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Taas on pyörähtänyt puoli vuotta ajan rattaassa eteen päin ja on aika julkaista Lapsus Calamin huikea toinen 
numero! Edesmenneisiin noin kuuteen kuukauteen on mahtunut monenmoista tapahtumaa, ja jos osassa näistä 
tapahtumista on muisti joltakulta lukijalta mennyt, niin tästä läpyskästä sitä muistia onkin oivallista virkistää. 
Iloksemme saimme myös kevätlukukaudella taas vierailijoita kotimaastamme Suomesta, ja näin pääsimme 
nauttimaan jälleen harvinaisista herkuista eli suomenkielisistä luennoista ja esityksistä.  

Näin kesän kynnyksellä kannustamme jälleen kuudennen vuoden kollegoitamme valmistumisen viime 
koitoksissa. Uskon puhuvani jokaisen RiSLOlaisen puolesta todetessani, että me kaikki laitamme sormet ja varpaat 
ristiin Final Examin koittaessa sen puolesta, että fiksut ja filmaattiset kutosemme saisivat viimeisessä tentissään 
hyvät proffat ja hyvät kysymykset, hyviä potilaita unohtamatta! 

Kutosten valmistuessa jäämme taas odottelemaan uutta satsia ykkösvuoden uskalikkoja. Ainejärjestön pääluvun 
kasvaessa, olemme tänä keväänä saaneet mukaan myös toimittajakuntaamme innokkaita uusia tekijöitä. 
Lopputoteamuksena väistyvän päätoimittajan onkin sanottava, että tämän porukan älynystyröiden tukemana on 
allekirjoittaneen hyvä rauhallisin mielin luovuttaa valtikkansa seuraavalle laumanjohtajalle, Eva Tuupalle. 

Tsemppiä kaikille lukukauden viimeisiin koitoksiin ja sitten nokat kohti aurinkoisia kesälaitumia! 

 

Toivottaa, 

Hanna Auramo, RSU 6.lukukausi 

Päätoimittaja 

Pääkirjoitus 
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Varmasti jokainen muistaa sen mahtavan hetken ja ensimmäiset fiilikset, kun postista saapui odotettu 
hyväksymiskirje Riian lääketieteelliseen yliopistoon. Siitä hetkestä lähtien jokaisen elämä muuttui enemmän tai 
vähemmän. Kaikille yhteistä oli ainakin muutto Riikaan ja edessä kuuden vuoden huikea seikkailu lääketieteen 
maailmassa. 

Asioiden järjestely alkoi heti, ainakin minulla. Ehdin juuri kuivata ilonkyyneleet ja sitten purettiinkin jo vanhan 
asunnon vuokrasopimusta, pakattiin ja siirreltiin tavaroita, päätettiin työsopimus, hoidettiin paperihommia Kelan 
kanssa, hankittiin tarvittavat vakuutukset sekä lentoliput ja mikä hienointa, tutustuttiin uusiin opiskelukavereihin 
Facebookin kautta! Yliopiston puolesta meille kaikille opiskelemaan hyväksytyille oli tehty oma Facebook-ryhmä 
ja sieltä muun muassa me parikymmentä syksyllä 2013 aloittanutta suomalaisopiskelijaa löysimme toisemme 
ensimmäistä kertaa. 

Orientaatioviikko läheni päivä päivältä, ja tänä aikana jännitys ja odotus vaan kasvoivat. Läksiäisiäkin taidettiin 
viettää… Jotkut opiskelijat olivat menneet jo aiemmin Riikaan, mutta useimmat saapuivat vasta orientaatioviikon 
ensimmäisenä päivänä. Tuolloin pystyi käyttämään yliopiston järjestämää taksikuljetusta tarvitsemaansa 
osoitteeseen. Se helpotti kulkemista uudessa kaupungissa, joissa useimmat meistä eivät olleet ikinä elämässään 
käyneet. Riika toivotti meidät tervetulleeksi sinä elokuisena päivänä auringonpaisteen ja pilvettömän taivaan kera. 

Orientaatioviikko koostui koululla olevista informaatiotilaisuuksista sekä iltaisin järjestetyistä ohjelmanumeroista. 
Ensimmäistä kertaa yliopiston pihalla kävellessäni olo oli kuin pikkulapsella, joka lähti ensimmäistä kertaa 
elämässään kouluun. Fiilis oli odottava, perhosia vatsassa ja hymy korvissa.  Ensimmäisinä päivinä piti tottua 
vieraaseen kieleen, aivojamme kuormitettiin informaatiotulvalla, leikimme tutustumisleikkejä, tutustuimme 
yliopistorakennukseen ja hankimme labratakkeja. Yliopisto oli myös järjestänyt opastetun kierroksen Riian 
vanhassa kaupungissa, elokuvaillan, paintball –turnauksen, retken Rundale Palaceen sekä uusien opiskelijoiden 
suuret tervetuliaisbileet. 

Toisella viikolla alkoi kunnon opiskelut ja pääsimme heti käsiksi kirjoihin ja materiaaleihin. Kalenteri täyttyi sitä 
mukaa, kun oppi lukemaan monimutkaista lukujärjestystä yliopiston sähköisestä järjestelmästä. Totuttiin myös 
pikkuhiljaa siihen, että joissakin aineissa opiskeltiin labratakit päällä, joka tavallaan muistutti meitä jo tulevasta 
ammatistamme. Allekirjottaneella kesti ainakin hetken tottua siihen kuvaan, jonka näki katsoessaan itseään peilistä 
valkotakki päällä. Opiskelutovereiden kanssa alkoi löytyä yhteinen sävel sekä opettajat, professorit ja koulun muu 
henkilökunta tulivat tutuiksi. Meillä suomalaisilla on ollut alusta asti hyvä ilmapiiri. Pidämme yhteyttä jatkuvasti 
ja autamme tarvittaessa toisiamme sekä opiskelemme yhdessä. Arki-iltoisin tulivat tutuiksi Anatomicumin penkit 
ja luut, ja viikonloppuisin kirjaston hiljainen huone oli usein meidän suomalaisten valloittamana.  

 

Ykkösvuoden fiiliksiä 

Kuva: Wohoo! Tästä se opiskelutaival alkaa! ©Riga Stradins University. 
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Ykkössemesterin yhtä suurinta herkkua olivat tietysti myös opiskelijabileet, jotka pitivät huolen siitä, ettei 
viikonloppuisin ollut tylsää. Opiskelijajärjestöjen juhlien ohella oli synttäreitä, tupaantuliaisia ja etkoja. Ja voi niitä 
hullaantumisen fiiliksiä esimerkiksi sinä maanantai-iltana Ala baarissa, kun anatomian ensimmäinen colloquium 
oli ohi! 

Syksyn edetessä suurimmista kulttuurishokeista oli selvitty ja uusi elämämme Riiassa oli alkanut hyvin. 
Ensimmäinen semesteri eteni kovaa vauhtia loppua kohden ja kaikki aineet saatiin vähemmällä tai vähän 
isommalla puurtamisella läpi. Eniten päänvaivaa taisi tuottaa filosofia… Stressiä, turhautumista, paniikkia, itkua ja 
lopuksi iloa, onnellisuutta ja voitonfiiliksiä oli havaittavissa. Joululoman jälkeen edessämme olivat examit. 
Niistäkin selvittiin ja taas oli aihetta juhlia, tällä kertaa tämän kuuden vuoden taipaleen ensimmäisen etapin 
täyttymistä täysin rinnoin. Muistan viljelleeni sellaista lausetta, kuin “ensimmäinen semesteri läpäistään vain 
kerran elämässä!” 

 

 

 

 

 

 

 

Pienen hengähdystauon jälkeen toinen semesteri alkoi vauhdilla talvisessa Riiassa. Uusia aineita tuli mukaan ja 
useimmat aineet muuttuivat heti astetta haastavammiksi. Kaikkien pelkäämä mörkö: histologia alkoi myös. 
Porukka joissain ryhmissä väheni ja ryhmiä yhdistettiin. Uutta opiskelurytmiä etsittiin ja päivät yliopistolla 
pitenivät. Bileet vähenivät mitä enemmän tuli kokeita. Kuitenkin koko semesterin yhteinen sävel on alkanut löytyä 
ryhmien, opettajien ja opiskelijoiden kesken. Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä vähemmän aineita on enää jäljellä 
lukujärjestyksessä. Edessä on silti vielä useita tenttejä sekä kesällä vielä examit. Jurmalan reissua odotellessa 
examien jälkeen… 

Tämä on ollut todella huikeaa aikaa tähän asti ja suurin seikkailu on vielä edessäpäin. Opiskelutahti ja työmäärä 
vain kasvavat, joten jaksamisen kannalta on tärkeää myös rentoutua ja nauttia pienistä hetkistä. Tsempataan ja 
tuetaan toisiamme niinkuin tähänkin asti! 

 

Teksti: Susanna Luontola, RSU 2. lukukausi 

Kuvat: Eva Tuuppa, RSU 2. lukukausi 

(ellei toisin mainita) 

Kuva: Anatomian collot. Nothing more to say. 

Kuva: Ensimmäinen dissectio, ja ilmeet ovat sen mukaiset. 
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Lauantai-iltapäivä oli tummanpuhuva ja synkkä, kun opiskelunsa kotiin jättäneet RiSLOlaiset vetivät ykköset 
niskaansa ja lähtivät sovitulle kokoontumispaikalle Hotel Rigan eteen. Illanviettopaikalle saavuttiin taksikyydein; 
osa taksikuskeista löysi puolen tunnin ajomatkan päässä olevan juhlapaikan hyvin, toiset huonommin ilmeisen 
toimivista GPS-navigaattoreista huolimatta. 

Juhlapaikalle saavuttaessa odotukset olivat korkealla. Luvassa olisi hyvää seuraa, ruokaa, juomaa, saunomista, 
poreammeilua ja pihalla avanto uhkarohkeimmille pakkasviiman vastustajille. Todellisuus kuitenkin iski kylmää 
ja kovaa kuin jäinen lumipallo takaraivoon; poreamme oli paikanomistajan mukaan ”rikki” ja avanto jäätynyt 
umpeen. Vastapainoksi innokkaimpien saunojien lievälle pettymykselle olivat kuitenkin juhlapaikaksi valittu 
kotoisa ja suomalaisen perinteisen joulun arvoja kunnioittava hirsimökki lämpimällä saunalla ja pitkällä 
hirsipöydällä varustettuna. 

