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Ahkerien lääketieteenopiskelijoiden joululoma on päässyt jo hyvään vauhtiin ja toivottavasti itse kukin on ehtinyt 
rauhoittumaan ja rentoutumaan kiireisen syksyn jäljiltä. Nyt on myös hyvä hetki pysähtyä hetkeksi tutustumaan 
Lapsus Calaminin tuoreimpaan verkkolehteen. Check it out! 
 
Lehdestä muodostui jälleen kerran monipuolinen paketti sisältäen harrastuksia, kokemuksia ja asiapitoisiakin 
artikkeleita – kiitos kuuluu lehden reippaalle ja monipuoliselle toimitukselle! Hallituskauden vaihtuessa myös 
lehden päätoimittaja vaihtui allekirjoittaneeseen, mutta tarkoituksena on pitää Lapsus Calami tyylilleen 
uskollisena. 
 
Mikäli mieleesi juolahtaa kehittämisehdotus, kirjoitusvinkki tai jospa haluaisit osallistua Lapsus Calamin 
seuraavan lehden kirjoittamiseen, ota empimättä yhteyttä: paatoimittaja@rislo.fi. 
Mukavia lukuhetkiä ja tsemppiä uuden vuoden haasteisiin! 
 
 
Eva Tuuppa, 
RiSLOn päätoimittaja 

Pääkirjoitus 
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Vasemmalta oikealle: 

 
Otto Raassina, 25, tapahtumavastaava 

Eva Tuuppa, 25, päätoimittaja 
Laura Mustonen, 25, sihteeri 
Anne Aho, 32, SML-vastaava 

 
 
 

Ja pöydän toiselle puolelle: 
 

Susanna Suomalainen, 24, varapuheenjohtaja 
Jenni Salenius, 33, puheenjohtaja 

Mikko Kupila, 23, rahastonhoitaja 
Aarne Lemponen, 30, hallituslainen 

RiSLOn Hallitus 2014-2015  
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Muutto ulkomaille opiskelemaan voi olla haasteellista monella tapaa. Moni saattaa päätyä tilanteeseen, jossa 
vanhojen urheiluharrastusten jatkaminen tuottaa vaikeuksia joko kielimuurin takia tai ihan vain siksi, ettei 
kyseistä lajia edes harrasteta uudessa opiskelukaupungissasi. Itse törmäsin juurikin tähän kyseiseen ongelmaan 
toissa syksynä. Vanhana rannikkokaupungin asukkaana olen näet tottunut viettämään lähes kaiken vapaa-aikani 
purjehtien joko saaristossa tai kilparadoilla. Latviasta puuttuivat vain vene, saaristo ja kilparadat. Huvi- sekä 
kilpapurjehduksen puute Latviassa juontaa juurensa maan hieman synkkään menneisyyteen. Neuvostoaikana 
huviveneilyn kun ei katsottu kuuluvan normaalien kansalaisten aktiviteetteihin, ja täten kalusto kollektivisoitiin 
valtiolle. 
 
Puskaradio kuitenkin lauloi ja olinkin nähnyt jo todisteita siitä, että Riiassa purjehtii muutama venekunta. Tänä 
syksynä aloin vihdoin purjehtimaan Beneteau Platu 25-luokassa täällä Latviassa. Platu 25 on Euroopan suurin 
nykyaikainen yksityyppiluokka, joka koostuu yli 500 veneestä. Veneen merkki on siis Beneteau, malli Platu ja 
pituus 25 jalkaa. Platu on hyvin urheilullinen ja herkkä ajettava, ja vene myös plaanaa helposti suuren 
spinaakkerin ja ylipitkän spinaakkeripuomin ansiosta. Edellä mainitut seikat kuitenkin aiheuttavat 
allekirjoittaneelle hieman päänvaivaa veneen keulagastina touhutessa. Urheilullisuus ja lajin teknisyys ovat 
kuitenkin juuri niitä syitä, jonka takia itse pidän kilpapurjehduksesta. 
 
Riiasta siis löytyi kuin löytyikin viiden 
venekunnan vahvuinen yksityyppiluokka. 
Yksityyppiluokka siis tarkoittaa sitä, että 
veneiden mitat ja materiaalit ovat 
täsmälleen samanlaisia. Tästä syystä kaikki 
venekunnat ovat ”samalla viivalla” ja 
miehistön suoritus ratkaisee sijoituksen 
kilpailussa. En löytänyt varsinaista faktaa 
latvialaisesta kilpapurjehduksesta, mutta 
todettakoon että Latviassa 
yksityyppiluokkia on noin kourallinen ja 
Suomessa noin kolmekymmentä. 
 
Kyseessä ei siis ole RSU:n purjehdustiimi, 
vaan latvialainen tiimi, jossa purjehtii 
lisäkseni muutama opiskelija. Venettä 
purjehditaan viiden hengen miehistöllä ja 
työkielenä meillä on englanti, latvia ja 
venäjä. Kielien kirjo aiheuttaa tietysti aika 
ajoin hieman hämmennystä, mutta 
riittävällä harjoittelulla jokainen miehistön 
jäsen pysyy tehtäviensä tasalla ja yhteistyö 
saadaan hiottua saumattomaksi 
kokonaisuudeksi. Ensi keväänä 
päästäänkin jo treenaamaan 
vakiomiehistöllä ja tähtäimessä on tietysti 
Latvian mestaruus. Paikallinen 
purjehdusseura järjestää viikkokisoja joka 
keskiviikko Daugava -joella. Purjehtijoiden 
aktiivisuus ja keskiviikkokisojen 
järjestäminen oli varsin positiivinen yllätys 
ja harjoituskisoissa onkin hyvä mitata 
venevauhtia muihin nähden.  
 

Kilpapurjehdusta Latviassa 
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Mieluisan urheiluharrastuksen löytäminen on omalla kohdallani helpottanut elämää täällä Riiassa ja seuraavan 
purjehduskauden odotus auttaakin rämpimään läpi harmaan talven. Mikäli purjehduskilpailut kiinnostavat, 
kannattaa ehdottomasti suunnata keväällä Riian pienvenesatamaan Andrejosta Marina-ravintolan terassille 
seuraamaan kisoja. 
 
Hyvää kevään odotusta kaikille! 
 
 
Ilkka Tuomi, 3. lukukausi (hammaslääketiede/RSU) 
 
 
 
Purjehdussanastoa maakravuille 

• Venekunta = vene + miehistö 
• Yksityyppiluokka = luokassa 

kilpailevien veneiden mitat ja 
materiaalit eivät poikkea 
toisistaan 

• Jalka = mittayksikkö, jonka 
pituus on 12 tuumaa eli 0,3048 
metriä 

• Plaanata = vene kulkee 
liu’ussa veden päällä 

• Spinaakkeri = myötätuulipurje 
• Spinaakkeripuomi = 

myötätuulipurjeen 
jalustamiseen käytettävä 
puomi 

• Jalustaminen = purjeen 
säätäminen 

• Gasti = miehistön jäsen 
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Edellisen kerran kirjoittaessani muualle kuin verotoimistoon, graduun 
tai kuluneen kouluvihon sivuille oli vuoden 2003 keväällä YO-
kirjoituksissa. Valkolakki oli uusi ja ihmeellinen asia, joka kantoi 
mukanaan kultaisen lupauksen elämän seuraavista askeleista. 
Taannoin harjoitellessani äidinkielemme saloja olin aina saanut 
poikkeuksetta huonoja arvosanoja. Ystäväni vinkkasi ennen saliin 
astumista: ”Kuule, kirjoita siitä aineesta mahdollisimman häiriintynyt 
ja sekava, parrakkaat filosofit siellä lautakunnassa rakastaa sitä”. 
Niinpä tein mielestäni ala-arvoisen, mutta eeppisen tarinan harakasta 
ja kuolleesta runoilijasta, joka lautakunnasta palauduttuaan repäisi 
paremman arvosanan kuin koskaan aikaisemmin. 
 
