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Äänestä Lapsus Calamin (2/2015) paras lehtijuttu ja voit voittaa vapaalipun RiSLO:n kevätsitseille 2016! Lähetä
vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen info@rislo.fi otsikolla “paras lehtijuttu 2/2015” ja kerro mielipiteesi
parhaasta lehtijutuista perusteluineen. Osallistujan tulee olla RiSLO:n jäsen. Hallituksen jäsenet eivät voi
osallistua. Kaikkien kriteerit täyttäneiden osallistujien kesken arvotaan vapaalippu kevään 2016 sitseille – arvonta
tapahtuu helmikuun Kick Offissa! Kilpailu on voimassa 31.1.2016 saakka.
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Pääkirjoitus
Aloittaessani lääketieteen opiskelut Riiassa syksyllä 2013 keskustelin yhden suomalaisen, nyt jo aikaa sitten valmistuneen
tytön kanssa, joka sanoi minulle: ”trust me, ennen kuin huomaatkaan niin oot jo valmistumassa”. Tätä oli kohtuullisen vaikea
uskoa, sillä tässä vaiheessa olin vasta selvinnyt ensimmäiset muutaman viikkoa kuuden vuoden lääkismaratonistani.
Preklinikasta ja varsinkin kolmannesta semestristä suoriutuminen on jättänyt vain usvaiset muistikuvat taakseen, jotka aika
saattaa kullata ennemmin tai myöhemmin – mutta nyt kun Mariaanien haudan pohjalta Mont Blancin huipulle on selvitty ja
jonkinnäkönen välitavoite klinikkavaiheen alkamisen seurauksena on saavutettu, on ollut vihdoin aikaa pysähtyä hetkeksi ja
miettiä, mihin tästä seuraavaksi ollaankaan menossa. Hampaita pestessä peilistä tuijottaa väsähtänyt ja silmäpussillinen, mutta
ennen kaikkea onnellinen opiskelija. Kolmannen lukuvuoden alku on tuonut mukanaan paljon hyvää – nyt ehtii nukkumaan
hyvin ja pitkään, kuntosalin jumppatarjonta on tullut erittäin tutuksi ja illanviettoja ystävien tai naapureiden kesken on ollut
yhden syksyn aikana enemmän kuin kahtena ensimmäisen opiskeluvuotena yhteensä. Preklinikan kahden vuoden uppoavasta
suosta on vihdoin päästy kuivalle maalle tasaamaan hengitystä ja verenpainetta, ennen kuin matka jatkuu horisonttiin – ja
ainakin minun mielikuvissani auringonnousuun. Ensi kesänä minua ja monia vuosikurssini suomalaisia kollegoita odottaa
amanuenssuuri ja siitä vuoden päästä jo kandikesä – kyllä se aika taitaa sittenkin kulua nopeammin kuin aluksi pelkäsin.
Rentouttavaa joululomaa kaikille ja tsemppiä uuden vuoden jälkeisiin haasteisiin! Ja kandiseuramme tuoreimmat jäsenet –
muitakaa, että se preklinikka ei kestä ikuisesti J

Eva Tuuppa,
RiSLOn päätoimittaja

Ei se preklinikka onneksi ihan näin mennyt.

Kuva: www.memecenter.com
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Terveyden edistämistä Länsi-Afrikassa
28-vuotias mies tuli lääkärin vastaanotolle peräpukamien vuoksi. Lähemmässä tarkastelussa paljastui kolmen kuukauden ajan
pahasti sijoiltaan ollut olkapää. Vanhempi rouvashenkilö valitteli nivelkipuja. Sivulauseessa ilmeni vuosia vaivannut kohdun
prolapsi. Nämä ovat tyypillisiä tarinoita Afrikassa, Togon maaseudulla, johon olimme pystyttäneet viiden päivän ajaksi
perusterveydenhuollon kyläklinikoita. Kolme kylää, viisi päivää, 500 potilasta. Pieniä vaivoja, kroonisia sairauksia, tavallisia
tauteja. Aivan kuten missä tahansa. Ja sitten tapauksia, joita suurin osa meistä ei todennäköisesti koskaan tule näkemään
lääkärin tehtävissä Suomessa. Ne on siivilöity pois varhaisessa vaiheessa, eikä niitä ei ole koskaan päässyt syntymään
ehkäisevien toimenpiteiden ansiosta tai niiden taudinaiheuttajat eivät viihdy Pohjois-Euroopassa. Mutta ennen kaikkea niitä ei
ole, koska samanlaista köyhyyttä ei yksinkertaisesti ole nähty Suomessa
vuosikymmeniin.
Sain tilaisuuden lähteä Togoon ensimmäisen kerran vuonna 2014, jolloin vanha
ystäväni Seattlesta kehotti lähtemään mukaan matkalle kuultuaan, että olin
aloittanut lääkärin opinnot Riiassa. Hän oli veljensä kanssa muutamaa vuotta
aiemmin perustanut järjestön rahoittamaan yhden togolaisen ystävänsä
sairaanhoito-opinnot Yhdysvalloissa, ja päätti laajentaa järjestön toimintaa.
Matkaan lähtiessäni olin siis opiskellut yhden lukukauden lääketieteellisessä, eli
osasin luut ja lihakset. Mitä ihmeen hyötyä minusta siellä olisi? ”Fact Finding
Mission” eli tiedonhakumatka olisi parin viikon matkan teemana, jonka lisäksi
12 University of Washington Bothellin sairaanhoidon opiskelijaa tarjoaisivat perusterveydenhuollon päiväklinikoita
vierailemissamme kylissä. Tottakai klinikoista tuli matkan päätarkoitus viimeistään paikanpäällä, ja voin vakuuttaa, että tietoa
tuli siinä sivussa enemmän kuin tarpeeksi. Onneksi minulla on ammatillista taustaa kansainvälisessä avustustyössä, joten
ajattelin, että jos en muuta osaa, niin ainakin voin olla yleisjeesarina, samalla muistaa kaikki SPR:llä oppimani läksyt ja katsoa
kriittisemmin koko mission toimivuutta. Ajatuspyörre alkoi hyvissä ajoin ennen matkaa. Mitä jos menisimme paikalle kuin
mitkäkin sankarit, luulisimme auttavamme ja kaikki menisikin päin prinkkalaa? Paikalliset pitäisivät meitä yhtenä miljoonasta
järjestöstä, jotka aloittavat projekteja joita ei koskaan saateta loppuun tai dumppaavat kehitysmaihin kontillisen vanhoja
vaatteita joita kukaan ei tarvitse? Mitä jos me olisimme täydellinen lisä paljon kritisoituun ”avustusteollisuuteen” joka
auttamisen sijaan pitää ongelmia yllä alentuvalla asenteella. Se olisi painajainen. En halunnut lähteä 6000 kilometrin päähän
menettämään kasvojani ihmisten edessä, joiden ongelmat olivat mittaamattoman kaukana minun todellisuushorisontistani.
Mieluummin jäisin kotiin, kuin leikkisin Bonoa. Olin toisin sanoen hyvin hermostunut.
Niin kuin jokainen neitsytmatka, niin oli tämäkin pullollaan asioita jotka olisi pitänyt tehdä paremmin - meitä oli liikaa
paikalla, mikä tehokkuuden sijaan teki klinikoista lähinnä kaoottisia. Myös amerikkalaisten ja suomalaisten käsitys
johtamisesta ja järjestyksestä oli paikoin hyvinkin erilainen ja ylipäätänsä mielipide siitä, miten asiat kannattaa tehdä oli
jokaisella omanlainen.
Lopputuloksena kuitenkin tuntui siltä että meistä oli hyötyä. Ihmiset, joilla ei ole varaa lääkärissä käyntiin saatikka lääkkeisiin
saivat apua ja heitä ohjattiin jatkohoitoon joiden kustannuksissa järjestö avusti. Mukanamme oli sairaanhoitajien lisäksi KNK-
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lääkäri ja yleislääkäri. Molemmat eläkkeellä olevia herrasmiehiä, joiden seesteinen
tilannetaju tekivät vaikeista ja hektisistä tilanteista rauhallisempia. Suurimmat
ongelmat olivat yhtäkkiä kokoon kasatun tiimimme henkilökemioista johtuvia, sillä
asiakkaamme ja paikalliset kumppanimme eivät olisi voineet olla sydämellisempiä
ja kärsivällisempiä. Paikallinen sisarjärjestömme oli hoitanut kaiken niin, ettei
meidän tarvinnut kuin tulla paikalle ja ryhtyä töihin. Sadat ihmiset jonottivat
kärsivällisesti auringonpaahteessa, jotta sairaanhoitajamme ja lääkärimme ottaisivat
heidät vastaan koulun tai varastorakennuksen viereen kyhätyllä klinikallamme.
Siinä ei ollut länsimaisia avustustyöntekijöitä ja köyhiä autettavia afrikkalaisia –
siinä oli potilaita saamassa heillä kuuluvaa palvelua ja terveydenhuollon
henkilökuntaa tekemässä työtään parhaan kykynsä mukaan. Ihmisen keho on
kaikkialla maailmassa samanlainen, joten tilanteeseen on aivan turha tuoda mitään
muuta asennetta, kuin mikä olisi työskennellessä kotimaassa.
Saimme hyvää palautetta sisarjärjestöltämme ja potilailtamme ja me puolestamme
lupasimme tulla seuraavana vuonna uudestaan samoihin kyliin tapaamaan vanhoja
ja uusia potilaita. Lupasimme, että emme olisi niitä, jotka saapuvat paikalle liput
liehuen, poistuvat maasta kamera täynnä kuvia, sädekehät kiillotettuina eikä heistä koskaan sen koommin kuultaisi. Kyläläiset
olivat meidän potilaitamme, eikä moraalinen vastuumme heistä pääty siihen kun lentokoneen pyörät irtoavat maasta. He
lupasivat olla meitä seuraavana vuonna vastassa ja olla yhteydessä siitä, miten jatkohoitoon ohjattujen potilaiden tila etenisi.
Lupaukset pidettiin puolin ja toisin ja sydämeni oli pakahtua ylpeydestä kun näin kuinka paljon sujuvammin kaikki sujui tänä
vuonna. Hallinnollinen puoli (rekisteröityminen, tietojen täyttäminen, sairaanhoitajien esihaastattelu) sujui kuin rasvattu, kiitos
admin-ihmeemme Melindan ammattitaidon, pitkän pinnan ja rautaisten hermojen. Lääkäreillä riitti aikaa potilaille,
jatkohoitoon ohjaus oli järjestetty etukäteen paremmin ja pikkuruinen apteekkimme oli yllättävän hyvin koottu. Tiimimme oli
pienempi, tehokkaampi ja keskittyneempi kiitos edellisvuoden kokemusten ja tiedonkeruun. Tarjosimme parempaa palvelua,
jossa on toki aina parantamisen varaa, mutta suunta oli eteenpäin. Ja mikä tärkeintä – lupasimme palata ensi vuonna. He
lupasivat puolestaan olla vastassa.
Haluan painottaa, että Togo ei ole
mielikuviemme “köyhä Afrikka”,
jota Bob Geldof ja Bono varmaan
tälläkin