Jään rikkojana tilaisuudessa toimi RiSLOn puheenjohtaja Toni Niemisen nauruhermoja kutkuttava 
tervetuliaispuhe, erilaiset jouluiset laulut ja leikit ennen ruokailuun siirtymistä. Kiitos erinomaisen noutopöydän 
kokoamisesta käyttämällä vain ja ainoastaan Riian kauppahallin antimia kuuluu 371 –nimiselle ravintolalle. 
Iloisten seurusteluäänien täyttämän pitkän kaavan ruokailun jälkeen osa juhlijoista siirtyi perinteiseen 
joulusaunaan. Hyvien löylyjen lomassa ja Glühweinin virratessa pihalla oleva puolen senttimetrin paksuinen 
lumikerros täyttyi lumienkeleistä ja suuri puinen pihakeinu sai lääkistytöiltä vauhtia. 

Illan vaihtuessa yöksi salaperäinen punaisiin pukeutunut mies saapui lahjomaan juhlakansaa hyvästä tai huonosta 
koulumenestyksestä huolimatta. Pitkä ja tapahtumarikas ilta sai arvoisensa jatkot, kun suurin osa porukasta siirtyi 
jatkamaan juhlintaa Riian vanhan kaupungin yöelämään. Onnistuneista pikkujouluista kuuluu iso kiitos 
hallitukselle, seuraavia jo odotellessa… 

 

Teksti: Eva Tuuppa ja Vili Pehkonen, RSU 2. lukukausi  

Kuvat: Vili Pehkonen, RSU 2. lukukausi 

 

RiSLOn pikkujoulut 

Kuva: Glühweinia maistellessa poikia vienosti hymyilyttää 
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Kuva: Anna esittelee uusinta décembre haute 
couturea. 

Kuva: Tunnelmallisen joulusaunan vaatemallistoa 
talvikaudelle 2013/2014, feat. photo bomb. 

Kuva: Juhlakansaa 
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Opiskelu neljännellä vuosikurssilla 

Puoliksi hommat pulkassa, puolessa välissä matkaa laillistetuksi lääkäriksi tai niinkuin ne täällä muaailmalla 
kutsuvat ammattiin valmistuneita, Medical Doctor (MD). Nämä ajatukset vallitsivat mieltä kun kolmannen 
vuoden viimeiset kurssit näkyivät hyväksyttyinä opintojärjestelmässä. Hyvillä mielin sitten neljättä silmään ja 
eteenpäin. Uutena asiana neljäntenä vuotena tuli siirtyminen sykliseen opetusmuotoon. Kurssit siis jatkossa 
opiskeltaisiin aine kerrallaan kurssien kestäessä muutamasta päivästä reiluun kuukauteen. Koulupäivät menivät 
eri sairaaloilla oleillessa seuraten aineiden opettajia heidän käytännön työssään sekä heidän eri aiheista pitämiä 
luentojaan. Uusina tuttavuuksina vuoden aikana tuli vastaan mm. ortopedia ja infektiotaudit. Mikrobiologiasta ei 
siis vieläkään päässyt eroon... Tulevaisuuden kannalta ehkä hyvä näin. Pakollinen opetus päättyi päivittäin noin 
puolen päivän aikoihin, mikä mahdollisti jotakuinkin säännölliseen elämänrytmiin siirtymisen. Ensimmäisten 
vuosien aikana satunnaisen harrastamisen sijasta pystyi aloittamaan jälleen ”tosissaan” kiekkokaukaloissa 
pyörimisen. Kaikenkaikkiaan mukava vuosi, jonka aikana jopa huomasi että ensimmäisten vuosien aikana 
hankittu tieto on luonut hyvän pohjan käytännön aineiden oppimisille. 

Teksti: Toni Nieminen, RSU 8. lukukausi 

 

Opiskelu viidennellä vuosikurssilla 

Viides vuosi alkaa kuten neljäskin, kolmen viikon luentosarjalla. Totutun käytännön mukaan opiskelijat 
ilmaantuvat suuremmin joukoin luennoille vasta viimeisellä viikolla. Viides vuosi muistuttaa paljon neljättä siinä, 
että ohjatut klinikkaoppitunnit ovat erikoisaloittain omina moduleina. Erikoista viidentenä vuotena on se, että 
kevääksi (10. semesteri) kasaantuu iso määrä tenttejä, mikä tekee siitä klinikkavaiheen kovimman lukukauden. 
Monet tentit ovat helppoja, kuten rehabilitaatio, jotkut erikoisalat tentitään pelkillä monivalinnoilla ja sitten on 
muutama kunnon klinikkataitoja mittaava tentti tenttipisteineen, näistä esimerkkeinä oftalmologia ja ortopedia. 
Useat käsiteltävät asiat on jo kertaalleen käyty läpi jollain muulla kurssilla ja näin tiedot syventyvät entisestään ja 
opiskelija kasvaa asiantuntijan roolissaan. Mukavaa viidennessä vuodessa on se, että suomalaiset opiskelijat voivat 
tämän vuoden jälkeen päästä kesäksi töihin terveyskeskukseen sekä se, että tämän jälkeen on enää vuosi opintoja 
jäljellä! 

Teksti ja kuvat: Erkko Välimäki, RSU 10. lukukausi 

Opiskelu Riiassa - Aika kultaa muistot... 

Kuvat: Ortopedian klinikkatenttiin valmistautumista 
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Viittä vaille valmiiden ajatuksia 
Millä mielellä State examia odotetaan: pelkoa, jännitystä vai kenties intoa? 

Sakke: Odottavaisella mielellä, mutta ainakaan vielä ei ole pahempaa pelkoa tai jännitystä. En usko, että kukaan 
onnistuu suhtautumaan kyseiseen koettelemukseen täysin rauhallisin mielin.  

Sonja: Itkua, jännitystä, pelkoa.. Koetan olla ajattelematta liiaksi koko asiaa vielä tässä vaiheessa.  

 

Miltä 6.vuosi on tuntunut verrattuna aikaisempiin vuosiin?  

Sakke: Vuosi on ollut pääosin rento.  Scientific work eli lopputyö vei kylläkin oman aikansa.  

Sonja: Viimeinen vuosi on ollut opittujen asioiden kertausta lähinnä, kuitenkin muutama uusi ainekin on tullut. 
Kokonaisuutena näkisin olleen suhteellisen rento. Tuntuu jo hieman siltä, että jalka on jo puoliksi oven välissä eli 
valmistuminen häämöttää jo edessä. Vastuun odotusta myös, oma paine tulevasta työstä nousee esille aina välillä.  

 

Kuinka aikaisin valmistumisen jälkeisiä työasioita olet alkanut pohtia/suunnitella ja lyödä lukkoon? 

Sakke: Talvella aloin suunnitella ja alkuvuodesta löin suunnitelmat lukkoon.  

Sonja: Viime syksystä lähtien olen asiaa pohtinut ja puoli vuotta aikaisemmin löin suunnitelmat lukkoon.  

 

Vinkkejä perässä tulijoille maaliviivalta: 

Sakke: Käytännön työtä kannattaa tehdä niin paljon kuin mahdollista. Suosittelen mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa työskentelyä Suomessa kesäharjoitteluiden muodossa. Näistä saa arvokasta kokemusta tulevaisuutta 
varten. Tein harjoittelun sisätautien osastolla, vaikka minulla ei ollut vielä kaikkia kursseja suoritettuna kyseisistä 
aihepiireistä. Tästä ei ollut kuitenkaan haittaa, pikemminkin hyötyä, kun tietotaitoni käytännön työstä integroitui 
opiskellessani teoriaa seuraavan syksyn kursseilla. Kliinisistä aineista sisätaudit ja kirurgia ovat mielestäni 
tärkeitä.  

Jos jotain olisin tehnyt toisin, olisin voinut opiskella alussa ahkerammin, jotta olisin saanut kurssit suoritettua 
paremmin. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen miten asiat lopulta menivät.  

Sonja: Suosittelen säilyttämään opiskelurytmin koko opiskelurupeaman ajan. Varsinkin viimeisimpinä vuosina 
koulupäivien pituus jää usein lyhyeksi, joten itsenäisen työskentelyn merkitys korostuu.  Mahdollisuuksien 
mukaan kannattaa harjoitella käytännön työtä niin paljon kuin mahdollista niin yliopistosairaaloissa kuin 
Suomessakin.  Kandivaiheen harjoitteluissa tulee muistaa säilyttää itsevarmuus omaan osaamiseen, tällöin myös 
ansaitaan helpommin potilaan luottamuskin.   

Jos jotain olisin tehnyt opintojen aikana toisin, niin olisin opetellut latvian kielen paremmin. Hyvällä kielitaidolla 
olisi saanut enemmän käytännön potilastyön harjoitusta kliinisen vaiheen kursseissa.  

 

Minkälainen vastaanotto työmarkkinoilla on ollut? 

Sakke: Erittäin hyvä. He ovat luonnollisesti olleet kiinnostuneita yliopistostamme, mutta kaikki on ollut 
positiivista. 

Sonja: Erittäin hyvä. En ole kohdannut ollenkaan negatiivisuutta tai epäilyjä ammattitaitoani kohtaan. Päinvastoin 
olen saanut vastailla kysymyksiin yliopistostamme, onhan tietoisuus tästä opiskeluvaihtoehdosta vielä aika 
vähäistä Suomessa.  
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Mitä on suunnitelmissa valmistumisen jälkeen? 

Sakke: Aion valmistumisen jälkeen työskennellä 9 kuukautta terveyskeskuksessa, sillä suunnitelmissani voisi olla 
erikoistuminen tulevaisuudessa. En ole vielä päättänyt erikoisalaa. 

Sonja: Aion valmistumisen jälkeen työskennellä 9 kuukautta terveyskeskuksessa. Haluan suorittaa tämän 
työjakson tulevaisuuden mahdollista erikoistumista varten. 

 

Joko valmistujaisjuhlia suunnitellaan?  

Sakke: En ole ajatellut juhlia suuremmin, illallinen perhepiirissä näillä näkymin. Juhlin tietenkin valmistumista 
myös ystävieni kesken Riikan yössä.  

Sonja: Vanhempani ovat varmaankin jo suunnitelleet juhlani valmiiksi, itse en ole asiaan pahemmin paneutunut. 
Olen kuitenkin kutsunut lähimmät ystäväni Riikaan hyvissä ajoin, sillä virallinen valmistujaispäivä on keskellä 
viikkoa. Aion myös juhlistaa loppukokeen läpäisemistä illallisen tai brunssin muodossa ystävieni kanssa. 

