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Uraa ja 
unelmia

Tarjoamme mielenkiintoisia työmahdollisuuksia lää-
ketieteen opiskelijoille sekä valmistuville lääkäreille 
eri puolilla Suomea! Etsit sitten sijaisuutta kesäksi, 
päivystyksiä, terveyskeskustyötä, erikoistumispaik-
kaa tai vaikkapa yleislääkärin yksityisvastaanottoa 
- meillä on sinulle töitä!

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää:
Teija Santala, rekrytointijohtaja

p. 040 582 9111, teija.santala@pihlajalinna.fi

pihlajalinna.fi

/meille-toihin

www.pihlajalinna.fi • www.dextra.fi

Pihlajalinna-konserni on suurin kotimaisessa omistuksessa oleva yksityinen 
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja. Konserni tuottaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille sekä julkisyhteisöil-
le lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla sekä sairaaloissa 
ympäri Suomen. Pihlajalinna-konserni työllistää yhteensä yli 4500 sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaista. Pihlajalinna on listattu Helsingin pörssissä.
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Pääkirjoitus 

Rakas RiSLO, rakkaat Lapsus Calamin lukijat, 
 
Tämä on viimeinen pääkirjoitukseni. Minulla on ollut suuri ilo ja kunnia olla mukana seuraamassa pienen 
kandiseuramme kasvua ja olla omalta osaltani kirjoittamassa sen menestystarinaa Lapsus Calamin sivuille 
näiden kuluneiden kolmen ja puolen vuoden aikana, jolloin olen RiSLOn hallituksen päätoimittajan virkaa 
toimittanut. Näiden vuosien aikana me, Riian suomalaiset lääketieteen opiskelijat, olemme päässeet maailman 
kartalle – tai ehkei ihan, mutta ainakin Suomessa meillä on ollut paljon näkyvyyttä eri medioiden, lehtijuttujen 
ja RiSLOn hallituslaisten ja muiden jäsenten edustuksen kautta; 
jäsenmäärämme on myös kivunnut jo yli 220:een (vertaa ~60 
opiskelijaa kun itse aloitin syksyllä 2013!). 
 
Suomessa meidät tunnetaan ahkerina ja oma-aloitteisina 
amanuensseina, kandeina, ja valmistuneina lääkäreinä, joilla on 
motivaatio korkealla tehdä, nähdä ja oppia – eikä ihme, 
olemmehan maksaneet astetta kovemman hinnan 
unelmastamme tulla lääkäreiksi. Korkeiden lukukausimaksujen 
lisäksi olemme jokainen joutuneet jättämään perheemme, 
ystävämme ja kotimaamme taakse ja muuttamaan valtioon, josta 
ainakaan minä en aiemmin olisi osannut edes uneksia tulevana 
opiskelumaanani. Omalla kohdallani Latvian elämäntyyliin 
sopeutuminen kesti hetken, jos toisenkin, mutta olen löytänyt 
paikkani täällä ystävieni ja kurssikavereiden keskuudesta ja olen 
siitä joka päivä kiitollinen.  
 
Kaiken kaikkiaan, opiskelut ovat vaativia ja tiukan 
opetuskulttuurin myötä nahka on ns. parkkiintunut – pienestä 
kritiikistä emme ole tämän koulun jälkeen enää moksiskaan. 
Preklinikassa opiskelutahti on kova ja paineensietokykyä koetellaan pitkäkestoisesti – tämä valmistaa 
erinomaisesti valmistumisen jälkeiseen työelämään, sillä lääkärin tulee oppia sietämään epävarmuutta ja 
toimimaan kylmän viileästi paineen alla tiukankin paikan tullessa. Näin kandivaiheessa olen kiitollinen siitä, 
että jaksoin kärsivällisesti kuluttaa kirjaston penkkejä vuodesta toiseen (vaikka usko meinasi joskus Groman 
embryologian tunneilla loppuakin) – nyt vitosen kandina sisätautipäivystäminenkin sujuu lähes kivuttomasti, 
kun preklinikan perusteet ovat hyvin hallussa ja klinikkavaiheessa on myös jaksanut tehdä töitä. Ennen kuin 
huomaatte, tekin olette jo minun asemassani hoitamassa keuhkoembolia-, eteisvärinä- ja sepsispotilaita – älkää 
vajotko epätoivoon, vaan jaksakaa vain tehdä töitä unelmanne eteen! Pain and suffering will pay off. 
 
Nyt joululomalla keskittykää kuitenkin rauhoittumaan hetkeksi ja keräämään akkuja ensi vuoden haasteisiin – 
nukkukaa, syökää, paijatkaa lemmikeitä, käykää saunassa, viettäkää aikaa perheen ja ystävienne kanssa – 
väsyneenä ja burnoutin partaalla oleminen ei palvele ketään. Ottakaa siis omasta jaksamisestanne 
huolehtiminen tosissaan! Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2018! 
 
Viimeisen kerran, always yours, 
 
Eva Tuuppa 
RiSLOn päätoimittaja 2014-2017 

Kuva: Jarkko Karihuhta 
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Puheenjohtajan tervehdys 

Hyvät kollegat, rakkaat RiSLO-pallerot,  
 
On taas se aika vuodesta, kun Lapsus Calami ilmestyy – tällä kertaa merkkinä lähestyvästä joulusta ja uudesta 
vuodesta, jotka kuvastavat jälleen kerran hienosti suoritettua semesteriä. Osalle kollegoista tämä tarkoittaa 
konkreettista aamukamman loppumista, state examin suorittamista ja valmistumista lääkäriksi. Haluaisin 
onnitella näitä kollegoita, tulemme kaipaamaan teitä erityisen paljon – olette kaikki esimerkillisiä ihania 
ihmisiä ja olette tehneet paljon töitä unelmanne eteen. Toivotan onnea teille tulevaisuuteen! Tässä 
valmistumiserässä valmistuvat kollegat ovat olleet erityisen tärkeitä RiSLOlle – he ovat olleet aktiivisia jäseniä 
RiSLOn perustamisesta saakka. Osa on konkreettisesti ollut mukana yhdistystä perustamassa ja osa on ollut 
vuosia aktiivisesti mukana RiSLOn toiminnassa, sekä he ovat antaneet toiminnallaan merkittävän positiivisen 
kontribuution järjestöllemme. Yhdistyksemme syyskokous on päättänyt palkita ansioituneesta ja erityisen 
arvokkaasta toiminnasta RiSLOn kultaisella ansiomerkillä, sekä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi Laura 
Mustosen, Jenni Saleniuksen ja Mikko Kupilan. Kiitos edellä mainituille kollegoille pitkäjänteisestä ja 
merkittävästä panoksesta, jonka olette tehneet RiSLOn eteen.  
 
Vuosi 2017 on ollut merkittävä vuosi. Itsenäinen Suomi on täyttänyt 100 vuotta, ja RiSLO on täyttänyt 5 
vuotta. Olemme tämä vuonna juhlineet näyttävästi sekä RiSLOn merkkipäivää vuosijuhlissa, että Suomen 
merkkipäivää itsenäisyyspäivänä. Emme ole antaneet 95 vuoden ikäeron häiritä, vaan olemme tänä 
juhlavuonna tulleet lähemmäksi kotimaatamme Suomea täällä Latviassa. Haluaisin kiittää Suomen 
suurlähettiläs Olli Kantasta, sekä Suomen suurlähetystön muuta henkilökuntaa aktiivisesta työstä, joita he ovat 
tehneet meidän, suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden eteen. Haluaisin erityisesti osoittaa kiitollisuuteni 
suurlähettiläs Kantaselle hänen antamastaan avustaan hammaslääketieteen opiskelijoiden 
laillistumisproblematiikan ratkaisemisessa Latviassa, johon hän osallistui aktiivisesti ja tehokkaasti. 
Suurlähettiläs Kantasen panoksella oli mitä merkittävin ja painavin vaikutus Latvian valtionhallintoon ja siitä 
seuranneeseen positiiviseen lopputulokseen. Hän on näin ollen auttanut RiSLOn hammaslääketieteen jäsenten 
lisäksi myös kaikkia muita Latviassa opiskelevia ulkomaalaisia hammaslääketieteen opiskelijoita. 
Suurlähettiläs Kantanen on edistänyt Riian suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden asemaa myös 
järjestämällä Suomen suurlähetystössä tapaamisen Suomen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan 
kanssa. Ministeriä tapaamassa RiSLOn edustajina olivat itseni lisäksi varapuheenjohtaja Banafa, sekä 
hallituksesta Lövegren, Faqhiri ja Hipponen. Tapaaminen ministeri Mattilan kanssa oli lämminhenkinen. 
Keskustelimme ministerin kanssa lääketieteen koulutuksesta Latviassa, toimme esille, kuinka akateemisesti 
korkeatasoista lääketieteellisestä opetusta tarjotaan LU:n ja RSU:n lääketieteellisissä tiedekunnissa, sekä 
meidän yliopistollisissa keskussairaaloissa. Keskustelimme myös muista ajankohtaisista asioista.  
 
Opiskelijoidensa edunvalvonta on RiSLOn tärkein prioriteetti. Olemme olleet tänäkin vuonna aktiivisia tällä 
rintamalla. Olemme edistäneet sekä lääketieteen että hammaslääketieteen opiskelijoiden ajankohtaisia asioita. 
SML-edustajamme Susanna Luontola on ollut aktiivisesti mukana SML:n toiminnassa, sekä edustanut SML:ää 
NLY:ssä. Haluan ilmaista kiitollisuuteni Luontolalle hänen erinomaisesta työpanoksestaan, 
asiantuntevuudestaan, sekä 110 % sitoutumisestaan luottamustehtäväänsä – tämä on ollut erittäin arvokasta 
tänä edunvalvonnallisesti vaikeana vuonna. Olen nukkunut yöni hyvin, kiitos siitä Luontolalle. Ensi vuonna 
RiSLOn edustus SML:ssä kasvaa. Ylpeänä puheenjohtajana voin vain ylistää kollegoitamme, jotka tulevat ensi 
vuonna tekemään merkittävää työtä SML:ssä kaikkien lääketieteen opiskelijoiden eduksi. Olin itse paikalla 
SML:n syyskokouksessa Turussa, jossa ensi vuoden SML:n pääsihteeriksi valittiin Susanna Luontola, sekä 
hallitukseen ulkomaisten jäsenseurojen varsinaiseksi edustajaksi SML-edustaja Mikko Klemola. Tulen 
varmasti jatkossakin nukkumaan yöni hyvin, koska tiedän edunvalvonnan olevan hyvissä käsissä. Haluaisin 
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myös kiittää Tarton, Helsingin, Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun puheenjohtajakollegoitani hyvästä 
yhteistyöstä ja kollegiaalisuudesta tänä vuonna. Lisäksi haluan osoittaa erityiskiitoksen SML:n puheenjohtaja 
Inari Natrille ja pääsihteeri Anni Saukkolalle heidän vilpittömästä kollegiaalisuudesta, erinomaisesta 
opiskelijoiden eteen tehdystä työstä ja niin sanotun ”natrilaisuuden” implementoinnista SML:n toimintaan. 
Yhteistyö SML:n kanssa on ollut saumatonta. RiSLO on myös ollut aktiivisesti tekemisissä Suomen 
lääkäriliiton ja Valviran kanssa.  
 