hetkellä

pelastelevat

kirjoittamalla poppiralleja tähdille.
Tottakai jokainen ihminen haluaa
auttaa omalla tavallaan, eikä minun
todellakaan

ole

syytä

kritisoida

laulajia, jotka antavat äänensä siihen
tarkoitukseen. Tuo auttamisen halu
on

viimeaikoina

manifestoitunut

upealle ja inhimillisellä tavalla niin Suomessa kuin muuallakin humanitaarisen kriisin tultua koputtamaan Euroopan ovelle.
Tarvitaan symboliikkaa ja aatteita, jotain ylevää avaamaan väylää sanoista tekoihin kun uutiskuvien realismi vääntää vatsan
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ympäri ja turruttaa mielen. Ja sen jälkeen tarvitaan huolellista suunnittelua, tylsiä Excel-taulukoita, budjetteja, tuhansia emaileja, lisää suunnittelua ja kymmeniä lomakkeita. Mutta ennen kaikkea tarvitaan tasavertainen ajattelumalli, jossa auttajat ja
avunsaajat ovat mielessämme samalla viivalla. Potilaamme eivät ehkä maksa saamastaan palvelusta rahalla, vaan kävelemällä
kilometrejä päästäkseen paikalle, jonottamalla auringossa, odottamalla vuoden. Inhimillinen ja kunnioittava kanssakäyminen
on ainoa käypä valuutta josta kannattaa keskustella, jos siihen on tarvetta.
Kun lentokoneen pyörät irtosivat maasta nousi pala kurkkuun, kun tajusin jälleen, että olisimme voineet tulla paikalle
miljoonan dollarin ja tuhannen lääkärin kanssa, mutta mukaan lähtee joka kerta enemmän kuin pystyy koskaan antamaan.
Ravistin kuitenkin tuota pikaa pois moiset sentimentaalisuudet ja rupesin laatimaan listaa ensi vuodeksi tehtävistä
parannuksista. Iloitsin, että olin saanut matkalta uusia ystäviä ja tunsin valmiiksi ihanaa haikeutta siitä, että joku päivä,
toivottavasti pian, matkaisimme Togoon lomamatkalle ja vierailisimme uusissa kyläklinikoissa, joissa meitä ei enää tarvittaisi.
Beatrice Banafa, 4. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

Vasemmalta järjestön lääkäri, paikallinen lääkäri ja tulkki selvittämässä pienen potilaan vaivoja.

Kuvat: Beatrice Banafa
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Attendo ja Kick Off kuvin ja sanoin
Tänä syksynä lukukauden avajaiset – eli Kick off – järjestettiin yhdessä Attendon kanssa lauantaina 19.9.2015 Radisson Blu
Hotel Latvijassa. Kahvitarjoilun ja RiSLOn puheenvuoron jälkeen Attendo esitteli yritystään ja työmahdollisuuksia sekä
koulutuksessa pohdittiin vanhusten yleistilan laskua. Saimme myös vanhan, tänä vuonna RSU:sta valmistuneen opiskelijan
Erkko Välimäen kertomaan valmistumisen jälkeisistä kokemuksistaan Attendolla. Ruoka oli yhtä hyvää kuin seurakin, ja
loppuilta jatkuikin Skylinessa perinteisin merkein.
Susanna Luontola, 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

Kuvat: Vili Pehkonen
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FiMSIC Research Exchange in the
Netherlands
Before Christmas FiMSIC (Finnish Medical Students’ Internation Committee)
opened the country based application process on its website and I decided to apply
for a bit different summer work experience. In January I was informed I got accepted
in the Netherlands, which was my second option after Croatia. By the summer time
I’d finish my second study year, so the clinical internship wasn’t yet possible – thus I
chose research. Luckily there were several interesting research projects I could apply
to, and got accepted to my number one choice: The role of dissection in meaningful
learning of human anatomy – elective course in anatomy (ECA). When reading the
description of the project I had no clue what sort of experience I’d have in front of
me and I looked forward to it with great excitement.

The course was held in the small city of Nijmegen in the eastern-central part of the
country. The host university was called Radboud University and I was enrolled

Miffy is celebrating her 60th
birthday this year.

specifically to the Radboud University Medical Center (UMC) and its anatomy department. There were 16 Dutch students
from different study years and four Italian exchange students, who did not apply through the IFMSA. The dissection course
itself took place only the last two weeks of August, so during the first two weeks the Italians and I met up with the professor
and the student assistants and did some research and repetition of basic human anatomy. I study medicine in Riga, Latvia and
finished with my anatomy course in January this year – thus my anatomy knowledge was still rather fresh compared to some
of the Italians, who were entering their last year of studies in the upcoming autumn. Due to the short attendance hours during
the first two weeks I had quite a lot of spare time in my hands and decided to take advantage of the central European location
by visiting several friends in Germany and Belgium.
When the Elective course in Anatomy itself started, I had
already been very well introduced to the city and its
surroundings, I had eaten way too many Stroopwafels and I
had realized that it is a great sin to cycle the bicycle path to
the wrong direction. To me Dutch as a language strikes as
someone trying to type German and Swedish together
really fast on the keyboard, but making several mistakes on
the way. I was able to read it, sometimes, but pronunciation
is just something terrible – I wasn’t even able to pronounce
correctly the names of the Dutch cities or my new local
friends until the point I was just tooembarrassed to even
try.

