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Pääkirjoitus 

Kevätlukukausi rupeaa olemaan lopuillaan ja puiset portit voikukkaisille kesälaitumille avautuvat naristen. 

Teen kukista seppeleen ja pyörin nurmella kunnes muistutan vihreää smurffia. Allerginen ihottuma kutittaa 

mukavasti käsivarsilla ja kasvoilla… Ei vaiskaan, sillä tänä kesänä kuudetta lukukautta lopettelevat kollegani 

ja minä vedämme valkotakit niskaan, uudet Littmannin stetarit kaulaan ja potilaan tutkimusoppaan taskuun, 

sillä monet meistä tulevista lääketieteen toivoista, HIV:n parannuksen keksijöistä ja superkirurgeista pääsevät 

ensi kertaa kokemaan millaista on työskennellä sairaalassa lääkärin kengissä – toistaiseksi ilman vastuuta ja 

paniikkia siitä, että onko se sivuäänien auskultaatio ja reumatologiassa yleisimmin käytettävät lääkkeet 

täydellisesti hallussa. Tämän mahdollistaa amanuenssuuri-nimellä kulkeva palkallinen harjoittelu lääketieteen 

kandidaateille, hurraa! Seuraavasta joulukuussa ilmestyvästä Lapsus Calamista pääsette lukemaan tunnelmia 

kesän harjoitteluista ja ensiaskeleista isommissa saappaissa.  

 

Tammikuussa uusi hallitus aloitti toimintansa ja se on myös näkynyt RiSLOn kevään tapahtumissa ja 

kandiseuran toiminnassa – ohjelmistosta tavallisesti keväisin löytyvien sitsien ja sunnuntaibrunssien ohella on 

myös lanseerattu kattavasti ensimmäistä kertaa urheilu- ja kulttuuritoimintaa juoksukoulusta ja CrossFit –

hikoilusta Kipsalan rannalla balettiesitykseen ja olutpanimokierrokseen! Seuraavilta sivuilta pääset 

tutustumaan RiSLOlaisten kevääseen – tervetuloa mukaan! 

 

Jännityksestä ja innostuksesta 

sekaisin terveisin, 

Eva Tuuppa 

RiSLOn hallituksen päätoimittaja 

 

P.S. Lapsus Calami on normaalisti 

ilmestynyt toukokuun puolella, 

mutta sen julkaisemisajankohtaa 

päätettiin hallituksen toimesta 

siirtää kevätlukukauden loppuun, 

jotta koko semesterin tapahtumat 

saadaan samoihin kansiin – 

muutoin ne ilmestyisivät vasta 

joulunumerossa. 

 

 

 

Sain kunnian olla mukana edustamassa lääketieteen kandiseuraamme Latvian 
Suomen suurlähetystön puutarhajuhlilla kesäkuun alussa. Keskellä 
suurlähettiläs Olli Kantanen, hameväkeä edustamassa allekirjoittanut ja RiSLOn 
hallituksen komeuksia Niklas, Ridha ja Mikko. 
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Puheenjohtajan tervehdys 
Kevät on kiireistä opiskelijan arkea. Semesterien loppukokeet ovat ihan nurkan takana ja välitenttejä ja 

viikkokokeita tuntuu olevan loputtomiin. Aurinkokin on alkanut mukavasti paistaa ja mieli tekisi ulos, mutta 

mistä löydän aikaa kaikelle? Onneksi kahden ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelutahti helpottaa pikkuisen. 

Kolmannella vuodella on vihdoin aikaa harrastuksille, ehtii nauttimaan kevätauringosta, voi ottaa ystäviä 

vierailulle Riikaan ja mikä tärkeintä, tuntuu, että opintoihinkin ehtii panostamaan tarpeeksi.  

 

On tärkeää tehdä opintojen ohella jotain muutakin, jotta pää pysyy kasassa. Toiselle se on salitreeni, toiselle 

teekuppi tai vähän vahvempi, kolmannelle matka tai vaikkapa järjestötoiminta. Viime marraskuussa minut 

valittiin RiSLOn puheenjohtajaksi. Siitä asti olen tuntenut itseni etuoikeutetuksi, että saan olla mukana 

edistämässä RiSLOn toimintaa yhdessä upean hallituksen ja motivoituneiden jäsenten kanssa. Kiitos siis teille 

jäsenille, jotka soitte minulle tämän mahdollisuuden. 

 

Puheenjohtajana oleminen on jo nyt opettanut minulle kuinka tärkeää lääkäreiden välinen kollegiaalisuus ja 

ammatillisesti kasvaminen ovat. Kontaktien luomisessa, edustamisessa, kollegoiden tapaamisissa ja 

kokeneihin professoreihin tutustumisessa oppii ymmärtämään, että tämä ei ole vain koulu jota käydään, vaan 

oikeastaan elämäntapa ja joku voisi jopa sanoa ”elämänkatsomus” joka laajentuu koko ajan. Asioita ei opita 

ainoastaan kirjoja lukemalla vaan lääkäriksi kasvetaan yhdessä muiden kanssa. Kollegiaalisuus voidaan 

virallisesti määritellä toverillisuudeksi ja ammatilliseksi yhteistyöksi, ja sana konkretisoituu meikäläisille 

usein vasta Suomessa ensimmäistä amanuenssuuria tehdessä. Kollegiaalisuus on kuitenkin paljon muutakin 

kuin hyvä seniorituki harjoittelussa. Se on medisiinareiden yhteishenkeä, kandiseurojen yhteistyötä, tasa-

arvoa, edunvalvontaa ja koulutusta ja parhaimmillaan se on yhteistyötä potilaan parhaaksi sekä koko 

lääkärikunnan hyväksi. Kollegiaalisuus ei tunne maiden rajoja eikä katso vuosikursseja. Olen sisäistänyt, että 

kuusi vuotta lääkistä on vasta kaiken alkua; valmistumisen jälkeen alkaa itse työssä oppiminen, erikoistuminen 

ja se, missä kasvetaan tämän monimuotoisen profession jäseniksi.  

 

Halusin ottaa kollegiaalisuus-aiheen esille tässä kirjoituksessa, koska koen että me voimme yhdessä rakentaa 

ja kehittää omaa kollegiaalisuuttamme täällä Riiassa jo opiskelujen aikana, aloittaen ammatillisesti kasvamisen 

jo ensimmäisellä vuosikurssilla. Yhteenkuuluvuus, hyvä yhteishenki ja toisen auttaminen ovat olleet minulle 

tärkeitä aiheita alusta asti ja olen pyrkinyt toimimaan puheenjohtajana näitä tavoitteita kohti. Olemme yhdessä 

hallituksen ja tapahtumatoimikunnan kanssa lisänneet uudenlaista toimintaa jäsenille, urheilu- ja 

kulttuuritoimintaa, case-iltamia sekä ensimmäistä kertaa järjestetty ja heti hittituotteeksi muodostunut 

Baltiakoulutus yhdessä TaSLOn, Lääkäriliiton, Duodecimin ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa. Sen 

tavoitteena on saada ulkomailla opiskeleville samat lähtökohdat siirtyä työelämään kuin Suomessa 

opiskelevilla ja tämä osuu hienosti RiSLOn ydintoimintaan. 
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RiSLOn jäsenelle kandiseuraan kuuluminen kannattaa. Näkyvimpänä jäsenetuna saat osallistua lukuisiin 

tapahtumiin ja koulutuksiin vuoden aikana sekä pääset suljettuun Facebook-ryhmään, joka toimii aktiivisena 

foorumina jäsenten kesken. Opintojen alussa saat fuksioppaan ja oman tutorin. Lapsus Calamista voit lukea 

menneistä tapahtumista, harjoitteluista tai vaikka tutkimusvaihdosta! RiSLOn kautta voit liittyä meidän omalle 

työpaikkasähköpostilistalle, jossa firmat voivat rekrytoida meitä töihin. Hallitus valvoo jäseniensä etuja, 

vaikuttaa SML:n hallituksessa ja ottaa kantaa meille ulkomaisille medisiinareille tärkeisiin asioihin. RiSLOn 

jäsenmaksuun sisältyy myös Suomen Medisiinariliiton jäsenmaksu, jonka kautta saat mm. vastuu- ja 

oikeusturvavakuutuksen, joka on voimassa mm. opetustilanteissa ja harjoitteluissa. Saat myös SMÄLLI-

lehden, Kandidaatin käsikirjan ja Mini-VES –oppaan, joka antaa tietoa palkasta, toimenpidepalkkioista ja 

muista tärkeistä työ-/virkaehtosopimukseen liittyvistä asioista. RiSLO välittää yhteystietosi Suomen 

Lääkäriliitolle ja Duodecimille, ja saat Lääkärilehden ja Duodecimin kotiisi kannettuna. Duodecimin tarjoaa 

pääsyn terveysportin mobiiliversioon osoitteessa terveysportti.mobi ja Lääkäriliitolla on myös lukuisia 

jäsenetuja- ja tuotteita (kuten leimasin!), jotka kannattaa tsekata liiton nettisivuilta.  

 

Puheenjohtajana haluan olla ennen kaikkea esimerkki siitä, että on mahtavaa kuulua RiSLOon ja tehdä työtä 

arvokkaan tulevaisuuden ja hyvinvointimme hyväksi. Haluan tuoda oman annokseni iloa ja energiaa 

toimintaan ja kannustaa lämpimästi kaikkia tulemaan mukaan. Juuri sellaisina kuin olette ja juuri sellaisella 

panoksella, minkä haluatte antaa.  

 

Pitäkää pieni tauko opiskeluistanne ja uppoutukaa uuden 

Lapsus Calamin tarinoihin. Muistakaa pitää huolta itsestänne 

ja kaveristanne examien keskellä, nauttikaa auringosta ja 

sitten kun pääsette Suomeen, olkaa aktiivisia ja ottakaa kaikki 

oppi irti harjoittelupaikoistanne! Ja muistakaa kollegiaalisuus 

;) 

 

Rentouttavia lukuhetkiä! 