 

Tuntuuko haikealta jättää Riika taakse? 

Sakke: Kyllähän se tuntuu haikealta, mutta tulen vierailemaan täällä jatkossa useasti, sillä vaimoni opinnot 
jatkuvat vielä puolisen vuotta.  

Sonja: Tuntuu erittäin haikealta, onhan tästä tullut toinen koti. Pidän tästä kaupungista, joten tulen kyllä jatkossa 
vierailemaan täällä ja tervehtimään kollegoja. 

 

Mitkä fiilikset vikoista opetustunneista jäi? 

Sakke: Minulle jäivät hyvät tuntemukset, pidän siitä että nyt käytävässä kurssissa käymme perusvastaanottotyötä 
läpi. Nämä opit tulevatkin pian käyttöön valmistumisen jälkeen.  

Sonja: Hyvät fiilikset. Meillä on nyt menossa Family Medicine-kurssi, josta onkin paljon hyötyä tulevaa 
valmistumista ajatellen.  

 

Kumpaan sairaalaan hakeutuisit, jos olisi potilaana pakko: Stradins vai Gailezers? (6 vuoden empiirisellä 
kokemuksella) 

Sakke: Riippuu käsillä olevasta ongelmasta, sillä esimerkiksi Stradinsin sairaalassa on sydänkirurgian yksikkö.  

Sonja: Tämä riippuu kyllä nyt täysin ongelmasta, kyseiset sairaalat ovat erikoistuneet tiettyihin osa-alueisiin.  
Uskon kuitenkin, että todellisen hädän koittaessa hakisin apua Suomesta. 

 

Tekstin koonnut: Mimosa Huusela, RSU 5.lukukausi 

Haastateltavat: Sonja Panigrahi ja Sakari Lähdesmäki, RSU 12.lukukausi 
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8 pisteen gallup muissa maissa opiskeleville kollegoille 

1. Nimi, yliopisto, lukukausi?  

2. Motivaatio alalle?  

3. Miksi kyseinen maa/yliopisto? Kuinka paljon yhden lukukauden opinnot maksavat? 

4. Miten paljon yliopistossasi/opiskelumaassasi on suomalaisia lääketieteen opiskelijoita? 

5. Koitko kulttuurishokkia muuttaessasi maahan? Mikä on erilaisinta verrattuna Suomeen? 

6. Miten olet viihtynyt yleisesti ottaen?  

7. Paljonko BigMac maksaa?  

8. Vapaa sana! 

Kollegoja muista maista 

1. Maria Alaraasakka, Gdańsk Medical University (Puola), 6. lukukausi  

2. Yhden korkeakoulututkinnon jo suorittaneena etsiskelin vielä itselleni sopivaa 
alaa. Päätin kokeilla lääkistä työkkärin suosittelujen jälkeen.  Osui ja upposi: tämä 
tuntuu olevan juuri minun alani! 

3. Puolaan on helppo päästä opiskelemaan ja tutkinnon voi suorittaa englanniksi. 
Tutkinto kestää 6 vuotta ja yksi lukuvuosi maksaa 10 000 €. 

4. Puolassa suomalaisia opiskelijoita on vähän, luultavasti yhteensä alta kymmenen. 
Toisaalta, ruotsalaisia ja norjalaisia on tuhansia, joten suurin osa luokkakavereista 
on kuitenkin pohjoismaisia. 

5. Opiskelu Puolassa on kurinalaista ja haastavaa. Kokeita on useita ja professorien sana on laki. 
Kulttuuriin kuitenkin tottuu nopeasti ja kuri auttaa motivoimaan jokapäiväisessä luku-urakassa. Gdańsk 
on länsimainen kaupunki ja ihmiset helposti lähestyttäviä ja kielitaitoisia. Vaikka Puola on kehittynyt 
nopeasti, jotkin asiat vielä muistuttavat kommunismin ajoista ja byrokratia kukoistaa. 

6. Olen viihtynyt Puolassa tosi hyvin. Koska kaikki luokkakaverit ovat samassa tilanteessa eli 
opiskelemassa vieraassa maassa, ryhmähenki muotoutuu tiiviiksi ja kaikki kannustavat toisiaan. Yksin 
täällä ei tarvitse rehkiä. Gdańskista voi myös lentää nopeasti ja halvasti Suomeen, jos koti-ikävä sattuu 
yllättämään.  

7. 9,40zl (2,25€) 

8. Suomessa kouluun on vaikea päästä, sillä opiskelijapaikkoja on todella vähän. Se ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, etteikö lääkärin työstä haaveileva nuori olisi täysin kykenevä tälle alalle. Jos unelmana on tulla 
lääkäriksi, ei kannata antaa periksi vaan kokeilla eri vaihtoehtoja. Puolassa on useita lääketieteellisiä 
yliopistoja ja useimmissa on englanninkielinen linja täynnä pohjoismaalaisia opiskelijoita; vaihtoehtoja 
on siis valtavasti. 
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1. Heidi Rönnberg,  Medical University of Bialystok (Puola), 2. lukukausi. 

2. Olen haaveillut lääkärin ammatista niin kauan kuin muistan, ihmisen anatomia on kiinnostavaa ja haluan 
auttaa ihmisiä.  

3. Yliopistollani oli selkeät hakuperusteet ja koko hakuprosessi oli melko yksinkertainen. Ensimmäinen 
lukuvuosi maksaa 9500 €  + muut kulut, kirjat yms. ja toisesta vuodesta lähtien 9000 €/lukuvuosi. 

4. Yliopistossa on kaiken kaikkiaan neljä suomalaista; kolme ensimmäisellä lukuvuodella ja yksi kolmannella.  

5. En kokenut mitään kauhean suurta kulttuurishokkia, mutta koulujärjestelmä on kyllä ihan erilainen kun 
Suomessa. Monet asiat tehdään suomalaisen silmään oudolla tavalla. 

6. Olen viihtynyt koulussa ihan hyvin, mutta minulle tämä kaupunki on hieman liian pieni eikä paljoakaan 
vapaa-ajan tekemistä ole (joskaan ei ole kauheasti vapaa-aikaakaan).  

7. BicMac maksaa varmaan suunnilleen 3€, en ole ihan varma. Lähin ja ainoa McDonald’s täällä on aika 
kaukana keskustasta. 

8. Opiskelu täällä on tosi itsenäistä ja puitteet ovat todella hyvät. Suosittelen rohkeasti kokeilemaan jos tuntuu 
siltä, että ulkomailla opiskelu voisi olla vaihtoehto. 

1. Larla A. Räihä, Semmelweis University (Unkari), 6. lukukausi.  

2. Haluan omistaa elämäni, elämän työni, en vain pelkästään itseni ja lähimmäisteni auttamiseen vaan myös 
muiden ympärillä olevien ihmisten. Olen myös huomannut, että motivaationi ja mielenkiintoni tieteeseen on 
kasvanut aina opintojen edetessä. 

3. Tein paljon taustatyötä Euroopan lääketieteellisten yliopistojen välillä joista löytyi kokonaan englannin 
kielinen linja. Semmelweissin yliopistolla on yli 230-vuotiset perinteet akateemista huippuosaamista. 
Semmelweissin alumnien joukossa on myös Nobel-palkinnon saajia, maailmankuuluja tutkijoita ja 
kliinikkoja. Minulle on tärkeää, että koulutukseni on laadukas ja yliopisto, josta opintojeni jälkeen pääsen 
suoraan töihin Suomeen, Englantiin tai mihin tahansa muuhun EU-maahan on tunnettu. Englanniksi 
opiskelu avaa myös ovet Yhdysvaltojen suuntaan, jonne monet Semmelweissista valmistuneet lähtevät 
läpäistyään ensin niin sanotun United States Medical Licensing Examinations (USMLE). Kun puhutaan 
opiskelukaupungista, niin en ikinä lakkaa ihailemasta miten kaunis Budapest on. Eikä ole todellakaan mikään 
ihme, että se on jatkuvasti listattuna top 5 kauniimpiin kaupunkeihin Euroopassa. Lukukausimaksu vaihtelee 
riippuen aloitusvuodesta, mutta on 8200-8700 USD (6200-6500 euroa) väliltä.  

4. Yhdeksän. 

5. Kulttuurishokki tuli oikeastaan yliopistossa. Esimerkiksi anatomian kokeet ovat neliosaisia. Kolme pitkää 
suullista koetta jotka on läpäistävä ennen kuin pääsee kirjalliseen kokeeseen. Suullisten kokeiden pitäjät ovat 
usein todella tylyjä ja heidän kysymyksiinsä on pystyttävä vastaamaan heti. Usein jos he huomaavat, että olet 
epävarma vastauksestasi, he kysyvät samasta aiheesta lisää. Pienemmät suulliset välitentit käydään julkisesti, 
muiden opiskelijakollegoiden edessä, mihin totutteleminen vei myös oman aikansa. Minun oli opittava 
vankkaa itsevarmuutta, joka ei saa musertua professorien kovassa ja töykeässä kyselyssä, eikä muiden 
opiskelijoiden edessä. Tämä todella oli suuri shokki, enkä ollut kokenut mitään vastaavaa ennen kuin vasta 
Budapestiin muuttaessani.  

6. Ensimmäisten vuosien prekliiniset opinnot olivat todella raskaat. Koulun korkea vaatimustaso pitää 
stressiä usein korkealla, mutta sitä oppii hallitsemaan. Tästä huolimatta rakastan opiskelijaelämääni täällä, 
kansainvälisyyttä ja Budapestin uskomattoman kaunista kaupunkia joka New Yorkin tavoin ei nuku koskaan. 
Koen olevani äärimmäisen onnekas voidakseni opiskella lääketiedettä näin hienossa paikassa ystävien kanssa 
jotka ovat kirjaimellisesti eri puolilta maailmaa. Yleisesti ottaen olen todella onnellinen ja kiitollinen, että 
opiskelen juuri Budapestissa.  

7. En muista, ehkä 2 euroa. 

8. Hyvää kevättä! 
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1. Rebekka Lind, University of Szeged (Unkari), 2. semesteri. 