Anatomy class with the professor and the Italians.
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The course itself took place in the
anatomy department dissection rooms.
We all had one specimen to dissect – it
could have been a hand, leg, face,
thorax, brain, heart – and one of the
Italian girls and I had a cadaver, which
had been cut medially from the axillary
line to reveal the tubes and holes of the
thorax. An interesting fact about medical
studies in Italy is that due to the
Catholicism

the

bodies

are

never

donated to the medicine or organ

One of the students giving a presentation about his dissection specimen.

transplantation. This is why my fellow
exchange students had never seen a dead body before, not to mention the anatomy museum with the organs and fetuses in the
formaldehyde jars. I took a picture of Cristiana when we first encountered our fresh, dead body. Despite the deep South
Mediterranean tan she looked pale as a ghost – probably exactly like all of us when seeing a cadaver for the first time. During
the next two weeks we dissected the skin, fat, fascia and muscle of the abdomen until entering to the abdominal cavity and
revealing the inner organs one by one. We had a dissection plan, which changed from time to time when we entered more
deep into the inners of the human body. The most nicely dissected specimen were taken and inserted into the formaldehyde
jars for the museums of anatomy and pathology for the fellow medical student generation to see and admire. Everyday we
gathered around one of us, who gave an oral presentation about his or hers dissected specimen, repeating bones, muscles,
fascia, blood supply and nerve innervation. Since I have not yet had my surgery classes in the university, I found all the
clinical cases extremely fascinating and I feel the learning of anatomy was very throughout when I was able to see the
structures from the actual human body and not
just Sobotta’s glossy pages. Everyday we had a
lunch break constituting of a sandwich buffet
served by the local catering and paid by the
university. When still swiping the coffee drops
out of the corners of our mouths there was a
lecture by a surgeon always from a different
specialty – oral and maxillofacial surgery,

ENT doctor giving a lunch break presentation about his speciality.
orthopedics, plastic surgery, pediatrics, ENT, trauma surgery and
neurosurgery. As already mentioned, I had not had my surgery course yet in
Riga, so I found all this rather fascinating with all the different and tough
patient cases. I wrote down a lot of notes, which I would like to read through
before my actual surgery course starts in September.
The anatomy assistants, international students
and Joey.
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In the end of the two-week course we had a station flag test. Everyone was given three numbered flags to insert into your own
specimen, e.g. into a muscle, blood vessel, nerve or ligament. We were all given test papers and had three minutes at each
specimen, until moving on to a next and next one. I did rather well in my test, but the nerves and tendons of the hand and feet
still need some (endless) repeating. The winners with highest amount of correct answers were given a prize, which was the
Gray’s Anatomy Atlas. To be honest, I was only happy not to win, because I already had so much trouble closing my suitcase
even without a book size of a portable Ferrari.
I was staying in the newly built student housing estate right next to the train station. I had my own furnished room in the flat of
four bedrooms. The kitchen, toilet and shower were shared. I made good friends with the two Dutch girls with whom I shared
the apartment with, but they both travelled between their hometowns and Nijmegen to see their boyfriends and family so I got
to spend quite a lot of time on my own. In the Netherlands the students are given a public transport ticket including trains and
buses and they can choose whether they want to travel free on the
weekdays or the weekends – this enabled the students to live
home by their parents while traveling everyday to the university in
the different city. Nice, eh?
During August there were several other IFMSA students, with
whom I went to the university gym and kick boxing classes, we
ate out together and had pancake nights. IFMSA organized two
social program weekends, one in Maastricht and another one in
Utrecht. I didn’t make it to Maastricht due to attending my
friend’s wedding in Cologne during the same weekend, but Utrecht was absolutely amazing! This 300000 habitants’ city had
canals running below the romantic bridges, bicycles everywhere, picturesque cafés in at least every second corner of the street.
Us, the IFMSA exchange students, came from all over Europe: Sweden, Finland, Estonia, Spain, Portugal, Italy, Cyprus,
Greece, Croatia, Hungary and Turkey… The mixture of languages and cultures was mind-blowing. The weekend was very
well organized and we were able to sleep on the IFMSA tutors’
sofas or extra beds. We climbed the 456 steps to the top of the St.
Martin's Cathedral and kayaked in the canals – it was an
unforgettable experience to see the city from above and below. I
made some really good friends and we already planned to visit each
other’s study cities next year.
I was not able to acquire any credit points from my IFMSA
research exchange because I study medicine in Riga Stradins
University in Latvia instead of my home country Finland.
Nevertheless, the experience was worth more than a couple of credit points – it made me see the world from different corner,
once again, I repeated all the human anatomy and learned a lot from surgery. I met a tremendous amount of new people, of
which some of them I am now happy to call my friends. I learnt a lot about Dutch mentality and habits, which does not differ
too much from the Finnish one – except they are somewhat more open and cycle a lot faster. If you are reading this, I suggest
you to apply to the IFMSA exchange the first day the application process starts – you will not regret it.
Eva Tuuppa, 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

Kuvat: Frederike Haverkamp ja Eva Tuuppa
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RiSLO:n ja SML:n syyssitsit
Mikäpä olisikaan mukavampaa, kuin lentää Riikaan tapaamaan ystäviä, ihania tulevia kollegoita ja pitämään hauskaa? Ei
mikään. Näin tein minä, sekä Suomen medisiinariliiton hallitus mukanaan Suomen sisarkandiseurojemme jäseniä.
RiSLO:n hallitus tapahtumavastaava Oton johdolla järjesti SML:n excun loppuhuipennukseksi suuret upeat sitsit.
Juhlapaikaksi oli valittu vanhankaupungin reunalla oleva upea hotelli, ja tietenkin, ylin kerros, jonka ikkunoista avautui
huikea näkymä vanhan ja uuden kaupungin jakavaan kanavaan. Ylintä kerrostahan emme valinneet näkymien takia, vaan
vanhasta viisastuneena, ihan naapurien ja muiden hotellivieraiden pelastamiseksi. Tunnelma oli huikea, niin kuin aina, kun
suomalaiset kokoontuvat yhdessä purkamaan koulupaineita ja lievittämään mahdollista koti-ikävää.
Sitsiperinne ei RiSLO:lla ole vielä kovin vanha. Huomasiko sitä kukaan? Ei, tai toivon, ettei huomannut. Laulu raikasi ja
hymy oli yhdellä sun toisella koko illan kasvoilla, vaikka ruoka oli kylmää ja viina tiukkaa. Kauniita ja rohkeita, miksei
komeitakin, istui kahden pitkän pöydän molemmin puolin. Se, kuinka monet sukkahousut tai drinkkilasit menivät jatkoilla
rikki, jääköön mysteeriksi.
Voisin uskaltaa väittää sitsien onnistuneen, sillä seuraavan aamun brunssille kävellessäni krapulaansa jäi kotia lievittämään
koko Brivibaksen nelihenkinen poppoo, sekä kaksi kandimajoituksessa ollutta vierasta. Amatöörejä sanon minä.
Susanna Suomalainen, 2. opiskeluvuosi (LU)

Sitseillä juttu luistaa…
…ja ruoka maistuu. Myös kylmänä.

Kuvat: Vili Pehkonen
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Uuden hallituksen 2016 esittely
Syyskokouksessa valittiin uusi ja hehkeä RiSLOn hallitus – mukana on vanhoja ja uusia kasvoja, preklinikka- ja
klinikkavaiheen opiskelijoita kummastakin Riian lääketiedettä tarjoavasta yliopistosta Riga Stradins Universitysta (RSU) ja
University of Latviasta (LU). Miten uunituoreet hallituksen jäsenet kuvailisivat itseään viidellä adjektiivilla?
Susanna Luontola, puheenjohtaja
Moikka!
Olen Susanna Luontola ja kotoisin Porista. Opiskelen RSU:ssa viidennellä
semesterillä. Kolme vuotta sitten pakkasin tavarani ja muutin tänne Riikaan
opiskelemaan lääketiedettä. Sitä ennen opiskelin ja valmistuin Helsingistä
fysioterapeutiksi ja tein töitä vajaat kaksi vuotta HYKS:n Meilahden
sairaalassa sekä reppureissailin ympäri Intiaa neljä ja puoli kuukautta.
Riikaan tuloni on kyllä ollut unelmieni täyttymys ja vihdoin tunnen olevani
oikealla alalla. Saan olla samaan aikaan tekemisissä terveyden ja ihmisten
kanssa. Tuntuu, että kaikki mikä vähäänkään koskettaa lääketiedettä, on
mielenkiintoista. Opiskelujen ohella harrastan kaikenlaista: suunnistusta,
hiihtoa, kuntosalia, hotjoogaa, retkeilyä ja olen innolla mukana kaikissa
uusissa seikkailuissa! Pidän myös matkustelusta, ruoanlaitosta, ja tee-hetkistä
ystävien kesken. Jos minun pitäisi kuvailla itseäni viidellä adjektiivilla, ne
olisivat aurinkoinen, rauhallinen, järjestelmällinen, empaattinen ja luotettava.
RiSLOn toiminnassa olen ollut mukana alusta asti. Tunnen, että olen sen myötä saanut nopeasti paljon uusia kavereita sekä
vahvan tukiverkoston ja olen päässyt mukaan mukaviin tapahtumiin. Ensi kaudella olen saanut kunnian toimia RiSLOn
puheenjohtajana ja tarkoituksenahan on kehittää RiSLOa entisestään! Tule tutustumaan RiSLOn mahtavaan joukkoomme ja
löydä itsesi mitä riemukkaimmista tapahtumista! Ensi keväänä nähdään!
Niko Turkka, varapuheenjohtaja
Heipä hei kaikille,
Olen RiSLO:n uuden hallituksen varapuheenjohtaja. Opiskelen
Latvijas