 

Susanna Luontola, 6. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

RiSLOn hallituksen puheenjohtaja 
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RiSLOssa tapahtuu – kevät 2016 
 
RiSLO-Rusakon juoksukoulu 

Viime marraskuun pimeimpinä syysiltoina syntyi utuinen ajatus RiSLOn urheilutoiminnan aloittamisesta 

juoksukoulun merkeissä. Työtiimi syntyi helposti jäsenistömme juoksuhullusta, parista fysioterapeutista ja 

allekirjoittaneesta, jolla on lähinnä haparoiva juoksutausta kahdesta puolikkaasta maratonista ilman sen 

kummempaa lenkkeilytreeniä. Pohjalla käytettiin My Asics training programmia, jonka saa ikiomakseen 

osoitteesta www.myasics.fi tai lataamalla AppStoresta. Muutaman kokoontumiskerran jälkeen treeniohjelma 

oli valmis ja juoksulenkkien vetäjät löytyivät jäsenistöstämme. Ideana oli treenata maaliskuu itsenäisesti pitkän 

ja rentouttavan pääsiäisloman vuoksi, ja yhteistreenit aloitettiin maaliskuun lopussa - huhtikuun alussa. 

Juoksuohjelma sisälsi kolme kertaa viikossa juoksua, lenkkien pituuden vaihdellen viidestä kilometristä 

maksimissaan 16 kilometriin. Kevät treenattiin tähdäten puolikkaaseen maratoniin, joka järjestettiin Riiassa 

15. toukokuuta – mutta mukaan sai tietysti tulla, vaikkei mikään matka ollutkaan tähtäimessä.  

 

Ensimmäiset treenit juostiin 29. 

maaliskuuta (kts. yst. kuva, joka 

toimii todistusaineistona). 

Suunnilleen kymmenen jäsenen 

remmi toimi erittäin aktiivisesti 

koko kevään, ja mukaan tuli 

välillä satunnaisia juoksijoita 

maratoonareista satunnaisen 

urheilupuuskaan saaneisiin. 

RiSLOn hallitus palkitsi kolme 

aktiivisinta juoksijaa 

sponssaamalla maraton-maksut, 

onnea vielä Joel, Ilkka ja Anna!  

 

Ennen kuin huomasimmekaan oli jo toukokuun odotetuin ja jännittävin päivä, jos Suomen MM-

jääkiekkokultamatsia ei oteta lukuun – Riga Lattelecom maratons. Aamu alkoi kaurapuurolla, varpaiden ja 

reisien öljyilyllä sekä jännittyneellä sipsuttelulla maratoni-alueelle. Yöllä oli satanut, joten suurin osa 

siitepölystä oli lakastunut maahan ja ilma oli kostean viileä – tavattoman hyvä juoksusää! Kaikki juoksemaan 

lähteneet rusakot pääsivät hienosti maaliin ilman keskeytyksiä tai sen suurempia urheiluvammoja (jollei 

tusinaa vesikelloa ja hiertäneitä reisiä lasketa mukaan) ja jokainen saa olla ylpeä suorituksestaan! Hyvä me! 

Ensi vuonna uudestaan ja vähän enemmän vaseliinia varpaiden väliin, eikös niin? 
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RiSLO goes bowling, HIIT, climbing, CrossFit… 

Keväällä 2016 RiSLO tarjosi jäsenilleen aivan uudenlaisia 

ja kauan kaivattuja elämyksiä – urheilua! Maaliskuussa 

RiSLO vuokrasi Kolonna Sport Centrsistä tilat ja ilopilleri-

ohjaaja Jutan vetämään meille high intensity interval 

trainingiä (HIIT), johon osallistui kolmisenkymmentä 

innokasta RiSLOlaista. Treenit pistivät hien virtaamaan ja 

nosti punat poskille – todistusaineistoa ohessa! Näitä lisää!  

 
RiSLO kävi huhtikuussa keilaamassa ja toukokuun aikana kiipeiltiin (alla todistusaineistoa) sekä tutustuttiin 

CrossFittiin. Moni kokeili lajia ensimmäistä kertaa Kipsalan rannalla ja lopputulos oli monille hikinen ja 

hiekkainen – monen pettymykseksi uutukainen pronssinen rusketus valui sannan ja hien sekoituksena suihkun 

kaivoon. Käteen jäi kuitenkin innostus – miten hiekkasäkin raahaaminen aikaa vastaan voikin olla niin 

hauskaa? Ensi syksynä on mahdollisesti tarjolla vain suomalaisille suunnattu CrossFit –peruskurssi, lisätietoa 

syksyllä! 

 

Vasemmalla kuvia RiSLOn 
touokokuiselta 
kiipeilyreissulta. Ilma oli 
kaunis kuin morsian ja 
porukka innoissaan korkeista 
kiipeilytorneista ja 
urheilulajin haastavuudesta. 
 
 
 
 
 
 
Alavasemmalla on meneillään 
Swanlake-balettiesitys ja 
alaoikealla CrossFit-treenit 
Kipsalan rannalla. 
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RiSLOn brunssit 

Jo viime syksynä aloitettiin pitämään RiSLOn jäsenille 

brunsseja suunnilleen kerran kuukaudessa – konsepti on 

ollut erittäin mieluinen, sillä tällöin jäsenistö ja hallituslaiset 

tapaavat toisiaan hyvän ruoan äärellä, ja voidaan 

tutustumisen ja kuulumisten vaihdon lomassa keskustella 

syvällisempiäkin, kuten esimerkiksi mistä kannattaa ottaa 

autolle vakuutus Riiassa ja onko täällä mahdollisuuksia 

pelata tennistä. RiSLOn brunssit ovat myös oiva tapa kiertää 

ja tutustua Riian eri kahviloihin ja ravintoloihin – tähän 

mennessä ollaan jo käyty Burkansissa, Kuka Kafessa, 

Piensissä ja sillisbrunssilla. 

 

Case-iltamat 

Keväällä 2016 herätettiin henkiin case-iltamat, joiden 

ideana on käydä läpi potilastapauksia ja ratkoa niitä 

porukalla vanhempien opiskelijoiden saattelemana. 

Tälle keväälle iltamia mahtui kolme kappaletta, joissa 

keskityttiin joka kerralla eri aihealueeseen – 

ensimmäisellä kerralla sydän- ja verisuonisairaudet, 

toisella gynekologia ja obstetriikka ja viimeisenä 

nefrologia ja sisätaudit. Tapahtumat ovat suunnattu kliinisen vaiheen opiskelijoille, mutta mukaan saa tosin 

tulla, vaikka medisiinarin taipale olisi vasta alkuvaiheissa. Syksyllä jatketaan ja kaikki ovat tervetulleita 

vuosikurssista riippumatta! 

 

Worldwide –tapahtuma 29.4 

RiSLO osallistui RSU:n International Student's 

Associationin järjestämään #Worldwide -

tapahtumaan. Mahtava ilta täynnä koulumme eri 

kansallisuuksia, kulttuuria, tanssi- ja 

musiikkiesityksiä (myös suomalainen bongattu 

lavalla!). Joka maalla tai opiskelijajärjestöllä oli oma 

ständipöytä, jossa tarjoiltiin kullekin maalle 

perinteistä ruokaa. Ständeillä oli myös eri maiden 

esittelyjä, henna-tatuointien tekoa, arabialaista 

kalligrafiaa... Suomalaiseen tapaan tarjoilimme 

Ihania cupcakeja!  
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karjalanpiirakoita munavoilla, mustikkapiirakkaa, Fazerin sinistä sekä salmiakkia ja esittelimme RiSLOa sekä 

Finnish nightmare -sarjakuvia. Kaikki ruoka meni kaupaksi, saimme vastinetta mahan täydeltä ja kivaa oli!  

 

Terveydenhuolto.com Riiassa 11.5 

Jo kolmannen kerran kokoustila hiljentyy, kun 

Herra Korpela aloittaa laulun. Tällä kertaa sävel on 

tuttu, mutta nimi ei muistu mieleen. 

Henkilökohtaisesti pidän tästä kyseisestä tavasta 

avata koulutustilaisuus – se on erikoinen ja 

mieleenpainuva – ”mikä koulutustilaisuus se taas 

olikaan?”, ”No se missä se mies rupeaa aulamaan!” 

– jää siis kaikkien mieleen. Tällä kertaa 

kokoonnuimme Semarah Hotel Metropoleen 

vanhassa kaupungissa ja ilta alkoi kahvituksella ja 

tuttujen kanssa kuulumisten vaihtona. Eero Kitinoja 

(yleislääketieteen erikoislääkäri, työterveyslääkäri ja merimieslääkäri) koulutti meitä päivystyksen 

hengitysvaikeuspotilaista – ei olemalla paikalla fyysisesti, mutta nerokkaasti reaaliaikaisen videojärjestelmän 

välityksellä. Latvia on kuuluisa internet-yhteyksien maa, joka ei päässyt tälläkään kertaa yllättämään – välillä 

pätki kuva, välillä ääni. Ei se mitään! Asia tuli kuitenkin selväksi, ja tauolle mentiin monta kikkakolmosta 

rikkaampana. Seuraavaksi oli vuorossa yrittäjä ja Terveydenhuolto.comin perustaja Jani Korpela, joka luennoi 

etälääketieteen mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Ilta päättyi ruokailuun, jossa vain nopeimmat saivat 

kanaa ja jälkkäriä, mutta vegaaniruokavalio sopi ainakin allekirjoittaneelle paremmin kuin hyvin.  