Paperi lensi muuton myötä roskikseen ja tarina häipyi mielestäni. 
Lakki ja kirjoitustyyli säilyivät - välillä häviten ja välillä löytyen, 
niinkuin elämän suuntakin. Valkolakin lupaama ensimmäinen askel 
osui suoraan miinaan biokuplan ja mediamyllytyksen poistuttua. 
Turun biotekniikan laitoksen neljännessä kerroksessa tunnelmat olivat 
melko hikiset, kun todellisuus alkoi valjeta: rahoitus on 
tutkimusryhmästäni loppu! Valmistun työttömäksi! Viisi vuotta 
roskikseen! Himmel, sukeltakaa! Ainoa tapa saada alalta töitä oli 
kirjoittaa väitöskirja ja valmistua tohtoriksi, kieltäydyin kohteliaasti 
kuuden vuoden kunniasta. Seuraavaksi astuin useammalla askeleella 
miinakentän poikki. Matka sisälsi jatkuvaa stressiä työnhausta, pätkätöitä milloin missäkin, huonoja ihmissuhteita, 
hetkittäisiä telamiinoja ja vielä huonompia valintoja. Oli aika istua alas ja katsoa mitä maailmalla on minulle 
tarjota, ovet ympärilläni tuntuivat olevan kiinni. Vanhoja haaveita seuraillen tie vei useamman mutkan, läpi 
murretun oven ja yhden alta riman menneen pääsykokeen kautta Riikaan, uusi suunta oli valittu. 
 
Herätessäni ensimmäisenä aamuna Hostel ”Bon Hepatiitin” 24 -hengen dormista oli tunnelma aika huikea. 
Daugavaa ikkunasta katsellessani mietin selviämiseni mahdollisuuksia. Suuntasin ensimmäiselle luennolle ja 
unohdin välittömästi aamuiset mietteet. Edessä oli kahden vuoden preklinikka -jakso, joka vaati enemmän työtä, 
kuin mikään aiemmin tekemäni asia. Opiskelukuri piti ylläpitää, kun läpi halusin tenteistä mennä. Sosiaalinen ja 
harrastuksellinen elämä ropisi samaan roskikseen, missä vuoden 2003 YO -aineenikin oli. Vapaani vietin 
mahdollisuuksien mukaan Suomessa. Koko ajan mielessä poltti se hetki, jolloin pääsen laittamaan kaiken tämän 
teoreettisen tiedon käytäntöön. Havaitsin preklinikassa kouriintuntuvasti, että vaikeuksien ja niiden selättämisen 
kautta kulkee ihmisen ainoa tie kehittää itseään. Samalla oppii myös arvostamaan perustavanlaatuisina pitämiään 
asioita aivan eri tavalla kuin aiemmin. Mahtaakohan monikaan meistä enää tunnistaa sitä persoonaa itsekseen, 
joka tänne marssi opiskelujen alkuhetkellä? 
 
Viidennen semesterin ollessa kirjoitushetkellä valumassa loppua kohti, olo on sellainen kun opiskelua ei olisi vielä 
aloittanutkaan. Harrastukset ovat palanneet takaisin ja palkkatyöhönkin on mahdollista panostaa taas paremmin. 
Kohtelu klinikalla on tasavertaista ja kollegiaalista, viikkotentit ovat tiessään ja potilaiden kanssa työskentely on 
mahtavaa, joskin myös haasteellista. Opiskeluun pitää itse panostaa, siihen ei enää prekliiniseen tyyliin patisteta. 
Materiaalit ovat hampaalla vaihtuneet varianteista ja ”E.coli” -studiesin luennoista eri aihepiirien kansainvälisesti 
hyväksyttyihin julkaisuihin, joita on huomattavasti mielekkäämpää, jopa nautinnollista lukea. 
 
Kaikilla on Riiassa oma tarinansa, tässä omani. Kiitos sinulle hyvä lukija, kun jaksoit selata sen loppuun asti. 
Jokaisesta meistä löytyy se samainen kipinä päästä eteenpäin ja kehittyä suomalaisen terveydenhuollon 
ammattilaisiksi. Tahdon ja tiedon avulla mennään yhdessä läpi vaikka harmaan kiven. Lopussa odottaa otsalle 
asetettava seppele, ylpeys omasta osaamisesta ja humalassa vietetty viimeinen taksimatka Lidostalle. 
 
 
Aarne Lemponen, 5. lukukausi (hammaslääketiede/RSU) 
 
Kirjoittaja on Mediverkon Riian kandivastaava sekä RiSLOn hallituksen jäsen. 
 

Juurikanava 
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Syyslukukauden Kick Off 
Syyslukukauden alkamista juhlistettiin 20. syyskuuta Riian vanhassa kaupungissa, Makoniksen kattoravintolassa. 
Ravintola olikin täynnä sekä uusia että vanhoja Rislolaisia, joten kaikilla oli tilaisuus vaihtaa kuulumisia 
kuluneesta kesästä sekä saada vanhemmilta opiskelijoilta arvokkaita vinkkejä tulevia opintoja varten. Saimme illan 
kuluessa tutustua juuri valtakautensa aloittaneeseen RiSLOn hallitukseen sekä kuulla RiSLOn järjestämistä 
monipuolisista tapahtumista ympäri lukuvuoden –pikkujouluista ja lätkämatseista lääkefirmojen sponsoroimiin 
koulutuksiin ja illallisiin. 
 
Ilta jatkui pienistä purtavista ja baaritiskin antimista nauttien. RiSLOn hallitus oli myös järjestänyt rattoisaa 
ohjelmaa pantomiimiesityksistä muihin pieniin ryhmäkilpailuihin. Osa porukasta jatkoi iltaa Riian vanhan 
kaupungin yöhön, kun taas suurin osa suuntasi kotiin nukkumaan seuraavan viikon opintohaasteet siintäessä 
mielessä. 
 
 
Salla Kalamies, 1. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 
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Psykiatrian kesäkoulu on tullut monelle Rislolaiselle jo tutuksi joko kokemuksen kautta tai kaverilta kuultuna. 
Viime vuotiseen tapaansa Satakunnan sairaanhoitopiiristä tulivat psykiatrian toimialuejohtaja Kirsi-Maria 
Haapasalo-Pesu sekä rekrytoija Marika Pöyri tervehtimään opiskelijoitamme iltatapahtuman merkeissä 
keskiviikkona 15. lokakuuta 2014. Tapahtuma järjestettiin jälleen tutussa Radisson Blu Hotel Latvijassa, jonka 
puitteet eivät pettäneet tälläkään kertaa. Alkutervehdysten jälkeen Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu piti lyhyen, mutta 
kattavan luennon nuorten tyypillisistä neuropsykiatrisista häiriöistä, jonka jälkeen keskusteltiin luennosta 
porukalla ja kysymyksiäkin nousi esille. Luentoa seurasi Marika Pöyrin esitys työmahdollisuuksista ja 
rekrytointikäytännöistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä.  
 