Universitāten

lääketieteellisessä

lääkäriksi ja aloitan helmikuussa
Syntymäpaikkani

on

Pelgulinna

tiedekunnassa

neljännen semesterin.
sünnitusmaja

Tallinnan

Koplissa, äidinkieleni on venäjä, veressäni virtaa Savo ja
Siperia, taskussani on kaksi passia, puhun hyvin ja mielelläni
suomenruotsia, koen olevani pesunkestävä helsinkiläinen (siis
itähelsinkiläinen – Kontula, HYLLI you know). Tosin olen jo
aikalailla latvialaistunut – Rīgas Satiksme ja LU ovat tehneet
tehtävänsä.
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Lääkäriys on intohimoni. Halusin lääkäriksi lapsena, teininä. Sitten en enää halunnut ja hairahduin seitsemäksi vuodeksi töihin
mahtaviin ”dobryi den – spasibo, god dag – tack, bom dia – obrigado” -akselin lentoyhtiöihin – näin maailmaa, jopa niin
paljon, että nykyään lomakohteen valinnassa on ongelmia. Lääkärin työ rupesi taas kiinnostamaan maatessani São Tomé ja
Principellä Hotel Pestanan rantalaguunissa kädessäni Collinsin Tomppa ja Mallu – elämältä puuttui merkitys. Pääsin
opiskelemaan Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan matematiikkaa, mikä oli todella vaativaa ja
hauskaa – matikistien bileitä ei voita mikään, sorry. Ajatus lääkäriydestä pyöri kuitenkin päivittäin mielessä ja päädyin LU:n
lääkikseen yliopiston rumien internetsivujen houkuttelemana. Isona minusta tulee traumatologi-ortopedi, verisuonikirurgi,
urologi, gynekologi-obstetrikko tai otorhinolaryngologi. Haluan tehdä työtä, jolla on aidosti merkitystä ihmisille – lääkärin työ
on juuri sitä.
Viisi adjektiivia: vuohimainen, pedantti, kapinallinen, oikeudenmukainen ja äänekäs.
Emmi Pohjola, sihteeri
Moikka!
Nimeni on Emmi. En tottele lempinimiä, sillä jäi
traumoja yläasteelta kun bilsan opettaja järjestäen
kutsui minua Emiliaksi koska ”se on paljon kauniimpi
nimi”. Aloitan pian kolmannen semesterin RSU:ssa ja
samalla otan

haltuun

sihteerin paikan

RiSLOn

hallituksessa. Kuulostaa kiireiseltä vuodelta, mutta
olen

parhaimmillani,

kun

riittää

tekemistä.

Tylsistyessäni olen kamala ihminen. Ja aamuisin. Ja
nälkäisenä.
Riikaan muutin Turusta, vaikka olenkin alunperin Tampereelta ja suurimman osan elämästäni viettänyt Paraisilla. Miellän
itseni kuitenkin turkulaiseksi - sisäänpäin kääntynyt, blondattu, ajoittain itserusketettu, valkoisia convereseja ja mustia
farkkuja käyttävä tyyppi, joka hengailee mielellään Blankon terassilla ja Dynamossa, jättäen jokilaivat turisteille.
Ennen lääkäriopintoja ehdin touhuta kaikenlaista. Nimenomaan touhuta, ilman minkäänlaista keskittymistä. Lukiossa tarkoitus
oli lähteä äidinkielen tai psykologian suuntaan. Tietenkään en päässyt yliopistoon, sillä rajattoman itsevarmuuteni takia en
lukenut pääsykokeisiin. Noh, elämä on kyllä tässä näyttänyt myös minulle paikkani. Opiskelin avoimessa yliopistossa luovaa
kirjoittamista, mediatutkimusta ja ravitsemustiedettä, joista viimeisestä kiinnostuin oikein kunnolla. Hain Kuopioon
ravitsemustieteelle, mutten päässyt. Olin lukiossa skipannut kaikki luonnontieteiden kurssit, joten nöyrryin iltalukioon kemiaa
ja fysiikkaa lukemaan. Sivussa opiskelin vuoden restonomilinjalla AMK:ssa, mutta se oli katastrofi. Lääkikseen en uskaltanut
heti hakea, koska fysiikka ei millään tarttunut. Pääsin kuitenkin biolääketieteen/terveyden biotieteiden linjalle, jossa
viimeistään varmistuin siitä, että lääketiede on omaa alaani. Riikaan päädyin ystäväni ansiosta.
Harrastan epäsäännöllisen säännöllisesti juoksemista, salia, joogaa, hengailua. Kai pitää kirjoittaa myös ”lääketiedettä” ja
asioiden pohdiskelua. Mielestäni kossu kuuluu kesään, minttu talveen ja aina on hyvä hetki ottaa pari lasia viiniä. Viidellä
adjektiivilla olen iloinen, epäkäytännöllinen, kärsimätön, uppoutuva, ihana.
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Ridha Bennour, rahastonhoitaja
Hei, olen Ridha Bennour Helsingistä, ikää 28 vuotta. Ennen Riikaan tuloa
olen tehnyt hieman sitä sun tätä opiskeluiden ohella ja osa-aikaisena - olen
esimerkiksi

ollut

Valtion

Rautatiellä

töissä

konduktöörinä

sekä

yritystoiminnan perustamisessa mukana, josta on tullut muun muassa
rahastonhoitaminen alustavasti tutuksi. En ollut koskaan käynyt ennen
opiskeluiden aloittamista Riiassa, mutta nykyään paikka tuntuu jo ihan
kodilta näin kolmen vuoden lääketieteen opiskelujen jälkeen. Harrastuksia on
ollut monia, kuten jalkapallo, kiipeily, sali, trial-pyöräily, muutamia
itsepuolustuslajeja ja kaikista tärkeimpänä jääkiekko, jota tuli pelattua noin
12 vuotta. Nykyään mennään ihan sali-linjalla, ja toisinaan käyn myös
kiipeilemässä.

Silloin

jääkiekkoilemassa.

tällöin

Olen

käymme

luonteeltani

opiskelijaporukalla

positiivinen,

myös

huumorintajuinen,

ystävällinen, auttavainen ja tarkka.
Mimosa Huusela, tapahtumavastaava
Sveiki, olen neljättä vuotta viimeistelevä hallituksen ensi kauden tapahtumavastaava. Monet
jo tietävätkin minun tulevan Forssasta, jossa asuin ensimmäiset kaksikymmentä vuotta.
Tämän jälkeen eksyin pienelle ekskursiolle Tampereelle, jossa suoritin pienen määrän
johtamiskoulutuksen opintoja. Tylsä lakiteksti ei kuitenkaan inspannut kauempaa ja oli
muutenkin jonkinlainen kakkosvaihtoehto, joten päätin perheeni sinnikkäällä kannustuksella
hakea Riikaan lääketieteen opintoihin. Minut hyväksyttiin molempien yliopistojen
tiedekuntiin, valinnaksi päätyi RSU ehkäpä paremman mielikuvan vuoksi.
Olen jo huolestuttavan lähellä kolmeakymmentä, mutta silti ikinuorella lookilla varustettu
26-vuotias. Harrastan on/off salitreenausta, Netflixin katselua, kahvin juontia ja nykyisin
usein viikonlopulla juhlintaa. Mottoni elämässä on: “Keep calm and sleep
tight”. Viisi adjektiivia, jotka kuvaavat minua parhaiten; hajamielinen,
puhelias, kupliva, spontaani ja monimutkainen.
Eva Tuuppa, päätoimittaja
Hei kaikille! Suurin osa RiSLOn jäsenistöstä taitaakin jo tuntea minut, ellei
henkilökohtaisesti,