 

Suomen suurlähettilään 

tapaaminen RSU:n tiloissa 

20.5 

Suomen suurlähettiläs H. E. Olli 

Kantanen lähestyi kevään aikana 

RSU:n kautta Riian suomalaisia 

lääketieteen ja 

hammaslääketieteen 

opiskelijoita, ja kokoonnuimme 

yhdessä eräänä kauniin 

aurinkoisena perjantai-

iltapäivänä Riga Stradins Universityn Senata Zaleen. Herra Suurlähettiläs osoittautui puheliaaksi ja 

lämminhenkiseksi herrasmieheksi, joka esitteli työtiiminsä ja kertoi omasta työnkuvastaan. Keskustelu jatkui 

vilkkaana vakuutuksista ja ID-korteista hypoteettiseen sotatilaan ja itsenäisyyspäivän vastaanottoon, ja ennen 

Jani Korpelalla on menossa niin hyvä tarina, että kädet 
vain viuhtovat ja ruokakin uhkaa jäähtyä. 

Ryhmäposeeraus RSU:n suomalaisten opiskelijoiden, yliopiston 
henkilökunnan ja suurlähettiläs Olli Kantasen kanssa. 
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pitkää oltiin jo kulutettu yli kaksi tuntia astetta syvemmissä keskusteluissa. Kehitteillä on järjestää 

RiSLOlaisille tutustumiskierros Suomen suurlähestystöön Kalpaka Bulvaris 1:seen tulevan syksyn aikana. 

Stay tuned! Sivuhuomautuksena mainittakoon, että RSU:n tarjoamat keksit olivat yllättävän hyviä.  

 

Kevätkokous 23.5 

RiSLOn jäsenistölle suunnattu sääntömääräinen kevätkokous pidettiin RSU:n tiloissa kauniin aurinkoisen 

toukokuun loppupuolella. Aktiivisia jäseniä oli paikalla – ei ehkä sankoin joukoin, mutta kuitenkin – ja 

keskustelua uusista sääntömuutoksista saatiin aikaan. Tämän lisäksi tehtiin paljon muutoksia ja lisäyksiä 

sääntöihin, muun muassa järjestö voi myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä, valtakirjakäytännöstä luovuttiin ja 

hallitus sai oikeuden hallitusbudjettiin 1.1.2017 alkaen. Tarkemmat tiedot löytyvät RiSLOn Drivesta – pyydä 

hallitukselta tunnuksia, jos sinulla ei niitä vielä ole! 

 

Latvian Suomen suurlähetystön puutarhajuhlat 7.6 

Toukokuisen suurlähettilään tapaamisen jälkeen RiSLOn hallitus 

sai yllätyksekseen ja suureksi kunniakseen kutsun H. E. Olli 

Kantasen puutarhajuhliin. Sateinen tiistai iltapäivä kirkastui 

aurinkoiseksi illaksi, kun likipitäen 300 ihmistä sisältäen 

suurlähettiläitä, poliitikkoja, suurien yritysten johtajistoa 

perheineen – ja meidät – saapuivat Latvian Suomen suurlähetystön 

vehreään puutarhaan. Tarjolla oli juotavaa, syötävää, vähän lisää 

juotavaa ja vilkasta keskustelua. Verkostoitumisessa onnistuttiin, 

sillä latvialainen hammasklinikka otti meihin yhteyttä tapahtuman 

jälkeen toivoen yhteistyötä. Käteen jäi myös kolmatta vaimoa 

etsivän pohjoismaalaisen miljardöörin käyntikortti ja alla oleva 

kuva suurlähettiläs O. Kantosesta ja RiSLOn poppoosta. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli erittäin onnistunut 

ja mieleenpainuva, ja RiSLO kiittää suurlähetystöä kutsusta! Toivottavasti pääsemme ensi vuonna uudelleen 

mukaan! 

 

Eva Tuuppa, 6. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen päätoimittaja. 

 

Tunnustuksia. 

Kun suurlähettiläs Olli Kantaselta 
tiedusteltiin saako yhteiskuvia 
julkaista kandiseuran lehdessä, 
tämä vastasi: ”Ilman muuta! 
Otetaan heti tällaaaaainen 
keskiaukeama kuva kädet 
levällään!” 
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Pohjolassa tapahtuu – ja RiSLO on 
tietenkin mukana! 

 
Kandiseurojen puheenjohtajien tapaaminen Helsingissä 29.1 

Perinteinen kandiseurojen puheenjohtajien tapaaminen järjestettiin Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin 

tiloissa Helsingissä. Tapaaminen kokosi yhteen uudet ja väistyvät kandiseurojen puheenjohtajat. Vaihdettiin 

kandiseurojen kuulumisia, puhuttiin muun muassa Duodecimin uudesta Syväriportista, yliopistoihin 

koskevista säästöistä, hyvinvoinnista tiedekunnissa ja Terveysportin uudistuksista. 

 

Susanna Luontola, 6. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen puheenjohtaja. 

 

SML:n sektorikoulutusviikonloppu 26.-27.2 

Suomen medisiinariliiton (SML) kokous-

sektorityöskentelyurakka aloitettiin perjantaina 26.2 SML:n 

hallituksen kokouksen merkeissä. Lauantai alkoi eri paikalla 

olevien tahojen esittäytymisillä. SML:n tehtävät kerrattiin ja 

ääneen pääsivät myös Duodecim, Lääkäriliitto sekä Nuorten 

Lääkärien Yhdistys. Tulevasta erikoistumisuudistuksesta 

spekuloitiin vaikka mitään konkreettista kukaan ei tiedä vielä, 

Lääkäriliitto pohti lääkärin ammatin ja eri erikoisalojen asemaa 

tulevaisuudessa. Tämän jälkeen lauantai sujuikin 

sektorityöskentelyn parissa yhdessä kaikkien suomalaisten ja 

ulkosuomalaisten kandiseurojen kanssa. RiSLOa tapahtumassa 

edustivat kollegat Susanna, Niko ja Emmi, itse edustin 

varsinaisesti SML:n hallitusta, vaikka toki samassa porukassa 

liikuttiin. 

 

Sektorit ovat pienempiä “vastuualueita” jotka laativat SML:n toimintaan liittyviä suunnitelmia, ja toteuttavat 

näitä. Sektoreilla on vastuuhenkilöt SML:n hallituksesta, ja neljä kertaa vuodessa järjestettävissä 

sektoritapaamisissa kandiseurojen edustajat pääsevät, yhdessä SML:n hallituksen kanssa, ideoimaan SML:n 

toimintaa.  Sektorityöskentelyssä kandiseurojen edustajat jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti eri 

sektoreihin, jotta työskentely saisi monipuolisesti näkemyksiä eri kandiseuroilta. Työskentelyn jälkeen sektorit 

raportoivat tuloksensa kaikille tapahtumaan osallistuneille. 

 

SML:n uunituore hallitus vuodelle 2016 
kokoontui kandiseura Thoraxin kerhotilojen 
edessä.  
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RiSLOn seurueesta kaikki, lukuun ottamatta puheenjohtajaamme Susannaa joka liittyi puheenjohtajasektoriin, 

ajautuivat ”työelämä, hyvinvointi ja kansainvälisyys” –sektoreihin, sillä niissä keskustellut asiat koskivat 

eniten meitä ulkomailla opiskelevia suomalaisia. Suurin osa ajasta meni syksyllä järjestettävään 

työpaikkakyselyn suunnittelemiseen, joten toivonkin, että kaikki RiSLOn kandit vastaisivat tähän syksyllä 

2016 julkaistavaan työpaikkakyselyyn! Sektorissa keskusteltiin myös opiskelijoiden hyvinvoinnista ja mitkä 

tekijät siihen vaikuttavat – on todettu, että kandien osalta hyvinvointiin vaikuttavat suuresti työpaikka ja siihen 

liittyvät faktorit kuten työilmapiiri, stressi, perehdytys ja seniorituki. 

 

Tänä vuonna kaksipäiväinen sektoritapaaminen ei logistisista syistä onnistunut, 

joten sektoreiden löydösten lopullinen purkaminen jäi SML:n hallituksen 

tehtäväksi ylimääräisessä kokouksessa. 

 

Mikko Kupila, 9. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen SML:n edustaja. 

 

23.-24.4 SML:n kevätliittokokous Oulussa  

Kevätliittarit pidettiin keväisen talvisessa Oulussa 

huhtikuun lopulla. Kokouksessa tarkastettiin ja 

hyväksyttiin sääntömääräiset asiat, kuten kuluneen 

vuoden budjetti ja toiminta, sekä muut normaalit 

kokouskäytänteet. Varsinaisen kokouksen aiheita 

olivat muun muassa SML:n sääntömuutokset, 

SML:n nettisivun uudistusprojektin työstäminen, 

puheenjohtajien palaveri, sääntöihin liitettävän 

linjapaperin työstäminen, valtakunnallisen 

karttuvan tiedon testin suunnittelu ja muita 

työpajoja. 

 

Kokouspäivien välissä oli perinteiset liittarisitsit, 

jotka venyivät pitkälle keskiyöhön (ei välttämättä 

se paras juttu seuraavaa aamua ajatellen). 

Pääsimme tutustumaan samalla oululaiseen 

lauantaiperinteeseen – jatkot olivat karaokebaarissa. Liittareista ja RiSLOn 

mukana olosta väännettiin monenlaista memeä – tässä murto-osa. 

 

Niklas Forsberg, 4. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen jäsen.   

SML-edustajamme herra 
Kupila joutui viettämään 
yönsä erittäin pienellä 
vuodesohvalla erittäin ison 
ja karvaisen miehen kanssa. 
Eläköön vapaus, eläköön 
kandimajoitus! 
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Eräänlainen tarina kevätlukukauden Kick 
offista & Fuksiaisista 

 

Yhtä hyvin tämän jutun otsikko voisi olla ”Taloyhtiön 

hallituksen kokous”. Siinä määrin mielenkiintoinen ja 

tapahtumarikas kavalkadi on, kun joukko lääketieteen 

opiskelijoita viettää iltaa yhdessä. Alussa hymyillään 

pidättyväisesti. Osa ihmisistä on koulussa nähtyjä 

hyvänpäiväntuttuja. Suurimman osan pärstävärkki ei tuo 

mieleen mitään. 