Tämän jälkeen siirryttiin vähemmän formaaliseen osuuten eli ruokailuun, jonka lomassa Rislolaisilla oli oiva 
mahdollisuus vaihtaa kuulumisia hektisen semesterin keskeltä sekä konsultoida vaivihkaa vieraitamme työntekoa 
ajatellen. Ilta oli kaiken kaikkiaan erinomainen piristys kouluviikon keskellä ja kuuleman mukaan tuotti hedelmää 
myös kesä- ja keikkatyön suhteen. Toivon mukaan satakuntalaiset viihtyvät Riiassa myös ensi vuonna 
vähintäänkin yhden visiitin verran ja vastavuoroisesti Rislolaiset viihtynevät tuttuun tapaan Satakunnassa työn 
merkeissä.  
 
 
Hanna Auramo, 7. lukukausi (yleislääketiede/RSU)  
 

Satakunnan sairaanhoitopiiristä jälleen 
väkeä Riiassa 
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Lähdin elokuun 2014 alussa uskomattomalle matkalle toiselle puolelle maailmaa, Brazilian Rio de Janeiroon. Olin 
pidempään haaveillut ulkomaanmatkasta Etelä-Amerikkaan, etenkin Brasiliaan, sen erilaisen kulttuurin, 
lukuisten hiekkarantojen, surffauksen, jalkapallon ja kuuluisan samban tahdittaman yöelämän takia.  Olen 
viimeisen neljän vuoden aikana miettinyt useasti vaihtoon lähtemistä RSU:n kautta, mutta harmillisesti vaihdot 
ovat järjestetty niin huonosti, että takaisin tullessa kurssien hyväksi lukeminen on kuulemma vaikeampaa kuin 
itse vaihdon suorittaminen. Näin FIMSIC -vaihtoon lähteminen kesäloman aikana mahdollisti lyhyemmän 
vaihtokokemuksen sekä siistin kesälomareissun uuteen maahan ilman ongelmia yliopiston kanssa. 
 
Vaikka FIMSIC -hakuprosessi vaikuttaa helpolta Suomen päässä, pystyy kohdemaan järjestö tekemään siitä 
hankalan. Lähdin yksin tunteja kestävälle matkalle rinkkani kanssa tietämättä tulisiko kukaan edes minua vastaan 
lentokentällä, en tiennyt missä yöpyisin vaihdon aikana tai missä tulisin tekemään harjoitteluni. Järjestön 
puheenjohtaja otti minuun yhteyttä noin neljä viikkoa ennen vaihtoa ja kertoi harjoitteluni sijoittuvan 
terveyskeskukseen, vaikka hain ensisijaisesti kirurgisille erikoisaloille.  Puntaroin pitkään matkan perumista, sillä 
paikallisessa terveyskeskuksessa olisi hyvä osata puhua portugalia, joka ei kuitenkaan kuulu kielivarastooni. 
Sujuva englannin kieli ja espanjan alkeet olivat hakuvaatimuksina. Päätin kuitenkin lähteä, koska maksettua 
osallistumismaksua (280e) ei peruttaessa palauteta. En ole onneksi joutunut katumaan päätöstäni.  
 
Lentokentällä minua oli vastassa paikallinen lääketieteenopiskelija, joka vei minut isäntäperheeni luokse. Olin 
onneksi saanut viikkoa aikaisemmin isäntäperheeni yhteystiedot, joten tiesin suunnilleen mitä minua oli vastassa. 
Ensimmäinen ilta meni hyvin ja minut otettiin lämpimästi vastaan. Jälkeenpäin kuulin, että olin ollut onnekas 
isäntäperheeni suhteen; monet olivat yöpyneet epämukavassa hostellissa kaksikin viikkoa.  
 
Ensimmäinen viikonloppu oli ehkä koko kuukauden villein. Heräsin lievässä jet lagissa perjantai -aamuna, jonka 
jälkeen suuntasimme huikean kuuluisan Maracanan stadionin esittelykierrokselle. Tämän jälkeen päätimme 
suomalaisen FIMSIC -vaihtokaverini kanssa kokeilla hanglidingia (suom. riippuliito) vuoren huipulta. 
Adrenaliinihuuruissa hyppäsin ensimmäisenä ohjaani kanssa! Ihan käsittämättömän hieno kokemus, jota voin 
suositella kaikille.  
 
Ensimmäisen viikonlopun jälkeen tapasin maanantai-aamuna ainejärjestön puheenjohtajan, joka vei minut 
harjoittelupaikkaani. Hän kertoi, että tulisin työskentelemään Rion suurimman favelan, Rocinhan, 
terveyskeskuksessa. Olin kuullut paljon huhuja näistä pahamaineisista faveloista, etenkin huumediilereistä, 
ryöstöistä, väkivallasta sekä ammuskeluista. 

FiMSIC –harjoitteluvaihto Brasiliassa 

Kuva: Huikein handgliding –kokemus ever! 
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Ensimmäisellä kerralla kieltämättä vähän pelotti, sillä vaaleaihoisena ja -tukkaisena tyttönä erotuin heti muiden 
joukosta. Paikanpäällä muut lääkärit vakuuttelivat, että kyseinen favela on Rion rauhallisin ja siellä on turvallista 
olla päivisin. Nykyään kyseiseen favelaan on rakennettu hostelleja, joissa muun muassa turistit yöpyivät World 
Cupin aikaan.  
 
Harjoittelupaikassani minut otettiin hyvin vastaan ja onnekseni noin puolet erikoistuvista lääkäreistä puhui 
englantia. He ottivat minut mukaan potilastapaamisiin ja käänsivät sopivin väliajoin potilaan valitukset 
englanniksi. Tutkin potilaita yhdessä lääkäreiden kanssa. Ikävä kyllä aika tuntui kuluvan hitaasti kielimuurin 
takia. Olin päivisin töissä noin klo 8-13, jonka jälkeen kävimme porukalla syömässä lounasta. Tämän jälkeen usein 
tapasin paikallisia kavereita tai muita vaihtareita, usein kookoksen äärellä rannalla. 
 
Kahden viikon jälkeen sairastuin flunssaan ja makasin kotona +38,5C kuumeessa. FIMSIC -vaihdosta saa 
todistuksen ainoastaan, jos on läsnä 80% vaihtoajasta, eli kuukaudesta sain olla poissa neljä päivää. Tämän 
aikarajan ylitettyäni päätin lähteä reppureissaamaan muiden vaihtareiden kanssa ympäri Brasiliaa. Tämä oli ehkä 
hienoin osa koko reissua, sillä kävimme monessa eri kaupungissa ja myös Argentiinan puolella. Kahden viikon 
reissaamisen jälkeen palasimme viimeiseksi viikonlopuksi Rioon. Oli kyllä haikea fiilis hyvästellä niin mukava 
isäntäperhe ja kaikki muut vaihtarit. Olisin halunnut jäädä matkustelemaan pidemmäksikin ajaksi Etelä-
Amerikkaan, mutta niin ihanan Latvian koulupenkit pakottivat palaamaan.  
 