Jäsenmäärämme on kasvanut paljon. Meitä on yli 230 RiSLO-palleroa, te olette kaikki aivan ihania. Olemme 
huomioineet tämän valitsemalla ensi vuoden hallituskokoonpanoon yhdeksän kollegaa. Yhdeksäs toimi on 
toinen tapahtumavastaava. Jatkossa tapahtumista tulevat vastaamaan siis kaksi kollegaa. Olen optimistisen 
varma, että RiSLO pystyy jatkossa tarjoamaan entistä monipuolisempaa vapaa-ajan virkistystoimintaa.  
 
1/2017 Lapsus Calamissa otin kantaa yhteishenkeen ja kollegiaaliseen käytökseen. Olen tarkasti seurannut 
tilanteen kehittymistä, sekä olemme hallituskollegoiden kanssa pyrkineet luomaan optimaaliset puitteet 
hyvälle ilmapiirille niin RiSLOn tapahtumissa kuin keskustelufoorumeissa. Olen myös pitänyt maaliskuisessa 
ylimääräisessä kokouksessa antamani lupaukseni. Lupasin tehdä kaikkeni yhteishengen eteen, sekä luvannut 
valvoa asiallista käytöstä. Olemme hallituskollegoiden kanssa myös ryhtyneet tarvittaviin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi. Lähestymme kohti uutta vuotta ja tilanne 
näyttää valoisalta.  
 
Juhlavuoden kunniaksi RiSLOlla on kaksi merkkipaalua, jotka jäävät ainejärjestömme historiaan. RiSLOn 
amazing, totally pähee laulukirja, sekä haalarit. Nämä olemme saaneet juhlavuoden kunniaksi teille tuomaan 
iloja ja muistoja. Kiitos kuuluu aktiivisille jäsenille, jotka osallistuivat laulukirjan tekemiseen, sekä 
haalaritiimin toimintaan. Kolmas merkkipaalu tämän vuoden RiSLOn historiassa on se, kun kohta eläköityvä 
pääsihteeri emerita Emmi Pohjola, tuo kerrassaan tajunnanräjäyttävä upea turkulainen nainen, piti puheen 
RiSLOn tapahtumassa. Kyseessä on siis 9.12.2017 järjestetyt RiSLOn pikkujoulut. Tähän on matkattu kaksi 
vuotta ja pitkälle on tultu vuoden 2015 syyskokouksen legendaariseksi lausahdukseksi jääneestä ”Öööö… 
Moi…. Mä oon Emmi”. Tämä lausahdus ja sydämet sulattava olemus toi Pohjolalle vaalivoiton ja avasi kahden 
vuoden uran RiSLOn pääsihteerinä. Olen kulkenut tiiviisti Pohjolan kanssa myös oman kahden vuoden 
matkani RiSLOn hallituksessa, ensin varapuheenjohtajana ja sitten puheenjohtajana. On ollut ilo nähdä, kuinka 
kahdessa vuodessa ihmisestä voi tulla varma esiintyjä, SOPO/KOPO-kriisien ratkaisija ja pätevä sadasta 
ihmisestä koostuvan lauman koordinoiva auktoriteetti. Yhdistyksemme Mauno Koivisto, siis 
varapuheenjohtaja Beatrice Banafa, on ollut tänä vuonna erityisen fundamentaalisessa roolissa, enkä olisi 
selvinnyt tästä vuodesta ilman Bean neuvoja, mielipiteitä, tukea ja toimia. Molempina vuosina hallituskollegat 
ovat olleet päätähuimaavia persoonia, olen ollut etuoikeutettu, koska olen päässyt tutustumaan heihin 
lähemmin, enkä vaihtaisi kokoonpanoja mistään hinnasta. Eläköidyn emeritus puheenjohtajaksi hyvällä ja 
levollisella mielellä, sillä RiSLO jää hyviin käsiin – upean sirkustirehtöörin lisäksi aivan upea hallitus on 
valittu vuodelle 2018, nukun yöni hyvin myös ensi vuonnakin.  Voin siirtyä siis RiSLO-palleroksi. 
Hedelmällistä vuotta kollega Anna Viljamaalle ja kumppaneille.  
 
Oho, oletko päässyt tänne asti? Jos sinua kiinnostaa, mitä Nikolle kuuluu, ei puheenjohtajalle, vaan Nikolle, 
niin jatka toki vieläkin. Kesällä kävin Floridassa ja Nicaraguassa seikkailemassa. Floridassa pääsin 
maistelemaan amerikkalaista hyvin tislattua maissiviinaa, erittäin kirkas maku, suosittelen. Nicaragua on aivan 
upea maa, suosittelen kaikille matkustamista Managuaan ja erityisesti Maissisaarille (Corn Islands). Hyvät 
margaritat, upea keittiö, kivat bileet ja paratiisimainen luonto. Tietenkin sininen rantalaguuni Karibian merellä 
on myös aina plussaa. Matkustin myös oikealla banaaniveneellä. Paluumatkalla kävi todellinen munkki 
Mexico Cityssä, kun AeroMexico tarjosi minulle upgraden Dreamlinerin Business-luokkaan lennolla 
Madridiin. Todella päheät 11 tuntia. Seuraavan yön nukuinkin Wienin lentoaseman ritiläpenkeillä, kuin 
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koditon. Kiva tasovaihtelu. Long story. Näen edelleen 
unia siitä AeroMexicon business-luokasta lähinnä, 
enkä niistä ritiläpenkeistä. Loppukesän teinkin paljon 
töitä kirurgiamanuenssina HUS:lla. Minulle tuli ikävä 
Latviaan, koska huollatin autoani kahden tuhannen 
euron edestä Helsingissä – sama olisi ollut Riikassa 
noin 400 €. Ja kaiken lisäksi merkkivalo syttyi 
uudestaan palamaan, onneksi toisen kerran se teki sen 
turvallisesti Riikassa. Nikon aamukampakin lyhenee 
kiitettävää vauhtia. Ei ole enää montaa vuotta jäljellä 
lääketieteen opintoja. Henkilökohtaisella saralla 
välillä kuuluu hyvää, ja välillä ei niin hyvää. Mutta 
keskiarvon, jos ottaa, niin ilmeisesti hyvää kuuluu. 
Opinnot ovat edenneet todella nopeasti tänä syksynä. 
Semesterin kohokohta oli ehdottomasti synnytysopin 
kurssi ja siihen liittyvä kurssiharjoittelu, jonka 
suoritin PSKUS patologisten raskauksien ja 
synnytysten osastolla. En unohda koskaan näitä 
päivystyksiä, enkä ohjaavia seniorilääkäreitä. En 
unohda koskaan, sitä kun sain ensimmäisen kerran 
hoitaa itse synnytyksen, enkä myös sitä, kuinka 
erinomaisesti gynekologiseniorit opettivat 
kädentaitoja minulle. Pääsin tekemään laajan kirjon 
obstetrisia toimenpiteitä seniorin ohjauksessa, sekä 
opin hoitamaan todellisia synnytyskriisejä 
vakuumiekstraktiosta ja placenta praevia totaliksesta alkaen aina massivisiin verenvuotoihin, Bakri-
tamponaatioihin ja hätäsektioihin. Sain leikkaus- ja synnytyssalityöskentelyn lisäksi kiertää osaston potilaita, 
kirjoittaa latviaksi sairaskertomuksia ja tutkia myös OB-päivystyksen potilaita. Meillä on niin hyvä kliinisen 
opetuksen taso Latviassa. Latvian kielen opiskelu sai todellisen merkityksen. Minulle jäi tunne kurssin jälkeen, 
että voisin todella hoitaa obstetrisia potilaita itsenäisesti ja toimia asianmukaisesti eri OB/GYN 
ongelmatilanteissa (ainakin seniorin saapumiseen saakka). OB/GYN nousi kertaheitolla minun TOP 3-listalle 
erikoistumisvaihtoehdoissa. Sain myös Suomi100 itsenäisyyspäivän kunniaksi minun unelmien työpaikan 
ensimmäiselle kandilääkärikesälle. Olen onnekas, sillä sinnikkyyteni ja erikoisaloja kohtaan valikoiva 
asenteeni palkittiin tällä kertaa. Huh.  
 
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa! J Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Niko Turkka 
RiSLO puheenjohtaja (emeritus puheenjohtaja 1.1.2018 alkaen) 
LU MF LK4 
 
 
 

 

Pj Niko exploring Managua, Nicaragua. Rusketus 
(palovammat) peräisin Miami Beachiltä, jossa suojaava 
esirusketus ja margaritatoleranssi hankittu. 
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SML-edustajan kuulumiset 
Vuosi Suomen Medisiinariliiton edustajana alkaa olla takanapäin. Tämä vuosi on ollut erittäin antoisa 
edunvalvonnan ja muun järjestötoiminnan kannalta. Olen oppinut paljon uutta lääkärin ammatista, 
terveyspolitiikasta ja meidän opiskelijoiden roolista isolla pelikentällä. Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen 
edunvalvontavaliokunnassa olen päässyt seuraamaan nuorten lääkäreiden, lähinnä erikoistuvien työ- ja 
palkkausolosuhteiden kehitystä. On hienoa nähdä, kuinka paljon asioita me opiskelijat voimme edistää yhdessä 
tekemällä. Minulle on myös tärkeää päästä vaikuttamaan asioihin ja olla mukana toiminnassa, jonka koen 
itselleni tärkeäksi. 
 