niin

vähintäänkin

Facebookista

nimen

ja

naamakuvan

perusteella toimiessani RiSLOn päätoimittajana jo puolentoista vuoden ajan ja
yleisenä jokapaikan höylänä. Ikää löytyy mittarista 26 vuoden verran, olen kotoisin
surkuhupaisan kuuluisasta Suomen Miamista* ja takataskusta pilkistää jo
sairaanhoitajan tutkintopaperit. Tyksin ensiavussa työskentely innoitti minua
kokeilemaan pysyisikö valkotakki päällä ja stetarit kaulassa – toistaiseksi näyttää
hyvältä, sillä nyt on meneillään viides semesteri eli kolmas lukuvuosi. Ensi kesänä
pääsen kokeilemaan siipiäni amanuenssuurina sisätaudeilla ja kirurgialla – tästä
kuulette varmasti lisää myöhemmissä Lapsus Calamin julkaisuissa.
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Vapaa-ajallani muun muassa urheilen mielelläni, opiskelen kieliä ja annan tukiopetusta genetiikan pedigree-laskuissa. Viisi
minua kuvaavaa adjektiivia ovat huolehtiva (once a nurse, always a nurse), avulias, positiivinen, järjestelmällinen
(joululahjavillasukkia aloitan usein kutomaan jo heinäkuussa), ekstrovertti ja helposti innostuva. Viimeinen on ekstraa, koska
se ei taida olla adjektiivi.

*Turku.

Mikko Kupila, SML-edustaja
Olen 24-vuotias, Espoossa syntynyt, Saksassa kymmenen vuotta asunut, kahdeksannella
lukukaudella RSU:ssa opiskeleva ihminen. Olen toiminut RiSLOn rahastonhoitajana
viimeiset puolitoista vuotta ja uudessa RiSLOn hallituksessa tulen toimimaan SMLedustajana - siksi hainkin myös hallituspaikkaa SML:stä, josta sain kuin sainkin paikan
RiSLOn edustajana. Koen ydintehtävikseni ajaa meidän Latviassa opiskelevien
suomalaisten

etua,

jotta

voisimme

sujuvasti

työskennellä

ennen

ja

jälkeen

valmistumisen Suomessa. Tarkoituksena olisi myös lisätä tietoisuutta meistä Suomessa
ja yrittää verkostoitua, jotta meidät nähtäisi uusina ja toimivina voimavaroina
Suomessa.
Silloin kun en aktiivisesti opiskele lääketiedettä tai hoida RiSLOon liittyviä asioita, teen
syöpään liittyvää tutkimustyötä, yritän epätoivoisesti oppia venäjää, käyn vähintäänkin
yhtä epätoivoisesti koirakoulussa huonosti käyttäytyvän koirani kanssa tai rötvään sohvalla voimia keräten edellä mainittuihin
tehtäviin. Minua pyydettiin valitsevan viisi adjektiivia, jotka kuvaavat minua, joten valitsen ne yllä olevasta tekstistä –
opiskeleva, viimeinen, uusi, aktiivinen, epätoivoinen. Mainittakoon, että aika hyvin kuvaavatkin.
Niklas Forsberg, hallituslainen
Moro,
Olen Niklas Forsberg, 29-vuotias mies Espoosta (nykyään asun toki Riiassa).
Opiskelen RSU:ssa toisella semesterillä lääketiedettä ja toimin RiSLOssa alkavalla
hallituskaudella hallituslaisena.
Riikaa

edeltävässä

elämässäni opiskelin

hoitotiedettä, josta

sain

kipinän

lääketieteeseen. Opinnot keskeytettyäni pyrin lääkikseen ja työskentelin vartijana ja
sairaalassa vastaanottosihteerinä. Neljännen lääkishakukerran jälkeen Suomessa
päätin suunnata ulkomaille ja hyvän ystäväni suosituksesta laitoin hakupaperit
Latviaan Riga Stradins Universityyn. Tästä lääkishaaveni lähti sitten toteutumaan.
Lääkiksessä opiskelu on toisinaan, ja ehkä jopa useimmiten rankkaa. Opiskelun vastapainoksi on mielestäni tärkeää keksiä
jotain rentouttavaa ja mahdollisesti tuottavaa ajanvietettä. Itselläni nämä vapaa-ajan aktiviteetit ovat lähinnä ystävien kanssa
hengailua, marinoitumista ja bodailua. Pelaan myös mielelläni tietokoneella ja luen kirjoja, joskaan tällä hetkellä ei ole mikään
kirja kesken. Kuvaisin itseäni viidellä adjektiivilla seuraavasti – avoin, rauhallinen, myönteinen, käytännönläheinen,
kunnianhimoinen.
Koonnut: Eva Tuuppa, 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU)
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Orion ja Mediverkko Riiassa 20.10.2015
Vajaa 70 RiSLOlaista kokoontui tuulisena lokakuun iltana Radisson Blu Ridzeneen Orionin ja Mediverkon (nykyisen
Mehiläisen) koulutus- ja illallistilaisuuteen. Tämä oli jo saman kokoonpanon kolmas syksyinen visiitti Riikaan suureksi
iloksemme. Ilta alkoi tilaisuuden avauksella alkuillasta, jolloin Orionin edustaja Jarmo Kettu ja Mediverkon työtiimi
esittäytyivät ja lausuivat muutaman tervetuliaissanan. Kettu jatkoi jo monille kovin tutulla esittelyllä – itselleni tämä taisi olla
neljäs tai viides kerta, mutta on mukavaa seurata, miten Orionin uudet testaus- ja kehittelyvaiheessa olevat lääkkeet etenevät
faasista seuraavaan. Tätä seurasi Mediverkon esittely ja työmahdollisuudet muun muassa kandeille ja vastavalmistuneille.
Kahvitauon
koulutuksella

jälkeen

jatkettiin

”yleislääkärinä

yleislääkäri
2020”,

A.

jossa

Vadénin
pohdittiin

tulevaisuutta ja sen kehitystä lääketieteen ja terveydenhuollon
saralla monelta eri suunnalta. Koulutus herätti jonkin verran
kysymyksiä, joista päästiinkin hyvään keskusteluun jäsenien ja
koulutuksen pitäjän välillä. Kellon rientäessä kovaa vauhtia
eteenpäin aikataulussa oli seuraavaksi tiedossa illallinen
Piramidia-ravintolassa. Nämä illalliset ovat aina hyvä hetki
nähdä vanhoja ystäviä ja tutustua uusiin, sillä varsinkin
myöhemmillä

lukukausilla

tuntuu

siltä,

että

omia

ryhmätovereita lukuun ottamatta ketään muita ei näy, paitsi
joku tuttu saattaa satunnaisesti moikata bussipysäkillä. Maukkaan illallisen jälkeen moni kiitti järjestäjiä mukavasta illasta ja
lähti kotiin loppuviikon opiskeluhaasteet mielessään, vaikka jokunen innokas jaksoi jatkaa matkaa Radisson Blu Hotel
Latvijan Skyline bariin, josta meille oli varattu tilat illanjatkoa varten. Kaiken kaikkiaan hyvä koulutus ja mukava ilta!
Eva Tuuppa, 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

Mielenkiintoisia luentoja ja hyvää ruokaa! Mitä muutakaan lääkisopiskelija kaipaa?

