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Pääkirjoitus 
 
  
 
Syksyn	ja	joulun	monet	kasvot	
	
Kesä	hujahti	niin,	etten	edes	kissaa	ehtinyt	sanoa,	
varmastikin	 liittyi	 kandikesän	 hermoiluun,	
jännitykseen	 ja	 reseptien	 kirjoitukseen.	 Onneksi	
muutama	 RiSLOsta	 ja	 TaSLOsta	 tuttu	 kollega	
tekivät	 sunnuntain	 paahteesta	 ja	 kesäiltojen	
auringonlaskuista	 vieläkin	 herkempiä.	 Kotka	 oli	
kaunis	 ja	 jätti	 lähtemättömän	 vaikutuksen	
minuun.	 Samalla	 reissulla	 kävin	 Haminassa	
katsomassa	 isoisäni	 vanhaa	 kotitaloa,	 johon	
Suursaaren	 jouduttua	 Venäjän	 vallan	 alle	 heidät	
majoitettiin.	 Tulipa	 keskussairaalan	 käytävillä	
vastaan	 toinenkin	 Suomalainen,	mutta	 ilmeisesti	
olemme	eri	portugalilaisen	merimiehen	jälkeläisiä.	
	
Tommin	kanssa	ajoimme	viimeisenä	mahdollisena	
elokuun	yönä	Tallinnasta	Riikaan.	Batteryn	voimin	
ja	Tommin	unentuhinan	säestyksellä	ratin	takana	
koitin	 vain	 pysyä	 hereillä.	 Viides	 lukuvuosi	 alkoi	
Riiassa	 sisätaudeilla,	 pian	 olikin	 jo	 lokakuu	 ja	
ystävättären	upeat	häät	Suomenlinnassa.	
	
	Illat	pimenivät	 ja	marraskuu	saapui.	Sääliksi	kävi	
roskalaatikolla	 käyvää	miestä,	 sillä	 vettä	 tuli	 niin	
että	 kyllä	 sitä	 riitti	 syvemmällekin	 maaperään.	
Kahteen	 muovipussiin	 pakattiin	 ylijäämäruokaa	
laatikon	 nurkkaan	 roikkumaan.	 Aina	 ne	 olivat	
kadonneet	 aamun	 saatossa.	 Pilkahdus	 ja	
lämpöaalto	sulattivat	syväjäistä	sydäntäni	yhtenä	
päivänä	 hellien	 18	 asteen	 lämmöllä.	 Samalla	
syysmasennuksessani	 mietin	 luontoparkaa,	 joka	
epäonnisesti	luuli	kevään	tulleen,	vähän	niin	kuin	
minäkin.	 Kaksi	 viikkoa	 myöhemmin	 tulppaanien	
nuput	 saivat	 hetkellisen	 lumihunnun.	
Toivottavasti	nekin	nousevat	vielä	keväällä.	
	
Tuli	joulukuu	ja	jokaviikonloppuiset	päivystykset	ja	
maanantaiaamun	 high-fivet	 samojen	 naamojen	
kanssa	 Helsinki-Vantaalla	 aamuviideltä.	
Sairaalassa	 sitä	 näkee	 nurinmennyttä	 muoria	 ja	
pappaa.	 Surullisimmaksi	 tekee	 vastaan	 tulevat	

vanhukset,	 jotka	 ennen	 pyhiä	 ja	 niiden	 aikaan	
sairaalan	 pedit	 ja	 käytävät	 täyttää.	 Puhuvat	
Kotkassa	 päin	 Helsingin	 tyttäristä,	 jotka	
maaseudulle	 kerran-kaksi	 vuodessa	 tullessaan	
toteavat	 äidin	 olevan	 sellaisessa	 kunnossa,	 ettei	
enää	 yksin	 kotonaan	pärjää,	 tuovat	 sairaalaan	 ja	
sinne	 jää.	 Sairaalasta	 jatkohoitopaikkaan	 ja	
vanhainkotiin.	Kissat	viedään	löytöeläintaloon.	
	
Joulukuun	20.	lensin	Suomeen	joululomalle.	Isossa	
Omenassa	 asioidessani	 viimeisiä	 joululahjoja	 ja	
ystävättären	 babyshowerin	 koristeita	
täpötäydessä	 ostoskeskuksessa	 ja	
ihmistungoksessa	 onneksi	 näin,	 kuinka	 muutkin	
juoksivat	 rakkaudenosoituksiaan	 pankkikortit	
viuhuen.	Rakastan	ostaa	lahjoja,	mutta	pakosta	se	
tuntuu	tyhmältä.	
	
	
Tänä	 jouluna	 karkasin	 kuitenkin	 pakollisen	
hössötyksen	 tieltä	 Kymenlaakson	
keskussairaalaan.	 Jouluaaton	 aamu	 ja	 päivä	
sujuivat	 ihanan	 rauhallisesti,	 kollega	 jopa	 kesken	
vuoron	otti	päiväunet.	 Söimme	koko	 työporukan	
voimin	jouluruokia	taukohuoneessa	ja	juttelimme	
mukavia.	 Aattoillasta	 tuli	 kuitenkin	 surullisen	
kiireinen,	 ja	 näin	 sellaisen	 ihmiskohtalon,	 joka	
painaa	 edelleen	 mieltä.	 Joulu	 ei	 ole	 kaikissa	
perheissä	niin	onnellista	aikaa	ja	minä	kiittämätön	
sitä	karkaan.	
	
