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Pääkirjoitus 

 
Vihdoin lukuvuoden viimeinen tentti on ohi – gynekologian ja obstetriikan lopputentissä päästiin muun muassa 
elvyttämään vastasyntynyttä, pohtimaan parasta ehkäisymenetelmää potilaalle ja ottamaan papa-koetta. Menen 
kotiin. Kaadun sängylle ja valmistaudun jokakesäiseen, suunnilleen pari vuorokautta kestävään tenttikauden 
loppumista luonnehtivaan koomatilaan. Katson yhdeksän jaksoa Skamia putkeen hievahtamatta. Joku laittaa 
viestin. Pitäisikö lähteä kurssikavereiden kanssa yksille Kiwiin vai ei? Uni jo tekee tuloaan, mutta päätän 
kuitenkin lähteä ihmisten ilmoille – tämä on kuitenkin viimeinen tilaisuus viettää yhdessä iltaa ennen 
seuraavan lukukauden alkamista. 
 
Samalla porukalla aloitetiin koulu neljä vuotta sitten – aika on tuntunut kuluvan nopeasti, vaikka mieletön 
määrä asioita onkin ehtinyt tapahtua ja syksy 2013 tuntuu hyvin kaukaiselta ajankohdalta menneisyydessä. Me 
kaikki olemme kasvaneet ihmisinä, mutta myös pikkuhiljaa ammattiin, jonka vuoksi ulkomaille lähdimme – 
viinilaseja skoolatessamme näen ympärilläni hymyileviä ihmisiä, tulevia lääkäreitä ja kollegoita, jotka 
valmistautuvat kesään lääkärin sijaisina missä kukakin, keskussairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastoilla. 
Kaikkia jännittää. Mitä jos en tiedä mitään? Kuulin muinoin lausahduksen: ”se mikä ei löydy kandin päästä, 
löytyy kandin taskusta”, ja luulen sen pitävän tänä kesänä harvinaisen useaan otteeseen paikkansa. 
 
Tästä opiskeluajasta täytyy kuitenkin muistaa nauttia täysin rinnoin, sillä sitä ei saa enää koskaan takaisin. Jo 
alle kahden vuoden päästä on meidän vuoromme vetää valmistujaiskaavut päällemme ja astella hakemaan 
valmistujaisdiplomi aplodien saattelemana yleisön eteen, joka koostuu perheestä, ystävistä ja kollegoista. 
Otetaan siis kaikki irti tästä jäljellä olevasta opiskeluajasta ja kandikesästä, sillä kaikki hyvä loppuu aikanaan!  
 
Eva Tuuppa 
RiSLOn päätoimittaja 
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Puheenjohtajan tervehdys 

Rakkaat RiSLOlaiset! Haluan onnitella teitä kaikkia menestyksekkäästi suorittamastanne semesteristä! 
Opinnot etenevät hienosti. Niille, joilla on vielä tenttejä jäljellä – loppu häämöttää, valoa on näkyvissä. Kuluva 
vuosi on ollut varsin tapahtumarikas kaikin puolin. Onnittelen myös meidän rakasta RiSLOa, joka tänä vuonna 
täyttää viisi vuotta. Juhlimme tätä näyttävästi vuosijuhlissa huhtikuussa. Oli upea tapahtuma alusta loppuun 
saakka, kiitos kaikille osallistuneille ja järjestäjille.  
 
Tänä keväänä RiSLO isännöi Baltiakoulutusta, joka järjestettiin yhteistyössä TaSLOn, Suomen lääkäriliiton, 
Duodecimin ja Latvijas Universitāten kanssa. Koulutusseminaarit olivat erinomaisia sisällöiltään, myös 
catering oli hyvää. Kiitos osallistuneille ja olen pahoillani niiden puolesta, jotka eivät päässeet paikalle.  
 
Onnittelen myös nyt Latvijas Universitāten ja Rīgas Stradiņa Universitāten lääketieteellisistä tiedekunnista 
valmistuvia lääkäri- ja hammaslääkärikollegoita. Olette tehneet upean työn ja saavuttaneet elämässänne 
merkittävän paalun – valmistuitte ammattiin, jossa voitte tehdä päivittäin yhteiskunnallisesti merkittävää työtä 
auttamalla ja parantamalla sairaita ihmisiä. Onnea teille! Onnittelen myös itseäni, sillä aamukampaa 
lääkiksessä on jäljellä tasan 50 % ja lähtee pienenemään, jei.  
 
Keväällä myös valmistui RiSLOn oma laulukirja – Codex Carminum Medicis Rigensis. Se on upea teos. 
Katson sitä ja sydäntäni lämmittää, kuinka hienoa työtä laulukirjatiimi on tehnyt. Olen liikuttunut. 
Laulukirjatiimille esitän vilpittömän kiitokseni. Viisivuotisen taipaleemme kunniaksi päätimme, lahjoittaa 
jokaiselle RiSLOlaiselle oman kirjan muistoksi ainajärjestöstämme. Vaalikaa tätä lahjaa.  
 
RiSLO osallistuu myös heikommassa asemassa olevien auttamiseen tukemalla Latvian valtion sosiaalityötä. 
Tänä keväänä kiitos aktiivisten jäseniemme, olemme lahjoittaneet ison määrän vaatteita latvialaisen orpokodin 
teineille. Jatkamme työtä tällä saralla.  
 
Ainejärjestömme on ollut aktiivinen toiminnassaan. Järjestetyn vapaa-ajan toiminnan lisäksi olemme 
kokoustaneet ahkerasti. Tämän vuoden puolella RiSLO on kokoustanut kahdesti yhdistystasolla, lisäksi 
hallitus on kokoustanut virallisesti kuusi kertaa. Kevätkokouksen uusi formaatti – sektorityöskentely oli 
onnistunut ja tuotti paljon hyviä ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.  
 
RiSLOn tärkein prioriteetti on lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden – RiSLOn jäsenien 
edunvalvonta. Hallitus on aktiivisesti työskennellyt sekä hammaslääketieteen että lääketieteen opiskelijoiden 
edunvalvonnan kriittisten kysymysten ratkaisemiseksi. Olen puheenjohtajana antanut eniten painoarvoa tähän 
työhön, sekä kannustanut SML-edustajaa hänen sarallaan. SML-edustaja on RiSLOn suurlähettiläs Suomessa. 
Olen ollut iloinen ja kiitollinen SML-edustajan aktiivisesta ja vastuullisesta lähestymistavasta toimeaan 
kohtaan. Sen lisäksi, että RiSLO työskentelee aktiivisesti Suomen medisiinariliitossa, olemme tänä vuonna 
myös Nuorten lääkäreiden yhdistyksessä SML:n kautta – kiitos RiSLOn SML-edustajan aktiivisuuden. 
Teemme aktiivisesti yhteistyötä Suomen lääkäriliiton ja keskustelemme Valviran kanssa. Parhaillaan STM:ssä 
on suunnitteilla uudistus terveydenhuollon ammattihenkilölakiin – seuraamme ja pyrimme vaikuttamaan 
lopputulokseen aktiivisesti. Yhteistyömme Suomen suurlähetystön kanssa on ollut lämmintä ja aktiivista. 
Olemme myös toimineet yhteistyössä molempien kotiyliopistojen kanssa erinäköisissä tilaisuuksissa ja 
yhteyksissä. Mitä haluan tällä sanoa on se, että hallitus tekee päivittäin hyvin paljon työtä jäsenten eteen, jonka 
prosessit eivät näyt ulospäin, eikä tulos välttämättä näy kaikille heti. Resurssien ollessa rajalliset, hallitus 
asettaa työlleen tietyt prioriteetit ja työskentelee näiden puitteissa.  
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Positiivinen yhteishenki on tärkeä osa RiSLOa. RiSLO on täytetty yli 170:llä jäsenellä – tämä on huikea kasvu, 
jos vertaamme muutaman vuoden takaisin jäsenmäärin. Alamme olla iso ainejärjestö. Olemme kaikki hyviä 
tyyppejä, omaamme kaikki eri taustat, meitä yhdistää lääketiede ja Latvia.  
 
Yhteishenkeä on tärkeä vaalia. Ihmisten välinen kommunikaatio ja adekvaatti käyttäytyminen ovat tärkeä osa 
hyvinvointia. Kun katsomme historian kirjoihin, huomaamme monien poliittisten konfliktien ja sotien 
alkaneen väärinkäsityksestä. Miksi tapahtuu väärinkäsityksiä? Filologia ja lingvistiikka ovat omia tieteenaloja 
jo ihan sen takia, että kieli on varsin monimutkainen asia. Yhden asian voi tulkita monella tavalla. Myös 
käytösnormit ovat erilaiset eri ihmisille, riippuen luonteesta, kasvuympäristöstä ja adaptaatiosta kuhunkin 
sosiaaliseen tilanteeseen. Erilaiset psykiatriset tilat – persoonallisuushäiriöt, paranoidialinen ajattelu, psykoosi 
yms. antavat oman mausteensa kommunikaation onnistumisen haastavuuteen. Kehonkielen tulkinta on myös 
yllättävän monimutkaista – jopa psykologeille. Minulle on useasti sairaalassa sanottu, että näytän sairaalan 
vihreissä pitkään valkoiseen kaapuun kääriytyneenä erittäin vakavalta ja huolestuneelta, potilaat katsovat 
minua vakavana – odottavat huonoja uutisia, hoitajat seisovat ryhdikkäänä. Todellisuudessa minulla on ollut 
positiivinen mieli, eikä mitään syytä huoleen ole ollut. Väärinkäsityksiä siis aina väistämättä sattuu.  
 