SML:n vuoteen on mahtunut paljon erilaisia projekteja, joista osa on saatu kunniakkaasti päätökseen ja osa 
jatkuu luonnollisesti ensi vuodelle. On ollut Käypä manua, Kandi-innovaatiokilpailua, rekrytointi-ilmiötä, 
Duodecim yhteistyötä, palkintoprojekteja, varmennekortti-projektia, STM:n ammattihenkilölain uudistukseen 
kannanottamista sekä Suomessa paljon puhututtanut Karvi – lääketieteen peruskoulutuksen arviointia 
ensimmäistä kertaa. Projektien lisäksi järjestimme tapahtumia, jotka olivat avoinna kaikille kandiseurojen 
jäsenille. Näitä olivat esimerkiksi kevät- ja syysliittokokoukset sekä Tuohilampiseminaari. 
 
Omat projektit, Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton tekemä opiskelijakysely kaikille lääketieteen opiskelijoille 
Suomessa ja ulkomailla sekä TaSLOn SML-edustajan kanssa tekemä kysely ulkomailla opiskeleville Valviran 
käsittelyajoista on saatu päätökseen. Opiskelijakyselyn alustavia tuloksia on jo julkistettu Lääkäriliiton 
sivuilla, ja jatkossa lisää tuloksia tullaan jakamaan edelleen opiskelijoille myös Medisiinariliiton toimesta. 
Kannanotto Valviran käsittelyajoista on viety Lääkäriliitolle, jossa se sai hyvän vastaanoton. Lääkäriliitto vie 
kannanottomme Valviralle seuraavassa Lääkäriliiton ja Valviran tapaamisessa. Asiat ovat menneet eteenpäin 
Valviran kanssa jo tänä vuonna ja toivomme, että tämä palaute parantaa Valviran kanssa asioimista entisestään 
sekä nopeuttaa ulkomailla opiskelevien oikeuksien käsittelyä.  
 
Ihan pian on aika luovuttaa virkasalkkuni seuraavalle SML-edustajalle Mikko Klemolalle. Oma järjestöurani 
ei onneksi tähän vielä pääty, sillä ensi vuonna minulla on kunnia jatkaa edunvalvontatyötä Suomen 
Medisiinariliiton pääsihteerinä. Näen ensi vuoden tapahtumarikkaana kaikin puolin, edunvalvonnalliset asiat 
tulevat olemaan avainasemassa liittyen ammattihenkilölain uudistukseen, KARVI:in, SOTE:en sekä 
erikoistumisuudistukseen. Opiskelijoiden määrän kasvaessa tulee ottaa huomioon työmarkkinoiden 
mahdollinen muutos tulevaisuudessa, joka ei mielestäni ole pelkästään huono asia. Pieni kilpailu tulee olemaan 
hyvästä ja se on normaalia kuten kaikilla muilla aloilla. Työyhteisöihin tullaan valitsemaan parhaiten 
porukkaan sopivat, joka on hyväksi sekä työtekijälle että potilaalle. Joudumme ehkä itsekin miettimään omia 
valintojamme ja tekemään hiukan enemmän työtä saavuttaaksemme sen mitä haluamme. Uskon edelleen 
vahvasti, että hyville lääkäreille on aina töitä, ja tullakseen hyväksi lääkäriksi tarvitaan hyvä tietotaitopohja, 
ihmissuhdetaidot ja kokemusta. Näitä kaikkia saamme onneksi jo opiskeluaikanamme harjoittaa! 
 
Glögin tuoksuista ja rauhallista joulua kaikille! 
 
Susanna Luontola 
RiSLOn SML-edustaja 2017 
MF RSU LK5 
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RiSLOssa tapahtuu – syksy 2017 
 
Fuksi-info 
Syyslukukaudella Riiassa aloitti yhteensä 45 uutta 
suomalaista lääketieteen ja hammaslääketieteen 
opiskelijaa, joista kahdeksan opiskelee University of 
Latviassa ja 35 Riga Stradins Universityssa. Hallitus 
toivotti uudet fuksit lämpimästi tervetulleiksi 19.9. fuksi-
infon merkeissä kuohuviiniä maistellen jo perinteeksi 
muodostuneessa Paddy Whelan’sin yläkerrassa. Eri 
yliopistoissa ja ryhmissä opiskelevat fuksit pääsivät myös 
tutustumaan toisiinsa. Elämästä ja opiskelusta Baltian 
Pariisissa käytiin vilkasta keskustelua ja moniin fuksien 
mieltä askarruttaviin kysymyksiin saatiin toivottavasti 
vastaus. Paremmin erään fuksin mietteitä opiskelusta 
pääse lukemaan sivulta 25. 
 
Fuksiaiset & Kick Off  
Fuksiaisia ja semesterin kick offia juhlittiin syyskuun lopulla 22.9. Rastikierros alkoi anatomian laitokselta, 
joka tuleekin varsinkin RSU:n fukseille erittäin tutuksi preklinikan aikana. Myös seniorijoukkueita oli jälleen 
hienosti mukana. Suunnistamaan päästiin Paddy Whelan’siin, Karjala baariin, ja moniin muihin riikalaisiin 
lähikuppiloihin ja menomestoihin. Jatkot juhlittiin juniorien ja seniorien voimalla Latvijas 1. Rokkafejnīcassa, 
jossa palkittiin parhaiten ansioituneet joukkueet, nautittiin hyvästä yhteishengestä ja naposteltiin 
pikkusuolaisia. Karaokelaite oli kovassa käytössä myöhään yöhön. 
 
Mehiläinen & Orion Pharma                                                                         Susanna Luontola, MF RSU LK5                                          
Mehiläinen ja Orion Pharma tulivat kouluttamaan meitä porukassa 4.10. Radisson Blu Hotel Latvijaan. 
Paikalla Orionin puolesta olivat Jarmo Kettu sekä Kirsi Maaskola ja Mehiläisen puolesta Karo Vainionpää, 
Merle Korgesaar, Toni Keski-Jyrä sekä Riian kandivastaavamme 
Susanna Luontola. Molemmat yritykset esittelivät toimintaansa, 
kertoivat työmahdollisuuksista ja Toni Keski-Jyrä, Mehiläisen 
Digiklinikan vastuulääkäri piti koulutuksen ”Etävastaanotolla 
lääkärinä”. Koulutus oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. 
Lääkärin työnkuva monipuolistuu ajan myötä ja etävastaanotto tulee 
varmasti koskettamaan lääkäreitä tulevaisuudessakin. Ilta jatkui hyvän 
seuran, ruoan ja juoman merkeissä. Jatkopaikkana toimi perinteisesti 
Skyline Bar. 

 
 

Uunituoreet lääketieteen opiskelijat vuosimallia syksy 
2017. 
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Attendo & Kandiaiset 
Perjantaina 13.10. vietettiin perinteen mukaan jo toista 
kertaa RiSLOn kandiaisia yhdessä Attendon kanssa. 
Attendon Riian kandivastaava, tulevan hallituskauden 
puheenjohtaja Anna Viljamaa toivotti kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi ja Heikki Numminen jatkoi luennoimalla 
käytännön ja päivystyksen neurologiasta. Luennolla käytiin 
läpi yleisimpiä neurologisia potilas-caseja sekä muun 
muassa neurologisen statuksen tekemistä – paljon uutta 
neurologian kurssia käymättömille, hyvää kertausta 
vanhemmille konkareille! Jäsenille luento löytyy myös 

RiSLOn Google Drivestä.  
 
Tämän jälkeen alkoivat kauan odotetut kandiaiset, jonka tarkoituksena on palkita ja juhlia preklinikan 
päättäneitä, kolmannen vuosikurssin aloittaneita opiskelijoita Lääketieteen kandidaatti –diplomilla ja 
rintaneulalla, jota voi käyttää Suomessa työharjoitteluita tehdessä. Venla Hyttinen veti erinomaisen ja 
filosofisiakin ajatuksia herättävän kandin puheen. Hymy oli tuoreilla LK-opiskelijoilla herkässä, kuten kuvista 
voi päätellä! Iltaa jatkettiin hotellissa illallisella ja myöhemmin Radisson Blu Hotel Latvijan Skyline Barissa. 

 
Lauantaina 14.10. Attendo järjesti vielä 
5.-6. vuosikurssilaisille hienon 
illallisen Portofino –ravintolassa, jossa 
pääsi keskustelemaan tulevaisuuden 

työsuunnitelmista, nauttimaan kollegoiden seurasta sekä upeista 
jälkiruokataideteoksista. 
 
ESSOTE -koulutus 
RiSLOn 3.-6. vuosikurssin jäsenille järjestyi keskiviikkona 18.10. mahdollisuus 
päästä tutustumaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään ja osallistumaan 
vastaanottopalveluiden ylilääkärin Hans Gärdströmin ja päivystyspalveluiden ylilääkärin Santeri Seppälän 
luennolle Avalon -hotellissa. Aiheena oli sydänpotilas perusterveydenhuollossa ja päivystyksessä. Iltaa 
jatkettiin hyvän ruuan, juoman ja seuran parissa. 
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Verisuonisairauksien workshop -koulutus 
Erinomainen verisuonisairauksien workshop –koulutus järjestettiin lauantaina 21.10. Riga Stradins 
Universityn Medical Technology Centerissä, asiantuntijana thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, 
professori Juha-Pekka Salenius. Aamupäivällä luentojen aiheet 
käsittelivät valtimo- ja laskimosairauksia, ja iltapäivällä oli 
vuorossa workshoppeja simulaatiohuoneissa ABI-mittauksesta. 
 
RiSLO-rusakot vauhdissa 
Jo keväästä 2016 RiSLO-rusakot ovat juosseet yhdessä lyhyempiä 
ja pidempiä matkoja – tässä kuva ensimmäisistä treeneistä! 
 
RiSLOn syyskokous 
Vuosimääräinen syyskokous järjestettiin Riga Stradins 
Universityssa 30.10., jonne saapui noin neljäsosa kaikista 
äänioikeutetuista RiSLOlaisista äänestämään, vaikuttamaan ja saamaan äänensä kuuluviin kandiseuraamme 
liittyvissä asioissa. Uuden hallituksen esittely löytyy sivulta 7 ja pöytäkirja RiSLOn Drivestä. 
 