Tänä	 jouluna	 kuitenkin	 ystäväni	 olivat	
kunnostautuneet	oikein	toden	teolla.	Kaksi	heistä	
olivat	 keränneet	 marraskuun	 alusta	 saakka	
vähävaraisten	 perheiden	 listaa.	 Ystäväjoukolla	
keräsimme	näihin	perheisiin	 lapsille	 lahjat,	 joista	
osa	oli	uutta	 ja	osa	vanhaa.	Oli	XBOXia,	 iPhonea,	
vaatetta	 ja	 lelua.	 	 Nämä	 paketit	 sitten	 ahkera	
joulupukki	muorinsa	kanssa	vei	laulun	saattamana	
18	 helsinkiläiseen	 perheeseen	 aattona.	 Toinen	
ystäväpariskunta	 oli	 jouluapua.fi	 –kautta	
toimittanut	henkilökohtaisesti	joulun	kaikki	ruuat	
kinkkuineen	 kahteen	 pääkaupunkilaiseen	
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perheeseen.	 Olivat	 myös	 muutaman	 lahjankin	
sinne	taikoneet.	Sydän	heillä	täyttä	kultaa.	
	
	
Suomessa	 on	 paljon	 yksinäisiä	 ihmisiä,	 jotka	
kiireisessä	 maailmassa	 unohtuvat	 lähes	 kaikilta.	
Vuosi	 on	2019	 ja	 yhä	useampi	 ihminen	 jää	 yksin	
pirtteihin	 ja	 keittiöihin	 ja	 heille	 joulukin	 on	 vain	
päivä	 vuodessa.	 	 Kirkkoon	 kuulumattomana	 en	
missään	 nimessä	 koe	 joulun	 ihmettä	 tai	 sitä	
sellaisena	 juhli.	 Joulu	 on	 minullekin	 pakollista	
jutustelua	sukulaisten	kesken,	joita	ei	muuten	näe.	
Olen	 viimeisimpinä	 vuosina	 koittanut	 juhlia	
ystävyyttä	ja	läheisiäni	erilaisin	teoin	pitkin	vuotta,	
sillä	 vaivun	 itsekin	 pieneen	 autistiseen	 kuoreeni	
usein	 ja	pitkäksikin	aikaa,	paistaa	ulkona	aurinko	
tai	 ei.	 Olen	 kokenut	 parhaimmaksi	 sen,	 että	
kirjoitan	 aina	 jouluisin	 ystävilleni	 kirjeet	 lahjojen	
ostamisen	sijaan,	 jossa	kerron	kuinka	 tärkeitä	he	
ovat.	 Joulupäivisin	 juomme	 viiniä,	 pelaamme	
lautapelejä	 ja	 valvomme	 aamuun	 saakka.	 	 Se	 on	
perinne,	josta	en	luovu.	

	
Edellisessä	 lehdessä	 kirjoitin	 ja	 ylistin	 ystäviäni.	
Siksi	 päätin	 tehdä	 sen	 myös	 tässä,	 sillä	 eihän	
ystäviä	voi	tarpeeksi	korkealle	jalustalla	nostaa.		
	
Ensi	jouluna	olen	silti	oma	ärsyttävä	itseni,	ja	aion	
täyttää	aaton	töillä.		Yritän	kuitenkin	olla	parempi	
ihminen,	ja	käydä	joulun	pyhinä	juomassa	kahvit	ja	
konjakit	 kahdessa	 vieraassa	 kodissa.	 Saatan	 jopa	
leipoa	 joulutortutkin	 mukaan.	 	 Se	 olkoon	
panokseni	 yksinäisten	 ihmisten	 	 	 ihmisarvon	
ylläpitoon.	 Tehkää	 te	 myös	 sama.	 Koko	 Rislon	
antamalla	panostuksella	saisimme	konjakkipaukut	
yli	 600	 yksinäiselle	 ihmiselle	 ympäri	 Suomen.	 Se	
olisi	mieletöntä.	
	
	
Seuraavan	 pääkirjoituksen	 teille	 tuottaa	 Linda.	
Kiitän	 kaikkia	 lehteen	 ajatuksiaan,	 sanojaan	 ja	
kuviaan	lahjoittaneita	vuonna	2019.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Halatkaa	itseänne	ja	toisianne	koko	talvi,	

	

	

	

	

Suski	

Susanna	Suomalainen	

Päätoimittaja	

LU	LK4	
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PJ:n palsta
 
–	 Minä	 olen	 lomalla,	 Ruttuvaari	 sanoi	
nyrpeänä.	 –	 Minä	 saan	 unohtaa	 mitä	
haluan.	 Unohtaminen	 on	 mukavaa.	 Aion	
unohtaa	 kaiken	 muun	 paitsi	 muutamat	
hauskat	asiat,	jotka	ovat	minusta	tärkeitä.	
	
Tove	Jansson,	Muumilaakson	marraskuu	
Mitä?	 Luulitteko,	 että	 selviätte	
puheenjohtajan	 tervehdyksistä	 ilman	
Muumi-sitaattia?	Ha!	
	
En	ole	jouluihminen.	Lempinimen	”Grinch”	
sain	 kurssikaveriltani	 jo	 kolme	 vuotta	
sitten	ja	siitä	 lähtien	olen	kantanut	nimeä	
–	 jos	 en	 ylpeästi	 –	 niin	 ainakin	
tietynasteisella	 kunnialla,	 vaikka	 hiukseni	
eivät	 (täysin)	 vihreitä	 ole	 koskaan	
olleetkaan.	 Mutta	 tämä	 ei	 kuitenkaan	
kerro	 aivan	 totuutta	 minusta.	 Kyllä,	
mielestäni	 joulu-hype	 alkaa	 liian	 aikaisin,	
se	 on	 äänekäs	 kulutusjuhla,	 mihin	
hassataan	 aivan	 liikaa	 rahaa	 ja	 annetaan	
tekosyitä	 ostaa	 (lahjaksi	 tai	 itselleen	
lahjaksi)	 kaiken	 maailman	 krääsää.	 Sitä	
paitsi	 joululauluista	89%	on	raivostuttavia	
(terveisin	 Naantalin	 Lucia-neito	
vuosimallia	2010),	mutta	onneksi	niitä	saa	
sentään	 kuunnella	 lokakuun	 lopusta	
tammikuun	alkuun	asti.		
	
