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Pääkirjoitus
Kysyin taannoin kotibileissä vanhemmalta kollegalta kysymyksen, johon tavallaan tiesin jo vastauksen:
tarvitseeko meidän Riiasta tulevien medisiinarien ja kandien todistaa olevamme päteviä eri tavalla kuin
Suomessa opiskelevien?
Vastaus oli, että kyllä pitää. Vieressä kuunteleva toinen kollega oli samaa mieltä.
Toisaalta se on ymmärrettävää. Opiskelemme ulkomailla, vieraassa yliopistossa, josta ihmiset eivät välttämättä
ole kuulletkaan ennen kuin joku innokas opiskelija soittaa kesätöiden tai amanuenssuurin toiveissa. Kaikki
mitä on vierasta, on luonnollisesti hieman arveluttavaa, ennen kuin ennakkoluulot murretaan. On tärkeä asia
ja suuri vastuu, että meistä ”ulkkareista” jää hyvä mielikuva Suomeen. Emme pelkästään edusta itseämme ja
yliopistoamme, vaan kaikkia ulkomailla opiskelevia medisiinareita. Ehkä ensi vuonna puhelimeen vastaakin
työnantaja, joka tietääkin Riiassa opiskelevista suomalaisista ja RiSLO:sta, ja toivottavasti meidät tunnetaan
silloin ahkerina ja fiksuina lääkärinalkuina.
Pääsin viime kesänä ensimmäistä kertaa toteuttamaan sitä, mitä saarnaan, kun vietin kaksi kuukautta
kehitysvammaisten hoitajana kunnallisessa hoitolaitoksessa. Se oli itselleni erittäin opettavainen ja hieno
kokemus ja suosittelen etenkin nuoremmille kollegoille kesää lähihoitajan tehtävissä! Erityisesti koin
positiiviseksi sen, miten sai ottaa vastuuta turvallisessa ympäristössä. Apua oli aina tarjolla, kun sitä tarvittiin,
sillä osastoni oli sikäli ainutlaatuinen, että siellä oli hyvä suhde hoitajia ja hoidokkeja – ja hyvä niin, koska
lapset olivat usein täysin autettavia.
Nyt kun katsoo ajassa taaksepäin, yksi kesäni ehdottomista kohokohdista oli se pieni hetki, kun sain yhteyden
yhteen ”hankalaksi” leimattuun nuoreen. Ja vain sillä, että sain houkuteltua hänet katselemaan ikkunasta
autoja, sen sijaan että hän olisi roikkunut osaston lukitulla ovella valmiina karkaamaan minä hetkenä tahansa.
Kesäni ei ollut ehkä medisiinisesti opettava, mutta sitäkin enemmän se oli oppitunti ihmisistä; vanhemmista
ja heidän sairaista lapsistaan. Ja heräsipä minulla ensi kertaa palo ja kiinnostus pediatriaa kohtaan. Se, mitä
myös opin viime kesänä oli, miten tärkeää asia hyvä työyhteisö on viihtyvyyden ja jaksamisen kannalta.
Sijaisia tuli ja meni, vaihtuvuutta oli paljon, mutta silti pelisäännöt olivat selvät. Rankoista päivistä selvittiin
kollegojen avulla ja toisinaan hurtilla huumorilla.
RiSLO niin ikään on yksi suuri työyhteisö. Se pitää sisällään niin etuja kuin velvollisuuksiakin. Edut ovat
varmaan tulleet kevääseen mennessä myös fukseille selväksi: on koulutuksia, juhlia ja urheilutempauksia, sekä
tietysti SML:n jäsenyys, johon kuuluu vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Velvollisuudet taas ovat jäsenmaksun
maksamisen lisäksi aivan samat kuin missä tahansa työorganisaatiossa: toisen ihmisen kunnioittaminen.
Ihmiset ovat harvoin asioista samaa mieltä, mutta se ei tee toisen mielipiteestä yhtään sen vähäisempää.
Kunnioitus on kuuntelua, kompromisseja ja rakentavaa keskustelua. Ilman näitä taitoja on varsin mahdotonta
työskennellä ihmisten parissa. Äärimmäisen tärkeä taito on myös kyky reflektoida itseään – omia sanojaan ja
tekojaan – ja miettiä mitä voisin tehdä itse paremmin, jotta työympäristöni olisi mahdollisimman toimiva ja
mukava paikka. RiSLO:n hallitus sen sijaan ei ole ”pomo” vaan pikemminkin jäsenistön luottamusmies. Me
olemme täällä sitä varten, että meidän puoleemme voi kääntyä asiassa kuin asiassa, ja aina kriisipaikan tullen
autamme parhaan kykymme mukaan.
Se, mitä yritän tällä kaikella hakea ja mihin haluan elämäni ensimmäisen pääkirjoituksen vielä tiivistää, on
yksi tärkeä sana, jota suosittelen käyttää ensi kerralla Hirsipuussa: vuorovaikutustaidot. Tämä on
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kullanarvoinen taito, eikä sitä valitettavasti opita koulussa, vaan se pitää oppia itse ja usein kantapään kautta.
Niin töitä hakiessa, töissä ollessa kuin nyt vielä opiskellessakin. Haasteina voivat olla opiskelu- tai työtoverit
tai vaikkapa esimies, hankalat potilaat tai heidän omaisensa, ikähaitarilla lapsista vanhuksiin. Ainoa asia, mihin
voit vaikuttaa, olet sinä itse: miten minä edustan itseäni. Konflikteja varmasti tulee ja menee, mutta tärkeintä
on oppia, miten niistä selvitään. Joskus homma ratkeaa niinkin helposti kuin keksimällä asian, joka kiinnostaa
ja on tärkeä molemmille osapuolille – olkoon vaikka sitten se parkkipaikan harmaa pakettiauto.
Omasta puolestani haluan toivottaa ihania lukuhetkiä niin
uusille kuin vanhoillekin lukijoille ja kiittää niitä kaikkia,
jotka ovat olleet tämän numeron tekemisessä mukana! Ilman
teitä tämä lehti olisi sisällöltään hyvin erilainen. Tällä kertaa
löytyy mm. kokemuksia työ/manu-kesistä (s.25), vertaillaan
Riian eri kuntosaleja (s.27) ja pohditaan, että mitäs sitä
juhannuksena voisi tehdä Riiassa (s.32)? Kannattaa käydä
myös lukemassa RiSLO Rusakko Milja Tiesmäen
kokemuksista Lattelecomin Riga Maratoonilta (s 24.)
Nauttikaa kesästä, kauniista ja sateettomista päivistä (jos niitä
vielä on) ja pitäkää huolta niin itsestänne kuin toinen
toisistanne. Onnea tuleviin työ-, amanuenssi tai kandikesiin ja
muistakaa jättää paras mahdollinen mielikuva Riian
medisiinareista!

Essi Nuutinen
Päätoimittaja
MF RSU LK3
KUVA: Ella Halonen
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Puheenjohtajan tervehdys
Kevät 2018 näin se vaan lähenee loppuaan. Kesäsäät ovat hellineet meitä ihanasti ja opiskelu sisätiloissa on
jäytänyt sieluamme. Toivottavasti jokainen teistä on päässyt edes ajoittain nauttimaan auringosta ja toistenne
seurasta tarpeelliseksi katsomanne nesteen ja ruuan ääressä.
RiSLO:lla on ollut mielestäni mukava alkuvuosi. Melkein täysin uusitulla hallituksella on ollut paljon
opittavaa niin toisistaan kuin itse hallitushommista. On tehty virheitä, opittu uusia asioita ja on annettu
anteeksi. Ennen kaikkea ollaan kuitenkin nautittu, ainakin ajoittain ;) Kyllähän tässä hommaa riittää ja täytyy
nostaa hattua jokaiselle, joka aiempina vuosina on tehnyt näitä hommia.
Tänä keväänä olemme RiSLO:laisten kanssa kouluttautuneet ihanien kanssa kollegojemme toimesta (kiitos
Niko Turkka, Kaisa Lahti ja Juuso Tähkäpää huikeista case-illoista), juhlineet ja sitsanneet (kiitos mahtaville
tapahtuma-vastaaville), tälläytyneet huikean näköisiksi ja juhlineet esikouluikään päässyttä kandiseuraamme
jopa seuraavan päivän yöhän asti (kiitos Vuosijuhlaemäntä Lotta Lundell ja -isäntä Yrjö Lähteenlahti sekä
koko vuosijuhlatoimikunta), kokeneet vaarallisia tilanteita renkaan puhjettua matkalla Tartoon. No jäi reissulta
käteen myös tärkeitä tietoja tuleviin koitoksiimme lääkäreinä (kiitos TaSLO, Lääkäriliitto, Duodecim ja SML).
Lisäksi olemme urheilleet (mahtavaa upeat Rusakkoni!!), olemme ampuneet toisiamme värikuulilla
leikkimielisen sodan merkeissä ja hikoilleet kuin pienet siat crossfitin merkeissä Kipsalan upottavassa
hiekassa. Keväällä täällä on vieraillut huippufirmoja Suomesta (kiitos Satakunnan Sairaanhoitopiirin
psykiatrian kesäkoulu, Med Group ja Terveydenhuolto.com). RiSLO:n kevätkausi päätettiin unohtumattomiin
mökkibileisiin. Hallitus on tehnyt paljon edunvalvontatyön ohella hommia ja tästä haluan kiittää erityisesti
SML edustajaamme Mikko Klemolaa. Tämä lehti kertoo kevään toiminnasta vielä tarkemmin, siitä kiitos
kuuluu kaikille kirjoittajille ja erityisesti päätoimittajallemme Essi Nuutiselle.
Olen tämän kevään aikana puhunut teille kollegiaalisuudesta ja hyvien tapojen noudattamisesta. Toivon, että
jokainen teistä on lukenut Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeet. Kollegiaalisuus ja hyvien tapojen
noudattaminen ovat tärkeitä taitoja. Haluaisin kuitenkin nostaa teidän ajatuksiinne vielä tärkeämmän taidon.
Anteeksi antamisen taidon. Meistä jokainen on ihminen ja ihmiset tekevät virheitä, koska olemme inhimillisiä.
On asioita ja tilanteita, jolloin sinun on valittava, petätkö toisen ihmisen jollain tavalla ja olet kenties toiselle
lojaali. Tärkeämmäksi muodostuu kuitenkin se hetki, jos ja kun sinulla on petetty olo. Jokaista asiaa ei
tietenkään kuulu antaa anteeksi, mutta jos toinen avoimesti pyytää anteeksi ja selvittää tilanteen, pitää osata
tulla vastaan. Se että voiko petetyksi tullut enää ikinä olla samalla tavalla toisen ystävä ei ole itsestään selvyys,
eikä näin aina tarvitse ollakaan, mutta jotta sinulla itselläsi olisi helpompi olla, etkä jäisi kantamaan sisälläsi
kaunaa toista ihmistä kohtaan, anteeksianto on erittäin tärkeää. Nyt haluankin, että kysyt itseltäsi, onko joku
ihminen jolle minun pitäisi antaa anteeksi oman pääni sisällä, jotta voisin elää kevyemmällä mielellä. Jos on,
tee se. Lisäksi sinä, joka koet loukanneesi jotain ihmistä ja haluat anteeksi antoa: pyydän sinua ottamaan
puhelimesi käteen tai good old fashion style menemään tämän ihmisen oven taakse ja pyytämään anteeksi
antoa kertoen rehellisesti, miksi toimit kuten toimit. Kuulostaako helpolta? Ei se sitä ole, mutta usko itseesi ja
usko muihin.
Koska vain osa teistä oli Vuosijuhlilla, haluaisin ottaa tähän loppuun pätkän siellä pitämästäni puheesta.
” Hyvät kollegat, viimeisen vuoden aikana Suomessa tulee SOTE-uudistuksen ja ammattihenkilölakiuudistuksen puitteissa tapahtumaan paljon muutoksia. Nämä muutokset ovat varmasti nostattaneet kysymyksiä
jokaisella teistä. Järjestömme tulee varmasti tekemään kaikkensa, jotta saisimme pidettyä meillä ulkomailla
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opiskelevilla mahdollisimman hyvät oikeudet työskennellä ja harjoitella jatkossakin taitojamme omassa
kotimaassamme. Teiltä, hyvät kollegat, pyydän niin Suomessa kuin täälläkin edustamaan meitä RiSLO:laisia
asianmukaisesti ja kunniakkaasti sekä näyttämään että me olemme ahkeria, rehellisiä ja luotettavia
opiskelijoita. Sillä onhan meistä tulossa aivan jäätävän upeita kollegoja, kuten tämän vuoden teema Polar
paradisekin sanoo!
Meillä on ollut upea vuosi, monta hienoa tapahtumaa ja koulutusta, mikä oli sinun ikimuistoisin hetki? Oletko
vasta ensi kertaa RiSLO:n tapahtumassa vai oletko kenties se, joka sanoo meille kohta näkemiin? Yhtä kaikki,
me ollaan RiSLO:laisia ja se vasta on mahtavaa!
Hyvät kutsuvieraat! Olemme etuoikeutettuja, että olemme saaneet teidät juhlimaan kanssamme 6-vuotiasta
RiSLO:a.
Kandiseuramme on vielä nuori, mutta sitäkin tiiviimpi yhteisö. Kasvamme vuosi vuodelta ja vahvistumme
jäsenistönä päivä päivältä. Voisin jopa sanoa, että olemme täällä toisillemme kuin perhe on meille Suomessa.
Kun olemme sairaita, soitamme toisillemme ja pyydämme tuomaan ruokaa tai viemään sairaalaan. Olen
itsekin turvautunut RiSLO perheeseeni täällä monet kerrat. Ja henkilökohtaisesti voin sanoa, etten olisi
selvinnyt tähänastisista opiskeluvuosista ilman tätä perhettä. Perhe tarvitsee kuitenkin luotettavia
tukipilareita, sitä olette osaltanne te kutsuvieraat ja teidän kollegoiden mukananne tuomat läheiset. Kiitos että
olette täällä meidän kanssanne!”
Hyvä RiSLO perhe. Kiitos, että olette olemassa. Muistakaa kuitenkin
kiittää niitä tukipilareitanne heidän läsnäolosta!
Tässä kohtaa haluaisin onnitella jokaista tänä vuonna valmistunutta ja
valmistuvaa RiSLOn jäsentä. Me ollaan teistä hitokseen ylpeitä.
Lopuksi haluan kiittää koko hallitusta isosta työpanoksestanne tämän
kevään aikana. Olette huikeita ja olen erittäin kiitollinen siitä, että saan
tehdä teidän kanssa töitä. Kiitos! Ja kiitos jokaiselle RiSLOlaiselle
kuluneesta keväästä. Tehdäänhän yhdessä tulevasta syksystä entistä
huikeampi!
Siihen
asti
nautitaan
kesästä,
Suomesta,
amanuenssuureista, kandin töistä ja ystävistämme sekä perheestämme!