Tärkeä piirre ihmiselle on myös taito reflektoida tapahtunutta – tapahtuiko todella jotain sellaista, vai 
ymmärsinkö minä väärin? Mitä toinen ihminen halusi sanoa? Ehkä ymmärsin häntä väärin? Aikuinen 
tasapainoinen ihminen pystyy myös hallitsemaan tunteitaan, käytöstään ja antamaan anteeksi. Ihan kaikesta ei 
kannata kimpaantua tai jos niin tekee, niin siitä on hyvä päästä yli oman mielenterveyden takia. 
Konfliktitilannetta pahentaa provosoiva käytös ja vulgaari viestintä. Rikkinäisen puhelimen efekti on myös 
kaikille tuttu ilmiö. Totuus vääristyy ja irtoaa kontekstista. Tarina saa uusia piirteitä.  Esimerkkinä tuore tapaus 
kansainvälisestä politiikasta parin kuukauden takaa. CNN journalisti Fareed Zakaria väitti Venäjän 
Federaation presidentin sanoneen Yhdysvaltojen tuoretta presidenttiä vaalien aikana nerokkaaksi, lahjakkaaksi 
ja fiksuksi ehdokkaaksi. Todellisuudessa Venäjän Federaation presidentti sanoi venäjän kielellä Trumpin 
olevan värikäs persoona – eikö hän ole sitä? Lisäksi meille kaikille on tuttu ns. vauhkoontunut lammaslauma-
efekti, jossa ensimmäisen rohkean ihmisen provosoiva kommentti aiheuttaa massiivisen tunne-ejakulaation 
esim. sosiaalisen median seinälle. Ihmiset aukovat päätään ja sylkevät myrkkyä 360 asteen kulmassa 
ajattelematta viestintänsä sisältöä tai seurauksia. Ihan kaikkia mieleen tulvivia ajatuksia ei kannata pukea 
sanoiksi, virkkeiksi ja lauseiksi. Lukiessaan sosiaalisen median viestejä kannattaa olla varautunut. 
Kommunikaatiossa kannattaa nousta vulgaarin viestinnän yläpuolelle. Rauhallisuutta ja tunteiden hallintaa voi 
opetella – on olemassa kesäleirejä, joita järjestetään 
metsissä ja viehättävissä vuoristomaisemissa, joissa 
meditoidaan ja lähellä on viehättäviä vuoristotavernoita; 
toisaalta aiheesta voi lukea kirjallisuutta. Viestintää ja 
tunteiden hallintaa voi myös mennä oppimaan eri kursseille. 
Itse en osallistu asiattomiin, vulgaareihin tai 
henkilökohtaisuuksiin meneviin keskusteluihin. Annan 
huomioni vasta toisen osapuolen rauhoituttua. Suosittelen 
kaikille omien kommunikaatiotaitojen analysointia, sekä 
tunteiden hallinnan ja itsehillinnän kehittämistä. Toivonkin, 
että jokainen miettisi omaa käytöstään jatkossa ollessaan 
tekemisissä toisten ihmisten kanssa.  
 
Toivotan teille lämmintä ja hyvää kesää!   
 
Niko Turkka 
RiSLOn puheenjohtaja 
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SML-edustajan terveiset 
Suomen Medisiinariliitto eli tutummin SML tai SMÄLLI on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten 
koulutus- ja edunvalvontaliitto. SML edustaa kaikkia sekä Suomessa että ulkomailla lääketiedettä opiskelevia 
suomalaisia. SML tekee yhteistyötä Lääkäriliiton, Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen sekä muiden tahojen 
kanssa. RiSLOn jäsenenä kuulut myös Suomen Medisiinariliittoon ja olet oikeutettu sen jäsenetuihin. 
 
Suomen Medisiinaliitto siirtyi tänä vuonna projektilähtöiseen työskentelyyn. Tämän vuoden projekteina ovat 
kevät- ja syysliittokokousten, Tuohilampiseminaarin, Halloped-tapaamisten lisäksi kandi-innovaatiokilpailu 
yhdessä Terveystalon kanssa, käypä-manu projekti pyrkii yhtenäistämään amanuenssuurikäytäntöjä, 
rekrytoinnin aikaistumista ilmiönä pohditaan, tehdään syväriyhteistyötä Duodecimin kanssa, kehitetään 
opiskelijakyselyä yhdessä Lääkäriliiton ja Valviran kanssa, osallistutaan arvioimaan kansallisesti lääketieteen 
peruskoulutusta sekä päivitetään Mini-VESsiä. Kevään edetessä projekteja on tullut lisää, esimerkiksi SML 
teki toukokuussa ilmestyneen Terveydenhuollon ammattikortti –ohjeen kandivaiheessa oleville opiskelijoille. 
Ohjeistus löytyy SML:n nettisivuilta osoitteesta www.suomenmedisiinariliitto.fi.  
 
Medisiinariliiton yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on valvoa jäsenten etuja, seurata ja ottaa aktiivisesti kantaa 
valtakunnallisesti lääketieteen opiskelijoita koskeviin asioihin. Tämä kevät on tuonut mukanaan paljon 
pohdittavia asioita, muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon ammattihenkilölain 
uudistuksen, ulkomailta valmistuneiden laillistumisprosessin viivästymisen, lääketieteen opiskelijoiden 
yhteisvalinnan sekä (jo parin vuoden ajan olleen) SOTE-uudistuksen. SML:n hallituksen edustajat ovat 
jatkuvasti antamassa opiskelijalähtöistä kantaa mukaan päätöksentekoprosesseihin ja myös meidän ulkomailla 
opiskelevien etuja valvotaan. 
 
Opiskelkaa kaikki ahkerasti loppukokeisiin, hankkikaa kesällä itsellenne tärkeää työkokemusta ja olkaa aina 
avoimin mielin oppimassa uutta! Hyvää kesää kaikille RiSLOlaisille!  
 
Edunvalvonnallisin terveisin, 
 
Susanna Luontola 
RiSLOn hallituksen SML-edustaja 
SML:n hallituksen ulkomaisten jäsenten varaedustaja 
 

 
 
 
 
 
 



RiSLO  1/2017 

 7 

RiSLOssa tapahtuu – kevät 2017 
 
15.2. Fuksi-info 
Perinteinen fuksi-info pidettiin Paddy Wheelan’s baarissa lukukauden alussa. Retrospektisesti sitä muistelee 
itseään, kun istuskeli Paddyn pöydässä rapsakat ranskalaiset ja kylmä huurteinen kädessä kaikki viisi aistia 
valppaana, ottamassa informaatiot vastaan kuin pesusieni. Uuden koulun aloittaminen ja uuteen kaupunkiin, 
varsinkin ulkomaille muuttaminen, jännittää jokaista. Onneksi täällä ei tarvitse olla yksin, ja kaikkea ei tarvitse 
selvitellä ihan alusta asti. Fuksi-infossa käytiin läpi RiSLOn toiminta ja mitä se tarjoaa jäsenilleen. Paikalla 
ollut nykyinen hallitus esittäytyi ja kertoi omasta työnkuvastaan. Suomen Medisiinariliiton edustaja piti 
esittelyn SML:sta ja ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi puheenaiheina olivat muun muassa julkinen ja 
yksityinen terveydenhuolto Riiassa, menneet ja tulevat tapahtumat, sekä Lapsus Calami. Lopuksi 
tapahtumassa oli vapaata seurustelua ja fuksit saivat kysellä mieltä askarruttavia asioita. 
 
Roman Faqhiri 
4. lukuvuosi 
MF lääketiede, RSU 
Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen jäsen. 
 
25.2. Kick off –tapahtuma – tooga -teemalla  
Cita Puse täyttyi tooga-teeman kiitettävän vakavasti otettavista uusista ja vanhoista medisiinareista, kun 
RiSLO järjesti fukseilleen suunnatun syntymäriitin pimeän ja ahtaan synnytyskanavan läpi – 
medisiinareiksihan täytyy syntyä!  
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Lääketieteen opintonsa tänä keväänä aloittanut fuksi Laura Tuomela kuvailee illan fiiliksiä näin: ”Paras osuus 
toogabileissä oli mun mielestä vala! Se oli pitkä mutta hauska ja siitä tuli ihanan yhteisöllinen fiilis. Todella 
kiva, kun meillä on täällä näin iso suomalainen yhteisö, joka järjestää meille ohjelmaa!” 
 
Tarina kertoo, että yön pimeinä tunteina pietarilaiset turistit innostuivat toogista niin, että ostivat ne fukseilta 
kahdellakympillä – tavalla tai toisellahan se tuition fee on maksettava! 
 