Samalla	 joulu	 kuitenkin	 on	 pysähtymisen	
aikaa,	 mistä	 nautin	 suunnattomasti.	
Ainakin	 itselleni	 se	 on	 fyysinen	
irtautuminen	 koulun	 kiireistä	 –	 edes	
hetkeksi	 –	 ja	 sen	 sijaan	 teen	 parhaani	
nähdäkseni	 ihmisiä,	 jotka	 ovat	 minulle	
tärkeitä.	 Joulu	 on	 myös	 omistettu	
perheelle	 –	 sille	 Suomessa	 asuvalle	
perheelle	–	joka	kuitenkin	suurimman	osan	
vuodesta	 on	 niin	 kovin	 kaukana.	 Joulun	
välipäivät	 ovat	 pyhitettyjä	 pyjamalle,	
lautapeleille	 ja	 seitinohuelle	 glögi-
hiprakalle	 keskellä	 iltapäivää.	 Ihan	 vain	

koska	 myös	 se	 kolmaskymmenes	
joulutorttu	 ansaitsee	 arvoisensa	 avecin.	
Spotify	 premium	 pelastaa	 perheemme	
jopa	 siltä	 iänikuiselta	 riidalta,	 mitä	
joulumusiikkia	 kuunnellaan	 –	 kun	
vaihtoehtoina	 on	 nykyään	 enemmän	 kuin	
se	 yksi	 (puhkikulutettu)	 Anna	 Eriksonin	
joululevy.			
	
Minulla	on	aivan	yhtä	ristiriitaiset	tunteet	
joulua	 kohtaan	 kuin	 sitä,	 että	 jätän	 tällä	
tervehdyksellä	 hyvästit	 RiSLOn	
puheenjohtajan	 tehtävistä.	 Tämä	 on	 ollut	
melkoinen	vuosi.	Näin	loppuvuoden	exam-
rysäyksen	 jälkeen	 ilmassa	 ehkä	 lievää	
turnausväsymystä,	 ja	osa	minusta	on	vain	
helpottunut	 siitä,	 että	 pääsee	 kahden	
peräkkäisen	 hallituskauden	 jälkeen	
takaisin	 rivijäseneksi;	 huutelemaan	
takarivistä	 ohjeita	 ja	 jakamaan	
mielipiteitä,	joita	kukaan	ei	minulta	pyydä.	
Samalla	 olo	 on	 haikea.	 Aivan	 äärettömän	
haikea.	 RiSLO	 on	 ollut	 kaksi	 viimeistä	
vuotta	 varsin	 intensiivinen	 osa	 elämääni.	
Siihen	 on	 kuulunut	 niin	 ylä-	 kuin	
alamäkiäkin,	paljon	 rutiinien	 toistoa,	 sekä	
tietysti	 muutama	 yllätyskin.	 Omia	
huippuhetkiäni	 oli	 se,	 että	 sain	
mahdollisuuden	 toimia	 Suomalaisten	
äänenä	 RSU:n	 practical	 ”vuotta”	
suunnitellessa.	Se	oli	yksi	monista	asioista,	
joita	 en	 ollut	 odottanut,	 että	 omalle	 PJ	
vuodelleni	 napsahtaisi,	 mutta	 niin	 sitä	
sitten	 vain	 mentiin.	 Toinen,	 josta	 olen	
ylpeä,	 on	 semmaisäntä/emäntä	perinteen	
lanseeraus.	Tämä	on	ollut	 itselleni	todella	
tärkeä	 asia	 ja	 tuntuu	 kummalliselta,	 kun	
pitää	 luovuttaa	 vastuu	 siitä,	 että	 homma	
lähtee	 pyörimään,	 jollekin	 toiselle.	 Uskon	
kuitenkin,	 että	 seuraavan	 vuoden	 hallitus	
on	 motivoitunut	 hommaansa	 ja	 onnistuu	
vastuutehtävissään	hienosti.	
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Surkea	nimimuistini	on	ollut	toistuva	läppä	
tämän	vuoden	aikana	–	ja	tästä	minua	saa	
jatkossakin	 kaikella	 rakkaudella	
kiusoitella.	 Olen	 kuitenkin	 huomannut,	
että	 olen	 saanut	 oppia	 tuntemaan	monia	
teistä	 paljon	 paremmin.	 Ja	 uskokaa	 tai	
älkää,	muistan	monet	 teistä	nykyään	 jopa	
nimeltä.	 Introverttina	 ihmisenä	 tuskin	
olisin	 tutustunut	 näin	 moneen	 uuteen	
ihmiseen,	 ellei	 se	 olisi	 ollut	 PJ	 tehtäviini	
sisältynyt	 ”velvollisuus”.	 Tämä	 on	 yksi	
monista	 asioista,	 joista	 olen	 kiitollinen.	
Olen	 saanut	 tutustua	 ihan	
huipputyyppeihin	–	niin	hallituksen	sisällä	
kuin	ulkopuolellakin.	 Ja	 juuri	se	on	tehnyt	

tästä	 vuodesta	 kaiken	 stressin	 ja	
unettomien	öiden	arvoista.		
	
Summa	 summarum.	 Kiitos	 kaikille,	 jotka	
olette	 olleet	 tukenani	 tänä	 vuonna.	
Erityiskiitos	 hallitukselle	 2019.	 Olkaa	
ylpeitä	itsestänne,	ollaan	tehty	paljon	töitä	
tänä	 vuonna.	 Tahdon	 toivottaa	 myös	
paljon	 onnea	 ensivuoden	 hallitukselle!	
Lupaan	(yrittää)	pysyä	kiltisti	takarivissä.	
 