Aurinkoisin halauksin,
Puheenjohtajanne Anna
MF RSU LK5
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SML-edustajan kuulumiset
Suomen Medisiinariliiton hallitus on kevään aikana toiminut tehokkaasti. Kokouksia on pidetty kerran kuussa
ja osallistuminen on ollut hallituslaisilta kiitettävää. Voisin jopa todeta, että erinomaisen hyvä porukka on tänä
vuonna kasassa!
Työn alla on ollut strategian sekä linjapaperin valmistelua SML:lle sekä ajankohtaisiin asioihin kannanottojen
tekeminen sekä niihin vaikuttaminen. Tärkeimpinä ja suuritöisimpinä on ollut opintojen hyväksilukuongelman esiin nostaminen, joka kääntyi hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen opiskelijoiden eduksi! Toinen
merkittävä edunvalvonnallinen asia on ollut erikoistumisuudistuksen lausuntomenettelyyn osallistuminen sekä
oman vaihtoehtoisen pisteytysmallin luominen. Aikaa tämän valmisteluun oli niukasti, mutta onneksi
vuorokaudessa on 24 h ja turhat Vaput tai muut ei asian viimeviilauksia häirinnyt. Toivotaan, että
erikoistumisuudistus antaa myös vastavalmistuneille muunkin kuin teoreettisen mahdollisuuden päästä heti
erikoistumaan.
On hyvä, että SML:llä on läheiset suhteet SLL:n ja NLY:n sekä muihin läheisiin edunvalvontatahoihin joiden
avulla asioille saadaan mukavasti ”painetta” taakse. SML:n edustajia istuu monissa SLL:n sekä NLY:n
valiokunnissa ja näin myös siellä konkreettisesti saadaan opiskelijoiden näkökantaa esille.
Loppuvuoden tärkeimmät asiat ovat ammattihenkilölainsäädännön uudistuksen seuranta sekä opiskelijoiden
edunvalvonta siinä. Tämän hetkisen tiedon mukaan SOTE-uudistus on vienyt kaiken ajan ministeriössä, joten
AHL:n uudistus on jäissä ja menee todennäköisesti 2019 vuoden puolelle, kun nytkähtää nykytilanteesta
eteenpäin. SML:n strategia sekä linjapaperi viimeistellään syysliittareille ja näiden ohjaamina tuleva/-t SML:n
hallitus tulee toimimaan jatkossa.
Toivotaan ettei uusia tulipaloja synny kesän aikana ja saadaan hengähtää pieni hetki. Seuraava hallituksen
kokous on suunniteltu 18.8. Lääkäriliiton järjestämälle Ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten
kesätapaamisen yhteyteen (eli ns. Tuohilampiseminaarille), jonne kannustan kaikkia ulkomailla opiskelevia
medisiinareita osallistumaan!

Mikko Klemola
SML-edustaja
MF RSU LK4
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RiSLOssa tapahtuu – kevät 2018
14.1.
RiSLO GOES BRUNSSI
Vuoden ensimmäinen tapahtuma oli silkkaa ruokaterapiaa, kun 17 RiSLO:laisen voimin suunnattiin
nauttimaan Folkklubs ALA pagrabs:n (tuttavallisemmin ALA Bar:n) herkullisesta kolmen ruokalajin
lounaasta. Alkupalaksi syötiin salaattia marinoitujen vihannesten kera tai solankaa. Pääruokana oli kanaa tai
kasvisvaihtoehtona uuniperuna ja jälkiruokana suussa sulava suklaakakku kermavaahdon kanssa.
Lämminhenkistä tilaisuutta siivitti vilkas keskustelu ja toiveikkuus siitä, että kohta olisi tämäkin lukukausi
taputeltu. Hyvä ruoka, parempi mieli, niinhän se menee.

12.-18.2.18
FUKSIVIIKKO
Ma 12.2.
FUKSI-INFO
Helmikuussa 2018 RiSLO sai 23 uutta fuksia (21 lääkisläistä ja 2
hammaslääkisläistä). Onnea kaikille uusille opiskelijoille! Heitä
varten hallitus piti perinteitä kunnioittaen Fuksi-infon Paddy’ssa.
Hallituksen esittelyn jälkeen uusille fukseille kerrottiin yleisesti
RiSLO:sta, SML:sta ja vastailtiin kysymyksiin liittyen
opiskeluun RSU:ssa.
Ti 13.3.
TUTORIT JA FUKSIT TAPAAMINEN
Tämä fuksiviikolla järjestetty tapahtuma toi yhteen tutoreita ja fukseja ja raotti (ainakin toivottavasti) uusille
opiskelijoillemme Riian ja RiSLO:n saloja. Ensin tavattiin kunkin ryhmän itse päättämässä
kahvilassa/ravintolassa/bubissa, jossa päästiin lähemmin tutustumaan omaan fuksiryhmään ja omiin
tutoreihin, sekä tietenkin selvittämään vastauksia uusien opiskelijoiden kysymyksiin. Tutustumisen jälkeen
iltaa jatkettiin Omas Briljants -baarissa vanhassa kaupungissa, jossa leikittiin yhteisleikkejä ja nautittiin baarin
tarjonnasta. Huikean illan jälkeen innokkaimmat jatkoivat vielä iltaa Riian yössä.
Aleksandra Saltychev
Tapahtumavastaava
MF RSU LK2
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La 17.2.
FUKSISITSIT
Fuksiviikon todellinen kohokohta oli
ensimmäistä kertaa järjestetty Fuksi-sitsit
Hotel Avalonin konferenssihuoneessa,
jossa sitsattiin 50 ihmisen voimin – heistä
suurin osa oli joko kevään 2018 tai syksyn
2017 fukseja. Sitsien emäntänä toimi
hallituksen iki-ihana tapahtumavastaava
Sasha ja laulunjohtajana (yours truly)
päätoimittajanne.
Koska monille sitsit olivat ensimmäiset,
niin kerrattiin hieman sitsien sääntöjä,
ennen kuin pistettiin lauluksi. Ensimmäiset
laulut
mentiin
”sitsi-diktaattorien”
johdolla, mutta mitä pidemmälle ilta eteni
ja tunnelma rentoutui, esitettiin lauluehdotuksia myös sitsinkansan puolelta. Rangaistuksia jaettiin, maljoja
nostettiin ja tarjoilijat saivat varmasti ihmetyksen- ja puheenaihetta seuraaville päiville.
Iltaa jatkettiin Rock Cafessa karaoken merkeissä, ja laulu raikuikin komeasti (olihan ääntä jo lämmitelty
mukavasti sitseillä!). Sitkeimmät sankarit jatkoivat aivan aamun varhaisimmille tunneille asti.

Su 18.2.
DAGEN EFTER BRUNSSI
Harmaina ja vähän vavisten edellisyön
sitsikansa löysi tiensä myös sunnuntai
aamupäivällä Funny Foxiin, jonne oltiin
varattu vino pino pizzaa.
Paikalle löysi lopulta varsin hyvä otanta – yli
puolet edellisyön sitsaajista! Pizza oli hyvää
ja sitä oli riittoisasti. Ohjelmana oli rentoa
oloilua ja kommuunia krapulailua, kun
vaihdeltiin kuulumisia, että mitä olikaan
edellisenä yönä tehty. Osa valui syömisen
jälkeen potemaan krapulaansa kotiin, osa
Karjala-baariin katsomaan Suomi-Ruotsi peliä
(jossa valitettavasti Suomi otti sillä kertaa
turpaansa).

9

RiSLO

1/2018

24.2.
KICK OFF/FUKSIAISET
6 uljasta joukkuetta lähti rastikierrokselle uhmaamaan Siperian tuliaisia eli
toisin sanoen Riian pakkasia. National Operan luota alkanut kierros lähetti
kilpailijat eri puolille vanhaa kaupunkia suorittamaan toinen toistaan
hauskempaa (vaihtoehtoisesti oudompaa) tehtävää. Pisteitä kerättiin niin
tiedolla, taidolla, luovuudella kuin lahjuksillakin. Lisäpisteitä annettiin niin
ikään yhtenäisestä pukeutumisesta tai teemasta.
Rastikierroksen jälkeen siirryttiin Rock Cafén yläkertaan jatkoille nauttimaan
naposteluruuasta ja erilaisista kurkunkostukkeista. Jatkoilla julistettiin
rastikierroksen voittaja niin Fuksi kuin Seniori-joukkueiden kesken ja lausuttiin
nyt jo perinteiksi muotoutunut Fuksi-vala. Loppu yö jatkettiin rennosti tanssien
huikean soittolistan tahtiin aina aamun varhaisimmille tunneille asti. Tunnelma
oli katossa ja innosti niin uusia opiskelijoita kuin vanhempiakin irrottelemaan
koko sydämen kyllyydestä.