Koitus goes Riga 18.3.2017  

Siis anteeksi mikä? Koitus on Ruotsissa 
Karolinska Institutissa lääketiedettä, 
psykologiaa ja sosiologiaa opiskelevien 
suomalaisten ainejärjestö, ja heistä parisen 
kymmentä tuli Riikaan kandivierailulle. 
Lauantaina kokoonnuttiin Occupational 
Museomin eteen, jossa oli ohjattu 
museokierros, lounasta syötiin vegebrunssin 
merkeissä MiiTissä (kuvassa alhaalla). 
Roman otti ohjat käsiinsä 
kaupunkikierroksen suhteen – matka kävi 
Brivibas ielaa pitkin, Skyline barissa otettiin 
kuvia, vapaudenpatsaalla, kissatalolla, Dome 
Squarella ja mustapäiden talolla kuultiin pala 
historiaa. Päätöspisteeksi soveltui – mikä 
muu kuin kaikkien suosima Ala Bar.  

 
Baltiakoulutus 1.-2.4. 
Huhtikuun alussa oli kevään ensimmäinen, melkein subtrooppisen lämmin 
viikonloppu, kun toinen Baltiakoulutus avasi ovensa Latvijas Universitāten 
upeassa Magna aulassa RiSLOlaisille ja tusinalle Tartusta matkanneita 
TaSLOlaisia. Lauantaiaamu alkoi mieltäylentävän runsaalla aamupalalla klo 
9:00, jolloin päästiin verkostoitumaan uusien ja vanhojen kollegoiden kanssa. 
Tämän jälkeen päivän luentorupeaman avasi RiSLOn puheenjohtaja Niko 
Turkka toivottaen kaikki puhujat ja kuulijat tervetulleiksi Suomea, Riikaa ja 
Tartoa myöden. Lääkäriliitosta paikalla oli opiskelijasihteeri Heidi Emmes ja 
Johanna Rellman, joka kertoi erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen uusimmista 
tuulista ja ajankohtaisesta tilanteesta. Duodecimin Mervi Väisänen-Tommiska 
luennoi gynekologian ja obstetriikan haastavista tilanteista päivystyksestä 
(muista – vain 5%:lla kaikista päivystykseen saapuvista vatsakipuisista Puheenvuorossa Piitu 

Parmanne ja Heidi Emmes. 
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naispotilaista on oikeasti gynekologista vaivaa!), jonka jälkeen meille oli katettu pohjakerroksen Daily 
Restorans –ravintolaan erinomainen lounas. 
 
Lounaan jälkeen Lääkäriliiton Piitu Parmanne, joka teki vuonna 2016 lääketieteen opiskelijatutkimuksen, 
kertoi tutkimuksen tuloksista – parhaiten mieleen painui uunituore mustaa valkoisella oleva fakta: ulkomailla 
opiskelevilla medisiinareilla on viisi tuntia enemmän oppitunteja ja/tai luentoja viikossa kuin Suomessa 
opiskelevilla kollegoillamme, ja keskimääräisesti meillä on kuusi tuntia viikossa enemmän itsenäistä opiskelua 
– yhteensä siis 11 tuntia enemmän viikossa kuuden vuoden ajan! Nopeasti laskettuna siitä tulee päätähuimaavat 
2640 tuntia.  
 
Duodecimin kollegaopiskelija Paavo Nokelainen piti meille Terveysportin laaja oppimäärä –koulutuksen, josta 
jäi jokaisen taskuun varmasti jotain uutta – jos lähdet 
reppureissulle Nepaliin, voit tarkistaa mitkä rokotukset 
tulee olla voimassa (kts. ”matkailija”) ja 
terveyskeskuksen vuodeosastolla mummukan 
kilometrin mittaisen lääkelistan voi naputella 
sellaisenaan lääketietokantaan (”lääkeinteraktiot- ja 
haitat”), ja se kertoo mitkä lääkkeet eivät sovi yhteen ja 
ehdottaa tapauskohtaisesti toista valmistetta tilalle, jos 
potilaalla on esimerkiksi munuaisen tai maksan 
vajaatoimintaa. Tämähän helpottaa elämää! 
 
Kahvitauon jälkeen hammaslääkäri Ljubov 
Lähteenlahti kertoi hammastapaturmien ABC:stä – mitä 
jokaisen lääkärin olisi hyvä tietää – mieleen jäi elävästi, 
että kokonaisena irronnut hammas tulee huuhdella 
juoksevan veden alla ja laittaa saman tien takaisin 
paikalleen – kunhan se vain tulee oikein päin. Lauantain koulutus jatkui iltapäivään saakka, ja jatkot olivat 
Rock Caféen kolmannessa kerroksessa, josta innokkaimmat jatkoivat Funny Foxiin ja hoilasivat karaokea 
aamukahdeksaan. 
 
Sunnuntain koulutusta jatkettiin huomattavasti pienemmällä porukalla kuin lauantaina – mikä lie olikaan 
valitettavan opiskelijakadon syy. Päivän aiheena oli amanuenssuuri- ja kandi-infot, jotka pidettiin RiSLOn ja 
TaSLOn senioreiden toimesta. Oli hienoa kuulla omakohtaisia kokemuksia siitä, miten nuoret lääkärinversot 
olivat selvinneet kunnialla ensimmäisestä kesälomistaan lääkärin sijaisina, vaikka ensimmäisinä viikkoina 
äitiä olikin saattanut tulla kova ikävä.  
 
22.-23.4. RiSLOn vuosijuhlat  
RiSLOn viisivuotisen alkutaipaleen kauan odotetut ensimmäiset vuosijuhlat juhlittiin huhtikuun lopulla yli 
140:n vieraan voimin – mukana oli suomalaisia kollegoita edustamassa omia kandiseurojaan Tartosta, 
Pietarista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Kuopiosta, RSU:n ja LU:n yliopistojen akateemista 
edustajistoa sekä H.E. Olli Kantanen, Suomen Latvian suurlähettiläs. Kutsuvieras-cocktail –tilaisuus pidettiin 
Radisson Blu Hotel Latvijassa, pääjuhla Rigas Latviesu Biedribassa ja jatkot Secret Gardenissa. Seuraavana 
päivänä voimia kerättiin perinteisen silliaamiaisella Rock Caféssa erinomaisen brunssin voimin. 
 
Kuvat kertokoot hulppean miljöön ja kuvaloiston puolesta! 
 
 

Puitteet koulutuksen pitämiseen Latvijas 
Universitāten upeassa Magna aulassa olivat 
hulppeat. 
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Viisivuotispallo ja TaSLOn edustus. Vuoden 2017 hallitus edustaa. Tapana on onnitella vuosia täyttävää 
kandiseuraa ja muistaa tätä tilanteeseen sopivilla lahjoilla – kuvassa TLKS:n edustus. 

 
 
Juhlasalin upea kattaus. Saapuvat liput. Komeat pukumiehet ja kauniit 
naiset. Erinomaisen shown vetäneet juontajat. Alkumalja. RiSLOn 
uunituore laulukirja. Ruoka. Laulua. Suurlähettiläs. Naurua. 
Valmistuvan puhe. Jono vessaan. Kunnia- ja ansiomerkkien jako. 
Kaikkien vuosijuhlaa rakentamassa olleiden ruusutus. Wanhojen 
tanssit… Tästä ja monesta muusta koostui uskomaton ilta juhlien 
ystävien ja kollegoiden kanssa! 
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Jatkot Secret Gardenissa aamun pikkutunneille saakka. Sunnuntaiaamuna sillis-brunssi hyvässä meiningissä. 
 
1.5. Vappu-picnic 

Kansainvälistä työväen 
juhlapäivää juhlittiin 
enemmän tai 
vähemmän karvaisessa 
seurassa Kronvalda –
puistossa perinteisten 
vappu-munkkien ja 
skumppien voimalla!  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
11.5. Terveydenhuolto.com 
Jo neljännen kerran Terveydenhuolto.com tuli 
kouluttamaan meitä RiSLOlaisia, tällä kertaa 
SemaraH Hotelliin. Jännityksellä odotettiin, 
minkä koulutuksen avauslaulun toimitusjohtaja 
Jani Korpela valitsee tällä kertaa – ja 
kenenkäänhän ei tarvinnut pettyä, sillä Apulanta 
on kaikkien ikuinen kestosuosikki. Koulutuksen 
aiheina olivat lääkärin taloushallinta ja vuoden 
Uudessa-Seelannissa viettäneen, Tartosta 
valmistuneen kollega Jarkko Saralahden 
kokemuksia – kateeksi käy, sillä kyllähän siellä 
vuoden viettäisi mielellään yksi, jos toinenkin!  Uusi-Seelanti. Kuva: www.rei.com 



RiSLO  1/2017 

 12 

21.5. Kevätkokous 
RiSLOn sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Rīga Stradiņš Universityn auditoriumissa aktiivisten jäsenten 
kesken, seuraavaksi mahdollisuus äänestää ja päästä vaikuttamaan tarjoutuu syyskokouksessa loka-
marraskuussa. 
 
22.5. Suomen suurlähettilään tapaaminen  
Riga Stradins University järjesti jo toisen kerran 
Suomen suurlähettilään Olli Kantasen tapaamisen 
yliopiston tiloissa, johon opiskelukiireiltä ennätti 
parisen kymmentä RiSLOlaista keskustelemaan muun 
muassa Latvian ja Suomen välisistä kauppasuhteista, 
Prisman sulkemisesta ja 100-vuotiaan Suomen 
kunniaksi täällä järjestettävistä tapahtumista, tulossa 
muun muassa muassa museonäyttelyitä ja nykysirkusta. 
 