Suomen sosiaali- ja terveysministeri tapaaminen 

Suomen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila teki visiitin 
Suomen Latvian suurlähetystöön Kalpaka Bulvaris 1:seen 2.11. 
Tapaamisessa olivat mukana RiSLOn hallituksesta 
puheenjohtaja Niko Turkka, varapuheenjohtaja Beatrice Banafa, 
rahastonhoitaja Aurora Lövegren, hallituslainen Roman Faqhiri 
ja tapahtumavastaava Olga Hipponen. Kuvassa myös ISA:n 
edustaja Vili Pehkonen. Sosiaali- ja terveysministeri Mattila oli 
asioistamme kovin kiinnostunut, ja hänen kanssaan päästiin 
vaihtamaan ajatuksia puolin ja toisin ulkomailla lääketiedettä 
opiskelusta ja työllistymisessä Suomesta jo opiskeluaikana ja 

valmistumisen jälkeen.  
 
Haalarisovitusbileet                                Olga Hipponen, MF RSU LK4 
Marraskuun pimeänä torstai-iltana 16.11. pidettiin RiSLOn historian 
ensimmäiset haalarisovitusbileet ravintola Funny Foxissa. Pitkäaikainen 
yhteistyökumppanimme FF tarjosi pienet naposteltavat ja lisäksi 
mukavan alennuksen drinkeistä RiSLOlaisille. Paikan päälle saapuikin 
todella monta kandiseuramme jäsentä fuksista valmistuvaan joko itse 
sovitukseen osallistuen tai muuten iltaa istuen. 
Tapahtumaa vietettiin rennoissa meiningeissä, mutta 
saatiin myös päät pyörälle, kun mietittiin RiSLOlaisille 
aivan uuden vaatekappaleen istuvuutta.  
 
Kiitokset vielä Opiskelijahaalarit.fi:lle yhteistyöstä ja 
hienojen keltaisten mallihaalareiden toimituksesta!  
 
 
 
 
 



RiSLO  2/2017 

 11 

Mestari & Kisälli -koulutustapahtuma 
Tänä vuonna meillä oli ilo ja kunnia toivottaa tervetulleiksi mestareiksi professori Sakari Orava (kyllä, juuri 
se maailmankuulu traumatologi-ortopedi, joka leikkasi David Beckhamin), tohtori Yvonne Wennerstrand 
(suuren kaliiberin, laajan skaalan sisätautien spesialisti, se mukava ja asiantunteva sisätautiseniori, jolle soitat, 
kun hätä yllättää eikä kukaan muu osaa auttaa), sekä tohtori Ran’aa Al-Jamal (kansainvälisesti arvostettu 
silmäkirurgi ja oftalmologisen onkologian asiantuntija) – kaikki kuvassa alla. Tapahtuma järjestettiin 25.11. 
Riga Stradins Universityn Medical Technology Centerillä.  

 
 
 
Aamupäivällä kuulimme mestareiden luentoja – aiheina akilles- ja 
hamstringvauriot, kadonneet neutrofiilit ja oftalmologiset tuumorit. 
Lounaan jälkeen pyörimään lähtivät workshopit, jossa Prof. Orava johdatti 
meitä traumatologia-ortopedian maailmaan, tri Wennerstrandin johdolla 
harjoiteltiin cardiopulmonaalista resuskitaatiota, ja tri Al-Jamal luennoi 
emergency ophthalmologiasta. Alla muutama koulutuspäivän aikana 
räpsitty kuva: 

 
 
MediApu & Pihlajalinna 
Hynttyyt yhteen lyöneet MediApu ja Pihlajalinna järjestivät 
meille 29.11. jälleen kauan odotetun viinimaisteluillan vol. IV 
Vina Studija –ravintolassa. Paikalla olivat Suomesta tulleet 
yrityksen edustajat sekä Pihlajalinnan Riian kandivastaava 
Roman Faqhiri. Yritykset ja kandivastaava esittelivät itsensä ja 
kertoivat tarjoamistaan työmahdollisuuksista. Iltaa vietettiin 
viinimaistelun merkeissä viineihin erikoistuneen baarimikon 
johdolla.  
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RiSLO goes ”Metsän tarina” 
Suomi100-teemaa kunnioittaen 
RiSLOlaisille mahdollistui "Metsän 
Tarina" -elokuvanäytökseen osallistuminen 
yhdessä Suomen suurlähetystön kanssa 
Splendid Palace –elokuvateatterissa 1.12. 
Perjantainen alkuiltapäivä ei ollut kaikille 
halukkaille paras ajankohta, mutta 
kuitenkin kourallinen osallistujia pääsi mukaan. Suomen Latvian suurlähettiläs Olli Kantanen toivotti kaikki 
tervetulleiksi kielitaitoisena miehenä suomeksi, latviaksi ja englanniksi. Elokuva itsessään oli ihanan 
rauhallinen, rentouttava kokemus 
Suomen upeasta luonnosta nauttien. 
 
Itsenäisyyspäiväjuhlat 
6.12. RiSLO järjesti Opera Hotel 
Spassa itsenäisyyspäiväjuhlat 
Suomi100 –päivänä. Nimensä 
mukaisesti juhlimassa olikin 
(sattumoisin) tismalleen 100 
suomalaista teemaa kunnioittaen! 
Screeniltä striimattiin Linnan juhlia, 
juhlijat saivat nauttia meitä varta 
vasten suunnitelluista Suomi-
drinkeistä ja pikkupurtavasta. Kaiken 
kaikkiaan onnistunut ilta! Hyvää 
itsenäisyyspäivää Suomi! 
 
Suomen itsenäisyyspäivä näkyi myös muualla – Riga 
Stradins University pystytti Suomen lipun ja tekstin 
”The theme of the year is together”, muun muassa 
Riian kaupungintalolle ja Dienvidu-sillalle valaistiin sinistä ja monet 
Riian valtionvirastot nostivat lipun salkoon kunniaksemme ja 
tärkeän yhteistyökumppanuuden merkiksi. Suomen Latvian suurlähettiläs Olli Kantanen kutsui RiSLOn 
hallituksen hulppeaan Museom of Decorative Arts and Designiin itsenäisyyspäivän vastaanotolle – 
suurlähettiläs henkilökohtaisesti harmitteli, että tiloja ei ole kutsua kaikkia RiSLOn yli 200 jäsentä mukaan. 
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Pikkujoulut  
Lauantaina 9.12. järjestettiin Karjala-baarissa RiSLOn pikkujoulut. Tervetuloglögien- ja shottien jälkeen 
karaoke oli illan hit, Rovaniemeltä meitä asti tervehtimään matkustanut valkopartainen vieras otti kilteimmät 
ja tuhmimmat lapsoset polvelle jutustelemaan ja nostamaan pukin säkistä lahjoja. Illan tunnelmia pääsee 
seuraamaan kuvakollaasin muodossa tästä: 
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Pohjolassa tapahtuu – ja RiSLO on 
tietenkin mukana! 

SML:n Tuohilampiseminaari                                                                       Susanna Luontola, MF RSU LK5 
Suomen Medisiinariliitto järjesti Tuohilampiseminaarin 16.-17.9. lääketieteen opiskelijoille yhdessä Orionin 
kanssa. RiSLOsta meitä edustamaan lähtivät puheenjohtaja Niko Turkka, pääsihteeri Emmi Pohjola ja 
allekirjoittanut. Sata medisiinaria ympäri Suomen, Baltian ja Ruotsin kokoontuivat Tuohilammelle 
innovaatioiden ja hauskanpidon ääreen. Seminaarin teemana oli siis innovaatiot ja puhujia oli monesta takaa: 
Pro Medicosta, Innovaatiorahoituskeskus Tekeksestä, HUS:sta ja Klinik Finlandiasta. Seminaari oli mielestäni 
erittäin antoisa ja ajatuksia herättävä. Lääketieteellisiä innovaatioita kaivataan nyt ja tulevaisuudessa ja 
parhaita lääketieteen asiantuntijoita ovat tietenkin alan ammattilaiset. Toivottavasti joku innostui 
innovoimaan!  
 
Kuopion lääketieteen opiskelijoiden (KuoLO) 45. vuosijuhlat                         Emmi Pohjola, MF RSU LK3 
Vihdoin pääsimme puheenjohtaja Turkan kanssa edustamaan Suomen päähän vujuille 
7.-8.10. Valitsimme Kuopion murteen ja outgoing-ihmisten takia. Lähdimme 
innokkaina matkaan, ja heti Riian lentokentällä meitä odotti yllättävä käänne. 
Lentomme oli viisi tuntia myöhässä. Onneksi saimme 3.5 euron arvoiset voucherit ja 
parkkeerasimme TGI:hin soittelemaan autovuokraamoon ja hotellille 
viivästymisestämme. Niko käytti tähän tarkoitukseen hyväkseen myös meille 
ystävällisesti ilmaiseksi tarjotun puhelun. Helsingissä olimme 00.30 ja tämän jälkeen 
ajoimme Espoon kautta hakemaan vielä allekirjoittaneelle sopivaa päälle pantavaa. 
Matka sujui mukavasti ysäribiisien tahtiin. Kuopioon saavuimme 6.30 
suoraan aamiaispöytään. Tässä vaiheessa luovuimme coctail-tilaisuus -
suunnitelmista, sillä we needed our beauty sleep. Iloiseksi 
yllätykseksemme seuraavana päivänä huomasimme majoittuneemme 
pääjuhlien järjestyspaikkaan, joten saimme tavallaan extra-aikaa 
pukeutumiseen ja henkiseen valmistautumiseen. 
 

Juhlat olivat arvokkaat. Paikkana toimi 
siis jonkun järven rannalla sijaitseva 
Scandic hotelli. Itselleni kaikki OIKEA 
vesi on merta, ja jos joku haluaa väitellä 
meri vs. järvi, voin kertoa harjoitelleeni 
tätä saariston lapsena Tamperelaisen äitini kanssa kohta 30 vuotta. Juhliin 
kuului paljon puheita ja ylistyksiä. Itsekin herkistyin, kun juhlakansa osoitti 
kiitollisuuttaan opetustehtävistä vetäytyvälle professorille. Sitsimenot yltyivät 
samaa tahtia viinilasien tyhjenemisen kanssa, kuten kunnon sitseillä kuuluukin. 
Ruoan taisin kuitenkin ehtiä syödä lämpimänä.  
 
Puolenyön jälkeen siirryttiin bussikuljetuksella salaiseen jatkopaikkaan. 