1.3.
SATAKUNNAN
SAIRAANHOITOPIIRIN
PSYKIATRIAN KESÄKOULUN
RAVINTOLAILTA
3-6 vuosikurssilla opiskeleville suunnattua
koulutusta tulivat pitämään Ylilääkäri Teemu
Elo ja rekrytoija Marika Pöyri-Pirkola.
Suurkiitos heille! Koulutuksen aiheena oli
Psykoosi kokemuksena ja paikalle saapui
kuuntelemaan noin 50 RiSLO:laista.
Mielenkiintoisen ja keskustelua herättävän
koulutuksen lisäksi nautittiin herkullinen
buffetillallinen Radison Blue:ssa.
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10.3.
HAALARIKASTAJAISET
Lauantaina klo18 Krastmalas Krogsin edustalla näkyi hyvin
Pohjoismainen näky: haalarijengi oli kokoontunut
juhlistamaan historian ensimmäisiä haalaribileitä.
Kalja-teemaa kantavat kastajaiset alkoivat oluen makuisilla
tehtävillä. Olutviestissä vaadittiin nopeutta ja vahvoja
reisilihaksia, pussikalja haasteessa oluen tuntijat saivat loistaa
kehittyneillä olut-makunystyröillään ja tunnistaa erilaisia
olutlaatuja. Kaljaa ja saippuakuplia tehtävässä testattiin
luovuutta ja oluen juontinopeutta. Päät kaljassa rastilla
rakennettiin ihmismuodostelmia tasapainoa uhmaten.
Myöhemmin illalla joukkueet lähetettiin
kaupunkiin valokuvahaasteen merkeissä. Näin
Riian katukuva sai myös otteen haalarikansasta.
Joukkueet toteuttivat erilaisia teemoja ikuistaen
ne valokuviksi tai lyhyiksi videoiksi. Teemoina
olivat esimerkiksi Saulin kanssa, kivet,
aikuisviihde, alasti haalareissa ja ylösalaisin.
Tuomarit saivat huikeita nauruja ja paljon
paljasta ihoa nähtäväksi. Haasteen kuvia
heijastettiin myös baarin seinälle loppuillan ajan
(sensuroituna). Kaikki joukkueet olivat
laittaneet kaiken ihailtavasti peliin ja
myöhemmillä sukupolvilla onkin kirittävää,
mikäli näihin suorituksiin yltäminen.
Voittajajoukkueelle jaettiin Haalarimestari 2018haalarimerkki kunniakkaasta suorituksesta. Myös
ensimmäinen Rislon haalarivala lausuttiin, jonka
jälkeen ilta jatkui suomalaisen musiikin, beer bongin ja
huikeiden dance groovien merkeissä aamuun asti.
Rislon haalarit ovat nyt siis virallisesti kastettu.
Kuulemani mukaan osasta jo löytyy muun muassa
oksennusta, mutaa ja muuta värikästä. Rakkaat
Rislolaiset, näinhän sen kuuluu mennäkin, annetaan
elämän näkyä.

KUVA: Linda Myllymäki

Sini-Tuulia Kilpeläinen
Tapahtumavastaava
MF RSU LK4
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14.3.
CASE-ILTAMA: KIRURGIA
Kollega Niko Turkan vetämä koulutustilaisuuden aiheena oli kirurgian kiehtova maailma! Käytiin läpi
potilastapauksia, joista keskusteltiin ja esiteltiin valistuneita arvauksia diagnoosivaihtoehdoista. Katsottiin
myös muutama operaatio Youtuben kautta ja harjoiteltiin sorminäppäryyttä vaativia kirurgisia solmuja.
Paikalle uskaltautui noin 30 medisiinaria fuksista senioriin.

7.-8.4.
VUOSIJUHLAT & SILLIS
Ilmassa oli jännityksen makua ja iloista kuplintaa. RiSLO
(rakas eskari-ikäinen kandiseuramme) täytti kypsät 6-vuotta
ja sitä oli syytä juhlia koreasti toista kertaa ikinä
järjestettävissä vuosijuhlissa. Vuosijuhlien isäntä Yrjö
Lähteenlahti ja emäntä Lotta Lundell olivat pistäneet
yhdessä vuosijuhlatiimin kanssa tuulemaan, että jäsenistö ja
kutsuvieraat saavat parhaat mahdolliset juhlat!

Arvokas ilta alkoi cocktailtilaisuudella Riikan
Latviešu Briedribassa, kun kutsuvieraat toivat
tervehdyksensä vuosijuhlien emännälle ja
puheenjohtaja Anna Viljamaalle. Tervehdyksien
jälkeen jäi pieni hetki vaihtaa kuulumisia muiden
jäsenien kanssa, ennen kuin klo 18 alkoi illan
virallinen ohjelma. Liput saapuivat ja
vuosijuhlien
juontajan
Elina
Hirvosen
esilaulamana raikui upeasti Maamme laulu.
Nautittiin herkullinen kolmen ruokalajin
illallinen laulujen ja musiikkiesitysten lomassa.
Taukojen aikana suosiota nautti erityisesti
photobooth ja (enemmän tai vähemmän) raikasta
ilmaa tarjoava parveke.
Vuosijuhlat & Sillis kuvat: ©Tuomo Halonen

12

RiSLO

1/2018

Virallisen osuuden jälkeen siirryttiin salaiselle jatkopaikalle
yhteiskuljetuksella. Paikka olikin sillä kertaa Kalku Varti! Juhlat
alkoivat RiSLO:n yksityistilaisuutena nostalgiaa huokuvan
Suomi-musiikin tahdittamana, mistä vastasi jäsenistön oma
Dennis Etike (lisää hänestä sivulla 30!). Myöhemmin baari
avautui kaikille. Juhlinta jatkuikin monilla aivan aamuun asti –
osa taisi saapua sillis-aamiaiselle samoin silmin ja vaattein.
Sillis pidettiin Golden clubissa, teemalla 50 Shades of Sillis.
Tarjolla oli suolaista purtavaa ja pari tasoittavaa, sekä hieman
hengenravintoa pikkutuhman visailun ja valokuvakirjojen
muodossa. Tietysti myös palkittiin paras
asu!
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18.4.
CASE-ILTA: ”TERVEYSKESKUKSEN IHMEITÄ”
Kaisa Lahden case-iltamassa perehdyttiin terveyskeskuslääkärin
työpäivän kulkuun ja käytiin läpi potilastapauksina enemmän tai
vähemmän tavallisia vastaan tulevia tilanteita. Potilaina oli mm.
mielialaongelmista kärsivä vanhempi naisihminen, nuori mies
jolla selkäkipua, vanhempi mies jolla statiinien lopettamisen
jälkeen kolesteroliarvot (täysin yllättäen!) koholla, keski-ikäinen
nainen jolla ylävartalolla vyöruusu, nuori nainen jolla
suolistovaivaa, keski-ikäinen mies jolla kihti isovarpaan tyvessä,
ja nuori nainen jolla tuli rinnoista eritettä.
Tapaukset käytiin läpi askel askeleelta alkaen tulotiedoista ja päättyen tapauksen välittömään lopputulokseen,
eli mikä on paras hoito tilanteeseen ja miten potilasta ohjataan. Jokaisesta tapauksesta pohdittiin yhdessä
oleellisimmat kysymykset hyvän anamneesin saamiseksi, tarvittavat tutkimukset ja mittaukset sekä
erotusdiagnostisia vaihtoehtoja. Erityisen kiitoksen ansaitsee mielestäni Kaisan painotus potilaan
kohtaamisen, ohjaamisen ja potilaan yksityisyyden suojaamisen tarpeellisuudesta.
Juuso Tähkäpää
Pääsihteeri
MF RSU LK2
21.4.
RiSLO GOES PAINTBALL
Lukukauden ensimmäinen RiSLO goes-tapahtuma kokosi
noin 15 RiSLO:laista pelailemaan Paintbalia Guns and
Lasersin Andrejostas- alueen kentille. Monelle kerta oli
ensimmäinen, toisille taas laji oli jo entuudestaan tuttu.
Testasimme useita eri kenttiä ja pelasimme myös ranskalaista
tiimiä vastaan. Armeijan käyneet pääsivät muistelemaan
armeija aikoja – armeijan nostalgisointi täyttikin monta
puheenvuoroa pelien välissä. Tapahtuma kokosi porukkaa
useilta eri semestereiltä kuin myös Jelgevan eläinlääkiksestä.
Hyvä ja rento ilmapiiri, keväinen Riika ja pienet adrenaali
purskahdukset tekivät tapahtumasta oikein mukavan.
Sini-Tuulia Kilpeläinen
MF RSU LK4
21.4.
ISA WORLDWIDE
Kansainvälistä meininkiä ja ihmisiä eri puolilta maailmaa: paikalla oli useasta
ainejärjestöstä edustajia, joilla jokaisella oli oma pöytä ja pöydällä kotimaan ihania
herkkuja. Meillä RiSLO:laisilla maamme ruokakulttuuria oli tapansa mukaisesti
edustamassa Fazerin siniset suklaakonvehdit Marimekko-tarjoilulautaselta ja
lisäksi leipäjuusto ja lakkahillo. Pääsimme herkuttelemaan myös muiden
kansalaisuuksien herkkuja kuten italialaisten pitsaa, saksalaisten olutta ja
norjalaisten vohveleita. Meidän RiSLO:laisten haalarit herättivät kummastusta ja
pääsimmekin jakamaan opiskelijakulttuuriamme muillekin ainejärjestöille.
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Aleksandra Saltychev
MF RSU LK2

KUVA:

© ISA

KUVA:

© ISA

23.4.
KEVÄTKOKOUS
RiSLO:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tällä kertaa LU:n tiloissa. Tutustuttiin kevätlukukaudella
työskennelleen Sääntötoimikunnan työn hedelmiin, joita esitteli toimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen
SML-edustaja Mikko Klemola. Kokouksessa jäsenistö äänesti sääntömuutoksista, jotka toimikunta oli
katsonut tarvitsevan päivittämistä. Lisäksi tutustuttiin edellisen vuoden toimintakertomukseen ja annettiin
vastuunvapaus vuoden 2017 hallitukselle. Keskustelu oli aktiivista ja hedelmällistä osallistujien kesken.
Kokouksessa käytiin myös läpi siihen mennessä tullutta palautetta.

30.4.
VAPPUSITSIT
Koska meillä on haalarit, niitä pitää myös ulkoiluttaa, ja
mikä onkaan parempi syy juhlia kuin järjestää Sitsit vapun
kunniaksi! Paikaksi valikoitui jälleen hyväksi todettu Hotel
Avalon, jonne saapui sitsaamaan sillä kertaa hieman yli
neljäkymmentä RiSLO:laista.
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Ilta aloitettiin perinteitä kunnioittaen lakitusseremonialla (niillä
joilla ylioppilas- tai mikä tahansa muu lakki sattui olemaan
mukana) ja Gaudeamus Igitur –laululla. Tunnelma oli jälleen
kerran riemukas – ajoittain jopa riehakas! Laulutaidon lisäksi
testattiin sitseissä rangaistuksen saaneiden kykyä improvisoida,
näytellä (luonnollisesti latviaksi) ja räpätä.
Herkullisen ateria nautittiin asianmukaisesti kylmänä silläkin
kertaa. Vapun teemaa kunnioittaen myös henkilökunta palkittiin
tuorein sokerimunkein. Juhlintaa jatkettiin Omas Briljantsissa
sitsien jälkeen vielä pitkälle yöhön, ja seuraan lyöttäytyi myös
muita RiSLO:laisia.

