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Pääkirjoitus
Armollisuudesta ja ystävällisyydestä
Maailmalla tapahtuu jatkuvasti kauheita
asioita, joista lehdet, radio ja televisio
uutisoivat tuon tuosta. Isisin lapset ja pommit,
viimeisimpänä Iranin ja Yhdysvaltojen välinen
kriisitilanne.
Maailmasta
on
tullut
äärimmäisyyksien paikka, jossa yksilöä ja
yhteisöä viedään kuin pässiä narussa.
Henkilökohtaisesti
tunnen
poliittista
velvollisuutta
keuhkota
epäoikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta.
Saan lähes tornadonkokoisen voiman
huomatessani epäoikeudenmukaisuutta tai
heikompien sortamista. On Pride-viikko ja
sosiaalinen media täyttyy sateenkaaren
väreistä – ja hyvä niin.
Joskus kuitenkin olisi hyvä pysähtyä
pohtimaan sitä, kuinka raadollinen ja epäreilu
sitä itse itselleen saattaa olla tai olla ollut.
Tuleva ammattimme valmistaa meitä
pitämään huolta muista, mutta jos emme pidä
huolta
itsestämme,
emme
voi
potilaskohtaamisessa onnistua. Itsestämme
huolenpitämiseen
tarvitsemme
ystäviä,
kollegoja ja muita ihmisiä, sekä peilin, jonka
kautta kerromme itsellemme olevamme hyviä
juuri näin. Omaa elämäänsä ei saisi pyörittää
epäonnistumisen
pelolla
vaan
positiivisuudella
ja
määrätietoisella
tekemisellä. Määrätietoisuutta ei lääketieteen
opiskelijalta puutu, mutta positiivisuutta ja
armollisuutta itseään kohtaan ei lähes
koskaan voi olla liikaa. Paitsi narsistilla, ja
heistä kannattaakin pysyä kaukana, sillä
kenenkään astinlaudana ei
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selkäranka voi pysyä anatomisesti oikeassa
asennossa.
Julkaisen
ensimmäisen
pääkirjoitukseni
kylkeen ajatuksenjuoksuni Facebookista
kuukauden takaa, jolloin annoin itselleni
armoa ja muistin kiittää niitä, jotka tekevät
elämästäni positiivisemman vuoden jokaisena
päivänä pääuutisotsikosta huolimatta.
Tänään 31.5.2019 tulee 10 vuotta siitä, kun
sain
ylioppilastodistuksen
käteeni
Espoonlahden lukiosta.
Voi, kun joku olisi sanonut tuolle tytölle, ettei
aina tarvitse onnistua ja ettei aina tarvitse
pitää kädessään sataa rautaa, joissa ainakin
yhdessä on pommi, toinen polttaa ja kolmas
on niin painava, että siihen tarvitsee myös
jalat mukaan, ja silti vielä ottaa kerrostalon
reppuselkään ja juoksee. Sanonut sille, joka
lukusekoiluissaan oli unohtanut ilmoittautua
lääkiksen pääsykokeisiin, että ei hätää, se
unelma tulee täyteen vielä, muttei heti, vaan
pitää tehdä pari mutkaa matkalla, mutta vielä
sinusta
tulee
lääketieteen
ylioppilas,
kandidaatti ja lääkäri sen jälkeen.
Näihin 10 vuoteen on mahtunut paljon riemua
ja surua, sellaisia käänteentekeviä ja once in a
lifetime - tilaisuuksia, joista moni vain unelmoi
tai näkee painajaisia. Olisipa joku sanonut,
että
upeiden
mahdollisuuksien
ja
henkilökohtaisten onnistumisten lisäksi myös
erittäin ikäviäkin asioita tulee eteen, ja vaikka
kuinka yrität ja teet oikein, niin silti tulos voi
olla sellainen, joka vie yöunet ja saa
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epäilemään itseään, jopa sitä kuka oikein on
vai onko ollenkaan.
Tässä kun istun silmät sikkurassa, silmäpussit
sellaisina, että niille tarvitsisi jo oman repun,
ja juon päivän kuudetta törppöä kahvia, kun
lääkiksen 4 vuoden opinnot ovat noin 2 viikkoa
vaille valmiina, voin vaan todeta, että olen
kyllä todella onnekas. Eikä todellakaan vain
sillä, mitä olen saavuttanut. Oikeasti olen
onnekas, sillä minulla on huippu perhe, äiti ja
isä, jotka edelleen menisivät vaikka kuuhun,
jos pyytäisin. Lisäksi on käynyt kauhea tsägä,
että ympärille on osunut myös sellaisia
omasta näkövinkkelistä oikeita aikuisia, jotka
ovat auttaneet kasvamaan teininä ja nuorena
aikuisena, valaneet uskoa ja antaneet
mahdollisuuksia ja silti vieläkin vastaavat
puhelimeen, kun soitan, vaikka möhlännytkin
olen aikanaan.

säännöllisen epäsäännöllisesti yhteydessä
niihin, jotka tulivat omista yo-juhlistaan
tyhjentämään kesäisenä iltana faijan Virosta
raahaaman
viinavaraston,
polttamaan
ketjussa tupakkaa ja nauramaan niin, ettei
henki kulje, ja joiden kanssa vielä
sunnuntaiaamun valjetessa maattiin Kaivarin
nurmikolla, kun taksia ei saanut. Ne ovat ne
samat sankarit ja muutama vielä lisää, joiden
kanssa joka vuosi mennään Kiriin, meidän
landelle, ja vietetään yhdessä yksi kesän
parhaista viikonlopuista. Moni ei saa edes
yhtä sellaista ystävyyssuhdetta, joka kestäisi
näin kauan. Ja minulla on niitä monta.

Erityisen onnekkaaksi koen kuitenkin itseni
sillä saralla, että edelleen olen ystävä ja

Tänään ja huomenna ylioppilaslakin päähänsä
laittavat millenium-babyt. Heille toivon jonkun
sanovan, että erinomainen on hyvän pahin
vihollinen, aina ei vaan kova työkään riitä,
mutta silti ei saa ikinä luovuttaa. Elämässä on
tärkeintä osata erottaa jyvät akanoista ja
miettiä, että mitä sitä oikein laittaa
taskuunsa. Kun ympärillä on oikeita ystäviä, ei
ole mitään hätää, varsinkin kun niistä jyvistä
voi saada heidän kanssaan tehdä hemmetin
hienon kakun.

Äitini on aina opettanut, että ensin työ, sitten
huvi. Joskus voi kuitenkin tehdä toisin päin, jos
siitä ei ole haittaa muille ja cava on kylmässä.

Halatkaa itseänne ja toisianne koko kesä,

Suski
Susanna Suomalainen
Päätoimittaja
LU LK4
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PJ:n palsta
Rakkaat RiSLOlaiset
Kesä on täällä. Sen tietää rusketusraidoista,
viimehetkeen jätetyistä kouluhommista ja siitä,
ettei yöllä pysty nukkumaan peiton kanssa. Jo
ennen näitä superhelteitä RiSLOn hallitus (ihan
jokainen
meistä)
on
saanut
hikoilla
vastuutehtäviensä kanssa. Ja haluankin heti
alkuun kiittää teitä jokaista – Tuomas, Niko, Juuso,
Mikko, Sintti, Sofia, Susanna ja Sameli. Kiitos.
Olette olleet korvaamattomia. Ensimmäinen
puolivuotinen oli työläs, mutta yhdessä ollaan
selvitty kaikesta kunnialla.
Tänä keväänä on ollut paljon kaikenlaista. Kevään
– ja ehkä koko vuoden – suurimmat tapahtumat
taputeltiin alkuvuodesta, eli Baltiakoulutus ja
vuosijuhlat. Lisäksi meillä on ollut ilo saada upeita
kouluttajia; sekä uusia että ennestään tuttuja
rekryfirmoja on toivotettu tervetulleeksi tänä
keväänä meille Riikaan. Näiden lisäksi koulutusta
ovat tarjonneet kollegojen vetämät case illat.
Mutta tietenkin raskas työ vaatii raskaat huvit,
minkä vuoksi RiSLOn kevät on ollut täynnä myös
juhlia: sitsejä, fuksiaiset, vapun juhlintaa,
kandiaiset
ja
tietenkin
viimeisenä
mökkiviikonloppu.