Kuvat: Vili Pehkonen
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Psykiatrian kesäkoulu
Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosittain järjestettävä psykiatrian kesäkoulu kouluttaa ja työllistää amanuensseja ja lääkärin
sijaisia. Harjavallan sairaalassa on kaksi akuuttiosastoa, suljettu ja avoin. Kuntoutusosastoja on yhteensä kolme. Lisäksi löytyy
vanhusten, lasten ja nuorten osastot, avointa hoitoa tarjoaa tehostetun avohoidon yksikkö ja päihdeklinikka, joihin tullaan
kotoa käsin varatuille sessioille. Harjavallan sairaala on rauhallisella ja luonnonläheisellä alueella, joten ulkopuolen hälinä ei
häiritse potilaita tai työntekijöitä. Kaunis luonto ja monet vapaa-ajan mahdollisuudet edistävät potilaiden kuntoutumista ja
yleistä ilmapiiriä.
Viime kesänä pääsin osallistumaan suosittuun Harjavallan psykiatrisen sairaalan kesäkouluun. Toimin siellä kaksi mahtavaa
kuukautta amanuenssina, ensimmäisen kuukauden kuntoutusosastolla ja toisen akuuttiosastolla. Kerran viikossa oli luentoja eri
psykiatrian osa-alueilta. Molemmilla osastoilla minulla oli erittäin hyvä ja läheinen seniorituki. Sain ohjaavalta
erikoislääkäriltäni joka päivä tärkeitä opetuksia. Hoitohenkilökunta oli erittäin lämminhenkinen ja ottivat minut vastaan
empimättä. Potilaiden hoitoaika kuntoutusosastolla on hieman pidempi kuin muilla osastoilla, mutta toisaalta potilaat ovat
hyvin itsenäisiä. Itsenäisyyden ja arjen toimintoihin palaamista edistetään keittiövuoroilla, omien vaatteiden pesemisellä ja
esimerkiksi omien laskujen hoitamisella. Yhtenäisyyttä ja toimintaa luodaan ryhmäliikunnalla ja käsityöryhmillä. Minun
toimenkuvaani kuului väli- ja loppuarvioiden tekeminen, kierrolla mukana oleminen, hoitokokoukset, laboratoriotulosten- ja
EKG:n tarkastus. Päämääränä oli saada potilaille pitkäntähtäimen suunnitelma. Tähän kuului suurimpana asiana kotilomien
järjestäminen, lääkevähennykset ja –muutokset, jotta lopullinen kotiutuminen sairaalasta helpottuisi. Lopullisena tähtäimenä
on edistää potilaiden terveyttä, jotta he selviytyvät itsenäisesti omillaan sairaalan ulkopuolella.
Toisen kuukauden työskentelin avoimella akuuttiosastolla, jonne tuli päivittäin uusia potilaita. Keskimääräinen hoitoaika tällä
osastolla oli viidestä päivästä kahteen viikkoon. Osaston toimikuva on antaa välitöntä hoitoa akuutteihin kriisitilanteisiin.
Täältä hoitoa voidaan jatkaa muille osastoille kriisin hälvennettyä. Työtahti osastolla oli erittäin ripeä, josta itse tykkään.
Pystyn antamaan itsestäni enemmän irti paineen ja kiireen keskellä. Edellisten työtehtävien lisäksi opin enemmän nopeasti
vaikuttavista psyykelääkkeistä, joita akuuteissa tilanteissa usein tarvittiin. Tällä osastolla sain haastatella ja arvioida potilaita
enemmän yksin. Tämä oli haastavaa, mutta palkitsevaa ja opettavaista. Mielestäni vastuuta pitää ottaa pelkäämättä, sen verran
mitä omat taidot ja osaaminen sallivat.
Voin suositella psykiatrian kesäkoulua kaikille lääketieteen
opiskelijoille, nautin ajastani kesäkoulussa suuresti. Kesä
lisäsi

ihmistuntemustani,

empatiakykyä

ja

ennen

paransi
kaikkea

ymmärrystä
antoi

lisää

sekä
potkua

lääketieteen opiskeluihin. Tämä sopii myös niille, jotka eivät
suunnittele erikoistuvansa psykiatriaan. Psykiatrisia potilaita
kohtaa

melkein

joka

erikoisalalla

ja

erityisesti

terveyskeskuksissa. Tämän tiedostaen jokaisen olisi hyvä
tunnistaa ja osata reagoida psykiatrisen potilaan tullessa
omalle vastaanotolle.

Kirjurinluoto Porijazzien aikaan

Abdullah Mohammad Hashem (Roman), 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU)
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4th European Conference on Mental Health
RiSLO:lle tarjoutui hieno tilaisuus olla kumppanina 21.-23.10.2015 järjestetyssä tapahtumassa - European Conference on
Mental Health on suomalaisen Evipro Oy:n kehittelemä konferenssi ja tämänvuotisen, järjestyksessään neljännen tilaisuuden
paikaksi oli valikoitunut onneksemme Riika. Vapaaehtoisina työntekijöinä ainejärjestöstämme oli mukana viisi innokasta
henkilöä: Hanna Auramo, Laura Mustonen, Jenni Salenius, Eva Tuuppa ja allekirjoittanut. Tapasimme pariin otteeseen
järjestäjien kanssa etukäteen. Ensimmäisellä kerralla vierailimme Sarkandaugavan alueen psykiatrisessa sairaalassa, sillä tämä
tulisi olemaan yksi niistä kolmesta paikasta, joihin myös osa konferenssivieraista pääsisi halutessaan tutustumaan. Syksyllä
tavatessamme ohjelmassa oli muunmuassa vierailu paikalliseen orpokotiin, he tulisivat saamaan lahjoituksen konferenssissa
kerätyillä varoilla.
21.10. mennessä me vapaaehtoistyöntekijät olimme valmistautuneet tuleviin puheenjohtajuuksiimme, valmistelleet oman
workshoppimme tulevaan konferenssiin ja hioneet RiSLO:n roll up-mainoksen valmiiksi. Pientä jännitystä oli ilmassa.
Keskiviikkona Radisson Latvija alkoi täyttymään innokkaista konferenssivieraista, yhteensä heitä oli tulossa yli 400.
Konferenssissa oli esillä lähes 70 posteriesitystä eri tieteentekijöiltä ja instituutioilta. Ennen avajaispuhetta tusinan verran
vieraita ja allekirjoittanut suuntasivat Suomen suurlähetystöön oikein lämpimään vastaanottoon ja maistelemaan suomalaisia
herkkuja. Psykiatrian professori Elmars Rancans piti mielenkiintoisen avajaispuheen psykiatrian kehityksestä ja historiasta
Latviassa. Tämän jälkeen jatkoimme avajaisjuhlien merkeissä.
Torstaina ohjelmassa oli erittäin mielenkiintoisia puheita - yllättäväen saimme kuulla
entisen jalkalloilijan Aki Riihilahden ajatuksia ja myöhemmin islantilaisen Hedinn
Unnsteinsson esityksen. Lisäksi seitsemässä eri konferenssitilassa pyöri suulliset
esitykset, joita oli kaikenkaikkiaan konferenssin aikana yhteensä 98. Esitykset oli
jaoteltu teemoittain, mukana muun muassa physical health, service user involvement,
families, recovery, suicidality ja niin edelleen. Näissä esityksissä me vapaaehtoiset
pääsimme toimimaan puheenjohtajina, joka oli todella mielenkiintoinen kokemus.
Torstai huipentui banquet -illalliseen ja jatkoihin Skybarissa. Tosin me opiskelijat
taisimme olla ainoita, jotka menivät ajoissa nukkumaan…

Tyylikäs staff-passi.

Perjantaina kuulimme vaikuttavat puheet Solja Niemelältä ja brittien Graham Thornicroftilta. Pikkuhiljaa konferenssi oli
päättymässä, vielä oli edessä muutama suullinen esitys eri teemoista ja loput sairaalavierailuista. Itse olin mukana Lermontova
ielan sairaalalla ja vierailu oli sairaalan työntekijöiden puolesta järjestetty erittäin hienosti

ja saikin paljon kiitosta

osallistujilta.
Kaikenkaikkiaan konferenssiin osallistuminen oli jo hieno kokemus sinänsä ja lisäksi pääsimme auttamaan hieman käytännön
asioissa ja järjestelyissä. RiSLO sai näkyvyyttä konferenssin abstraktikirjassa olleella koko sivun mainoksella, joka johti
verkkosivujemme kävijämäärän reippaaseen nousuun seuraavien viikkojen aikana. RiSLO:n roll up –posteri oli näytillä
jäsenillemme syyskokouksessa, sillä siitä tuli erittäin tyylikäs. Ei voi olla kuin tyytyväinen kokonaisuuteen ja ensi vuonna
vuorossa Praha!
Anne Aho, 10. lukukausi (yleislääketiede/RSU)
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Vaellus Karhunkierroksella
Suomen suosituin vaellusreitti Karhunkierros on yhteensä 82 kilometriä pitkä. Se sijaitsee Oulangan kansallispuistossa, Rukan
lähellä. Sanotaan, että jokaisen suomalaisen tulisi kiertää tämä reitti ainakin kerran elämässään. Vaelluskärpänen puri minua jo
pienenä, ja melkein koko elämäni Suomen metsissä suunnistaen, hiihtäen sekä vaeltaen Karhunkierros tuntui luontevalta
paikalta ainoalle kesälomaviikolleni. Lisäksi vielä Karhunkierros täytti tänä vuonna 60 vuotta, joten oli hienoa lähteä sinne
juhlavuoden kunniaksi!
Päätimme siis ystäväni kanssa lähteä vaeltamaan elokuun lopussa. Vaellusvarusteet olivat molemmilla jo hankittuna
entuudestaan, joten lähteminen oli helppoa. Ainoastaan eväät piti hankkia kaupasta, joten ei muuta kun rinkka selkään ja
menoksi!
Tässä kuitenkin vielä perusvarustelista niille, joilla vaeltaminen ei
ole tuttua:
•