25.5. Orpokoti Ezermalan vaatekeräys 
Tusinan verran RiSLOlaisia lahjoitti tarpeettomat 
vaatteensa ja somisteensa – yhteensä huikeat 37 
kassillista – Ezermalan youth houseen/orpokotiin, jossa 
asuu tällä hetkellä kaksitoista 12-18 –vuotiasta nuorta, 
jotka syystä tai toisesta eivät voi asua kotona, tai kotia 
ei ole. Ezermalassa tavoitteena on kannustaa nuoria 
vakaaseen ja kokonaisvaltaiseen kasvuun itsenäisiksi 
aikuisiksi turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. 
Nuoret opiskelevat koulussa kykyjensä mukaan ja 
vanhemmat tekevät työharjoitteluita ja töitä. Ruoka ja 
majoitus tarjotaan kaupungin puolesta ja nuoret 
osallistuvat yhdessä kodin siivoamiseen ja ruoan 
valmistamiseen sosiaalityöntekijöiden kanssa. 
Käyttörahaa jokainen saa (ainakin keväällä 2015) noin 
200 euroa/vuosi. Lahjoitus otettiin ilolla vastaan – tästä 
voisi tehdä vaikka jokavuotisen kevätperinteen! 
 
Prisman hautajaiset  

 
Keväällä suuri suru kohtasi RiSLOlaiset, sillä SOK ilmoitti 
sulkevansa Latvian ja Liettuan liikkeet, sillä niiden 
markkinaosuus ei noussut riittävän suureksi, jotta toiminta 
olisi kannattavaa. Ruokatavarat -30% ja kaikki muu -60% 
alennuksella aiheutti pienimuotoisen suomalaisvyöryn 
kaikkiin Latvian Prismoihin, jossa Oivariinit, Rainbown 
rahkat, karjalanpiirakat, Kotimaista –puurot, Iittalat ja 
Arabian muumiastiastot katosivat hyllyiltä alta aikayksikön. 
R.I.P. Prisma – you will be missed!  
 
 
 

 

Osa lahjoitukseen päätyvistä kasseista, muutama 
vielä puuttuu. 

Allekirjoittaneen Arabian Muumi-hamstraus. 
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27.5. Kulttuuriretki Laima-suklaatehdasmuseoon  

Kevätlukukauden kulttuuriretki tehtiin 
Laima-suklaamuseoon ja päivän saldo 
näkyy kuvassa – onni on omatekemä 
suklaakonvehti.  
 
RiSLO goes sporty – yoga, RiSLO-Rusakot ja maratoni 14.5. 
Helmikuussa joogattiin, keväällä juostiin pari kertaa viikossa RiSLO-Rusakoiden mukana, ja kevätkausi 
huipentui Riga Lattelecom Marathoniin 14.5. 
 
Rusakoiden toinen juoksuvuosi avattiin maaliskuussa, ja kevään sateinen kelikään ei onneksi haitannut. 
Harjoituksia on ollut kaksi kertaa viikossa, ja eniten on juoksijat ovat tykänneet sunnuntain yhteisjuoksusta. 
Tällä kaudella ei valittu ennestään juoksujen vetäjiä, vaan rusakot jakaantuivat yleensä kahteen tai kolmeen 
ryhmään oman juoksunopeuden ja tavoitteiden mukaisesti. Ahkerimmat rusakot tekivät tämän lisäksi yhdessä 
omia juoksuharjoituksia. Rusakoiden päätavoite oli ottaa osaa toukokuiseen Riga Lattelecom Marathon -
tapahtuman puolimaratoniin, jonne kourallinen osallistuikin. Toiminta on kerännyt suosiota mahtavasti, ja 
Rusakot palaavat tositoimiin taas syksyllä, kun syyskausi starttaa! 
 
Roman Faqhiri 
4. lukuvuosi 
MF lääketiede, RSU 
Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen jäsen. 
 
RiSLOn case-iltamat – vakavat infektiot, EKG, kirurgian keissit 
Kevätlukukaudella case-iltamat käsittelivät vakavia-infektioita, EKG:ta ja kirurgian potilaskeissejä – syksyllä 
taas jatketaan!  
 
3.6. Karonkka-brunssi  
RiSLO järjesti 
vuosijuhlatoimikunnalle ja 
laulukirjatiimille kevään 
ahkerasta työpanoksesta 
kiitos-brunssille kesäkuun 
alussa La Kannaan – seura ja 
ruoka olivat kumpikin 
erinomaista! 
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4.6. Wake board –grillibileet 
RiSLO järjesti jäsenilleen kevätlukukauden viimeiset kinkerit Wake Parkissa Lucavsalassa Daugava-joen 
vehreässä saarekkeessa. Porukalla päästiin suppailemaan, grillaamaan, saunomaan ja nauttimaan kesäkuun 
kuumimmasta sunnuntaista – täydellinen päivä rentoutua ennen lukukauden viimeistä tenttirupeamaa! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.6. Suomen Latvian suurlähetystön 
puutarhajuhlat 
RiSLOn hallitus sai kutsun Suomen suurlähetystön puutarhajuhlille, jossa 
100-vuotias Suomi näkyi ja maistui – aina valtaisasta Alvar Aalto –
täytekakusta sinivalkoisiin ilmapalloihin ja Koskenkorvan uusimpiin 
virvoitusjuomiin. Kuvassa keskellä H. E. Olli Kantanen. 
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Pohjolassa tapahtuu – ja RiSLO on 
tietenkin mukana! 

 
Duodecimin puheenjohtajatapaaminen 27.1. 
Helsingissä 27.1.2017 kello 17.00 Duodecim järjesti yhteistyössä Suomen lääkäriliiton kanssa 
puheenjohtajatapaamisen kaikkien lääketieteen kandiseurojen vuoden 2016 ja 2017 puheenjohtajille 
tapaamisen, jonka tarkoituksena oli ”vaihtaa vuoroa” vanhojen ja uusien välillä, verkostoitua, sekä vaihtaa 
kuulumiset.   
 
Tuona päivänä allekirjoittanut avusti Meilahdessa yli kuusituntisessa näyttävässä urologisessa leikkauksessa, 
sulku kello 16.05. Tämän jälkeen allekirjoittanut juoksi kuumissa tunneleissa gasellina (tai pikemminkin 
ylipainoisena tapiirina) kilometrin päässä sijaitsevaan pukuhuoneeseen, jossa onnistuneesti akrobaatin elkein 
puki farkut jalkaan siten, että kello 16.15 ne repesivät – erään kirurgikollegan mielestä tämä oli varsin hauskan 
näköistä, hän nauroi. Muutama vulgaari ajatus tuli väkisinkin mieleen. Olin hiljaa. Ratkaisuna oli arvokas 
poistuminen sairaalan vihreissä Itä-Helsinkiin autolla vaihtamaan tilalle ehjät vaatteet. Onneksi Kovasen 
kumitassut ajavat pois Itä-Helsingistä tarvittaessa ylinopeutta keskustaan, olihan kyseessä tärkeä tapaaminen. 
Autossa soi Frankie goes to Hollywoodin klassikkobiisi Relax, don’t do it. Kumitassu kaahasi Kalevankadulle 
kello 17.19. Nopea savuke ja sisään.  
 
Puheenjohtajatapaaminen järjestettiin Duodecimin upeissa historiallisissa tiloissa Kalevankadulla. Tarjottu 
kolmen ruokalajin illallinen oli maukas. Tapaaminen oli erityisen antoisa keskustelujen sisällön suhteen. 
Yleisten kandiseurakuulumisten lisäksi keskustelua käytiin ajankohtaisista lääketieteen opiskelijoiden 
edunvalvontaan liittyvistä aiheista. RiSLOa edustivat allekirjoittaneen lisäksi vuoden 2016 puheenjohtaja 
Susanna Luontola.  
 
Virallisen osuuden päätyttyä ilta jatkui Helsingin yöhön. Allekirjoittaneella oli seuraavana aamuna työtehtäviä 
12 tunnin edestä kirurgian päivystyksessä, jonka takia allekirjoittanut vetäytyi metrolla kotiin. Ex-
puheenjohtaja Luontola piti kuitenkin lippua korkealla aamun pikkutunneille saakka. 
 
Niko Turkka 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, LU 
Kirjottaja on RiSLOn hallituksen puheenjohtaja.  
 
Kandiseuratapaaminen 19.2. 
Suomen Medisiinariliitto järjesti kandiseuratapaamisen 
puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, opintoasiain-
/koulutuspoliittisille vastaaville sekä tiedotusvastaaville 
Lääkäritalolla Helsingissä. Kandiseuratapaamisen tarkoitus oli 
tarjota kandidaattiseurojen edustajille tilaisuus tavata toisiaan 
sekä Medisiinariliiton hallitusta. Keskustelimme siitä, millaista 
yhteistyötä kandidaattiseurat toivovat. Medisiinariliiton hallitus 
esittäytyi ja kertoi tälle vuodelle suunnitteilla olevat projektit, 
joita vielä pohdittiin ja ideoitiin yhdessä. Kandidaattiseurat 
kertoivat kuulumisiaan ja päivän aikana Suomen Lääkäriliitto 
sekä Lääkäriseura Duodecim pitivät omat puheenvuoronsa. Vuoden 2017 SML-hallitus. 
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Myös opiskelijakyselyn tulevaisuutta pohdittiin yhdessä. Yhteisen ohjelman jälkeen jakauduttiin eri 
toimijoiden kesken ryhmiin, joissa pohdittiin kullekin toimijalle keskeisiä kysymyksiä ja projekteja. Päivä oli 
kokonaisuudessaan onnistunut ja oli mukavaa tutustua eri kaupunkien edustajiin!  
 