 
Puss och kram, 
PJ Essi Nuutinen,  
RSU MF LK4
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HEINÄ
- ELO 
 
Ulkomailla lääketiedettä 
opiskelevien kesätapaaminen 
17.8.2019 
Anna	Rönnberg	
 
12	tuntia	kollegiaalisuutta	
	
Lääkäriliiton	yhdessä	Orion	Pharma	Oyj:n	kanssa	
järjestämää	vuotuista	Ulkomailla	lääketiedettä	
opiskelevien	suomalaisten	kesätapaamista	vietettiin	
Tuohilammella	Orionin	koulutuskeskuksessa	Vihdissä	
lauantaina	17.8.2019.		
Tapaamisen	ideana	on	koota	yhteen	lääketieteen	
opiskelijoita	ympäri	maailmaa	ja	antaa	meille	
uusinta	tietoa	lääketieteen,	töiden	ja	tulevaisuuden	
suunnitelmien	saralla.	Lisäksi	on	loistava	
mahdollisuus	tutustua	muualla	ulkomailla	
opiskeleviin	suomalaisiin,	ovathan	he	tulevia	
kollegoita,	sekä	tavata	vanhoja	tuttuja.	Itse	tapasin	
nykyisen	poikaystäväni	juurikin	kesätapaamisessa,	
ensimmäistä	kertaa	siellä	vieraillessani,	ja	tänä	
vuonna	lapsuuden	harrastuskaverini,	aivan	
sattumalta.	
Aamu	alkoi	bussikyydillä	Helsingin	keskustasta	
Vihtiin.	Päivä	koostui	Orionin	ja	Lääkäriliiton	
luennoista,	kerrottiin	käytännön	asioita	opiskelusta	
ja	työhön	siirtymisestä.	Lakimies	Mari	Rusila	piti	
erittäin	hyödyllisen	luennon	salassapidosta	ja	
lääkärin	ilmoitusvelvollisuudesta.	Sara	Kaartinen,	LL,	
kertoi	nuoren	lääkärin	kokemuksia	sekä	aikamme	
polttavin	aihe	erikoistumisuudistus	oli	pöydällä.	
Medisiinariliitto	kertoi	ajankohtaisia	asioita.	Tilaisuus	
tarjoaa	myös	hyvän	mahdollisuuden	täydentää	
kynävarastot	sekä	päivittää	lääke-esitteet.	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tänä	vuonna	tehtiin	osallistujamäärä	ennätys	ja	
suomalaisia	opiskelee	yhä	enemmän	ulkomailla.	
Yhteiskuvallekin	jouduttiin	etsimään	uusi	paikka,	sillä		
hyväksi	koetut	päärakennuksen	edustan	portaat	
jäivät	ahtaaksi,	ja	siirryimme	rakennuksen	taakse	
isommille	portaille.		
Nälkä	päivän	aikana	ei	ehdi	tulla,	kiitos	herkullisen	
lounaan,	maistuvien	kahvitaukojen,	sekä	kaiken	
kruunaavan	illallisen	viineineen.	Vapaa-ajalla	otin	
voiton	minigolfissa,	ammuin	ilmapistoolilla	
vähemmän	voitokkaasti,	sekä	saunoimme	ja	uimme	
tietenkin	paluubussin	lähtöön	asti.	Ilta	jatkui	
Helsingin	yössä	pöydillä	tanssien.	
Ensivuoden	kesätapaaminen	järjestetään	lauantaina	
22.8.2020!	
 
 
         
FimSIC vaihto  
Elokuu 2019 
Salla	Kalamies	
	
Olin	elokuussa	2019	yleiskirurgian	harjoittelussa	
Perun	Trujillossa,	julkisessa	sairaalassa	nimeltään	
Belen.	Sairaalassa	osallistuin	aamukierroille	yhdessä	
paikallisten	erikoistuvien	lääkäreiden	kanssa.	
Muutamana	päivänä	pääsin	myös	leikkaussaliin	
seuraamaan	operaatioita	yhdessä	ohjaavan	lääkärini	
tai	erikoistuvan	lääkärin	kanssa.	Seurasin	useampaa	
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kolekystektomiaa	ja	umpilisäkkeen	poistoa.	Minut	
otettiin	erittäin	hyvin	vastaan,	paikalliset	lääkärit	
ohjasivat	minua	avuliaasti	ja	tunsin	olevani	osa	
tiimiä.	
	
Perussa	on	julkisten	sairaaloiden	lisäksi	paljon	
yksityisiä	sairaaloita,	joissa	työssäkäyvät	ihmiset	ovat	
hoidettavina	työnantajiensa	kustantamina.	Tämän	
vuoksi	julkisissa	sairaaloissa	käyvät	lähinnä	
työttömät	ja	eläkeläiset.	Oli	havaittavissa,	että	
julkiseen	sairaalaan	usein	hakeuduttiin	hoitoon	
hyvin	myöhään,	kun	esim.	infektio	oli	jo	edennyt	
pitkälle.	Potilaan	suhtautuminen	lääkäriä	kohtaan	
vaikutti	Perussa	olevan	hyvin	kunnioittava.	
	
Asuin	paikallisessa	isäntäperheessä.	Perheeseen	
kuului	äiti,	isä,	lääketiedettä	opiskeleva	tytär	ja	
hänen	pikkusiskonsa.	Koko	perhe	oli	todella	
sydämellinen,	tunsin	oloni	kotoisaksi	heidän	luonaan	
ja	meistä	tuli	hyviä	ystäviä.	Sosiaalista	ohjelmaa	oli	
vaihdon	aikana	järjestetty	runsaasti,	lähes	jokaiselle	
illalle	oli	jotakin.	Meillä	oli	erilaisiin	teemoihin	
liittyviä	illallisia,	muita	juhlia,	kaupunkikierros,	
vierailu	Chan	Chanin	arkeologisessa	kaupungissa,	
surffausta	Huanchacossa	ja	hiekkalautailua	
Conachessa.	Viikonloput	matkustelin	tiiviisti	muun	
vaihto-opiskelijaporukan	mukana.	Kävimme	
rantalomalla	Mancorassa	Pohjois-Perussa,	
tutustuimme	Chachapoyaksen	ympäristössä	mm.	
Goctan	vesiputouksiin	sekä	teimme	erilaisia	
vaelluksia	Huarazin	kaupungista.	
	