2. Minua kiinnostaa, miten ihmiskeho toimii. Haluaisin ehkä erikoistua plastiikkakirurgiaan. 

3. Veljeni opiskelee täällä, joten sitä kautta kuulin yliopistosta. Ensimmäinen lukukausi maksaa noin 6500 
euroa, jonka jälkeen hinnat laskevat lukukausi lukukaudelta kunnes 11. lukukausi maksaa enää vain 4700 
euroa ja viimeinen vuosi kokonaisuudessaan 4000 euroa. 

4. Ainoastaan minä ja veljeni. 

5. En kokenut kulttuurishokkia. Täällä opettajat ovat tiukempia kuin Suomessa ja hintataso on edullisempi. 

6. Olen viihtynyt hyvin ja on ollut todella mukavaa, vaikka vähän haastavaakin. 

7. Ehkä noin 3,80e. Otan yleensä juustoaterian niin en ole varma. 

8. -  

1. Mikael Kosloff, Université Libre de Bruxelles 
(Belgia), 6. semesteri 

2. Lukiosta lähtien ns. kovat tieteet kiinnostaneet. 
Lääketieteessä oppii ymmärtämään itseään ja muita 
paremmin. Muiden auttaminen on mukavaa.  

3. Epäonnistuttuani Helsingin pääsykokeissa päätin 
lähteä kokeilemaan Ranskaan lääketieteenopintoja. 
Paikallinen taso ei-äidinkielenään ranskaa puhuvalle 
oli liian kova, mutta kyseisen vuoden aikana 
motivaatio lääkistä kohtaan kasvoi. Sain kuulla että 
Belgiassa pystyy opiskelemaan myös ranskaksi ja opintomalli paljon pedagogisempi kuin Ranskassa. Päätin 
lähteä kokeilemaan ja se kannatti. Kyseinen yliopisto vastasi parhaiten henkilökohtaisia vaatimuksiani: 
kriittinen ajattelu ja tiede etusijalla (vrt. Katolinen Louvainin yliopisto.) Lukuvuosi maksaa noin 800e, lisäksi 
opiskelumateriaaleihin menee noin 100e/vuosi. 

4. En ole tietoinen muista suomalaisista. 

5. Kulttuurishokki paljon pienempi kuin mitä se oli Pariisissa. Belgia on kaksikielinen (oikeastaan virallisia 
kieliä kolme, mut saksan osuus tosi pieni) niin kuin Suomi, yleinen mentaliteetti Ranskan ja Hollannin väliltä, 
eli ihan mukiinmenevä. Olutvalikoima laaja ja hyvä, muuten yleinen hintataso melko lailla samaa luokkaa 
kuin Helsingissä. Eniten pistää silmään byrokratian epäkäytännöllisyys, vaikka ollaan Euroopan Unionin 
pääkaupungissa, tuntuu, että monet asiat ovat vielä ihan lastenkengissä. 

6. Olen viihtynyt ihan hyvin, opiskelut miellyttävät ja praktiikan osuus on suuri. Silloin tällöin sataa, mut 
muuten ilmasto on hyvä. Olen saanut paljon paikallisia kavereita ja näin ollen tuntuu että pystyy 
integroitumaan paremmin paikalliseen infrastruktuuriin. 

7. BigMac -ateria on varmaan 6 euron luokkaa, joistain mäkkäreistä saa opiskelija-alennuksia.  

8. « La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à 
une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce 
serait cesser d’être. » Henri Poincaré, (1909) 

Tekstin koonnut: Eva Tuuppa, RSU 2. lukukausi 
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1. Ole ajoissa. Monet paikat jaetaan jo noin vuotta aiemmin. Jäljelle jääviä paikkoja voi tosin saada vielä 
muutamaa kuukautta ennen, esim. huhtikuussa voi vielä kysellä amanuenssipaikkoja 
kesäkuukausille. 

2. Ota suoraan yhteyttä ylilääkäriin. Helpoin ja varmin tapa on lähettää sähköpostia kyseisen erikoisalan 
ylilääkärille. Soittaakin toki voi, mutta kiireisinä ihmisinä ylilääkärit helpoiten tavoittaa sähköpostitse. 
Lisäksi tästä jää myös sinulle mustaa valkoisella kun sovitte amanuenssuurista. Myös joidenkin 
yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien opintotoimistoista jaetaan amanuenssipaikkoja myös 
kyseisen tiedekunnan ulkopuolisille opiskelijoille. Parhaiten näistä saa tiedon ja hakuohjeet ottamalla 
suoraan yhteyttä kyseiseen opintotoimistoon. 

3. Päivitä CV ennen kuin aloitat sähköpostien lähettelyn. Selkeä ja ytimekäs CV antaa hyvän kuvan 
hakijasta. 

4. Liitä hakemukseen Transcript of records (opintosuoritusote), josta näkee kuinka pitkällä opinnoissasi 
olet, tämä tieto on hyvä myös erikseen kertoa hakemuksessa. 

5. Ole kohtelias! Pahitteeksi ei siis ole teititellä tai käyttää viestin alussa adjektiiveja kuten ”Arvoisa” jne. 

Amanuenssuurin hakuvinkkejä 

Teksti: Veera Mäenpää, RSU 5. lukukausi 
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Loppukiri hampaalla 
Jyri Zheng on 28-vuotias itähelsinkiläinen toisen polven maahanmuuttaja, joka on asunut elämästään 22 vuotta 
Suomessa. Hän on juuri nyt opinnoissaan neljännellä vuodella hammaslääketieteen opintolinjalla.  

Ennen Riikaan tuloaan Jyri oli suorittanut suuhygienistin tutkinnon Helsingin ammattikorkeakoulussa. Yhden 
kerran hän pyrki Helsingin yliopiston hammaslääketieteelliseen tiedekuntaan, mutta ovien pysyessä suljettuina, 
hän päätti hakea Riikaan. Syynä Riikaan hakuun oli haluttomuus hukata aikaa hakuprosessiin jatkossa. Jyri kertoo 
löytäneensä yliopistomme keskustelupalstoilta ja hyviä puolia olivat läheinen sijainti Suomeen nähden ja 
englanninkielisyyden tuoma kansainvälisyys. Viimeisenä niittinä hakuprosessiin ryhtymisenä oli Toni Niemisen 
tapaaminen vuoden 2010 tutor-illassa. Kyseinen ilta oli tarkoitettu Riga Stradins yliopistoon hakeville. Pojat tulivat 
heti juttuun ja näin Jyri päätti lopullisesti Riikaan hausta.  

Jutun kääntyessä syksyllä alkavaan opintojen viimeiseen vuoteen, Jyri kertoo odottavansa hyvin ja avoimin mielin 
alkavaa vuotta. Hän kertoo olevansa innokkaalla mielellä, mutta odottavansa hieman varauksella tulevia haasteita. 
Hammaslääkärin työn hän uskoo olevan kutsumusammattinsa, joten alavalinta on tuntunut osuneen nappiin. 
Tämä siitä huolimatta, että hän kertoo olevansa hyvä muistamaan kasvoja, vaikka nimimuisti hatara onkin. 

Ensi vuoden lopulla häämöttävää loppukoetta Jyri odottaa rauhallisin mielin. Hän kertoo uskovansa, että hyvällä 
valmistautumisella ja opitut asiat kertaamalla kyllä pärjää.  

Kesäsuunnitelmissa on työskentely Helsingin kaupungilla terveyskeskustyössä, paikka onkin hänelle tuttu 
suuhygienistiajoilta. 

Tiedustelin myös kommentteja hänen opinnoistaan yliopistossamme tähän asti ja Jyri kertoo olevansa positiivisesti 
yllättynyt yliopiston korkeatasoisuuteen. Kielteiseksi hän kokee järjestelmällisyyden puutteen opintojen 
käytännön asioiden järjestelyssä. ”Problem based learning”-tyyppinen oppiminen olisi ollut hänelle mieluisampaa 
nykyisen ulkoa opetteluun pohjautuvan järjestelmän sijaan. 

Riikasta kysyttäessä Jyri kertoo pitävänsä kaupungin tyylistä, jossa moderni ja vanha ovat kietoutuneet toisiinsa. 
Erityisesti syksy ja kesä ovat lempivuodenaikoja, kaupungin silloin ollessa kauneimmillaan. Kaupunki on myös 
riittävän pieni, mikä tuo turvallisuuden tunnetta. 

Pyysin Jyriä myös listaamaan vinkkejä perässä tuleville opiskelijoille ja hän vastasi kehottamalla kaikkia uskomaan 
itseensä ja suhtautumaan uusiin asioihin ehdottoman avoimin mielin. Sosiaalisuus ja kova työmoraali ovat myös 
tärkeitä nöyryyden lisäksi. Hän haluaa vielä lopuksi huomauttaa, ettei kenenkään tulisi verrata yliopistoamme 
Suomen vastaaviin opinahjoihin. 

Jyri aloitti aikanaan ainoana suomalaisena hammaslääketieteen opiskelijana ja tämän vuoksi alussa hän oli hieman 
yksinäinen. Onneksi kuitenkin löytyi ystäviä samassa vaiheessa olevist suomalaisista lääketieteen opiskelijoista. 
Hän on myös onnekkaassa asemassa, koska hänen pienryhmässään on aina ollut hyvä ryhmähenki. Ryhmä on 
erittäin kansainvälinen, ryhmätovereista noin kahdeksan kymmenestä ovat maahanmuuttajataustaisia. Heihin Jyri 
on pystynyt samaistumaan ja löytänytkin erittäin hyviä ystäviä. Heidän kanssaan hän uskoo olevansa tekemisissä 
myös valmistumisen jälkeenkin. 

Tulevaisuuden suunnitelmissa valmistumisen jälkeen on tietenkin paljon töitä, jotta hän voi maksaa opinnoista 
tulleet velat pois mahdollisimman nopealla aikataululla.  Juuri ensimmäisinä vuosina valmistumisen jälkeen tulee 
työskennellä paljon, jotta ammattitaito kehittyisi huippuunsa. Jyri haluaa myös verkostoitua Suomessa 
valmistumisen jälkeen ja on sitä tehnyt hieman jo opiskeluaikana. Lopuksi hän paljastaa haluavansa perustaa 
tulevaisuudessa oman praktiikan. 

Lopuksi Jyri haluaa lähettää terveiset kaikille Riikassa opiskeleville suomalaisille. – Ole ylpeä, että olet täällä 
opiskelemassa, valmistut korkeaan ammattiin.  Ammattiylpeys tulee olla riippumatta maasta, jossa olet tutkintosi 
suorittanut. Olet tehnyt elämäsi parhaimman valinnan ja muista ettei kysyvä tieltä eksy. 