Susanna Luontola 
4. lukuvuosi 
MF lääketiede, RSU 
Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen SML-edustaja. 
 
Thorax LXXXVI årsfest 11.3. 
Tidigt en lördag morgon i mars åkte vi iväg från Lidosta mot 
Helsingfors. Efter en dryg försening av flyget och en extempore 
mellanlandning i Tallinn kom vi äntligen fram.  
 
Själva årsfesten började med premiären av det LXII Thoracala 
spexet ”Cirkus Willi”. Spexet var en succé och fylld med sång och 
skratt. Från spexet blev det busstransport till själva festlokalen. 
Festligheterna började med cocktail delen och efter det började 
själva festmiddagen. Vi blev bjudna på god mat, dryck och trevligt 
sällskap. Kvällen slutade med en sväng på dansgolvet.	   
 
Aurora Lövegren 
3. vuosikurssi 
MF lääketiede, LU 
Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen rahastonhoitaja. 
 
Kuopion kevätliittarit 1.-2.4. 
Tämän kevään liittareille RiSLOsta lähti Kuopioon edustamaan varapuheenjohtaja Beatrice Banafa, 
hallituslainen Roman Faqhiri ja RiSLOn SML-edustaja Susanna Luontola, joka toimii myös SML:n tämän 
vuoden hallituksen ulkomaisten jäsenseurojen varaedustajana. 
 
Kevätliittarit olivat tällä kertaa tehokkaasti yksipäiväiset, ja ohjelmaan saatiin mahdutettua kaikkien 
kandiseurojen tervehdysten ja kuulumisien jälkeen SML:n, FiMSIC:n sekä YAVA:n vuoden 2016 
toimintakertomukset ja tilinpäätökset, valittiin vuoden syväriohjaaja Naistentautien ja synnytysten el, 
perinatologian el, dosentti Päivi Polo Turusta, ja esitettiin sääntömuutoksia, joiden käsittely jatkuu edelleen 
syysliittokokoukseen. Tärkeänä kohtana mainittiin myös SML:n virallinen kanta koskien SOTE-uudistusta, 
jossa painotettiin yksityisten toimijoiden koulutusvelvollisuutta. Varsinaisen liittokokous-osion välissä 
kuultiin esitys Terveysportin uudistuksista Kustannus Oy Duodecimin edustajalta (Hannu Koski), MediApu 
Oy:n puheenvuoro (Joni Jylli) sekä esitelmä KYS:n ylilääkäriltä (Harri Hyppölä), jonka teemana oli 
potilasvalitukset. Ilta jatkui sitsien merkeissä ja seuraavana aamuna tarjottiin vielä MediApu Oy:n 
sponsoroima upea liittaribrunssi. Järjestelyt olivat huippuluokkaa ja niistä RiSLO haluaakin kiittää lämpimästi 
KuoLOlaisia, joille on voimassa avoin kutsu Riikaan exculle!  
 
Beatrice Banafa 
4. lukuvuosi 
MF lääketiede, RSU 
Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen varapuheenjohtaja. 
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TLKS vuosijuhlat 7.-8.4. 
Turun lääketieteenkandidaattiseura juhli 76. vuotiasta 
kandiseuravanhustaan pääsiäisloman alussa. Cocktail-tilaisuus 
järjestettiin TLKS:n ikiomassa Tivolissa Uudenmaankadulla, jossa 
pääsi vaihtamaan kuulumiset vanhojen kollegatuttujen kanssa ja 
tutustumaan uusiin. Pääjuhlaa vietettiin Turun VPK-talolla, ja jatkot 
olivat Skärgårdbaarissa, jossa Arttu Wiskari villiinnytti yleisön 
tuntemattomalla potilaalla. Seuraavan päivän sillis oli frutti di mare –
teemainen, ja toistasataa kalastajaksi tai nemoksi pukeutunutta juhlijaa 
jatkoi matkaa Pöytyälle syömään, saunomaan ja reivaamaan 
savudiskossa. Kiitos TLKS, you treated me well! 
 
 
 
 
 

Valamo-seminaari – tarinasta tunteisiin 
Vuosittain Valamon luostarissa joukko eri erikoisalojen ammattilaisia kokoontuu kouluttautumaan 
viikonlopun ajaksi. Mistä tässä onkaan kyse? Duodecim järjestää yhdessä Suomen lääketieteen filosofian 
seuran kanssa keväisin Valamo-seminaarin, tällä kertaa 5.-7. toukokuuta, johon opiskelijat voivat myös hakea 
Duodecimin sponsoroimana mukaan. Teemana oli tällä kertaa tarinasta tunteisiin.  
 
Viikonloppu alkoi Valamokierroksella, missä kerrottiin 
paikan historiasta ja minkälaiseksi Valamo on 
muovautunut aikojen saatossa. Tänä vuonna 
luennoitsijoiksi oli saatu mahtava joukko oman alansa 
rautaisia ammattilaisia – oikeuspsykologian asiantuntija 
Julia Korkman, psykiatri Claes Andersson, Jyväskylän 
Yliopiston Aivotutkimuskeskuksen johtaja Tiina 
Parviainen, professori Hannu Lauerma, kirjailija Sirpa 
Kähkönen ja psykiatri ’onnellisuustohtori’ Antti S. 
Mattila. Ensimmäisenä kuulijat pääsivät perehtymään 
muistoihin ja muistiin. Mieleen jäi kiinnostava 
tutkimus, jossa koehenkilöille näytettiin kolmea eri 
valokuvaa heidän nuoruudestaan. Kaksi valokuvista oli tositapahtumia, mutta kolmanteen kuvaan 
kuumailmapallomatkasta oli yhdistetty heidän kasvonsa. Tutkimus toteutettiin useamman kuukauden aikana, 
ja kuvia näytettiin tutkimuksen aikana kolme kertaa. Viimeisellä tapaamiskerralla 30 % koehenkilöistä muisti 
olleensa kuumailmapallossa, ja osa jopa kertomaan kuka kuvan on ottanut. Todellisuudessahan yksikään heistä 
ei ollut elämänsä aikana ollut kuumailmapallossa. Tutkimus osoittaa, kuinka hauraita muistomme oikeastaan 
ovatkaan. Luennon tarkoitus olikin herätellä kuulija pohtimaan muistojen luotettavuutta.  
 
Lauantaina koitti odotettu Lauerman luento pahuudesta ja vihasta. Vaikka ennakko-odotukset olivat korkealla 
Lauerman aiempien luentojen perusteella, eivät kuulijat jääneet tälläkään kertaa kylmiksi. Tämän lisäksi 
pohdittiin mikä meitä ohjaa – aivot, keho vai mieli, ja mistä se onnellisuus oikeastaan tuleekaan. Sunnuntaina 
jokainen kuulija sai perehtyä vielä valitsemaansa aiheeseen tarkemmin workshopien avulla.  
 

Cocktail-kutsuilta löytyi Tartun 
suomalaiskollegat Johanna 
Panula (vas.) ja Riitta Yrjökoski 
(kesk.). 
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Kuitenkaan viikonlopun anti ei ollut pelkät luennot, vaan niiden lisäksi kohtaamiset illallispöydässä ja 
saunassa – pohdintoja päivien teemojen tiimoilta, minkälaisia tilanteita kukakin omassa arjessaan on 
kohdannut. Näiden lisäksi huikeita tarinoita kuinka oma erikoisala on valikoitunut ja mitä kaikkea he ovat 
urallaan päässeet kokemaan. Tietenkään unohtamatta Valamon ravintolan maittavia illallisia, jotka kruunasivat 
lauluesitykset.  
 
Eveliina Gärdström 
4. lukuvuosi 
MF lääketiede, RSU 
 

FiMSIC-tutkimusvaihdossa Taiwanissa 

Pääsin viime elokuussa Taiwaniin tutkimusvaihtoon FiMSIC:n ja IFMSA:n 
kautta. Kyseessä oli kuukauden kestävä tutkimusvaihto Chang Gungin 
yliopistossa immunologian laboratoriossa. Virallisesti olin mukana 
projektissa nimeltä “Viral vector based gene delivery to the lungs of asthmatic 
animals”, mutta todellisuudessa opettelin paikallisten maisteriopiskelijoiden 
ohjauksella laboratoriotyöskentelyn perustekniikoita, mikä sopi varsin hyvin, 
sillä aiempaa kokemusta labratyöstä minulla ei ollut. Matka alkoi kuitenkin 
katastrofin merkeissä, sillä lompakkoni putosi Shanghain kentän transit-
alueelle ja saavuin Taipein lentokentälle ilman pennin hyrrää. Onneksi 
puhelin ja passi olivat edelleen mukana. Manner-Kiinan ja Taiwanin 
hallinnollisesti erikoisesta suhteesta johtuen lompakkoa olisi pitänyt lähteä 
hakemaan lentäen Shanghaista ja ilman Kiinan viisumia se olisi ollut 
mahdotonta. No, enkelimäiset paikalliset kontaktihenkilöni, rakas perhe 
Suomessa ja Western Union ratkaisivat rahaongelmani siten, että tiukalla 
budjetilla sain kuin sainkin elettyä ihastuttavalla saarella tuon kuukauden 
ilman suurempia murheita. Eli väänsin itkut, söin nuudelit ja asetuin taloksi 

yliopiston opiskelija-asuntolaan, ja 
ensimmäisen päivän jälkeen asiat näyttivät huomattavasti valoisammilta.  
 