1.5.
VAPPUPIKNIK
Sillistä kompensoiva vappupiknik kunnioitti edellisen vuoden
perintöä: vapaa tilaisuus houkutteli niin edellisen yön
sitsikansaa kuin muitakin jäseniä nauttimaan raikkaasta
ulkoilmasta, tuoreista munkeista ja tietenkin kuohuviinistä ja
simasta! Aurinko helli krapulaista kansaa lempeästi mittarin
paukkuessa kahdenkymmenen paremmalle puolelle, eikä
edellisen yön ukkosmyrskystä ollut kuin muisto jäljellä!
Jäsenistön karvaiset (ne nelijalkaiset) ystävät toivat niin ikään
iloa pelkällä läsnäolollaan. Vappusitsien jatkojen jatkoilta osa
jatkoi vielä yksille jatkoille piknikin jälkeen – huhu kertookin,
että viimeiset lopettelivat vapun juhlimisen lähellä puoltayötä.
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8.5.
MED GROUP (ONNI TERVEYS) KOULUTTAA
”Suomessa on kevät, mutta täällähän on jo kesä!” huudahti Med Groupin asiakaspäällikkö Minna Engström
Mercure -hotellin aulassa. Tiistai 8.5. oli tosiaan vuoden ensimmäisiä t-paitakeli -päiviä Riiassa – erinomainen
päivä koulutukselle!
Nelisenkymmentä pääasiassa klinikkavaiheen opiskelijaa saapui kuulemaan paljon päivystäneen LL Erika
Jantusen luentoa huimauksesta ja rytmihäiriöistä, jonka jälkeen nautittiin erinomaisesta buffetista hyvässä
seurassa kollegoiden kanssa seurustellen. Koulutuspaikaksi oli valittu hotelli Mercure sillä ajatuksella, ettei
siellä ole aiemmin järjestetty RiSLO:n tapahtumia, ja valinta oli erittäin onnistunut.
Med Groupin työtarjouksia voi kysellä ottamalla yhteyttä Latvian kandivastaavaan Eva Tuuppaan
(eva.tuuppa@medgroup.fi) tai nykäisemällä hihasta! Jos et päässyt paikalle mutta luentoaiheet kiinnostaisivat,
ei hätää! Luennot löytyvät RiSLO:n Google Drivestä.
Eva Tuuppa,
MF RSU LK5

KUVAT: Eva Tuuppa

16.5.
CASE-ILTA: ELVYTYS
“Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive!”
Tämä laulu luultavasti soi itse kunkin päässä vielä tovin
jälkikäteen.
Hallituksen pääsihteeri ja entisessä elämässä ennen lääkistä
ensihoitajana työskennellyt Juuso Tähkäpää piti
nuoremmille
medisiinareille
suunnatun
työpajan
elvytyksestä ja siitä ”mitä jokaisen amanuenssinkin pitää
tietää”. Case-ilta oli siis suunnattu ensisijaisesti 1-4 –
vuosikurssilaisille. Luennossa käytiin mm. läpi eroja ja
yhtäläisyyksiä, miten toimitaan silloin kun kohtaa elottoman
ihmisen kadulla tai jos elvytystilanne tulee sairaalassa.
Käytännöntaitoja päästiin treenaamaan myös RSU:n tilojen
tarjoamilla simulaatio-nukeilla.
Kahden ryhmän työpajat olivatkin nauttineet suurta
suosiota, sillä molemmat ryhmät olivat täynnä! Case-illoille
onkin tulossa luultavasti syksyllä uusintakierros tai ns.
”jatko-osa”.
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20.5.
RIGA MARATHON JA RUSAKOIDEN KEVÄT
RiSLO Rusakot treenasivat jälleen yhdessä kevään aikana noin kerran viikossa, osalla tähtäimessä kevään
suurin juoksutapahtuma eli Lattelecomin Riga Marathon. Kevään aikana pidettiin myös Jaakko Niemisen
tekniikkatreeni. Rusakot saivat tänä keväänä Mehiläisen sponsoroimat treenipaidat, joissa kelpaa kyllä juosta!
Yhden Rusakon kokemuksia ensimmäisestä puolimaratonista voi lukea lisää sivulta 24!

Kuvat: Gregor Weigelt

30.5.
TERVEYDENHUOLTO.COM – KOULUTUS
“Woah, we're half way there
Woah, livin' on a prayer
Take my hand, we'll make it I swear
Woah, livin' on a prayer”

Terveydenhuolto.com koulutustilaisuus alkoi näyttävästi ja ennen kaikkea kuuluvasti Bon Jovilla, kun illan
isäntä Jani Korpela aloitti kaikkien tunteman laulun. Koulutusillan teemoina olivat atooppinen iho potilaan
näkökulmasta ja unelmat. Kariitta Korpela puhui omakohtaisista kokemuksistaan atooppisesta ihosta, sen
kanssa elämisestä ja myös siitä, mitä terveyskeskus lääkäriltä ei toivo kuulevansa (”Älä raavi!”). Jani Korpelan
puheenvuoro kääntyi enemmän filosofiseksi motivaatiopuheeksi, jossa korostettiin suomalaisten valttikorttia
sisua, verkostoitumista ja kouluttautumisen tärkeyttä. Grand Poet by Semarah hotellissa vietetty
ilta
jatkui
buffetillallisen
ja
vapaan
keskustelun
merkeissä.

Jani ja Kariitta Korpela PJ Annan kainalossa

18

RiSLO

1/2018

6.6.
RiSLO GOES CROSSFIT
”Sinne kuoltiin” – A. Viljamaa
11 innokasta Rislolaista testasi Crossfitia kesäkuun
alussa Kipsalan rannalla. Crossfit Riga ohjasi tunnin.
Tunnin aikana pääsimme tutustumaan hiukan crossfitin
perusideaan. Hiki virtasi ja maitohapot täyttivät ainakin
allekirjoittaneen reidet
Sini-Tuulia Kilpeläinen
MF RSU LK4
7.6.
SUURLÄHETYSTÖN PUUTARHAJUHLAT
RiSLO:n hallitus kävi näyttäytymässä Suomen suurlähetystön
perinteisissä puutarhajuhlissa. Teemana oli Team Finland ja tänä vuonna
juhlittiin erityisesti 90-vuotiasta Iskua. Nautittiin herkullisista tarjoiluista,
raikkaista juomista ja – mitä parasta – kauniista auringonpaisteesta.
Juhlissa pidettiin myös arpajaiset.
Suurlähettiläs Olli Kantanen isännöi juhlia nyt viimeistä kertaa, ennen
kuin hän luovuttaa soihdun seuraajalleen Riitta Korpivaaralle. RiSLO:n
hallitus toivottaakin Kantaselle oikein hyvää jatkoa ja onnea tuleviin
haasteisiin.

9.-10.6.
RiSLON MÖKKIVIIKONLOPPU
Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, RiSLO:n kevätkauden päättäjäisissä meitä helli mahtava ilma!
Muutama viikko ennen kuin tenttikauden
pärähtämistä kunnolla käyntiin, oli aika siirtyä
hetkeksi pois kaupungin melskeestä Balozin
rauhaan ”mökille” viettämään RiSLO:n
kevätjuhlaa. Mahtaviin puitteisiin kuului muun
muassa grillauskatos, uima-allas ja – mitä
parasta – sauna!!
Ohjelma alkoi jo päivällä – ulkona pelattiin
pelejä (juoma- ja niitä muitakin) ja lisäksi
pistettiin aluille koko illan aikana käynnissä
ollut halausmurhaaja peli, joka herätti
mukavasti
kilpailuhenkeä
porukassa
(lääkisläisetkö kilpailuhenkisiä? Ei toki.)
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Ruokaa tapahtumavastaavat olivat varanneet runsaasti, ja pöytä notkuikin
grilliherkuista: löytyi makkaraa, maissia, kesäkurpitsaa ja ananasta,
lisukkeina taas oli ihania salaatteja (suoraan Rimistä noudettua) ja leipää.
Herkkuja riitti vielä yöpalaksikin.

Ennen edes saunaan pääsyä ihmiset
tulivat litimäriksi vesisodassa: parhaiten
varautuneilla oli vesipyssyt, mutta myös
kattilat ja ruukut pääsivät nopeasti
hyötykäyttöön vesi-ilmapallovarantojen
loppuessa. Kun ”suihku” oli jo valmiiksi
hoidettu pois alta, niin olikin siirtyä
saunaan ja uima-altaaseen. Saunassa
raikasi ikivihreitä lauluja. Parhaimmat
biisit kuultiinkin useaan kertaan encorena, ja lauluja jatkettiin myös
myöhemmin kitaran säestyksellä. Tunnelma saunassa oli vähintäänkin ”tiivis”
– mutta sitäkin parempi! Kaikkein sitkeimmät jaksoivat valvoa aina
aamunkoittoon asti väsyneimpien ottaessa takseja kotiin yön pimeinä tunteina
Upea, rentouttava päivä oli ehkä paras tapa taputella tämän kevät. Ensi syksynä jatkuu!
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Pohjolassa tapahtuu – ja RiSLO on
tietenkin mukana!
26.1.
SML: PUHEENJOHTAJIEN TAPAAMINEN
Allekirjoittanut yhdessä emeritus pj Niko Turkan kanssa ottivat suunnaksi Helsingin ja Duodecimin
järjestämän joka vuotisen uusien ja vanhojen puheenjohtajien tapaamisen. Ilta alkoi cocktaileilla ja niin
sanotulla pönötyksellä. Nimikyltitkin saatiin rinnuksiin, että varmasti tiedettiin, kuka on kuka. Duokkarin
keittiö oli valmistanut meille aivan mielettömän herkullisia ruokia. Ainoa mikä jäi kaivelemaan oli se, että
Tarton PJ otti jälkkäriin kermavaahtoa viiden ihmisen edestä ja allekirjoittaneelle ei jäänyt muutaman muun
kanssa yhtään. Prkl Riitta! Duokkarin tiloista suuntasimme Helsingin yöelämään ja tätä ennen toki
tankkasimme ruokaa Macin kautta. Oli selvää, ketkä joukosta olivat uusia ja ketkä vanhoja puheenjohtajia.
Riikan, Turun, Ruotsin ja Helsingin uudet Pj:t rokkasivat Bailandon, Macarenan ja Spice Girlsien tahtiin
melkein pilkkuun asti. Aamulla nautittiin hotellin herkullinen aamupala ja suunnattiin nokka kohti kotia
Anna Viljamaa
MF RSU LK5
17.2.
SML KANDISEURATAPAAMINEN – TAMPERE
Suomen Medisiinariliiton Kandiseuratapaaminen järjestettiin 17.2.2018 Tampereella, Tampereen
Lääketieteen Kandidaattiseuran Amos-klubilla. Kandiseuratapaamisen tarkoituksena on tarjota
kandidaattiseurojen toimijoille tilaisuus tavata toisiaan sekä Medisiinariliiton hallitusta. RiSLO:n hallituksesta
lähti päivään puheenjohtaja Anna Viljamaa, pääsihteeri Juuso Tähkäpää sekä varapuheenjohtaja Elina
Hirvonen. Päivää luotsasi ja ohjasi eteenpäin SML:n puheenjohtaja, Tampereen Lääketieteen
Kandidaattiseuran Jesper Perälä.
Päivä alkoi lauantai aamuna Amos-klubilla, jossa allekirjoittanut oli käynyt viimeksi 2007 ylioppilasjuhlien
jatkoilla! Ah, mitä muistoja kaivertuikaan heti mieleen. Kuitenkin tämän päivän agenda oli aiemmasta
poiketen täysin asiallinen.
Ilmoittautumisen ja pikaisten kättelyiden jälkeen Medisiinariliitto esitteli tälle vuodelle suunniteltuja
projekteja sekä otti vastaan kandiseurojen näkemyksiä ja toiveita näiden suhteen. Suomen Lääkäriliiton
Koulutuspäällikkö Sami Heistaro toi tapaamiseemme Lääkäriliiton kuulumiset ja Riku Metsälä Kustannus Oy
Duodecimin tervehdykset nettiperehdytyksen merkeissä.
Päivä jatkui Suomen Medisiinariliiton Strategian puitteissa, joka oli päivän tärkein agenda. Ryhmäydyimme
ja aloitimme strategia workshopit, joissa noin 45minuutin pätkissä käsittelimme SML:n tuomia teemoja
avoimesti joko ryhmissä keskustellen tai mind map- tyylillä. Tarkoituksena kerätä kandiseurojen asioita
ajankohtaisiin kysymyksiin, joiden koonnin jälkeen tullaan myöhemmin käsittelemään kevät- ja/tai
syysliittareilla.
Iltapäiväkahveilla meitä tuli vielä tervehtimään Nuorten Lääkärien yhdistyksen hallituksen
vaaliprojektityöntekijä Anni Saukkola. Maittavia Arnoldsin donitseja mutusteltaessa ja viimeisiä
kahvinrippeitä tiristeltäessä keskustelimme NLY:n vaaleista sekä miksi juuri jokainen medisiinari on hyvä
ehdokas vaaleihin!
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Päivän päätti karismaattinen Jesper Perälä, joka toi esille vielä muutamia ajankohtaisia aiheita.
Summa summarum: Kandiseuratapaaminen oli kaiken kaikkiaan oikein tuottelias ja hyvä päivä Tampereella,
johon RiSLO:n uuden hallituksen muutamien jäsenien oli erittäin tärkeää osallistua. Juuri nämä ovat niitä
tapahtumia joissa pääsee upeasti verkostoitumaan muiden kandiseurojen hallituslaisten kanssa ja luomaan
suhteita joka vie RiSLOakin kandiseurana eteenpäin! Kiitos järjestäjille sekä kanssani osallistuneille Annalle
sekä Juusolle! ☺
Elina Hirvonen
Varapuheenjohtaja
MF RSU LK2
10.3.
THORAX VUOSIJUHLAT
Thorax LXXXVII
En kylig lördags eftermiddag i mars hördes det
ekon från SYKs auditorium. “När börjar spexet?
När börjar spexet?” ljöd det i publiken. Tempot
blev snabbare och snabbare och volymen steg upp
till taket. Med stämningen i taket var det dags för
premiären av det Thoracala spexet Eldorado.
Spexet bjöd på spänning och skratt blandat in med
fenomenala omstarter och hejdundrande musik
och sång.