Harjoitteluvaihtoaika meni loppujen lopuksi oikein kivasti, vaikka paikallinen järjestö ei auttanut meitä 
paljonkaan kuukauden aikana. Suosittelen lämpimästi vaihtoon hakemista uuden kulttuurin, uusien kokemusten 
ja ystävien vuoksi. Tulet oppimaan paljon itsestäsi ja elämästäsi sekä kunnioittamaan kaikkea niitä etuja, joita 
meillä Suomen kansalaisina on. 
 
 
Lämpimin terveisin hyviä lukuja toivottaen, 
 
Henni Myllykangas, 8. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 
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Korvan tutkiminen - Ulkokorva 

• Tarkista korvalehtien koko ja muoto (huomioi epämuodostumat, ylimääräiset poimut ja fistelit) 
• Tarkista ihon väri, haavaumat ja mahdolliset kasvaimet 
• Palpoi processus mastoideus 
• Huomioi arvet (mahdollinen leikkausarpi voi sijaita korvan takana tai korvan edessä traguksen ja heliksin 

välissä) 
 
Huom! Korvakäytävä on loivan s-kirjaimen muotoinen ja korvakäytävä suoristuu, kun: 

• Aikuisen korvalehteä vedetään taakse yläviistoon 
• Lapsen korvalehteä vedetään taakse alaviistoon. 
• Valitse sopivan kokoinen suppilo (suppilon tulee olla mahdollisimman suuri, mutta mahtua hyvin 

korvakäytävään hyvän näkyvyyden saavuttamiseksi) 
• Poista ylimääräinen korvavaha (imulla, korvapihdillä ja/tai korvasondilla), jos ja vain jos se haittaa 

näkyvyyttä, sillä korvavaha suojaa ihoa ja ylläpitää lievää happamuutta 
• Puhdistuksen yhteydessä huomioi mahdollinen ihon turvotus, punoitus, rikkoumat, haavaumat ja eritteet. 

 
 
Tärykalvon tutkiminen 
Korvakäytävän ja tärykalvon ulkonäköä tutkitaan ensin avoimella suppilolla ja lopuksi tutkitaan tärykalvoa ja sen 
liikettä Sieglen suppilon avulla. 
 
Ta ̈rykalvon liikkeen testaaminen: 

• Otsalamppu 
• Sieglen suppilo eli pneumaattinen suppilo 
• Valitse sopivan kokoinen suppilo, joka kiilautuu pehmeästi rustoisen korvakäytävän alueelle  
• Hae näkymä kääntelemällä hitaasti suppilon kulmaa ja valonlähdettä 
• Purista palloa vain hieman ja useaan kertaan liikkeen arvioimiseksi  

KNK–potilaan tutkiminen – osa 1 
Tutkimusvälineet: 

1) Otsalamppu (oikea yläkulma) 

2) Äänirauta (vasemmalla) 

3) Sieglen suppilo eli pneumaattinen 
suppilo, jolla voi testata tärykalvon 
liikkeen (Oranssi härpäke) 

4) Korvasuppiloita 

5) Spekula (Oranssin härpäkkeen 
oikeapuoli) 

6) Kulmalasta 

7) Tutkimuspeili 
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Tärykalvosta huomioidaan 

- Eheys (Huomioi mahdolliset reiät, tympanoskleroosit, arvet, atrofiset alueet) 

- Väri (Normaalisti tärykalvo on läpikuultava, vaalea ja helmenharmaa) 

 

Huom! Tärykalvon punoitus voi liittyä korvakäytävän tai välikorvan tulehdukseen, myös lapsen itkiessä 

tärykalvon punoitus voi lisääntyä. 

- Valoheijaste (Normaalisti etu-alaosassa) 

- Asento (Normaalisti lievästi suppilomainen) 

- Liikkuvuus (Normaalisti herkkäliikkeinen) 

 
 
 
Jos tärykalvo ei liiku, potilaalla saattaa olla: 

• Eritettä välikorvassa 
• Reikä tärykalvolla 
• Suppilo ei ole tiiviisti paikoillaan 

 
 
Miten tärykalvo liikkuu? 

• Onko liike herkkää/vaimeaa? 
• Näkyykö liikuttaessa nestepinnan tai ilmakuplien liikettä? 
• Liikkuuko tärykalvo molempiin suuntiin vai ainoastaan negatiivisella paineella ulospäin? 

 
 
Äänirautakokeet 

• Äänirauta kokeita voidaan käyttää apuna, kun päätellään potilaan kuulovian tyyppiä 
• Kaksi tyyppiä: sensorineuraalinen eli aistimistyyppinen sekä konduktiivinen eli johtumistyyppinen 

 
 
Rinnen testi 

• Verrataan tutkittavan luu- ja ilmajohtokuuloa keskenään 
• Värisevä äänirauta tuodaan ensin korvan eteen (ilmajohto) ja sitten korvan taakse painaen 

maistoidaaliluuhun (luujohto) 
• Kumpi kuuluu paremmin? Normaalisti ilmajohto on parempi! 

 
 
Weberin testi 

• Luujohdon lateralisaation testaus 
• Värähtelevä äänirauta asetetaan pään keskiviivan kohdalle 
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Tulokset erilaisissa kuulovioissa Weberin testi Rinnen testi 

Normaali kuulo Ei lateraalistu Positiivinen 

Symmetrinen aistimistyyppinen 

kuulovika 

 

Ei lateraalistu 

 

Positiivinen 

Aistimistyyppinen kuulovika 

toisessa korvassa 

Lateraalistuu parempaan korvaan Positiivinen 

Johtumistyyppinen Kuulovika Lateraalistuu sairaaseen korvaan Negatiivinen sairaassa korvassa 

 
 
 
 
 
Matti Karinen, 8. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 
 
 
 
 
Lähteet         
Nuutinen, J. 2011. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja foniatrian 
perusteet; s. 26 - 30. Korvatieto Oy. 
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Syysillan hämärtyessä siirryn keittiöpöydän äären, otan teekupin käteeni ja rupean kuuntelemaan tarinaa, jonka 
tarkoituksena on valoittaa miten isäni päätyi opiskelemaan lääketiedettä silloisen Neuvostoliiton Leningradiin ja 
erikoistumaan psykiatriaan, sekä millainen kehitys on alalla tapahtunut vuosien varressa. Pöydässä istuu siis kaksi 
henkilöä; nuorempi lääketieteen opiskelija ja vanhempi Satakunnan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian 
vastuualuejohtaja Yrjö Lähteenlahti. 
 
Kaikki lähti liikkeelle kiinnostuksesta ihmisen mieleen ja erityisesti siihen, miten ihminen ajattelee ja toimii. Tämän 
vuoksi isäni kiinnostui ensisijaisesti psykologian opiskelusta, mutta havaitessaan alan kapeamman näkökulman ja 
lääketieteen moniulotteisemman mahdollisuuden ihmisen toiminnan ymmärtämiseen vahvistui lukiossa ajatus 
lääketieteen opinnoista.  
 