 

Kuten asiaan kuuluu, on aiemmin iltapäivällä kaupungilla 

järjestetty ensimmäisen vuoden opiskelijoille jonkunlaisia 

leikillisiä rastitehtäviä. Ilmeisesti baareissa, koska pari toisen 

semesterin tyttöä saapuu juhlatilaan talutuskunnossa.  

 

Tapahtumapäivä on 20.2.2016. Pankaa muistiin jos joku menetti 

tänä iltana neitsyytensä. Tapahtumapaikka on Paddy Whelan’s -

pubin yläkerran WC.  

 

Keskustelu on yhtä tasokkaan kuuloista kuin sementtimyllyn 

jurina. Esitän hyväntuulista koska kaveri kertoi, että sillä tavalla saa naisia. Koska kukaan ei juttele minulle, 

keskityn pohtimaan pitäisinkö käsiä taskuissa vai puuskassa. Kainalot ovat hikiset joten jälkimmäinen tuntuu 

epämiellyttävältä. Ostan kaljan jotta saan käsille tekemistä. 

Minua on kielletty kirjoittamasta kirosanoja, mutta esimerkiksi natsismin tai eläimiinsekaantumisen 

käsittelystä ei tainnut olla mitään puhetta, joten otankin nyt esille erään tapahtuman joidenkin vuosien takaa: 

Itä-Suomen Yliopistossa aikanaan opiskellut kollega kertoi tapahtumasta, jossa pielaveteläinen 

(helsinkiläisille ja muille ummikoille tiedoksi, että Pielavesi on kunta Pohjois-Savossa) maatilan isäntä oli 

joutunut käräjille syytettynä pitämiinsä lampaisiin sekaantumisesta. Käräjasaliin oli tuota todistusaineistoksi 

muun muassa kumisaappaat, jotka silminnäkijän mukaan olivat isännällä teon tapahtuessa jaloissaan. Saappaat 

olivat isännän kinttujen kokoon nähden jokseenkin ylisuuret ja häneltä tiedusteltiinkin syytä moiseen. Isäntä 

kertoi, että kumppareiden varsien tulee olla riittävän väljät aivan erityisestä syystä: “Nokun se on sillä tavalla, 

että ne lampaan takajalat pittää asettaa sinne kumppareitten varsiin – muuten se piäsöö sinä aikana 

potkimaan.” Tuomari katsoi tyhjyyteen ja lyhyen hiljaisuuden jälkeen totesi: “... sen se tekköö.” 

 

● RiSLOn 2016 kevätlukukauden kick 

off ja fuksiaiset järjestettiin 20. 

helmikuuta Paddy Whelan’s –

irkkupubissa Riian vanhassa 

kaupungissa. 

● Tapahtumaan otti osaa yli 60 

RiSLOlaista, fukseista pian 

lääkismaratoninsa päättäviin seniori-

opiskelijoihin. 

● Ennen varsinaisella juhlapaikalla 

kokoontumista fuksit ja seniorit saivat 

ottaa osaa pub crawliin, jonka 

tapahtumapaikkoina olivat Funny Fox 

(karaokea), Paddy Whelan’s (“Speden 

Spelit”), Shot Café (tietovisa), 

Donegans (älypelit) ja Karjala Baari 

(tietovisa). 
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Sen sijaan mitä yhteiseen illanviettoomme tulee, niin voin todeta, että loppuiltakin sujuu oikein mukavissa 

merkeissä. Ihmisen elämänkaari voidaan jakaa karkeasti puberteettia edeltävään, ja sen jälkeiseen aikaan. — 

Ryyppyillan aikana tämä kehitys nähdään pienoiskoossa. Nyt onkin käynyt nimittäin niin, että osa tulevista 

lääkäreistä, noista Kokoomusta äänestävistä pikku verosuunnittelijoista, tuntee tulleensa elämässään 

sukukypsään vaiheeseen ja alkaa tehdä lähempää tuttavuutta vastakkaista sukupuolta edustavien 

verosuunnittelijoiden kanssa. Naiset käyvät lisäämässä salaa meikkiä naistenhuoneen puolella ja palaavat 

töröhuulisempina. Miehet röyhentelevät rintaansa ja kertovat parhaat seikkailutarinansa. 

 

Pian osa puhuu seinille, naureskelee itsekseen ja törmäilee pöytiin. Hallituksen edustajat yrittävät parhaansa 

mukaan houkutella baaritiskille vaeltavia opiskelijoita takaisin lupaamalla visailujen palkkioksi 

etyylialkoholia sisältäviä pulloja. 

 

Myöhemmin ilmenee, että ravintolapäällikkö pahoittaa mielensä, kun onnellinen, pullon tietovisassa voittanut 

medisiinari heiluu palkintojuoman kanssa ympäri baaria formulatähden elkein. Ravintolassa ei muka saisi 

juoda omia juomia ja ulosajolla uhkaillaan.  

 

Saapuu puoliyö. Ne medisiinarit, joilla on tyttö- tai poikaystävä, tai molemmat, siirtyvät kotiin lääkitsemään 

itseään tulehduskipulääkkeillä. Ne joilla ei ole, siirtyvät jatkamaan iltaa tanssiravintolaan. Minä en kuulu 

kumpaankaan ryhmään, olen journalisti, joten menen ulos räntäsateeseen kävelemään ympyrää. 

 

Pellervo Virtanen, 3. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: www.likealocalguide.com  
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Kandiaiset Latvijas Universitāten 
Anatomiaolympialaisissa – "Sveika, 

klīnika! Mēs nākam" 
 

Syyskuu 2014... LU Latvijas Universitāte, lääketieteellinen 

tiedekunta, ensimmäinen viikko, kolmas päivä, Ojāra Vācieša 

iela 4, huone 201, ensimmäinen kohtaaminen anatomian 

kanssa, meidän untuvikkojen lääkäriäitihahmo, legendaarinen 

kaikkien LU-medisiinareiden rakastama professori Gundega 

Knipše: ”Te olette kollegoja, lääkärikunnan nuoria kollegoja. 

Miten erinomainen lääkäri erottuu joukosta? Miten 

vanhemmat kollegat arvioivat nuorempia kollegoja? 

Anatomia. Kaikilla aloilla, mutta erityisesti esimerkiksi 

kirurgisilla aloilla – ihmisen anatomian täydellinen osaaminen 

on ehdoton vaatimus jokaiselle lääkärille. Anatomia basis 

medicinae est. Minun tehtäväni on siirtää teidän aivot oikeaan 

paikkaan ja asentoon”. Siitä se kaikki alkoi.  

 

LU on määritelmän mukaan klassinen yliopisto, jossa on 

edustettuna kaikki klassisen yliopiston tiedekunnat 

lääketieteellisestä ja oikeustieteellisestä aina matemaattis-luonnontieteelliseen, teologiseen ja humanistiseen. 

LU on siis suuri perhe fiksuja tieteentekijöitä. Myös lääketieteellinen koulutus noudattaa klassista linjaa – 

preklinikka, klinikka, anatomia, fysiologia, mikrobiologia, patologia, sisätautioppi, kirurgia erillisinä 

oppiaineina ja kokonaisuuksina etc. – like in the good old days. LU:n lääketieteellisessä tiedekunnassa 

anatomian opinto-ohjelma on suunniteltu opiskelijaystävällisesti optimoiden tavoitetta: anatomian pysyvää ja 

laaja-alaista osaamista, jonka takia anatomian opintoihin on käytetty keskimääräistä hieman enemmän 

opintopisteitä ja opinnot on jaettu neljälle semesterille, siis koko preklinikan ajaksi. Anatomian kurssit on 

jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin, jotka täydentävät loogisesti toisiaan muodostaen lopussa täydellisesti 

kattavan käsityksen ihmisen anatomiasta. Anatomia I kattaa lokomotorisen systeemin. Anatomia II sisältää 

sisäelinanatomian, pään ja kaulan pinta-anatomian. Anatomia III-kurssilla puolestaan opitaan 

vaskulaarianatomia ja perifeerisen hermoston anatomia. Anatomian opinto-ohjelma huipentuu anatomia IV-

kurssilla, jossa opiskellaan syvällisesti keskushermosto, sekä pään ja kaulan verenkierto ja hermotus. 

Anatomian opetuksessa painotetaan myös kliinisiä tietoja ja taitoja – professorit ja dosentit tuovat jatkuvasti 

opetuksessa esille kliinisesti merkittäviä asioita, sairauksia, toimenpidetekniikoita ja muuten mielenkiintoisia 

faktoja; he siis todella valmistavat opiskelijoita klinikkaan. LU:ssa anatomian colloquiumit (sive välitentit, 

Kuvassa vasemmalta: Tuore LK Janne Viiala, 
anatomian professori Dr.Med Gundega Knipše, 
tuore LK Jason Degiannis, tuore LK Niko 
Turkka, anatomian dosentti Dr.Med Džanna 
Krūmiņa, tuore LK Aurora Lövegren, tuore LK 
Irina Klein, lastentautiopin dosentti Dr.Med 
Inguna Ebela. 
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joita on 3-6 kpl kurssista riippuen) ja lopputentit tehdään aina suullisesti latinan kielellä, mikä valmistaa 

opiskelijaa parempaan stressinsietokykyyn ja opettaa toimimaan, sekä orientoitumaan paineen alla. Tenteissä 

opiskelijoilta myös testataan soveltamisen taitoja, sillä osa kysymyksistä on kliinisiä. Lisäksi 

orientoitumistaitoja testataan jatkuvasti kysymällä tenttialueen ulkopuolisia asioita, jotka on edeltävästi opittu, 

mikä edesauttaa anatomian taitojen ylläpitämistä. Anatomian laitoksen ovet ovat aina auki opiskelijoille. 

Opetushenkilökunta on aina avoin konsultaatioille ja he tukevat opiskelijoita opinnoissa laaja-alaisesti. 

