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Pääkirjoitus 
 

Talvi on jo pitkällä, mutta päässäni soi vain suvivirsi.  

 

Niin järjettömältä kuin se kuulostaakin, biisi kiteyttää myös hyvin tuntemuksiani kuluneesta vuodesta: Mitä? 

Eikö olekaan enää kesä? Miten niin kohta on jo joulu? Miten niin hallitusvuosi 2018 on kohta ohi? 

 

Vuosi on mennyt todella nopeasti ja pitänyt sisällään niin ylä- ja alamäkiä. Tämän vuoden aikana minusta tuli 

lääketieteen kandidaatti ja helmikuusta eteenpäin minulla alkaa olla koulua koko ajan vähemmän edessä kuin 

takana. Tämä siis tarkoittaa sitä, että olen ollut kohta kolme vuotta Riiassa. Eli jos siis mitään viisaudensanoja 

voin nuoremmille kollegoille jakaa, on se, että nauttikaa ajastanne täällä. Kuusi vuotta kuulostaa aluksi aivan 

hirvittävän pitkältä ajalta, mutta se lopulta menee ohi salakavalasti, aivan kuin huomaamatta.  

 

Nyt haluankin siis hetkeksi pysähtyä (varsinkin kun tentit ovat tältä vuodelta ohi) ja keskittyä yhteen tärkeään 

asiaan, joka saa aivan liian vähän huomiota: kiitos. 

 

En ollut itsekään ymmärtänyt ennen tätä vuotta kiitoksen voimaa. Niin karulta kuin se kuulostaakin, sitä kuulee 

itsekin aivan liian harvoin. Huomasin myös, miten tökeröltä ja hankalalta sanan käyttö kuulosti myös omassa 

suussani. Suomalaiset ovat vaatimatonta kansaa (kuten myös elämäni ensimmäinen julkkisihastukseni, Jasper 

Pääkkönen, asian kiteytti linnanjuhlissa 2018) ja se on sekä vahvuus, että heikkous. Emme osaa ottaa vastaan 

kehuja, mutta liian harvoin me myös niitä jaamme. Siksi haluaisinkin haastaa ihmisiä katsomaan tarkemmin 

ympärilleen ja miettimään, mistä minä olen kiitollinen ja kenelle minun pitäisi juuri nyt sanoa kiitos.  

 

Aloitan itse kiittämällä hallitusta 2018. Anna ”rauhanlähetti” Viljamaata haluan kiittää mahtavasta 

puheenjohtajavuodesta. Huumorisi ja tiukka, mutta rakastava, kurisi on ollut juuri mitä RiSLO on tänä vuonna 

tarvinnut, ja saappaitasi tulee olla vaikea täyttää. Juuso, Mikko ja Aurora ovat kehittäneet toimintaamme paljon 

käytännön tasolla (on paljon asioita, joiden kehitystä rivijäsen ei edes huomaa!), ja Mikko on lisäksi toiminut 

äänenämme Suomessa SML:n riveissä. Sashaa, Sinttiä ja Tommia saamme kiittää lukuisista tapahtumista ja 

siitä, ettei vuoden aikana ole ollut hetkeä, joka ei olisi täyttynyt naurusta. 

 

Kiitos myös niille, jotka ottavat soihdun käteensä tästä eteenpäin (uudet ja vanhat). Odotan innolla tulevaa 

vuotta. Uskon, että meillä on myös ensi vuonna aivan timanttinen porukka. 

 

Näin viimeistä kertaa päätoimittajana, tahdon toivottaa teille kaikille oikein 

rentouttavaa joulua ja kuohuviinin täytteistä uutta vuotta 2019! Joulukinkkua ja 

porkkanalaatikkoa sulatellessa on hyvä kääriytyä hetkeksi lukemaan (varsin 

pitkäksi venähtänyttä) Lapsus Calamia ja muistelemaan mennyttä vuotta ja 

kukaties, keksimään uuden harrastuksen ensi vuodelle? 

 

Pus och kram 

 

 

Essi Nuutinen 

Päätoimittaja 2018 

Puheenjohtaja 2019 

 RSU MF 3. vuosikurssi  
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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Vuosi 2018 on vaihtumassa vuodeksi 2019. Kuten aiemminkin on tämäkin vuosi vierähtänyt älyttömän 

nopeasti. En ymmärrä miten ja minne nämä vuodet Riiassa ovat kuluneet. 

 

Voisin tarinoida vaikka ja mistä teille. Päällimmäisenä sisälläni on kuitenkin kiitollisuus. Kiitos jokaiselle 

RiSLOlaiselle kuluneesta vuodesta! Vaikka ajoittain saakin murista, että muistakaa nyt toimia näin tai näin, 

niin silti on joka kerta mahtavaa viettää teidän kanssanne aikaa tapahtumissa ja koulutuksissa. Kun meitä on 

jo näin iso joukko, täytyy muistaa, että joukossamme on ihmisiä sekä toimintatapoja laidasta laitaan. Toivon 

kaikkien ymmärtävän toisiaan erilaisissa kohtaamisissa. Tärkeintä on, että jokainen muistaa käyttäytyä toista 

kohtaan kunnioittavasti niin koulussa, kotona kuin työelämässäkin. 

 

Loppuun haluan kiittää koko hallitusta mahtavasta vuodesta. En osaa sanoa 

enää mitään, joten kiitän teitä vuoden viimeisessä kokouksessamme ja 

muistutan tulevaa hallitusta siitä, että minulle saa aina soittaa (se on sitten eri 

asia, aionko vastata ;).  

 

Ihanaa joulun odotusta! Nähdään vielä ensi keväänä täällä Riiassa ja 

toivottavasti vielä tulevaisuudessa työelämässä!  

 

 

Haikein jouluterveisin,  

PJ Anna Viljamaa 

RSU MF 6.vuosikurssi 
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SML-edustajan kuulumiset 
 

Kuluva vuosi on opiskelijoiden valtakunnallisen edunvalvonnan kannalta ollut vaiherikas. Tänä vuonna myös 

kirkastettiin SML:n strategia ja luotiin edunvalvonnallisten asioiden tavoitteiden linjapaperi ohjaamaan 

nykyisen ja tulevien hallitusten toimintaa. Nämä helpottavat pitämään SML:n hallitusten tavoitteet kirkkaana 

mielessä. 

 

SML on kuluvana vuonna ottanut kantaa niin erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn kuin aikaisempien 

opintojen hyväksiluvun tulkintaepäselvyyteen. SML:n hallituksen työskentely oli näiden osalta erinomaisen 

joustavaa, vaikka välillä oli tiukkaakin aikapainetta. Puheenjohtaja, Jesper Perälä, osoitti tiukan 

omistautumisensa puheenjohtajan tehtävään ja käytti lukemattomia allnightereita edunvalvonnan 

kannanottojen ja lausuntojen viilaamisen parissa.  

 

Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn lopullista mallia voidaan pitää hyvänä kompromissina. Kaikkia 

tyydyttävää siitä ei voida ikinä saada, mutta on kuitenkin hyvä, että kaikilla osapuolilla on tahtotilana arvioida 

mallia kriittisesti, kun kokemusta menettelystä saadaan enemmän. 

 

Aikaisempien opintojen hyväksilukugate sai opiskelijoiden kannalta onnellisen lopun, kun hallinto-oikeus 

totesi Valviran tulkinnan olevan lainvastainen. Suurin kiitos asian edistämisestä ja alullepanemisesta kuuluu 

tämän vuoden SML:n pääsihteerille Susanna Luontolalle, joka jo vuonna 2017 lähti luomaa pohjaa Valviran 

tulkinnan kumoamiselle.  

 

Itse koen SML:n toiminnan erinomaisen tärkeänä kanavana ajaa medisiinareiden edunvalvonnallisia asioita 

valtakunnallisella tasolla. Ulkomailla opiskelevia ei katsota kieroon eikä koeta edunvalvonnassa kilpailijoiksi, 

vaan olemme samassa rintamassa Suomessa opiskelevien kollegoiden kanssa. Korkea järjestäytymisaste ja 

läheiset suhteen niin Lääkäriliiton kuin NLY:n kanssa antavat SML:lle uskottavuutta ja vipuvartta viedä asioita 

eteenpäin. 

 

Tulevina vuosina SML:n edunvalvonnallisten asioiden listalle tulee 

työaikalainsäädännön, ammattihenkilölainsäädännön ja SOTE-

lainsäädännön uudistamiset. Laakereilla ei voi siis jatkossakaan levätä. 

Toivotan uudelle SML hallitukselle ja eteenkin RiSLOn SML-

edustajalle, Juuso Tähkäpäälle, onnea ja menestystä ensi vuoden 

haasteisiin. 

Mikko Klemola 

SML:n hallituksen ulkomaisten jäsenseurojen  

varsinainen edustaja 2018 

RSU MF 5. vuosikurssi Mikko toinen vasemmalla 
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RiSLOssa tapahtuu – syksy 2018 
 

5.9.  

FUKSIT JA TUTORIT TAPAAMINEN 

 

Syksyn 2018 fuksit pääsivät ensi kertaa RiSLOn ja Riian makuun, kun RiSLOn fuksiviikko starttasi lievästi 

sanottuna lämpimissä tunnelmissa Riian vanhan kaupungin sydämessä, Omas Briljantsissa. Lähes 

viidenkymmenen fuksin ja tutorin voimin pidettiin hauskaa yhteisleikkejä leikkien ja kisaillen tutor-

ryhmittäin. Hiki virtasi, sillä kovasta leikkimisestä ja naurusta syntyi pieneen huoneeseen käytännössä sauna. 

Onneksi tarjolla oli kylmää huurteista ja kivaa oli lämmöstä huolimatta! Leikkimielisen visan 

voittajaksi julistettiin Pilluminaatti-joukkue, jonka nimi jäi varmasti jokaisen paikalla olleen mieleen. 

 

Aleksandra Saltychev 

Tapahtumavastaava 

RSU MF 2. vuosikurssi  

8.9. 

FUKSISITSIT 

 

Mikä onkaan parempi tapa päräyttää syksy käyntiin kuin sitseillä? 

 

Tällä kertaa saimme järkyttää hotelli Astor Rigan henkilökuntaa, 

kun neljäkymmentä RiSLOlaista tulvi sisään ja pääsi availemaan 

ääntään ruokasalissa – jonka ulko-ovi kuumannihkeän päivän vuoksi 

luonnollisesti auki, jotta myös ohikulkijat pääsivät nauttimaan 

kauniista lauluista. 

 

Ensin piti kuitenkin kerrata sitsisääntöjä ja tutustua ”kollegoihin”. 

Fuksit saivat kukin maskin – amanuensseja kun olivat – ja seniorit 

taas nimikyltit itselleen, missä eriteltiin jokaisen erikoisala (tai kuten 

allekirjoittanut oli sukupuolenkorjausleikkauksien johtava kirurgi). 

Perinteistä sitsi-iltaa siis elävöitti tällä kertaa lukuisat salatehtävät, 

puheet ja seniorilääkärien konsultaatiot syystä jos toisesta: ongelmat 

vaihtelivat peräpukamista vanhuksien seksuaaliterveyteen… 

muistakaa siis ihmiset rakkaat verrytellä! 

 

Salatehtävien lisäksi tietenkin iltaan kuului laulu. Sen luultavasti 

kuuli yksi jos toinenkin kadun kulkija, joista jotkut jopa uskalsivat 

kurkistaa sisäänkin. Leppoisan riehakkaan illan pääruoka nautittiin 

luonnollisesti ihastuttavan viileänä, fuksit tutustutettiin Riga 

Balsamiin ja nähtiinpä illan aikana muutama paloturvallisuutta 

uhmaamaa tanssia. Loppuillasta yksi tarjoilijakin saatiin yllytettyä 

mukaan elefantti(kommunisti)marssiin.  

 

Vielä viimeiseksi ennen valojen sammumista otettiin kynät esiin, 

kirjoiteltiin terveisiä kanssasitsaajien kirjoihin ja askarreltiin 

konjakkikorvia. Jatkoille lähdettiin tuttuun ja turvalliseen Kalkuun.  
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12.9. 

FUKSI-INFO 

 

Riiassa aloitti tänä syksynä 41 fuksia, joista 27 aloitti RSU:ssa ja 

huikeat 14 aloitti LU:ssa! Perinteinen fuksi-info pidettiin 

perinteisesti Paddy Whelansin yläkerrassa, jossa hallituslaiset 

kävivät esittäytymässä ja niin ikään kertomassa järjestön 

toiminnasta ja SML:stä. Vapaata keskustelua siivitti niin fuksien 

kysymykset opiskelusta, hyvä ruoka ja juoma. 

 

 

15.9. 

KICK OFF JA FUKSIAISET 

 

Syksyn yksi ehkä odotetuimmista tapauksista oli kyllä taas 

Fuksiaiset ja Kick off!! 

 

Yleensä sitä sanotaan, että bileet paranevat, kun väki vähenee, mutta 

tämä ei kyllä tällä kertaa pidä paikkansa, vaan RiSLOn bileet 

paranevat kuin herkullinen kotiviini – vuosi vuodelta vahvempi ja 

parempi, vaikka samalla niistä toipuminen kestää yhä vain 

pidempään. 

 

Tällä kertaa rastikierrokselle lähti 4 fuksijoukkuetta ja 5 

seniorijoukkuetta taistelemaan maineesta ja kunniasta eli syksyn 

2018 Kick off -voitosta. Ja taistelutahtoa kyllä näillä joukkueilla 

riitti! Kunnia saattoi karista matkan varrella, mutta maine sitä 

vastoin kasvoi pistesaldon mukana.  

 

Voittajat julistettiin jatkoilla Rock Cafén yläkerrassa ja tämän lisäksi 

uudet fuksit pääsivät lausumaan fuksivalan kera shotin ja 

leivänpalan. Loppuiltana raikasikin ensin karaoken ikivihreät 

(herkistä balladeista aina tunnelmaa nostattaviin popituksiin) ja 

aamuyön pimeinä tunteina meitä tanssitti Spotifyn soittolista. 

Johonkin kummaan ne tunnit vain humpsahtivat, sillä vasta 

lähempänä kukonlaulun aikaa viimeisimmätkin juhlijat malttoivat 

lähteä (mäkkärin/hesen kautta) kohti kotia.  

 

 

  

Fuksien voittajajoukkue 

...ja seniorien voittajatiimi 
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19.9.  

CASEILTAMA – SUUNTERVEYS YHTEYDESSÄ YLEISTERVEYTEEN 

 

Suun terveys ja sen yhteys yleisterveyteen on varmasti lääkiksessä 

yksi vähiten puhutuista, mutta kuitenkin erittäin tärkeistä ihmisen 

kokonaisterveyteen liittyvistä osa-alueista, josta yleislääkärinkin 

olisi hyvä jotain tietää. Siksipä vuonna 2011 valmistuneena 

suuhygienistinä ja suun terveyden parissa työskennelleenä pidin 

case-iltaman teemaan liittyen. Case-iltama pidettiin RSU:n tiloissa 

kauniina syyskuisena iltana ja osallistujia saapui yli 

kaksikymmentä, olin otettu ja mielissäni siitä, kuinka monia 

aihepiiri kiinnosti.  