 

Teksti: Mimosa Huusela, RSU 5. lukukausi 
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Attendon koulutustilaisuus 15.3.2014 
Kevään korvilla Pohjoismaiden suurin terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yritys Attendo tuli vetämään 
koulutustilaisuuden Riian lääketieteenopiskelijoille Radisson Blu Hotel Latvijaan. Illan agenda sisälsi kahvituksen, 
tiiviin koulutuspaketin juuri alkavaan flunssakauteen liittyen sekä tietoa työllistymismahdollisuuksista Attendolla. 
Tämän jälkeen siirryttiin ruokailemaan erinomaisen illallisbuffetin pariin. Monien kohdalla iltaa jatkettiin vielä 
muutamaa kerrosta ylempänä sijaitsevassa Skyline Barissa pilvisen kevätyön pikkutunneille asti.  

Vastuualuejohtaja Tomi Väätäinen kuvailee koulutustilaisuuden jälkeisiä tunnelmia näin: "Opiskelijoiden 
keskuudessa vaikuttaa olevan ahkera lukemisen meininki. Pitkien luvuntäyteisten päivien ohella ajattelimme, että 
vapaamuotoisempi koulutusilta voisi olla taas välillä paikallaan. Tänne on aina mukava tulla ja aktiivinen 
osallistuminen koulutukseen on tietenkin järjestäjän kannalta aina erityisen hieno juttu. Omasta ja Attendon 
puolesta jäi tapahtumasta oikein hyvä fiilis ja tulemme taatusti jälleen uudemman kerran. Tsemppiä opintoihin ja 
nähdään taas!" 

Suurkiitos Attendon porukalle mukavan illan järjestämisestä! 

 

Teksti: Eva Tuuppa, RSU 2. lukukausi 

Kuvat: Eva Tuuppa ja Vili Pehkonen, RSU 2.lukukausi 
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Aurinkoinen huhtikuun ilta Wellton Terrace Desing Hotellissa alkoi kahvittelulla ja alkusanojen jälkeen 
palvelujohtaja Teija Rantalan esityksellä ’Päihdepotilaan kohtaaminen vastaanotolla’. Kuultava oli hyvin 
mielenkiintoista ja herätti keskustelua joukossamme. Yrityksen perustaja KTM Jani Korpela jatkoi iltaa ’Miten 
menestyn työurallani – Vinkkejä nuoren lääkärin elämänpolulle’ -puheenvuorollaan, minkä jälkeen keskustelu 
jatkui vielä illallisen merkeissä. Ilta oli mukava ja ajatuksia herättävä varmasti jokaisen paikalla olijan mielestä,-
Kiitoksia! 

 

Teksti ja kuva: Veera Mäenpää, RSU 5. lukukausi  

 

Terveydenhuolto.com Riiassa 
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Opiskelu LU:n lääketieteellisessä 
Aloitin lääketieteen opinnot Riiassa, Latviassa syyskuussa 2011 ja olen nyt suorittamassa kolmannen vuoden 
opintoja päätökseen. Kuulin mahdollisuudesta opiskella Riiassa ystäväni kautta Suomessa ja tartuin tilaisuuteen 
heti. Olen aikaisemmalta koulutukseltani liikennelentäjä sekä lennonopettaja. Valmistuin ilmailualalta 
helmikuussa 2011 ja halusin vielä opiskella itselleni toisen unelma-ammattini. 

Yliopistoon hakeminen oli tehty helpoksi, mutta oikeiden dokumenttien toimittaminen ajoissa tuotti  ongelmia. 
Lukion lopputodistus sekä ylioppilastodistus piti saada käännettyä englannin kielelle, mikä ei lopulta ollutkaan 
nopea eikä helppo prosessi. Kaikki tarvittavat tiedot ja dokumentit lähetetään postin kautta Riikaan ja lukion 
todistukset virallisesti tarkistettaviksi valtiolle. 

Sain hyväksymiskirjeen sähköpostin välityksellä ja sen jälkeen olikin nopea muutto Riikaan edessä. 

Kaikki, jotka ovat hakeneet Suomen lääketieteelliseen tietävät, miten pitkä ja vaikea prosessi se on. On todella 
hienoa, että Latviassa saa mahdollisuuden aloittaa opiskelut ilman pääsykoetta, eikä tarvitse käyttää montaa 
vuotta hakuprosessiin. Tällä on kuitenkin hintansa: opinnot lähtevät todella vauhdilla käyntiin ja vaativia aineita 
tulee monta. Välillä päivät ovat pitkiä ja illalla ei ole aikaa kuin lukea seuraavan päivän kokeeseen. Lukuvuosi on 
täynnä viikkokokeita ja välikokeita, mitkä pitävät opiskelijat kiireisinä varsinkin ensimmäiset kaksi vuotta. Itse 
kuitenkin pidän tätä positiivisena asiana, sillä kun opiskelee jatkuvasti, loppukokeet eivät tunnu niin vaativilta ja 
stressitaso pysyy minimissä tammikuussa ja kesäkuussa milloin viralliset loppukokeet pidetään.  

Latvian yliopistossa on käytäntö, missä todetaan, että opiskelijalla ei saa olla yli 10:n opintopisteen vajetta aineista 
siirryttäessä seuraavalle lukukaudelle. Tämä antaa hieman joustavuutta sairastumisten tai yllättävien 
elämäntilanteiden kannalta. Suurimmat ja vaativimmat kurssi ovat 5 opintopistettä ja pienimmät 2 opintopistettä. 
Viikkokokeita ja välikokeita saa uusia niin paljon kuin itse haluaa, mutta kaikkien pitää olla hyväksytysti läpi 
ennen virallista loppukoeaikaa. Muuten loppukoetta ei saa suorittaa ollenkaan. 

Kun vertaa opintojemme intensiivisyyttä ja vaativuutta muihin yliopistoihin, niin huomaa hyvin nopeasti, että 
täällä vaaditaan paljon ja olemme kiireisiä. Kuitenkin tämän voi nähdä myös positiivisena asiana, sillä kun näkee 
vaivan muuttaa ulkomaille opiskelemaan niin se tunne, että opinnoilla on tarkoitus ja saa tästä kaiken irti, tekee 
Riikassa olemisen mieluisammaksi. Aika on edennyt todella nopeasti ja ajatus siitä, että olen viettänyt Riiassa jo 
kolme vuotta, on täysin absurdi.  

Jos nostaisin yhden asian, mistä pidän täällä opiskelusta kaikkein eniten, sanoisin, että se on meidän pienet 
ryhmäkokomme. Vuosikurssillamme on 20 opiskelijaa eri maista ympäri maailmaa ja luokkamme on jaettu 
kahteen ryhmään. Tämä tarkoittaa, että kaikki aineet joissa on käytännön osuuksia, olemme 10:n hengen ryhmissä. 
Oppimisen kannalta tämä on paras mahdollinen asia. Jokaisella on mahdollisuus vuorovaikutukseen professorin 
kanssa ja opetus tuntuu henkilökohtaiselta. Tätä osaa arvostaa varsinkin kolmannella vuodella, kun siirryimme 
opintojen kliiniseen vaiheeseen. Kliininen vaihe täällä tarkoittaa käytännössä, että alamme opiskella tauteja sekä 
viettämään aikaa sairaaloissa.  

Jokainen harppaus eteenpäin opinnoissa on hieno hetki ja tuntuu, että on saavuttanut jotain mahtavaa. 
Prekliininen vaihe on hieman turhauttava siinä mielessä, että kaikki odottavat, milloin lääketieteen opinnot todella 
alkavat. Voin jo vastata tähän: kolmannella vuodella ne alkavat ja koko opiskelun tyyli muuttuu. Jälkeenpäin 
ymmärtää todella, miten tärkeät ensimmäiset kaksi vuotta opinnoista ovat. Siinä luodaan perusta kaikelle, mitä 
kliinisessä vaiheessa opitaan. On täysin mahdoton ajatus yrittää ymmärtää kompleksia patologiaa tai sisätauteja, 
ellei ole ymmärtänyt fysiologiaa. Latvian yliopistosta saa todella vahvan teoriapohjan, ja kun koko tutkinto on 
englanniksi, niin ulkomaalaisten potilaiden vastaanottaminen Suomessa on helpompaa. 

Latvian yliopiston lääketieteellisessä ei ole yhtä päärakennusta, missä aina olisimme.  Olemme joka päivä eri 
rakennuksissa, mutta onneksi kaikki ovat aivan keskustan lähettyvillä. Käytämme yliopiston päärakennusta, 
anatomian ja patologian laitosta, biologian ja kemian laitosta sekä kauppatieteiden rakennusta eri aineisiin. Olen 
pitänyt paljon tästä mallista, koska päivät ovat erilaisia ja rutiinia ei pääse muodostumaan. Kliinisessä vaiheessa 
käytämme eri sairaaloita Riiassa riippuen siitä, mitä kurssia käymme. 
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Professorien taso ja opetuksen laatu on hyvin vaihtelevia. Jotkut ovat mielettömän hyviä ja alansa huippuosaajia, 
siinä kun taas osa todella huonoja, ja olisivat voineet jäädä eläkkeelle jo kauan sitten. Onneksemme kaikkein 
tärkeimmissä aineissa olemme saaneet hyvät professorit. Totuus on kuitenkin se, että 90 % työstä on tehtävä 
kotona. Asiat voivat olla monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä ja kokeisiin on paljon ulkoa opeteltavaa. 
Professorien englannin kielen taito on vaihtelevaa, mutta pääosin kuitenkin ymmärrettävää.  

Klinikalla ollessa käytetyt kielet ovat pääosin latvia ja venäjä. Englantia pääsee puhumaan vain harvoin eli sen 
varaan ei potilaiden kanssa keskustelua voi jättää. Itselläni kävi hyvin ja opin latvian kielen perusteet nopeasti ja 
pärjään klinikoilla itsenäisesti. Kaikille uusille opiskelijoille suosittelen lämpimästi jomman kumman kielen 
opiskelua, niin saa käytännön opinnoista kaiken irti. Välillä käy myös niin, että saamme pelkästään venäjää 
puhuvan potilaan. Luokallamme on kolme venäjää puhuvaa, jotka tulkkaavat muille tarpeen tullen.  