On kuitenkin yksi saarna, josta en aio luopua
(luultavasti ikinä). Se on se ikuinen saarna
kommunikoinnin tärkeydestä. Kommunikointi on
koko työmme ja työympäristömme lähtökohta. Ja
se on asia, jossa me jokainen voimme kehittyä.
Mitään tämän kevään tapahtumista mikään ei olisi
ollut mahdollista ilman jatkuvaa yhteydenpitoa ja
kommunikointia (vaikka alkuvuonna lupasinkin,
etten vastaa viesteihin enää klo22 jälkeen... joo,
tämä lupaus ei ainakaan pitänyt, ehkä uusi yritys
syksyllä?). Ja se, mitä olen oppinut, on että
toisinaan se ei ole helppoa: ihmiset ovat erilaisia,
kulttuurit ovat erilaisia, pelkästään toiset päivät
ovat välillä vaikeampia kuin toiset. Mutta juuri se,
että hyvä, rakentava kommunikointi voi olla
toisinaan haastavaa, kertoo, miten tärkeää asiaan
on kiinnittää jatkuvasti huomiota ja harjoittaa.
Syksyllä siis jatketaan. Levätkää kaikki, olette sen
ansainneet. Ja nauttikaa
töistä/harjoittelusta/opiskelijavaihdoista/missä
lie olettekin – nauttikaa kesästä. Ensi syksynä
jatkuu taas niin työt kuin huvit RiSLOn puolesta.
Puss och kram,
PJ Essi Nuutinen,
RSU MF LK4

Tämä kevät on pitänyt sisällään lukuisia
ikimuistoisia hetkiä, mutta yksi on jäänyt mieleeni
ylitse muiden. Tämän kevään kandiaisissa kandin
puheessa välittyi sama sanoma, jota olen yrittänyt
itsekin välittää: RiSLO-perhe ja sen tärkeys. Tuntui
hyvältä kuulla sanat jonkun toisen suusta.
Olemme yrittäneet luoda Riikaan ilmapiiriä, johon
olisi helppo tulla mukaan, löytää oma paikkansa ja
omat ihmisensä. Se ei ole yksinkertainen tehtävä,
eikä pelkästään hallituksesta kiinni. Se, että meillä
Riiassa on hyvä ja tervetullut ilmapiiri, on
riippuvainen jokaisesta meistä ja tarvitsee meidän
jokaisen työpanostuksen. Olkaa siis jatkossakin
kilttejä toisillenne.
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HELMI
11.2.2019 Dinamo–jokerit
(3-1)

14.2.2019
Hallituksen kokous

Nyrkkisankareita ja kosintaa

Rakkaudesta teihin

Fuksit, tutorit sekä muutama muu laittoivat kuusi
euroa Holviin ja läksivät maanantai-illan
kunniaksi katsomaan jääkiekkoa. Hattuhyllyltä
kyllä näkee pelin paremmin, vaikka suoraan
vierasjoukkueen takana paria riviä ylempänä olisi
voinut pelaajille aina vaihtoon tullessa vinkata
silmää. Jokerien häviön kautta Dinamon unelma
playoffeista
pysyi
mahdollisena,
vaikka
kotikaupunkilaisilleni olisin voiton suonutkin.
Toisella erätauolla eräs herrasmies vei
tunnelman hallissa cheesy level 9000:een, ja kosi
kauniimpaa osapuoltaan. Rakkauden siivin
pääsimme kolmanteen erään, jonka lopulla
erätauon hali- ja kosketustunnelma tarttui myös
pelaajiin. Ajankohta taisi olla kuitenkin
himppasen väärä, tai sitten ei, sillä muutama
dinamolainen taisi saada saman viikonlopun
ulkoilmapeliin
lämpimämmän
paikan
kotikatsomon puolelta oman rouvansa viereltä.

Kyllä,
kokoustimme
ystävänpäivänä
ja
puheenjohtajamme
kotona.
Peruimme
romanttiset kynttiläillalliset ja ruusuilla täytetyt
hotellihuoneet ja löimme viisaat päämme yhteen
kevään toisessa kokouksessa. Surullisinta Essin
kipeyden
jälkeen
oli,
että
ainakin
allekirjoittaneelle kokous huipputyyppien kesken
oli tuhannesti parempi kuin kynttiläillallinen
pakastepizzan äärellä. Bridget Jones & Lonely
planet.
Onneksi ainejärjestömme järjestää
kuitenkin opiskelujen vastapainoksi upeaa vuotta
ja edunvalvonnallisista asioista pidämme täysin
rinnoin huolta, rakkaudesta kollegoihin. Tuomas
kuitenkin paljasti kokousillan olleen pettymys –
koira ei ollutkaan kotona.

16.2.2019 FUKSISITSIT
Kuka minä olen?

13.2.2019 FUKSI-INFO
Keitä me ollaan?
Aina ei tässä opiskeluhässäkässä muista itsekään,
kuka on, missä vaiheessa opintoja on ja koska
olisi parempi lopettaa puhuminen. Uudet
untuvikot
kuitenkin
propagandamaisen
lämpimästi toivotettiin tervetulleeksi RiSLO:on.
Iso nippu vinkkejä jaettiin, kuinka selvitä
seuraavasta kuudesta vuodesta. Muistakaamme
kaikki, että erinomainen on hyvän pahin
vihollinen. Älä vertaa itseäsi muihin, vertaa
siihen,
miten
hyvin
haluat
potilaasi
asiantuntijaroolissa hoitaa. Kiire ei ole muualle
kuin RiSLO:n tapahtumiin!

RiSLO

Kärpäsenä katossa olisi mukava ollut olla,
nousemassa tuolille ”Ken on fuksi 2019, 2018..”
laskien vuoteen 2009, ja muisteloon, kun 45
kiloisena
tytönheitukkana
hypähtelin
korkosandaaleissani
rakennusinsinööriopintojeni pariin. Kuulopuheet
kertoivat sitsien kuitenkin olleen menestys, eikä
menetys, sillä osallistujat tavattiin myös vanhan
kaupungin yöstä. Osa ei kuitenkaan muistanut
kuka minä olen, mutta he tuskin tiesivät keitä
itsekään ovat. Lintu vai kala, se ja sama –
lääkisopiskelija kuitenkin. Hieman katkerana
kuitenkin katselin, kun Instagram paljasti
sitsiemännän olleen seuraavana aamuna
Jurmalassa brunssilla opiskelijakollegoiden
kanssa. Ollapa fuksi ja nuori ja kaunis ja
krapuloiden kestävän 30 minuuttia!
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23.2.2019 KICK OFF
Koska kuvat kertovat enemmän kuin tuhat
sanaa, jätän tämän tähän.
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27.2.2019 MEDIKUMPPANIT
Kevään ensimmäinen yritysvierailu tapahtui
Medikumppanien toimesta, jolloin yritys saapui
ihka ensimmäiselle vierailulleen Riikaan. Ihana
bagelinmakuinen startti lukukaudelle, sekä
vitamiinien palautus kikck-offin jälkeen.

Helmikuun uutiskirjeen
todella upeeta!
Kirjoittaja: Mikko Klemola

“Happy wife, happy life”
Moni on kuullut kliseisen toteamuksen, mutta
tällä on ihan tieteellistäkin dataa takana.
Nimittäin Rutgersin yliopiston tutkimuksessa
(Happy Marriage, Happy Life? Marital Quality and Subjective
Well-being
in
Later
Life
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4158846/)

vuodelta 2014 Prof. D. Carrin johdolla löydettiin
kausalitetti vaimojen onnellisuuden ja miesten
onnellisuuden korrelaatiossa.
Tuloksissaan D. Carr totesi “The authors did not
find a significant association between spouse's
marital appraisals and own well-being. However,
the association between husband's marital
quality and life satisfaction is buoyed when his
wife also reports a happy marriage, yet flattened
when his wife reports low marital quality”.
Pidetään huolta toisistamme ja miehet vielä
hieman
enemmän
kumppaneistaan
ja
universumin tasapaino on taas kunnossa.
Puss och kram <3
Korkkarit Vujuille?

Manolon, Louboutinin, Jimmy Choon ja muiden
luomuksia voi löytää erittäin kohtuulliseen
hintaan ebay.com:sta joko uusina tai
hyvin vähän käytettynä (esittelykappale).
Monesti siellä myydään konkurssipesien
tuotteita ja laadukkaat NIB (new in box) tai
esittelykappaleita saattaa löytää 100-200 USD
hintaan (OVH 700+ USD).
Kuinka se tehdään?
1) mene ebay.com
2) kirjoita Manolo/Louboutin/yms. ja
kengänkokosi EU tai US numeroina
3) sorttaa hinnan mukaan
4) valitse omaan budjettiin sopivat
(katso että myyjällä hyvä palaute)
5) tilaa (tai pyydä kumppaniasi tilaamaan)
6) odota 2-3 viikkoa
7) ole vujujen kuningatar
Ja 8) älä kompuroi ja päädy Duntes iela 22:n
päivystykseen Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīcāan

Vujut lähestyvät ja asujen ja asusteiden
metsästys käy kiivaimmillaan.
Korkokengät kruunaaavat asun ja
monella on haaveissaan Sex and the Cityn
Samanthan Manolo Blahnikit tai Christian
Louboutinin luomukset. Monesti ajatellaan, että
nämä ovat tolkuttoman kalliita ja vaikeasti
saatavilla. Luulo on väärä!
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MAALIS
7.3.2019
MEDGROUP/ONNITERVEYS

13.3.2019 RISLO GOES
SUURLÄHETYSTÖ

Danger danger

Afrikan kautta rauhalliseen Riikaan

Medgroup ja Onniterveys saapuivat Riikaan, ja
kouluttamaan innokkaita rislolaisia maaliskuun
alussa. Koulutuksen teemana sokkipotilaan
hoito, joka upeasti toimi sekä fukseille että
lääketiedettä vähän pidempään opiskelleille
fossiileille.