Vaatetus: sukkia, alusasuja, vaellushousut ja -takki,
vaelluskengät, leirikengät, fleece-kerrasto, pari t-paitaa,
käsineet, pipo, sadeasu

•

Majoittuminen: teltta, makuualusta, makuupussi, rinkka +
rinkan sadesuoja

•

Ruokailu: juomapullo, retkikeitin + polttoaine,
ruokailuvälineet, puukko/monitoimiveitsi,

•

tiskiharja, tulentekovälineet

•

Muut: ea-pakkaus, hygieniatarvikkeet, huoltotarvikkeet,
puhelin, kartta, kompassi, pyyhe, vessapaperia, muovipusseja,
narua.

Kiutakongästä ei suotta sanota Suomen
mahtavimmaksi vesiputoukseksi. Se on monien
koskien sarja, ja vedenpinta laskee yhteensä noin 14
metriä 200 metrin matkalla.

Karhunkierros soveltuu kaikille retkeilijöille, myös aloittelijoille, mutta retkeilyn
perustiedot ja –taidot on hyvä hallita. Reittiin kannattaa tutustua hyvin etukäteen
ja kartta tulisi hankkia. Mitään sen suurempia suunnistustaitoja ei vaadita, sillä
koko reitti on merkattu maastoon oranssein maalimerkein sekä opasteviitoin.
Korkeuserot ovat melko suuria, joten koko reitin vaeltaminen vaatii hyvää
kuntoa. Yöpyminen Karhunkierroksella onnistuu teltassa tai matkan varrella
olevissa autiotuvissa tai laavuissa. Autiotupia matkan varrella on kymmenen ja
niihin mahtuu neljästä yhteentoista henkilöä. Karhunkierroksella voi tehdä myös
päiväretkiä, esimerkiksi Pieni Karhunkierros on 11 kilometriä pitkä ja osan
matkaa voi myös meloa. Ilman retkeilykokemusta monen päivän vaellukselle ei

Ruokailut ja nuotiohetket olivat reissun
toisiksi parasta antia maisemien jälkeen.
Kuvassa autiotupa Porontimajoelta.
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kannata lähteä, vaan kokemusta kannattaa hankkia ensin päiväretkistä sekä yhden yön vaelluksista, joissa myös uudet
varusteet kannattaa koeajaa.
Karhunkierrokselta lähdimme hakemaan luonnonrauhaa,
hienoja maisemia, irtioton pois kaupungin hälinästä,
rentoutumista

sekä

tietenkin

ihanaa

retkeilyfiilistä.

Tuntuu, että löysimme kaikkia näitä ja enemmänkin! Oli
soita, pitkospuita, korkeita metsäisiä vaaroja, syvissä
kuruissa virtaavia villejä jokia ja natisevia riippusiltoja,
puroja, jylhiä rantakallioita, harjuja, mäntykankaita,
niittyjä, lehtoja... Linnunlaulua, kosken pauhua, puron
helinää,

nuotion

leiskuntaa,

sateen

ropinaa,

auringonpaistetta, ruoan ja kahvin tuoksua sekä upeita
maisemia

silmänkantamattomiin.

Karhua

emme

kierroksella tavanneet, mutta poroja kyllä! Meillä oli niin

Viimeisenä päivänä reitti vei Valtavaaran huipulle ja sieltä oli
upeat näkymät.

voittajafiilis, kun 82 kilometriä oli takanapäin! Vaelsimme
reitin neljässä päivässä ja kolmessa yössä, joten päivämatkaksi tuli noin 20 kilometriä. Suosittelisin kuitenkin jatkossa
varaamaan reitille aikaa viisi päivää. Karhunkierros tarjosi meille monia hikisiä kilometrejä, rakkoja ja kipeitä jalkoja, mutta
sitäkin enemmän silmänruokaa ja rauhoittumista.
Susanna Luontola, 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU)
Kuvat: Susanna Luontola
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Psykiatrian ilta 12.11.2015
Saimme jo toista kertaa vieraaksemme Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueen väkeä kertomaan toiminnastaan.
Kokoonnuimme tutuksi tulleeseen Radisson Blue Hotel Latvijaan kuulemaan rekrytoija Maiju Kankaista ja psykiatrian
ylilääkäri Teemu Eloa. Tällä kertaa tapahtuma pidettiin ravintolan puolella, ja hienoisesta hälinästä huolimatta illasta
kehkeytyi mukavan intiimi ja avointa keskusteluakin saatiin aikaiseksi.
Maiju Kankainen esitteli ensin RiSLO:laistenkin keskuudessa suositun psykiatrian kesäkoulun, kertoi työmahdollisuuksista ja
hakemisesta. Tämän jälkeen Teemu Elo piti erittäin mielenkiintoisen luennon aiheella: Mitä on urheilupsykiatria? Luennon
jälkeen saimme nauttia buffet -pöydän antimista ja jatkaa keskustelua vieraidemme kanssa vapaamuotoisemmin. Ilahduttavan
monet olivatkin kiinnostuneita psykiatrian kesäkoulusta ja muista työmahdollisuuksista. Ruokailun jälkeen rohkeimmat
piipahtivat vielä Skylinen puolella.
Jos jollain jäi ilta väliin, lisätietoa löytyy nettisivuilta
www.psykiatriankesakoulu.com, tai sitten voi toivoa ja
odotella, että he tulevat ensi syksynä uudestaan. Ensikesän
paikat on jo täytetty, mutta onnea ja intoa seuraavien
kesälomien hakuihin.
Emmi Pohjola, 3. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

RiSLOn tapahtuma kokosi jälleen suomalaiset lääketieteen
opiskelijat yhteen.

Kuva: www.pinterest.com
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TaSLOn vuosijuhlat
Sateisena marraskuun iltana sovittiin tyttöjen kanssa tapaaminen linja-autoasemalle hyvissä ajoin ennen bussin lähtöä. Matka
alkoikin lupaavasti, matkalaukustani oli rikkoutunut vetokahva, joten laukun raahaaminen mukana vaati kyyristelyä ja
kärsivällisyyttä. Fiilis oli korkealla tulevia juhlia odottaessa, vaikkakin edeltävä kouluviikko ja unettomat yöt psykiatrian
examiin lukiessa näkyivät väsymyksenä kasvoilta. Menomatka sujuikin hyvin elokuvia tuijottaessa, perille päästyämme
jätimme laukut majapaikkaan ja suuntasimme Mikon (Taslon
kollega) kanssa pubikierrokselle. Aamulla ylös noustuamme
suuntasimme kaupungin parhaaseen sushipaikkaan brunssille.
Päätimme hakea kahvit Statoililta (XL-koko tietty), jotta
päivä lähtisi pikku hiljaa käyntiin.
Laittauduttuamme nopeassa aikataulussa olimme hieman
ennen

viittä

valmiita

suuntaamaan

coctail-tilaisuuteen.

Juhlapaikka TaSLOn 25:lle vuosijuhlalle oli hieno vanha
rakennus ja erityisesti kattaukset näyttivät fiineiltä. Jännitys
helpotti, kun virallinen lahjojen jako ja kutsuvieraiden
esittely oli hoidettu alta. Rislon lahjana oli tietenkin Rigan
Black Balsamia ja paikallisen jääkiekkojoukkueen huivi.
Lahja oli erittäin mieluinen – puheenjohtaja jopa laittoi
huivin kaulaansa, sillä se sopi hänen asunsa väritykseen niin
hyvin.