Matkustelin	noin	kuukauden	ennen	harjoitteluani	
ympäri	Perua	ja	kävin	myös	Boliviassa.	Limasta	
matkustin	ensin	Paracasiin,	Huacachinaan	ja	
Nazcaan,	josta	matkani	jatkui	Arequipaan	ja	Colca	
Canyonille.	Arequipan	jälkeen	matkustin	Bolivian	La	
Paziin,	josta	suuntasin	mm.	Salar	de	Uyunille	ja	
Laguna	Coloradalle.	Seuraavaksi	kohteena	oli	Cusco,	
josta	tein	viiden	päivän	vaelluksen,	joka	päättyi	
Machu	Picchulle.	Tämän	jälkeen	tutustuin	Punoon	ja	
Titicaca-järven	muutamaan	eri	saareen.	Lopuksi	
matkustin	vielä	viidakkoretkelle	Iquitokseen,	jonka	
jälkeen	tutustuin	lyhyesti	Limaan	ennen	kuin	lensin	
Trujilloon	suorittamaan	harjoitteluani.	Perun	
ainutlaatuinen	luonto	ja	sydämelliset	ihmiset	tekivät	
minuun	suuren	vaikutuksen.	
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Syyskuu 
 
FUKSI-info 4.9.2019 
 
Perinteinen	fuksi—info	järjestettiin	Spiikiizissä,	jossa	
hallitus	esittäytyi	uusille	junioreille.	Tarjosimme	
täysin	irrelevanttien	mono-,	dia-	ja	trilogiemme	
välissä	myös	ehtaa	infoa	järjestömme	toiminnasta	ja	
miksi	RiSLO	on	järjestöistä	parhain.	Sekoiluun	saattoi	
liittyä	seniorimpien	jäsentemme	pieni	turnaus-	ja	
päivystysväsymys.	Opsielijakonkurssissa	ei	lomaa	
ehdi	pitämään.	Tervetuloa!	
 
FUKSISITSIT 7.9.2019 
Roosa	Kilpeläinen	

Perinteikkäät	fuksisitsit	järjestettiin	syyskuun	alussa	
Rixwell	terracessa.	Paikalla	oli	historiallisen	paljon	
uusia	fukseja	ja	muutama	konkarikin.	Itse	sain	
kunnian	toimia	sitsiemäntänä	ensimmäistä	kertaa	ja	
jännitystä	oli	ilmassa	illan	aluksi	niin	fukseilla,	kuin	
järjestäjilläkin.	Promillien	kääntyessä	tasaiseen	
nousuun	vaihtui	myös	jännittyneisyys	
riemukkuuteen.	Pian	sitsikansa	jo	rikkoi	sääntöjä	ja	
ilmiantoi	kilpaa	kollegoitaan.	Laulu	raikui,	
rangaistukset	pahenivat	ja	henkilökunta	saatiin	
perinpohjaisen	hämmennykseen.	Fuksisitsien	tärkein	
tarkoitus	toteutui	ja	uusimmat	fuksipallerot	
perehdytettiin	kunniallisen	sitsaamisen	tavoille.	
Vaikka	alkoholi	meinasi	loppua	kesken,	ei	illan	meno	
kuitenkaan	hidastunut.	Iltaa	jatkettiin	Omas	
Brillijants’ssa	ja	innokkaimmat	suuntasivat	vielä	
Kalkun	säihkyviin	valoihin.	Aamun	darra	oli	kova,	
mutta	kiitos	nuoruuden	ja	aldehydidehydrogenaasin	
aktiivisuuden,	aamustakin	selviydyttiin.	

 
HAALARIMERKKI-ILTAMA 
10.9.2019 
 
Haalarimerkkejä	oli	ostettavissa	ja	yhteiset	
ompelutalkot	järjestettiin	Meeri	Savelan	ja	tiimin	
toimesta	Paddy	Wheelan’sista.	Neulansilmät	
löytyivät,	vaikka	lokaationa	olikin	Riian	ihanin	
irlantilaispubi.	

 

 
 
 
 

 
 



RiSLO  LAPSUS CAlaMI 2019  12 

Kick-OFF & FUKSIAISET 
14.9.2019 
 
Taas	startattiin	lukukausi	kunnolla	käyntiin	Kick-Offin	
merkeissä.	Tämä	on	yksi	hauskimmista	ja	
rämäpäisimmistä	tapahtumista,	joita	RiSLOn	
tapahtumavastaavat	meille	järjestää.	Tänä	vuonna	
kilpailunjohtajana	sai	kunnian	toimia	
varapuheenjohtajamme	herra	LK4	Tuomas	
Toukomaa.	Koska	kukas	muukaan	kissan	hännän	
nostaisi	kuin	kissa	itse,	oli	Tuomas	vetänyt	ylleen	
kuninkaan	viitan	ja	päähänsä	asettanut	kruunun.	
Urheana	juomamaisterin	kartturina	toimi	Tino	
Vaskelainen.	Nöyrimmät	kiitokset	hänelle.		
	
Itse	olin	ensimmäisten	joukossa	ilmoittautumassa	
rasti-vahdiksi	ja	järjestimme	Jutan	kanssa	kisaajille	
rastin	teemalla	Flip-a-cup.	Osa	joukkueista	ottivat	
tilan	haltuun	ja	lisäpisteet	rastilta	jo	heti	kättelyssä	
tanssahtelemalla	mankka	kainalossa	baariin	sisään.	
Upeimmista	entranceista	vastasivat	kisan	
voittajajoukkue	sekä	tietenkin	kanatanssin	esittänyt	
LU:n	seniorijoukkue.	Rastivahteina	uppouduimme	
Jutan	kanssa	niin	tiiviisti	myös	ilonpitoon,	että	
taisimme	kirjata	osan	joukkueiden	nimistä	väärin.	
Muistin	virkistämiseksi	pidimme	listaa	puhelimeen,	
mutta	minkäs	teet,	kun	ei	aina	ihan	onnistu.	
Erinomainen	on	hyvän	pahin	vihollinen.	
	