 

RiSLOn varapuheenjohtajana toimenkuvaani kuuluu myös KOPO- ja SOPO-vastaavana toimiminen, siis 

koulutus- ja sosiaalipoliittinen yhteydenpito. LU-medisiinareiden opiskelijajärjestön 

(LU MF Studentu pašpārvalde, siis LUMFSP) edustaja 2.vuosikurssilta Matīss Dravnieks lähestyi minua 

kokouspyynnöllä. Tapaamisessa hän ilmaisi, että latvialaiset kollegamme haluaisivat olla kanssamme, siis 

englannin kielisten ryhmien opiskelijoiden, enemmän tekemisissä. Ajatus lämmitti kovasti sydäntäni, sillä 

LU:ssa jokaisella medisiinarivuosikurssilla on vain yksi englanninkielinen ryhmä ja integraatio tekee 

kulttuurillisesti, sekä kielellisesti hyvää kaikille. Meidän vuosikurssin ryhmä on varsin hyvin verkostoitunut 

saman vuosikurssin latvialaisten kollegojen kanssa, mutta suurempi integraatio lääketieteellisen tiedekunnan 

opiskelijoihin ja vapaa-ajantoimintaan on aina plussaa. Sanoin Matīssille ”This is a fantastic idea. We are 

colleagues, friends doing the same thing. Go for it”.   

 

12. toukokuuta 2016 LUMFSP yhteistyössä anatomian ja 

histologian laitoksen kanssa järjestivät 2. vuosikurssin 

opiskelijoille lääketieteellisen tiedekunnan historian 

ensimmäiset juhlalliset preklinikan päättäjäiset, siis 

kandiaiset ”Anatomy Olympics” -tapahtuman merkeissä. 

Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan yliopiston vararehtori, 

geologian professori Valdis Segliņš, joka toimi myös 

olympiakomitean puheenjohtajana. Opiskelijoiden lisäksi 

mukana olivat myös anatomian, sisätautien, kirurgian, 

radiologian, patologian ja lastentautien professoreita, 

dosentteja ja muuta opetushenkilökuntaa. Jokainen toisen 

vuosikurssin pienryhmä muodosti viiden-kuuden henkilön 

joukkueen kilpailemaan leikkimielisissä 

anatomiaolympialaisissa. Ryhmämme muodosti BoKni Bērni-joukkueen ja nimi BoKni, koska olemme 

saaneet oppimme professori Gundega Knipšeltä ja dosentti Sarmite Bokalta. BoKni Bērnissä kilpailivat Aurora 

Lövegren (RiSLO), Janne Viiala (RiSLO), Niko Turkka (RiSLO), Jason Degiannis ja Irina Klein.  

 

Anatomy Olympics-kisojen voittajajoukkue, 
laitoksen henkilökuntaa ja hieno kandikakku! 
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Jokainen joukkue oli valmistellut olympialaisiin 

viihdeperformanssin. Meidän joukkueen 

musikaalinen lahjakkuus, kollega Jason Degiannis 

sävelsi ja sanoitti laulun medisiinarin elämästä ja 

kaiken tämän opiskelun tarkoituksesta – ”Get the 

Opportunity to Save a Life”, jonka me esitimme. 

Myös latvialaiset ystävämme olivat valmistelleet 

varsin hyvää viihdettä: oli musisointia klassisilla 

soittimilla, komediaparodisia videoita elämästä 

LU:n lääketieteellisessä tiedekunnassa, 

runomusikaalia ja teatteria. Lisäksi professorit ja 

dosentit olivat säveltäneet laulun rakkaista medisiinariopiskelijoistaan ja näiden elämästä, jonka he esittivät. 

Olympialajeina oli viihteen lisäksi myös leikkimielisiä tietokilpailuja. Palpatiossa tunnistettiin ruumiinosia 

silmät sidottuna. Assosiaatiossa piti keksiä mahdollisimman paljon anatomisia assosiaatioita annetuille 

esineille. Aliaksessa selitettiin paljon ja nopeasti anatomiaa. Listaa tietosi -osiossa listattiin mahdollisimman 

paljon hermoja, jotka alkoivat aina tietyllä kirjaimella. Lisäksi ratkottiin latviankielisiä runo-arvoituksia 

mahdollisimman nopeasti.  Yliopiston vararehtori, geologian professori Valdis Segliņš järjesti myös 

mineraaliaiheisen kilpailun – tässä eivät lääketieteen opiskelijat menestyneet, onneksi medisiina oli kuitenkin 

erinomaisesti hallussa vararehtorin mielestä. LUMFSP tulee julkaisemaan videomateriaalia 

anatomiaolympialaisista YouTube:ssa – lupaan linkittää komediapläjäykset myös RiSLOn Facebook-ryhmään 

kaikkien nähtäväksi.  

 

Olympiakomitea palkitsi joukkueet kahdessa kategoriassa: viihde ja tieto. BoKni Bērni -joukkueen Idols-

tasoiset satakielet eivät päässeet kärkikolmikkoon. Kuitenkin tieto-kategoriassa BoKni Bērni sai pronssia, 

mikä on aika kova tulos ottaen huomioon se, että tapahtuma oli latviankielinen ja joukkueessa äidinkielenään 

latviaa puhuvien määrä oli NIL. Kultajoukkueet palkittiin – palkintona oli arvosana 10 viimeisessä anatomian 

colloquiumissa.  

 

Tämän lisäksi lääketieteellinen tiedekunta palkitsi yhteensä 13 opiskelijaa toiselta vuosikurssilta erinomaisen 

akateemisen menestyksen ja anatomian erityisosaamisen perusteella. Tässä tarkasteltiin mm. anatomian 

arvosanoja koko preklinikan osalta – nämä opiskelijat ovat siis perfektionisteja anatomiassa. Tässä raadin 

muodostivat yliopiston vararehtori, professori Valdis Segliņš, anatomian ja histologian laitoksen johtaja, 

professori Gundega Knipše ja anatomian dosentti Džanna Krūmiņa. Palkitut saivat erikseen yliopistolta 

kunniakirjan ja parhaimpana yllätyksenä vapautuksen anatomian lopputentistä. 11 latvialaista ja kaksi 

suomalaista saivat kunniakirjan, mainittakoon palkituista suomalaiset kohta tuoreet lääketieteen kandidaatit 

Janne Viiala ja Niko Turkka (allekirjoittanut). Lisäksi jaettiin kolme kunniamerkkiä (sellainen hieno pöllö, 

jota täytyy pitää lääkäritakissa) vuosikurssin opiskelijoille yleisestä akateemisesta menestyksestä 

Joukkue BoKni Bērni musisoimassa olympialaisten 
viihdeosiossa. 



RiSLO  1/2016 

 18 

lääketieteessä, yksi pöllö päätyi allekirjoittaneen lääkärikaapuun. Pöllö velvoittaa jatkamaan perinnettä ja olla 

mukana järjestämässä ensi vuonna anatomiaolympialaisia.  

 

Kunniakirjoja jakaessaan professori Gundega Knipše erikseen puhui ylistävästi kollega Janne Viialasta. Hänen 

opiskelutekniikkansa anatomiassa on hyvin erikoinen – anatomian opiskelujensa ohessa Janne on tehnyt neljä 

anatomian kirjaa, joissa ihmisen anatomia on esitelty täydellisesti. Kirjat seuraavat LU:n anatomian opinto-

ohjelmaa ja sisältävät kaikki teoreettiset ja käytännön tiedot, jotka vaaditaan LU:n medisiinarilta – siis kaiken. 

Teoksista tekevät erityisen arvokkaaksi kirjoittajan muistiinpanot anatomian käytännön harjoituksista, 

luennoista ja professorien sanomista erityishuomioista – joita on hyvin vaikeata löytää muusta 

opetuskirjallisuudesta. Professori Knipše ylisti myös Jannen kollegiaalisuutta, sillä vanhempana opiskelijana 

hän oli auttanut 1. vuosikurssin fukseja jakamalla omat kirjansa heidän kanssa, mikä lämmitti kovasti 

anatomian opetushenkilökunnan sydämiä.  

 

Tilaisuuden lopussa syötiin kandikakkua ja kahviteltiin lämminhenkisesti. Tilaisuus vahvisti omaa LU-

identiteettiä, toi uusia tuttavuuksia rinnakkaisryhmistä ja vahvisti ajatusta siitä, kuinka etuoikeutettu on 

ihminen, joka saa mahdollisuuden opiskella lääketiedettä Latvijas Universitātessa! 

 

Niko Turkka, 4. lukukausi (yleislääketiede, LU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen varapuheenjohtaja ja tuore LK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professori Gundega 
Knipše ylistää kollega 
Janne Viialan 
opiskelutekniikkaa ja 
akateemisuutta! 
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LKS:n 83. vuosijuhlat 19.-20.3.2016 
 

Vuosijuhlat eli ”vujut” ovat ylioppilaskunnan tai meidän tapauksessa – kandiseuran – vuoden isoimmat juhlat. 

Niitä valmistellaan pitkään ja hartaasti. Se näkyy juhlassa kaikessa etiketinmukaisessa pukeutumisessa ja 

käyttäytymisessä, juhlan ohjelmassa sekä illallistilaisuuden päättävissä tansseissa. Pukeutumiskoodina 

vuosijuhlassa on naisilla täyspitkä ilta- tai juhlapuku ja miehillä frakki. Akateemiset kunniamerkit kuuluvat 

vuosijuhlien asuun.  