RiSLO
sai
kunnian
päästä
Suomen
suurlähetystöön
vierailulle
suurlähettiläs
Korpivaaran tykö. Vapaamuotoinen ilta täyttyi
puheensorinasta ja mielenkiintoisista tarinoista
suurlähettilään uran varrelta. Pääsimme
kurkkaamaan alakerran hulppeaa saunatilaa ja
villeimmät ajatukset saunan lauteilla käydyistä
keskusteluista olivat niin mainioita, että
olisivatpa ne totta!

Drivessä: SOKKIPOTILAAN HOITO
Janne Aaltonen, Anestesiologian erikoislääkäri

17.3.2019 RiSLO GOES JUDO
Judoka
Pehkonen
järjesti
rislolaisille
tutustumiskerran
judon
pariin.
Vajaa
toistakymmentä uteliasta jäsentä löysi tiensä
tatamille ottamaan toisistaan mittaa.

RiSLO

Tarjolla olleet viinit olivat erinomaistia.
Saamme kuitenkin tulla uudemman kerran
kylään.
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23.3.2019
VUOSIJUHLAT
On mekkoja ja sitten on mekkoja
Ah, ihanaa! Vuosijuhlat! Aloitimme Vainion
kanssa mekonmetsästyksen hyvissä ajoin ja
löysimmekin
aarreaitan
Stockan
takaa
basaareista. Kämppikseni osti the mekon,
kauniin
kukallisen
sinivalkoisen,
jossa
prinsessasta kuoriutui kuningatar. Synkkään
sieluuni sopien löysin itselleni mustan koltun,
vaikka varalla kotona kaapissa oli keskeneräinen
kultainen. Alumniystävieni kanssa olimme
lähetelleet kuukausien ajan jo toisillemme
mahdollisia asuja ja kokonaisuuksia, koska vujut
on vujut.
Vuosijuhlapäivä, ja hiustenlaitto. Tarkoituksena
tietenkin ehtiä cocktail-tilaisuuteen. Tunnin
tuskastelun jälkeen sain kuin sainkin peitettyä
luonnollisen kauneuteni ja juuri ennen
lähdönhetkeä sain mekon päälleni. Kenkiä
nyörittäessäni kuitenkin tämä luomus oli tullut
lyhyen tiensä päähän ja repesi. Vuosijuhlien
alkuun aikaa 25 minuuttia. Kultainen mekko
hakaneuloin päälle ja taksiin.
Illan jatkuessa aamuun luulen yhden sun toisen
juhlijan
joutuneen
turvautumaan
paikkaushommiin, jottei ihan aataminasussa
Kalku vartin montussa tarvinnut bailata. Kiitos
järjestäjille, kun näitäkin paikkaustarvikkeita
löytyi naisten puuterihuoneesta!
ANSIOMERKKIEN SAAJAT
Kultainen ansiomerkki
- Susanna Luontola
- Eva-Annika Blanke (ei kuvassa)
- Aurora Lövegren
Hopeinen ansiomerkki
- Emmi Pohjola
Kandin ansiomerkki
- Beatrice Banafa
- Roman Faqiri
Aktiivisuusmerkki
- Jaakko Nieminen (ei kuvassa)
- Lotta Lundell
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PUHE NAISELLE
Vili Pehkonen
Naiset ja herrat, tai näin poliittisen korrektisti: nais- ja
mies-oletetut

kanssa on jotain sellaista, mitä on vaikea pukea
sanoiksi.

Tähän puheperinteeseen valmistautuessani ryhdyin
pohtimaan, mikä erottaa naisen miehestä.
Onko se jotain tai pelkästään biologisesti mitattavaa?
Tietty lukumäärä X-kromosomeja, tai ehkä pikemmin
Y-kromosomin
puute?
Ammoisista ajoista lähtien, naiset ovat olleet miehille
aina mysteeri - tieteen edistymisestä huolimatta.
Tästä pohdinnasta päädyin siihen, onkohan sukupuoli
ylipäätään jotain, mitä voidaan kulttuuria
tarkastellessa mitata lineaarisesti, vai onko se jotain
dualistista ilman harmaata välissä.
Oli miten oli, itse ainakin olen kiitollinen siitä, että
miehet ja naiset ovat erilaisia. Elämän suola ja sitä
rataa.
Mies ei voi kulkea elämässään ilman, etteikö nainen
siihen tavalla tai toisella vaikuttaisi. Itse koen monia
naisia kohtaan kiitollisuutta - ja jottei tätä erotettaisi
kontekstistaan, koen parhaaksi lyhyesti kuvailla keitä
nämä ovat:
Elämän naisista puhuessani en voi olla mainitsematta
meidän kaikkien elämämme tärkeintä naista - omaa
äitiäni. Uskon, että kaikille äideille yhteistä on
ehdoton rakkaus omaa lastaan kohtaan, jota pitää
muistaa aikuisenakin arvostaa, koska lapsena siihen
tottuu. Itselläni on hyvät välit vanhempiini, etenkin
äitini kanssa, jonka kanssa puhumme vähintään
viikoittain.
Lyhyesti: Soittakaa äideillenne ja kertokaa, että tekin
rakastatte häntä.
Siskoni. Uskon kaikkien vanhempia tai nuorempia
sisaruksia omaavien tietävän, ettei sisaruselo aina ole
ruusuilla tanssimista, mutta se yhteys, jonka jakaa
samaa henkeä ja verta omaavan sisaruksensa

Kiitollisuutta pitää olla myös kumppaneita, vaimoja
tai tyttöystäviä, kohtaan. Uskollisuus ja rinnalla
seisominen niin myötä-, kuin vastoinkäymisissä, kun
ei ole itsestäänselvyys. Kun löytää sellaisen ihmisen,
kehen luottaa ja kenen kanssa jakaa arjen askareet,
tulee siitä olla kiitollinen.
Ystävättäret, hymyn huulelle tuovat henkeävyydet,
joiden kanssa vuosienkin hiljaiselon jälkeen voi jatkaa
keskustelua
siitä,
mihin
viimeksi
jäimme
puheensolinan jatkuessa auringon laskusta auringon
nousuun. Tällaisesta platonisesta rakkaudesta ei voi
olla olematta onnellinen.
Ja kaverit, tai minun puheeni yhteydessä voimmekin
puhua kaverittarista, joiden kanssa aika menee kuin
siivillä, oli se kahvia juodessa, meemejä jakaessa,
naureskellessa tai viikonloppuna tequilaa kohottaen,
on hyvä olla kiitollinen, kun on joku, jonka kanssa
iloita elämästä.
Kaikkia näitä edellä mainittuja yhdistää jokin, ja se
jokin ei ole pelkästään sukupuoli - se on rakkaus.
Uskon voivani tiivistää puheeni yhteen sanaan, joka
on osoitettu, ei vain kaikkia näitä elämäni naisia
kohtaan, vaan kaikille teille hyville naisille täällä:
Kiitos.
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30.-31.3.2019
BALTIAKOULUTUS Riiassa
Nuorelle lääkärille kuolema on aina yllättävä
Elämässä ei ole pakko kuin syntyä ja kuolla,
mutta
molempiin
liittyy
monenmonta
byrokraattista asiaa, joita en ainakaan itse ollut
tullut ajatelleeksi.
Jos huitelit jossain muualla, kuin TaSLOn, PuLSEn,
ViSLOn ja RiSLOn kanssa Latvijas Universitaten
tiloissa, ja missasit tilaisuutesi, niin erinomaiset
koulutusmateriaalit löytyvät drivestä. LU:n
patologiseen museoon vierailumahdollisuus on
seuravan kerran museoiden yössä.
Drivessä:
LÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT KUOLEMANTAPAUKSESSA
Ursula Vala, oikeuslääkäri, THL
KUINKA KIRJOITTAA KAUNIS KUOLINTODISTUS?
Ursula Vala, oikeuslääkäri, THL
Miksi kurkata?
Tähän ei anneta avaimia Riiassa, erittäin tärkeitä
taitoja ja tietoja osata ja ymmärtää.
LÄÄKÄRILIITON TERVEISET
Sami Heistaro, koulutuspäällikkö
Miksi kurkata?
Erikoistumisuudistuksesta huhuista faktaa.
NUOREN LÄÄKÄRIN ÄÄNI
Sara Launio, NLY:n puheeenjohtaja
Miksi kurkata?
Verkostoitumisesta, jaksamisesta ja miten huoltaa
itseään.
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HUHTI
30.4.2019 VAPPUSITSIT

24.4.2019 PIRTE
Tampereen iloista taikaa
Pikkulauantain kunniaksi Pirte saapui Riian
Avalon hotelliin. Tila oli minulle ennestään tuttu
aiempien vuosien sitsien muodossa, mutta tällä
kertaa tila oli koristeltu pirteän oranssilla.
Tilaisuudesta teki mielenkiintoisen itselleni se,
että eräs järjestömme jäsen on ollut aiemman
koulutuksensa kautta kyseisessä organisaatiossa
töissä. Oli ilo huomata, että hän on viihtynyt
erinomaisesti.