Ilta	päättyi	
fuksivalaan	
RockCafe’n	
yläilmoissa.	
Tilaisuudesta	ei	
juuri	ole	
kuvamateriaalia	–	
ja	hyvä	niin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kanat	
Elli	Kivelä	
	
Kumpi	tuli	ensin,	muna	vai	kana?	Pitääkö	meidän	
olla	trendikkäästi	luomukanoja,	vai	ollaanko	
sittenkin	jotain	ihan	muuta?	Osaako	kukaan	meistä	
edes	tiputanssia?	Painimme	tärkeiden	kysymysten	
äärellä	ennen	syksyn	hauskinta	ja	vaarallisinta	
tapahtumaa,	Kick	Offia!	
					Sanotaan,	että	hyvin	suunniteltu	on	puoliksi	
tehty,	no	eipä	tullut	tehtyä.	Muistimme	tunnollisesti	
ilmoittautua,	mutta	joukkueen	kokoonpano	sekä	
teema	olivat	hämärän	peitossa	aina	viime	hetkeen	
asti.		
					Suurina	eläinten	ystävinä	päädyimmekin	olemaan	
kanoja.	Kyllä,	kanoja.	Juoksimme	ympäri	Riian	
vanhaa	kaupunkia	hyvin	päämäärätietoisesti	baarista	
toiseen,	mutta	kuitenkin	aivan	kuten	päättömät	
kanat.	Herätettiin	aika	paljon	huomiota	myös	
ääntelemällä	kuin	kanat.	Aina	kun	juoksimme	
lapsiperheen	ohi,	äidit	ja	isät	nappasivat	
kullannupuistaan	tiukemmin	kiinni	ja	toivoivat	hiljaa	
mielessään,	etteivät	heidän	lapsensa	päätyisi	
opiskelemaan	Riikaan.	
				Ilta	oli	suuri	menestys,	vaikka	ei	voittoa	
irronnutkaan.	Yllätyimme,	miten	hyvin	lopulta	
pärjäsimme.	Toisaalta,	hyvin	munitut	suklaamunat	
taisivat	olla	oikea	syy	siihen,	miksi	pistesaldomme	
nousi	aivan	uusiin	sfääreihin.	Loppu	hyvin,	kaikki	
hyvin.	
	
	
	

	
	



RiSLO  LAPSUS CAlaMI 2019  13 

 
 

 