Matkan ratoksi saimme kuunnella erilaisia lauluesityksiä ja puheita mieskerholta. Jatkot olivat KuoLOn 
omistamassa talossa, jossa kolmessa kerroksessa oli hyvin tiivis tunnelma ja kotibilefiilis. Itse herkkuperseenä 
(sanan kaikissa merkityksissä) tykästyin erityisesti juustohampurilais- ja mud-cake –tarjoiluun. Anastin myös 
yhden matkajuoman taksimatkalle hotellille. Kiitos Kuopio. 
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Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran (TLKS) 45. vuosijuhlat               Roman Faqhiri, MF RSU LK5 
TLK 45v. wuosijuhlat järjestettiin juhlavuoden 
kunniaksi eleganttisella Tamperetalolla 28.-29.10. 
Ennen pääjuhlaa cocktailtilaisuudessa RiSLO sai 
kunnian ojentaa lahjat ja onnentoivotukset 
ensimmäisenä kauiten saapuneena kandiseurana. 
Cocktailtilaisuuden päädyttyä Tampereen yliopiston 
tiloissa jatkettiin kohti pääjuhlaa, Tamperetalolle, 
mihin kerääntyi yhteensä yli 500 juhlaa viettävää 
osallistujaa. Mukaan mahtui nykyiset opiskelijat, 
alumnit, opettajat ja professorit sekä 
yhteistyökumppanit. Kaikki olivat pukeutuneet viimeisen päälle. Eniten juhlaa riemuitsivat vuosijuhlan 
järjestänyt tiimi ja erityisesti vuosijuhlaemäntä ja -isäntä, sillä tämän juhlan järjestämiseen kului liki puolitoista 
vuotta. Pääjuhlan maukkaiden ruokien nauttimisen, inspiroivien ja tunteikkaiden puheiden sekä loistavien 
lauluesitysten jälkeen juhla jatkui kohti jatkoja. Illan aikana muisteltiin surullisia hetkiä, jolloin Tampereen 
yliopiston lääketieteen tiedekunta aiottiin sulkea. Aktiivisen urhean taistelun johdosta tiedekuntaa ei 
lakkautettu, ja katseet suunnattiin kohti tulevaisuutta. Jatkoille siirryttiin Tullikamarin Pakkahuoneelle, nämä 
bileet jatkuivat aamuun asti! Seuraavana aamuna sillisaamiainen, joka oli salaisessa lokaatiossa, virvoitti 
rajuimmatkin juhlijat takaisin elävien kirjoihin. 
 

Tarton suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden (TaSLO) 
22. vuosijuhlat   Roman Faqhiri, MF RSU LK5 
Baltian sisarseuramme juhli tänä vuonna parillisen 22 vuoden 
iän saavuttamista 18.-19.11. Saimme kunnian edustaa RiSLOa 
tyylikkäässä ja arvokkaassa juhlassa. Tartossa oli myös 
perinteinen juhlakaava, eli cocktail tilaisuus, pääjuhla, jatkot ja 
seuraavana päivänä chillis-aamiainen. Bileet olivat mahtavat, 
niin kuin saattoi odottaa. 
 
 

 
SML:n syysliittokokous                                                                                  Susanna Luontola, MF RSU LK5 

Suomen Medisiinariliiton syysliittokokous järjestettiin tällä 
kertaa Turussa 11.-12.11.2017. RiSLOsta oli hieno edustus 
paikalla, puheenjohtaja Niko Turkka, uusi SML-edustaja 
Mikko Klemola, tapahtumavastaava Olga Hipponen, 
rivijäsen Ville Väisänen sekä allekirjoittanut. 
Liittokokouksessa kävimme läpi sääntömääräiset asiat, 
suurimpina muutoksina SML:n tosuun lisättiin 
strategiaprojekti Tampereen aloitteesta ja FiMSIC:n tosuun 
lisättiin tavoite SML:n ja FiMSIC:n yhteistoiminnan 
uudistamisesta.  Vuoden työpaikaksi valittiin Satakunnan 
sairaanhoitopiirin Harjavallan psykiatrian kesäkoulu, 

kunniamaininnat annettiin Kokkolan ja Itä-Porin terveyskeskuksille. Vuoden opetusteoksi valittiin Helsingin 
lääkiksen Tules-Trauma-Plastiikka-kurssi. SML:n hopeinen ansiomerkki myönnettiin ansioikkaasti Henni 
Hiltuselle ja Teemu Tryggille. Myös uusi SML:n hallitus valittiin ja ensi vuonna RiSLO:sta onkin ensimmäistä 
kertaa historiassa tuplaedustus Suomen Medisiinariliitossa! 
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SML:n hallitusten vaihtokaronkka                                                                 Mikko Klemola, MF RSU LK4 
SML:n nykyinen ja uusi hallitus kokoontuivat 
Lääkäritalolla la 2.12. koko päivän kestävään 
perinteiseen vaihtokaronkkaan, jossa agendana oli 
vanhan hallituksen viimeinen kokous sekä uuden 
hallituslaisten perehdytys. Samalla oli oiva 
mahdollisuus tarkempaan tutustumiseen uusiin 
hallituskollegoihin ja alustavaa työnjaon hahmottelua. 
Ehdimme myös tehdä alustavaa hahmotelmaa ensi 
vuodelle suunnitellun SML:n strategiaprojektin 
suuntaviivoista. Päivä oli antoisa ja paljon hiljaista 
tietoa välittyi uusille hallituslaisille. Oli hieno huomata, 
miten hyvin Lääkäriliitto tukee SML:n toimintaa 
mahdollistaen kokoustilojen käytön osalta. Lääkäriliiton opiskelijasihteeri Heidi Emmes saapui myös 
esittäytymään ja luovuttamaan kulkuluvat Lääkäriliiton tiloihin uusille hallituslaisille. Uuden hallituksen 

ensimmäinen kokous sovittiin tammikuun lopulle, josta 
varsinainen työ tulee toden teolla alkamaan ja SML:lle 
kuuluvat jaos sekä muut edustuspositiot muissa 
edunvalvontajärjestöissä jaetaan nykyhallituslaisten 
kesken. Illalla oli vielä tarjolla pienimuotoinen illallinen 
ravintola, Trattoria Sognossa (vasemmalla kuvassa), jossa 
vapaamuotoinen keskustelu solisi vilkkaana. Reippaimmat 
jatkoivat siitä vielä Helsingin syntiseen yöelämään. Oli 
hieno tutustua niin vanhoihin kuin uusiin sekä jatkaviin 
hallituslaisiin! Ilmapiiri oli innostava ja varsin 
kollegiaalinen. Uskon, että ensi vuonna meillä on hyvä ja 
monipuolinen tiimi kasassa. 

 
SML:n hallituksen kokoonpano vuodelle 2018 - puheenjohtaja Jesper Perälä TLK (Tampere), pääsihteeri 
Susanna Luontola RiSLO (Riika), tiedotussihteeri Nea Välimäki TLK (Tampere). Muut hallituksessa istuvat 
jäsenet ovat Rebekka Laitinen TLKS (Turku), Minja Mykkänen TLKS (Turku), Emil Yliheljo Thorax 
(Helsinki), Nina Ruoppa LKS (Helsinki), Sofia Snellman LKS (Helsinki), Lassi Jaatinen TLK (Tampere), 
Helmi Kunelius TLK (Tampere), Mikko Klemola RiSLO (Riika), Lauri Koskela OLK (Oulu), Juuli Hannonen 
OLK (Oulu), Aku Kaipainen KuoLO (Kuopio), Hanna-Mari Tertsunen KuoLO (Kuopio), Anni Kakriainen 
TaSLO (Tarto) ja Nikke Varis (FiMSIC). Tarkkailijoina toimivat Anssi Mykkänen (YAVA), Joel Kontiainen 
(Duodecim) ja Teemu Trygg (NLY). 
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Uusi hallitus 2018 esittäytyy 
Anna Viljamaa, puheenjohtaja: 

 
”Hyvät kanssaopiskelijat,  
minä olen Anna ja monet kutsuvat Viljamaaksi. Vuoden alusta saat 
kutsua minua myös puheenjohtajaksi. Opiskelen tällä hetkellä 
viidettä vuotta RSU:ssa. Iältäni olen pysähtynyt vuoteen 2011, jolloin 
täytin 25. Aikaisemmalta koulutukseltani olen fysioterapeutti tai 
masokisti, kuten jotkut tapaavat sanoa. 
  
Kuka tai turkulaisittain ketä se Anna o? Anna on maatilalla syntynyt 
useimmiten hymyilevä, harvemmin ilkeä; mutta kahden isoveljen 
siskona osaan myös olla äärimmäisen kovaluontoinen ja 
määrätietoinen, sekä kerron kyllä tiukasti mielipiteeni. Samalla olen 
ystävieni mukaan ihminen joka osaa kuunnella.  Mua on 
koulukiusattu ala-asteelta yläasteelle erittäin pahasti ja olen käynyt 
sen takia aika syvissäkin vesissä; siitä mulle on jäänyt huonoksi 
ominaisuudeksi yrittää olla kaikkien mieleen. Pelkään tilanteita, 
jolloin joku sanoo musta jotain pahaa. Jos niin pääsee käymään, en 
useinkaan anna asian olla vaan käyn sen asian läpi asianomaisen 
kanssa. Huonoksi puolekseni voinen myös mainita sen, että näen 

jokaisessa ihmisessä aina jotain hyvää. Mä olen elämäni aikana harrastanut mm. laulua, lumilautailua, 
hiihtoa, yleisurheilua, lentopalloa, partiota, ratsastusta ja viimeisimpänä rugbya ja triathlonia ja ehkä vähän 
lisää ratsastusta, jos tiedätte mitä tarkoitan. Plakkarissa on harrastusten puolesta Suolentopallon MM-
pronssia ja mm. Maikkarin Millenium-gaalan 2000 nuoren kuoroon kuuluminen; silloin vetelin sopraanona, 
nykyään vain Bon Jovina. Jos ette ole vielä kuulleet, tulette varmasti jossain vaiheessa kuulemaan. 
 