 

Case-iltama oli luentotyyppinen, jonka aihealueina olivat; pään ja 

kaulan anatomia, kieli ja limakalvot sekä ongelmat niihin liittyen, 

iensairaudet ja parodontiitti, pään alueen särky – bruksismi, suun 

alueen tulehdukset sekä syövät ja sukupuolitaudit suussa, 

halitoosi, diabetes ja suunterveys, bakteeriendokardiitti sekä 

antibioottiprofylaksia. Koska aihepiiristä löytyy paljon tutkittua 

tietoa sekä asiaa olisi riittänyt helposti koko viikoksi, case-

iltamassa sivuttiin kyseisiä teemoja hyvin käytännönläheisesti. 

Case-iltamaan kuului myös ”hands on –osio”, jossa osallistujat 

harjoittelivat ekstra- sekä intraoraalitutkimusten tekemistä. Case-

iltamasta tuli paljon hyvää palautetta, joten toivottavasti saisimme kyseisen aihepiirin tiimoilta järjestettyä 

uudemmankin koulutushetken. Kiitos kaikille osallistujille!  

Terkuin,  

Suunterveys-eksperttinne sekä varapuheenjohtajanne  

Elina Hirvonen 

RSU MF 3. vuosikurssi 

21.9. 

KANDIAISET 

 

Juhlimme kandiaisia Avalon-hotellissa 21.9. Ilta lähti käyntiin viinilaseja 

kilistellen pöytäseurueen jäsenten kesken. RiSLOn puheenjohtajan Anna 

Viljamaan tervetulopuheen jälkeen ilta jatkui Attendon osuudella. Aluksi 

saimme kuulla Attendon tarjoamista työmahdollisuuksista, jonka jälkeen alkoi 

koulutusosuus. Luennon antoi LL Ville Alvila aiheenaan huimauspotilaat. 

Mielenkiintoista luentoa kevensivät hauskat vitsit, kummeli-video sekä 

hulvattomat potilastapaukset. Koulutuksen jälkeen saimme nauttia kolmen 

ruokalajin herkullisen illallisen. 

 

Ruokailun jälkeen oli lopulta aika illan kohokohdalle: me tuoreet kandit 

saimme nimikylttimme ja ruusumme. Voin varmasti puhua kaikkien puolesta 

sanoessani, että tuossa kohtaa hieman jännitti. Kyseessä oli sen verran 

merkittävä ja iso hetki lääkistaipaleellamme. 
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Kandin puheen piti ihastuttava Anna Rönnberg. Puheessaan hän 

muisteli muun muassa sitä, millaista kaksi vuotta sitten oli aloittaa 

lääketieteen opinnot ja millaisia vinkkejä silloin saimme fukseina. 

Myös ystävien merkitys, erityisesti toisen vuoden aikana, painottui 

puheessa. 

 

Illan virallinen osuus oli näin saatu päätökseen ja ilta jatkui Skyline-

baarissa hyvän seuran, kuohuvan sekä tanssimuuvien parissa yön 

pikkutunteihin asti. 

     

Haluan kiittää Attendoa ja RiSLOa näin ikimuistoisen ja juhlallisen 

tilaisuuden järjestämisestä. Iso kiitos kuuluu myös kanssajuhlijoille - 

tuoreille kandeille sekä muille RiSLOlaisille. Teidän ansiostanne ilta 

oli täynnä naurua ja iloisia hetkiä. 

 

 

 

 

 

Meeri Savela  

lääketieteen kandidaatti 

RSU MF 3. vuosikurssi 

 

 

 

21.9. 

ATTENDON RAVINTOLAILTA aka ”Dinosaurukset Portofinossa” 

 

Kesäloman jälkeen oli taas paluu arkeen siis yliopiston tarjoamaan oravanpyörään. Erästä normi-iltaa piristi 

sähköposti Attendolta, jossa esitettiin kutsu mielenkiintoiseen ravintolailtaan. Kutsun saaneet olivat kaikki 

joko todellisia dinosauruksia tai todella lähellä olevia kohta-dinosauruksia (aamukampaa ei enää niin paljon 

jäljellä). Jokainen ilmoittautunut sai 40 € käyttörahaa ravintolailtaan. Otin 40 € haasteen vastaan. Minulla on 

erittäin vaativa ruokavalio – olen yleensä nestepitoisella dieetillä, aloin välittömästi selailemaan Portofinon 

nestelistoja. Minulla on Gin-allergia (uvula turpoaa) ja 3 € punaviinien sulfiiteista tulee hirveä päänsärky ja 

valkoviineistä taas hirveä nesteretentio, yleensä keskityn siksi hyvin tislattuihin väkiviinoihin ja katkeroihin. 

Tämän dilemman kanssa pyörin hetken, kunnes kollega sanoi ”nestemäiset tulee 40 € päälle” – tämä helpotti, 

poikkeuksellisesti päätin valita nautittavaksi myös kiinteän menun antimia. Päätin siis nauttia nesteinä vain 

sen mitä talo tarjoaa. Sukelsin välittömästi Portofinon a la carte -menun syövereihin.  

 

Tilasin itselleni seuraavia Italian keittiön herkkuja: 

Alkupala – Oysters Greuses Perle Blanche Nr. 2 

Alkukeitto – Seafood soup with calamari, octopus, tiger shrimps and tomato – vegetable bisque 

Pääruoka – Pizza Quatro Formaggi all’Portofino 

Jälkiruoka – Marzipan ice-cream cake with raspberry, meringue and mango sauce  

 

Koska otin 40 €-haasteen vastaan, tilaukseni myös maksoi 40 €. Ei senttiäkään enemmän, ei senttiäkään 

vähemmän. 22.9.2018 ilta lähestyi. Minua jännitti, mitä ilta tuo tullessaan. Lähdin tyylikkäästi kumitassujen 
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saattelemana kodikkaasta lähiöstäni kohti ravintola Portofinoa. Kurvasin oven eteen. Sytytin tuplaklinikin, 

jonka savu toimi palavan ja rääkyvän kirjekyyhkyn tavoin RiSLOlaisten kutsuhuutona. Todellinen dinosaurus, 

Anne Sonntag (tuolloin oli koulua vielä jäljellä ehkä noin 3 viikkoa) saapui paikalle, sytytin sen kunniaksi 

toisen. Myös Susanna Suomalainen, Tommi Raudasoja, Max Haatanen, Anu Korjala, Anna Bang ja Beatrice 

Banafa vastasivat savumerkkien kutsuhuutoon, sytytin kolmannen ja neljännen, biffasin myös pari. Max heitti 

nuuskan. Rinki kasvoi. Yllättäen katu täyttyi RiSLOn senioreista, desibelit nousivat kattoon. Yllättäen oli aika 

siirtyä sisälle. Istuuduimme neliskulmaisen pöytäasetelman ympärille.  

 

Pöytä oli katettu kauniisti. Attendo piti 3 minuutin alkupuheen, 

jonka jälkeen virallisen osuus julistettiin päättyneeksi. Tarjoilijat 

olivat pukeutuneet kauniisti ja komeasti, työskentelivät Michelin-

tähden tasoisesti. Viinilasit täyttyivät. Myös arvokasta Aqua 

Pellegrinoa tarjoiltiin – hiilihapolla ja ilman. Jäitä sai 

pyydettäessä.  Pyysin toki jäitä. Olinhan sentään Portofinossa. 

 

Neljän ruokalajin illallisesta oli aika nauttia ensimmäinen 

ruokalaji – alkupala tarjoiltiin. Oysters Greuses Perle Blanche Nr. 

2. Osterit näyttivät taivaalliselta, niin kutsuvilta ja sensuelleilta. 

Tuore ja kimmoisa sitruuna oli vieressä. Keskellä taas 

etikkahaposta tehty kastike, joka oli ainoa annoksen huono puoli. Mielestäni kokki ei ollut maistanut tämän 

kastikkeen ja ostereiden yhteiskonserttia, se oli kuin minä Sibelius Akatemiassa. Ilman kastiketta osteri oli 

taivaallinen, suorastaan orgastinen kulkiessaan pharyngeaalisten rakenteiden ohi. Sitruuna kaveriksi riittää. 

Kaverina oli upea valkoviini.  

 

Seuraavaksi tarjoiltiin alkukeitto. Olin tilannut jumalallisen mereneläväkeiton. Jos ravintolakriitikon tavoin 

haluaa jotain kritisoida, niin keitto tuotiin minulle 3 minuuttia liian aikaisin – minulla oli vielä osterit kesken. 

Lisäksi tarjoilijalla oli joko essentiaalinen tremor, tabes dorsales tai ihan vaan darra, koska keitto oli 

epäesteettisesti levähtänyt lautasen reunoille, kuten kuvasta saatte nähdä. Laitoin lusikan suuhun ja itkin. 

Keitto oli niin hyvää. Kokille täydet pisteet. Tarjoilijalle miinukset, koska jätti penisilliinikuurin ottamatta. En 

ole koskaan syönyt noin hyvää mereneläväkeittoa. Jokainen lusikallinen provosoi onnenitkun. Keittoliemi oli 

keitetty nerokkaasti, se oli samanaikaisesti niin kevyt ja niin runsas makukaskaadiltaan. Jokainen merenelävä 

oli tuore ja laadukas, erittäin ruokaisa. Annan kolme Michelin-tähteä keitosta.  

 

Sisällä oli kuuma. Tämän jälkeen siirryttiin lepäilemään ulos 

tupakkapaikalle. Tommi näytti ringissä upean tempun – hän 

leikkasi sitruunan tupakalla. Se oli häkellyttävää. Sytytettiin 

toinen ja kolmas. Oli aika siirtyä takaisin sisälle pääruoan 

pariin.  

 

Pääruokana minulle tarjoiltiin Pizza Quatro Formaggi 

all’Portofino eli neljän juuston pizza. Pizzassa oli paljon 

rukolaa, mutta ei läheskään niin paljon kuin Max Haatasen 

ruoassa. Tilatessaan pääruoakseen ”Grilled sliced beef fillet 

with Balsamico vinegar, rocket salad and Parmigiano 

cheese”, Max oli luullut tilanneensa miehen annoksen – eli 

kunnon kilon kimpaleen lihaa ja sivussa vähän rukolaa. 

Oysters Greuses Perle Blanche Nr. 2 

Seafood soup with calamari, octopus, tiger shrimps and tomato 

– vegetable bisque 
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Todellisuudessa Max sai kilon rukolaa, jonka uumenissa oli 

pieni pala jotain lihaskudosta – kenties bambia? Uskokaa pois, 

sitä lihapalaa sai etsiä sieltä rukola-pöpeliköstä. Palataan 

pizzaan – oliko se hyvää? Mereneläväkeiton kliimaksia on 

vaikea voittaa. Pizza ei ollut euforisen hyvää, mutta se oli hyvää, 

jopa erittäin hyvää. Juustot tulivat hyvin esille ja niiden 

voimakkaat maut lauloivat oopperaa yhdessä tarjotun punaviinin 

kanssa. Pizza oli hyvin italialainen alusta loppuun. Ei ehkä 

Michelin-tähden arvoinen, mutta ainakin lähellä sitä ollaan.  

 

Tässä vaiheessa oli aika tutustua Portofinon vessaan, se oli 

upea paikka – italialainen tavaratalomusiikki, kauniit wc-

istuimet, laventelin hajuiset käsipyyhkeet, kukkia. Portofinon vessa oli niin fiini, että jäin sinne ihan 

nettisurffaamaan. Sen jälkeen liityin rinkiin, sytytin tuplaklikin. Hyvää juttua. Siis uskokaa tai älkää, mutta 

parhaat jutut ovat aina tupakkaringissä. Jess. Takaisin sisälle, viimeinen ruokalaji oli tulossa.  

 

Jälkiruoka tarjoiltiin pöytään. Se oli vadelmamarsipaanimarenkijäätelöä mangokastikkeella ja marjoilla. Voin 

sanoa heti alkuun – tästä tuli kolme Michelin-tähteä. Parasta jälkiruokaa, mitä olen ikinä maistanut. Acutus 

orgasmus gravis oropharyngealis. Sanoin kuvailemattoman hyvää. Myös naapurini voivat todistaa 

vadelmamarsipaanimarenkijäätelön puolesta, jaoin tätä iloa heidän kanssaan. Oh my God!! Vain 

vadelmamarsipaanimarenkijäätelön takia kannattaa mennä Portofinoon, oh fuck, sen takia kannattaa matkustaa 

Latviaan! Sivulle tuotiin Limoncello, vodka ja espressokahvi.  

 

Portofino saa minulta ** Michelin-tähteä. Pistevähennykset tulivat ostereiden 

etikkahappokastikkeesta, tarjoilijan tremorista ja pizzasta, joka oli hyvää, 

mutta muiden annosten rinnalla tavallinen. Lisäksi pistevähennykseen 

huomioin myös empatian ja sympatian Maxia kohtaan, mielestäni on 

kohtuutonta, että Haataselle tarjoillaan kilo rukolaa. Portofinossa on 

erinomainen hinta-laatu-suhde. Seurasta annan täydet *** Michelin-tähteä, 

thank you RiSLOn dinosaurukset. Ilta oli täydellisen esteettinen. Kiitos 

Attendolle järjestelyistä. Tulen mielelläni ensi vuonna uudestaan.  

 

Iltaa jatkettiin Attendon kutsumana jossain jatkopaikassa, kenties Radisson 

Skyline? Minä olin musta lammas, poltin savukkeen ja otin kumitassut alle 

Portofinossa. Lähdin omille jatkoille. Hauskaa oli. Tack och adjö.  

 

Niko Turkka 

 LU MF 5. vuosikurssi 

2.10. 

ORION JA MEHILÄINEN 

 

Syksyn ensimmäinen koulutusillan tuli meille pitämään Mehiläinen ja 

Orion. Mehiläiseltä meillä oli tällä kertaa vieraina Virosta Merili Luht 

ja Reelika Aruoja. Orion Pharmalta oli edustamassa Jarmo Kettunen 

ja Kirsi Maaskola, ja Orion lahjoitta myös perinteiseen tapaan 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille stetoskoopit ja 

klinikkaopiskelijoille tuotiin ääniraudat ja refleksivasarat. Kiitos siitä 

heille! Paikalle tuli kuuntelemaan noin 150 RiSLOlaista.  

Pizza Quatro Formaggi all’Portofino 

Marzipan ice-cream cake with raspberry, 

meringue and mango sauce 
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Iltaan kuului tietysti myös koulutusta. Tällä kertaa aiheena oli 

biopsykososiaalinen psykologia yleislääkäreille. Esitelmän piti 

meille psykiatrian erikoislääkäri Matti Wallin.  

 

Koulutuksen ja esitelmien jälkeen oli aika vaihtaa vapaalle illallisen, 

rennon seurustelun ja verkostoitumisen merkeissä. Ruoka oli 

onneksi Radisson Blussa jälleen kerran hyvää ja sitä riitti. Iltaa 

jatkettiin vielä tämän jälkeen Skybar loungessa.  