KUVA: Aurora Lövegren

Efter spexet var det dags för Solenn akt och efter detta var det dags för festmiddag med god mat och trevligt
sällskap. Festen fortsatte långt in på små timmarna. Smått trögt var det att ta sig flygfältet följande morgon,
men verkligen värt det.
Aurora Lövegren
Rahastonhoitaja
MF LU LK4
13-14.4.
BALTIAKOULUTUS - TARTO
Kauniina perjantaipäivänä hyppäsimme Vanhastakaupungista siivettömän lentokoneemme kyytiin, jonka
matkakohteena oli Tartto. Ikäväksemme ratsussamme ei
ollut vessaa mutta sehän ei menoa haitannut. Ampaisimme
Tarttoon johtavalle maantielle asfaltti rullautuen. Koska
RiSLO airlinesin lentokoneessa ei ollut siipiä, taittelimme
paperista lennokkeja ja tuunasimme niitä. Kesken
käsityöpajamme kuului tömähdys ja bussi alkoi vaappua.
Rohkea perämiehemme laskeutui tien reunaan ja totesi että
rengas oli mennyt tohjoksi.
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Odottelimme uutta bussia kaksi tuntia ja sinä aikana
testasimme paperiset lentokoneprototyyppimme ja
nautimme matkaeväitämme. Uusi lentokone saapui ja
iloitsimme että siinä oli vessa. Tosin olisi ollut kiva, jos se
olisi myös ollut toiminnassa. Matka jatkui ja 6,5 h
lähdöstä olimme vihdoin Tartossa ja menimme
lepäilemään seuraavaa päivää varten.
Lauantaina aamiaisen jälkeen suuntasimme AHHAA
Teaduskeskukseen, jossa kuuntelimme kiinnostavia
luentoja. Luentosalin valot olivat ilmeisesti hieman
kirkkaana joillekin, sillä osalla oli aurinkolasit päässä sisällä. Luentojen välissä syötiin ja käytiin ulkona
imemässä raikasta ilmaa filtterin läpi. Saatuamme päämme täyteen tietoa kävimme vaihtamassa vaatteet ja
etenimme yhteisiin illanistujaisiin. Maistelimme paikallista kesäkeittoa ja menimme kuokkimaan suomalaisten
eläinlääkisläisten juhliin. Juhlissa otimme tanssilattian haltuun sulavin liikkein. Kun yö eteni, niin sulavat
liikkeet muuttuivat ryöminnäksi kohti hotellin sänkyä,
joten luovutimme tanssilattian takaisin. Ennen
nukkumaanmenoa vielä luettiin iltarukoukset, jotta päivän
synnit saisi puhdistettua.
Sunnuntaina pakattiin omia ja toisten laukkuja jotka
tungettiin korjattuun lentokoneeseemme. Bussin outo
vaappuminen tuuditti osan uneen ja aiheutti myös
mukavaa matkapahoinvointia. Onneksemme bussi ei
hajonnut uudestaan eikä kukaan oksentanut paljoa, joten
pääsimme turvallisesti laskeutumaan takaisin Riikaan.
Ensi kerralla muistan ottaa mukaan sorsan, vararenkaan sekä harjoitella lisää tanssiliikkeitä.
Tommi Raudasoja
Hallituslainen
MF RSU LK4
5.–6.5.
SML:N KEVÄTLIITTOKOKOUS HELSINGISSÄ
Kevätliittokokous saatiin tehokkaalla toiminnalla vietyä
yhdessä päivässä maaliin. Siellä käsiteltiin SML:n sekä
FiMSIC:n toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin.
RiSLO:n edustus kevätliittareilla oli Anna Viljamaa, Essi
Nuutinen, Mikko Klemola, Susanna Luontola, Niko Turkka
ja Ville Väisänen.
FiMSIC:n vaihtomaksu jatkossa nousee 400 €:n
aikaisemmasta 300€:sta ulkosuomalaisille opiskelijoille.
Tämä
vastaa
unilateraalisopimuksen
vaihtohintaa
suomalaisille opiskelijoille. Mielestäni perusteltu ja
hyväksyttävä kompromissi ulkomailla opiskelevien
aiheuttamalle lisätyölle, kun vaihtoehtona oli myös heitetty vaihtomahdollisuuden poistamista.
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Linjapaperiworkshopissa löytyi alustava konsensus mitä tulevaan linjapaperiin kirjataan. Tärkein mielestäni
meitä koskettava asia on, että kandioikeuksia puolustetaan niin suomessa kuin ulkomailla opiskelevien
suomalaisten (jäsenseurojen jäsenten) osalta yhdenvertaisesti. Sama koskee myös muita edunvalvonnallisia
asioita. Syysliittareilla hyväksytään lopullisesti linjapaperi ja näin saadaan myös mustaa valkoiselle SML:n
linjasta ulkosuomalaisia opiskelijoita kohtaan. Tärkeä asia meille, kun nykytilanne tämän osalta selkeytyy!
Puolalaisten opiskelijoiden kandiseura PuLSE hyväksyttiin SML:n jäseneksi (n. 18 jäsentä) ja tällä on
vaikutusta RiSLO:n siten, että liitännäisjäsenien määrä vähenee todennäköisesti. Toki medisiinari voi
halutessaan olla myös useamman kandiseuran jäsen.
Thorax oli järjestämisvastuussa ja oli järjestänyt asianmukaiset sitsit lauantai-illalle. Allekirjoittanut ei päässyt
osallistumaan, mutta pikkulinnut kertoivat, että hauskaa oli ollut ja yhteishenki oli ollut mainio. Kiitos vielä
koko kevätliittariporukalle!
Mikko Klemola
MF RSU LK4
11-13.5.
MEDIXIT TAMPEREELLA
Olimme jo valmistelleet avaruusmedixejä varten ennen varsinaista viikonloppua miettimällä aiheiseen sopivia
asuja ja harjoittamalla maksaa. Medixit ampaisivat toden teolla käyntiin Helsingistä kavuttuamme asut päällä
bussiin, joka oli matkalla Mance-planeetalle. Hädin tuskin ehdimme edes Kehä III ulkopuolelle, kun laitoimme
kiertoon raketiksi tuunaamamme Riga Balzams -pullon. Raketin polttoaine kelpasi varsinkin Helsingin
eläinlääkisläisille. Matka Tampereelle hujahti, johtunen raketistamme. Heitimme varusteemme yöpaikkaan ja
jatkoimme bussilla bilepaikkaan. Bilepaikassa oli juomapelejä, paljuja ja sauna. Syötiin hyvin ja tanssittiin
aamuun asti.
Aamulla heräsimme virkeinä ja valmiina uuteen päivään. Toisena päivänä laitettiin päälle haalarit ja meille
jaetut joukkuepaidat. Aamiaisen jälkeen jokainen kaupunkijoukkue esittäytyi ja piti pienen ohjelman. Sen
jälkeen kävelimme häröpallona puistoon, jossa oli kyykkää,
livemusiikkia ja muita aktiviteetteja. Poltettuamme itsemme
Pirkanmaan paahtavassa auringossa hyppäsimme uudestaan bussiin,
joka vei meidät toisen päivän juhlapaikkaan.
Pääsimme paikalle ja tuskanhiki oli niin valtava, että lähdimme
uimaan läheiselle järvelle. Uimisen jälkeen taas paljuiltiin,
saunottiin ja pelattiin virvokepelejä. Paikalla oli myös rasteja, mutta
kun joukkueemme olisi ollut kisakunnossa niin rastit, olivatkin jo
suljettu. Tuttuun tapaan biletettiin myöhään ja meno oli niin kuumaa,
että Oulun sohva syttyi tuleen. Illan päätteeksi päräytettiin busseilla
takaisin yöpymispaikkaan.
Sunnuntai meni mukavasti aamiaista syödessä ja etsiessä omia
sukkia. Palkintojenjaossa sijoituimme jaetulle viimeiselle sijalle, eli
ihan hyvin meni. Heitettyämme hyvästit Tampereelle mentiin
paluukyyteihin sukkineen tai ilman. Bussikyydissä takaisin purettiin
viikonlopun pelitaktiikkoja ja jaettiin kiitosanteekseja.
Tommi Raudasoja
MF RSU LK4
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RiSLO Rusakko goes Marathon
Sunnuntaina 20.5.2018 juoksin ensimmäisen puolikkaan maratonin Lattelecom Riga Marathon –tapahtumassa,
ja itse tapahtuma ja siihen valmistautuminen oli elämyksellinen. En ole ikinä ollut juoksija-ihminen, ja kun
aloitin juoksemaan säännöllisesti RiSLO:n Rusakoiden kanssa, muistan, miten tuskalliselta jopa seitsemän
kilometrin juoksu tuntui. En olisi yhdeksän kuukautta sitten ikinä uskonut, että nyt keväällä olisin pystynyt
juoksemaan 21 kilometriä, mutta tässä sitä ollaan!
Vaikka juoksu ei ollut aluksi suurin intohimoni, niin kuitenkin jokaisen lenkin jälkeinen fiilis ja hyvä
lenkkiseura piti minut motivoituneena ja sai minut raahautumaan aina sunnuntaisin 11. Novembra
krastamalaan, josta lenkkimme pääasiassa lähtivät. Tutustuin paljon uusiin ihmisiin uuden harrastukseni
ohella, ja sain muista juoksijoista inspiraatiota ja jotain tavoiteltavaa.
Helmikuussa sitten avautui ilmoittautuminen Lattelecom maratoniin. Aluksi edes ajatellut siitä mitään
kummempaa, mutta kun kuuntelin Rusakoiden ilmoittautuneen eri matkoihin, ajattelin että ehkäpä sitä pitäisi
itsekin ilmoittautua, että saisi jotain tavoiteltavaa treenaamisessa. Noh, joku sitten yllytti minut
ilmoittautumaan (ja yllytti vielä 21 kilometriin kuuden tai kymmenen kilometrin sijasta!), ja siitä sitten alkoi
kolmen kuukauden treenaaminen.
Treenaaminen oli aluksi vaikeaa, koska olin tottunut juoksemaan Rusakoiden kanssa, kun taas nyt piti juosta
sen lisäksi yksin. Jossain vaiheessa kuitenkin homma alkoi rullaa aika hyvin ja siitä alkoi tulla rutiini. Kolme
kuukautta tuntui tosi vähältä ajalta ensimmäistä 21km varten, mutta huomasin juoksukuntoni nousevan tosi
nopeasti ja yhtäkkiä juoksin sellaisia matkoja joka viikko mitä en ollut ikinä aiemmin jaksanut juossut. Mutta
