. Kaupunkipyöriä oli 

helppo käyttää sovelluksella. Pyörän sai itse valita ja vaihtaa niin monta kertaa kuin halusi. 

Pyöräparkkeja oli melkein joka kadunkulmassa.  

 

 

 

 

 

Matkustin yksin ja kannustan rohkeasti lähtemään kongressimatkalle, jos sellainen 

vähänkään kiinnostaa. Sujuvalla englannin kielellä ja suomalaisella reippaudella pärjää 

kyllä. Matka-apurahaa voi hakea mm. Bioanalyytikkoliitolta. Seuraava Bioanalyytikoiden 

maailmankongressi järjestetään jo ensi vuonna Etelä-Koreassa       
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