 

Meille tuli alkuvuodesta kutsu Helsingin lääketieteenkandidaattiseuran eli LKS:n 83. vuosijuhliin ja saimme 

kunnian lähteä sinne edustamaan RiSLOa päätoimittajamme Eva Tuupan kanssa. Tämä taisi olla ensimmäinen 

kerta, kun RiSLO edusti Suomessa jonkun lääkiksen vuosijuhlissa, ja siitäpä ehkä johtuen meistä riikalaisista 

oltiin todella kiinnostuneita! ”Ai, sielläkin opiskelee lääkiksessä niin paljon suomalaisia?!” tuli kuultua 

useampaan otteeseen. Cocktailtilaisuus alkoi jo päivällä LKS:n omassa kerhotilassa - paikassa nimeltään 

Euphoria - ja siellä kaikki kutsuvieraat yksitellen onnittelivat ja antoivat lahjoja juhliaan viettävälle 

kandiseuralle. Me annoimme lahjaksi neljä latvialaisaiheista shottilasia ja tietysti Riga Balsamia.  

 

Itse pääjuhlaa vietettiin Paasitornin 

juhlasalissa. Tämä oli juhlallinen 

pöytäjuhla, jossa ilta alkoi lippujen 

saapumisella, sen jälkeen nautittiin 

kolmen ruokalajin illallisesta, 

kuunneltiin juhlapuheita, nähtiin 

hienoja esityksiä ja kuten 

akateemisiin pöytäjuhliin kuuluu, 

laulettiin. Oli hienoa nähdä miten 

Suomessa nämä akateemiset juhlat 

järjestetään ja kuinka yliopiston 

professorit ja opiskelijat ovat 

tekemisissä keskenään. 

Vuosijuhlissa oli Helsingin lääkisläisten lisäksi vieraina heidän yliopiston professoreita, yhteistyökumppanien 

edustajia, itse arkkiatri Risto Pelkonen sekä me kaikkien muiden kandiseurojen edustajat. Oli liikuttavaa 

nähdä, miten myös arkkiatri nousi pienin avuin tuolille laulussa ”Ken ompi fuksi” ja nosti maljan, kun laulussa 

oltiin päästy 1940-luvulle. Tässä jos jossain oli sitä kollegiaalisuutta. 

 

Illallistilaisuuden päättävät aina vanhojen tanssit. Käsiohjelman takakannessa oli tanssikortti, johon jokainen 

voi illan aikana varata tanssiparin eri tansseihin, mutta usein ensimmäinen ja viimeinen tanssivuoro varataan 

TaSLO ja RiSLO edustamassa LKS:n 83. vuosijuhlilla. 
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omalle avecille. Pöydät siirretään pois tieltä ja kaikki pyörähtelevät musiikin tahtiin aloittaen poloneesista, 

sitten cicapo, valssi jne. Yllättävän hyvin muistui askeleet mieleen, vaikka vanhojen tansseista oli jo aikaa! 

Illallistilaisuus kesti viitisen tuntia ja sen jälkeen juhlasta oli bussikuljetus jatkopaikalle, jotka olivat 

Kaivohuoneella. Jatkoilla soitti LKS:n oma bändi Bilerubiini ja sen jälkeen musiikkia jatkoi DJ. Tarjolla oli 

koko illan ajan ruokaa, photoboothia, hyvää seuraa ja tietysti bileet jatkuivatkin aamun pikkutunneille asti.  

 

Seuraavana päivänä oli sillis eli silliaamiainen, joka 

on luonnollisesti vapaamuotoisempi tilaisuus kuin 

illallisjuhla. Silliksen paikkaa pidettiin salassa klo 12 

asti ja sinne järjestettiin bussikuljetus. Teemana oli 

”höyhensaaret” ja sen mukaan piti pukeutua. Bussissa 

jaettiin unimaskit ja paikanpäällä oli brunssityyppinen 

kattaus popparikoneineen ja suklaafondueineen, 

aamusaunoineen, Spiderman -pomppulinnoineen, 

Netflix -nurkkineen, bändeineen, DJ:neen… Todella 

paljon vaivaa oli nähty koko tapahtuman 

järjestämiseen. 

 

Kaiken kaikkiaan oli todella hienoa päästä näkemään miten nämä juhlat Suomessa järjestetään! Meillä oli 

todella hauska ja onnistunut reissu ja saimme RiSLOa myös hienosti näkyviin. Loimme uusia kontakteja ja 

avarsimme niin sanotusti omaa ammatillista näkökenttäämme. Palasimme vuosijuhlista väsyneinä mutta 

onnellisina ja taskut täynnä uusia ideoita oman kandiseuramme – RiSLOn – toiminnan kehittämiseen. Vuonna 

2017 järjestetäänkin RiSLOn ensimmäiset vuosijuhlat, kun RiSLO täyttää viisi vuotta! Toivon, että tämä teksti 

myös osittain avasi vuosijuhlien konseptia niille, kenelle se ei ollut vielä tuttu.    

 

Susanna Luontola, 6. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen puheenjohtaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Mikko Vuorela (sivu 18) 

Latvian edustus matkalla tuntemattomaan… Eli 
Helsingin Kalasatamaan. 
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Kollegat ulkomailla - Norja 

 

Hei! Nimeni on Maria-Sofia Rahikkala, olen vuosimallia -93 ja opiskelen 

neljättä vuotta (8. semesteri) Bergenin yliopistossa Norjassa. Olen syntynyt ja 

kasvanut Keski-Suomessa Jyväskylässä. Koko ikäni olin halunnut opiskella 

ulkomailla, ja kun kaikki tekijät loksahtivat paikoilleen lukion viimeisenä 

vuonna, laitoin hakupaperit menemään Norjaan. En koskaan edes yrittänyt 

hakea Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin.  

 Norjassa on yhteensä neljä lääkistä: Oslossa, Bergenissä, 

Trondheimissa ja Tromssassa. Näihin kouluihin haetaan lukion 

päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten tulosten perusteella. Lisäpisteitä 

saa muun muassa lisäkielistä ja pitkistä luonnontieteiden kurssimääristä. 

Suomalaisena minulla ei ollut mitään erityisiä lisävaatimuksia. B-ruotsi riittää 

hakuun, mutta jokaisen pohdittavaksi jää oman kielitaidon riittävyys 

yliopiston arjessa. Koulut eroavat hiukan toisistaan opintosuunnitelmineen ja 

tenttikäytäntöineen. Itse olen ahvenanmaalaisen luokkakaverini kanssa 

tietääkseni koulun ainoat suomalaiset. Muiden koulujen suomalaismääristä en ole tietoinen. 

 

Bergen on Norjan toiseksi suurin kaupunki noin 270 000:lla asukkaallaan. Kaupunki sijaitsee Norjan 

länsirannikolla noin Turun korkeudella. Bergen on tunnettu sademäärästään, ja kaupunkia ympäröikin 

seitsemän vuorta ja seitsemän vuonoa. Luonnon henkeäsalpaava kauneus olikin yksi suurimmista syistä, minkä 

takia ihastuin kaupunkiin ensimmäistä kertaa vuonna 2009.  
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Koulutus alkaa Bergenissä kahden vuoden 

prekliinisellä vaiheella, jolloin potilaskontaktia ei 

ole käytännössä ollenkaan. Voimaan on astumassa 

uusi opetussuunnitelma, jossa juuri tätä pyritään 

lisäämään jo alusta alkaen kommunikaatiotaitojen 

lisäksi. Loput neljä vuotta ovat kliinisiä, jossa 

opiskelu koostuu luennoista ja käytännön työstä 

rinnakkain. Kurssit käydään läpi erikoisaloittain. 

Pakollisia amanuenssuurijaksoja ei ole lainkaan, 

vaan harjoittelujaksot sisältyvät kursseihin. Koko koulutus kestää kuusi vuotta, jonka jälkeen haetaan 

puolentoista vuoden ”turnuslege” -jaksolle, johon kuuluu sairaalassa työskentely, yleislääkärinä toimiminen 

yksityisillä klinikoilla, sekä psykiatria. Tämän jälkeen voidaan hakea erikoistumiskoulutuksiin. Itse olen 

osittain tarkoituksella pyrkinyt välttämään koulutuksen vertailua suomalaiseen, joten eroista Suomeen en 

juurikaan osaa kertoa. Vaikkakin opiskelu on kokonaan norjaksi ja olen joutunut opettelemaan uuden kielen, 

olen ollut erittäin tyytyväinen opiskelun tasoon Bergenissä. Kaupungissa tehdään korkealaatuista 

tutkimustyötä, ja opiskeluympäristö tarjoaa erinomaiset puitteet itsensä kehittämiseen tulevana lääkärinä. 

 

Tällä hetkellä olen suorittamassa yhdeksän viikon sisätautien ja kirurgian harjoittelua Haugesundin 

kaupungissa Bergenistä pari tuntia etelämmässä. Arki sairaalassa on hektistä ja aika vaativaakin, sillä lähes 

päivittäin siirrymme osastolta ja poliklinikalta toiselle. Olen monta kertaa ajatuksissani miettinyt, oliko 

opiskelemaan lähtö Bergeniin oikea ratkaisu, ja olen tullut siihen tulokseen, että kyllä se oli. Vaikka 

haasteellista on kielellisesti ja kulttuurillisesti ollut lähes päivittäin, olen saanut näiltä neljältä vuodelta niin 

uskomattoman paljon. Olen kasvanut hurjasti ihmisenä ja saanut rohkeutta kohdata vaikeita ja uusia tilanteita. 

Kaikki kysyvät tulevaisuuden suunnitelmistani, mutta rehellisesti sanottuna en ole päättänyt vielä mitään. 

Todennäköisesti tulen kuitenkin jäämään Norjaan ainakin muutamaksi vuodeksi valmistumisen jälkeen. 

Vaikka ikävä perhettä ja suomalaisia ystäviä kohtaan on suuri, niin viihdyn Norjassa. Tiedän kuinka asiat 

Norjan terveysalalla toimivat ja hallitsen lääketieteellisen norjan, joten miksipä en viettäisi täällä tulevat 

lähivuodet. Tietysti haaveenani on myös työskennellä kotimaassa vielä jonakin päivänä, mutta sen aika ei ole 

ainakaan vielä piakkoin. Kesällä suoritan ”vapaaehtoisen” amanuenssuurikuukauden Jyväskylän 

keskussairaalan neurologian osastolla, ja odotankin tätä jaksoa enemmän kuin innolla. Ensimmäistä kertaa 

pääsen tutustumaan Suomen sairaalajärjestelmään ja ennen kaikkea kommunikoimaan omalla äidinkielellä. 