Silläaikaa kun Juuso, Niko, Jutta, Aurora, Auroran
pikkuveli, allekirjoittanut ja hyvänä maistajana
Aleksi paistoimme 250 munkkia, rislolaiset
sitsasivat vapputunnelmissa.
Onnistuneet sitsit kuulemma.

Ilta ei jäänyt tunnelmaltaan yrityksen nimen
varjoon ja naisenergia ja iloinen tekeminen
välittyi. Harmi, että seuraavan aamun viikkotesti
ei lukematta itseään läpäise, vaan muutaman
jatkaessa iltaa, päädyin vanhan kaupungin sijasta
kotiin työpöydän ääreen.

30.4.2019 munkkitalkoot
timanttinen taikinaohje:
Juuso Tähkäpää
nimellisesti 34kpl per taikina x7 =~250 kpl
maito
6 dl
sokeria
2,5 dl
kardemummaa hiukan reilu 1rkl tai 1kpl 10g
pussi (latviaksi kardamons)
suolaa
1,5 tl
munat
2 kpl
jauhot
18,5 dl
kuivahiiva 2 pss (Riga raugs)
voi
1,5 pkt (150-180g paketilla)
kohotus 45min tai 2x tilavuuteen
uppopaisto öljyssä, sokerointi muovipussissa
RiSLO

LAPSUS CAlaMI 2019

16

TOUKO
1.5.2019 VAPPUPICNIC
kirjoittaja: Oskar Wainio
Tänk att det redan är Maj!
Gatorna är torra, dagsljuset varar och allt fler
människor kryper fram ur sina vinteriden.
Vintern är besegrad och sommaren gör sin entré!
Tydliga tecken av sommaren kan skådas - Täta
täcken av pollen flyger in från alla håll och kanter
och apoteken fyller sina förråd med
antihistaminer som delas ut i mängder som är
jämförbara med lösgodishyllorna vid KCitymarket.
Soliga dagar, gröna gräsmattor och täppta näsor.
Det är vad man möter då man vandrar omkring i
centrum av Riga. Likt Finland ser man fler
människor som verkar vara gladare än normalt,
ett resultat av sommarens ankomst. Har man
riktigt tur så kan man även se några leenden här
och där, men det är sällsynt...
Riga är en stad vars utseende förändras totalt då
sommaren knackar på. Byggnader och parker
som ser karga och kalla ut under vintern,
förvandlas till ståtliga och varma sevärdheter då
sommarsolen lyser på. Parkerna, som är
välstädade och utpyntade med blommor och
buskar, är många till antalet och är populära
platser för bland annat korta vandringar och
picknickar.
Det är valborg och det är väl över 20°C varmt.
Solen skiner och inga moln syns. ”Kronvalda
Parks” – Det är här vi bestämt att fira valborg
med RiSLO. Parken ligger norr om gamla stan och
är stor till sin yta. Den delas mitt itu av en kanal,
Pilsētas Kanāls, där mindre båtar åker med jämna
mellanrum. Vi är ungefär 70 stycken som sitter
på varsitt underlag med storlekar, färger samt
mönster som man inte visste att fanns. Några av
våra bästa vänner är också närvarande. Jag
pratar om hundarna naturligtvis. Människor har
med sig snacks, sött och salt, som sköljs ner med
uppfriskande drycker som är väl relaterade för
denna årstid. Sockermunkarna, 260 stycken som
en handfull
RiSLO

vänliga RiSLO-medlemmar stått och tillverkat,
minskar med förvånansvärd fart. Klädkoden är
som förväntat: overall, för de som har, och
såklart våra kära studentmössor. Ena mössan
med mer champagnefläckar än den andra. En
hjärtevärmande syn. Humöret är på topp och
livet ler. Allt känns rätt. Skratt och skånk i
varierande toner kan höras bland minglandet.
Dagen förvandlas snabbt till eftermiddag. Tiden
går fort då man har kul sägs det. Efter att man
diskuterat i ett par timmar, samt ätit och druckit
sig mätt, märker man att folkmängden börjar
minska. Nu har man fått en uppdatering av allt
som har hänt under de senaste dagarna och det
är dags att börja gå hem för att förbereda sig för
morgondagens skoldag. Med fantastiska vänner
tågar vi längs kanalen mot solnedgången och
konstaterar: ”Detta är livet.”
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9.5.2019
TERVEYDENHUOLTO.COM
Terveydenhuolto.com saapui taas Riikaan
rislolaisia kouluttamaan. Mukava toukokuinen
ilta!

oli hyvä tanssia. Juhlat jatkuivat pikkutunneille
asti ja jotkut menivät jatkoillekin ennen koulun
lattialle sammumista. Sunnuntaina syötiin raikas
aamupala, pakattiin ja lähdettiin äitienpäivän
viettoon.

10.-12.5.2019
STADIN MEDIXIT
kirjoittaja: Tommi Raudasoja
Kutsumme
Helsingin
Tylypahka-Medixeille
saapui elektronisia reittejä pitkin jo hyvissä ajoin
alkukeväästä. Pöllöt lienet pysähtyneet matkalla
rajamarkettiin, kun eivät Riikaan asti ehtineet.
Kutsuun vastasi seitsemän urheaa RiSLOlaista
kukin hieman oman elämänsä velho.
Toukokuinen perjantai koitti ja lentäminen
toteutettiin alumiinisiivin luutien sijaan.
Pietarista saapui myös yksi hampaita opiskeleva
taikuri, jonka otimme iloiseen joukkoomme.
Keräännyimme yöpymiseen käytettävän koulun
lähistöllä ja harpoimme koululle varmoin askelin.
Levitimme
kamamme
meille
varatun
luokkahuoneen lattialle, viimeistelimme hienot
asumme
ja
astuimme
ensimmäiseen
juhlapaikalle vievään bussiin. Juhlapaikalla
saunottiin, paljuiltiin, pelattiin erinäisiä pullo-,
pallo- ja juomapelejä, sekä juhlittiin myöhään
iltaan asti. Taikajuoma virtasi ja loppuillasta
jotkut lausuivat taikasanoja erinäisiin paikkoihin.
Paluubusseissa juhlatunnelma jatkui ja hyvin
juhlineena kelpasi painua pehkuihin.
Lauantaiaamuna nautimme maittavan aamiaisen
ja tämän yhteydessä toteutettiin kaupunkien
esittelyt. Jotkut vetivät aamujumppaa, yhdet
alastoman ihmispyramidin, toiset ihmisbideen ja
meidän joukkueemme, ulkomaalaiset, näyttivät
miten tanssitaan ripaskaa. Esittelyjen jälkeen
alkoi Tylypahka-teemaisten rastien kiertely:
taikalienten juomista, huispausta, tietovisaa ja
monia muita. Rasteilta kerättiin pisteitä joita ei
kuitenkaan ollut. Rastien jälkeen alkoi busseja
lähteä kohti juhlapaikkaa. Juhlapaikalla oli taas
paljut ja sauna lämpiminä. Illan aikana
julkistettiin rastikierroksen voittaja, joka oli
tuttuun tapaan jälleen Oulu. Livebändi piti
tunnelman katossa ja oululaisten sohvan päällä
RiSLO

14.5.2019 kevätkokous
Kevätkokoukseen oli tänä keväänä mahdollista
osallistua ensimmäistä kertaa etänä. Tämän
ainutkertaisen tilaisuuden käytti hyväkseen kaksi
henkilöä, loput kymmenkunta rivijäsentä
saapuivat paikalle nykyisen ja entisen hallituksen
lisäksi. Noh, tarjoiluja riitti meille enemmän.
Kokouksessa otimme käyttöön lisäksi J.
Tähkäpään koodaaman sähköisen äänestyksen,
nostimme jäsenmaksuja, loimme vuosikurssiisännän ja –emännän perinteen ja valitsimme
ansiomerkkitoimikunnan
puheenjohtajaksi
Minna Vainion.
Nähdään syyskokouksessa!
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18.5.2019 rislon
Olympialaiset