Päivät menivät labrassa, ja kuukauden lopuksi olin oppinut tekemään 
suhteellisen hyvällä menestyksellä ELISAn, Western Blotin, RT-PCR:n, 
eristämään RNA:ta ja valkosoluja sekä nappaamaan koe-eläinhiiren ja 
antamaan poloiselle keittosuolapistoksen peritoneumiin. Paikalliset 
kollegat olivat niin avuliaita, etten tiennyt miten päin olisin, kaikkeen löytyi 
aikaa eivätkä he koskaan turhautuneet. Joka perjantai labrassa pidettiin 
progress report – iltapäivä johon kuului lounas (ruoasta selitän 
tuonnempana lisää!) ja kaiken kaikkiaan laboratoriota johtavan professorin 
Ming-Ling Kuon asenne opiskelijoita kohtaan hipoi täydellisyyttä eli 
kritiikki oli tarkkaa ja se annettiin kollegiaalisessa hengessä. Arki-illat 
menivät usein päivän muistiinpanoja kirjoittaessa, koska muistio piti 
palauttaa joka perjantai ennen kokousta. Professori tarkasti kaikkien 
muistiinpanot viikonlopun aikana ja teki korjaukset.  
 
Koska yliopisto ja labra sijaitsivat Taoyuanissa noin 20 kilometrin päässä 
Taipeista, ei kaupungille tullut aivan joka ilta lähdettyä (kolmella eri 

Yömarkkinat, jäätelö tehtiin 
kaatamalla sulat ainekset 
jäiselle levylle ja siitä 
rullailtiin lastalla kippoon. 
 

Opin ajamaan skootterilla. 
Kaaduin juuri kun poliisit 
osuivat kätevästi mestoille. 
Onneksi olivat avuliaita eivätkä 
kyselleet ajokortin perään… 
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bussilla), mutta niinä kertoina, kun pääkaupungissa hengailin muiden vaihtareiden kanssa, voin kertoa, että 
suurkaupungin valojakin kirkkaampina loistivat ihmisten kännykät koska Pokemon Go! oli juuri saapunut 
maahan ja rohkenen epäillä, että kaikki pokemonit saatiin siinä maassa kiinni alle viikossa.  
 
Parasta Taipeissa olivat yömarkkinat, joita oli useita. Ne 
olivat street food –taivas ja ilmeisesti suuri osa paikallisista 
illastivatkin kotona kokkailun sijaan ulkona koska 
ruokakojuja oli joka paikassa, ja kaikki oli halpaa ja hyvää 
(paitsi ”stinky tofu” ja kanan jalat, ei koivet, vaan se osa 
missä on ne varpaat). Kokeilin syödä rohkeasti kaikkea ja 
suurin osa olikin herkkua – lempparia oli ohueen pannariin 
kääritty maapähkinä-jäätelö-sokeriruokokääryle, kaikki 
possuun liittyvä ja tietenkin miljoonat eri nuudelit. 
Viikonloput reissasimme ympäriämpäri saarta parin vaihto-
opiskelijan kanssa, kävimme rannalla, sukelsimme, 
retkeilimme kansallispuistoissa ja tietenkin joimme monet 
oluet 7-11:n pihalla aamuyöstä. Opin myös ajamaan 
skootteria ja vakuutuin siitä, että kaikkien ihmisten pitää heti paikalla mennä Taiwaniin koska missään en ole 
tavannut niin ystävällisiä ja rauhallisia ihmisiä jotka tykkäävät ruoasta yhtä paljon! 
 
Beatrice Banafa 
4. lukuvuosi 
MF lääketiede, RSU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pääsin viimein sukeltamaan Kentingissä. 
 

Labrahenkilökunta ja 
professorit, sekä tšekkiläinen 
kollegani Karolina. 
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Kollegat ulkomailla: Tšekit 

”Hei! Nimeni on Nica Ketonen. Olen 25 -vuotias lääketieteen 
opiskelija Prahasta, Tsekeistä. Muutin tänne Helsingistä syksyllä 
2015, ja opiskelen nyt toista vuotta Second Faculty of Medicine, 
Charles Universityssä. Kattoyliopistona toimiva Charles University 
on perustettu vuonna 1348, Kaarle IV:n toimesta, ja on näin ollen 
yksi Euroopan vanhimpia yliopistoja. Prahassa Charlesin 
alaisuudessa toimii kolme lääketieteenyksikköä; First Faculty, 
Second Faculty ja Third Faculty of Medicine. Muualla Tsekeissä 
toimivat Faculty of Medicine in Plzen ja Faculty of Medicine in 
Hradec Králové, joka tarjoaa myös pre med -kursseja opiskelijoille. 
Näiden lisäksi muita itsenäisiä lääketieteenyksiköitä on muun muassa Brnon, Olomoucin ja Ostravan 
yliopistoissa. Kymmenen miljoonan asukkaan maassa tämä lääketieteenyksiköitten, ja vuosittain sisään 
otettujen opiskelijoiden määrä, on päätä huimaava. Yliopistot kouluttavat paljon kansainvälisiä opiskelijoita, 
ja se pätee lähes kaikkiin tieteenaloihin. Kaarle IV (1316-78), joka tunnetaan muun muassa Böömin 
kuninkaana ja pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarina, siirsi valta-alueensa pääkaupungin 
Prahaan 1300-luvun puolessa välissä. Hän kehitti Prahasta Euroopan johtavaa sivistyskaupunkia, ja tämän 
ansiosta kaupungilla on vauras tausta. 
 
Tänä päivänä 1.3 miljoonan asukkaan Prahassa asuminen on mutkatonta, julkinen liikenne toimii saumatta, 
ja keskustassa välimatkat ovat käveltävissä. Katuja koristaa toinen toistaan upeampi historiallinen rakennus, 
ja ilmapiiri on kansainvälinen. Vltava joen halkova, ja keskusta-alueen yhdistävä, Kaarlensilta on yksi 
maailman vanhimpia toiminnassa olevia siltoja ja Unescon maailmanperintökohde. Kaupungin siluettina 
toimii keskiajalla perustettu Prahan linna ja Pyhän Vituksen katedraali, joka komeilee linnavuoren päällä. 
Second Faculty of Medicine, sijaitsee hieman keskusta-alueen ulkopuolella Motol University Hospital -

keskussairaalan yhteydessä. Opetus-sairaalana toimiva 
Motol on suurilukuinen. Siellä työskentelee yli 5000 
ihmistä, poliklinikka potilaita on vuosittain noin 860 000 
ja sairaalapotilaita noin 70 000. Second Faculty of 
Medicine on pediatriaan erikoistunut lääketieteenyksikkö 
jonka edeltäjä, Faculty of Children’s Medicine, nimettiin 
omaksi yksikökseen vuonna 1953. 
 
Lääkärin tutkinto kestää täällä kuusi vuotta, joista kolme 
ensimmäistä ovat prekliinisiä ja seuraavat kolme 
kliinisiä. Painote pediatriaan käy ilmi kliinisessä 
vaiheessa, kun opiskelijat suorittavat valtaosan 

kursseista myös lastensairaalan yhteydessä. Tutkinto on vaativa, ja oppilaita koetellaan jatkuvasti 
viikkotesteillä. Monet prekliinisen tiedeaineyksiköt ovat suomalaiseen makuun huonosti järjestäytyneitä, mutta 
valtaosa opetuksesta on hyvää. 
 
Opiskelijoilta odotetaan korkean tason osaamista, ja kurssin suorittamiseen vaaditaankin aina 80% 
minimipistesuoritus. Tämän lisäksi kaikilla kursseilla on käytännön oppimisen eli seminaarien ja labra -
työskentelyn osalta läsnäolopakko, joka sallii 1-2 poissaoloa kurssia kohden. Opiskelijaa auttaa, jos hän 
osoittaa aktiivisuutta, ja osaa esittää kysymyksiä opettajalle tai professorille. Tämä on hyödyksi erityisesti 
kurssin päätteeksi, kun suoritetaan kirjallinen ja suullinen tentti. 
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Valitsin 2nd Facultyn koska se on kooltaan pienempi kuin muut lääkikset Prahassa ja meillä vuosisuoritukset 
mitataan opintopisteiden mukaan. Voit siis läpäistä vuoden, ja jatkaa seuraavalle, vaikka joutuisit uusimaan 
tentin jossain aineessa tai kokonaisen kurssin, kunhan sinulla on vaadittu määrä opintopisteitä. Tietenkin 
useimmat kurssit ovat ennakkovaatimuksia seuraavan vuoden kursseille, joten ne tulisi läpäistä ajallaan, 
mutta tästä syystä ei eroteta koulusta niin kuin monessa muussa yliopistossa saatetaan tehdä. 
 