kyllä se kolme kuukautta silti vierähti nopeasti.
Itse tapahtuma oli huikea. Niin paljon ihmisiä jopa Australiasta asti kerääntyivät ystävineen, lastenvaunuineen
ja lehmä -asuineen juoksemaan. Kaikki kannustivat tuntemattomiakin, ja jopa matkan varrella esiintyvät
kuorot ja tanssijat heittivät yläfemmoja juoksijoiden kanssa. Ilman sitä kaikkea viihdykettä ympärillä, en olisi
varmaan jaksanut koko matkaa, ja se koko tapahtuman fiilis oli vaan niin
motivoiva, että ei siinä voinut muuta kuin hymyillä korvasta korvaan ja
juosta kovempaa.
Minulla oli hyvä kirittäjä minun lenkkiseurana, joten juoksin paljon
nopeammin, kun mitä olisin yksin ikinä uskaltanut juosta. Ensimmäiset 14
kilometriä meni sujuvasti, mutta sitten alkoi tuntua jaloissa. Kun muut
alkoivat kävellä viimeisiä kilometrejä, niin olisi itsekin tehnyt niin mieli
vaan kävellä loppumatka, mutta onneksi kaverit tulivat pyörillä vastaan
viimeisten kilometrien ajaksi. He polkivat vieressä ja kannustivat samalla,
ja se oli oikeasti yksi kohokohdista koko juoksussa, mutta kaikista paras
fiilis oli kuitenkin siinä lopussa, kun pääsi maaliin ja sai mitalin kaulaan.
Kerta kaikkiaan hieno kokemus, niin treenaaminen, kuin itse maraton! Nyt
voin sanoa, että olen juossut puoli-maratonin, ja pitääpä katsoa, jos sitä
lähtisi ensi vuonna juoksemaan uudestaan!
Milja Tiesmäki
MF RSU LK1
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Työnurkkaus:
Mitä – missä – milloin?
PREKLINIKKA: Ella Halonen
Mitä – missä – milloin?
Näytteenotto. Lohjan Sairaala. Heinä-elokuu 2017.
En yhtään tiennyt, mihin kesätyöhön oli mitään mahdollisuutta päästä
vain 1 ½ vuoden opiskelun jälkeen, ilman mitään oman alan kokemusta.
Niinpä pistin vähintäänkin reilusti hakemuksia vähän kaikkiin
mahdollisiin paikkoihin. Toiveena oli saada jotain edes omaa alaa
muistuttavaa ja mielellään pääkaupunkiseudulta. No, koska kaikkea ei
voi saada, niin päädyin koko kesäksi Lohjalla, joskin sentään Lohjan
sairaalaan. Labraan olin päättänyt hakea labrahoitaja-tätini neuvosta
viisastuneena; olin aiemmin luullut, että näytteenottoon otetaan vain
bioanalyytikko-opiskelijoita. Laitoin siis sitten avoimen hakemuksen
HusLab:ille, ja Lohjalta tulikin keväällä sähköpostia, että he etsivät
äitiyslomasijaista kesäksi.
Perustyövuoro oli 7-15:00, eli mukavan säännöllinen 8 tuntia ilman
yllätyksiä. Aikaisen aamun takia jouduin tosin asumaan koko kesän Lohjalla kuolettavan ankeassa pienessä
opiskeluasunnossa, mikä oli ehkäpä koko työn isoin miinus. Onneksi viikonloput olivat kaikki vapaita, joten
pääsin välillä kämppää (ja siivouskammoista kämppistä) pakoon kotiin.
Työnkuva oli pääasiassa laskimonäytteiden ottoa, asiakkaan prototyyppinä INR-seurantaan tullut vanhempi
herrasmies. Lisäksi otin päivittäin myös sydänfilmejä sekä ohjeistin asiakkaita virtsa- ja ulostenäytteen
antamisessa. Itse pidin varsinaisesta näytteenotosta eniten, mutta myös EKG oli silloin vielä itselle uutta ja
mielenkiintoista. Muutaman kerran viikossa pääsin myös valvomaan huumevirtsanäytteenottoa, mikä oli
hyvää totuttelua kiusallisempiin potilastilanteisiin: siinä kun joutui ihan vierestä tarkkailemaan, että purkkiin
meni varmasti se asiakkaan oma näyte.
Ensimmäinen työviikko oli tehokasta perehdytystä, ja heti toisella viikolla olinkin jo yksin pienessä
huoneessani. Sekä minun, että asiakkaiden onneksi, sain kuitenkin harjoitella kiireettä, sillä ensimmäiset viikot
olivat välillä jopa niin rauhalliset, että oli oikeasti hetkittäin tylsää. Sitten myöhemmin elokuussa oli kaikkea
muuta kuin tylsää, kun jonot labraan olivat pahimmillaan yli tunnin mittaiset.
Kolmisen viikkoa työskenneltyäni pääsin myös tekemään iltavuoroja (12-20:00), eli juoksemaan ympäri
sairaalan eri osastoja hakemassa näytteitä. Näissä vuoroissa kivointa oli se, että näki erilaisia potilaita sekä
päivystyksen ja vuodeosastojen arkea.
Parasta koko kesätyössä oli ehdottomasti ihanat labran tädit ja sedät, jotka kärsivällisesti jaksoivat auttaa ja
vastata lukuisiin kysymyksiin alkuviikkoina. Ja labrassa oli muutenkin aivan mahtava työilmapiiri!
Varsinainen työ oli myös kivaa, kun sitä alkoi paremmin oppia, ja tarjosi mukavasti vaihtelua ja haasteita.
Tulevaisuutta ajatellen käteen jäi pistämistaidot, kokemusta sairaalapotilaiden kanssa työskentelystä ja
perustiedot labratutkimuksista.
Ella Halonen
MF RSU LK3
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KLINIKKA: Alina Hildén
Mitä – missä – milloin?
Amanuenssuuri elinsiirtokirurgialla. Meilahden sairaala. Kevät 2018.
Tänä keväänä olen ollut pariin otteeseen amanuenssina
elinsiirtokirurgialla Meilahden sairaalassa. Helmikuussa, kun menin
elinsiirtokirurgialle ensimmäistä kertaa amanuenssiksi, olin juuri
päättänyt kolmannen opintovuoteni. Päädyin elinsiirtokirurgialle ihan
sattumalta, minulle on vieläkin pieni mysteeri mistä he saivat
yhteystietoni, mutta töitä minulle tarjottiin ja otin sen innoissani
vastaan.
Kaikki Suomen elinsiirrot on keskitetty Meilahden sairaalaan.
Elinsiirtokirurgialla on kaksi osastoa, yksi osasto haima- ja
munuaissiirroille ja yksi maksansiirroille. Sydän- ja keuhkosiirteet
tekevät thorax-kirurgit. Suurimman osan ajasta olin munuaisosastolla,
mutta olin myös pari päivää maksaosastolla. Päivät olivat hyvin
erilaisia, ja niin sanottuja ”peruspäiviä” oli hyvin vähän. Peruspäivät
alkoivat yleensä röntgen meetingeillä, eri kokouksilla tai lääkeesittelyillä. Tämän jälkeen menimme osastokierrolle. Yleensä jossain
vaiheessa päivää oli jokin leikkaus, sillä elinsiirtokirurgit ovat
gastrokirurgeja ja hoitavat myös muita vatsan alueen leikkauksia. Iltapäivät
kuluivat joko leikkauksissa avustamisessa tai epikriisien kirjoittamisessa.

Kuva KNK:n amanuenssuurilta

Ensimmäisenä työviikkona ei tullut yhtäkään elinluovutusta tai elinsiirtoa. Ehdin jo pelästyä, että en ehdi nähdä
yhtäkään, kun ensimmäinen työjaksoni oli vain kaksi viikkoa semmojen välissä. Olin kuitenkin antanut
numeroni elinsiirtokoordinaattoreille ja pyytänyt että he soittavat minulle ihan mihin vuorokaudenaikaan
tahansa, ja sunnuntaina minulle tulikin soitto. Elinluovutusleikkaukset olivat amanuenssijaksossa parhaita.
Siinä leikataan koko vatsa auki ja kaikki elimet näkyvät hienosti. Ensimmäisessä leikkauksessa otettiin
molemmat munuaiset ja sydän, joka lähetettiin lastensairaalaan läppien poistoon. Sain pitää vielä pumppaavaa
sydäntä käsissäni sen poiston jälkeen, ja sen tulen kyllä muistamaan ikuisesti. Yhteensä näin viisi
elinluovutusta joissa kaikissa otettiin vähän eri elimiä tarpeen mukaan. Kerran mentiin taxilla Lappeenrantaan
asti hakemaan maksa ja munuaiset! Kaikissa leikkauksissa sain avustaa ja opin paljon. Välillä kirurgit
tenttasivat minua leikkausten aikana ja se toi uutta intoa oppimaan, kun ymmärsi, miten paljon oli ehtinyt
unohtaa esimerkiksi anatomiasta. Myös elinsiirtoleikkaukset olivat kiinnostavia. Munuaisensiirtoja näin aika
monta, kun yhdestä luovutuksesta tulee kaksi munuaista ja myös omaisluovutuksia tehdään Meilahdessa,
joissa joku lähisukulainen voi luovuttaa munuaisen läheiselleen.
Innostuin elinsiirtokirurgiasta ja pyysin, pääsisinkö uudestaan pääsiäislomalla amanuenssiksi. Tämä sopi
heille, ja he ehdottivatkin, että sain tehdä myös niin sanottuja plussapäivystyksiä. Tämä tarkoitti, että sain olla
kotona, mutta soiton tullessa minun piti kahden tunnin sisällä mennä sairaalalle ja sieltä sitten lähdettiin
elinluovutuskeikalle. Työpaikka kustansi taksimatkat sairaalalle.
Koen että opin paljon, kun olin yhteensä kuukauden elinsiirtokirurgialla töissä tänä keväänä. Tämä kokemus
sai minut innostumaan kirurgiasta, ja erikoisalana se tällä hetkellä kiinnostaakin minua eniten.
Alina Hildén
MF RSU LK4
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Salil eka, salil vika – mut misä?
Urheilu on tunnetusti hieno vastapaino stressaavalle opiskeluelämälle ja Riika on täynnä kuntosaleja. Mutta
minne kannattaisi mennä? Keräsimme kokemuksia jäsenistöltä selvittääksemme, että mikä sali sopii parhaiten
eri tyyppisille urheilijoille!