Lukion aikana kehittyi kaveriporukka, joiden yhteisenä tavoitteena oli päästä opiskelemaan lääketiedettä. 
Erinäisten henkilökohtaisen tapahtumien johdosta ryhmän muut jäsenet, paitsi isäni, saivat oikeuden opiskella 
Turun lääketieteellisessä yliopistossa. Isäni taas päätyi opiskelemaan oikeustiedettä Turkuun. Pääaineen ohella 
hän opiskeli Åbo Akademissa teologiaa, humanistisen tiedekunnan venäjänlaitoksen ja historianlaitoksen opintoja 
vuoden verran.  Venäjänlaitoksen tiedekunnan ilmoitustaululta hän löysi ilmoituksen, jossa oli mahdollisuus anoa 
valtion takaamaa stipendiä, joka antoi mahdollisuuden päästä opiskelemaan lääketiedettä Leningradin 
kaupunkiin, silloiseen Neuvostoliitossa sijaitsevaan suurkaupunkiin. Stipendin sai yhteensä kymmenen hakijaa ja 
isäni oli yksi valituista. 
 
Nämä opinnot kestivät yhteensä seitsemän vuotta, sillä ensimmäinen vuosi toimi ikäänkuin valmentavana 
kurssina lääketieteen opintoihin. Ensimmäisenä vuotena opinnot koostuivat venäjän kielen oppimisesta ja lukion 
luonnontieteiden opiskelusta, joka sisälsi fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa sekä venäjän kulttuuria. Vuoden 
opiskeluiden jälkeen oli mahdollista hakea pääsykokeiden avulla Pavlovin lääketieteelliseen instituuttiin 
opiskelemaan lääketiedettä. 
 
Opintojen edetessä onnellisen yhteensattuman kautta isäni tutustui Vanija Baranoviin, joka oli valmis silmälääkäri. 
Vanija tunsi Leningradin psykiatrian osastolta työskenteleviä lääkäreitä ja suositteli häntä sinne suorittamaan 
amanuensuuria ja näin hänelle muodostui mahdollisuus toimia harjoittelijana jo varhaisessa vaiheessa kliinisiä 
opiskeluita. 
 
Valmistumisen jälkeen hän aloitti työt Porin 
terveyskeskuksessa ja teki samalla töitä 
työterveyshuollossa. Isäni siirtyi Porista 
Harjavallan sairaalaan psykiatriaselle osastolle 
lääkäriksi sekä Porin mielenterveystoimistolle. 
Siellä työskennellessään häntä ehdotettiin 
hakemaan ennaltaehkäisevän mielenterveystyön 
koulutuksseen, joka pidettiin Pyynikillä Varalan 
urheiluopistolla. Tässä koulutuksessa toimi 
pienryhmäohjaajana Juhani Solantaus, joka oli 
Uudenmaan mieleensairahoitopiirin ylilääkäri, 
jonka toimipaikkana toimi Kellokoski. Porissa ei 
tuohon aikaan ollut mahdollista erikoistua 
psykiatriaan ja näin isäni päätyi lähteemään 
erikoistumaan psykiatriaan Kellokoskelle ja 
siellä ollessaan siirtyi Järvenpään 
mielenterveysosastolle erikoistuvaksi lääkäriksi. 

Tie psykiatrian erikoistumisalaan 
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Isäni ja ylilääkäri Juhani Solantauksen työhuoneet sijaitsivat vierekkäin ja tämän ansiosta hän pääsi mukaan 
Peijaksen sairaalan suunnitteluun sekä osallistumaan 1990 -luvun aikana suoritettuun tutkimukseen itsemurhien 
ehkäisyprojektiin . Erikoistuminen jatkui puolentoista vuoden ajan nuorisopsykiatrian osastolla Lapinlahdessa. 
Tänä aikana isänä osallistui skitsofrenia verkoston luomiseen, joka perustettiin 1995 Kellokoskella ja jonka 
tarkoituksena oli kehittää skitsofrenian hoitoa.  
 
Erikoistumisen jälkeen työtehtävät jatkuivat Vantaalla Pejaksen sairaalassa ja siellä hän toimi osastolääkärinä 
kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen häntä pyydettiin käynnistämään Peijaksen akuuttipsykiatrian polikliniikka, 
joka sisälsi psykoosien hoitamista ja kuntoutusta.  
 
1990 -luvun puolivälissä Kellokosken sairaalassa oli ympärivuorokautisessa jatkuvassa pitkäaikaishoidossa sata 
potilasta, jotka koostuivat Vantaan ja Keravan asukkaista. Tämä sitoi valtavan määrärahan sairaalaan ja näin loi 
mahdottomaksi psykiatrisen avohoidon kehittämisen. Isäni oli työryhmässä, jonka tehtävänä oli psykoosien 
hoidon ja kuntoutuksen avohoidon siirtäminen ja kehittämisohjelman luominen. Ohjelma toimi pohjana 
häiriöryhmäkeskeiselle kokonaishoidon prosessille. Tämä mahdollisti sen, että pitkäaikoishoidon määrät 
vähenivät merkittävästi kun psykiatria alkoi verkostumaan muiden toimijoiden kanssa. Tällöin julkinen-, 
yksityinen- ja kolmannen sektorin yhteistyö luotiin ja näin avohoitoa saatiin kehitettyä. Psykoosin hoidon ja 
kuntouksen prosessi jaettiin erilleen mielialahäiriöiden prosessista ja nämä molemmat pitivät sisällään avohoidon 
sekä osastohoidon. 
 
Isälleni tarjottiin mahdollisuus mennä Imatran päihde- ja mielenterveyspalveluiden johtajan sijaiseksi, jossa hän 
pääsi tutustumaan käytäntöihin, jossa korostuu avohoidossa huomioon otettu ennaltaehkäisevät toiminpiteet. 
Imatralla työskenneltyään hän sai ylilääkärin viran Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja oikeuden toimia 
Tampereen Yliopiston lääketieteenlaitoksen kliinisenä opettajana sekä välittäjä 2013 -hankkeen Kanta-Hämeen 
projektipäällikkönä. Hän siirtyi Kanta-Hämeestä nykyiseen työpaikkaansa Satakunnan sairaanhoitopiirin 
psykiatrian ylilääkäriksi Porin mielenterveyskeskukseen. Vuoden vaihteen jälkeen hänen tehtävänään on toimia 
Satakunnan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian vastuualuejohtajan. Porissa hän on ollut nyt käynnistämässä 
eläinterapian mahdollisuutta ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Isäni mielestä mielenterveystyön 
tulevaisuus Suomessa tulee suuntaamaan Recovery orientatied framewok -hoitomuotona ja tämä on nähtävissä 
nykyisessä Sosiaali ja Terveysministeriön mieli-2000 ohjeistuksessakin. 
 
 
Yrjö Lähteenlahti, 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvien lähteet 
http://medicine.unimelb.edu.au/__data/assets/image/0007/678652/Psychiatry.npg 
http://www.aamuposti.fi/sites/default/files/styles/article/public/documentimages/17232687_4.jpg?itok=p174
TlyG  
 
1 Projektin tarkoituksena oli käydä lävitse jokainen itsemurha, joka oli tapahtunut Uudellamaalla 1980-1990 -luvun alun aikana ja mahdollisesti 
löytää syy itsemurhan tekoon. Tämä toimenpide oli niin sanottu itsemurhan tehneiden psykologinen ruumiinavaus ja se pyrki tutkimaan 
olisiko ollut mahdollista tehdä jotakin estämään itsemurhan teko. 
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Suomen Medisiinariliiton Syysliittokokousta vietettiin Kuopiossa 15. -16. marraskuuta 2014 ja olin siellä 
edustamassa RiSLO:a. Viikonloppu oli täynnä hommaa, kuten etukäteen jaetuista kokousmateriaaleista olin 
aavistanutkin, ja lauantaina starttasimme heti aamulla kahdeksan jälkeen asiaan. Vein Riiasta terveiset perille 
samalla kun Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Joel Holmén toivotti salillisen medisiinareita tervetulleeksi.  
 