Haluan toivottaa teille kaikille erittäin antoisaa opiskelua ja paljon tsemppiä tulevaisuuteen, mitä ikinä 

päätättekään urallanne myöhemmin tehdä! Maailma on meille tuleville lääketieteen ammattilaisille 

mahdollisuuksia täynnä! 

 

Maria-Sofia Rahikkala, 8. lukukausi (Bergenin yliopisto) 

Kuvat: www.visitnorway.com, www.azamaraclubcruises.com 

Kesämaisemaa Bergenin yltä. 
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Baltian yhteiskoulutus 
 

Kun tekstiä alkaa luomaan pari päivää ennen dedistä ja neljä viikkoa tapahtuman jälkeen, niin saa varmasti ja 

rehellisimmin tallennettua vain sen mitä jäi mieleen.  

 

Perjantai-iltana starttasi bussi kohti Tarttoa, jonne on matkaa noin nelisen tuntia mukulakiviä pitkin. Vähän 

väsähtäneen oloinen opiskelijaporukka vietti matkaa hyvin rauhallisissa tunnelmissa – leffoja katsellen ja 

kainosti omia juomia maistellen. Hilpeyttä herätti lähinnä tietokilpailu, jossa ihana pj:mme Susanna ansaitsi 

tietämättömyydellään jumbon, oikeita vastauksia 2/10. Hän kyllä ilmoitti jo aiemmin olevansa matkan ajan 

lomalla. Osa mikrobiologian kurssin jo suorittaneista opiskelijoista julisti ennen matkaa etteivät to-del-la-kaan 

aio käyttää bussin vessaa, siis hyi! Erittäin mukava, hyvän tuoksuinen, tilava tila, jossa riitti käsienpesuvettä 

ja saippuaa kaikille ei vastaa kyseisen tilan kuvausta. 

 

Perille päästiin ja hotellilla sympaattinen henkilökunta jo odotteli meitä. Ruoka taisi olla kaikkien mielessä ja 

tartolaiset oppaamme veivät meidät Heseen. Rohkeimmat jatkoivat iltaa. 

  

Lauantai alkoi aivan liian aikaisin (klo 9:00), mutta sitäkin mielenkiintoisemmalla ohjelmalla (kirjoittajan 

huomautus – tässä kohtaa päädyin kuitenkin lunttaamaan jostain päivän ohjelman): ensimmäisenä esiintyi 

erittäin mielenkiintoinen nainen, Duodecimin Kristiina Patja, aiheenaan taitoni.fi -palvelu ja kaikkea 

mahdollista aiheen vierestä. Sami Heistaro, Piitu Parmanne ja Heidi Emmes Lääkäriliitolta kertoivat 

erikoistumisesta ja pitivät johtaminen workshopin, joka jälkikäteen sai paljon kiitosta. Lisäksi ohjelmaan 

kuului NLY:n (Nuorten Lääkärien Yhditys) esittely, lomakkeiden täytön kommervenkkejä (sanasta sanaan) ja 

kirurgian erikoistumiskokemuksia. Pitkän koulutuspäivän loputtua kokoonnuimme illalliselle, jossa 

osallistujat vuorollaan ylistivät ja kiittelivät tapahtumaa. Ensi vuonna yhteiskokous järjestetään uudestaan ja 

tällä kertaa Riiassa. Illallisen jälkeen porukka riensi tartolaisten opastamalle baarikierrokselle ja suurin osa 

meistä lopulta päätyikin Suolet ry:n eli suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat ry:n vuosijuhlien jatkoille, 

jonne olimme saaneet kutsun! 

 

Sunnuntaina melko suppea porukka löysi tiensä koululle, jossa amanuenssuureja suorittaneet opiskelijat 

kertoivat kokemuksistaan ja antoivat vinkkejä seuraaville. Puhujia oli mukavasti ja näin preklinikan 

opiskelijana tämäkin kiinnosti – jopa sunnuntaiaamuna, tai oikeastaan päivällä, mutta aamulta tuntui. 

Bussimatka takaisin Riikaan oli hiljainen, mutta nopea. Onnistuneet bileet tunnistaa siitä, että kotona 

allekirjoittanut löysi vuosijuhlamerkin kengänpohjastaan. 

 

Emmi Pohjola 3. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen sihteeri. 
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Tuoreen fuksin ja valmistuvan haastattelu 
 
Fuksin haastattelu 

Kuka olet ja mistä tulet? 

•   Olen Essi Nuutinen ja ikää minulla on 26 vuotta. Olen entinen 

kemian- ja sosiaalialanopiskelija, sydämeltäni turkulainen vaikka 

toisaalta ikuisesti myös naantalilainen.  

 

Miten päädyit Riikaan ja mistä kuulit RiSLOsta? 

•   Suoraan sanottuna päädyin Riikaan vahingossa. Olin alun perin 

suunnitellut lähteväni Tartoon, mutta Riiassa sattui olemaan haku 

jo helmikuussa alkavalle lukukaudelle, joten päätin kokeilla 

onneani. Ja se kannatti. RiSLOn löysin vasta sen jälkeen, kun olin 

jo vastaanottanut opiskelupaikan – ja googlettelin kuumeisesti 

mitä tahansa tietoa siitä, mihin olin oikein ryhtymässä. Oli 

jotenkin lohdullista tietää, etten ollut ainoa suomalainen. 

 

Mihin RiSLOn toimintaan olet tähän mennessä osallistunut? 

•   Onpas häpeällistä myöntää, että en hirvittävän moneen! Sitseille pääsin ja ne kyllä ylittivät odotukseni 

kaikin puolin. Moni mielenkiintoinen juttu jäänyt välistä aikataulujen mennessä ristiin.  

 

Mikä oli ensivaikutelmasi Riikaan tullessa? 

•   Tuuli. Lunta. Muistaakseni pirun kylmä. Siis lähes kotoisa. Kaupunki ei ollut niin iso, mitä olin kuvitellut, 

eikä niin hektinen mitä pääkaupungilta olettaisi. Samalla korttelinpätkällä saattoi olla upeita, kunnostettuja 

jugendtaloja heti rämän mörskän rinnalla ja eikä graffiteilta tunnu säästyvän mikään.  

 

Miten olet kotiutunut Riikaan ja yliopistoon? 

•   Hyvin. Suoraan sanottuna yllättävän hyvin. Olin pelännyt muuton ulkomaille olevan paljon rankempi 

kokemus, kun ei tuntenut aluksi ketään. Omalta semmalta löytyi kuitenkin nopeasti samanhenkisiä 

ihmisiä, ja heistä onkin muodostunut tärkeä tukiverkko. Yliopistoelämään ja opiskeluun oli helppo tottua, 

sillä olin opiskellut korkeakouluissa ennenkin. Välillä yhä huomaa olevansa ihan kujalla siitä, miten asiat 

RSU:ssa hoidetaan, mutta eiköhän sitä pikkuhiljaa opita kunnolla ”talon tavoille”.  

 

Mikä erikoisala sinua kiinnostaa? 

•   Yritän pitää mieleni avoinna (lähes) kaikille vaihtoehdoille, mutta tällä hetkellä kiinnostaa kirurgia tai joku 

vastaava operatiivinen ala. Luultavasti vasta harjoittelut ja kesätyöt tulevat selkeyttämään lopullisia 



RiSLO  1/2016 

 25 

valintaa, kun pääsee näkemään, minkälaisia eri erikoisalat ylipäätään ovat. 

 

Missä näet itsesi viiden vuoden päästä? 

•   Toivottavasti viittä vaille valmistuneena ja paljon viisaampana sen suhteen, ”mitä minusta tulee isona”. 

 

Valmistuvan haastattelu 

Kuka olet ja mistä tulet? 

•   Niemisen Toni, turkulaisten mielestä Hesasta eli siis 

aikuisten oikeasti Espoosta. 

 

Kerro osallistumisestasi RiSLOn toimintaan? 

•   Kyllä tässä ollaan RiSLOn keittiössä oltu sopassa jos 

toisessakin mukana. 2011 keväällä Panigrahin Sonjan kanssa 

tuumattiin että voisi selvittää mitä ainejärjestön perustaminen 

vaatii. Tätä puuhasteltiin kesätöiden lomassa ja 2011 syksyllä 

näiden selvitettyjen tietojen pohjalta sitten pidettiin RiSLO ry:n 

perustamiskokous Tallinas ielalla! Sonjasta tuli ensimmäinen pj ja 

meikäläisestä ensimmäinen varapj. Seuraavan hallituskauden sitten 

vietin pj:n pallilla ja lähdin auraamaan tietä Suomeen päin Suomen 

Medisiinariliiton kautta! Tästä luontevasti SML:n hallituksessa 

viime hallituskaudella RiSLOa ja ulkomailla opiskelevia 

suomalaisia edusmassa ja nyt viime aikoina yleisessä 

konsultoivassa ja hämmentävässä roolissa. 

 

Mitä tulet kaipaamaan opiskelussa? 

•   Sykliopetuksen leppoisat aikataulut ja opiskelijaelämä täällä  Baltian Pariisissa. 

 

Miten koulutus valmisti sinut työelämään? 

•   Koulusta sai hyvät perustiedot, joilla pärjäsi ensimmäisissä työpaikoissa mukavasti. Kyllä kuitenkin se 

jokaisella ”lomalla” hankittu työkokemus valmisti parhaiten työelämään J 

 

Mikä sinusta tulee isona? 

•   Sama kysymys taisi olla meidän junnulätkäjengin lehtisessä parisen kymmentä vuotta sitten, jossa kaikki 

halusi olla NHL-pelaajia tai jostain syystä kokkeja. Meikäläinen oli vastannut siihen luonnontutkija, niin 

kai minusta sellainen sitten tulee! 
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Mikä on paras lääketieteen opiskeluun liittyvä muistosi? 