 

 

11.10. 

RiSLON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous oli taas yksi suuri maraton! 

 

Ihmisiä oli onnistuttu ihanasti houkuteltua paikan päälle äänestämään 

(ja syömään kakkua). Preklinikan päättäneille lääketieteen 

kandidaateille jaettiin diplomit (joita ei kandiaisissa jaettu, koska 

diplomeihin kohdistuva onnettomuusriski sinä iltana laskettiin liian 

suureksi) ja vuodelle 2019 äänestettiin uusi hallitus. Ja ehdokkaita 

olikin tänä vuonna runsaasti, niin että saatiin aikaiseksi kunnon 

vaalipöhinä!  

 

Ilta oli pitkä ja vaati kärsivällisyyttä äänien laskujen aikana, mutta 

istuva hallitus yritti parhaansa mukaan pitää yllä reipasta menoa ja 

energiaa, vaikka kokous venyikin aina kello puoli kymmeneen 

saakka. Tunnelmaa oli keventämässä myös epävirallinen ja varsin 

improvisoitu ”paskavitsibattle”, jossa pohdittiin muun muassa 

että ”what do you call a cow without legs?” (*vastaus sivulla 39) 

 

Siitä minkälainen poppoo saatiin tällä kertaa kasaan, voi lukea lisää 

sivulta 25. 

  

 

16.10. 

SUOMEN SUURLÄHETTILÄÄN TAPAAMINEN 

 

Syksyn viimeisinä kauniina päivinä Latvian uusi Suomen 

suurlähettiläs Marja Riitta Korpivaara oli kutsunut meidät RiSLOsta 

tapaamaan häntä RSU:n päärakennukselle. Suurlähettiläs kertoi ensin 

itsestään ja värikkäästä taustastaan, sekä tietysti puhuttiin myös siitä, 

mitä suurlähetystön toimenkuviin kuuluu ja minkälaisien ongelmien 

kanssa suurlähetystöön voi ottaa yhteyttä. Ja suurlähettiläs itse 

muistutti meitä kaikkia myös matkustusilmoituksen tekemisen 

tärkeydestä! 

 

RiSLO toivottaa Korpivaaralle onnea uusiin tehtäviin. Tervetuloa 

Riikaan! 

Mehiläisen kandivastaava Susanna Luontola, Kirsi 

Maaskola, Reelika Aruoja, Merili Luht, Matti Wallin, Jarmo 

Kettunen ja RiSLO:n pj Anna Viljamaa 

KUVA: Ella Halonen 

Hallituksen tehotytöt Sintti ja Sasha tanssimassa 

Macarenaa 

KUVA Ella Halonen. 

Yleisö tunteella mukana YMCA:ssa 
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17.10. 

CASE-ILTAMA – IHOTAUDIT 

 

Iho on ihmiskehon suurin elin, jolla on monta tärkeää tehtävää. Ihminen 

ei voi hyvin, jos iho ei voi hyvin. Case-iltaman tarkoituksena oli opettaa 

pitämään hyvää huolta omasta ja potilaiden ihosta. Kertasimme ihon 

tutkimista ja ihotautien tunnistamista. Mitä voiteita voidaan käyttää ja 

mihinkin. Kurkistimme myös nopeasti venerologian kiehtovaan 

maailmaan ja kertasimme yleisten sukupuolitautien tunnistamisen ja 

hoidon. Ilta huipentui “hands on” osioon jossa harjoittelimme stanssi-

biopsian ottoa ja tikkaamista.  

 

Kiitos kaikille osallistuneille hauskasta ja onnistuneesta iltamasta! 

 

 Aurora Lövegren 

Rahastonhoitaja 

LU MF 4. vuosikurssi 

 

 

27.10. 

MESTARIT JA KISÄLLIT 

 

Aikainen lokakuinen lauantai aamu. Kolmatta kertaa järjestetty 

Mestarit ja Kisällit koulutus oli jälleen kerran kerännyt hyvän määrän 

medisiinareita vapaapäivänäkin Anniņmuižasille kuuntelemaan 

mielenkiintoisia luennoitsijoita. Tänä vuonna olimme saaneet 

vieraiksemme korva-nenä-kurkku tautien erikoislääkäri Elina 

Penttilän, radiologi Terhi Nevalaisen ja yleislääketieteen 

erikoislääkärin Essi Seilon. Luennot pitivät ihmiset hereillä ja 

mielenkiinnon yllä aikaisesta ajankohdasta huolimatta, sekä herätti 

vielä aktiivista keskustelua luentojen jälkeenkin. 

 

Luentojen jälkeen pidettiin lounastauko, minkä jälkeen porukka 

jakautui pienryhmiin workshoppeja varten: kolmeen preklinikka ja 

kolmeen klinikka -ryhmään riippuen siitä, millä vuosikurssilla 

opiskelijat olivat. Preklinikka ja klinikka –ryhmille oli järjestetty 

hieman erilaista ohjelmaa, joka vastasi vuosikurssien osaamistasoa.  

Preklinikassa opiskelijat pääsivät harjoittelemaan tärkeitä perustaitoja: 

suturointia, verenpaineen mittausta ja elvytystä, ja näitä työpajoja 

johtivat vanhemmat kollegat.  

Klinikka-ryhmässä taas 

päästiin sukeltamaan vähän pintaa syvemmälle aiheissa. 

Workshopeissa harjoiteltiin vatsan ja alaraajan ultrausta, 

krikotyreotomian tekoa ja keskusteltiin myös erilaisista case-

tapauksista neuvoloissa. Päivä oli oikein onnistunut ja keräsi 

jälkikäteen kiitosta myös jäsenistöltä. Suurkiitos upeille 

kouluttajillemme ja työpajojen vetäjille! 

 
Kuvassa Elina Penttilä, Terhi Nevalainen, Essi Seilo 
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3.11. 

HALLOWEEN ”BRING-A-BUDDY” SITSIT 

 

RiSLOn historian ensimmäiset kansainväliset sitsit 

järjestettiin 86 osallistujan voimin 3.11 Elements -

ravintolassa. Tapahtuman ideana oli, että jokainen 

RiSLOlainen sai tuoda yhden kansainvälisen – tai ei 

RiSLOlaisen – kaverinsa mukaan tapahtumaan. 

Hämmästystä riittikin, sillä useille sitsien konsepti oli 

aivan uusi. Lauluja laulettiin ja puheita pidettiin. 

Alkoholi virtasi. Teemana oli Halloween. Lähes 

kaikki olivat pukeutuneet teeman mukaisesti, 

parhaimman asun palkinnon sai upean 

roolisuorituksen nunnana tehnyt Oskari.  

 

Ihana Sasha, the toast master, piti huolen, että sitsisääntöjen rikkojat saivat kunniansa 

mukaan. Rangaistus lankesi esimerkiksi muun kielen kuin englannin puhumisesta. 

Laulunjohtajat Essi ja Juulia koittivat pitää laulukansan laulurytmissä. Lopuksi meno 

olikin niin riehakasta, että sitsikansan oli aika lähteä purkamaan loput energiat 

Autentikan tanssilattialle.  

 

Minä kutsuin italialais-slovenialaisen ystäväni sitseille, lopuksi hän oli vain, että 

Mamma Mia, mitkä bileet!    

 

 

 

 

 

 

Sini-Tuulia Kilpeläinen 

Tapahtumavastaava 

RSU MF 4. vuosikurssi 

 

 

10.11. 

LÄÄKETIETEEN TOHTORI JA FYSIATRIAN DOSENTTI MIKHAIL 

SALTYCHEVIN LÄÄKÄRIPÄIVÄ 

 

Syksyllä kuulimme luennon erikoislääkäriuudistuksen myötä kaikkia mietityttävästä 

aiheesta, eli tieteellisestä tutkimuksesta. Lääketieteen tohtori ja fysiatrian dosentti 

Mikhail Saltychev saapui Riikaan valaisemaan meitä aiheesta. Päällimmäisenä 

mieleen jäi, ettei se tutkimus ehkä olekaan niin pelottava asia kuin itse luulikaan. 

Tarvitaan vain rohkeutta ilmoittautua yliopistolle, hyvä tiimi sekä paljon, paljon, 

paljon aikaa. Meille Riiassa oleville toki kaikille on tullut/tulee jossain kohtaa tutuksi 

tämä oman ajan puute (terveisin kakkosvuoden loppua juuri kärsivä allekirjoittanut).  

 

Tohtori Saltychev vaimonsa (ja workshop 

pitäjän) Merja Eskolan kanssa 
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Toisen luennon aiheena oli toimintakyvyn käsite ja sen arviointi. 

Lisäksi päivän loppu kului workshopeissa, tuki- ja liikuntaelimistön 

tutkimiseen painottuen. Itselleni napsahti nakki olla järjestämässä yhtä 

näistä rasteista. Rastini aiheena oli niskan, hartian ja yläraajan 

tutkiminen. Parhaani mukaan koitin lyhyessä ajassa tiivistää 

pääpiirteet tästä tärkeästä aiheesta, meistä jokaiselle varmasti tulee 

tk:lla vastaan potilaita näistä vaivoista kärsien. Kollegat olivat 

innokkaita oppijoita ja vaikka itselläni kuuluva ääni onkin, niin 

huomasin välillä joutuvani erikseen korottamaan sitä huomion 

saamiseksi. Rastilla saattoi tulla siihen peruslääkäröintiin verraten 

ylimääräistä tietoa, mutta sisäinen fysioterapeuttini ei antanut hoitaa 

hommaa kotiin puolivillaisesti. Toivottavasti muille jäi päivästä käteen yhtä paljon kuin itselleni. 

 

Linda Myllymäki 

RSU MF 2. vuosikurssi 

15.11.  

ESSOTE KOULUTUSILTA – Mustekalojen pyyntivälineestä ja masennuslääkkeistä 

 

Torstai-ilta, ja kävelemme MV:n kanssa tapamme mukaisesti pikakävelyä kohteeseen. Koiralenkki venyi 

hiukan, ja koko iltapäivä mennyt vähän tuuliajolla. Ollut raskas viikko, ja nälkäkin kurnii vatsassa. Kädessä 

samaan aikaan, kun katson kelloa ja suorinta mahdollista reittiä Astor-hotelliin, tykyttää puhelin ja järjetön 

määrä WhatsApp-viestejä. 18:30 sähköovet avautuvat hotelliin ja saavumme viimeisinä paikalle, jossa jo 

viitisenkymmentä tiedonjanoista kollegaa istuu kahdeksan hengen pyöreissä pöydissä edessään viinilasi. 

Etupöydissä on tilaa. 

 

Ensimmäisenä puheenvuoron saa eval Joni Nulpponen, aiheena ’särkynyt sydän’, Takutsubo. Takutsubo 

kardiomyopatia on akuutti sydänkohtaus ilman merkittävää sepelvaltimotautia ja oireyhtymän 

syntymekanismi on (toistaiseksi) tuntematon. Huomattavaa kuitenkin on, että sitä esiintyy lähes yksinomaan 

vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla, usein seuraten akuuttia stressitilannetta. Takutsubosta on monta 

patofysiologista teoriaa, mutta todennäköisimpänä pidetään suurta katekoliamiinipitoisuutta. EKG:ssa monet 

löydökset, kuten iskeemiset ST-tason muutokset, ovat samankaltaisia kuin atheroskleroosin aiheuttamana. 

Laboratoriotuloksista voidaan todeta myös troponiinipäästöt. Tyyppilöydös on sydänlihaksen laaja-alainen 

lamautuminen, kuten sydäninfarktin ’perinteisessä’ merkityksessä. Takutsubossa vasemman kammion 

seinämässä tapahtuu paikallinen systolinen liikehäiriö, jossa basaaliosat supistuvat erittäin hyvin, mutta 

kärkiosa liikkuu paradoksaalisesti tehden kammiosta pussimaisen, muistuttaen takutsuboa, japanilaista 

mustekalojen pyyntivälinettä. Takutsubo kuitenkin normalisoituu seurannassa. Erotusdiagnostisesti tärkeä 

perinteiseen infarktiin verraten on sepelvaltimoiden angiografia. Sepelvaltimoiden rakenteeseen vaikuttavia 

entsyymipitoisuuksia (MMP-8/TIMP-1) on aloitettu tutkimaan erotusdiagnostiikkaa ja vaikeusasteen 

arviointia varten, sillä TIMP-1 pitoisuus saattaa erottaa TTK- ja sydäninfarktin toisistaan TnT:tä paremmin. 

(1,2) 

 

Siirrymme seuraavaan koulutusaiheeseen, ja ylilääkäri Timo Liukkosen luentoon, jonka aiheena on 

masennuksen hoito perusterveydenhuollossa. Depressio on noussut keskeiseksi kansanterveyden ongelmaksi 

ja siitä kärsii vuoden aikana n. 5% suomalaisista. Masennustilojen akuuttihoidossa keskeisimpiä hoitomuotoja 

ovat masennuslääkkeet ja psykoterapiat. Tulevina terveydenhuollon ammattilaisina tärkeimpänä ohjeena on 

oirekriteerien ja oirekuvan kuuleminen edessämme olevalta potilaalta. ICD-10:n mukaisia masennustiloja 

(F32) oirekriteerejä sovelletaan oirekuvan osalta myös toistuvaan masennukseen (F33) seuraavin ohjein; 

 

Linda kuvassa ensimmäinen vasemmalla 
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Oirekriteerit  Oirekuva  

A. Masennusjakso on kestänyt vähintään 2 viikon 

ajan.  

  

B. Todetaan vähintään 2 seuraavista oireista.  1. Masentunut mieliala suurimman osan aikaa  

  2. Kiinnostuksen tai mielihyvän menettäminen 

asioihin, jotka ovat tavallisesti kiinnostaneet tai 

tuottaneet mielihyvää  

  3. Vähentyneet voimavarat tai poikkeuksellinen 

väsymys  

C. Todetaan jokin tai jotkin seuraavista oireista 

niin, että oireita on yhteensä (B ja C yhteen 

laskettuina) vähintään 4.  

4. Itseluottamuksen tai omanarvontunnon 

väheneminen  

  

  

  

  

  

  

5. Perusteettomat tai kohtuuttomat itsesyytökset  

6. Toistuvat kuolemaan tai itsemurhaan liittyvät 

ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen  

7. Subjektiivinen tai havaittu keskittymisvaikeus, 

joka voi ilmetä myös päättämättömyytenä tai 

jahkailuna  

8. Psykomotorinen muutos (kiihtymys tai 

hidastuneisuus), joka voi olla subjektiivinen tai 

havaittu  

9. Unihäiriöt  

10. Ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, 

johon liittyy painon muutos 

 

Lievässä masennustilassa oireita on 4-5, keskivaikeassa 6-7 ja vaikeassa 8-10 ja kaikki kohdasta B. 