Ensimmäisen vuoden tärkeimpiä opetuksia oli ehdottomasti yhdessä oppiminen ja tiedon jakaminen. On aivan 
huippua opiskella ryhmässä, jossa on kansallisuuksia jokaiselta mantereelta, mutta se tuo myös omat 
haasteensa. Ryhmän sisälle on muodostunut pienryhmiä kielen- ja kulttuurin perusteella, mutta kursseilla 
työskentelemme kaikki toistemme kanssa. 
 
Aloittaessamme opinnot ylempien vuosikurssien opiskelijat painottivat yhteistyön ja toistemme auttamisen 
tärkeyttä. Nyt toisen vuoden opiskelijana voin todeta, että se on paras neuvo antaa täällä opintonsa aloittaville. 
Jokaisella meistä on omat vahvuutemme, ja vain yhdessä voimme suorittaa koko tutkinnon kunnialla loppuun. 
 
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen opiskeluun täällä. Viime vuonna olin ainut suomalainen lääketieteen 
opiskelija meidän koulussa, ja tänä vuonna tuli kaksi lisää. Tämä on hyvä alku exponentiaaliselle kasvulle, 
joten toimikoon tämä kirjoitus myös eräänlaisena puffina Prahassa opiskelulle! Lopuksi toivotan paljon onnea 
ja menestystä kaikille opiskelija kollegoille. Mějte se hezky!” 
 
Nica 
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Suurennuslasin alla – Jaakko Nieminen 

 
Kuka?  
”Jaakko Nieminen, 2. vuoden lääketieteen opiskelija Riga Stradiņš Universityssa” 
 
Miten päädyit Riikaan opiskelemaan lääketiedettä? 
”Pidän itseäni jossain mielessä myöhäisherännäisenä, vaikka hain heti lukion jälkeen Suomeen opiskelemaan 
lääketiedettä siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän jälkeen kiinnostuksenkohteeni vaihtuivat, ja päädyin 
Jenkkeihin Atlantaan opiskelemaan paikallisessa yliopistossa urheilustipendillä. Tämä järjestely mahdollisti 
miltei ammattimaisen urheilun opintojen ohessa. Atlantassa vierähti lopulta neljä ja puoli vuotta, ja takaisin 
Suomeen palasin kauppatieteiden tutkinto taskussa. Jonkun aikaa työelämässä oltuani vanha kiinnostus 
lääketieteeseen palasi: kimmokkeena tähän oli lehdessä ollut juttu suomalaisesta lääketieteen opiskelijasta 
Riiassa. En muista kuka hän oli, mutta hänen ansiostaan päätin hakea!” 
 
Miten olet viihtynyt Riiassa? 
”Opintojen alku ei ollut minulle täysin mutkaton. Opiskelukäytänteet ja -kulttuuri olivat hyvin erilaiset siitä, 
mihin olin Jenkeissä tottunut. Lisäksi omista alaan liittyvistä opinnoista oli kulunut jo hyvän aikaa. Aikaa 
myöten olen kotiutunut Riikaan koko ajan paremmin. Tästä on myös kiittäminen mukavaa suomalaisyhteisöä 
annetusta tuesta kuin myös omaa opiskeluryhmäämme, jossa työskentely on sujunut erinomaisen 
saumattomasti.” 
 
Harrastukset?  
”Kestävyysjuoksu, valmennus.” 
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Saavutukset?  
”Lukuisia SM-mitaleja, joista 
kirkkaimpana maratonin SM-
kulta -15 (2:26.29). 

Pohjoismaiden 
mestaruuskisojen pronssi 
(kuvassa vasemmalla) 10,000 
metriltä -14 (29.52,00).” 
 
Tavoitteet?  
”Maantiematkoilla (SM-
maraton ja –puolimaraton) ja 
Kalevan Kisoissa pidemmillä 
ratamatkoilla.” 

 
Miten yhdistät harjoittelun ja opiskelun?  
”Tavoitteellinen harjoittelu ja vaativat opinnot koulumaisine läsnäolovaatimuksineen eivät ole helppo yhtälö. 
Jossain mielessä päivittäinen harjoittelu on vain ajankäytöllinen priorisointikysymys: sama lenkkiin käytetty 
aika kuluu yhtä nopeasti somessa tai elokuvaa katsellen. Pitää vain saada itsensä ylös sohvalta ja astumaan 
ovesta ulos. Toisaalta vaikka tunnit vuorokaudessa saattaisivat riittääkin, kilpaurheilijan on otettava 
huomioon myös se, että kroppa ei palaudu opiskellessa yhtä nopeasti, kuin mitä jos keskittyisi ainoastaan 
harjoitteluun. Elimistöä pitää oppia kuuntelemaan kokonaisuutena: opiskellessa lihaksisto saattaa palautua, 
mutta kovan ajatustyön fysiologiset vaikutukset hermostoon ovat yhä heikosti tunnettuja. Hermoston 
palautumattomuus näkyy erityisesti tehollisessa juoksussa, joka on avainedellytys kilpailuihin tähtäävässä 
harjoittelussa. Yleensä paras mittari tässä on kokemuksen myötä paraneva oman kehon kuuntelu.” 
 
Millainen on harjoitusviikkosi? 
”Viikoissa on paljon vaihtelua opiskelukuormasta riippuen, mutta yleensä viikkokilometrit pyörivät 100-150:n 
tienoilla. Näistä pari harjoitusta ovat lähempänä kisavauhteja ja yksi puolestaan selkeästi pidempi, 2-3 tunnin 
mittainen.” 
 
Missä Riiassa voi juosta?  
”Juoksu on siitä kätevä laji, että sitä pystyy harrastamaan lähes missä vain. On kuitenkin mielekästä 
suunnitella reitti siten, että lenkki ei juuri pääsisi keskeytymään 
liikennevalojen takia. Tässä mielessä keskusta-alue ei monin paikoin ole 
kovin optimaalinen paikka lenkkeilylle. Lyhyempiä aamulenkkejä juoksen 
useimmiten Kronvalda Parksissa ja tämän lähellä sijaitsevassa 
Viesturdārzissa. Pidemmille lenkeille starttaan yleensä RSU:n 
Anatomicumilta: Etelään päin alkaa useamman kilometrin mittainen 
Daugavas promenāde. Tällä pätkällä on myös kaupungin paras 
talvikunnossapito. Rannasta pääsee sujuvasti jatkamaan moottoritien 
varteen, ja hieman etäämmällä Ķengaragsissa vastavalmistunut promenadi 
jatkuu jälleen jokitöyräällä. Toisinaan suuntaan Anatomicumilta rautatien 
vartta pohjoiseen, ja sieltä kohti Arēna Rīgaa ja Mežaparksia. Sulan maan 
aikaan suosikkikohteitani ovat sekä Mežaparksin että Imantan takana olevan 
metsän (Imantas mežs) tarjoamat kangasmaastot. Pyrin juoksemaan ulkona 
ympäri vuoden, mutta joskus pahimmilla talvimyräköillä turvaudun 
kuntosalin juoksumattoon. Ainakin oman puolentoista vuoden kokemuksen 
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perusteella lenkkeily Riiassa on turvallista. Koskaan en ole kohdannut vaaratilannetta tai havainnut 
mahdollisia hämärätyyppejä. Toki maalaisjärkeä on syytä käyttää välttämällä syrjäisimpiä seutuja pimeän 
aikaan.” 
 
Terveiset RiSLOn jäsenille?  
”Kannustan kaikkia aloittamaan jonkun säännöllisen liikuntaharrastuksen! Esimerkiksi 3 lenkkiä viikossa on 
jo hyvä alku. Aluksi saattaa tuntua, että tämä aika on pois opiskelulta, mutta pian huomaat, että liikunta on 
vähän kuin laittaisi rahaa pankkiin: fyysinen kunto, kognitiiviset toiminnot ja stressinsietokyky paranevat, 
mistä on merkittävää hyötyä hektisimpinä opiskeluaikoina. Jos yksin lenkille lähteminen tuntuu vaikealta, 
löytyy RiSLOsta aina aktiivista porukkaa yhteislenkeille. Voit myös ottaa tavoitteeksi toukokuussa 
järjestettävän Riga Marathonin. Maratonin ja puolimaratonin lisäksi tapahtumassa juostaan 6 ja 10 
kilometrin lähdöt. Myös muut RiSLOn tarjoamat edut liikuntapaikkoihin kannattaa hyödyntää.” 
 
Jaakon juoksuharrastuksesta ja opiskeluista voit lukea lisää osoitteessa: jaakkonieminen.blogspot.com 
 
 

Bean ja Nikon sukupuolitautien 
profylaksiaopas 

 
Kesä ja aurinko hellii, Venus rakastaa teitä kaikkia… pidä huolta terveydestäsi! 
 
Pitkä ja kuuma kesä häämöttää. Medisiinarit tarpovat kohti tenttijakson loppua. Valoa näkyvissä. Omalle 
elämälle on pitkästä aikaa mahdollisuus saada täytettä – Jurmalan rannat, Riian kesäyö, bileet, halu kokeilla 
jotain uutta, uudet suhteet ja vapaa asenne, sekä tietenkin karman laki. Silloin saa, kun kontraseptiivit eivät ole 
käden ulottuvilla. Elämä on ihanaa!  
 