Mitä sitten haluaisin lähteä tekemään RiSLOssa? Haluaisin ensinnäkin pureutua ilmapiirin muuttamiseen; 
tämä yhdistys on meitä kaikkia varten. Toivon, ja niin se vaan meneekin, että asioista ollaan jatkossakin eri 
mieltä, koskaan ei yksikään päätös voi miellyttää 100% jokaista yksilöä. Uskon kuitenkin, että avoimella, 
rehellisellä ja entistä tarkemmalla, sekä avoimemmalla viestinnällä pääsemme lähelle sellaista ilmapiiriä, 
jonka me kaikki ansaitsemme (täynnä intoa, ystävällisyyttä, naurua, ”paskaa ja hyvää” huumoria). Toiseksi 
näkisin, että meidän kokoisella järjestöllä pitäisi olla oma erikseen valittava tapahtumatoimikunta, jota johtaa 
hallituksen tapahtumavastaava. Tämä pitäisi näkemykseni mukaan mennä esimerkiksi niin, että jokaiselta 
vuosikurssilta valitaan se niin sanottu vuosikurssin emäntä/isäntä samalla tavalla kuin Suomen 
lääketieteellisissä. Kolmanneksi haluaisin nähdä, että RiSLOlla olisi oma koulutus-, sosiaali- ja 
terveyspoliittinen toimikunta. Olemme olleet viimeisen vuoden aikana selkeästi esillä Suomen medioissa ja 
lisäksi keskuudessamme vallitsee kysymysmerkki tulevien vuosien mahdollisista muutoksista. SOTE-uudistus 
hakee vielä uomiaan. Meidän yhtenä prioriteettina pitää olla se, että ajamme yhteisesti meidän kaikkien etuja. 
Tämän ehdotuksen pohjalta hallituksesta varapuheenjohtaja yhdessä SML-edustajan kanssa olisivat tämän 
toimikunnan vetäjiä. 
 
Uuden hallituksen kausi alkaa 1.1.2018 ja loppuu 31.12.2018. Voin itseni ja koko hallituksen puolesta sanoa, 
että me ollaan täällä teitä varten. Ja pyytää ja toivoa, että kääntykää asiassa kuin asiassa meidän puoleemme. 
Lupaan vastata teille teitä arvostaen ja kunnioittaen. Arvostusta ja kunnioitusta odotan myös jokaiselta 
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RiSLOlaiselta, niin uutta hallitusta kuin jokaista RiSLOlaista kohtaan. Haluan vielä lopuksi kiittää istuvaa 
hallitusta kuluneesta vuodesta! 
 
Päätettäköön tämä syyskokouksessa antamaani vastaukseen: ”Mä oon maatilan tyttö. Olen luonut paskaa, 
mutta kylvän siementä.” 
 
<3 Anna” 
 
Elina Hirvonen, varapuheenjohtaja:  
 
”Moikka kaikille! Nimeni on Elina Hirvonen ja olen RiSLOn vuoden 
2018 hallituksen varapuheenjohtaja. Luonteeltani olen reipas, iloinen 
ja energinen, joku voisi kutsua kovaääniseksi, mutta myös rauhallinen 
ja kuunteleva, lähipiirini mielestä olen sydämellinen jääräpää. Iästäni 
en sen ihmeemmin infoa, mutta ensi vuonna on järkättävä isot bileet! 
;) Opiskelen Riga Stradinš Yliopiston lääketieteellisessä 
tiedekunnassa kolmannella semesterillä ja olen viihtynyt Riiassa 
erityisen hyvin. Johtunee osittain siitä, että nautin usein kahvin sekä 
herkullisen leivoksen tentin jälkeen ja täällähän niitä kahviloita 
riittää! 
 
Ennen Riikaan tuloa tein töitä reilun viiden vuoden ajan Suuhygienistinä muun muassa puhdistaen ientaskut 
puhtaiksi kaikesta ällöttävästä ja vähemmän ällöttävästä sekä olin apuoikojana Espoon kaupungilla. Toimin 
myös ryhmäliikunta- ja tanssinopettajana sekä meikkaajana. Joten kaikenlaista on näihin vuosiin mahtunut! 
Kuitenkin lääkärin ammatti on ollut aina suurin haaveeni. Eniten sydäntäni lähellä on kirurgia, intohimonani 
plastiikkakirurgia sekä gynekologia ja obstetriikka myös maksillofakiaalikirurgia on käväissyt mielessäni 
hammastaustastani johtuen. Joten innolla odotan mitä tulevaisuus tuo tullessaan! ☺ 
 
Koska kaikki pikkutarkka käsityö on mielekästä, tykkään myös piirtää ja olenkin aiemmin osallistunut RiSLOn 
toimintaan kuvittamalla laulukirjan, jota toivottavasti saamme jatkossa ahkerasti käyttää erinäisissä 
tapahtumissa. Kuvailisinkin itseäni boheemin pedantiksi, sillä tietyt jutut ovat ihan tiptop ja loput ovat hieman 
levällään, sopivassa balanssissa!  
 
Odotan innolla uutta pestiäni! Varapuheenjohtajana haluan olla helposti lähestyttävä sekä puhaltaa yhteen 
hiileen hyvällä hengellä kaikkien RiSLOn jäsenten kanssa! Minulle saa aina laittaa viestiä vaikkapa somen 
ihmeellisissä syövereissä tai vetäistä hihasta koulun käytävillä.  
 
Nähdään ja ennen kaikkea kuullaan! ☺” 
 
Juuso Tähkäpää, pääsihteeri:  
 
”Hei! Olen Juuso Tähkäpää, vuosimallin 2018 pääsihteeri. RiSLOn toiminnassa olen kohtuullisen uusi kasvo 
sillä kokemusta Riiassa opiskelusta on vasta vajaa vuosi ja preklinikkaa näyttää olevan jäljellä lähes 
mittaamattomia määriä. Yhdistystaustaa kuitenkin löytyy mm. Turun yliopiston kemistien ainejärjestön 
hallituksesta erinäisten vuosien takaa. Taustaltani olen siis turkulaisperäinen keskeneräinen kemisti ja 
sittemmin terveysalan hienouden tajuttuani sairaanhoitaja-ensihoitaja. Sihteerin toimea aion hoitaa tarkasti, 
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti mutta turhia hötkyilemättä. Heikohkoa nimi-naamamuistiani haluan kaikkia 
ilmoittautumistilanteita ajatellen pahoitella näin etukäteen. 
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Harrastuksia ja mielenkiinnonkohteita minulla on paljon mutta tärkeimpiä 
ovat veneily ja muu luonnossa liikkuminen, yleinen luonnontiedenörtteily, 
simulaatio-oppiminen ja opettaminen ja kaikki akutologiset aiheet (etenkin 
EKG ja elvytys). 
 
Isona todennäköisesti päädyn pysyttelemään ensihoito-akutologia-
anestesiologia-akselilla koska olen jo antanut aiheelle enemmän kuin vain 
pelkän pikkusormeni. Mutta ehkä ihotaudeista paljastuu jotain vielä 
hienompaa? 
 
Juuso” 
 
Aurora Lövegren, rahastonhoitaja: 

”Hej allihopa! Jag heter Aurora, 23 år, ursprungligen från 
Helsingfors. Förra året agerade jag som ekonom och nu i år kommer 
jag att fortsätta i samma post. För detta styrelseår förväntar jag mej 
en hel del roliga evenemang och utbildningar. Som ekonom vill jag 
fortsätta med att utveckla föreningens ekonomi och bokföring. Min 
största merit förra året var att baka 180st socker munkkar på en dag 
till föreningens första maj brunch med ett par styrelsemedlemmar. 

 

Som person är jag sprallig, pålitlig och hjälper alltid till när det 
behövs. Mitt favoritdjur är panda och jag älskar sushi. På min fritid 
gillar jag att gå på gym, simma, sticka, laga mat eller baka och se på 

serier eller filmer.” 
 
Essi Nuutinen, päätoimittaja: 
 
“Moro! 
Olen Essi, tuleva päätoimittaja. Olen Naantalin paljasjalkainen kasvatti ja 
ikää minulla on mittarissa 27 vuotta. Ennen lääkistä, opiskelin ensin puoli 
vuotta sosionomiksi, sitten 1.5 vuotta kemiaa Turun yliopistossa, kunnes tuli 
Iso ja Kamala Orgaaninen Kemia (8op), joka toimi viimeisenä katalyyttinä 
pistää hakupaperit tänne Baltian Pariisiin. RSU:ssa olen viihtynyt nyt 2 
vuotta J 
 
Ihmiset jotka eivät tunne minua hyvin, luulevat minua hiljaiseksi. Nauruni 
on kuitenkin ruma ja kova, ja huumorini usein musta. Lisäksi päästän 
suustani huonoja puujalkavitsejä. Rakastan musiikkia lähes kaikessa 
muodossa ja saattaapa minut joskus löytää (valitettavasti) karaokesta 
tulkitsemassa Abbaa.” 
 
Mikko Klemola, SML-edustaja: 
 
”Terve kaikille! Olen Mikko Klemola, 35-vuotias kahden lapsen isä ja nyt 4. vuoden opiskelija RSU:sta. Olen 
ennen Latviaan tuloa ehtinyt hakea tuloksetta Helsingin lääkikseen anno domini 2004 ja 2005, tämän jälkeen 
opiskella kauppatieteitä ja valmistua vuonna 2010 työttömäksi liikennelentäjäksi Finnairin perämiesjonoon. 
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Työkokemusta aikaisemmassa elämässä on kertynyt yritysrahoitus- ja hoivapalvelualalta. Vähäinen vapaa-
aika kuluu reissatessa viikoittain Suomen ja Latvian väliä täyttämässä isän velvollisuuksia. 
 
Ohessa 10 hauskaa faktaa minusta: 

1.   Olen ollut Vesa Matti Loirin kanssa jatkoilla juomassa 
punaviiniä ja laulamassa Ukkometsoa. 

2.   Olen saanut jälki-istunnossa jälki-istuntoa, koska 
malariaprofylaksia aiheutti ilmavaivoja. 

3.   Sain peruttua yllämainitun jälki-istunnon lääkärintodistuksella. 
4.   Etuhampaani ovat keraamiset erään pääsiäisreissun 

seurauksena. 
5.   Olen ollut portsarina Helsingin ydinkeskustan ravintolassa 

alaikäisenä (tuuraamassa isoveljeäni) ja ensimmäisenä iltana 
poliisit tekivät ratsian. Olin ainut alaikäinen ravintolassa. 

6.   Olen sukeltanut pituutta 80 m ilman apuvälineitä. 
7.   Olen ampunut intin ampumataitotestissä puhtaaseen tauluun 13 

osumaa 12 laukauksella. 
8.   En ole ikinä saanut ylinopeussakkoa (kop kop…) 
9.   Olen syntynyt Töölön Mehiläisessä. Tiettävästi siellä ei ole montaa muuta ihmistä syntynyt sotien 

jälkeen. 
10.  Vastasin ylioppilaskirjoitusten reaalissa psykologian jokerikysymykseen ”Miten pelot syntyvät, miten 

ne vaikuttavat ihmisen toimintaan ja miten niitä voidaan hallita?” Olin lukenut lukiossa yhden kurssin 
psykologiaa, mutta ajattelin silti ottaa läpällä riskin ja kirjoittaa siitä, kuinka voitin omat pelkoni ja 
uskalsin silti vastata ko. kysymykseen. Sain 8p vastauksesta. 