Harhaluulot- ja elämykset esiintyvät lisäksi psykoottisessa. Pisteytys on helppo tehdä kohdennetuilla 

kysymyksillä. Yl Liukkosen mukaan lääkehoidon aloittaminen on tärkeää, ja mikäli lääkehoito on jo aloitettu, 

mutta se ei toimi – vaihda lääke toiseen. Lääkkeitä on paljon, ja niitä voi titrata alemmas, käyttää 

ylimenokaudella päällekkäin ja pikkuhiljaa nostaa hoitotasolle. Taidanpa kotona ottaa farmakologian kirjan 

lähemmäs työpöytää... (3) 

 

Nyt saamme ruokaa, jossa nopeat söivät osittain hitaat, luulen latvialaisten annosten olevan aivan liian pieniä 

meille nälkäisille suomalaisille. Valkoviini on kuitenkin positiivinen yllätys, jonka maltan jättää yhteen 

pieneen kaatoon. Pikakävellen suuntaan kuitenkin aikaisin kotiin, taas hiukan viisaampana. 

 

Kiitos ESSOTE. 

Susanna Suomalainen 

Päätoimittaja 2019 

LU MF 4. vuoden LK 

 

21.11. 

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSKSEN VALINTAMENETTELYN INFOTILAISUUS  

 

Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn infotilaisuus järjestettiin 21.11.2018 RSU:n perinteisessä Case 

iltamien pitopaikassa RSU:n 2. kerroksen Senate Hall:ssa. Tilaisuuden vetäjänä toimi allekirjoittaneen lisäksi 
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SML:n tämän vuoden pääsihteeri Susanna Luontola. Esitys 

myös ensimmäistä kertaa RiSLOn historiassa streamattiin livenä 

Facebookiin.  

  

Paikalle saapui toista kymmentä RiSLOn jäsentä ja oli 

huomattavissa, että valintamenettely on monelle hyvin sekava ja 

epäselvä. Niin se on myös meille esityksen pitäjille ja moneen 

kysymykseen meilläkään ei ollut patenttivastausta. Joudumme 

siis tarkkailemaan, minkälaiseksi valintamenettely muodostuu 

tulevien vuosien varrella. 2019 keväällä järjestetään pilottialoilla ensimmäiset haut ja niiden onnistuminen (tai 

epäonnistuminen) antaa osviittaa jatkolle. Niin kauan, kun vanhan ilmoittautumismallin erikoistuvia kulkee 

rinnakkain valintamenettelyn kautta erikoistumaan valittujen kanssa, tulemme olemaan jonkin asteissa 

siirtymäajassa tämän suhteen.  

 

Mikko Klemola 

SML:n hallituksen ulkomaisten jäsenseurojen varsinainen edustaja 2018 

RSU MF 5. vuosikurssi  

 

24.11. 

RiSLO GOES – Hot yoga 

 

Joukko rohkeita RiSLOlaisia osallistui puolentoistatunnin hot joogaan 

paikallisella studiolla. Monelle kokemus oli ensimmäinen laatuaan, myös 

minulle. Olin jo jonkin aikaa haaveillut kokeilevani hot joogaa ja lähdin 

matkaan avoimin mielin, innostuneena tulevasta. Matka studiolle oli luminen 

ja ajatus lämpöisestä studiosta tuntui ihanalta. Studiossa tosissaan oli lämmin, 

kenties jopa liian lämmin. 40 celsiusasteen ja 40% ilmankosteus saivat 

allekirjoittaneen valumaan hikeä jo ensimmäisten minuuttien jälkeen ja tunnin 

jälkeen vaatteistani olisi varmasti voitu puristaa ämpärillinen nestettä.  

 

Tuntia ohjasi näpsäkkä latvialainen joogi, joka parhaansa mukaan yritti pitää 

hysteeriset RiSLOlaiset keskittyneenä, kunnioittaen harjoitusta. Itse löysin 

nopeasti sisäisen rauhan ja kykenin fokusoimaan energiani suoritettaviin 

asentoihin. Oli mieletöntä huomata, mihin kroppani taipui ja voimatasot 

riittivät. Nautin joogan tuomista haasteista, mutta minuuttien kuluessa ja 

sykkeen kohotessa alkoi lämpöhalvauksen oireet viedä sijaa nautinnosta. Ei 

ollut takarivin poikienkaan kasvoista päätellen halvaus kaukana. Siinä vaiheessa, kun tunsin kuuman sijaan 

vilunväristyksiä eikä oksennuskaan ollut kaukana, päätin jättää leikin kesken monen muun kohtalotoverin 

kanssa. Lämpö oli yksinkertaisesti liikaa. Lopulta vain muutama hassu sisupussi selvisi loppurentoutuksen 

loppuun. Hatunnoston paikka! 

 

Mitä jäi käteen? Kokemus oli erittäin avartava ja mielenkiintoinen ja haluankin osaltani välittää suurkiitokset 

Sintille tilaisuuden järjestämisestä! Tunti oli myös Sintin mukaan ”lämpimämpi” kuin normaalisti, joten saatan 

hyvinkin kokeilla hot joogaa uudestaan. Toistaiseksi kuitenkin nautin Suomen pakkasista ja suomalaisesta 

saunasta!  

Heidi Taussi 

RSU MF 4. vuosikurssi  
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29.11.  

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN PSYKIATRISEN KESÄKOULUN JA PÄIVYSTYKSEN 

ILTAMA 

 

Meitä oli oikein hemmoteltu tänä vuonna Satakunnan 

sairaanhoitopiirin (tai siis, Satasairaalan) puolesta, kun he 

tupsahtivat tänä vuonna meille kaksi kertaa tämän vuoden 

aikana. Luennoista vastasivat ylilääkärit Janne Kekki 

(päivystyksen liikelaitokselta) ja Teemu Elo (psykiatrian 

puolelta). Aiheena oli psykiatriset potilaat päivystyksessä ja 

M1-lausunnon kirjoittamisesta. Luennossa kerrottiin 

indikaatioista (tahdosta riippumattoman) psykiatriseen hoitoon 

lähettämiseen ja kävimme läpi myös havainnollistavia 

esimerkkitapauksia, jotta oppi menisi varmasti perille. M1-lausunnon kirjoittamista käytiin myös huolellisesti 

läpi, sillä ilmeisesti huonosti kirjatuista M1-lausunnoissa on ollut ongelmia: huonosti kirjoitettu lausunto → ei 

hyväksytä → vaatii korjausta/täydennystä → pahimmillaan potilaan hoitoon pääsy hidastuu. 

Koulutuksen jälkeen syötiin ja nautittiin hyvästä seurasta vielä pitkään iltaan… tai toiset jäivät. Itselläni odotti 

ihastuttavasti klo 8:00 pakollinen tunti tuntitesteineen, joten ilta jäi lyhyeksi. 

 

Kiitos koko Satasairaalan porukalle! 

 

1.12.  

SUOMI-RUOTSI -SITSIT 

 

Paa-pa-pa-paa-pa 

paap-paap-pa-paa-paa. 

Maa-ma-ma-maa-ma 

maam-maam-ma-maa-maa. 

Paa-pa-pa-paa-pa. 

Maam-maam-ma-maa-maa... paa 

 

Näin vanhana naantalilaisena sydäntäni lämmitti se, että 

ruotsalaiset tiesivät Suomesta nimenomaan Muumit!  

 

Joulukuun alussa pidettiin ensimmäiset sitsit yhdessä ruotsalaisten opiskelijoiden ainejärjestön (SLFSR) 

kanssa. Koska sitsiperinteitä oli meillä molemmilla, niin piti ensin keksiä yhteinen sävel (he, no pun intended), 

että miten juuri näitä sitsejä juhlitaan. Lopulta otettiin perinteitä molemmilta puolin: ruotsalaiset saivat tuta 

rangaistuksia ensimmäistä kertaa sitseillä ja me suomalaiset saimme ensimmäistä kertaa kavaltaa 

kanssasitsaajiamme sääntörikkomuksista WhatsAppin kautta. Pukukoodi oli tällä kertaa astetta juhlavampi ja 

tyylin kruunasi upeat naamiot.  

 

Sintti ja Calle toimivat illan ihastuttavina emäntänä ja isäntänä. 

Allekirjoittanut (Essi) yhdessä Gustafin kanssa pidimme yllä 

lauluja minkä kerkesimme puheilta ja muulta ohjelmalta. 

Hommaa tämän porukan kaitsemisessa olikin, sillä porukkaa oli 

tullut yli 130! Ilta onnistui kuitenkin yli odotusten.  
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Ainoa miinus (tai plus?) jonka voi illasta sanoa, on että sain 

lopulta syödä kalani kädenlämpöisenä. Vaikka olin kuinka 

yrittänyt laulattaa ihmisiä niin, ettei näin kävisi. Mikä lie 

superkala. Eli miinus laulunjohtajalle (eli itselleni), ja iso plus 

kokille (mutta silti, nevör again). 

 

 

 

 

 

7.12.  

RiSLON PIKKUJOULUT 

 

Viimeinen RISLOn järjestämä juhla vietettiin Krastamalas Krogsissa rennolla 

meiningillä. Pöytä notkui ihanista ruuista ja pipareista, joten oli ilo olla tällä 

kertaa ensimmäisten joukoissa paikalla. Taustalla pyöri niin ikään (pitkän ja 

hartaan taistelun jälkeen tietotekniikkaa vastaan) slideshow kuluneesta 

vuodesta ja olihan se pakko todeta, että on meillä ollut hauska vuosi takana. 

Iltaa siivitti niin ”pomo piilossa” leikki kuin ihana tanssiesitys Joulupukin 

salarakkailta jingle bell rocksin tahdissa (ja jälleen kerran sain huudot siitä, että 

en ole nähnyt Mean girlsiä…). Lopulta tietenkin saimme itse Joulupukin 

paikalle Petterin kanssa ja secret santaan osallistuneille jaettiin lahjoja. 

 

Kun viimeiset juhlat (sitsit) olivat olleet isoja ja täynnä aktiviteettia, oli ihanaa 

vain istua alas ja nauttia hyvästä seurasta, hyvän bissen tai siiderin äärellä, ja 

oikeasti vaihtaa kuulumisia ihmisten kanssa, joita ei ollut nähnyt vähään 

aikaan, koska kaikki ovat olleet hautautuneita tenttikirjojen alle. 

Joulutunnelma hiipi salakavalasti jopa kaltaiseni Grinchin mieleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12. 

MEDIAPU JA PIHLAJALINNA – viini-ilta Vina Studijassa 

 

Vihdoin se päivä on täällä. Itselleni vuoden yritysvierailuiden kohokohtia. Viiniä, viiniä ja lisää viiniä. Niin 

hyvää viiniä. Paikalle saapui MediAvulta tuttuun tapaan tai siis neljättä vuotta peräkkäin Husky (Juha) ja 

Maikki (Markku) sekä uutena vahvistuksena Jenni. Pihlajalinnan edustajana toimi tällä kertaa vaatimattomasti 

Jarkko, joka oli käynyt aamulla jo kipasemassa RiSLOn maratoonarin kanssa ripsakan 24km lenkin. Niin ja 

orkesteria soitti tietysti Pihlajalinnan kandivastaava RiSLOn Rommu.  

 

Pukki ja Pukin salarakkaat 
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Perinteiseen tapaan alkuun vähän markkinoitiin yrityksiä ja alta aika 

yksikön päästiin ensimmäisen prosecco-lasillisen kimppuun. Viini-

lajien pariin meitä johdatti Latvian sommelier-kilpailun tänä vuonna 

voittanut nuori nainen. Prosecco pirskahteli suussa ja oli täydellistä. 

Seuraavaksi sommelier pääsi valkoviinien pariin ja kävimme läpi 

Sauvignon Blancin ja Chardonnayn. Oma suosikkini koko viini-

illalle oli Uudesta-Seelannista saapunut Kingfisher Bayn vuoden 

2017 Sauvignon Blanc. Pikkuhiljaa, kuten sommelier kertoi, alkoi 

joukkoomme saapua niin sanottu #intellectualintoxication ja puheen 

sorina sekä upeat kysymykset johdattivat maistelun pienelle tauolle. 

Oli vuorossa MediAvun arvonta, jossa Niilo onnellisesti voitti Haglöfsin kassin itselleen. Vili ja Nicole 

yhdessä muiden kanssa saivat tyytyä pelkkiin viineihin ja pöydän antimiin. Seuraavaksi saimme nauttia 

lasillisen roseeta. Oli aika päästä viimeisten punaviinien pariin. Täytyy rehellisesti myöntää, että en ole enää 

varma lajikkeista (joku Pinot Noirin sukulaisrypäle ja toinen ehkä Tempranillo), mutta mitään ei jäänyt laseihin 

jälkeenpäin katsottaessa. Maistelu loppui.  

 

Tyhjennettiin viimeisetkin pullot.  

 

Perinteitä kunnioittaen matka jatkui Vina Studijasta näppärästi jalan kohti 

Skylinea, jossa osa nautti illasta vielä hyvän tovin. Allekirjoittanut jätti tänä 

vuonna viimeisen etapin eli alakerran karaoken välistä. Mutta ei hätää, 

videomateriaalista päätellen joku muu hoiti Bon Jovin osuuden tänä vuonna.  

 

Huikea ilta. Jälleen kerran! 

Anna Viljamaa 

Puheenjohtaja 

RSU 6. vuosikurssi  

 

 

 



RiSLO  2/2018 

 21 

Pohjolassa tapahtuu – ja RiSLO on 

tietenkin mukana! 
 

21.7. 

ULKOMAILLA OPISKELEVIEN LÄÄKISLÄISTEN KESÄTAPAAMINEN 

  

Orion ja Lääkäriliiton perinteinen kesätapaaminen oli jälleen kerran 

kerännyt suuren määrän kollegoita ympäri Eurooppaa. Päivä alkoi 

ensin tapaamisella Kansallisteatterin portailla, josta jatkettiin 

yhteiskyydillä Tuohilammelle. Kevyen lounaan jälkeen oli 

tietoiskujen aika, joissa Lääkäriliiton ja Orionin edustajat 

esittäytyivät ja lääkäriliiton opiskelijasihteeri ohjeisti päivän 

kulusta. Myös RiSLO edusti Tuohilammella, kun hallituksen SML-

edustaja Mikko Klemolan ja SML:n sihteeri Susanna Luotolan 

pitivät informatiivisen esitelmän amanuenssuureista. Heiltä saikin 

loistavia vinkkejä amanuenssuurien hakemista varten! 

 

Kahvitauon jälkeen porukka jakautui: osa jäi seuraamaan esitelmää 

työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen eroista, osa jäi kuulemaan 

SOTE:n ja erikoislääkäriuudistuksen uusimmat uutiset ja osa jäi taas 

nauttimaan hyvästä kelistä, seurasta ja saunasta. Loppu ilta menikin 

rennosti seurustellen tuttujen – uusien ja vanhojen – kanssa. 

Illallisen jälkeen järjestettiin kyyti takaisin Helsinkiin, jossa 

perinteiseen tapaan taiottiin lennosta jatkot ja jatkettiin tanssia 

(muun muassa pöydillä) myöhään yöhön.  

 

 

15.-16.9. 