Monet ovat varmasti miettineet, onko lääketieteellisessä akateemista vapautta. Todellisuudessa sitä on todella 
vähän. Käytännön tunneilta ei voi olla pois ja luennoilla on oltava 75 % ajasta. Jos joutuu olemaan käytännön 
tunnilta pois, niin se on käytävä uudestaan myöhemmin sisään. Parasta hyvän menestyksen kannalta on käydä 
niin paljon tunneilla kuin mahdollista. Ei jää mitään tehtäviä tekemättä ja opinnot pysyvät hyvin otteessa. 

Riika on opiskelukaupunkina mainio. Yhteydet Suomeen ovat hyvät ja suoria lentoja Helsinkiin on päivittäin 
ainakin 7 kappaletta.  

Oikein hyvää kevään jatkoa ja nähdään Riiassa. 

 

Terveisin, 

Atte Laurila, LU 6. lukukausi 
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Työskentelin sairaalalääkärinä (tekstissä usein vain lääkäri) Laakson Sairaalassa Helsingissä 4. opintovuoden 
jälkeen kaksi kuukautta. Ennen töiden alkua ihmettelin, miten se voi onnistua. Laakson sairaala, joka on Helsingin 
kaupungin sairaala, ei hoida yhtä vaativia potilaita kuin yliopistollinen sairaala HYKS, vaan se on niin sanottu 
tukisairaala. Jos vanhukselle tulee tarve akuuttiin sairaanhoitoon hän menee Helsingissä Haartmanin sairaalan 
poliklinikalle, joka kuuluu Meilahden sairaalaan (HYKS). Potilas tutkitaan siellä, saa hoitoa, ja viettää 
vuodeosastolla muutaman yön mikäli tarvetta on. Kun akuutti taudin vaihe on ohi, potilas kotiutuu. Jos potilas ei 
pärjää vielä kotioloissa, mutta ei myöskään tarvitse yliopistollisen sairaalan korkeatasoista hoitoa, potilas 
lähetetään tukisairaalaan.  

Osastoni Laakson sairaalassa oli sisätautien osasto 25:lla potilaspaikalla. Yleensä potilaat olivat vanhuksia. 
Seniorilääkärinä toimi venäläistaustainen sisätautien erikoislääkäri, joka vastasi kolmesta 25:n potilaan osastosta. 
Jokaisessa kolmessa työskenteli yksi kandi/sairaalalääkäri. 

Sain ns. pehmeän laskun työhön. Ensimmäisen viikon sain seurata edellistä kandia samalla osastolla. Aloin 
tutustua lääkärin rutiineihin ja käytäntöihin. Päivä näytti tältä: 

1. Aamulla lääkärin pitää hyväksyä farmaseutin lääketilaukset osastolla (katsoa onko mitään hullua 
tilauksessa). 

2. Jos osastolle on tullut uusia potilaita edellisenä päivänä, pidetään aamupalaveri, jossa on mukana lääkäri, 
sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ehkä vielä sosiaalityöntekijä. Käydään tervehtimässä 
potilasta ja kysellään vointia ja vaivoja. Lääkäri käy myös erikseen tutkimassa potilaan: sydänäänet, 
keukot, vatsan palpointi + suoliäänet, peripheral edema check, lyhyt neurologinen ja psykiatrinen status. 
Siihen menee aikaa noin 5-10 min. Lääkärin pitää sanella/kirjoittaa jokaisesta uudesta potilaasta tuloteksti 
tietojärjestelmään (Pegasos). Tulotekstiin kuuluu tulosyy, anamneesi, nykytila, suunnitelma ja lääkitys. 
Lisäksi lääkityksestä on kirjoitettava toimenpidepyyntö sairaanhoitajalle tietojärjestelmään (taski).  

3. Osastokierto alkaa noin kello 9. Kaksi kertaa viikossa seniorilääkäri on mukana kierrolla, kaksi kertaa 
ainoastaan sairaalalääkäri sekä sairaanhoitaja. Kun kierto käydään, lääkärin pitäisi muistaa potilaan 
asioista pääkohdat. Rullattava tietokone on myös mukana kierrolla ja siitä pystyy lukemaan esim. potilaan 
tulotekstiä, potilaan viimeisiä lähetteitä, viimeisiä labratuloksia ja muita tutkimustuloksia, esim. 
röntgenkuvalausuntoja.  

4.  Yhtenä päivänä viikossa kiertoa ei pidetä, silloin pidetään osastopalaveri. Palaverissa on mukana 
seniorilääkäri, sairaalalääkäri, fysio- ja toimintaterapeutti, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijä. Palaverin 
tarkoituksena on käydä kaikki potilaat läpi ja miettiä miten jatkohoito järjestetään. Esitetään tavoite potilan 
kotiutumiselle ja yritetään selvittää, mitkä asiat ovat sen esteenä, tai jos kotiutuminen ei tiimin mielestä 
enää ole mahdollista, päätetään kirjoittaa anomus kunnalle ympärivuorokautisen hoitopaikan saannille. 
Tähän hakemukseen tulee lausunto sairaanhoitajalta, sosiaalityöntekijältä ja lääkäriltä. Lääkäri katsoo 
myös, mitä terapeutit ovat lausuneet. Ympärivuorokautisen hoitopaikan saanti on todella vaikeaa.  

5. Iltapäivällä pitää kirjoitta tietojärjestelmään kaikki asiat, joita kierrolla on sovittu. Kaikki lähetteet, 
labrapyynnöt, lääkemuutokset ja muut hoito-ohjeet. Tähän menee useampi tunti. Nopea lääkäri on tehnyt 
osan taskeista jo kierron aikana, onhan tietokone auki koko ajan. 

6. Iltapäivällä alkaa osastolla vierailuaika. Se tarkoittaa sitä, että omaiset haluavat keskustella lääkärin kanssa 
ja kysyä potilaan voinnista, tutkimustuloksista ja hoitosuunnitelmasta. Lääkärin pitää käydä läpi myös 
soittopyyntölistaa ja soittaa potilaiden omaisille. 

7. Aina, kun osastolta lähtee potilas pois, epikriisi jatkohoito-ohjeineen ja lääkereseptit pitää kirjoittaa. 
Päivässä osastolta saattaa poistua yhdestä kolmeen potilasta, saman verran tietenkin myös tulee uusia. 

8. Iltapäivällä lääkärin pitää, mikäli tarvetta, konsultoida muiden erikoisalojen lääkäreitä sellaisessa 
tapauksessa, jossa seniorillakaan ei ole varmaa vastausta ongelmatilanteessa. Itse konsultoin esim. 
infektiolääkäriä antibiottihoidoista eri tulehdustilanteissa, kardiologia, geriatria, neurologia, ortopedia ja 
endokrinologia. 

Sairaalalääkärinä Helsingissä 
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9. Potilaille, jotka käyttävät Marevania, täytyy annostella lääke seuraavien päivien tai viikkojen ajaksi INR-
arvon mukaan. 

10. Kotiin pääsin lähtemään ensimmäisenä kuukautena noin klo 19 aikoihin. Seuraavana kuukautena 
aikaisemmin, jopa jo sovittuna kellonlyömänä 15.45. Onneksi minulla oli apuna amanuenssi , joka auttoi 
minua pääasiassa epikriisien kirjoittamisessa. Puhelinyhteydessä olin senioriin päivittäin. 

Haastavinta työssä oli lääkkeiden kauppanimien yhdistäminen lääkeaineisiin, lääkeaineiden muistaminen, 
potilasjärjestelmän käyttäminen ja tiedon hakeminen eri järjestelmistä – jos potilas oli ollut hoidossa 
yliopistollisessa sairaalassa, tiedot eivät olleetkaan Pegasoksessa. Potilaan yleistilan ja hoidontarpeen 
hahmottaminen tietokantoja selaamalla oli haastavaa, koska tietoa useista potilaista oli valtavasti. Joillakin 
potilailla oli yli 1000 tekstiä Pegasoksessa. Sitten, kun käytävällä piti nopeasti ottaa kantaan johonkin ongelmaan, 
usein tuntui että kaikki tieto kaatuu päälle. Käytännön kokemusta olisi pitänyt olla esim. kanyylin laittamisesta 
potilaille, joilla ei suonet olleet näkyvissä. Jos sairaanhoitaja ei onnistunut toimenpiteessä hän kääntyi lääkärin 
puoleen, jolla tässä tapauksessa oli vähemmän kokemusta kuin sairaanhoitajalla.  

Kaiken kaikkiaan olen vaativaan kokemukseen tyytyväinen. Päivät olivat vauhdikkaita ja hauskoja. Oli jännää olla 
lääkärin takissa ja selittää potilaan tilaa potilaalle ja tämän omaisille.  

 

Teksti: Erkko Välimäki, RSU 10. lukukausi 
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Ensimmäinen terveyskeskuskesä 
Kello on puoli kymmenen aamulla, jalassa on tuliterät mustat crocksit ja ensimmäinen potilas odottaa oven takana. 
Ensimmäinen työpäivä terveyskeskuksessa on  juuri alkamassa. Mielessä pyörii kaikki viiden vuoden aikana 
opitut tiedot, olo on jännittynyt mutta odottavainen. Aamuun on sisältynyt jo potilastietojärjestelmän opettelua, 
vastaanoton seuraamista ja taloon tutustumista. Tieto siitä, että tulen koko kesän työskentelemään itsenäisesti, 
vaikkakin seniorilääkärin valvovan silmän alla, on kutkuttava.  

Ensimmäisen terveyskeskuskesäni työskentelin Helsingin kaupungilla Laajasalon terveyskeskuksessa. 
Kesätyöhakemuksen olin lähettänyt Helsingin kaupungin rekrytointiin, josta tarjottiin paikkaa Laajasaloon. Olin 
innoissani, nimittäin työmatkaa kyseiselle terveyskeskukselle kertyi kävellen 15 minuuttia.  Kävin tutustumassa 
taloon ja tapaamassa tulevia työkavereita ensimmäisen kerran noin puoli vuotta ennen töiden aloitusta. 
Seniorilääkärinäni talossa toimi Laajasalon terveyskeskuksen ylilääkäri.  