10.-26.5.2019
JÄÄKIEKON MM-KISAT

kirjoittaja: Sofia Miettinen

Ruutuaikaa

Tämä kesäpäivän urheilutapahtuma järkättiin
ihka ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Paikalle
ilmestyi noin 35 ihmistä ja kokoonpano oli upean
sporttinen. Joukkueita oli 4 ja kannustusjoukot ja
auringonottajat olivat tsemppaamassa kreisinä.
Osa joukkueista oli varannut huurteista jo heti
alkumetreille
antamaan
boostia
päivän
ohjelmaan. Lajeja oli viestistä akan kantoon ja
helle sai hikipisaran jos parin otsalle. Kilpailu oli
kovaa; hikeä ja verta roiskui, pari ukemiakin
nähtiin, mutta Gailezersin polytrauma-osasto ei
saanut yhtään rislolaista huomaansa (ainakaan
päiväohjelman jälkeen). Tapahtumavastaavat
olivat leiponeet hiki hatussa pizzaa, jota tarjoiltiin
kattilasta. Ruokaa ei tarvinnut kantaa enää
takaisin kotiin, sen verran nälkäisiä olivat nämä
huippu-urheilijat. Illan jatkopaikaksi valittiin
tuttu ja turvallinen Cartellin terde, jossa
nautiskelitiin elektrolyyttejä yömyöhään.

Yhtenä sun toisena iltana erimäärä rislolaisia on
todistettavasti tavattu Karjala Barista tai
Kronvaldan kaljateltasta. Huhu kertoo, että myös
multikisakatsomoksi nimetystä yksitysasunnosta
on saattanut saada erinomaista dippikastiketta,
jonka on valmistanut salaisella reseptillä eräs
jäsenemme. Multikisakatsomo siksi, että eihän
kenellekään nyt yksi ruutu riitä, vaan televisiosta
seurataan Mertsin selostuksella jääkiekkoa,
toisesta tietokoneruudusta ENCEn otteita ja
kolmannessa pyörii samaan aikaan toisen lohkon
ottelu.

RiSLO
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26.5.2019
SUOMI ON
MAAILMANMESTARI

LEIJONAPÖRSSI
Jokavuotinen leijonapörssi pyöri Riika Hockey kimpassa,
kiitos
Janne
Viiala
jälleen
organiseeraamisesta.
Henkilökohtaisesti
sisätaudit veivät ajatusta muualle ja unohdin
tehdä joukkueeseeni vaihtoja. T. Toukomaa
tippui kultajakkaraltaan sijalle kaheksan ja voiton
nappasi J. Huhta. Jottei tässä sen enempää
ketään kauheasti morkattaisi, julkaisen vain
joukkueiden nimet ja pistemäärät. Spekulaatioita
voitte lukea FB:n Rislo Talk-ryhmästä.
SIJ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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JOUKKUE
Panitkosnaitkos
Pulic@ns
Jets putos vähän
aikaseen
HiHo
Mökki
Kiako jenki !!
Annan Muruset
Stockholm klubben
Kesälomailijat
Suskin pojat
Who Needs Teeth?
Hikiset kinkut

PISTEET
754
750
743
716
688
687
548
455
424
372
262
65

20

31.5.2019 ISA WORLDWIDE
kirjoittaja: Sameli Korpela
Ruokakulttuuria eri puolilta maapalloa saatiin
jälleen kokea vuosittaisessa ISA:n Worldwidessa.
Monet eri ainejärjestöt edustivat oman maansa
ruokakulttuuria: jokaisella ainejärjestöllä oli
pöytä, jolla oli oman kotimaan herkkuja. Meidän
suomalaisten pöydällä tänä vuonna oli
mustikkamuffineja, salmiakkia ja Fazerin sinisiä
suklaakonvehteja. Pääsimme myös maistamaan
monia herkkuja muista maista kuten saksalaisia
brezeleitä ja obatzter -juustoa, intialaista carrot
halwaa, Yachadin sabichia ja italialaista
nutellaleipää. Suomalaiset opiskelijahaalarit
herättivät tapansa mukaan mielenkiintoa ja
kummastusta. Tanssi- ja musiikkiesityksiä
järjestettiin myös eri ainejärjestöjen toimesta.
Pääsimme
myös
näkemään
latvialaista
kansantanssia,
kuulemaan
italialaisia
kansanlauluja ja pelaamaan eri pelejä.

RiSLO

23.5.2019
SIUN SOTE & MEDIAPU
Minä lähden Pohjois-Karjalaan
Olin pikkuisen myöhässä puolijuostessani
PSKUS:lta Riian vanhaan kaupunkiin – kuka nyt
pitsan vapaaehtoisesti jättäisi väliin? Aivan
kamalassa hiessä loikin jokatoisen rapun Il Pation
toiseen kerrokseen ja janooni tyhjensin
vastaanotossa olevan skumppalasin. Vesipullon
kehtasin avata salaa saadessani istumapaikan.
Isovanhempani ovat Kitteeltä ja Jojensuusta,
joten istuin tyytyväisenä kuuntelemassa tuttua ja
rentoa murretta samaan aikaan, kun pitsoja
kannettiin nälkäisten opiskelijoiden nenän eteen.
Mukavat
videot
pyörivät
esitellen
työmahdollisuuksia
upean
luonnon
ympäröimänä, jonne ainakin minulla on suuri
kaipuu betoniympyröistä.
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24.5.2019 KANDIAISET
Ei enää vain ylioppilas
Kun koulutusohjelmaan hyväksymiskirje tulee
sähköpostiisi, ja vahvistat opiskelupaikkasi,
sinusta tulee lääketieteen ylioppilas. Kun saat
kaksi vuotta kunniakkaasti suoritettua, sinusta
tulee
lääketieteen
kandidaatti.
Tämä
hämmentää ainakin omia sukulaisiani, jotka
olivat jo muutama vuosi takaperin laittamassa
kuoharijuhlat pystyyn, sillä kandidaatiksi
mielletään
neljä
vuotta
opiskellut.
Lääketieteellisessä
rajoitetut
reseptinkirjoitusoikeudet saa neljännen vuoden
kandidaatti, kuoharijuhlan paikka sekin.
Joka vuosi juhlistamme uusia kandidaatteja
juhlallisin menoin, sillä ainahan on aihetta
juhlaan, varsinkin tässä virstanpylväässä.
Onnea uusille kandeille!

RiSLO
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Kesä
1.-2.6.2019
MÖKKIVIIKONLOPPU
Pukkihyppelyä ja ihmiskeittoa
Tapahtumavastaavat joukkioineen ylittivät
kaikkien odotukset jälleen kerran, ja varasivat
kevätlukukauden päätösjuhlaan mökin 30min
ajomatkan tai 14,7€ Bolt-kyydin päästä.
Saavuttuani
paikalle
annoin
RiSLOn
järjestelmäkameran ensimmäiselle uhrille, ja
kiersin itse tilukset Snap-chattia ja Instagramia
täyttäen. Ensimmäisessä setissä kuvasin
päämökkiä, josta löytyi alakerrasta keittiö täynnä
pikkupilkkojia grillibileitä varten. Yläkerrassa
viriteltiin diskoa, ja ensimmäiset olivatkin
varanneet jo päämökin makuuhuoneet ja niiden
parisängyt. Alakerrasta löysin myös sähkösaunan
sekä uima-altaan – hyvät videopätkät postasin
niistäkin.

Hyvin pian syömisen ja kisailujen jälkeen 4
hengen
paljuun
saatiin
non-stoppina
mahtumaan
kutakuinkin
12-16
henkeä
kerrallaan. Siinä kun keityimme aamuyöhön
saakka välillä myös saunassa pyörähtäen, oli
osalla suhteellisen kipeä pää auringon noustessa
jo ihan vaan nestehukasta.
Kuvat drivessä ja muistoissa.