 
Aleksanda Saltychev, tapahtumavastaava I: 

 
”Heippa kaikki! Olen tuleva tapahtumavastaavanne Aleksandra Saltychev, 
tuttavallisemmin Sasha. Odotan innolla tulevaa vuotta ja kivoja tapahtumia, 
joita päästään yhdessä järkkäämään! Olen kotoisin Suomen Turusta, jossa 
ehdin opiskella vähän aikaa kemiaa Turun yliopistolla ennen tänne Riikaan 
lähtöäni. 
 
Olen addiktoitunut villasukkien neulomiseen ja kissoihin. Edellinen lause 
kuulostaa aika surulliselta, joten mainittakoon vielä, että rakastan luonnossa 
liikkumista ja purjehtimista. Harrastan meripartiota, satunnaista kitaran 
rämpytystä ja jumppaamista. Tärkein asia elämässäni on sosiaalinen ajanvietto 
ihmisten kanssa ja sitä toivonkin tulevan vuoden olevan täynnä! 
 
Hyvää uutta vuotta ja nähdään yliopistolla ja tapahtumissa! 
 
-Sasha” 

 
Sini-Tuulia Kilpeläinen, tapahtumavastaava II: 
 
”Hei RiSLOlaiset, olen juuri viettämässä pre-joulua kotiseudullani Pohjois-Karjalan perukoilla Nurmeksessa. 
Liikunnanmaikkasiskoni on muuttamassa Lappiin ensi kaudeksi, joten perhejoulu on vietettävä etukäteen. 
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Olen siis pienen, luontoisen paikan kasvatteja. Aikaisemmin elämässä 
olen ehtinyt opiskelemaan biologiaa Oulun yliopistossa, tanssimaan 
tanssitunneilla aina capoeirasta balettiin. Myös baarien tanssilattiat 
ovat tulleet tutuiksi. Kovasti pidän myös maailman tutkistelusta. Olen 
esimerkiksi kerennyt vaeltamaan muutamat tunturit ja kiertämään 
Eurooppaa erinäisiin juniin eksyen. Kovasti haluaisin taas 
seikkailemaan - ehkä yöjunalla Moskovaan? 
 
Riika on muodostunut rakkaaksi väliaikais-kodiksi, nyt kun en edes 
tiedä mitä kaupunkia Suomessa kodiksi kutsuisin. Sydän ei ainakaan 
tällä hetkellä syki takaisin susirajalle. Rakkaat kämppikset 
muodostavat toisen perheen ja opiskeluryhmä kinastelukaverit. Itse 
kaupunki hurmaa itä-länsi kontrasteillaan. Preklinikasta selvittyäni 
aikaa on moneksi - esimerkiksi juuri tapahtumavastaavaksi. RiSLO on 
helpottanut ja mukavoittanut myös minun elämää Riiassa; nyt on 
minun aikani antaa panokseni tälle järjestölle. Monia nauruja, 
elämyksellisiä hetkiä ja opettavaisia kokemuksia kovasti odottaen, 
 
Tapahtumavastaava nr 2, 
Sini-Tuulia Kilpeläinen/Sintti 
RSU, 6th semester 
PS. Ei selityksiä kuvaan, my roommate chose it.” 
 
Tommi Raudasoja, hallituslainen: 

”Tervehdys! Olen Tommi Raudasoja ja olen uuden hallituksen 
hallituslainen. Olen kliinisen vaiheen 22-vuotias iloinen pikku medisiinari 
RSU:n seitsemännellä semmalla. Tulen Espoosta mutta koska olen asunut 
Latviassa, ei Länsimetron viivästyminen ole vaikuttanut mielenterveyteeni 
niin paljoa. Samaa ei voi sanoa joistain yliopiston aineista. Olenkin 
pyrkinyt ottamaan vastaan pienellä huumorilla sekä uutiset Länsimetrosta, 
että tenttien tuloksista mutta valehtelisin jos väittäisin etten ole tirauttanut 
kyyneltä, jos toista, matkustaessa bussilla Espoosta Helsinkiin tai kodista 
tunneille. 

Jos en ole nukkumassa tunneilla tai kirjastossa, niin kulutan aikaani 
YouTuben syövereissä tai polkupyörällä härväämässä. Suomessa yleensä 
mökkeilen, purjehdin ja sekoilen partiokavereiden kanssa joko kaikkea 
kolmea yhtä aikaan tai erikseen toteuttaen. 

Erikoisalaa en ole vielä päättänyt mutta kirurgiset alat ovat tällä hetkellä 
kiinnostavia. Olen ollut partiolippukuntamme hallituksessa pari kautta, joten järjestötoiminta on sitä kautta 
jokseenkin tuttua. Mielenkiinnolla odotan kokouseväiden syömistä tulevalla hallituskaudella.” 
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FiMSIC-vaihto Jordaniassa 
 
Vietin viime heinäkuun harjoitteluvaihdossa Ammanissa, Jordaniassa. Vastaanottava sairaala oli Jordan 
University Hospital ja erikoisalanani anestesiologia; molemmat juurikin ne joihin olin hakenut. Lensin 
Istanbulin kautta Ammaniin, jossa minua oli vastassa kaksi paikallista kollegaa, jotka ajoivat minut tulevaan 
majapaikkaani; minulle vuokrattuun asuntoon, jossa asuin itsekseni koko vaihdon ajan. Heti ensimmäisenä 
päivänä minulle hankittiin liittymä kännykkään, kävin paikallisten kanssa ruokaostoksilla ja illalla kävimme 
syömässä italialaisessa ravintolassa. 
 

Jo ensimmäisenä päivänä Ammanin kuumuus teki itsensä tunnetuksi; 
noin 45 asteessa lyhytkin ulkona vietetty aika oli tuskallista; ei vain 
minulle, vaan myös paikallisille. Huomasin, että ihmiset eivät 
juurikaan viettäneet aikaa ulkona päivisin, vaan kahvilat ja ravintolat 
täyttyivät ihmisistä vasta auringonlaskun jälkeen. ”Kotona” 
ilmastointi hyrräsi koko ajan. Nopeasti kuumuuteen kuitenkin tottui, 
ja jo viikon kuluttua muistan iltaisin kelin tuntuneen hieman kylmältä; 
lämpömittarin mukaan lämpöä oli kuitenkin 28 astetta.  
 
Illalla ennen ensimmäistä ”työpäivää” sain tietää, että suunnittelemani 
asukokonaisuus ei missään nimessä olisi sopiva sairaalalle; lääkärit 
pukeutuvat pitkiin, mustiin suoriin housuihin, mustiin nahkakenkiin 
ja pitkähihaiseen kauluspaitaan. Koska isäntänäni toimi miespuolinen 
Ahmad, hän järjesti naispuolisen ystävänsä viemään minut ostamaan 
kunnon vaatteet, jotka lopulta löytyivät eksoottisesta H&M:stä.  
 

Ensimmäisenä ”työpäivänä” selvisi, että kaikkia tarvittavia papereita 
ei oltu toimitettu anestesiologian ylilääkärille ja ne piti hakea sihteerin 

huoneesta, jotta voisin aloittaa vaihdon. Sihteeri tulisi töihin klo 10:00. Nopeasti selvisi, että suomalainen klo 
10:00 on eri asia, kuin Lähi-idän klo 10:00. Paperit sain klo 12:00. Koska olin jo sairaalalla enkä voinut aloittaa 
anestesiologialla, päädyin liittymään isäntäni oftalmologian tunnille ja hyvä tunti olikin! Seuraavana päivänä 
sain aloittaa anestesiologialla.  
 
Osastolla minut laitettiin ohjaajani hellään 
hoivaan. Ohjaajakseni määräytyi minua pari 
vuotta vanhempi Lama ja parempaa ohjaajaa en 
olisi voinut toivoa. Lama opetti minulle 
anestesiologian käytäntöä; piti oppitunteja, 
tenttasi, opetti kädestä pitäen ja toimi samalla 
oppaana vieraaseen kulttuuriin. Sain tehdä 
kaikkea mitä anestesiologin toimenkuvaan 
kuuluu, monessa eri leikkaussalissa, myös 
synnytysosastolla. Tällä tavalla tutustuin 
ammatin monipuolisuuteen ja samalla 
paikalliseen sairaalakulttuuriin. Sairaalalla olin yleensä klo 8:30 – 16:30. Leikkaussalitoiminta oli varsin 
samanlaista kuin Suomessa ja Latviassa, mutta suurin ero oli, että anestesiologeilla ei ollut laisinkaan 
ruokataukoa! He saivat ajoittain järjestettyä itselleen 10 minuutin tauon, jonka aikana suurin osa ehti rukoilla, 

Minä ja ohjaajani Lama. 

Vanhaa Ammania. 
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syödä ja käydä vessassa. En ymmärrä, miten kukaan jaksaa työskennellä niin. Mainittakoon myös, että 
työpäivät ovat eri kuin Euroopassa; Jordaniassa perjantai ja lauantai ovat vapaapäiviä.  
 
Iltaisin ja viikonloppuisin oli retkien aika. 
Paikalliset tuttavat veivät kaupungille, syömään 
ravintoloihin, Downtowniin tai shisha-
kahviloihin. Viikonloppuretket sisälsivät 
reissut Petraan, Wadi Rumiin, Aqabaan, 
Kuolleelle merelle, Jeesuksen kastepaikalle ja 
vuorelle josta Mooses näki luvatun maan ja 
kuoli sen jälkeen. Lienee sanomattakin selvää, 
että nuo paikat eivät unohdu koskaan.  
 
Loppuun vastaukset usein kysyttyihin 
kysymyksiin. 
 
Mikä oli parasta vaihdossa?  
Erilaiseen kulttuuriin, sairaanhoitojärjestelmään ja erikoisalaan tutustuminen. Paikallisen politiikan ja 
maailmankatsomuksen kohtaaminen olivat avartavia kokemuksia. Ihmiset jotka tapasin, olivat myös aivan 
mahtavia! Toinen toistaan vieraanvaraisempi ja minua kohdeltiin kuin prinsessaa. Tuntemattomat ihmiset 
tulivat juttelemaan kanssani kadulla, kaikki vaikuttivat aidosti iloisilta, että olin tullut Jordaniaan.  
 