Terveyskeskuksessa vastaanotin potilaita omassa huoneessani,  ja mikäli kysyttävää tuli, sain aina ottaa yhteyttä 
seniorilääkäriini, joka aina yhtä ystävällisen asiallisesti vastasi kysymyksiini ja auttoi haastavissa tilanteissa.  
Koskaan ei tullut hetkeä, että en olisi saanut apua, jos sitä tarvitsin. Laajasalon terveyskeskuksessa on käytössä 
lääkäri-hoitaja-parit, ja tämä toimi mielestäni ainakin kyseisessä terveyskeskuksessa hyvin. Päivystävä 
terveydenhoitaja oli korvaamaton apu terveyskeskuksessa, jossa ei ollut laboratoriota samassa rakennuksessa.  

Työpäivä koostui muutamasta pidemmästä 30 minuutin kiireettömästä vastaanottoajasta, mutta pääosin ajat olivat 
akuuttiaikoja, jotka jaettiin takaisinsoittoperiaatteen mukaisesti saman päivän potilaille. Akuuttiajat olivat 20 
minuutin mittaisia. Aikatauluissa pysyminen olikin aluksi haastavaa, nimittäin tuohon 20 minuuttiin oli 
sisällytettävä anamneesin ottaminen, potilaan tutkiminen, diagnoosin teko, mahdollisten reseptien kirjoitus, 
potilaan ohjeistus sekä tekstin kirjaaminen koneelle.  

Terveyskeskustyössä pidin paljon siitä, että potilailta sai palautetta työskentelystä välittömästi.  Tuntui todella 
hyvältä kun potilaat pyysivät saada minut omalääkärikseen, sillä silloin koin, että olin voittanut potilaan 
luottamuksen puolelleni. Asiakaskunta koostui vastasyntyneistä vauvoista aina yli 90-vuotiaisiin ikäihmisiin. Ja  
sanotaan, että terveyskeskuksessa näkee kaikkea, niin tottahan se on! Aamulla töihin tullessa ei voi tietää millainen 
päivä on tulossa, ja se juuri innoitti tässä työssä.  Kun työpäivän jälkeen lähdin kotiin, pystyin jättämään työasiat 
töihin ja viettämään illat ja viikonloput kuten itse halusin.  

Kokemus oli kokonaisuudessaan niin hieno ja miellyttävä, että päätin palata samaan paikkaan töihin myös tänä 
kesänä, joten pitääpä kaivaa nuo nyt jo paljon kokeneet crocksit kaapista, nimittäin tänä kesänä ollaankin sitten 
töissä jo ihan oikeana lääkärinä! 

 

Teksti: Sonja Panigrahi, RSU 12. lukukausi 
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Mitä valmistumisen jälkeen? 
Pelkkää hyvää! Ei voi kuitenkaan kiistää, etteikö olisi ikävä opiskelijaelämää, ystäviä, chillailua Riian kahviloissa, 
aikaisin alkavaa kevättä ja merenrantalenkkejä eli aika on jo näin pian kullannut muistot Latviasta. :) 

Heti valmistumisen jälkeen oli hetken ”takki aika tyhjä”, eikä oikein käsittänytkään mitä oli juuri saavuttanut, 
mutta toisaalta kuusi vuotta opiskelua onkin vasta alkua kaikelle. 

Valviran ohjeistusten mukaisesti valmistumispäivän jälkeen on kuukausi aikaa tehdä töitä kandina ja toimittaa 
tuona aikana todistukset ja viralliset käännökset Valviraan käsiteltäväksi. Meillä paperityöt sujuivat nopeasti ja ns. 
pakkolomaa  (= et ole enää se ”1kk-postgraduation armonaikakandi ”, mutta et myöskään vielä Valviran 
virallistama lisensiaatti) oli vain yksi työpäivä. Töiden suhteen olemme olleet erittäin hyvässä asemassa. Töitä ei 
ole tarvinnut hakea, vaan eri työnantajat ovat soitelleet perään ja olemme saaneet valita ns. parhaat päältä. 
Luksusta, ja täytyy vaan toivoa, että näin jatkuukin.  

Tällä hetkellä työnantajana on Wiitaunioni Keski-Suomessa, sijantina terveyskeskukset Viitasaarella sekä 
Pihtiputaalla. Työnantajan joustavuus näkyy mm. siinä, että olemme saaneet itse muokata työajat sekä valita 
haluamamme työnkuvan. Perus vastaanottotyön lisäksi työpäivät täyttyvät mm. äitiys- ja lastenneuvola- sekä 
päivystysvuoroista. Työyhteisöön kuuluu seniorien sekä työterveyslääkärien lisäksi yhteensä kuusi vastaavassa 
asemassa olevaa erikoistuvaa nuorta lääkäriä ja meille onkin järjestetty jokaviikkoinen ”euromeeting”, jossa 
konsultoidaan senioriamme, käydään porukalla läpi hankalimpia keissejä sekä päivitetään infoa koulutuspäiviltä 
jne. Teemme kolmepäiväistä viikkoa ma-ke 8:00-20:20 eli kolmessa päivässä tehdyt viikon tunnit takaavat 
loppuviikon vapaat ja mahdollisuuden tehdä töitä kauempaakin käsin. Paljon parjattu tk-työ onkin näyttänyt 
parhaat puolensa monipuolisuudessaan ja palkkakin on varsin kilpailukykyinen. Ei voi kuin suositella. 

Erikoistumissuunnitelmia on, tosin erikoistumisala on vaihtunut moneen kertaan sekä opiskelujen, manujen ja 
valmistumisen jälkeen, emmekä koe tätä lainkaan ongelmaksi. Latviassahan kandi, joka ei tiedä tulevaa 
erikoisalaansa jo opiskelujen alkuvaiheessa on lähinnä ”total failure”. 

Vaikka vuodet Latviassa eivät ole niitä helpoimpia niin hyvää kannattaa odottaa ja satsata tulevaisuuteen. Olette 
itse vastuussa siitä, minkälaisen tietotaidon ehditte kartuttaa perusopintojen aikana ja koska käytännöntaitojen 
oppiminen oli ainakin LU:n puolella miltei täysin omalla vastuulla, kannattaa manuja suorittaa mahdollisimman 
monilla erikoisaloilla ja olla aktiivinen oppija. Asenne ratkaisee. Kuusi vuotta meni jälkikäteen ajateltuna todella 
nopeasti, joten nauttikaa opiskeluajasta ja tehkää Riian vuosista unohtumattomat! 

Menestystä opintoihin ja tsemppiä kevään loppurutistukseen, etenkin tulevan kevään tuleville valmistujille! 
Juhlikaahan maltilla. ;) 

 

Teksti: Maija Hynninen ja Mikko Aho 
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Sitsit 2014 
Katsoessani peilistä mustassa puvussa takaisin tuijottavaa komistusta en voinut olla miettimättä, kuinka 
ensimmäiset sitsit tulisivat sujumaan. Teekkari-ystäväni olivat auliisti nauraen selostaneet heidän ensimmäisiä 
sitsejään, etenkin niiden jälkimaininkeja, tuskallisen yksityiskohtaisesti. Luvassa olisi paljon alkoholia, sitäkin 
enemmän laulettavaa ja hauskanpitoa. Matkani kohti juhlapaikkaa sisälsi syrjähypyn etkopaikalle, sillä 
harhaisessa mielessäni luulin ettei sitseillä olevan ruoka- ja alkoholi-tarjonta riittäisi tyydyttämään sitsaushaluani... 
Voi kuinka väärässä voi ihminen ollakkaan. 

Lyhyesti, mitä sitsit ovat ja mikä oli illan tiedossa oleva suunnitelma: sitsit on akateeminen pöytäjuhla, joissa 
syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa seurataan myös ohjelmaa. Sitsit ovat 
osa yliopisto-opiskelija elämää. Pukukoodi sitseihin oli miehillä puku ja naisilla pikkumusta, juhlijoille oli 
nimikoidut istumapaikat pöydistä. Miehet ja naiset sijoitettiin istumaan siten, että sitsaajan vierustoverit ja 
vastapäätä istuva olivat vastakkaista sukupuolta. 

Etkot olivat vanhassa kaupungissa, vain parin korttelin päässä itse juhlapaikasta. Paikallaolijoiden tyylikäs 
pukeutuminen helpotti illan tunnelmaan asettumista etko-juomien tyhjentyessä ja naisten tälläytyessä yhä 
edustavampaan juhlakuntoon. Kaiken ollessa valmiina värikäs juhlaseurue lähti matkaan kohti FG Royal hotellia, 
minne saavuttaessa näky oli mitä juhlallisin; pitopöytä nimikoiduin istumapaikoin tunnelmallisessa 
valaistuksessa, ikkunoista siintäen Riian siluetti auringon laskiessa, ruuan tuoksu keittiöstä sekä tarjoilijat 
viinipulloineen odottamassa sitsien alkamista. 

Tervetuliais- ja läpikäynti-puheiden jälkeen pöytään saapuivat ensimmäiset viinilasilliset. Lauluja laulettiin, laseja 
kilisteltiin ja hetken päästä pöydällä ollut alkuruoka vietiinkiin kun samalla tyhjentyneet viinilasit täytettiin 
uudelleen. Puheensorina täytti pöydän aina laulujen lakatessa, vierustoverit vaihtaen kuulumisia keskenään ja 
välillä eksyessä ottamaan haarukallisen ruokaa ennenkuin taas oli laulun sekä lasien kilistelyn aika. 
Auringonlasku muuttui iltaruskoksi, joka viinin virratessa ja naurun kaiutessa hotellin käytävillä muuttui yöksi, 
kun suomalaiset lääkisopiskelijat unohtivat hetkeksi arkiset murheensa ja keskittyivät toistensa iloitsevaan hyvään 
seuraan. 