Ohitettuani jäsenistömme BMW:t ja Audit,
parkkipaikan toiselta reunalta löytyi vierastalo,
jossa makuutilat olivat kerrossängyin 4-6 hengen
huoneita useampia.
Suurella pihamaalla oli massiivinen vanhan ajan
keinu, joka huusi bumerangia. Sen viereen oli
tehty lentopallokenttä, jossa jo ensimmäiset
ottivat toisistaan mittaa. Pingispöytä toimi
lähinnä mukitelineenä. Kukkaporttien ali
kulkemalla päätyi savusaunalle ja jyrkänteen
reunalta löysin paljun, josta oli huikea näkymä
alhaalla virtaavalle joelle sekä merirosvosaarelle.
Grillimaisterit
apulaisineen
valmistivat
mökkikansalle mielettömät pöperöt, ja omaksi
ilokseni ohjelmaan oli mahdutettu myöskin
kisailua. Pääsin juoksemaan pää kolmantena
jalkana polttopalloa heitellen ja sen jälkeen
loikkimaan pukkihyppelyä niin, että polvenhan
siinä auki sain.
RiSLO
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5.6.2019 Suomen
suurlähetystön
puutarhajuhlat
Suomalainen voittaa aina
Rouva suurlähettiläs Riitta Korpivaara oli
kutsunut RiSLOn hallituksen Team Finlandpuutarhajuhliin, ja halusin tietenin nähdä, pitikö
kertoma Koskenkorvan teltasta paikkansa.
Laitoin päälleni onnenmekkoni, sellaisen
valkoisen sifonkisen. Se päällä olen selvinnyt
kaikista
kiperimmistä
koetilanteista
menestyksekkäästi
tai
kokenut
jotain
uskomatonta illan mittaan (ja ei, ei mitään
sellaista!).

Kun Klemola huudettiin ensimmäisen kerran
vasta Pauligin kohdalla, minua alkoi jännittää.
Kun oma nimeni huudettiin, ja kävin
pokkaamassa Stockan herkkulaatikon. Arvonnan
jatkuessa pidin laskua, että mikä olisi
todennäköisyys, että oma nimi tulisi vielä toisen
kerran.
Luojan kiitos hallitus lähti kotiin pelkän kahvi- ja
herkkukorin kanssa.

Kun arvon herra rahastonhoitaja viimein saapui
kohtaamispaikalle tyylikkäästi 15min myöhässä,
pääsimme porteista sisään. Vastaanottoon oli
tuotu laatikko, johon sai tiputtaa joko
käyntikortin tai täytetyn lapun, jolla osallistuu
arvontaan, jossa kuulemma oli oikein hyvät
palkinnot. Täytimme laput tietenkin, eihän
opiskelijoilla
mitään
käyntikortteja
ole.
Löysimme Stockmannin buffet-pöydän sekä sen
kuuluisan teltan. Jossain vaiheessa kuitenkin
poikien sulaessa auringossa pikkutakeissaan
päädyimme
seisontapaikalle,
aivan
valvomattoman arvontalaatikon viereen. Tässä
vaiheessa
rahastonhoitajamme
haluaa
parannella
hallituksen
edustajien
voittomahdollisuuksia ja täyttää useamman
lapun meidän puolestamme.
Arvonta alkaa klo 19.00 ja noin 150-200 hengen
juhlakansa kääntää katseensa lavalle. Tässä
vaiheessa kuulutetaan voittomahdollisuuksien
olevan erinomaiset, sillä tuotepalkintoja on
jaossa 50. Lyhyellä matikalla joka kolmas – neljäs
henkilö voittaa, mutta jos Rislon hallituksella on
lappuja sisällä useampi, saattaa käydä niin, että
oma nimi ponnahtaa esiin useamman kerran.
Alan hikoilla, enkä vain auringosta. Teemme
sotasuunnitelman, että mikäli jonkun nimi
ponnahtaa useamman kerran, samaa sukupuolta
oleva hakee palkinnon toisen puolesta.
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11.6.2019
KIRJASTOTUNNELMAA
Kirjoittaja: Elli Kivelä
Aamunkoitossa muutama opiskelija valtaa
opiskelutilakseen Latvian yliopistolla sijaitsevan
lasikopin. Ensimmäisenä paikalle saapuva
viestittää muille sijaintinsa ja parin tunnin sisään
kopissa on jo iso joukko opiskelijoita eri
vuosikursseilta. Tuskin missään on niin
yhteisöllistä kuin Latvian yliopiston lasikopeissa.
Konsultaatiokysymyksiä kysytään puolin ja toisin.
Alkukesän lämpimät päivät vilahtavat ohi
silmänräpäyksessä
ja
viimeiset
kokeet
häämöttävät.
Yhdessä
opiskelu
tuntuu
helpottavan viime hetken kertailua, tai jopa koko
semesterin opiskelun puskemista läpi lyhyessä
ajassa. Kopeissa on tietenkin ajoittain
hikisempää kuin saunassa, eikä ulkona
käyminenkään tunnu viilentävän yhtään.
Ilmastoinnista voisi olla apua, mutta sitä
säästetään talven kylmimpiin päiviin. Kuitenkin
riittävä määrä nesteytystä sekä ajoittaiset ruokaja juorutauot helpottavat loppurutistuksessa.
Yhdessä opiskelu on antoisaa. Koen oppineeni
paremmin oppimaan. Hikoilu histologian parissa
ei tunnu läheskään niin pahalta ryhmässä.
Kemian kanssa kikkailukin kulkee paremmin.
Vaikka välillä opiskelu kyllästyttää, positiivinen
ryhmäpaine saa aina palaamaan takaisin
koululle. Vanhemmilta opiskelijoilta saa myös
todella hyviä vinkkejä, oli kyse opiskeltavista
asioista, tai miten kuuluu oikeaoppisesti nollata
kokeen jälkeen. Ainakin jälkimmäisiä ohjeita
kuuntelin korva tarkkana ja koitin noudattaa
parhaani mukaan.
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kesäkuun uutiskirjeen todella upeeta!
Kirjoittaja: Tuomas Toukomaa
Opiskelijajärjestömme kasvaa jatkuvasti, samalla kasvavat luonnollisesti myös kulutkin. Lainsäädännön ja
vuokralääkärikäytöntöjen muutoksen alla, sekä lääkäripulan taitoksen häämöttäessä jo edessämme,
taittuvat myös lääkäri -ja lääkeyhtiöiden kukkarot takaisin kassakaappeihinsa. Kaukana ovat kultaiset ajat,
milloin joka keskiviikko oli lääkeyhtiön tarjoama avoin baari tai kun saattoi lähteä vaikka koko perheensä
kanssa ilmaiseksi lomalle (konferenssiin). Raa’at ajat vaativat raakoja miehiä ja kuten hyviin tapoihin
kuuluu, raakoja tekoja. Tässä siis teille muutamia tarinoita varainkeruusta.
Varainkeruussa olen paininut alligaattorien kanssa.
Olen kamppaillut valasta vastaan.
Laitoin salaman rautoihin ja heitin ukkosen vankilaan.
Viime viikolla murhasin kiven, vahingoitin järkälettä ja lähetin murikan lasarettiin
Pahoja tekoja, mutta täytyy olla nopea.
Eilen, kun painoin valaisimen kytkintä, hain sponssit ennen kuin huone pimeni.
Olen puristanut vettä kivestä ja muuttanut elohopean kullaksi.
Olen myös keittänyt meren ja jäädyttänyt helvetin, mutta niistä en viitsi kertoa enempää.
Nämä ja monia muita asioita olen tehnyt teidän ja järjestömme puolesta. Kaikki tämä, jotta saisimme
edelleen antaa maksamme iloita etyylialkoholissa kylpiessään, rankaista syntistä ruumista niin että sielu
elpyy. Unohtamatta että meidän puoliamme pidettäisiin niin Suomen kuin Latviankin päässä ja tietenkin
yhteisöllisyyttä, pienen maan, pientä porukkaa, vieläkin pienemmässä maassa.
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HYSTERESCOPY AND
COMPLICATIONS
ASSOCIATED TO IT
Liisa Tahvonen, RSU 2019
Summary
Background: Within time hysteroscopy has
developed an importance as an efficient
diagnostic and treatment technology for various
gynecological issues. Main indications for
hysteroscopy are uterine cavity pathologies, such
as polyps and myomas, abnormal uterine
bleeding and infertility. As with every invasive
procedure possible complications come hand in
hand with the benefits of the procedure. For
hysteroscopy the complications are rare though,
but the development of the technology and
increased variety for the purpose of the
procedure increases the risk of possible
complications associated with the procedure.
Objectives: The main aim of the study is to
provide a brief description of hysteroscopy and
establish the most common complications.
Materials and methods: The method used is a
literature review using books, scientific articles
and case reports that studied the complications
associated to hysteroscopy between years 19902019. For the articles and case reports a research
of PubMed and Medline was made.

electrolyte-free fluids occurrence is 0.06-0.2% in
operative hysteroscopic procedures. Different
degree venous gas embolism is observed in up to
98% of cases. Complication rates for bipolar and
monopolar techniques are 4,1% and 2,8%
respectively. There is no increased risk for
endometrial cancer spread when low pressure
was used to distend the uterine cavity. The most
important factors to decrease complication rates
are experience of the operator, excellent
procedure, as well as anatomical and histological
knowledge of the uterus and its involving tissues.
Conclusions: Hysteroscopy is an efficient and
safe method for different diagnostic and
treatment possibilities in various gynecological
issues.
Complications
associated
to
hysteroscopic procedure are very rare. The most
common complications are problematic access
into the uterus, uterine perforation, bleeding,
complications
of
electrosurgery
and
complications associated with distending media.
Hysteroscopic procedure and pelvic anatomy
knowledge are crucial for lowering complication
rates.