Suomen Medisiinariliitto ajaa lääketieteen opiskelijan etuja ja on aktiivisesti mukana keskusteluissa liittyen 
lääketieteen opiskeluun ja alan töihin. Tehostaakseen toimintaansa Medisiinariliiton hallitus on jakautunut neljään 
sektoriin, joiden sisällä työryhmät ajavat kyseisiä asioita eteenpäin. KoPo eli Koulutuspolitiikka ja tutkimus-sektori 
kertoi meneillään olevista hankkeista ja näistä isoimpana Syväriportaali-projektista. Tästä idean siemenestä lisää 
myöhemmin. Työelämä -sektori kertoi tulevista päivityksistään Suomen Medisiinariliiton sivuille, tulossa on 
uudet ohjeet koskien amanuenssuurien suorittamista ja ohjeet työelämää varten. Lisäksi kehotettiin tutustumaan 
Taitoni.fi –palveluun, jonka käyttö on opiskelijalle ilmaista ja valmistuneelle kustantaa 40 e/vuosi. Palvelun 
tuottaa ProMedico. Keskustelimme lääkärin oikeuksista ja siitä, miten ne eivät tule hamassa tulevaisuudessa 
todennäköisesti olemaan elinikäinen oikeus, vaan lääkärin tulee antaa näyttöä jatkuvasta itsensä kehittämisestä ja 
kouluttamisesta. Sen takia oman ansioluettelon luominen  on fiksua ottaa jo varhaisessa vaiheessa käyttöön. 
Sivuilta löytyy myös koulutuskalenteri. 
 
Päivän mittaan julkaistiin Vuoden opetusteko ja kurssiksi valikoitui Helsingin Yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan päivystysradiologian vapaavalintainen kurssi, joka oli ylittänyt osallistujien odotukset. Lisäksi 
julkaistiin Vuoden työpaikka ja kunnian sai tänä vuonna JYTE/Kuokkalan terveyskeskus ja palautteessa korostui 
hyvä seniorituki ja inhimillinen työmäärä. Kunniamaininnan sai Kokkolan terveyskeskus.  
 
Lisäksi päätettiin, että Suomen Medisiinariliitto osallistuu terveysalojen opiskelijajärjestöjen moniammatillisen 
yhteistyön yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan. Ideana  on tuoda lääketieteen, hammaslääketieteen, 
farmasian, terveystieteiden ja terveydenhoidon opiskelijoiden liittoja yhteen ja rakentaa pohjaa yhteistyölle 
yhteisten intressien kautta. Medisiinariliiton osallistuminen sai vihreää valoa ja yhdistyksen toiminta lähtee 
käyntiin tulevalla kaudella 2015.  
 
Lisäksi äänestimme tulevista projekteista jokaiselle sektorille ja ensi vuonna tulee toteutumaan muutama juttu, 
joista Rislolainenkin iloitsee: 
 
Työelämä -sektori toteuttaa ”Hyvä työpaikka -listauksen” Medisiinariliiton nettisivuille ja järjestää kandiseurojen 
edustajien ja ylilääkäreiden tapaamisen; mitä kandi toivoo työpaikalta ja taas puolestaan mitkä ovat työnantajan 
toiveet? Koulutuspolitiikka organisoi ”Kliinisten opettajien käsikirjan”, jonne tulee hyviä opetuskäytäntöjä, ehkä 
jonain päivänä saamme näitä parhaimpia Latviaan asti! Toisena projektina ”Hyvät sähköiset opetusmetodit”. 
Hyvinvointi -sektori haarukoi ja laittaa kasaan kansainvälistä ekskursioverkostoa Pohjoismaissa, ideana on tehdä 
vastavierailuja niin kauppatieteiden opiskelijoiden kuin oikeustieteidenkin opiskelijoiden luona. Lisäksi selvitys 
kandien työpäivien pituudesta ja rasittavuudesta on ensi vuonna tekeillä. Viestintä-sektori kartoittaa seniorituen 
laatua ja viestii tästä sekä järjestää viestintäkoulutuksen eri yhteistyötahojen kanssa. 
 
Jakaannuimme iltapäivän päätteeksi kuuteen eri työryhmään ja muista lääkiskaupungeista riitti useimpiin ryhmiin 
useampi edustaja. Itse valitsin Työelämä-sektorin työryhmän, jossa tavoitteenamme oli laatia raakavedos 
neuvottelukunnalle, joka keskustelee tulevista muutoksista koskien erikoistumisvaiheen hakumenettelyä. 
Erikoislääkärikoulutus on ollut aiemmin tutkintomuotoinen koulutus, josta vastaavana ministeriönä on toiminut 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Pääasiallisen koulutuksen ovat hoitaneet yliopistot, mutta rahaa sen toteuttamiseen 
ovat saaneet myös koulutukseen osallistuvat sairaalat. Vuodenvaihteessa erikoistumiskoulutus siirtyy sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisuuteen ja sen tutkintomuotoisuus päättyy. Tutkintomuotoisuudesta pyritään luopumaan, 
koska tutkintojen sisältöjen muutoksesta täytyy päättää valtioneuvoston päätöksellä, mikä tekee 
erikoistumiskoulutuksesta vaikeasti muutettavan. Tutkintomuotoisuuden poistumisella toivotaan olevan 
muutosprosesseja nopeuttava vaikutus, kun muutos voidaan tehdä ministeriön toimesta. Myös yleislääketieteen 
erityiskoulutus YEK siirtyy STM:n alaisuuteen. 

SML:n syyskokous Kuopiossa 
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Jotta erikoistumiskoulutuksen sisältö ei olisi pelkästään ministeriön päätettävissä, päätettiin jo aiemmin syksyllä 
perustaa myös valtakunnallinen neuvottelukunta, jonka kautta muutosten on mentävä. Neuvottelukunnan 
kokoonpanosta ei ole vielä päätöstä. Suomen Medisiinariliitto toivookin pääsevänsä osaksi neuvottelukuntaa, sillä 
erikoistumiskoulutuksen uudistuksilla on suorat vaikutukset peruskoulutuksen antaman opetuksen vaatimuksiin. 
 
Kokoonnuimme työryhmänä keskustelemaan aiheesta, valintakriteereistä ja siitä, miten eri kriteerit vaikuttavat 
tavallisen opiskelijan arjen valintoihin; harjoittelupaikkoihin, tutkimuksen tekoon, tutkimusten laatuun pitkällä 
aikavälillä jne. Työryhmämme ajatuksena oli, ettei opintomenestys voi vaikuttaa valintaan, sillä mm. Tampereella 
ei anneta tenteistä tai kursseista arvosanoja lainkaan, puhumattakaan miten eriarvoisessa asemassa me ulkomailla 
opiskelevat sitten olisimme. Myöskin harjoitteluiden suorittamisella toivottiin olevan vain vähäinen vaikutus, jos 
sitäkään, sillä pidimme tärkeänä, että opiskelijalla on edelleen mahdollisuus kokeilla eri erikoisaloja opiskelun 
aikana. Halusimme välttää suuntausta siihen, että jo ensimmäisen vuoden aikana opiskelijan tulisi laatia 
ansiolistaa ja päättää mihin aikoo erikoistua, jos aikoo, jotta opiskeluaikana tehnyt valinnat tukisivat erikoisalalle 
pääsyä mahdollisimman hyvin. Tämä tuskin palvelisi kenenkään etua ja harvassa on se opiskelija, joka heti alusta 
lähtien tietää mihin aikoo suunnata. Tässä tulee esille myös työhyvinvoinnillinen näkökulma; jos teetkin väärän 
valinnan urasi suhteen, kuinka helppoa on vaihtaa suuntausta? Sen sijaan ehdotimme samaa mallia, joka on 
käytössä Tanskassa, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus valmistumisen jälkeen kokeilla esimerkiksi neljää 
erikoisalaa vuoden aikana ilman sitoutumista. Tämä voisi suunnata lisää kiinnostusta myös pienille erikoisaloille 
tai niille, jotka kärsivät nyt opiskelijapulasta. Itse valintaan ehdotimme usean eri kriteerin yhdistelmää, joista 
haastattelu voisi olla yksi.  
 