TUOHILAMPISEMINAARI   

 

Melkein heti kesäloman jälkeen ja yliopiston startattua Riiassa syyskuun alussa, olikin aika lentää Suomeen 

Suomen Medisiinariliiton ja Orionin yhteistyössä järjestämään Tuohilampiseminaariin eli 

koulutusviikonloppuun, joka pidettiin kauniissa maisemissa ja hyvissä puitteissa Orionin koulutustiloissa 

Tuohilammella aiheena ”Kansainvälinen Lääkäri”. Koulutusviikonloppuun oli 

kutsuttu Suomen lääketieteellisten kandiseurojen sekä ulkomailla opiskelevien 

kandiseurojen hallituslaisia sekä SML:n hallitus, joten tämä oli oiva mahdollisuus 

päästä verkostoitumaan sekä pitää RiSLOn lippua korkealla. Matkalle lähdin minä, 

eli RiSLOn varapuheenjohtaja Elina Hirvonen. 

 

Matka starttasi lauantai aamuna 15.9 kello yhdeksän reikä reikä, Helsingistä Mikon 

kadun tilausajopysäkiltä kohti määränpäätä. Tapasin bussiin astuessani oikein 

mukavan, Ruotsin Karolinska Instituutissa opiskelevan nuoren miehen, kenen 

kanssa matka taittui mukavasti rupatellessa ja selfieitä ottaessa.  

 

RiSLO edustaa!! 

KUVA: Heidi Emmes 
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Tuohilammelle päästyämme alkoi koko päivän mittainen ohjelma. Heti 

saavuttuamme pääsimme tunnelmaan kuulemalla sekä Orion Pharman 

markkinointipäällikön Jarmo Ketun tervetulosanat, että Suomen 

Medisiinariliiton puheenjohtajan Jesper Perälän tervehdyksen.  

 

Luentoputki lähti käyntiin vaikuttavan kansainvälisen avustustyön tehneen, 

lastenkirurgi Kari Vanamon luennolla. Ensimmäisen ulkomaankeikkansa 

Vanamo teki vuonna 1982 ja pääsääntöisesti hän on tehnyt töitä Punaiselle 

Ristille muun muassa konflikti ja maanjäristysalueilla, joissa yleisiä 

operaatioita ovat ihonsiirrot ja muu haavan hoito, synnytykset sekä 

amputaatiot. Luento oli erittäin vaikuttava ja kuunnellessa tunsin poskieni ja 

korvieni punoittavan, sillä osaaminen, mitä esimerkiksi konfliktialueilla 

tarvitaan, täytyy olla hyvin kattava ja ammattitaidon vankka, sillä näille alueille ei voi lähteä epäröimään.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n projektipäällikkö, Terveystieteiden maisteri Natalia Skogberg, 

kertoi meille tutkimustietoa maahanmuuttajien sekä turvapaikanhakijoiden terveydestä Suomessa, josta tekin 

voitte käydä katsomassa ajankohtaista tietoa osoitteesta www.terveytemme.fi. PALOMA-käsikirja käsittelee 

pakolaisten mielenterveyden tukemista Suomessa. Käsikirjan lukemisesta on varmasti hyötyä kaikille 

terveysalalla työskenteleville, harjoitteluita tekeville sekä meille tulevaisuuden lääkäreille. Myös 

maahanmuuttajien terveydestä, hyvinvoinnista sekä oikeuksista terveydenhuollossa löytyy lisätietoa THL:n 

sivuilta.  

 

FiMSIC:n puheenjohtaja Nikke Varis sekä varapuheenjohtaja Humam Hamid aktivoivat kaikkia opiskelijoita 

hakemaan FiMSIC –vaihtoon ulkomaille. Vaihtoja on kahdenlaisia; tutkimusvaihtoja sekä kliinisen 

harjoittelun vaihtoja jotka ovat yleensä kuukauden mittaisia. Tästä aktivoituneena allekirjoittanut ryhtyi 

toimiin ja ensi kesänä odottaakin jännittävä kliininen harjoittelu Hollannissa.  

 

Lounaan jälkeen lääketieteen kandidaatti Jonne Juntura kertoi meille, miten terveysdiplomatiaa tehdään 

YK:ssa ja maailmalla, josta Juntura on saanut kokemusta toimiessaan tittelillä ”IFMSA Liaison Officer to 

Student organizations” vuonna 2017-2018.  

 

Päivän viimeisen ja erittäin mielenkiintoisen luennon piti viidakkotohtori, eli lääkäri Jari Vainio, joka toimi 

lääkärinä seitsemän vuotta Sambiassa ja kirjoittanut muisteloistaan kirjan Viidakkotohtori – Dokoto Jalin 

päiväkirjat.  

Myös SML kokousti kandiseurojen hallitusten puheenjohtajien ja/tai varapuheenjohtajien kanssa, joten 

päivämme oli hyvin tiivis, mutta antoisa.  

 

Viimeistään ennen illallista huoneessa hetken hengähtäessäni, oli aivoihini 

iskostunut ajatus; WAU! Lääkärinä voi todella tehdä kansainvälistä uraa monella eri 

tavalla, ja me olemme jo ottaneet oman askeleemme opiskelemalla ulkomailla, jossa 

näemme, miten toisen maan terveydenhuolto toimii. Loppuilta kuluihin syödessä, 

saunoessa, uidessa sekä karaokea laulaessa. Uni maittoi allekirjoittaneella, mutta 

myös myöhään yöhön jatkaneita taisi löytyä porukasta! ;)   

 

Sunnuntaina heräsimme erittäin kauniiseen syysaamuun, joka houkutteli minut 

uimaan tyynessä järvessä, ihanan raikkaassa vedessä. Jos aivan rehellisiä ollaan, 

tämä oli viikonloppuni seesteisin ja onnellisin hetki. Katsellessani tyyntä järveä ja 

kylmässä vedessä rauhallisia rintauinnin vetoja tehdessäni tunsin täydellisen rauhan 
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ja onnen siitä, missä olen nyt elämässäni. Ajatus: heräisinpä aina järven tai meren äärestä - antaa myös puhtia 

opiskeluun! Aamu-uinnin jälkeen söimme aamiaista… ja koska pääsin tähän rehellisyyden makuun tässä 

ajatuksenvirrassani, voin kertoa, että Tuohilammen ruoat eivät koskaan petä! Puuroa voisilmällä sekä hillolla, 

tuoretta sämpylää, mehua, kauramaitoa kahviin… NAM! Täydellinen suomalainen aamupala täydellisessä 

suomalaisessa luonnossa.  

 

Näiden voimin jaksoi vielä keskittyä muutaman tunnin kuunnellen SML:n puheenjohtajan Jesper Perälän 

kertomat SML:n vuoden 2018 kuulumiset sekä tervehdyksensä toivat myös Nuorten Lääkärien Yhdistyksen 

hallituksen jäsenet Anni Saukkola sekä Teemu Trygg, jotka aktivoivat kandiseuroja lähtemään ja aktivoimaan 

jäseniään mukaan Lääkäriliiton vaaleihin tai vähintään 5-6.vuosikurssilaisia äänestämään.  

 

Kiitollisena ja onnellisena lentäen takaisin Riikaan sunnuntaina 16.9.2018. 

 

Elina Hirvonen 

RSU MF 3. vuosikurssi 

6.10. 

VUOSIJUHLAT – KuoLO 

 

Oli ihanaa päästä urkkimaan, että miten muualla kuin meillä Riiassa vietetään vuosijuhlia ja millainen meininki 

Kuopion lääkiksessä oikein on. Järvisuomen maisemat ruskassa ihastuttivat jo lentokoneessa, mitä 

pohjoisemmaksi mentiin, sitä kauniimmaksi maisemat muuttuivat. Onneksi oli hyvä sää ja lento oli ajoissa, 

sillä laskeuduin Kuopioon tuntia ennen koktailtilaisuuden alkamista. Onnistuin myös kadottamaan passini 

Riika-Helsinki koneessa mutta onneksi ihana Finnairin henkilökunta oli löytänyt sen ja palautti hajamieliselle 

omistajalleen Helsinki-Kuopio lennolle (kyllä hävetti). 

 

Koktailtilaisuudessa pääsin kuulemaan klassista musiikkia ja herkuttelemaan sekä tietenkin nauttimaan jallua. 

Tuliaiseksi KuoLO sai RiSLOlta mitäs muutakaan kuin Riga Black Balsamia (sitä black curranttia eikä sitä 

kauheaa originaalia), Pauligin Latvia 100 kahvia sekä Riga Black Balsam konvehteja. Valistin heitä myös 

tämän taikajuoman terveysvaikutuksista: kun juot black balsamia bileiltana, ei seuraavana päivänä ole 

krapulaa. 

 

Pääjuhla oli tunnelmallinen. Paljon puheita ja KuoLOn perinteitä. Istuin Tartolaisten, Turkulaisten ja 

Hesalaisten (Stadi, Helsinki mikä se nyt sitten on) kanssa ja juttu luisti. Oli ihanaa huomata, että omista 

ennakkoluuloista ja peloista huolimatta me kaikki lääkisopiskelijat olemme 

samasta puusta: rakastamme lääketiedettä ja olemme elämää täynnä olevia 

nuoria. Koin itseni erittäin tervetulleeksi ja moni oli kiinnostunut Riiasta, 

mikä oli mukavaa. Lisäksi tunnelma tuntui nousevan jokaisen viinilasillisen 

ja punssihömpsyn myötä. Tarjolla oli myös livemusiikkia. 

 

Jatkoja varten monet vaihtoivat vaatteet niin ei sitten tarvinnut murtaa 

nilkkojaan korkokenkien kanssa. Oli paljon ruokaa, karaokea ja tietekin 

alkomahoolia. Pelasin myös muistaakseni beer bongia. 

 

Silliksellä oli taivaallista ruokaa: pitsaa. Koin valtavan pettymyksen, sillä 

Riga Black Balsam ei ollutkaan pitänyt lupaustaan ja minulla olikin darra 

taikajuoman juomisesta huolimatta. Hoivasin nuutunutta kehoani sitten 

pitsalla ja mutakakulla. 

 

Kuvassa Sashan lisäksi kollegoja Tartosta 
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Kyllä oli mahtavat vuosijuhlat mutta en minä Riikaa ja sen kotoista tunnelmaa ja meidän suomalaista yhteisöä 

mihinkään muuhun ikinä vaihtaisi. Meillä on täällä jotain tosi spesiaalia, muistetaan olla siitä kiitollisia. 

 

Aleksandra Saltychev 

RSU MF 2. vuosikurssi 

10.11.  

VUOSIJUHLAT – TaSLO 

 

Matkamme TaSLOn vuosijuhlille alkoi Riian linja-autoasemalta lauantaiaamuna 

lähes kaikki osallistujat hyvissä ajoin paikalla. Istuimme pehmeille 

bussinpenkeille, laskimme selkänojamme alas, takana istuvien harmiksi, ja otimme 

pienet kauneusunet matkallamme pohjoisrajan toiselle puolelle, Tarttoon. Koko 

matkaa emme nukkuneet vaan nautimme myös kahvikoneen kitkeriä antimia 

nenästä pitäen. Harmiksemme emme ehtineet juoda kymmeniä kuppeja tuota 

matkaeliksiiriä, kun jo saavuimme kohteemme bussiasemalle.  

 

Tartossa menimme hotellille hengähtämään ja laittautumaan iltaa varten. Meikit 

naamassa, hiukset valmiina ja puvut hulmuten kiipesimme mäen päällä olevaan 

observatorioon, jossa oli cocktailtilaisuus. Ylimmän kerroksen parvekkeelta 

pystyi nauttimaan iltaisesta kaupunkinäkymästä ja alimmassa kerroksessa 

nautittiin muiden lääketieteellisten seurojen edustajien läsnäolosta sekä tarjoiluista. 

Ihastelimme ja nautimme ympäri Suomea tuotuja lahjoja, jotka olivat lähinnä 

nestemäisessä muodossa lasiin käärittynä.  

 

Seuraavaksi askelsimme itse pääpaikalle, joka oli museoksi remontoidussa 

kirkonrauniossa. Juhlissa oli mitä maittavinta ruokaa ja juomaa eikä seurassakaan 

ollut moitittavaa. Kuulimme hienoja puheita, esityksiä sekä lauloimme enemmän 

ja vähemmän soinnussa useammankin laulun. 

 

Saatuamme lautaset, lasit, sanavarastomme ja lauluintomme tyhjennettyä oli 

suuntana jatkopaikka, jossa juhlat jatkuivat myöhään yöhön. Tanssikenkiä 

kulutettiin ja kaikki klassikkoliikkeet totta kai esiteltiin tanssilattialla. Jalat vielä 

vispaten askellettiin takaisin yöpaikalle lepäämään. 

 

Sunnuntaiaamuna suuntasimme silliksille, jossa istuimme paljussa 

ja saunassa pitsoja nauttien. Tarjolla oli myös kasvonaamioita, joilla 

sai ehkä ihon parempaan kuntoon mutta ikävä kyllä nämä tärpätit 

eivät auttaneet kasvojen menetykseen. Illalla oli aika jättää Tartto 

taakse ja hypätä linjurin kyytiin takaisin Väinäjoen rantaan. Hyvä 

reissu. 

 

 

 

 

 

Tommi Raudasoja 

Hallituslainen 

RSU MF 5. lukuvuosi 

©TaSLO: Kukeke Klõpsutab 

©TaSLO: Kukeke Klõpsutab 

©TaSLO: Kukeke Klõpsutab 
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Hallitus 2019 esittäytyy 

 
PUHEENJOHTAJA 

 

Koska kirjoitin jo viime vuonna (Lapsus Calami 2/2017) 

vähän ”virallisemman” esittelyn, niin ajattelin tällä kertaa kokeilla vähän 

rennompaa lähestymistapaa ja listata 10 random faktaa, jota ihmiset eivät 

välttämättä tiedä minusta: 

 

1. Olen hypännyt laskuvarjolla (tandemhypyn) Uudessa-Seelannissa.  

2. Musiikkimaultani olen (lähes) kaikkiruokainen, mutta jos minulta 

kysyttäisiin (mitä tapahtuu etenkin bileissä vain harvoin) niin kajareista 

raikaisi rock, heavy tai metalli…. tai Ultra Bra. 

3. Minulla on kaksi tatuointia ja haaveilen jatkuvasti kolmannesta. 

4. Lauloin kuusi vuotta Naantalin lukion Lucia-kuorossa. Luciana olin itse 

vuonna 2010. Tämä kaikki siis siitä huolimatta, että vihaan joululauluja. 

5. Äänialaltani olen ex-sopraano, nykyinen mezzo. 

6. Tein teatteri-debyyttini Logomon lavalla 1827 Infernal Heavy Musicalissa (by Turun Nuori Teatteri), jolla 

oli yleisöä 1200 per esitys.  