1. KOLONNA
Missä?
Kolonna on aivan vanhan kaupungin sydämessä, Galleria Centersin yläkerrassa.
Mitä maksaa/kk:
RiSLO kerää jäseniltään nimilistan kerran lukukauden alussa, jonka jälkeen kuukausikortin saa 40%
alennuksella. Kuukausikortti, jota voi käyttää kaikkina viikonpäivinä ja kellonaikoina (aukiolojen rajoissa
tietenkin), maksaa 36€/kk alennuksen jälkeen. Kuukausikortin hintaan kuuluu sekä kuntosali, että
ryhmäliikuntatunnit.
Miksi juuri Kolonna?
Location – location –location. Siinä pääsyy, varsinkin kun asuu vanhassa kaupungissa. Eipä tule salilla
käyminen jäämään siitä kiinni, että on liian kaukana. Lisäksi hinta on ihan ok opiskelijabudjetillakin.
Tällaiselle vähemmän intohimoiselle, ”käyn silloin kun huvittaa” urheilijalle on todella hyvä, ettei täydy olla
jäsen, vaan voi ostaa aina neljäksi viikoksi kerrallaan, eikä tarvitse suunnitella etukäteen, milloin laittaa
jäsenyyden ”katkolle”. Etenkin, kun koulu saattaa olla sykleittäin hektistä, niin ei tule niin huonoa omatuntoa,
että rahaa palaa, mutta rasva ei. Toisaalta tämä voi olla huono asia, koska tällöin avautuu myös mahdollisuus
vain ”hups” unohtaa ostaa seuraava kuukausi, kunnes ”hups” yhtäkkiä onkin takana noin 4. semesterin
mittainen treenitauko (#entunnustamitään).
Kuntosalia en ole kokeillut, mutta ohjatut tunnit ovat olleet hyviä! Ryhmäliikuntatunteja löytyy moneen
kuntotasoon ja makuun: masokistisesta bodypump:ista rentouttavaan joogaan. Omiksi suosikeiksi ovat
muodostuneet steppi ja pilates.
Plussat
+ Hyvät ohjaajat!
+ Sauna
+ Ei sitovaa jäsenyyttä

Miinukset
- Kuntosali näyttää vähän pieneltä?
- Paljon ihmisiä etenkin iltaisin
Yours truly,
Päätoimittajanne

2. MY FITNESS
Missä?
Kaikkialla missä ikinä oletkin, Galleria Riga, Berga Bazars, Bernu Pasaule, Olympia, Barona Centers ja
Zolitudessa myös, jos sinne halajaa.
Mitä maksaa/kk:
42 € kokoaikainen ja 29€ restricted (arkipäivisin 15 asti ja viikonloppuisin milloin vaan). Sauna ja ohjattuja
tunteja joka salilla.
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Miksi juuri My Fitness?
Myfitness saattaa olla vähän tyyriimpi kuin muut salit, mutta mun mielestä rahan arvoinen. Salit on kaikki
viimeaikoina rempattuja, uusien laitteiden kanssa (voi katsoa tv-sarjoja ja Youtube:a juoksumatoilla!!) ja siellä
saa jotenkin paremmin treenattua kuin muualla. Ehdoton suosikki on Brazilian Butt tunti (nimi kertoo kaiken)
ja parasta on se, että tunteja on useita kaikilla saleilla ja voit valita minne menet oman aikataulusi mukaan.
Kuumia jumppamaikkoja löytyy, naisia ja miehiä.

Plussat
+ Lukuisat paikat ja erilaiset tunnit joka makuun
+ Ihana saliympäristö, monet käyvät siellä, joten
sinne saa hyvää saliseuraa
+ Saunat ja uudet laitteet

Miinukset
- Voit ostaa vain kalenterikuukauden (eli alkaen
1.-30./31.) ja voit olla vain kaksi kuukautta tauolla
vuodesta
- Kallis hinta
- Jos haluat laittaa tauolle, se täytyy tehdä aiemman kuun
14pv mennessä
Sofia Miettinen
MF RSU LK3

3. PEOPLE FITNESS
Missä?
E. BIRZNIEKA-UPĪŠA IELA 21A, RĪGA, LV-1011 (RIGA center)
KURZEMES PROSPEKTS 3, RĪGA (IMANTA)
Mitä maksaa/kk:

Mä maksan 24,95 e/kk.

Miksi juuri People Fitness?
Ensimmäisenä opiskeluvuotena kävin vanhan kaupungin Gallerija Centrs:n “Kolonnassa”. Vaikka olin ehtinyt
jo luoda sinne oman pienen saliperheeni, ärsytti minua suuresti laitteiden vanhuus/epäkunto sekä
harjoittelualueen ja pukuhuoneiden epähygienisyys.
Vaihdoin People Fitness:iin helmikuussa 2017 ja se on nykyään kuin toinen kotini! Sali on todella tilava (3
krs), valoisa ja kaikki laitteet ovat uusia. Vapaita painoja on riittävästi isommillekin pojille. Kyykky- ja
penkkitelineitä on sisällä molempia neljä ja ulkoharjoittelualueella lisää. Kyllä, Peoplessa on myös mahdollista
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harjoitella ulkona “crossfit” alueella. Siihen sisältyy renkaita, köysiä, kelkka, leuanvetopaikkoja ja mitä vaan
toiminnalliseen harjoitteluun kaipaa. Samankaltainen alue löytyy myös salin toisesta kerroksesta
cardiolaitteiden vierestä. Ja niitä Peoplessa vasta riittääkin- koko kerroksen mitalta juoksumattoja, crossareita,
kahdenlaisia pyöriä, soutulaitteita ja kaksi porraskonetta. Lisäksi sali tarjoaa kattavasti LesMills
ryhmäliikuntatunteja, mutta niistä minulla ei ole kyseiseltä salilta valitettavasti kokemusta. Iloisen näköisiä
tyttöjä sieltä aina tulee pukuhuoneeseen! 😉
Tiedän, että moni aristaa salin lihaskimppuja ja tosielämän Hulkkeja. Allekirjoitan, että jotkut heistä saattavat
vaikuttaa ylimielisiltä oman elämänsä kuninkailta, mutta niistä on turha välittää. Salilla pitkään käyneenä voin
kuitenkin kertoa, ettei kukaan tosissaan treenaava katso pahalla toisten painoja tai liikkeitä. Hyvällä lykyllä
voit jopa saada vinkkejä suoritustekniikoihin tai apua sarjan viimeisiin toistoihin.
Salilla käy paljon opiskelijoita ja toisinaan voi erehtyä olevansa Saksassa Riian sijaan. Ensisijaisesti käyn
tietenkin salilla huoltamassa kehoani, mutta samalla se on minulle iloinen, sosiaalinen tapaamispaikka.
Opiskelujen välissä on ihana päästä salille ja vaihtaa kuulumiset tuttujen ja tutun tuttujen kanssa.
Kokonaisvaltaista hyvää oloa! 😊
Plussat ja miinukset:
+ tilava, valoisa, moderni, puhdas
+ edullinen jäsenyys
+ paljon laitteita ja vapaita painoja
+ kattavat cardio mahdollisuudet
+ isot ryhmäliikuntatilat ja LesMills-tarjonta
+ kivat kaverit
+ lihaisa silmänruoka
+ parhaat selfie-peilit

− Arki-iltoisin 17 – 21 väkeä kuin pipoa
− Pelottavat steroidi-sedät
− Kaukainen sijainti (riippuu tietty missä asut)
− Erillinen vesimaksu (4,95 e)

Heidi Taussi
MF RSU LK3

4. FITNESS CLUB F1
Missä?
Kuntosali sijaitsee Bernu pasaulessa Krisjana Barona iela 69. Samalla ketjulla kaksi muutakin salia keskustan
ulkopuolella Purvciemissä ja Ziepniekkalnsissa
Mitä maksaa/kk?
Salikortti maksaa 43€/kk, jos haluaa treenata kaikkina aukioloaikoina (arkisin klo 7-23 ja viikonloppuisin 918), mutta jos aikarajoitetulla kortilla pärjää, niin hintaa on 25€/kk (arkisin klo 7-17 ja viikonloppuisin klo 918). Kuntosalilta löytyy iso lämmittelysali, itse sali laitteiden kanssa, cross-fit huone, venyttelyhuone ja
ryhmäliikuntatilat. Salilta löytyy myös höyrysauna, normaalisauna ja suihkut. Kuukausikortti hintaan ei sisälly
ryhmäliikuntatunnit.
Miksi juuri F1? Plussat ja miinukset:
+ F1 salin parhaita puolia on se, että siellä ei käy liikaa ulkomaalaisia, niin treenaamisen saa hoitaa rauhassa.
+ Kuntosalilla ei juuri koskaan joudu jonottamaan laitteisiin ja sieltä löytyy paljon eri treenausvaihtoehtoja.
- Miinuspisteen kuntosali saa siitä, että ryhmäliikuntatunnit eivät sisälly hintaan.
- Joidenkin välineiden huoltamisessa kestää liian kauan.
Emilia Sundqvist
MF RSU LK4
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Fuksi vs. valmistunut
– mitä kuuluu?
FUKSIN HAASTATTELU
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Dennis Etike, 26-vuotias RSU:ssa ensimmäisellä semmalla ja opiskelen
yleisellä lääketiedettä. Olen kotoisin Raumalta, mutta olen asunut vähän siellä
sun täällä. Opiskelin Kemiaa ja Solu-ja Molekyylibiologiaa Jyväskylän
Yliopistossa, ja tämä opiskeluaikani sai minut kiinnostumaan tutkimustyöstä.
Toimin myös opettajana lääkiksen valmennuskursseilla Jyväskylässä ja
Tampereella, kahdella eri kurssijärjestäjällä.
Miten päädyit Riikaan ja mistä kuulit RiSLOsta?
Olin jo kauan halunnut teoreettisen Virologian tutkimusryhmään Jyväskylässä,
kun
harmikseni
sain
kuulla,
että
ryhmä
on
täynnä.
Tutkijan ura silmissä näin valtavan hienon mahdollisuuden opiskella englanniksi
koko tutkinnon Riiassa, sillä tutkimus tapahtuu lähes täysin englanniksi myös
Suomessa.
Kun sain kuulla RSU:sta kavereiltani pelkkää hyvää, päätin laittaa paperit
vetämään ja hyvin kävi. Täällä ollaan, ja hetkeäkään en kadu.
RSU:ssa opiskelevat kaverini kehottivat ottamaan mahdollisimman paljon selvää
latvialaisesta lääketieteen opiskelusta ainejärjestö RiSLO:n nettisivujen kautta, ja luinkin infot huolella läpi.
Mihin RiSLOn toimintaan olet tähän mennessä osallistunut?
RiSLO:n järjestämä oheistoiminta opiskelujen ohella on paras mahdollinen tapa tavata suomalaisia kavereita
ja rentoutua opiskelustressin keskellä. Itse olen osallistunut Fuksisitseille, Fuksibrunssille, Vuosijuhliin ja
Vappusitseille. RiSLO:n tapahtumista tulee hyvinkin kotoisa olo, ja fuksina voinkin suositella kaikkia fukseja
ja tulevia opiskelijoita osallistumaan parhaansa mukaan kaikkiin RiSLO:n järjestämiin tapahtumiin.
Pääsin myös vuosijuhlien jatkoilla toimimaan DJ:nä, sillä tein DJ-hommia työkseni Suomessa ollessani.
Mikä oli ensivaikutelmasi Riikaan tullessa?
Sain ensivaikutelmani Riiasta valtavassa kuumeessa, kun halusin varmistaa saavani juuri sen asunnon, johon
olin kynteni iskenyt. Kävin siis varta vasten Riiassa vain kirjoittamassa vuokrasopparin aluksi.
Ensivaikutelma oli silti rakkautta ensisilmäyksellä, sillä viihdyn täällä paremmin kuin hyvin. Tämä on vain
henkilökohtainen mielipide, mutta minusta tuntuu, että moni asia toimii/sujuu latvialaisessa arjessa paremmin
kuin Suomessa.
Miten olet kotiutunut Riikaan ja yliopistoon?
Toki uusi maa, kulttuuri ja uusi arki vaativat totuttelua, mutta mistään isosta kulttuurishokista ei minun
kohdallani voida puhua. Tykkään kodistani enemmän kuin paljon, sijainti on minulle paras mahdollinen
(lähellä ydinkeskustaa, yliopistolle pääsee vaivattomasti julkisen liikenteen avulla). Ensimmäisestä päivästä
alkaen olen yrittänyt kaikkeni puhua latviaa paikallisten kanssa, ja voinkin todeta että tästä on ollut valtava
apu kaikkialla.Yliopistona uskon, että lääketieteellinen yleisesti poikkeaa monista muista tyyliltään.
Eteenkin Riiassa tuntuu, että alussa on valtava määrä, mutta helpohkoa asiaa opeteltavana,
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kun taas aiemmissa opinnoissani oli huomattavasti vähemmän asiaa, mutta se oli sitäkin hankalampi
ymmärtää. Uuteen opiskelutyyliin menee toki hetki totutellessa, mutta esteet on tehty ylitettäviksi ja haasteet
voitettaviksi.
Mikä erikoisala sinua kiinnostaa?
Minulle ylivoimaisesti kiinnostavin erikoisala on Kliininen Farmakologia. Unelmani on päästä kyseisen alan
tutkijaksi tai opettajaksi yliopistoon. Tällä erikoisalalla voin hyödyntää hankkimiani kemian tietoja ja taitoja
haluamallani tavalla. Myös Kliininen Mikrobiologia tuntuu kiinnostavalta. Haluan kuitenkin tehdä työtä myös
potilaiden kanssa, ja kiinnostuin endokrinologiasta lukioaikana. Toistaiseksi melkein kaikki on vielä auki,
paitsi kirurgia minusta ei tule. Toivon kuitenkin löytäväni sopivan tasapainon Kliinisen Farmakologian ja
jonkin kliinisemmän alan välillä, jotta voin hyödyntää tietoja monipuolisesti työssäni.
Mitä odotat tulevilta opiskeluvuosilta?
Toivon tulevilta opiskeluvuosilta saavani lääkärille tarvittavan tieto-taitopohjan mahdollisimman vankaksi,
sekä miellyttäviä ihmissuhteita jotka kantavat läpi elämän ja parhaani mukaan myös kontakteja työelämään.