Tilaisuuden juhlanumerona baarimikko valmisti

kaikille roosan väriset drinkit, joihin upotettiin hieman
hiilihappojäätä.
Juhlat alkoivat arvokkaasti lippukulkueella, joka koostui
TaSLOn hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen kuulimme
hienoja puheita niin puheenjohtaja Iiris Nykäseltä kuin
viimeisen vuosikurssin edustajaltakin. Erityisen vaikuttava
oli ensimmäisen vuosikurssin tyttöjen lauluesitys. Juhlissa

RiSLOn vahvistus TaSLOn vuosijuhlissa 2015.

laulettiin myös yhteislauluja, joihin kuului niin Finlandiahymni kuin myös sitseiltä tuttu Yogi-Bear.
Jatkoille suoriuduimme ensimmäisten joukossa ja ne jatkuivatkin meidän osaltamme ainakin aamuviiteen asti. Tarjottavatkaan
eivät loppuneet kesken, vaikka siitä meitä hienovaraisesti varoiteltiin jo alkuillasta. Tanssilattialla sitä tuli oltua enemmän
kuin pöydissä jutustelemassa vaikka ehdimme me verkostoituakin. Kaikin puolin loistava ilta ja sitä seurannut rento sillis
seuraavana päivänä. Ensi kertaa odotellessa!
Mimosa Huusela, 8. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

Kuvat: TaSLO ry
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Suomen Medisiinariliiton syysliittokokous
Helsingissä
Suomen medisiinariliiton (SML) syysliittokokous pidettiin viikonloppuna 28. – 29. marraskuuta Helsingin naistenklinikalla.
SML on kaikkien suomalaisten kandijärjestöjen, mukaan lukien RiSLO:n ja TaSLO:n, kattojärjestö, ja siten kaikkien
suomalaisten medisiinareiden etujärjestö. SML:lla on kaksi liittokokousta vuodessa, johon kandijärjestöt lähettävät
äänivaltuutettuja edustajia – jokaista alkavaa 100 jäsentä kohden järjestö saa yhden äänen liittareilla, joten RiSLO:lla oli kaksi
ääntä. Tänä vuonna RiSLO:a edustivat väistyvä SML:n hallituksen varajäsen, Toni Nieminen, sekä allekirjoittanut.
Lauantai alkoi Helsingin naistenklinikalla lääkäriliiton terveisillä, jotka toi HYKS-erityisvastuualueen piiriylilääkäri Sami
Heistaro. Sitä seurasivat ry-byrokratian ohella muun muassa SML:n erilaisten palkintojen ja kunniatunnustusten
hyväksyttämiset. Näistä Vuoden työpaikka-palkinto meni tänä vuonna Etelä-Karjalan keskussairaalalle, ja kandiinnovaatiopalkinto meni niinkin lähelle kuin kollegillemme Tartoon! Päivän päätteeksi osallistujat jakautuivat ”sektoreihin”,
jossa pienemmissä ryhmissä pohdiskeltiin ajankohtaisia ongelmia, kuten miten lääketieteen opiskelijoiden heikkoa
hyvinvoinnin tasoa voitaisiin kehittää, sekä miten SML voisi auttaa prekliinisiä opiskelijoita löytämään paremmin alan töitä.
Sunnuntai suli pitkälti siihen, että sektorit esittelivät mietintöjensä tulokset ja liittariväki kommentoi niitä. Johtopäätöksiä sekä
ohjenuoria seuraavalle hallitukselle kirjattiin pöytäkirjaan. Päivän päätteeksi valittiin seuraavan hallituksen jäsenet. Tänä
vuonna allekirjoittanut tuli valituksi SML:n vuoden 2016 hallitukseen edustamaan ulkomailla opiskelevia suomalaisia.
Kiitoksia vielä kaikille RiSLOlaisille syyskokouksessa antamastanne mandaatista – lupaan edustaa teitä kaikkia tunnollisesti!
Mikko Kupila, 8. lukukausi (yleislääketiede/RSU)
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RiSLO:n pikkujoulut
Lauantai-iltapäivä oli synkkä ja sateinen, kun opiskelunsa kotiin
jättäneet RiSLOlaiset vetivät pikkujoulu-vaatteet niskaansa ja
lähtivät Andalūzijas Suns -ravintolaa kohti. Luvassa oli hyvää
seuraa, ruokaa, juomaa ja ohjelmaa. Paikalle saavuttaessa
huomasi juhlakansa paikallisen DJ soittelemassa mixejänsä
joululauluista ja tästähän joulutunnelma vasta nousikin kattoon.
Iloisten seurusteluäänien täyttämän pitkän kaavan ruokailun
jälkeen

osa

juhlijoista

siirtyi

perinteiseen

suomalaiseen

pikkujouluohjelmaan, eli alkoholipitoisten juomien nauttimiseen.
Tapahtumavastaavan ohjauksella ilta eteni nopeasti iloisissa
merkeissä sillä ohjelmassa oli hallituksen vaihtokaronkka,
monenlaisia

ryhmätehtäviä

ja

-leikkejä

pantomiimista

rikkinäiseen puhelimeen ja sanallisten arvoitusten ratkaisemiseen.

RiSLOn epäviralliset tonttutytöt.

Oluen ja viinin virratessa jouluhenki lämmitti kaikkien mieliä,
sillä olihan joululomakin viikonvaihteen päässä. Illan vaihtuessa yöksi juhlakansa alkoi siirtymään ravintolasta raikkaaseen
joulukuiseen ulkoilmaan. Pitkä ja tapahtumarikas ilta sai arvoisensa lopun, kun suurin osa porukasta siirtyi jatkamaan juhlintaa
Riian vanhan kaupungin yöelämään. Onnistuneista pikkujouluista kuuluu kiitos kaikille osallistuneille, valkoista joulua
odotellessa…
Vili Pehkonen, 5. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

Ruoka oli hyvää ja baaritiskillä oli tunkua.

Kuvat: Eva Tuuppa ja Venla Hyttinen
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Joyful Christmas by RSU Asian Society
Perjantaina 11.12. vietettiin RSU Asian Societyn joulujuhla ”Joyful Christmas” Riga Stradins Universityn (RSU)
päärakennuksen ruokalassa. Paikalla oli edustamassa jäsenistöään RSU Asian Societyn lisäksi Agape group, sekä alkavan
vuoden 2016 RiSLOn hallitus kiitettävällä miehityksellä haastavasta ajankohdasta huolimatta.
Ennen tapahtumaa oli yhteinen esillepano, jossa pöydille katettiin monenlaista jouluherkkua ”nyyttärimeingillä”, eli kaikki
tahot toivat jotakin syötävää tai juotavaa, joita myöhemmin yhdessä nautiskeltiin. Pöydältä löytyi muun muassa erilaisia
kakkuja, torttuja, piiraita, sekä tietenkin myös glögiä ja pipareita. Joulupöydän vieressä oli askartelupöytä, jossa oli erinäisiä
koriste- ja pakkausmateriaalia lahjoja varten.
Tilaisuus oli lämminhenkinen ja mukava, vaikka osallistujia oli harmittavan vähän koekiireiden vuoksi. Tilaisuus alkoi
tervetuliaispuheella, jonka jälkeen pääsimme nauttimaan esityksistä. Esiintymässä oli muun muassa Latvian Beethoveniksi
tituleerattu paikallinen nuori pianisti, joka soitti kauniisti tunnusmusiikin elokuvasta Amelié. Kuulimme herkkää tulkintaa Sian
Titaniumista, kyynelkanavia kutkuttavaa tulkintaa itselle tuntemattomasta kappaleesta kitarasäestyksellä, sekä lauloimme
muutaman joululaulun myös yhdessä.
Paikalle olivat suunnistaneet myös itse Joulupukit, kaksin kappalein. Pukkien kanssa otettiin yhteiskuvia, vaikka pukit olivat
pitkästä matkastaan jo hieman uupuneita. Varsinaisen ohjelman jälkeen juhlat jatkuivat vielä rennolla jutustelulla ja tietysti
joulupöydän antimien mutustelulla. Juhlan jälkeen ruokala järjestettiin yhteisvoimin takaisin ruokalakäyttöön ja juhlakansa
poistui omille teilleen.
Niklas Forsberg, 2. lukukausi (yleislääketiede/RSU)

RiSLOn vuoden 2016 hallituksen kokoonpanoa. Ja Joulupukki.
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Lapsus Calamin toimitus
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Kuvat:

Eva Tuuppa
Eva Tuuppa
RiSLO ry
info@rislo.fi
www.rislo.fi
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RiSLO:n hallitus toivottaa hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Kuva: Vili Pehkonen
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