7. Suosikki tv-sarjani tällä hetkellä on Rick and Morty. 

8. Juon mielelläni viskiä, ja pidän etenkin niistä, joihin minulla ei ole vielä varaa. 

9. Minulla on 5-vuotias rescuekoira Iris Romaniasta.  

10. Lapsuuden unelma-ammattini oli delfiinien kouluttaja Särkänniemellä… Näin retrospektiivisesti voi 

todeta, että hyvä ettei tämä haave koskaan toteutunut.  

 

Nähdään jatkossakin tapahtumissa tai McDonaldsin jonossa jatkojen jatkoilla. 

Essi Nuutinen 

Päätoimittaja 2018 

MF RSU 3. vuosikurssi 

 

VARAPUHEENJOHTAJA 

 

”Full-time student, part-time philosopher, future forerunner and all-around master of superlatives” 

-@Toukography 

 

Itseni kuvailu opiskelijajärjestön lehteen tuntuu hiukan hölmöltä, vielä 

hölmömmältä tuntuu lainata tähän suoraan oma bio instagrammista. 

Tietenkin lähden toteuttamaan molemmat. 

 

Olen Tuomas 25-vuotias, 85-kiloinen kokoelma tähtitavaraa matkalla 

maailmankaikkeuden halki. En tiedä tekeekö koostumukseni tähtitavarasta 

minusta tähtiainesta, mutta pyrin joka tapauksessa antamaan kaikkeni 

opiskelijajärjestön varapuheenjohtajana. RiSLOssa tavoitteenani on jatkaa 

hyvää toimintaa, meidän kaikkien eduksi. Erityisesti toivoisin nuorempien 

semesterien aktivoitumista ja rohkeata heittäytymistä mukaan tähän  
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yhteiseen toimintaan. Jos teillä on ideoita, niin tuokaa niitä esiin, esitelkää rohkeasti omia juttuja ja keksikää 

projekteja, taatusti pyrin tukemaan teitä. Yhdessä puuhasteleminen tekee tästä maasta, kaupungista ja koulusta 

paljon siedettävämpää. Pidetään meidän suomalainen yhteisömme mahtavana ja tehdään siitä entistä parempi. 

 

Tuomas Toukomaa, 

Riga by way of Tampere,  

RSU MF 4. vuosikurssi  

PÄÄSIHTEERI 

 

Heipä hei kaikille,  

 

Täällä teitä tervehtii RiSLOn vuoden 2019 upea ja fabulous 

pääsihteeri. Olen ollut vuoden eläkkeellä hallitustyöstä toimimalla 

tämän vuoden RiSLOn toiminnantarkastajana. Sitä ennen olin 

vuonna 2017 RiSLOn puheenjohtaja ja vuonna 2016 

varapuheenjohtaja. Tuli vissiin ikävä hallitustyöhön, niin päätin 

hakea dinosaurusvuodeksi takaisin. Kivaa, kun minut valittiin, kiitos 

syyskokoukselle siitä – lupaan tehdä parhaani seuraamalla upeiden edeltäjieni Mustonen-Pohjola-Tähkäpää 

jalanjälkiä. Minun täytyy siis ennen uutta vuotta värjätä hiukset punaisiksi, muuttua tuliseksi ja opetella 

nauramaan vielä kovaäänisemmin; ostaa garderoobiini erittäin arvokkaat Yeezy (kengät, joita en käytä 

trollibussissa) & Woldemort (ranskalaistyyppinen design-viitta), hankkia upeita erivärisiä uhanalaisia 

kuolleita eläimiä päälleni ja opetella kaksisormijärjestelmä konekirjoituksessa; sekä muuttua vielä 

skarpimmaksi ja supliikimmaksi.  

 

Olen 30-vuotias helsinkiläinen, opiskelen Latvijas Universitāten lääketieteellisessä tiedekunnassa 

lääketiedessä. Olen semidinosaurus-seniori liitukaudelta, siis opiskelen 5. lukuvuodella (en missään nimessä 

5. semesterillä!! En ikinä enää palaisi sinne viitossemmalle, hyi, enkä takaisin preklinikan painajaiseen). 

Odotan innolla aamukamman loppumista ja siirtymistä denisaurus-seniori statukseen. Koska olen 

fossiilidinosaurus, otin vapauden myös käyttää esittelytekstissä fossiilista kuvaa. Millainen muutos on 

tapahtunut kuvan hetkestä tähän päivään? Hiukseni eivät ole enää mustat, minulla kuitenkin on vielä hiukset. 

Ylipaino on lisääntynyt. Silmissä on tyhjä katse. Iho on huonommassa kunnossa. Tupakoin edelleen. Kyyninen 

huumori on ennallaan. Olen hyvin latvialaistunut näiden vuosien aikana. Asun upeassa Teikan lähiössä, 

ikkunastani näen Elkor Plazan ja Riian avaruusapinan, ajan autolla, pysäköin laittomasti (maksan toki aina 

sakot) ja kiukuttelen latviaksi ruokakaupan jonossa ja yliopiston opiskelijapalveluissa. Olen iloinen siitä, että 

nykyisin minua puhutellaan Latviassa latviaksi (latvifikaatio siis toimii) ja minua teititellään (se ei ole hyvä, 

näytän siis vanhalta). No se siitä.  

 

Ennen lääketieteellistä opiskelin pääaineena matematiikkaa ja sivuaineena kemiaa Helsingin yliopiston 

matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Siinä sivussa opiskelin huvikseni myös valtsikassa 

organisaatiojohtamista, koska siitä sai opintopisteitä ja kovia arvosanoja oksentamalla hirveetä skeibaa 

tenttipaperiin ja kirjoittamalla kiihkeän 20 sivuisen kurssiesseitä.  Tein töitä myös Tallink Gruppin laivoilla. 

Ennen sitä lentoyhtiömaailmassa – otin kaiken irti niistä vuosista. Erittäin edullisia lentoja ympäri maailmaa, 

aurinkoa, rantoja, Tom Collinsia, yökerhoja, tupakkaa, jess. Päätin lähteä lääkikseen, koska vihasin 

asiakaspalvelua. Onneksi potilaat ovat potilaita eivätkä asiakkaita.   

 

Pitäisikö tähän laittaa vielä perus lääkisjuttuja? No okei, mä laitan. Lempiaineitani lääkiksessä ovat 

patologinen-anatomia, synnytysoppi ja gynekologia, urologia ja kaikki kirurgiset aineet. Narkologian kurssi 

oli myös aika awesome. Inhokkiaineita ovat kaikki appendix-höpöhöpö ei-medisiiniset kurssit esim. civil 
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protection, history of medicine, fysiikka blaa blaa. Solubiologia oli myös aika karseeta. En pidä sisätaudeista, 

opiskelen niitä kuitenkin täysillä – aion näyttää, että kirurgin ei tarvitse joka asiasta tehdä ”sis-kons”. Aion 

väitellä lääketieteen tohtoriksi, well obviously – erikoistumisuudistus, 10 lisäpistettä. Valmistumisen jälkeen 

aion erikoistua kirurgiselle alalle – hirveä kriisi, koska kiinnostavia alavaihtoehtoja on tullut lisää. No, se on 

jokin näistä tai näiden kombinaatioista: traumatologia-ortopedia, verisuonikirurgia, OB/GYN, urologia tai 

gastrokirurgia. Lempielimiäni ovat ren ja apparatus vestibulocochlearis.  

 

Jos haluat tutustua minuun, löydät minut Facebookista, Tinderistä tai RiSLOn tapahtumien tupakkapaikalta. 

Oon sinkku. Lähden treffeille. Haluan lapsen, jolle voin lukea Strukovin patologista-anatomiaa iltasaduksi. 

Cheers babes. See ya. Good luck. Puss och kram. Tack och adjö.  

 

Niko Turkka 

LU MF 5. vuosikurssi 

Toiminnantarkastaja 2018,  

Puheenjohtaja 2017 

 Varapuheenjohtaja 2016 

RAHASTONHOITAJA 

 

Olen 5. vuoden opiskelija RSU:ssa ja vuoden 2019 RiSLOn hallituksen 

rahastonhoitaja. Vuonna 2018 olin RiSLOn hallituksessa SML:n edustajan 

tehtävissä. Ensi vuonna tarkoitukseni on jatkaa RiSLOn sähköisen 

taloushallinnon kehittämistä, joka aloitettiin vuonna 2018. Olette varmaan 

huomanneet muutoksen esim. tapahtumamaksujen kanssa, joihin pääsymaksun 

voi kätevästi maksaa (myös luottokortilla) verkkokaupasta. Mikäli haluat 

syväluotaavamman esittelyn minusta niin kts. yst. Lapsus Calami 2/2017. 

 

Toteemielimeni on iho, koska se on ihmisen isoin elin (ei tosin kaikilla) 

 

Kollegiaalisin terveisin, 

Mikko Klemola 

 

 

SML-EDUSTAJA 

 

Hei! Olen Juuso Tähkäpää, kauden 2019 SML-edustaja. Tätä kirjoittaessa nelossemma lähenee loppuaan ja 

syksy on ollut todella kiireinen mutta antoisa etenkin RiSLOn hienon toiminnan parissa. Kauden 2018 toimin 

RiSLOn sihteerinä ja vuoden aikana saimme aikaan monia pieniä ja suuria uudistuksia jotka helpottavat 

kasvavan kandiseuramme toimintaa. Asiat kuten taloushallinnan, jäsenrekisterin ja arkistoinnin kehittäminen 

eivät useinkaan suoraan näy rivijäsenelle mutta varmistavat yhdistyksen sujuvan toiminnan ja sen ettei 

aktiivien tarvitse tehdä moninkertaista työtä. Näin säästyy sekä rahaa että aikaa siihen varsinaisen toiminnan 

tekemiseen. Myös edunvalvontapuolella kaudella 2018 saavutettiin merkittäviä voittoja (mm. hyväksiluku-

gate) ja kaudella 2019 vedetään vähintään yhtä hyvällä sykkeellä niin RiSLOssa kuin Suomen 

Medisiinariliitossakin. 

 

Taustaltani olen turkulaisperäinen keskeneräinen kemisti ja sittemmin terveysalan hienouden tajuttuani 

sairaanhoitaja-ensihoitaja. Harrastuksia ja mielenkiinnonkohteita minulla on paljon mutta tärkeimpiä ovat 



RiSLO  2/2018 

 28 

veneily ja muu luonnossa liikkuminen, yleinen luonnontiedenörtteily, 

simulaatio-oppiminen ja opettaminen ja kaikki akutologiset aiheet, etenkin 

EKG ja elvytyksen patofysiologia. Isona todennäköisesti pysyn ensihoito-

akutologiaanestesiologia-akselilla koska olen jo antanut aiheelle enemmän 

kuin vain pelkän pikkusormeni. Mutta toisaalta mistä sitä tietää… 

 

Juuso Tähkäpää 

Pääsihteeri 2018 

 

PÄÄTOIMITTAJA  

 

Hei kaikki, 

  

Olen iloinen saadessani ottaa RiSLOn hallituspaikan vastaan jo toisen kerran, 

tällä kertaa päätoimittajana. Aiemmin olen ollut hallituksessa kaudella kesä 

2014- joulu2015 varapuheenjohtajan roolissa (tuolloin osa taisi olla vielä 

yläasteella). 

  

Inhoan vapaamuotoisia esittelyjä. Helpompi olisi kirjoittaa puhe ystävälle, 

julkaista myynti-ilmoitus, lähettää kiitoskirje tai jopa nekrologi lehteen. On 

vaikea kirjoittaa itsestään, sillä ei tiedä, kuuluuko kehua, haukkua vai 

kyseenalaistaa. Jokainen näkökulma saattaa tuntua lukijasta epämiellyttävältä, 

onhan jäsenistömme kuitenkin jo kolmesatapäinen. 

  

Silkka numeerinen faktateksti olisi kuitenkin tylsä, ja jotenkin useasti 

kirjoitettu. Puran siis lauseiksi ystäväkirja-tyylisen tiedon itsestäni. Vaaleat 

hiukset sain äidiltäni, tummat silmät ja silmäpussit isältäni. Syntymäpäiväni on isoäitini mielestä helppo 

muistaa, sillä se on pääsiäislauantai. Tulen olemaan sukuni ensimmäinen lääkäri, sillä en halunnutkaan olla 

insinööri. Olen aina ollut hyvä numeroissa ja paineen alla työskentelyssä. Pidän usein mustia housuja ja 

kirjoitan runoja. Vaikka minulla on aina muka hirveä kiire, hoidan sovitut asiat kuitenkin. Valmennan Latvian 

muodostelmaluistelumaajoukkuetta. Olen vähän työnarkomaani ja ylisuorittaja. Luulen, että olen 

inhimillistänyt ehkä hiukan liikaakin koirani. Koen olevani Helsingistä, vaikka kävin kouluni Espoossa. Pidän 

nopeista autoista ja ajan usein hiukan ylinopeutta. Suhteessa pituuteeni minulla on pitkät raajat. Jos minun 

pitäisi valita yksi ruoka ja juoma loppuiäkseni, söisin sipsejä ja joisin hyvää skumppaa. 

 

Iloisia lukuhetkiä tulevien Lapsus Calamien parissa.  

 

Rakkaudella, 

Susanna ”Suski” Suomalainen 
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TAPAHTUMAVASTAAVA 1 

 

Moikka, 

 

Mä oon Sofia kuudennelta semmalta ja tuun vastaamaan teidän 

viihdytyksestä Sintin kanssa tapahtumavastaavan roolissa ensi 

hallituskaudella! 

 

Oon aika räväkkä persoona ja omasta mielestäni ihan hauskakin, muut 

muodostakoon oman mielipiteen asiasta. Osa syy tähän ehkä on mun 

vaihtovuosi Meksikossa lukiossa, josta keräsin vähän latino-luonnetta 

itteeni (osa tunteekin mut nimellä Pablo Escobarin vaimo). Olen sellainen 

sekoitus huolehtivasta kanaemosta ja pilkkuun bailaavasta sekopäästä.  Muuten oon aika rento tyyppi, joka ei 

ota kauheasti ylimäärästä stressiä elämästä, ja tää kuudes semma tekee tästä myös mahdollista. 

 

Oon vieläkin ihan rakastunut tähän meidän ihanaan opiskelukaupunkiin, nautin niin elämästäni täällä. Välillä 

tuntuu et mä viljelen vähän liikaa tätä elämäniloisuutta ylipäätänsä, mut hei preach it sister! Tunnen myös 

melkein kaikki Riian raflat läpikotaisin, joten jos joskus on joku ravintola hakusessa, niin tiedätte kenen 

puoleen kääntyä. Ja nyt päästiinkin mun lempi aiheeseen, ruokaan. Ei ole ehkä ketään, jolla on näin syvä ja 

merkityksellinen suhde ruokaan kuin mulla, joten please älä tule väliimme. 

 

Mitäs muuta sitä itsestään kertoisi? Oon reissaillu vähän ympäri ämpäri, se saattaa selittääkin mun taloudellista 

tilannetta, mutta se on mun mielestä paras asia mihin ihminen voi rahansa pistää. Rakastan kanssa lämpöä ja 

tropiikkia ja kaikkia seikkailuja, joita matkailu tuo tullessaan. En vaan pysy aloillaan kovin pitkään, vaikka 

oonkin välillä lähempänä laiskiaista kuin ihmistä. Arkisin mut hyvin usein löytääkin romanttisilta päikkäreiltä 

netflixin kanssa. 