On myös väläytetty, että erikoistumiskoulutus muuttuisi maksulliseksi ja tähän suhtauduimme hyvin 
negatiivisesti, ehdotettu summa on enemmän kuin tämän hetkinen maksulappu yhteensä kuudesta vuodesta 
lääkiksessä Latviassa. Kaiken kaikkiaan työryhmässä muotoutui hyviä, perusteltuja ehdotuksia, joiden pohjalta 
kyseisen sektorin vetäjä laatii ehdotuksen neuvottelukunnalle.  
 
Lauantaina illalla pääsimme juhlimaan Kuopion kollegoiden eli KuoLo:n kerhohuoneelle Vitriinille, hulppeaan 
juhlatilaan, jossa riitti laulua, juomaa ja naurua koko illaksi. Ja seuraavana aamuna päässä soi… ”Ou-lu pi-laa ai-na 
kai-ken…” kun vaihdoimme samalla porukalla huomenia yhteisen aamiaisen merkeissä, taas kello kahdeksan 
jälkeen aamulla yliopistollisen sairaalan tiloissa. Huh.  
 
Sunnuntai oli vähintäänkin yhtä työntäyteinen päivä ja lopuksi vielä valitsimme uuden hallituksen 
Medisiinariliiton kaudelle 2015. Puheenjohtajaksi valittiin Otso Arponen ja hänen lisäkseen täyttyivät 
toimihenkilöiden paikat. Onnea Otsolle ja muille! Ja kiitos siitä, että viikonlopun aikana meidät Rislolaiset 
nimettiin ”Suomen seitsemänneksi lääkikseksi”, Tarton jälkeen. Vastaanotto oli huikean lämmin ja tärkeiden 
asioiden äärellähän tuolla ollaan. Pidän teitä ajan tasalla edellä mainituissa asioissa ja jatkossa myös saamme SML 
-uutiskirjeet suoraan maileihimme! 
 
 
Anne Aho, 8. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 
 
Kirjoittaja on RiSLOn SML-edustaja. 
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Belgia on pinta-alaltaan pieni, noin 12 miljoonan asukkaan maa, joka on jakautunut kielellisesti kahteen, flaamia ja 
ranskaa puhuvaan alueeseen. Pohjoisessa sijaitsevat Hollanti ja meri, etelässä Ranska. Pienestä koostaan 
huolimatta on Belgiassa paljon nähtävää. Sijainnistaan johtuen maan historia on hyvin pitkä ja mielenkiintoinen. 
Maata johtaa kuningas Philippe ja hallitus. Brysselistä löytyvät myös Euroopan Unionin ja Komission päämajat. 
Belgiaa voisi sanoa kahden täysin erilaisen mentaliteetin omaavan kansan sulattamoksi. Pohjoiseen mennessä voi 
unohtaa ranskan kielellä toimeen tulemisen ja etelään mennessä vastavuoroisesti flaamin. Kielen myötä myös koko 
kulttuuri on enemmän tai vähemmän erilainen. Maata yhdistävät kuitenkin pitkät perinteet laadukkaan oluen 
sekä suklaan valmistuksessa (Leffe, Chimay, Léonidas, Côte d’Or).  
 
Belgiassa on 4 ranskankielistä lääketieteellisestä tiedekuntaa, joista kahdessa pystyy suorittamaan koko tutkinnon. 
Suomalaisia Belgiassa on jonkun verran liittyen lähinnä EU:n toimipisteisiin. Brysselistä löytyy Suomen 
Merimieskirkko, joka järjestää aktiviteetteja suomalaisille ja pyörittää kauppaa, josta saa ostettua suomalaisia 
tuotteita. 
 

Opiskelen Brysselissä, joka sijaitsee aika pitkälti maan keskellä. 
Kaupunki on melko iso, metrolinjoja on kuusi ja asukasmäärä 
on noin 1,2 miljoonaa. Bryssel on hyvin multikulttuurinen 
kaupunki, johtuen osittain historiasta, osittain EU:n 
toimipisteistä. Kaupunki on ranskankielinen vaikka 
maantieteellisesti kuuluukin flaami -alueeseen. Kuuluisimpia 
nähtävyyksia ovat La Grande Place (vaikuttava aukio Brysselin 
keskustassa), Le Manneken Pis, Le Délirium olutravintola sekä 
oma suosikkini PoechenelleKelder olutravintola sen laajan 
valikoiman vuoksi. Kaupunki on todella vihreä ja kierrätykseen 
panostetaan jonkun verran, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin 
Suomessa. 

 
Université Libre de Bruxelles on tasokas ja maineikas yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Erasme -
kampuksella, jossa on myös Erasmen yliopistollinen sairaala. Lääketieteen opinnot suoritetaan nykyisin kuudessa 
vuodessa (itse kuulun vuosiluokkaan, joka vielä suorittaa ne seitsemässä vuodessa). Kolme ensimmäistä vuotta 
ovat teoriapainotteisia, neljännestä vuodesta eteenpäin alkaa kliininen harjoittelu ja kaksi viimeistä vuotta ovat 
käytännössä pelkästään käytännön harjoittelua. Yliopisto perustuu Libre Examen -ideologiaan, joka tarkoittaa 
käytännössä sitä, että yliopisto on vapaa eri aatteista/uskonnoista/mielipiteistä ja perustuu pelkästään tieteen 
edistämiseen ja jakamiseen. 
 
Opetuksen taso on korkea ja kliiniseen harjoitteluun panostetaan enemmän kuin tutkimukseen. On tärkeää, että 
opiskelija pääsee näkemään teoriaa käytännössä. Tiedekuntien professorit ovat hyvin arvostettuja. Luentojen 
lopussa heille on mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä tarvittaessa voi lähettää sähköpostia. Tiedekunta 
kannustaa vaihto-opiskeluun ja ulkomailla suoritettaviin harjoittelujaksoihin. Vuosittain yliopistosta valmistuu 
noin 200 lääkäriä. Olen ainoa suomalainen tiedekunnassani. 
 
Opintojen alku oli rankka ranskan kielen takia ja välillä opiskelu tuntui lähinnä mahdottomalta tehtävältä, mutta 
olen tyytyväinen pystyessäni opiskelemaan ULB:ssa. Jos jotain voisi muuttaa, tai pikemminkin lisätä, niin se voisi 
olla budjettiystävällinen yliopistoruokala. 
 