Mikä oli haastavinta vaihdossa? 
Että minua kohdeltiin kuin prinsessaa. Asioiden itse tekeminen oli mahdotonta – kaupoissa ihmiset halusivat 
kantaa ostokseni, jatkuva ylimääräinen huomio oli haastavaa. Julkista liikennettä ei ollut, joko käveltiin mikä 
ei ollut suositeltavaa yksin, tai sitten oli kuljettava taksilla. 
 
Mitä söit? 
Kaikkea! Oikeassa elämässäni pyrin ylläpitämään vegaanista dieettiä, Jordaniassa se olisi ollut todella 
haastavaa. Söin paikallisia herkkuja – falafelia, hummusta, fatehia, manaishia, knafea! Kaikki mielettömän 
hyviä. Söin myös keuhkolla täytettyä pernaa – tätä kokemusta en osaa kuvailla. 
  
Miten sinua kohdeltiin naisena? Pitikö käyttää huivia? Pystyitkö liikkumaan yksin kaduilla? 
Suurimman osan ajasta minua kohdeltiin todella hyvin, ajoittain minua seurattiin ja perääni huudeltiin asioita. 
Tätä tapahtui vain, kun olin yksin. Paikallisten, varsinkin miesten kanssa, liikkuessani kukaan ei häirinnyt.  
Huivia ei tarvinnut käyttää. Jordaniassa on myös suuri kristitty vähemmistö, joka ei käytä huivia laisinkaan. 
T-paidat ja pitkät housut olivat soveliaat vaatteet. Moskeijan alueella ja moskeijassa käytin huivia ja peitin 
käsivarret.  
 
Kaduilla liikkuminen yksin on mahdollista, samoin taksilla liikkuminen. Vaaleat, lyhyet hiukset olivat 
kuitenkin todella eksoottiset monen mielestä.  
 
Lähtisitkö uudestaan? 
Vaikka heti! Ensi vuodelle on jo suunnitteilla matka Jordaniaan.  
  
Annika Nordman 
MF RSU LK6 

Petra. 
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 Fuksi vs. valmistunut – mitä kuuluu? 
 
Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Katja Kääriä, jo muutaman muun 
tutkinnon omaava, terveydenhuollon parissa 
parikymmentä vuotta työskennellyt fuksi J. 
Tulen Helsingistä, jossa asuu yhä puolet 
perheestäni. 
 
Miten päädyit Riikaan ja mistä kuulit 
RiSLOsta? 
Jo nuorena haaveilin lääkärin ammatista, mutta 
se jäi muiden opintojen ja perheen viedessä 
mukanaan. Mielenkiintoinen työ seurasi 
toistaan ja sain tehdä töitä lääketeollisuudessa, 
diagnostiikassa, terveysteknologian parissa ja 
nyt viimeksi terveydenhuollonalan palveluyrityksessä. Haave säilyi kuitenkin pohjalla ja kollegani 
hakeutuminen saman ikäisenä lääketieteelliseen sai minut ajattelemaan, että miksi en minäkin. Ja täällä sitä 
ollaan.  
 
Vaihtoehtoina opiskelupaikoiksi minulla oli Ruotsi (jossa olen opiskellut aikaisemminkin) tai Riika, jossa 
tyttäreni opiskelee nyt. Venla sanoi, että tänne vaan (kyllä hän sen kestää ;)), joten päätin hakea Riikaan, 
paikkaan josta olin kuullut jo paljon hyvää.  
 
Mihin RiSLOn toimintaan olet tähän mennessä osallistunut? 
RiSLOn toimintaan olen päässyt mukaan fuksiviikolla ja myöhemmin lääkeyritysten infossa. Olen myös ollut 
aktiivisesti vaikuttamassa tulevan hallituksen kokoonpanoon, käyttämällä äänioikeuttani syyskokouksessa. On 
hienoa, että niin moni oli mukana syyskokouksessa, se on hyvä paikka vaikuttaa ja antaa tuki edustajillemme. 
 
Mikä oli ensivaikutelmasi Riikaan tullessa? 
Riika on kaunis, vanha kaupunki, jossa on aktiivinen elämä. Iso joukko opiskelijoita tuo latvialaiseen elämään 
lisäväriä ja paikalliset ihmiset, joihin olen tutustunut, ovat mukavia ja avuliaita. 
 
Miten olet kotiutunut Riikaan ja yliopistoon? 
Olen kotiutunut Riikaan hyvin, ei uskoisi, että on vasta muutama kuukausi takana. Opinnot etenevät 
vauhdikkaasti ja ensimmäiset collot ovat takana. 
 
Mikä erikoisala sinua kiinnostaa? 
Olen työskennellyt paljon sekä lääkkeiden, diagnostiikan että terveysteknologian parissa ja olen kiinnostunut 
siitä, kuinka potilasta voi auttaa holistisena kokonaisuutena. Työssäni olen joutunut jo aikaisemmin pohtimaan 
monisairaiden diagnostiikkaa ja kehittämään apuvälineitä lääkäreille päätöksentekoon. Uskon tällä hetkellä, 
että yleislääketiede tai geriatria on minun juttuni. 
 
Mitä odotat tulevilta opiskeluvuosilta? 
Paljon lisää tietoa lääketieteestä, mielenkiintoisia vuosia uusien kollegoiden kanssa, kliinistä työtä ja 
mahdollisuutta soveltaa jo hankkimaani tietoa potilaiden hyväksi. 
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Kuka olet ja mistä tulet?  
Mimosa Huusela, kuudetta vuosikurssia lopetteleva LK, kotoisin 
kauniista maalaisidyllistä noin 100 kilometrin suunnalta Turun, 
Helsingin ja Tampereen keskiöstä, eli Forssasta. Paremmin tutuksi tullut 
myös ”Suomen paskimpana kaupunkina”, mutta rakkaalla 
kotikaupungilla tuleekin olla useita hellittelynimiä.  
 
Kerro osallistumisestasi RiSLOn toimintaan?  
Olen ollut alusta alkaen toiminnassa mukana, aikanaan 
järjestäytymiskokous pidettiin ensimmäisen Riikan kimppakämpän 
olohuoneessa. Kaudella 2016 toimin RiSLOn tapahtumavastaavana. 
Vuoden aikana tuli aloitettua kivoja uusia projekteja; case-iltamia, 
tapahtumatoimikunta ja järjestettyä onnistuneita bileitä (Ibiza-sitsit!). 
Lisäksi toimin RiSLOn vuoden 2017 vuosijuhlien vuosijuhlavastaavana. 
Olen myös kirjoittanut Lapsus Calamiin aiempina vuosina.  
 
Mitä tulet kaipaamaan opiskelussa? 
Tulen kaipaamaan yliopistoni (RSU) täsmällisyyttä ja luotettavuutta 
(SIC!) :D Vakavasti puhuen tuntuu haikealta opintojen lähestyessä 
loppuaan, sillä monista opiskelukavereista on tullut hyviä ystäviä ja 

heidän kanssaan on tullut jaettua opiskeluajan ylä- ja alamäet. Tapaamme varmasti jatkossakin, vaikkakin 
yhdessä eletty opiskeluelämä onkin nyt päättymässä. Tietenkin tulen myös kaipaamaan RiSLOn toimintaa ja 
kivoja tapahtumia.  
 
Mikä on paras lääketieteen opiskeluun liittyvä muistosi? 
On vaikea valita yhtä muistoa ylitse muiden, mutta muistan kyllä edelleen, miten onnellisena kävelin 
Anatomicumin portaita alas hyvin menneen histologian examin jälkeen. Hyviä muistoja on myös opintojen 
alkuajoilta, kun usein koulun jälkeen kokoonnuimme kaveriporukalla opiskelemaan jonkun keittiöön tai 
kahvilaan. Työelämästä harjoittelujen ja kandilääkärin töistä on jäänyt lämpimiä muistoja muutamista 
potilaskohtaamisista, joissa aidosti on saanut luotua merkityksellisen yhteyden potilaan kanssa. Tietenkin 
myös alussa jännittäneet pientoimenpiteet, kuten valtimoverinäytteen otto tai sähköinen rytminsiirto 
defibrillaattorilla, onnistuessaan ensimmäisellä yrittämällä pelastivat huononkin päivän. Kokemuksen myötä 
on oppinut, että välillä mikään ei tunnu onnistuvan ja seuraavana päivänä taas kaikki sujuu kuin tanssi.  
 
Miten koulutus valmisti sinut työelämään? 
Pohdin tätä asiaa paljonkin, kun aloitin ensimmäisen kandikesän Hyvinkään sairaalan sisätautiosastolla 
yhdessä Helsingissä opiskelevien kollegoiden kanssa. Alun epävarmuus kuitenkin kaikkosi, kun huomasin 
etten ole mitenkään huonompi teoriaosaamisessani kuin Suomessa opiskelleet kollegani. He uskoivat minun 
olevan jopa valmiimpi työelämän haasteisiin, sillä koulumme tiukka kuri ja kokeista läpipääsyn aiheuttamat 
paineet olisivat opettaneet kestämään paremmin lääkärin työhön liittyvää epävarmuutta. Käytännön 
osaamiseni olen kuitenkin käytännössä pääasiallisesti hankkinut harjoitteluiden ja sijaisuuksien kautta.  
 
Missä näet itsesi 5 vuoden päästä? 
Näen itseni toivottavasti yleislääketieteen erikoistumisen loppuvaiheessa työskentelevänä 
terveyskeskuslääkärinä, joka edelleen inspiroituu työstään. Toivottavasti olen myös saanut juurrutettua itseni 
Suomeen tai sitten suunnittelen jo uutta tulevaisuutta ulkomailla.  
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Vinkkejä alemmille vuosikurssilaisille? 
Muistakaa nauttia opiskeluajastanne, harrastakaa ja viettäkää aikaa ystävien kanssa. Kannattaa rohkeasti 
tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin oppia uutta käytännön osaamista, niin harjoitteluissa Suomessa kuin 
Riiassakin, esimerkiksi potilastilanteissa. Aina kannattaa myös muistaa nöyrä asenne, sillä kaikkea ei voi 
kukaan tietää ja osata, mutta alussa on parempi tarkistaa pieneltäkin tuntuvat asiat kahteen kertaan, sillä 
turhalta tuntuvat virheet voi tällä tavalla paremmin välttää.  
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