TUOHILAMPISEMINAARI 
14.-15.9.2019 
Reetta	Pelkonen	
Kuva:	Iikka	Piiroinen	
	
	
Ambulanssilla	tuohilampiseminaariin	
	
Tämän	 vuoden	 tuohilampiseminaariin	 meitä	
Rislolaisia	osallistui	kolme.	Kaksi	ensihoitajaa,	(Juuso	
Tähkäpää	 ja	 minä)	 sekä	 puheenjohtajamme	 Essi	
Nuutinen.	 Tämän	 vuoden	 koulutusten	 teemana	 oli	
akuuttilääketiede	 ja	 ensihoito.	 Juuso	 oli	 luvannut	
meidät	 esittelemään	 ambulanssia	 koulutuksen	
jälkeen.	Lääketieteen	opiskelijoille	ei	koulussa	kerrota	
juurikaan	mitä	ambulanssi	sisältää,	mutta	tämä	tieto	
voi	 joskus	 tulla	 tarpeeseen,	 joten	 kerronpa	
suurpiirteisesti	tästä	teillekin	lisää.		
Ambulanssin	 varusteet	 riippuvat	 pitkälti	
sairaanhoitopiiristä	(ja	vastuulääkärin	ohjeistuksista),	
mutta	 hoitotason	 ambulansseissa	 on	
valtakunnallisesti	 aika	 lailla	 samanlaiset	 valmiudet	
toimia,	 vaikka	 pientä	 hienosäätöä	 varusteiden	
suhteen	 olisikin.	 cABCDE-protokollan	 mukaisesti	
hoitotason	ambulanssissa	on	välineet	aloittaa	välitön	
hoito	henkeä	uhkaavissa	tilanteissa.	
c=massiivivuodon	 hallinta	 tai	 kaularangan	
tukeminen:	 CAT-kiristyssiteet,	 hemostaattiset	
sidokset,	painesiteet,	kovakaulurit.	
A	ja	B=	ilmatien	hallintaan	ja	hengitykseen	tarvittavat	
välineet:	 Saturaatiomittari,	 stetoskooppi,	
kapnomittarit	 (nenä	 ja	 tavallinen).	
Hapenantovälineet:	 happiviikset,	 maskit,	
varaajamaski,	 ambu,	 ja	 supraglottiset	 välineet	
(laryxmaski,	 I-gel	 tms.)	 nenänielu	 ja	 nielutuubit,	
magillin	 pihdit	 (vierasesine),	 intubaatiosetti	
(video)laryngoskoopilla	 (joillain	 paikkakunnilla	 on	
myös	kirurgisen	ilmatien	tekoon	tarvittavat	välineet).	
Lisäksi	 useampi	 inhalaatio	 (+	 spiramaskit)	 ja	 C-PAP	
(joskus	myös	Bi-PAP	 tai	 hengityskone	esim.	oxyloc).	
Tensio	pneumothoraxin	purkuun	ARS-neula	 tai	muu	
vastaava,	 chest	 seal-sidokset	 (avoimien	
rintakehävammojen	hoitamiseen	 ja	paineilmarinnan	
estämiseen).	
C=	 Verenkiero:	 RR	 mittaus,	 (mahdollisuus	 myös	
arteriapaineen	 mittaukseen,	 mikäli	 arteriakanyyli)	
Syketaajuus	 ja	 EKG,	 Lämmön	mittaus,	 verensokerin	
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mittaus	 I.V	 yhteyden	 avaaminen	 ja	 nesteytyksen	
aloittaminen,	lääkehoito.	
D=	Tajunta:	Kynälamppu,	(lääkehoito).	
E=	 Paljastaminen:	 Vaatesakset/leikkurit,	
lämpöpeitot.	
Lääkehoito	 riippuu	 alueittain,	 mutta	 yleisesti	
hoitotason	 ambulanssissa	 on	 syketaajuutta	 sekä	
verenpainetta	 nostavia	 ja	 laskevia	 lääkkeitä,	
rytmihäiriöiden	 hoitoon	 lääkkeitä,	 kipulääkkeitä	
(parasetamoli	 p.o,	 i.v,	 tulehduskipulääkkeet	 i.v,	 i.m,	
p.o,	 opioidit,	 joskus	 myös	 ketamiini),	
bentsodiatsepiinit	 (kouristelut,	 rauhoittelu,	
kenttäintubaatio),	 pahoinvointilääkkeet,	 kortisoni	
(i.v.,	 p.o.),	 hyytymiseen	 vaikuttavat	 lääkkeet	
(caprilon,	 klexane	 jne.)	 periferiassa	 jopa	
liuotuslääkkeet	 (metalyse	 tms.)	 elvytyksen	
yhteydessä	tietyin	indikaatioin.	Myös	haavaliima	sekä	
tetanus	–	rokote	ovat	paikoin	käytössä.		
Lisäksi	 ambulanssissa	 tai	 esimerkiksi	 yhden	
ensihoitajan	 yksikössä	 voi	 olla	 laaja	 valikoima	
lääkkeitä,	jotka	soveltuvat	hoitamaan	potilaan	kotiin	
esimerkiksi	 p.o	 antibiootit	 ja	 erilaiset	 muut	
pienempiin	 vaivoihin	 tarkoitetut	 valmisteet	 ja	
välineet	 (esim.	 ripulilääkkeet,	 katetrit,	 virtsasticksit,	
nenätamponit	 yms.).	 Tämä	 lisävalikoima	 on	 erittäin	
aluekohtainen.	
Hoitotason	 ensihoitaja	 pystyy	 aloittamaan	
itsenäisesti	lääkityksen	vastuulääkärin	hoito-ohjeiden	
mukaan,	 mutta	 tietyt	 lääkkeet	 ja	 lisäannokset	 on	
konsultoitava	lääkäriltä.	
Nesteet	 ovat	 perusnesteitä	 (500ml-1000ml	 NaCl,	
ringer,	 plasmalyte	 jne.),	 lisäksi	 on	 100ml	 G5%	 (tai	
100ml	 NaCl),	 johon	 tarvittaessa	 tehdään	 infuusiot,	
G10%	 hypoglykemian	 hoitoon.	 (Paikoittain	 myös	
hypertoninen	 keittosuola	 aivovammapotilaiden	
hoitoon).		
Lisäksi	 triage-laukku	 suuronnettumuustilanteita	
varten	 (luokittelu	 ja	 hoito	 primääritriagen	
ohjeistuksen	mukaan),	synnytyssetti,	tuentavälineet:	
tyhjiöpatja	 ja	 lastat,	 rankalauta	 tai	 kauhapaarit	
(evakuaatio),	paarit	ja	kantotuoli,	happipullot	(2x10L	
ja	pikkupullot	2-5L	ja	määrä	yleensä	2),	defibrillaattori	
(jolla	useimmat	mittaukset	otetaan).	Auton	huoltoon	
liittyvät	varusteet.	
Henkilöstön	 suojavarusteet:	 Huomioliivit	 ja	 kypärät,	
suojalasit,	 viiltosuoja/luotiliivit,	 kumihanskat,	 TYVEC	
tai	 muu	 suojavarustus	 (kaasuonnettomuutta	 tms.	
varten),	 taskulamput.	 Lisäksi	 jokaisella	 on	 omat	

henkilökohtaiset	 suojavarusteet	 (työvaatteet,	 takit,	
pipot,	viiltosuojahanskat,	turvakengät).	
	
Esittely	 sujui	 mukavasti	 hilpeissä	 tunnelmissa	 ja	
opiskelijat	 pääsivät	 kokeilemaan	 ambulanssin	
välineitä	 ja	 miltä	 tuntuu	 olla	 potilaana	 esimerkiksi	
tyhjiöpatjalla.	 Moni	 koki	 tämän	 tilaisuuden	
hyödylliseksi	 etenkin	 tulevaisuuden	 potilassiirtoja	
ajatellen.			
Seminaarin	päätyttyä	lähdimme	”hälytysajona”	kohti	
Turun	 lentokenttää.	 ”Häke	 (=hätäkeskus),	 ensihoito	
Varsinais-Suomi	1229	kuljettaa	2x	774D	(heikentynyt	
yleistila,	 kiireetön)	 Turun	 lentokentälle,	 välittömästi	
poistettavaksi	maasta”.		
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HARJAVALTA KOULUTTAA 
27.9.2019 
 
Harjavallan	sairaala	koulutti	meitä	syömishäiriöisistä	
nuorista	nuorisopsykiatrian	erikoislääkärin	Minna	
Wahlmanin	johdolla.	Erinomaisten	
potilastapahtumien	kautta	kävimme	teoriaa	lävitse.	
Syömishäiriö	on	pitkäkestoinen	psykosomaattinen	
sairaus,	joka	rasittaa	koko	perhettä.	Erikoislääkärin	
mukaan	F50.0	Laihuushäiriö	potilaista	useimmat	
ovat	ns.	kympin	tyttöjä,	jotka	harrastavat	
taitoluistelua,	tanssia	ja	muita	esteettisiä	lajeja.	
Kokemuksen	mukaan	päiväosastohoidolla	saadaan	
yhtä	hyviä	tuloksia	kuin	osastohoidossa.		Kuolleisuus	
on	5%	luokkaa.	Ahmimishäiriö	on	yleisin	
epätyypillinen	syömishäiriö	ja	se	aiheuttaa	
huomattavaa	ylipainoa.	Potilailla	BMI	saattaa	olla	yli	
40.	Aikuisista	1,5-3%	sairastaa	bulimiaa.	
Syömishäiriöt	ovat	usein	selviytymiskeinoja	mm.	
ahdistuksen	hallintaan.	Mielenterveystalon	kautta	
löytyy	useita	itsehoito-oppaita.	
	