Paljon onnea opintoihin kaikille muille ulkomailla opiskeleville 
suomalaisille, tuleville terveyden edistäjille, tuleville kollegoille. 
 
 
Mikael Kosloff 
 
Kirjoittaja on 24 -vuotias 4. vuosikurssin opiskelija Université Libre de 
Bruxelles’ssa (ULB). 
 

Kollegat ulkomailla – osa 1: Belgia 
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Kauluspaita? Check. Muistiinpanovälineet? Check. Jättänyt syömättä päivällisen, jotta voi ahmia itsensä täyteen 
buffetissa? Check. Näillä eväillä lähdin suunnistamaan jo toista kertaa Orionin ja Mediverkon yhteistapahtumaan, 
joka on saanut suuren suosion opiskelijoiden keskuudessa ja muodostanut omanlaisensa perinteen. Orion on 
suomalainen lääkkeiden kehittäjä ja Mediverkko suomalaisten kuntien kanssa perusterveyspalveluja tuottava 
yritys; nyt nämä kaksi tulivat yhdessä pitämään pienimuotoisen koulutustapahtuman Riiassa opiskeleville 
suomalaisille sekä kertoivat pääpiirteittäin oman toimintansa ja markkinansa Suomessa. 
 
Koulutuksen piti erikoislääkäri Atte Vaden tavalla, joka ei jättänyt kylmäksi vasta kuukautta aiemmin opintonsa 
aloittaneita tai jo useamman vuoden lääketieteeseen perehtyneitä opiskelijoita, ja Orionin esittelystä piti huolta jo 
suurimmalle osalle Tuohilammen tapahtumista tuttu Jarmo Kettu. Puheiden jälkeen suuntasivat nälkäiset 
opiskelijat illan mahdollisesti odotetuinpaan, tai vähintäänkin toiseksi odotetuinpaan, vaiheeseen; ruokailuun. 
Seurustelun lomassa saattoivat juuri opintonsa aloittaneet RSU:n opiskelijat tutustua kollegoihinsa LU:ssa ja 
vaihtaa kuulumisia vanhempien vuosikurssien opiskelijoitten kanssa, ainakin sen verran mitä voi ehtiä syömisen 
ja viinin nauttimisen lomassa. 
 
Herkullisten ruokalajien jälkeen seurasi ainakin allekirjoittaneen illan kohokohta, nimittäin siirtyminen hulppeisiin 
Skyline-ravintolan tiloihin Radisson Blue Latvija -hotellin ylätiloissa, mistä näkee Riian esteettömästi koko 
kauneudessaan sekä Orionin piikkiin alkoholin nauttiminen. Hienoa ja mielestäni huomionarvoista oli edustajien 
tapa siirtyä tavallisten opiskelijoiden keskuuteen ja keskustella heidän kanssaan opinnoista, mielenkiinnon 
kohteista tai elämästä Latviassa. Valitettavasti tulevat tentit vaativat päättämään illan aikaiseen, mutta jälkimaku 
tapahtumasta oli sama kuin edellisvuonna: Tänne minä tulisin uudestaankin, en herkkujen ja juoman perässä, 
mutta mielenkiintoisen koulutuksen ja hyvien esittelijöiden houkuttelemana. 
 
 
Teksti ja kuvat: Vili Pehkonen, 3. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 

Perinteitä kunnioittaen – Orionin ja 
Mediverkon tapahtuma 

Kuva: “Swag is for boys, style is for men”. Kuva: Atte Vaden kertoo liikunnan puutteen 
vaikutuksista elämään. 
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Suomen Lääkäriliitto järjesti jälleen kesätapaamisen ulkomailla lääketiedettä opiskeleville suomalaisille elokuun 
lopulla. Tällä kertaa tilaisuus pidettiin Helsingissä Lääkäritalolla. Illan aikana kuulimme, miten Lääkäriliitto voi 
palvella meitä opiskelijoita nyt ja tulevaisuudessa. Illan ohjelmaan sisältyi tietoisku Lääkäriliiton palveluista, 
piiriylilääkäri Juho Kivistö piti puheenvuoron kollegiaalisuudesta ja Lauri Parikka Lääkärikompassista esitteli 
uudistuneita Fimnet-palveluita. Lisäksi Orion Pharma esittäytyi. Illan päätteeksi seurasi tutustumista ja vapaata 
keskustelua tulevien kollegoiden kanssa, ruokailu saunomismahdollisuuksineen. Opiskelijoita oli tänä vuonna 
ainakin Venäjältä, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Unkarista, Puolasta ja Englannista. Oli mukava nähdä viime 
vuodelta vanhoja tuttuja ja luoda uusia kontakteja. 
 
“Kesätapaamisten järjestäminen on 
ollut erittäin hauskaa ja palkitsevaa. 
Kun järjestimme ensimmäistä 
kesätapaamista elokuussa 2012 
emme tienneet tuleeko ketään 
paikalle ja ilahduimme kovasti, kun 
saimme vieraiksemme lähes 40 
opiskelijaa. Saimme tilaisuudesta 
niin paljon positiivista palautetta, 
että päätimme järjestää 
kesätapaamisen vuosittain. 
Opiskelijat kokevat Lääkäriliiton 
tuen tärkeäksi ja arvostavat sitä, että 
näissä tilaisuuksissa saa 
mahdollisuuden verkostoitua 
muiden ulkomailla opiskelevien 
kanssa. Ensi vuoden tilaisuus 
pidetään Tuohilammella lauantaina 
22.8.2015 ja toivon näkeväni siellä jo 
tutuiksi tulleita opiskelijoita sekä ensikertalaisia”, kertoo Lääkäriliiton opiskelijasihteeri Heidi Emmes. 
 
 
Teksti: Eva Tuuppa, 3. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 
Kuvat: Mikko Käkelä 

Ulkomailla lääketiedettä opiskelevien 
suomalaisten kesätapahtuma 
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RiSLO järjesti jäsenilleen tunnelmalliset ja kynttilänvaloisat pikkujoulut marraskuun lopulla. Juhlapaikkana toimi 
ravintola Makoniksen yläkerta Riian vanhassa kaupungissa ja paikalle saapui lähes 50 Rislolaista. Illan ohjelmaan 
kuului tunnelmallinen buffet –ruokailu, monenmoista enemmän tai vähemmän joulumielistä peliä ja leikkiä, 
glögiä ja piparia, sekä tietysti kaikkien odottama yllätysvieras Joulupukki. Kuka vastasi ensimmäisenä oikein 
joululaulujen tunnistuskisaan ja pääsi pukin syliin? 
 
Illan pimetessä suurin osa juhlaväestä siirtyi vanhan kaupungin sykkivään yöhön jatkamaan iltaa. Ensin tie vei 
Mad Houseen, joka toimi myös norjalaisten opiskelijajärjestön vastaavien pikkujoulujen jatkopaikkana. Tämän 
jälkeen loppuilta (tai yö… tai jopa aamuyö) vietettiin hilpeissä merkeissä aamun pikkutunneille asti Kalku Vartissa 
hyvällä porukalla ja meiningillä. 
 
Hallitus haluaa vielä kiittää kaikkia mukana juhlimassa olleita erittäin onnistuneista pikkujouluista!  
 
 
Teksti: Eva Tuuppa, 3. lukukausi (yleislääketiede/RSU) 
Kuvat: Vili Pehkonen 

RiSLOn pikkujoulut 
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