Results: The overall complication rate during
hysteroscopic procedure is low. When entering
the endometrial cavity, the most common
adverse event is cervical laceration with a rate
ranging from 1% to 11%, rate of uterine
perforations is 0.06-1%. The most commonly
used distending media are low viscosity fluids
and carbon dioxide. Excessive absorption of
RiSLO
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BIOLOGICAL HAZARDS OF HEALTH
CARE PERSONNEL – NEEDLE STICK
INJURIES AND THEIR PREVENTION
Eva Blanke os. Tuuppa, RSU 2018
INTRODUCTION
Needle stick injuries (NSIs) are considered as
mundane occupational hazards that can happen
to anyone anytime when working in the field of
medicine and health care. A single moment of
inattention
may
have
far-reaching
consequences, both physical and psychological,
especially if the source patient is infected with
hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) and/or
human immunodeficiency virus (HIV). [1, 2]
This scientific thesis aimed to study the
prevalence of NSIs amongst the HCWs in the
internal diseases department of Satakunta
Central Hospital, Finland. The study material was
collected during summer 2017 in form of a
questionnaire. In this study attention will be paid
to prevalence, factors playing a role in the origin
of NSIs, its consequences and costs, as well as
reporting of NSIs. There is an abundance of
recent studies across the world concerning the
topic, and the data was found to be partially
comparable with the current scientific thesis.
Even if the above-mentioned pathogens (HBV,
HCV and HIV) are the most frequently reported
diseases in the occupational transmission, NSIs
has been identified to result in altogether more
than 60 types of blood-borne pathogens [3].
Currently there is vaccination only against HBV
[4]. Many psychological effects after sustaining
an NSI have been reported, including posttraumatic stress disorder (PTSD) and adjustment
disorder (AD), and their meaning should not be
underestimated [1].
RiSLO

To make hospitals and other healthcare settings
more safe places to work, a vast number of
legislations and guidelines have been
implemented in order to reduce and prevent
needle stick injuries, both in infection control and
legislative level [5, 6, 7, 8]. Since this
retrospective cross-sectional study was carried
out in Satakunta Central Hospital, Finland, the
local NSI protocol for management is introduced
in this study, including immediate practical
measures,
laboratory
investigations,
vaccinations, post-exposure and follow-up [9].
In spite of the awareness, NSIs represent a
potentially serious threat to the health and
wellbeing of HCWs, both physical and
psychological, and thus is an important topic for
this research. If the NSI can be prevented
efficiently in the future, both physical and mental
wellbeing of the HCWs can be ensured.
Moreover, considerable savings in economic
resources can be made.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
This study shows the overall NSI prevalence to be
considerably high (67.4%, n = 62) amongst the
HCWs, but nearly 1/3 (32.6%, n = 30) of the
participants had never had an NSI in their
professional life. Some similarities could be seen
in the studies of Ilhan et al. and Jahangiri et al.
with 80% and 76%, respectfully. [18, 19]
Noteworthy is to point out that in this study
surprisingly few respondents (3 out of 93, 3.2%)
had experienced an NSI in the past 12 months.
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Other studies found in the literature had
considerably higher values – from 31.4% in
Germany [15] up until 54% in Turkey. [19] This
could be due to the efficient safety needle
systems introduction to the daily work of the
internal diseases departments in Satakunta
Central Hospital over the previous years – such
thoughts were also shared in written form by
some participants in the open comment section
of the questionnaire, but unfortunately, they do
not provide statistically relevant data and would
require further research.
Most of the NSI occurred due to inattention
(76.7%, n = 46), and thus could have been
prevented at least on hypothetical level. Majority
(65%, n = 39) of the needles involved in an NSI
were dirty (after patient contact), which
increases the risk for transmitting a blood-borne
disease from a patient to the HCW. Fingers were
found to be the body part most commonly
(98.4%, n = 61) affected in the accident, but this
gives no surprise, as hands are the main body
part involving the handling of needles. Even if the
study of psychological effects of an NSI were not
directly involved in this research, nearly 9 out of
10 (89.1%, n = 59) of participants reported being
always more careful when using needles and
sharps after the incident. This may indicate the
level of possible psychological effect that
experiencing an NSI causes, but unfortunately
further investigation of the topic was not
included in this study and any direct conclusions
cannot be drawn.

pathogens was very low in the other reference
studies as well. [16]
This study aimed to find methods to prevent the
NSIs in the future, and based on the
questionnaire results, some recommendations
are constructed. Firstly, more education about
safe needle use and disposal was found
important by over 2/3 (64.8%, n = 59) of the
respondents. Secondly, another 2/3 (62.6%, n =
57) would prefer only needles with safety system
to be used in the daily work. Thirdly, nearly every
second (45.1%, n = 41) respondent wishes more
sharps disposals available, which would decrease
the need for carrying the needles after use from
the patient’s bedside to the closest sharps
disposal.
NSIs are considered as mundane occupational
hazards that can happen to anyone anytime
when working in the field of medicine and health
care. A single moment of inattention may have
far-reaching consequences, especially if the
source patient is infected with HBV, HCV and/or
HIV. The psychological effects of the incident
may be long-lasting and have a negative impact
on the daily life of the HCW when expecting to
receive the blood test results. NSIs possess a
relatively common hazard for the work
environment, but in most cases, they could be
preventable. When preventing efficiently the
future NSIs, all physical, psychological and
economical resources could be saved.

In general, vaccinations are one of the most
effective measures to protect HCWs from
infectious diseases, but currently vaccination is
only available to HBV. In the present study, the
number of vaccinated HCWs was 93.4% against
hepatitis B within the last 20 years. None of the
respondents (n = 93, 0%) in this study reported
obtaining HBV, HCV or HIV infection due to an
NSI, and the incidence of such blood-borne
RiSLO
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EVALUATION OF THE QUALITY OF
LIFE OF CHILDREN AND
ADOLESCENTS WITH CHRONIC
GASTROINTESTINAL DISEASES (IBD,
CELIAC DISEASE AND CHRONIC
CONSTIPATION)
Eveliina Gärdström, RSU 2019
ABSTRACT
Background: Chronic gastrointestinal disease
incidence rates are increasing among children
and adolescents. The quality of life is an
important factor which should be taken into
account when planning the treatment of the
patients. There have been many studies done
according to the health-related quality of life
among adult population but not so many in
pediatric patient. In Latvia there is not any earlier
studies done according the topic.
Aim: To evaluate the quality of life of children
and adolescents with chronic gastrointestinal
diseases, including inflammatory bowel disease,
celiac disease and chronic constipation, in Latvia
and Finland.
Participants and methods: A retrospective crosssectional study was carried out among 163
children and adolescents are diagnosed by IBD
(Crohn’s disease and ulcerative colitis), celiac
disease or chronic constipation. 95 of those
patients are from Finland and 68 from Latvia. The
study material was collected between
September 2018 and end of December 2018 in
the form of an anonymous questionnaire. The
questionnaire was in both paper and electrical
form. In Finland answers were collected in an
electrical form and in Latvia both electrical and
paper form – answers from patients in Children
university hospital in Riga were collected in a
paper form (1/3) and the rest (2/3) all over Latvia
RiSLO

in an electrical form. Older children have been
filling the questionnaire by themselves and
smaller children with the help of their parents.
From 12 questions of the questionnaire is the
quality of life index has been calculated. Main
attention of this study will be focused on the
differences between those two countries.
Results: In Latvia, IBD patients’ mean quality of
life index value is 25.7 (n=6) and in Finland that is
27.1 (n=30). For Latvian celiac disease patients
mean quality of life index is 22.5 (n=49) and
Finnish celiac disease patients mean value is 28.0
(n=56). Latvian chronic constipation mean value
is 22.5 (n=3). There were no chronic constipation
patients participating from Finland.
Conclusions: Findings of this research support
the hypothesis that Finnish patients with chronic
gastrointestinal diseases have higher quality of
life. For the other hypothesis is overthrown as
there is not association between timing of
diagnosis and quality of life index.
Keywords: IBD, Crohn’s disease, ulcerative
colitis, celiac disease, quality of life index
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STRESS AMONG FINNISH MEDICAL
STUDENTS ABROAD. A
COMPARATIVE STUDY BETWEEN
FINNISH MEDICAL STUDENTS
STUDYING ABROAD.
Anna Viljamaa, RSU 2019