Kellon lyödessä kaksitoista olivat sitsaajat ovista ulkona Riian raikkaassa kevätyössä. Yhdessä tuumin osa 
juhlijoista suunnisti jatkoille vanhaan kaupunkiin, allekirjoittanut totesi askel horjuen oman sängyn olevan hänen 
jatkopaikkansa, mikä näin jälkiviisaana oli paras päätös koko iltana. Aamun koittaessa ’’kevyessä’’ 
aamukohmeessa totesin sitsien olleen, näin ensikertalaiselle kuin mitä olin, mitä mainioin kokemus. Innolla 
odottaen seuraavaa kertaa, kun voin kaivaa pukupussin sisältä juhlatamineeni. 

vita non est vivere sed valere vita est 

Kuva: Etkoilla oli kiire aloittelemaan 
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Kuva: Toni vitsailemassa 

Kuva: Sitten laitettiin ääni koreaksi 

Kuva: Jaa-a… 

Teksti ja kuvat: Vili Pehkonen, RSU 2. lukukausi 
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Minulla oli ilo ja suuri kunnia päästä haastattelemaan kahta suomalaista urheilijaa, jotka molemmat opiskelevat 
RSU:ssa lääketiedettä ja pelaavat RSU:n yliopistojoukkueessa salibandyä 2-divisoonassa. Toinen heistä on jo 
viimeisen vuoden opiskelija Sakari Lähdesmäki ja toinen toista vuotta lopetteleva Otto Raassina. Kysyin heiltä 
molemmilta seuraavia kysymyksiä, jotta pääsisimme tutustumaan meidän huippu-urheilijoihimme hieman 
paremmin. :) 

 

Pelipaikka:  

Sakke: laitahyökkääjä (kaikki muut paitsi veskarina hoituu) 

Otto: laitapakki 

 

Vahvuudet:  

Sakke: laukausvoima 

Otto: paljon massaa sekä avoin katse tulevaisuuteen 

 

Heikkoudet:  

Sakke: tarkkuus, kaksinkamppailut 

Otto: liikaa massaa ja tästä johtuva hitaus, turhautuneisuus, kaikki ympärillä vellovat ajatukset  

 

Kerro itsestäsi enemmän, jotain mitä sinusta ei muut tiedä? 

Sakke: Kävin lämminhenkisen keskustelun Ruotsin kuningattaren kanssa ja olen ollut aikoinani 
huippusuunnistaja sekä kitaristi vuoden verran. 

Otto: Minulla on ollut juoksijan polvi. 

Salibandya Riiassa 
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Mitä on salibandy sinulle ja kuinka kauan olet harrastanut sitä? 

Sakke: Säbä on minulle rakas laji ja olen harrastanut sitä vuodesta 1995. Vauhdikas pallopeli niille, jotka eivät 
pärjänneet lätkässä. 

Otto: Salibandy on joukkuepeli, jossa erotetaan jyvät akanoista. Olen harrastanut lajia kauan. Lajilla on minulle 
paljon merkitystä, koska aloitin isä-poika sählyn 6-vuotiaana, ja jo silloin tiesin, että tästä harrastuksesta tulisi 
minulle harras ja rakas. Kuitenkin salibandy ei ole ollut oma lajini, vaan yläasteen ja lukion aikana tennis ja 
sulkapallo. Jalkapallo on ollut lähellä sydäntäni vuodesta 1996 eteenpäin vuoteen 2003. Olen ollut Pohjanmaan 
maajoukkueleirillä Kuortaneella kahteen kertaan. 

 

Miten koet Latvian salibandytason Suomeen verrattuna? 

Sakke: Taidollisesti melko hyvänä, mutta taktisesti huomattavasti jäljessä kotimaan tasoa. Parhaimmat 
liigajoukkueet saattaisivat juuri ja juuri roikkua Suomen salibandyliigassa tai ykkösdivisioonassa. Omat rahkeeni 
eivät olisi Suomen liigatasolle riittäneet, mutta täällä taitoni ovat riittävät. 

Otto: Samma på svenska, eli samoin kuin Saken sepustus. 

 

Miten olet saanut yhdistettyä opiskelun ja harrastuksen? 

Sakke: Vaihtelevasti ja välillä olen havainnut, että prioriteetit opiskelun tärkeyden suhteen ovat jääneet unholaan 
verrattuna harrastuksien harrastamiseen. 

Otto: Vaikka olenkin toisen vuoden opiskelija, ja kuten tiedätte tämä opiskelu on aika rankkaa, niin olen silti 
kyennyt sisällyttämään salibandyn sekä seurustelunkin tähän samaan sumppuun. 

 

Terveiset Rislolle? 

Sakke: Vaikkakin opiskelut ovat ykkösprioriteettina lääketieteenopiskelijalle mielestäni on silti erittäin tärkeää 
myös vapaa-ajalla nollata hieman tilannetta. Niin aktiviteetit, kuten salibandy, voivat olla erittäin päteviä 
tasoittamaan opiskelutahtia. 

Otto: Nyt aktiivisesti skauttaamaan niitä salibandyn pelaajia meidän yliopiston joukkueeseen, sillä Sakke on 
lähtemässä haneen ja olen jäämässä viimeiseksi mohikaaniksi. Pelastakaa minut, kiitos! 

 

Teksti ja kuvat: Yrjö Lähteenlahti, RSU 4. lukukausi 
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Teddy Bear Hospital in Riga 
The “Teddy Bear Hospital” (TBH) is a project for 3-6 year old children what aims to familiarize children in a 
friendly and pleasant atmosphere with the situation in a hospital and take children’s fear of physicians. It also 
works as a good opportunity for medical students to work with children. In TBH children take their “sick” teddy 
bear or doll patients to the doctor’s appointment. There the teddy bear doctors played by medical students do 
physical examinations (e.g. palpation or auscultation), order further tests (as blood tests or X-rays) and give 
treatments (e.g. “medicine” sweets from “TBH-Pharmacy”) to the teddy bear patients. Most often teddy bears have 
fractures of legs and arms or pain in the stomach or head. 

In Riga the 3rd and 4th Teddy Bear Hospitals took place on 13th November, 2013 and 1st April, 2014 in International 
School of Latvia. All the children study in English so the communication with them was rather effortless. Wasifa 
Butt, President of the International Students’ Association, studying medicine on 10th semester in RSU, was one of 
the team organizing the project in Riga: “Right before Christmas 2012 the ISA board and a couple of active Latvian 
students decided to come together and arrange the Teddy Bear Hospital event, and little did we know that this 
small project would grow to be such a huge success among RSU International students and even some LU students 
who we allow to join us. The project has its origin in Sweden and is very successful in Medical universities all over 
Europe.  

The aim is to reduce the fear of the white coat among school children by creating a safe and friendly environment 
where the kids can bring their teddy bears who will be the patients, and we medical students can play teddy-
doctors, together with the children. 

The 1st of April during the current semester, the ISA put together the 4th Teddy Bear Hospital event, with the help 
of our Latvian coordinator and our head of academic affairs, Yrjö Lähteenlahti. Around 50 students registered and 
participated, and the feedback has been great as always!  

Our photographer Niels Rudnik covered the event, and put out some amazing pictures that the participants have 
used as fun profile pictures on Facebook, and that we will use for our upcoming events.  

TBH has now become a bi-annual event for the ISA board, and we will continue with this event in the foreseeable 
future.” 

The 5th Teddy Bear Hospital in Riga can be expected to be organized during the autumn semester 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Eva Tuuppa, RSU 2. lukukausi 

Kuva: NR Photography, Niels Rudnik 

Lähde: Teddy Bear Hospital. 2013. IFMSA International Federation of International Students’ Association. URL: 
www.ifmsa.org > Database > Official Projects & Activities of IFMSA.  
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Suolet ry:n Vuosijuhlat 
Perjantaina 11.4.2014 oli aika hypätä bussiin ja suunnata sateen saattelemana kohti Viron sivistyksen kehtoa, 
Tarttoa. Harteilleni laskettiin vastuu RiSLO:n edustuksesta Suolet ry:n vuosijuhlissa ensimmäistä kertaa. 
Tanssikengät oli täten kaivettu esiin naftaliinista ja koinsyömä edustuskravatti oli prässätty edustuskuntoon, enää 
vain puuttui omakohtainen selvitys Tarton eläinlääkäriopiskelijoiden koko Baltian kattavasta maineesta hurjina 
juhlijoina.  

Bussimatka Riiasta Tarttoon taittuu melko miellyttävästi neljässä tunnissa kolmen pysähdyksen taktiikalla. 
Matkanvarrella verkkokalvoja hyväilevät vehreät metsämaisemat ja sympaattiset neuvostoaikaiset puuhökkelit. 
Tarton linja-autoasemalla puhaltavat jo varsin kotoisat tuulet, R-kioskin kulmalla kodittomat herrasmiehet 
virittelivät äänihuuliaan ja paikallinen nuoriso hieroi yön toimintasuunnitelmaa hampurilaisravintolan pihalla. 
Illan hämärässä suunnistin hotelliini, joka sijaitsi aivan Tarton keskustassa. Viihtyisän hotellihuoneen lisäksi 
väsynyttä matkaajaa ihastuttivat suomenkieliset tv-kanat, erityisesti kymppiuutisten iltakevennys Mika 
Tommolan nokkelien kommenttien tähdittämänä oli vain lähtölaukaus hauskalle viikonlopulle. 

12-vuotias Suolet ry järjesti  vuosijuhlansa varsin kauniissa Eesti üliõpilaste seltsin juhlasalissa. Ilta alkoi cocktail-
tilaisuudella ja tutustumisella paikallisiin kandiseuroihin TaSLO:on ja Suolet ry:hyn, sekä Tartossa suomalaista 
kulttuuria vaalivaan osakuntaan  Fraternitas Fennicaan. RiSLO muisti varhaisessa teini-iässä olevaa Suolet ry:tä 
rohkaisevalla puheella ja pullollisella Black Balzamia, sillä yrttiliköörillä on hyvä aloittaa nuoruuden uhmakkaat 
taistot tulevia haasteita vastaan.  

Iltajuhla oli muistojen, puheiden ja laulujen ilotulitusta. Pöytäseurani oli mitä mainiointa juhlaseuraa, nimittäin 
hauskoja tarinoita ja naurua riitti Entrecôteen jäähtymiseen asti. Illallisen päätteeksi hyvin järjestetty taksikyyditys 
johdatti tanssinjanoisen juhlakansan kohti paikallista tanssiravintola Vildeä. Sihijuoma virtasi ja tanssikengät 
kuumuivat aina yön pikkutunneille asti, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Muutaman tunnin yöunien 
rohkaisemana suuntasin kohti Tampere-majaa ja silli-aamiaista, joka oli allekirjoittaneen pelastuksen keidas 
keskellä henkistä hiekkamyrskyä. Silli-aamiaisen myötä oli aika sanoa hyvästit ja kiittää kauniisti onnistuneista 
vuosijuhlista. 

Hieno reissu ja tulipahan tehtyä! Uskon, että yhteistyö Tarttoon päin jatkuu ja kasvaa tulevien vuosien saatossa. 
Kiitos vielä Suolet ry:lle mahtavista juhlista! 

 

Teksti ja kuva:  Matti Karinen, RSU 7. lukukausi 
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