VALMISTUVAN HAASTATTELU
Kuka olet ja mistä tulet?
Ilkka Tuomi, kesäkuussa valmistuva RSU:n hammaslääketieteen opiskelija Suomen pääkaupungista Turusta.
Kerro osallistumisestasi RiSLOn toimintaan?
Olen osallistunut vuosien varrella moniin RiSLOn koulutuksiin ja tapahtumiin. Myös rusakoiden kanssa on
tullut jolkoteltua muutama sata kilometriä.
Mitä tulet kaipaamaan opiskelussa?
Opiskelukavereita ja normaalista oravanpyörästä poikkeavaa elämänrytmiä.
Mikä on paras opiskeluaikoihin liittyvä muistosi?
Pikkujouluista 2013 on niin vähän muistoja, että siinä oli kyllä kelpo
reissu. Lisäksi mainittakoon 2017 syysfuksiaisten seniorisarjan suvereeni
voitto.
Miten koulutus valmisti sinut työelämään?
Varsin hyvin. Viidessä vuodessa sitä oppii yhtä sun toista hyödyllistä.
Kesäkandina työskentely on myös antanut paljon itseluottamusta ja
valmiuksia työelämään.
Missä näet itsesi 5 vuoden päästä?
Varmaankin siellä kuuluisassa oravanpyörässä. Töiden ja harrastusten
välille pitäisi kuitenkin löytää sopiva tasapaino.
Vinkkejä alemmille vuosikurssilaisille?
Olkaa ahkeria, niin kyllä se aurinko vielä paistaa risukasaan.

32

RiSLO

1/2018

Juhannustaikoja Riiassa
Tentit hönkää päälle, kaikki kaverit Suomessa ovat olleet jo vapusta asti kesälomalla/töissä ja ketutuskäyrä
nousee samaa tahtia lämpömittarin kanssa. Juhannus on melkein ovella ja täällä Latviassa, ainakin osalla
meistä, koulu on vielä pahasti kesken. Eli ei (taaskaan) mökkiviikonloppua koto-Suomessa järven rannalla tai
saunaa,
saati
sitten
makkaran
ja
perunasalaatin
maistelua
krapulalla
höystettynä…
Mutta onko se sittenkään loppujen lopuksi niin paha asia?
Vietin viime vuonna ensimmäisen Riika-juhannukseni ja täytyy sanoa, että ainakin omat odotukseni ylittyivät!
Tätä ennen olin viettänyt vain kerran kaupunkijuhannusta Suamen Turus, vain todetakseni, että ”ei täällä
ketään oo”. Suomessa juhlinta siirtyy mökkimaisemille – tai kuten itselläni, saaristoon – perheen ja ystävien
pariin.
Mutta ei täällä Latvian Riiassa. Täällä myös kaupungissa on bileet! Tokaisinkin ystävälleni, että jos jossain
muualla (kuin Suomessa) pitää viettää juhannus – tuo Suomen ”kesän” paras juhla – niin sitten juuri täällä! Eli
ei huolta ystävät rakkaat, meistä pidetään hyvää huolta.
Līst kā pa Jāņiem
”sataa kuin olisi Jāņi”
Jos tähän sanontaan on uskominen, niin juhla tuntuu suorastaan kotoisalta.
Ollaanhan me Suomessakin totuttu viettämään juhannusta sateessa
kumpparit
jalassa
ja
karvamyssy
päässä!
Latviassa Līgoa/ Jānia juhlitaan tänä vuonna 23.6-24.6 välisenä yönä, ja se
onkin jopa suurempi juhla kuin joulu! Mutta jo ennen viikonloppua on
luvassa markkinahumua, eikä pidä unohtaa myöskään vanhoja perinteitä.
Līgo: Varsinainen keskikesän juhla. Juhlitaan lauantaina 23.6. Sillä on
vahvat ja pitkät pakanalliset perinteet.
Jāņi: St. John’s Day 24.6. Nimi viittaa Johannes Kastajaan.
Molemmat päivät juhlivat sekä ihmisten, että maan hedelmällisyyttä. Itse
”Līgo” sanana on väännös vanhasta termistä ”Lībiešu”, jonka voisi
kääntää ”let it be made/done”. Eli ikään kuin toive, että kaikki hyvät asiat
kävisivät toteen.

Central Tirgus

TAPAHTUMIA
Zalu tirgus
@Dome Square
To 21.6. Klo 12 – 23
Pe 22.6 Klo 10 – 23

Latvijas amatnieku darinājumu tirgus
@ 11. Novembra krastmala
To 21.6 Klo 16 – 4:30
Pe 22.6. Klo 12 – 23

Yrtti- ja kukkamarkkinat. Jos ei kukkaseppeleen väkerrys
itse kiinnosta, niin voi myös suunnata markkinoille
ostamaan seppeleen ja nauttia samalla markkinaruuasta.
Erityisesti kannattaa etsiä käsiinsä paikallisia juustoja,
hunajaa tai leivonnaisia!

Osana
kansainvälistä
Baltica
2018
folklorefestivaalia
järjestettävä
taideja
käsityömarkkinat.
Markkinakojujen
lisäksi
tunnelmaa tuo paikalliset folklore-ryhmät.
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Līgosim Krastmalā!
La 23.6 Klo 19 – 4:30
11.novembra krastmala

Līgo Dzegužkalnā
La 23.4 Klo 20 – 4:30
Dzegužkalns parks

”The” bileet: eli hyvää ruokaa, olutta, musiikkia,
kokkoja ja tanssia pitkälle yöhön asti. Sään suosiessa
kannattaa ottaa viltti mukaan jo päivällä ja tehdä parkki
Daugavan rannalle nauttimaan iloisesta Riiasta.

Paikallisten suosiota nauttiva festivaali, jossa niin
ikään tanssi- ja musiikkiesityksiä, ruokaa, kokkoja
ja
näkyipä
edellisenä
vuonna
palava
kärrynpyöräkin.

Fun fact:
- Julkinen liikenne on ilmaista 23. – 24.6, joten voit rauhassa jättää bussikortin kotiin ja reissata myös poispäin
keskustasta fiilistelemään juhlatunnelmaa Riiassa!
VANHAT PERINTEET:
Pakanakulttuuria kunnioittaen voi lähteä luontoon pakoon kaupungin hälyä – esimerkiksi joko niityille tai
metsään – keräämään kukkia tai oksia perinteistä seppelettä varten. Laiskanmiehenversio löytyy myös
kätevästi Central Tirgusista, jossa kukkaseppeleitä voi joko ostaa valmiina tai sitten seppeleet punotaan paikan
päällä päähäsi sopivaksi. Yleisesti ottaen kannattaa olla mieluummin hieman liian tiukka seppele, ellei halua,
että siitä tulee illan aikana lei. Kannattaa myös varautua siihen, että turistit haluavat ottaa sinusta kuvia koko
loppuyön. Naisten seppeleet on koristeltu kukin, kun taas miehien on yleensä tehty tammenlehdistä.
Kansanperinteisiin kuuluu niin ikään, että pariskunnat lähtevät etsimään ”mystistä saniaisenkukkaa” Jāņi-yönä
metsikköön – joka usein johtaa syntyvyyspiikkiin 9 kuukautta myöhemmin. Nuotion yli hyppääminen
puhdistaa ihmisen taakoistaan. Pariskunnille, jotka tekevät sen käsikädessä, se tietää taas hyvää onnea
(toim.huom: RiSLO ry ei rohkaise tekemään laittomia nuotioita pisin kaupunkia, eli ottakaa iisisti pikkupyromaanit!)
Muistattehan myös, että juhannusyönä on lupa – ja lähes suorastaan velvollisuus – jatkaa juhlimista aina
aamunkoittoon asti (joka, ottaen huomioon kesän lyhyet yöt, ei ole niin suuri haaste)! Käveleminen
aamukasteessa lupaakin kulkijalleen vaurautta ja jos nainen pesee kasvonsa aamukasteessa, niin hänestä tulee
entistä kauniimpi.
Ihanaa juhannusta/Ligoa/ Jāņia kaikille!

Lisäinfoa ohjelmasta ja lähteet:
- liveriga.com (yllämainitut tapahtumat)
- latvia.travel/en
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Lapsus Calamin toimitus
Päätoimittaja:
Taittaja:
Julkaisija:

Kuvat:

Essi Nuutinen
Toimittajat:
Essi Nuutinen
RiSLO ry
info@rislo.fi,
www.rislo.fi
©RiSLO (ellei toisin mainita)
Muut:
©ISA: Venil GV, Philipp Merkle, Alex Zeidler
Aurora Lövegren
Ella Halonen
Gregor Weigelt
Linda Myllymäki
Tuomo Halonen

Kiitos kaikille!
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