•   In medicine: Ei niinkään paras mutta mieleenpainuvin, diabeettisen jalan amputaatiota seuratessa, jossa 

irrotettu jalka tipahti jalkoihin jalkojen päälle, jalkaception? 

•   Off medicine: Nukkuminen Mangalsalan rannalla synttäriyönä... 

 

Vinkkejä alemmille vuosikurssilaisille? 

•   Välillä Latvian ”konservatiivinen” opetuspedagokiikka saattaa tulla korvista ulos prekliniikassa, mutta 

opettajat muuttuvat yleisesti ”eurooppalaisimmiksi” mitä ylemmälle vuosikurssille tulet. 

Keskustelukulttuuria pääsee siis myös harjoittamaan koulun aikana! Työelämässä jokainen tulee tekemään 

virheitä jossain vaiheessa uraansa, tärkeintä että näistä oppii jotain eikä niitä toista uudelleen. On myös 

hyvä ymmärtää omat rajansa ja muistaa sen että vielä opiskelijana olet velvoitettu saamaan apua jo 

valmistuneilta esimiehiltäsi/kollegoiltasi ja tätä mahdollisuutta myös kannattaa käyttää eikä jäädä yksin 

painimaan vaikeiden asioiden kanssa. Konsultoi, konsultoi, konsultoi, konsultoi! SML:n sivuilla on hyvä 

työelämä-osio, joka kannattaa käydä vilkaisemassa lävitse vuosikurssista riippumatta J Sieltä voi myös 

muun muassa ladata Mini-VES:in (Mini-virkaehtosopimus –oppaan), jossa on hyvää tietoa palkoista ja 

toimenpidelisistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koonnut: Eva Tuuppa 

Toimittajan 
huomautus: Toni 
Nieminen valmistui 
lääkäriksi Rīga 
Stradiņš 
Universitysta 16. 
kesäkuuta 2016. 
Onnittelut koko 
RiSLOn puolesta 
tuoreelle medical 
doctorille! 
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Ibiza-krebaus-sitsit 2016 
Bussi hylkäsi Suomesta vierailemassa olevan serkkuni ja minut Riian ulkopuolelle Baložin rajamaille. Päivä 

oli synkän harmaa, muutama vesipisara valui taivaalta niskaan. Google Maps ei toiminut. Mikä suunta? 

Kävelymatkaa piti olla vajaa kilometri, mutta ulkomuistiin ei ollut kyllä minkäänlaista luottamista. 

Puhelinsoiton päässä oli kuitenkin rahastonhoitajamme R. B., joka osoitti suurta ystävällisyyttä tulleessaan 

noutamaan meidät poloiset makuupusseinemme harhailemasta nuokkuvien latvialaislähiöiden syvyyksistä. 

 

Hallituslaiset ja muutama muu ahkera kandiseuramme jäsen olivat jo järjestelemässä sitsijuhlapaikkaa 

kuntoon. Olimme 

vuokranneet puisen mökin 

saunalla, uima-altaalla ja 

jacuzzilla. Yläkerrasta löytyi 

40:lle hengelle sängyt. 

Mahtava paikka, joka sopi 

juuri tarkoitusperiimme. 

Vauhdikkaasti taioimme 

juhlapöydät valmiiksi ja 

koristelut palmuja, 

konfetteja ja tekoaurinkoja 

myöten paikoilleen. 

Seitsemän maissa taksit ja 

bussikyyditetyt saapuivat 

paikalle ja akateeminen 

pöytäjuhla voi alkaa.  

 

Muutaman tunnin puheiden, huutolaulujen, punishmenttien ja Lidon valmistamien ruokien jälkeen sitsien 

loppuhuipennuksena keväällä valmistuva, legendaarinen mäkihyppääjämme T. N. heitettiin jääkylmään uima-

altaaseen lääkismaratoninsa lopettavan kasteen merkeissä (huom! – asianosaisen taskut tyhjennettiin 

mobiililaitteiden ja muiden olennaisesti kuivana toimivien kapineiden varalta). Tähän pääättyivät legendaariset 

Ibiza-sitsit, jonka jälkeen enemmän tai vähemmän humaltuneet lääketieteen toivot saunoivat, pulikoivat 

jääkylmässä uima-altaassa ja nautiskelivat jacuzzissa aamuun asti, kunnes veden pinnalla lillui sentin 

epiteelikerros perusteellisen kylpemisen seurauksena. Juhlintaa jatkettiin aamuun asti Juha88:n ja 

paadippapiidipaadin voimin. Monet vaipuivat horrokseen aamuviideltä, mutta toiset jatkoivat likimain 

sillisbrunssin alkuun asti. Sunnuntaina puolilta päivin loputkin selviytyjät hyppäsivät taksiin ja menivät kotiin 

potemaan olojaan. 

Aurinkoinen ja vesiselvä hallitus toivotti kaikki sitsaajat tervetulleiksi! 
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Jäikö sitsit välistä? Harmi juttu, olisi kannattanut olla mukana! Tässä kuitenkin tiivistelmä illan kohokohdista: 

−   M. pectoraliksen tunnistamisessa todettu hankaluuksia 

−   Yläkerran vessapaperi loppui pari tuntia arvioitua aiemmin 

−   Herra M. H. vei voiton punishment –kisassa, E. S. tullessa taidokkaasti toisena 

−   Kenenkään seurapiirirakko ei (tiettävästi) pettänyt – pöydän alta lattialta löytyneiden nesteiden 

tunnistus jatkuu edelleen 

−   Vessanpöntön kansi meni rikki 

−   Ambulanssi hälytettiin paikalle pelastamaan lähestulkoon anemia-tasolle vuotanutta oikean jalan 

mediaaliosion haavaa – potilas selvisi hengissä, mutta kylmin varpain 

−   Loistokas ja eksoottinen tankotanssiesitys oli astetta kovempaa katsottavaa, ja se valitettavasti vilahtaa 

edelleen verkkokalvoilla silmät sulkiessa 

−   Gantin lakanat hukassa 

−   RiSLOn hallituksen viinipullokätkö paikannettu ja tyhjennetty 

−   Jacuzzin poreet loppuivat 

−   Lidon pannarit maistuivat taivaalle (vai oliko se sittenkin banaania?) aamuyön väsyneinä tunteina. 

 

Kiitos kaikille mukana sekoilleille unohtumattomista kekkereistä!  

 

Eva Tuuppa, 6. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen päätoimittaja. 
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Kesäni sisätautien amanuenssina 
Viime keväänä sain kuulla pääseväni koko kesäksi amanuenssiksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan.  Yhtenä 

osana kesän urakkaa oli kuukauden mittainen jakso sisätaudeilla. Odotin innolla alkavaa kesää ja varsinkin 

tutustumista tulevaisuuden mahdolliseen erikoisalaan. Kun ensimmäinen päivä sitten koitti, odotin 

jännittyneenä professorin huoneen oven takana.  Oven avasi kuitenkin nauravainen ylilääkäri, joka aloitti 

infotilaisuuden rennolla otteellaan. Minut määrättiin kardiologiselle vuodeosastolle, joka osoittautuikin 

erittäin opettavaiseksi kuukaudeksi. 

 

Huomasin pian yliopistosairaalan tahdin työntekoon. Kiirettä riitti erikoistuvilla, joten minulle jäi tietenkin 

paperitöiden puurtaminen. Yllätyin itsekin siitä, miten nautin epikriisien teosta, varsinkin kun sanelulaitteen 

käyttö teki työstä nopeampaa. Välilä tuli jopa tylsääkin - kerran 

muistan istuneeni koneen ääressä lukemassa Terveysporttia kun 

kuulen hurraa-huutoja kahvihuoneesta. Avatessani huoneen oven, 

näen osastonylilääkärin katsomassa hoitajien kanssa urheilukisoja 

televisiosta. Tässä vaiheessa yleensä niin jämpti 

osastonylilääkärikin totesi minun työpäiväni päättyneen siltä 

päivältä. Hän näytti yllättyneen, etten ollut karannut jo kotiin. 

Riiassa opiskellessa ja muutenkin aikaisemmissa kesätöissä olen 

oppinut tietyn kuuliaisuuden ja kurinalaisuuden kaikkeen työhön 

liittyvään. Istuin joka päivä kelloa tuijottaen lukemassa 

Terveysporttia koneelta viimeiseen asti, vaikka työtehtävät 

loppuivat välillä jo kahden maissa. Sain tästä käytöksestä hieman 

kuittia muilta amanuensseilta. 

 

Parasta koko työjaksossa olivat aamuiset koulutukset, joissa käytiin niin yleisiä potilaskeissejä, kuin 

harvinaisempiakin tautikirjoja läpi. Joka keskiviikko saimme vieläpä nauttia huikeista herkuista lääke-

esittelijän esitelmöinnin aikana. Joskus aamu vain alkaa hieman valoisammin kahvikupin ja croissantin ääressä 

;) 

 

Monta hyvää taitoa tuli tämän kuukauden aikana opittua, arteria-astrupin otosta sivuäänien havainnointiin. 

Sydänultraääniäkin tuli katsottua muutama, vaikkakin tulkinta oli välillä vähintäänkin haastavaa. 

Kokonaisuutena tuosta ajasta jäi hyvät muistot niin työpaikasta kuin Oulun kauniista kesästäkin. 

 
Mimosa Huusela, 9. lukukausi (yleislääketiede, RSU) 

Kirjoittaja on RiSLOn hallituksen tapahtumavastaava.     

Kuva: www.ppshp.fi 

Paremman oheismateriaalin 
puutteessa lisätään havannollistava 
kuva Oysin pohjapiirrustuksesta. 



RiSLO  1/2016 

 30 

Lapsus Calamin toimitus 
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RiSLOn hallitus toivottaa kaikille hyvää 
juhannusta! 
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