Elämä oli ihanaa myös Christopher 
Kolumbuksella ja hänen miehistöllä – toivathan 
he uudesta maailmasta Eurooppaan perunan ja 
maissin lisäksi kauniin kalpean spirokeetan, 
joka manifestoitui Ranskan tautina – Morbus 
gallicus. Toiset lähteet väittävät päinvastoin, 
että Kolumbuksen lahja uudelle maailmalle 
olisi ollutkin nimenomaan kalpea spirokeetta. 
Ranskalaiset tosin sanoivat tätä kärsimystä 
Italian taudiksi, hollantilaiset Espanjan 
taudiksi, venäläiset Puolan taudiksi ja 
turkkilaiset kristittyjen taudiksi. Zeuksen poika 
Apollo rankaisi rehtiä vuoristossa asuvaa 
lammaspaimenta, jonka nimi oli Syphylus tällä 
kärsimyksellä. Kalpeaa spirokeettatautia sanottiin myös Lues venereae eli veneeriseksi rutoksi. Kirjallisuuden 
mukaan Kolumbuksen lisäksi monet muutkin merkittävät henkilöt ovat olleet Venuksen rakkauden uhreja tai 
ainakin niin kirjallisuuden tekijät epäilevät – säveltäjä Frederic Delius, kirjailija Leo Tolstoi, pääsihteeri 
Vladimir Lenin, mafioso Al Capone, kirjailija Karen Blixen. Myös Saksan Aatun epäillään kärsineen 
kuppataudista. Syfilis voi olla oireettomana vuosikymmeniä. Syfilis manifestoituu primäärikupan (kivuton, 
kova sankkeri) ja sekundäärikupan (makulopapulaarinen diffuusi ihottuma) lisäksi tertiäärisenä gummana, 

Kuva: Provincial archieves of Alberta 
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neurosyfiliksenä tai kardiovaskulaarisyfiliksenä. Gumma voi olla missä tahansa. Raskaana oleva syfiliittinen 
äiti tartuttaa istukan läpi sikiön – syntyy lapsi, jolla on synnynnäinen kuppatartunta ja vaikeita 
kehitysvammoja. Syfilis nostaa päätään aina, kun sitä vähiten odottaa.   
 
Kalpealla spirokeetalla eli Treponema pallidumilla on herrasmiehen nuhan (Gonorrhea – tippuri, 
antibioottiresistenttejä kantoja on tavattu) lisäksi muitakin kavereita, kuten Chlamydia trachomatis 
(Chlamydiosis – klamydia, ”klamppa”), jonka serotyypit L1, L2 ja L3 aiheuttavan varsin ikävän 
Lymphogranuloma venereumin – katso googlesta kuvat. Tämän lisäksi kesästä tykkäävät sankkerit, 
trichomonas vaginalis, ureaplasma, herpes anogenitalis, scabies, molluskit, visvasyylä, mycoplasma, 
hepatiitit ja HIV, sekä monet muut.  
 
Vinkkejä kesään: käytä kondomia – niitä saat apteekeista, kioskeista ja ruokakaupoista. Medisiinarina teet 
varmasti limakalvojen ja ihon inspektion ennen kontaktia – lamppu on hyvä olla mukana. Älä kättele 

tuntemattomia ilman hanskoja. Oma petrimalja 
mikrobiologista viljelyä varten voi olla jo turn-
off. Vältä anilingusta ja varsinkin pussailua – 
muista mitä mikrobiologian professori puhui 
floorasta. Paras tapa välttää Venuksen rakkauden 
uhriksi joutumista on selibaatti. 
 
Onneksi Venuksen rakkaudesta kärsineille 
tarjotaan kattava tukiverkko venerologisten 
klinikoiden ja testauslaboratorioiden muodossa 
niin Suomessa kuin Latviassakin!  
 

 
Sukupuolitautien hoito ja diagnostiikka Latviassa 
Latvian julkinen terveydenhuolto tarjoaa kattavan veneeristen tautien hoitoverkoston. Latvian lain mukaan 
tartuntatauti-ilmoitettavia venerologisia sairauksia ovat kuppa, tippuri, klamydia, anogenitaali herpes ja HIV. 
RAKUS Linezersin infektiotautikeskuksen poliklinikassa saa ilmaiseksi kuppataudin, tippurin ja HIV:n 
diagnostiikan, sekä hoidon. Klamydia ei valitettavasti kuulu ilmaisen hoidon piiriin. Latviassa venerologisia 
sairauksia hoitavat dermatovenerologi, urologi ja gynekologi. Julkisessa terveydenhuollossa lähes jokaisessa 
terveyskeskuksessa auttaa kärsiviä potilaita dermatovenerologi, urologi ja gynekologi. Tiedustele 
terveyskeskuksesta onko näillä lääkäreillä sopimus valtion kanssa sukupuolitautien hoidosta (Ja ārstam ir 
līgums ar valsti, tad saistībā ar seksuāli transmisīvo infekciju noteikšanu un ārstēšanu) – tällöin heidän 
vastaanotolle pääsee ilman omalääkärin lähetettä, hintaan 4,27€. Rīgas 1. slimnīcan dermatologian 
poliklinikassa löytyy myös valtionsopimuksella olevia dermatovenerologeja. Ajanvaraukseen täytyy ilmoittaa, 
että tulee erikoislääkärille veneerisen taudin takia, jolloin lähetevelvollisuus poistuu. Muista ottaa mukaan 
Latvian henkilöllisyystodistus.  
 
Voit myös halutessasi hoitaa maksusta veneerisiä infektioitasi yksityissektorilla. Näihin laboratorioihin voit 
mennä ilman lähetettä tai edeltävää lääkärikäyntiä. Luonnollisesti on suositeltavaa käydä edeltävästi lääkärin 
vastaanotolla, jos et tarkalleen tiedä mitä testejä kannattaa milläkin kliinisellä kuvalla tilata, esimerkiksi 
Wassermanin reaktio ja spesifiset Treponema-vasta-aineet täytyy tilata erikseen joidenkin paneelien 
ulkopuolelta. Alla on muutaman riikalaisen laboratorion yhteystiedot, joilta löytyy valikoimista 
sukupuolitautipaneeli. Erillisiä testejä on saatavilla toki.  
 
 

Kuva: www.thepublic24.com 
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•   NMS Laboratorija: Seksuāli transmisīvo infekciju panelis – 39.84€, www.nms-laboratorija.lv 
•   Centrala Laboratorija: Panelis 4 STS* (C. trach., N. gon., M. gen., U. urea.) – 41.50€, www.laboratorija.lv 
•   E. Gulbja Laboratorija: STS*, HIV un hepatītu panelis – 57.34€, www.egl.lv/analizes/analizu-paneli 
* Seksuāli transmisīvo slimības = sexually transmitted diseases 
 
Psykososiaalinen tuki 
Ihmisen elämä on välillä vaikeata myös henkisellä tasolla. Paha olo ei aina hellitä, vaikka itse tai ympäristö 
tekisivät kaikkensa auttaakseen. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin. Apua on tarjolla. On todellinen ystävän teko 
välittää lähimmäisestä ja tarvittaessa ohjata apua tarvitseva hoitoon.  
 
Psykologista tukea, neuvontaa ja psykoterapiaa on RSU:n opiskelijoiden mahdollista saada paikasta nimeltä 
“Clinic of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy”, Kapselu iela 23. 
Konsultaatio on ilmaista ja lisätietoa löytyy tästä linkistä: www.psihosomatika.lv/page/home. 
 
LU:n opiskelijoille tukea tarjoavat opiskelukaverit, sekä empaattiset professorit.  
 
Hoitamattomat psykiatriset sairaudet, huumeiden 
käyttö, alkoholismi ja muut päihteet vaikeuttavat 
yksilön ja ympäröivien elämää merkittävästi – 
hae apua. Latvian julkinen terveydenhuolto auttaa 
tässäkin. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs – Riian psykiatris-narkologisessa 
keskuksessa (Tvaika iela 2) toimii 
ympärivuorokautinen psykiatrian ja narkologian 
akuuttipäivystys, jonne voi hakeutua ilman 
lähetettä. Osastohoito on maksutonta. Psykiatrin 
tai narkologin polikliininen vastaanotto maksaa 
4.27 €. Myös muut julkisen terveydenhuollon 
sairaalat, sekä NMPD:n ambulanssit auttavat 
psykiatrisissa akuuttitilanteissa, sekä toimittavat hoitoon. www.rpnc.lv  
 
 
Mukavaa kesää kaikille! 
 
Niko Turkka    Beatrice Banafa 
RiSLOn puheenjohtaja   RiSLOn varapuheenjohtaja 
 

 
 
 
 

Kuva: Edijs Pālens / 
LETA 



RiSLO  1/2017 

 28 

 
Lapsus Calamin toimitus 

 
Päätoimittaja:   Eva Tuuppa   Toimittajat:  Aurora Lövegren 
Taittaja:  Eva Tuuppa     Beatrice Banafa   
Julkaisija:  RiSLO ry     Eveliina Gärdström 
  info@rislo.fi,     Jaakko Nieminen  
  www.rislo.fi     Nica Ketonen  
Kuvat:  ©RiSLO (ellei toisin mainita)   Niko Turkka  
        Roman Faqhiri 
        Susanna Luontola 
     
  
 

Hyvää kesää kaikille lukijoille! 

Keväistä kukkaloistoa vanhassa kaupungissa. 