 

Jee! En malta odottaa ensi hallituskautta, tuu ihmeessä juttelemaan ja tutustumaan! 

♡: lla Sofia Miettinen 

 

 

TAPAHTUMAVASTAAVA 2 

 

Sintti moikkaa, oikea nimeni on Sini-Tuulia Kilpeläinen. Olen 8. semesterin 

lääketieteen opiskelija RSU:sta. Olen lähtöisin Pohjois-Karjalan 

pohjoisosista Nurmeksesta. Lukion jälkeen kävin heittämässä harhahypyn 

Oulun Yliopistossa bilsarina. Nykyään olen löytänyt kotini Riiasta. Olen 

viihtynyt täällä erikoisen hyvin ja olenkin hirmuisen kiitollinen kaikista 

niistä ihmisistä, jotka olen täällä Riiassa tavannut!  

 

Jo viime vuosi hurahti RiSLOn tapahtumavastaavana ja olen otettu, että sain 

jatkaa vielä toisen kauden. Tapahtumavastaavan duuni on aivan huikean 

hauskaa – joskin töitä se teettää ja paljon. Tulevalla kaudella koitan 

pitkäjänteisesti luoda ja kehittää RiSLOn tapahtumia niin, että tulevilla tapahtumavastaavilla olisi helpompi 

ottaa duunikoppi vastaan.  

 

Sini-Tuulia ”Sintti” Kilpeläinen  
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HALLITUSLAINEN 

 

Terve! 

Lyhyesti, mutta erittäin ytimekkäästi olen Sameli Korpela, uuden hallituksen  hallituslainen. Taustaltani 

olen 20-vuotias vesseli Porista ja olen ensimmäisen vuoden opiskelija RSU:ssa. Pohjana opiskeluilleni on 

lukio ja ennen opiskelujen aloittamista  kiertelin Eurooppaa interreilin merkeissä ja suoritin 

varusmiespalveluksen. 

 

Ensimmäistä vuotta kahlaan läpi RSU:ssa ja olen viihtynyt 

Riiassa. Opiskelua riittää, mutta elämää on onneksi opiskelun 

ulkopuolellakin. Vapaa-ajallani häärään musiikin parissa, 

urheilen tai viiletän ympäri keskustaa kaverien kanssa. Vuoden 

alusta alkaa hallituslaisen pesti ja odotan mielenkiinnolla, että 

mitä uusi vuosi tuo tullessaan.  

 

Tavataan ja rupatellaan! 

 

Sameli Korpela 
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Työnurkkaus: 

Mitä – missä – milloin? 

 
Preklinikka: Juulia Yliluoma 

Mitä – missä – milloin? 

Asumispalvelutyöntekijä/Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Turun Validia-talo/ toukokuu 2017-nykyhetki 

 

 

Olen tehnyt lähihoitajan töitä ensimmäisen kerran viitisen vuotta sitten 

ollessani kesätöissä kehitysvammaisten hoitokodissa. Pidin työstä ja sen 

ihmisläheisyydestä paljon jo silloin ja siitä lähtien kaikki lomat ovatkin 

menneet niitä hommia tehden. Keväällä 2017 aloitin työt Turun Validia-

talolla ja työskentelin siellä yhtäjaksoisesti helmikuuhun 2018 asti, jolloin 

opintoni Riiassa alkoivat. Turun Validia-talo on 60-paikkainen 

ympärivuorokautinen palvelutalo vammaisille henkilöille. Asukkaat ovat 

18-70 vuotiaita ja lisäksi samassa rakennuksessa on lasten- ja 

nuortenosasto (LANU) alaikäisille asukkaille. Validia tarjoaa myös 

henkilökohtaista apua (HAPU) vammaisille henkilöille ja itse työskentelen 

kaikissa kolmessa ”yksikössä”; Validia-talolla, LANUssa ja HAPUssa.  

 

Suosittelen lämpimästi lähihoitajan töitä ihan kaikille ainakin preklinikan 

aikana, sillä niitä tehdessä oppii valtavasti ihmisten kanssa työskentelystä 

ja ihmisen kohtaamisesta. Turun Validiatalolla on asukkaita laidasta 

laitaan ja rakastan työni monipuolisuutta, sitä miten saman päivän aikana 

saatan hoitaa saattohoito-potilasta ja laittaa lapsen nukkumaan. Osa asukkaista ovat vammautuneet tapaturman 

seurauksena, osa olleet syntymästä asti vammaisia.  Vaikka suurilta osin työ on perushoitoa; suihkuttamista, 

pukemista, vatsan toimittamista, syöttämistä jne., olen töissä oppinut mm. katetroimaan, hoitamaan 

trakeostomiaa ja haavanhoitoa.  

 

HAPUssa pääsee usein asiakkaan mukaan esimerkiksi lääkärikäynneille, toimintaterapiaan, fysioterapiaan ja 

korvaushoitopoliklinikalle ja näistäkin kaikista olen oppinut valtavasti. Pelkästään vammaisen henkilön perus 

arjessa avustamisessa oppii paljon, näkee lukuisia erilaisia apuvälineitä ja oppii käyttämään niitä, oppii 

esimerkiksi, millaisessa asennossa Duchennen lihasdystrofiaa sairastavan henkilön on vähiten tukalinta olla ja 

tottuu kommunikoimaan ihmisten kanssa, joiden puheentuotto on vajavaista tai puuttuu kokonaan. LANUssa 

työskentely on fyysisesti kevyintä, mutta psyykkisesti raskainta. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä saa 

olla tarkka sanomisissaan ja etenkin murrosikäiset tykkäävät koetella nuoria työntekijöitä ja kyseenalaistaa 

heidän auktoriteettiaan. Kuolevien nuorten hoitaminen saattaa ottaa koville, mutta valmistaa osaltaan 

loistavasti lääkärin työn rankkuuteen. 

 

Työ on vuorotyötä ja itse teen töitä klo 7-23 välillä, sillä minulla ei ole ylioppilastutkinnon lisäksi muuta 

koulutusta ja lääkistäkin on alle vuosi takana, joten en ole lääkeluvallinen ja yövuoroihin tarvitsee lääkeluvan.  

Itse pidän työaikojen vaihtelusta, sillä aamu- ja iltavuorot eroavat toisistaan ja näin työhön tulee entistä 

enemmän vaihtelua. Kesäisin lähihoitajien sijaisille on usein suuri tarve ja itse tein koko kesän vähintään 70 h 

töitä per viikko, joten homma sopii myös loistavasti opintorahojen keruuseen; töitä saa tehdä niin paljon kuin 
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vain jaksaa. On myös hyödyllistä olla työpaikka, josta tarjotaan töitä joka ikinen kerta, kun olen Suomessa; oli 

sitten kyseessä viikonloppu tai koko kesä. 

 

Parasta työssäni on ehdottomasti kaikki ihmiskohtaamiset ja erilaisten tarinoiden kuuleminen. Fiilis, joka tulee, 

kun joku halatessaan kertoo sinun pelastaneen päivän, on joka kerta yhtä hyvä. Ihmisten kanssa 

työskennellessä jokainen päivä on erilainen ja aina tulee uusia haasteita, mutta niiden voittaminen tekeekin 

työstä mielenkiintoista ja mahtavaa. 

 

 

 

Klinikka: Eva Blanke (os. Tuuppa) 

Mitä – missä – milloin? 

Geriatria Turunmaan sairaala kesä 2018  

 

 

Olin 5. opiskeluvuoden jälkeen heinäkuussa 2018 kuukauden verran töissä 

kandina Turun kaupunginsairaalassa sisätautigeriatrisella osastolla 24 – 

tämä siis odotellessani Valviralta LK5-oikeuksia, jotta voisin aloittaa työt 

terveyskeskuksessa elokuun alussa. Olin jo vuotta aiemmin työskennellyt 

LK4:na keskussairaalassa sisätautiosastolla, joten tiesin millaista 

potilasmateriaalia odottaa, vaikkakin Turun kaupunginsairaala toimii 

jatkohoito- ja kuntoutusairaalana pääasiassa ainoastaan yli 75-vuotiaille. 

Geriatria ei ollut kovinkaan vetovoimainen erikoisalavaihtoehto opintojen 

aikana, enkä ollut asettanut odotuksia sen suhteen kovinkaan korkealle – 

mutta täytyy myöntää, että työjakso yllätti minut täysin, ja nautin 

ikäihmisten ja heidän hoitoonsa perehtyneen henkilökunnan kanssa 

työskentelystä, sillä koin, että TKS:ssä heidän tarpeistaan ja ajatuksistaan 

välitettiin toden teolla. 

 

Työpäivä alkoi aina klo 8:00, jolloin oli hetki aikaa lukaista uusien potilaiden aiemmat epikriisit ja esimerkiksi 

päivystyksen tai geriatrisen poliklinikan tuloteksti, ja tarkistaa hoitajien hoitokertomuksesta, miten jo tuttujen 

potilaiden ilta ja yö oli mennyt. Klo 9:00 alkoi potilaskierto yhdessä hoitajan kanssa, ja ylilääkäri oli kierrolla 

mukana pari-kolme kertaa viikossa. Tämän jälkeen oli lounastauko ja iltapäivällä hoidettiin 

konsultaatiopyyntöjen, lähetteiden ja kotiin tai jatkohoitoon lähtevien potilaiden epikriisit. Osastolla oli niin 

hyvä lääkärimiehitys, että kotiin pääsi aina klo 15:45 tai viimeistään klo 16:00 niin että kaikki päivän työt oli 

hyvällä omalla tunnolla tehty. Tämä tuli itselleni hyvin positiivisena yllätyksenä, sillä aiempana kesänä (LK4) 

puursin usein osastolla yksinäni ad klo 18, joskus jopa myöhempäänkin. TKS:ssä ylitöistä myös maksettiin – 

tämäkään ei ole kaikissa sairaaloissa itsestäänselvyys. 

 

Tällä osastolla hoidettiin laidasta laitaan sisätautisia potilaita – oli sydämen- ja munuaisten vajaatoimintaa, 

diabetesta, verenpainetautia, sepelvaltimotautia, muistisairauksia ja yleistilan laskuja, joissa vauhdittavana 

tekijänä viime kesän surullisen kuuluisa, tolkuton helle. Ikäihmisten kanssa työskennellessä löytyi erikoisia 

sairauksia huomattavasti nuoria ja keski-ikäisiä potilaita enemmän, kuten mielenkiintoisia syöpiä ja 

autoimmuunitauteja. Uutena aluevaltauksena minulle tuli sosiaalipuolen työ ja kuntoutus, sillä yllättävän usein 

potilaat päätyivät osastollemme kotona pärjäämättömyyden vuoksi. Tällöin yhteistyötä tehtiin tiiviisti 

sosiaalityöntekijän ja fysioterapeutin kanssa, jotta potilaalle pystyttiin järjestämään hänelle paras ja turvallinen 

asuinpaikka, oli se sitten suoraan kotona kotiapujen turvin, koti intervallikuntoutuksen jälkeen tai 

pitkäaikaislaitos, jos kotona asuminen ei ollut enää mahdollista. 
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Geriatria yllätti positiivisesti ja olen erittäin tyytyväinen tähän erikoisaluevaltaukseen, vaikkei se ehkä ihan 

tulevaksi erikoisalakseni valikoitusikaan. Voin erittäin lämpimästi suositella TKS os. 24:sta ensimmäiseksi 

kandikesäpaikaksi. Seniorituki oli erinomainen ja ylilääkäri Maarit Wuorela aivan ihana – juuri sellainen, 

jonka jokainen kandi haluaa henkiseksi tuekseen ensimmäisenä kandikesänä; hänellä oli aina aikaa vastata 

kaikkiin kysymyksiin, olivatpa ne kuinka pieniä tai suuria tahansa, vaikka hänellä itsellään olisi ollut millainen 

kiire. Mainittakoon vielä, että kandeilla on myös mahdollisuus iltapäivystyksiin niin halutessaan. 
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Rakkaudesta (joukkue)lajiin 
 

 

Koska elämä ei voi olla pelkkää koulua, niin on hyvä vaihtaa aina välillä myös vapaalle. Jos ei kuitenkaan 

kuntosalit kiinnosta, eikä lenkkeilylle itsekuria tai kiinnostusta, niin loistava vaihtoehto on myös etsiä joukkue, 

jonka kanssa treenata. Eli tässä numerossa on aika ottaa pallo haltuun! Mikäli sinulla on historiaa joko 

jalkapallon, lentopallon, koripallon taikka sählyn pelaamisesta, kannattaa lukea tämä juttu tarkasti!  

 

 

Ronja Penkkala – Jalkapallo 

 

1. Mitä harrastat ja missä? Kuinka monta kertaa viikossa 

treenaatte? 

 

Pelaan jalkapalloa Riga Unitedin naisten joukkueessa. Kaksi 

kertaa viikossa on treenit ja kauden aikana siihen päälle yleensä 

kerran viikossa peli. Talvella pelataan futsal-sarjassa, jossa on 

turnauksia muutamana viikonloppuna. 

 

2. Kuinka itse pääsit mukaan joukkueeseen ja kuinka kauan 

olet pelannut Riiassa?  

 

Pelasin Suomessa melkein kymmenen vuotta ja lopetin lukion jälkeen. Riiassa heti ykkössemmalla kuulin, että 

yksi suomalainen tyttö pelaa täällä kansainvälisessä joukkueessa. Päätin mennä mukaan kokeilemaan, 

vaikkakin taukoa futiksesta oli ollut jo pari vuotta. Sille tielle jäin ja nyt siis 3,5 vuotta pelannut.  

 

3. Miten hyvä sinun täytyy olla, jotta pääset joukkueeseen? 

Ja kuinka voi päästä pelaamaan? 

 

Kuka vaan voi tulla treeneihin ja joukkueeseen, mutta hyvä olisi 

olla jonkin verran pelikokemusta. Pelataan siis Latvian ylintä 

liigaa, mutta taso on reilusti matalampi kuin Suomessa. Eli 

mikään ammattilainen ei todellakaan tarvitse olla. 

 

4. Mikä on parasta harrastuksessasi? 

 

Ehdottomasti ihanat joukkuekaverit! Myös pelireissut ympäri Latviaa ja Eurooppaa on huippuja. Tähän 

mennessä ollaan käyty Vilnassa, Tallinnassa, Norjassa, Italiassa ja lisää on tulossa… 

 

 

Venla Hyttinen – lentopallo 

 

1. Mitä harrastat ja missä? Kuinka monta kertaa viikossa treenaatte? 

 

- Harrastan lentopalloa, RSU/MVS joukkueen riveissä. ☺ 

- Lajitreenejä 3 viikossa, lisäksi 1 fysiikkatreeni. Pelejä kaudella 1-3 viikossa.  
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2. Kuinka itse pääsit mukaan joukkueeseen ja kuinka kauan olet pelannut 

Riiassa?  