Tässä työni abstrakti ja yksi taulukko työstäni. Ensiksi
haluaisin kiittää kaikkia kyselyihin vastanneita.
Mielenkiintoni aihetta kohtaan heräsi viime vuonna
toimiessani RiSLOn puheenjohtajana. Vuoden aikana
huomasin, kuinka monet lääketieteen opiskelijat
kokevat stressiä, niin suomalaiset Suomessa kuin
suomalaiset ulkomailla opiskelevat. Helsingissä
tehtiin vuonna 2017 tutkimus, jossa todettiin, että
joka toinen opiskelija kokee opinnot stressaaviksi ja
noin 15% opiskelijoista ei saanut tarvittavaa tukea
opiskeluihinsa. Ulkomailla opiskeltujen vuosieni
pohjalta osasin jo ennustaa, että tilanne ulkomailla
opiskelevien osalta on vieläkin huonompi. 73,8%
vastanneista on kokenut opiskelujen aikana, joko
voimakasta stressiä tai stressiä, joka vaikuttaa
fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.
Yliopiston tapoja opettaa/tarjota apua stressin
hallintaan on vaikea muuttaa. Lääkärinä on toki hyvä
opetella sietämään stressiä ja painetta, mutta
rajansa toki kaikella. Opiskelijajärjestöjen olisi hyvä
yhdessä suunnitella, millä tavalla ulkomailla
opiskelevat suomalaiset voisivat auttaa toisiaan
käsittelemään ja sietämään stressiä. Lisäksi
opiskelijajärjestöjen tehtävä olisi pyrkiä
vaikuttamaan Yliopiston tapoihin ja palveluihin.
Tämän tutkimuksen aineisto on tarkoitus saattaa
yliopistoille ja ainejärjestöille, kunhan selviän
takaisin Suomeen diplomi kourassa ja löydän
kalenteristani ajan kirjoittaa ja avata asiaa
tarkemmin. Jokaiselle teistä haluaisin sanoa, että
kun se hetki tulee, ettei meinaa jaksaa koittakaa
ajatella, että kyllä siitä selviää. Ei se maailma kaadu
yhteen hylättyyn tenttiin tai testiin. Seuraavaan
yritykseen kahta kovemmin hommia niin se menee
läpi varmasti. Luota ja usko itseesi, valmistuminen
on lähempänä kuin uskotkaan. <3 Terkuin, Anna
RiSLO

Summary
Background: Stress refers to a situation in which
a person is faced with so many challenges and
demands, that the resources available for
adaptation are too narrow. [6] In 2017 there
was made research in Helsinki University Faculty
of Medicine that every second student
perceives stress during medical studies. It was
also found that approximately 15% of the
Medical Faculty students in Helsinki University
did not receive support for their studies as they
would have needed. [11] (Unless otherwise
indicated all the translations has been adjusted
and translated by the author.)
Objectives: The aim of this study is to see how
much Finnish students studying medicine
abroad are perceiving stress. Aim is to see
whether gender has an effect to stress level
experienced. One research hypothesis is also if
there is correlation between stress level and
need for psychological support. Study aims also
to see what the differences between
universities are in providing psychological
support for their students. Purpose of the study
is to discover different solutions for the
universities how to support their students to
tolerate the stress.
Materials and methods: Data were collected
with a web-based survey. Survey were sent to
five different Universities. Latvia (Riga Stradins
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University, University of Latvia), Estonia
(University of Tartu), Sweden (Uppsala
University) and Lithuania (Vilnius University). In
total 141 answered to the survey. The
questionnaire was conducted anonymously and
voluntarily via Google Documents from 13th of
January to 14th of February 2019. Comparing
stress between variables of interest was
analysed by using Fisher´s exact test. The
interviews about how psychological support is
arranged in the Universities were conducted
personally with every university Finnish Student
Association board President. Obtained data via
interviews were analysed qualitatively.
Results: The overall prevalence of perceived
stress among Finnish Medical Students studying
abroad were 22% (n = 22) “moderate stress”,
34,8% (n = 49) “severe stress” and 39% (n = 55)
“Stress, that affects mental and physical
health”. There was no significant evidence of
association between universities and perceived
stress. There was significant evidence of
association between gender and perceived
stress (Fisher Exact test, p = 0.019). Greatest

RiSLO

difference was between genders in stress, that
affects mental and physical health. Males
answered with 27,1% (n = 13) and females with
45,2% (n = 42). It was also concluded that there
was significant evidence of association between
psychological support needed and perceived
stress (Fisher Exact test, p = 0.001). It was also
concluded that there was significant evidence of
association between psychological support
needed and perceived stress by females (Fisher
Exact test, p = 0.010).
Conclusions: Almost ¾ (73,8%) of Finnish
Medical Students abroad are perceiving severe
stress or stress, that affect mental and physical
health. More resources should be used to
prevent amount of perceived stress in each
university and among student associations.

Keywords: stress, medical students, medical
students abroad, Finnish
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SIGNIFICANCE OF SERINE
PROTEASE INHIBITOR KAZEL TYPE 1
(SPINK 1) AS PROGNOSTIC
BIOMARKER IN COLORECTAL
CANCER
Tomi Vilkman, LU 2019
Abstract
Background; The study belongs to the field of
oncological surgery and surgical pathology.
Globally, colorectal cancer (CRC) is the second
most common cancer in women and the third
most common in men The incidence rates are
higher in more developed countries. Many
different biomarkers are used in CRC. This study
will focus on SPINK1 which has proven to provide
both prognostic and predictive value. Tumorassociated trypsin inhibitor (TATI) and pancreatic
secretory trypsin inhibitor (PSTI) belong to a
family of protease inhibitors called serine
peptidase inhibitor Kazal type (SPINK). In the
previous studies, TATI and PSTI are often named
as SPINK1. Under normal conditions, SPINK 1 is
expressed by many gastrointestinal organs, like
liver, pancreas, and colon. Previous studies have
shown that overexpression of SPINK1 predicts an
unfavorable outcome in several cancers, eg.
serum SPINK1 concentration can be used to
identify patients risk of getting an aggressive
disease, thus serum SPINK 1 has significant
prognostic value and can be used as a prognostic
tumor marker. Spink 1 also acts as a growth
factor and an inhibitor of apoptosis and it has
been suggested that it can be a therapeutic
target in cancer.
Aim; The main objective of this study is to
determine whether the expression of SPINK
1/TATI in tumor tissue biopsy can be used as a
prognostic factor in colorectal carcinoma. The
RiSLO

main research problems are: Does SPINK 1
biomarker have a significance as a prognostic
marker in biopsy immunohistochemistry? Does
SPINK 1 biomarker related to other prognostic
biomarkers used in CRC eg TNM, WHO gradus,
ITL infiltration, BRAF V600E expression or MRR
status (expression of MLH1, MSH2, MSH6) Does
SPINK1 has an independent prognostic value?
Material and methods; For 768 of the cases were
used in the SPINK1/TATI immunohistochemistry
and samples were collected from patients who
underwent colon resection for CRC at the Central
Finland Central Hospital. Cases with both primary
and metastatic tissue samples were selected for
the study. Study are presented as means,
standard deviations. To evaluate internal
consistency Cronbach Alpha was performed to
evaluate the internal consistency of SPINK1
scaling. Differences between two groups were
tested with the Student t-test and also Mann
Whitney tests. The differences between multiple
groups were compared with one-way ANOVA
test and Pearson´s Chi-square test. ROC curve
used for discriminating survivors from nonsurvivors and the Kaplan–Meier to measure the
fraction of patients living for a certain amount of
time after colorectal cancer operation to
calculate disease-free (DFS) and disease-specific
survival (DSS), and a log-rank test was performed
to compare differences.
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Results and conclusion: SPINK1/TATI expression
is not dependent on age or gender, but it is
dependent on at the site of biopsy taking. The
invasive margins of a tumor express higher level
SPINK1/TATI protein than the stroma parts.
SPINK1/TATI expression is associated slightly
more with a left-side colon tumor. There is no
correlation between SPINK1/TATI expression
level and the level of lymphocytic CD 3+ or CD 8+
cell infiltration. This study shows that higher
SPINK1/TATI expression on disease-specific
survival (DSS p= .01) and disease-free survival
(DFS p= .05) of invasive margin is associated with
worse prognosis and survival. Those patients
with MSH1 expression had higher SPINK1 level.
There were no other differences between MMR
enzymes expression and SPINK1/TATI level. In
BRAFwild type MSS CRC, SPINK1 level mean is 1.5
with 6.1 years of survival, in BRAFwild type H-MSI
CRC SPINK1 level mean is 0.5 with 7.3 years of
survival and in BRAFV600E H-MSI CRC, SPINK1 level
means is 1.0 with 6.5 years of survival. In
BRAFV600E MSS CRC, BRAF mutation alone
seemed to predict a bad prognosis with 3 years
of survival despite of SPINK1 level. Survival
SPINK1 level was not found to be an independent
prognostic factor.

Keywords: Colorectal cancer, SPINK1/TATI,
prognostic factor
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