 

- Olen harrastanut lentopalloa yli 15 vuotta, juniorista liigatasolle asti. Latviaan 

muuttaessa jätin rakkaan harrastuksen tauolle, mutta eipä aikaakaan, kun ikävä 

alkoi jo kolkutella. 

- Huomasin, että koulun joukkue RSU/MVS pelaa Baltian liigassa, soitin 

valmentajalle ja menin seuraaviin harjoituksiin kokeilemaan. Treeneissä oli 

kivaa, tulin tyttöjen kanssa heti juttuun. Syksyllä olinkin reissaamassa ympäri 

Baltiaa joukkueen mukana. Nyt käynnissä on 3. kauteni RSU/MVS 

joukkueessa. 

 

3. Miten hyvä sinun täytyy olla, jotta pääset joukkueeseen? Ja kuinka voi päästä pelaamaan?  

 

- Joukkue pelaa tällä hetkellä korkeinta paikallista sarjatasoa. Jos omaat pidempää lentistaustaa, tervetuloa 

joukkoon kokeilemaan! ☺ 

- Alemmissa sarjoissa on myös paljon harrastejoukkueita Riian alueelta. Kaikille löytyy varmasti 

omantasoinen joukkue/pallotteluseura, olit sitten aloittamassa uutta harrastusta tai kaivamassa pölyttyneitä 

pelikenkiä kaappien perukoista. RSU:lla on kerran viikossa avoin lentopallovuoro kaikille halukkaille, jossa 

on valmentaja paikalla (Inguna Minusa). 

- Joukkueiden nettisivuilta löytyy yleensä valmentajien yhteystiedot, joiden kautta pääsee kokeilemaan 

mukaan. Jos kiinnostaisi kokeilla lentopalloa tai beach volleytä, autan mielelläni löytämään oikeat ihmiset ja 

paikan – laita rohkeasti viestiä! ☺   

 

4. Mikä on parasta harrastuksessasi? 

 

- Joukkueena onnistuminen. Jokainen tekee oman 

suorituksensa, mutta yhdessä onnistutaan ja napsitaan pisteet 

kotiin. Oma nappisuoritus tuntuu parhaalta silloin, kun kaikki 

onnistuvat. Se tunne – kun pelisuorituksessa onnistuvat, ja 

kaikki napsahtaa paikalleen – se fiilis pitää minut pelikentillä 

vuodesta toiseen. 

- Kavereiden kanssa treenaaminen on hauskaa ja kivaa, juttu 

lentää treeneissä. Samalla oppii huomaamattaan latviaa, tutustuu 

paikallisiin ja näkee Latvian uudella tavalla. 

 

 

Kalle Kilpeläinen – koripallo 

 

Pļavnieku Pamatskolan, Meža Skolan ja kauppakorkeakoulu Turiban koripallohallien tunnusomainen merkki 

on lattian paksu lakkapinnoite. Pitoa tästä pinnoitteesta hakee Riga Rabbits -niminen koripallojoukkue ja 

kuluttaa korisukkaa päivän kunnon mukaan vähintään kuutenatoista viikonloppuna kaudessa.  

 

Vaikka nimi Riga Rabbits saattaisi ensivaikutelmana kuulostaa paikalliselta metsästysseuralta on se kuitenkin 

Olybet Haastajaliigassa pelaava koripallojoukkue. Olybet-liiga koostuu neljästä divisioonasta, joista Rabbits 

pelaa toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla. Taso vastaa karkeasti ottaen Suomen kakkosdivisioonaa.  
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Joukkueemme koostuu lääketieteen tai hammaslääketieteen 

opiskelijoista yhtä latvialaista myyntijohtajaa lukuun ottamatta. 

Suomalaisia opiskelijoita kokoonpanosta löytyy viisi kappaletta. 

Muita kansallisuuksia ovat Latvian lisäksi Saksa ja Ruotsi. 

Joukkueemme pelaajilta löytyy pelihistoriaa junioreiden koripallon 

SM-sarjoista aina Korisliigaan ja koko Euroopan kattavaan Euro 

Challenge -liigaan asti, jossa joukkuekavereina oli muun muassa 

entisiä NBA-pelureita. Näiden meriittien lisäksi nykyään kaikki 

Rabbitsin pelaajat alittavat Cooperin-testissä kolmentuhannen rajan 

erittäin kevyesti.  

 

2018-19 on Rabbits-joukkueelle debyytti-kausi, vaikka osa pelaajistosta pelasi kyseistä liigaa eri joukkueen 

leivissä edelliskautena. Joukkue on siis perustettu suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden toimesta. RSU:lla 

on myös oma yliopistokoripallojoukkue, joka pelaa ja harjoittelee useammin ja ehkä jopa tavoitteellisemmin. 

Yliopisto tarjoaa myös puitteet tietyissä määrin kaveriporukalla pelailuun. Myös kesällä viikoittain tuhansia 

silmäpareja keräävä ulkona pelattava Ghetto Basket -turnaus kuuluu, jos ei maailman seitsemään ihmeeseen, 

niin ainakin lähellä niitä. Eli muotoja koripalloon löytyy tasolle kuin tasolle.  

 

Erikoisin ilmiö Riga Rabbitsin peleissä (pelikenttäesitysten ohessa) ovat lehtereillä nähdyt tosifanit aina 

kannattajapaitoihin asti sonnustautuneena. Tämä tosin on lähes yhtä poikkeavaa kuin ehtiä neljännellä 

semesterillä käydä suihkussa, ottaen huomioon sarjaportaamme. Joukkueemme kuudes jänis löytyykin 

luonnollisesti katsomosta, siitä nöyrä kiitos itsensä 

tunnistaville. Vieläkään ei ole turhan myöhäistä liittyä 

jänisperheeseen, sillä ilmaisia kausikortteja on vielä jaossa, 

mutta rajoitettu määrä, joten olethan nopea. Muistinko jo 

mainita, että olethan nopea. Ottelun jälkeen illalla, lähes 

paksun lakkapinnoitteen lailla pitoa hiuksiin takaa 

Schwarzkopf Hair Care -tuotteet, joita käytetään pelien 

jälkipuineissa pimenevässä Riian vanhassa kaupungissa. 

 

Voittoa tavoittelematon Riga Rabbits Organisaatio 

 

 

Emilia Vähäkoski – salibandy 

 

1.Mitä harrastat ja missä? Kuinka monta kertaa viikossa treenaatte? 

 

Salibandya joukkueessa nimeltä NND Riga, tällä hetkellä 1. joukkueessa (suomalaisittain 1. divari). Reenejä 

meillä on 2-4 kertaa viikossa, tällä hetkellä keskiviikkoisin ja perjantaisin. Lisäksi pelejä otteluohjelman 

mukaisesti kertyy 1-2 kertaa viikossa. Osalla tytöistä, kuten itselläni, on mahdollisuus käydä naisten 

liigajoukkueen reeneissä silloin tällöin, jossa taso on hieman vaativampi. 

 

 

2. Kuinka itse pääsit mukaan joukkueeseen ja kuinka kauan olet pelannut Riiassa?  

 

Itse aikoinaan löysin nykyisen joukkueeni vaikeamman kautta. Laitoin Latvian salibandyliitolle sähköpostia 

kysyäkseni, onko Riiassa naisten salibandyjoukkuetta ja kehen voisin sen tiimoilta ottaa yhteyttä, kun omat 
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rahkeeni ei joukkueen löytämiseen riittänyt kaikista yrityksistä huolimatta. Kun vihdoin oikea henkilö 

(joukkueen joukkueenjohtaja) löytyi, reeneihin menin jo saman viikon aikana. 

 

Nykyinen kausi on kolmanteni Riikassa. Suomessa olen 

kuitenkin pelannut 11-vuotiaasta asti, useimmat ja 

viimeisimmät vuoteni Tampereen SC Classicissa. Ensimmäisen 

kauteni Riiassa pelasin NND Rigan naisten liigajoukkueessa 

sekä 1. liigan joukkueessa. Toisen ja nykyisen kauteni päätin 

pelata vain 1. liigan joukkueessa, jotta aikaa jää muuhunkin sekä 

lisäksi tykästyin tyttöihin, keiden kanssa 1. liigan joukkueessa 

pääsin pelaamaan. 

 

3. Miten hyvä sinun täytyy olla, jotta pääset joukkueeseen? Ja kuinka voi päästä pelaamaan? 

 

Suomen harjoittelukulttuurista (ainakin omastani) poiketen ei ole niin tarkkaa, mikäli reeneihin ei joka kerta 

pääse, esimerkiksi koulun tai Suomessa vietetyn ajan vuoksi. Meidän joukkueessa pelaavista tytöistä suurin 

osa on pelannut jo jonkin aikaa ja kokemusta karttunut, mutta vain reeneihin on mahdollista tulla mukaan, 

mikäli syystä tai toisesta ei peleihin halua lainkaan osallistua. Reeneissämme käy myös tyttöjä, jotka ovat vasta 

viime aikoina aloittaneet. Kynnys tulla näihin reeneihin on matala, koska kaiken ikäisiä ja tasoisia löytyy. 

 

4. Mikä on parasta harrastuksessasi? 

 

Parasta salibandyssa on tietysti ihanat joukkuekaverit! Lisäksi on ihana päästä tuulettamaan ajatuksia lajin 

pariin, jonka kanssa on kasvanut ja jota rakastaa harrastaa. On myös mahtavaa päästä matkustamaan 

salibandyn perässä ympäri Latviaa, pari kertaa Viron puolellakin käyty. Kielitaidon kohentuminen 

joukkuekavereita kuuntelemalla on myös ollut iloinen yllätys. 
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Vapaaehtoistyössä Afrikassa 

 
Haaveenani oli ollut aina lähteä vapaaehtoistöihin Afrikkaan tai Intiaan. 

Viidennen vuoden opiskelujen jälkeen oli sopiva hetki kokeilla omia siipiä, ja 

päätinkin sitten lähteä vapaaehtoistöihin Afrikkaan. Lääketieteen opiskelijana 

vapaaehtoistyössä koin saavani edes vähän parantaa maailmaa, auttaa ihmisiä 

siellä missä avun tarve on suuri sekä samalla kehittää itseäni ammatillisesti. 

Halusin nähdä omin silmin Afrikan erilaiset olosuhteet, värikkään kulttuurin ja 

iloiset ihmiset. Minua kiehtoi tutustua trooppisiin sairauksiin sekä nähdä miten 

siellä päin maailmaa terveydenhuolto on järjestetty.  
 

Otin itse yhteyttä suoraan Ghanassa olevaan sairaalaan, jossa yksi tuttumme 

oli ollut ja hän suositteli lämpimästi kyseistä paikkaa. Vapaaehtoistoiminnasta 

vastaavat henkilöt vastasivat nopeasti, että heillä olisi vielä paikkoja 

lääketieteen opiskelijalle heinäkuuksi! Tartuin tuumasta toimeen ja hyvin pian 

olinkin jo varaamassa lentoja ja hankkimassa tarvittavia rokotuksia ja viisumia matkaa varten. Mitään turhaa 

byrokratiaa ei ollut, vaan kaikki asiat hoituivat suoraan vapaaehtoistoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa. 

Majoitus ja ruokailut järjestyivät sairaalan toimesta.  

 

Ghanassa sijaitseva Baptist Medical Center oli pienen kylän sairaala keskellä savannia. Lääkäreitä paikassa 

oli viisi ja niiden lisäksi meitä oli kaksi vapaaehtoista heinäkuussa. Työpäivät olivat pitkiä, kotiin ei lähdetty 

ennen kuin kaikki potilaat olivat hoidettu siltä päivältä. Myös viikonloppuisin kierrettiin osastot. Sairaalassa 

oli miesten, naisten ja lasten osastot sekä raskaana olevien osasto, eristysosasto, leikkaussali ja pari 

toimenpidehuonetta. Klinikka oli auki kolmena päivänä viikossa. Lääkärit olivat erityisen taitavia, sillä 

osastoilla tuli vastaan sairauksia laidasta laitaan ja yksin päivystäessään heillä piti olla laaja osaaminen 

melkeinpä miltä tahansa erikoisalalta.  

 

Potilaat tulivat sairaalaan vasta todella myöhäisessä vaiheessa, joten pitkälle edenneitä sairauksia ja 

komplikaatioita tuli nähtyä päivittäin ihan kaikilta erikoisaloilta. Troppisista sairauksista yleisimpiä olivat 

malaria, lavantauti, käärmeen puremat, bakteeri ja parasiitti -infektiot ja kaikkien näiden komplikaatiot. 

Työskentelin paljon myös raskaana olevien osastolla ja sain nähdä raskauteen liittyviä komplikaatioita ja 

avustaa itse synnytyksissä. Leikkaussalissa avustin leikkauksissa, sektioissa sekä sain tehdä itse pieniä 

toimenpiteitä. Oikeastaan sain tehdä kaikkea mihin omat taitoni riittivät. Minun ei tarvinnut olla yksin missään 

vaiheessa, vaan kaikki työt tehtiin aina yhteisvoimin. 

KUVA: Susanna Luontola 

KUVAT: Susanna Luontola 
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Reissu oli kaiken kaikkiaan opettavainen niin ihmisenä kuin ammatillisestikin. Kuukauden aikana pääsin 

näkemään ja kokemaan niin paljon sellaista mitä en ikinä olisi voinut kuvitellakaan! Ihmiset olivat erittäin 

kiitollisia kaikesta saamastaan avusta ja se, jos mikä, tekee vapaaehtoistyöstä tärkeää. Työ Afrikassa tekee 

työntekijäänkin lähtemättömän vaikutuksen. Lisähaastetta työhön toivat resurssien puutteen lisäksi uskonnon 

suuri merkitys, luonnonlääketiede sekä tropiikin kuumuus ja kosteus. Reissun jälkeen olen huomannut 

katsovani maailmaa eri tavoin ja koen olevani jälleen yhtä kokemusta rikkaampi. Suosittelen lämpimästi 

kaikkia lähtemään vapaaehtoistyöhön, se on sanoin kuvaamaton kokemus, joka tulee säilymään sydämessä 

läpi elämän!  

 

 

Susanna Luontola,  

RSU MF 6. vuosikurssi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*toim. huom. Vastaus: ”Ground beef”. 
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Lapsus Calamin toimitus 
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Aleksandra Saltychev 

Anna Viljamaa 

Aurora Lövegren 

Elina Hirvonen 

Emilia Vähäkoski 

Eva Blanke (os. Tuuppa) 

Heidi Taussi 

Juulia Yliluoma 

Juuso Tähkäpää 

Kalle Kilpeläinen 

Linda Myllymäki 

Mikko Klemola 

Meeri Savela 

Niko Turkka 

Ronja Penkkala 

Sameli Korpela 

Sini-Tuulia Kilpeläinen 

Sofia Miettinen 

Susanna Luontola 

Susanna Suomalainen 

Tommi Raudasoja 

Venla Hyttinen 

 

 

 

Mitä? Oletko eksynyt tänne asti? 

Bonuksena neuvo seniori-kollegalta! 
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