Lopuksi	tietenkin	söimme	maittavan	päivällisen	ja	
perjantain	kunniaksi,	tietenkin,	joimme	muutaman	
lasin	viiniä.	

 
 
RISLO GOES BIKING 
29.9.2019 

 
RiSLOn	(Tommin	&	Juuson)	johdolla	olisi	päässyt	
sotkemaan	fillareilla	Riian	keskustasta	Jurmalaan.	
Liekö	ketju	tippuneet	syyskuun	tapahtumista	ja	
vaihdelaatikon	olleen	huoltoa	vailla,	sillä	rislolaiset	
olivat	kääntäneet	sankoin	joukoin	sunnuntaiaamun	
ratoksi	kylkeään.	Trip-to-do	ennen	kuin	koulu	
loppuu!	Ensi	kerralla	kypärät	päähän	ja	menovettä	
reppuun	joka	iikka!	Itämeri	on	kylmää	vielä	
syyskuussakin,	joten	verenkierto	kiittää.	

Loka-
kuu	

Orion & 
Mehiläinen  
1.10.2019 
 
Orion	ja	Mehiläinen	tulivat	tuttuun	tapaan	
kestitsemään	ja	kouluttamaan	Rislolaisia	lokakuussa	
Riikaan.	Kandivastaava	Elina	oli	järjestänyt	jatkot	
yläkertaan.	Ilmeisesti	oli	ollut	erittäin	kimaltavaa	ja	
kuplivaa,	ja	surukseni	vietin	itse	migreenissä	
kyseisen	illan	kotona.	Huhu	kertoo,	että	monella	
olikin	ollut	päänsärky	seuraavana	päivänä,	liekö	
myötätunnosta	päätoimittajaa	kohtaan.	
	
RISLON NEITSYTMATKA   
11.-13.10.2019 

Rislon	tapahtumavastaavat	Sintti	ja	Sofia	saivat	
tammi-helmikuussa	tahtonsa	läpi,	ja	järjestivät	
upean	neitsytmatkan	rislolaisille	Tukholmaan.	Sofian	
into	oli	käsin	kosketeltavaa,	kun	he	tämän	idean	
hallituksen	kokoukseen	toivat,	ja	kuka	nyt	Sofialle	
sanoisi	ei.	Neitsytmatkalla	tuskin	kukaan	oli	
ennestään	neitsyt,	ja	epäilen,	että	matkaajista	
kukaan	ensimmäistä	kertaa	Tukholmassakaan	kävi.	
Katkerana	kirjoittelen	raporttia	tapahtumasta,	johon	
en	LU:n	pakollisten	tuntien	vuoksi	päässyt	mukaan,	
koska	en	uskaltanut	riskeerata	poissaololla	Civil	
protection-kurssin	ieskiä,	vaikka	silloin	matkalla	olisi	
ollut	edes	yksi	neitsyt.	Entinen	pääsihteeri	tiesi	
videoraportein	kertoa,	ettei	buffetti	pettänyt,	ja	
sunnuntaina	olo	oli	kamala,	joten	ilmeisesti	hauskaa	
oli	ollut.	Ohessa	muutama	kuva,	harmi	ettei	
verkkolehteen	vielä	ääniviestejä	ja	videoita	saa.	
Hihhi.		
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RISLO GOES HOHTOKEILAUS   
16.10.2019 

Rislo	biffasi	useamman	jäsenen	(kaikki	halukkaat)	
keilaamaan.	Kuka	tekikään	parhaimmat	pisteet?	
Kuka	vieritti	keilapalloa	keimaillein	kuin	Grease	–
elokuvassa	konsanaan.	En	tiedä,	mutta	ilmeisesti	
hauskaa	oli	ollut!	
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RISLO GOES 
SUURLÄHETYSTÖÖN  
23.10.2019 
 
Ilmeisesti	rouva	Riitta	Korpivaara	on	sen	verran	
pitkähermoinen	ihminen,	että	jaksaa	kutsua	
Rislolaisia	kylään	useamman	kerran	vuodessa.	Olen	
itse	aina	ensimmäisten	joukossa	ilmoittautumassa,	
sillä	naapuriin	meno	tuntuu	aina	mukavalta.	Tällä	
kertaa	kutsuttuina	olivat	pääsääntöisesti	fuksit.	Ilta	
aloitettiin	mukavalla	esittäytymiskierroksella,	jossa	
esittelimme	kaikille	vieruskaverimme.	PJ-Essiä	
esitellessäni	kerroin	tietenkin	Essin	myrkystä	viskistä,	
Iiris-koirasta	ja	lähestyvästä	(17.4.)	olevasta	
kolmenkympin	merkkipaalusta.	Suurlähetystössä	on	
aina	tarjolla	erinomaiset	viinit,	mielekästä	
keskustelua	ja	lämminhenkinen	ilmapiiri.	Tässä	vielä	
Suurlähetystön	terveiset:		
	
1.	Käykää	tykkäämässä	heidän	FB-sivustaan,	löytyy	
Suomen	suurlähetystö	Riiassa.	Pysyt	kärryillä	
kaikesta	tiedotuksesta,	myös	erikoistilanteissa.		
2.	Suositeltavaa	tehdä	matkustusilmoitus	Riikaan,	
vaikka	6	vuodeksi.	Saatte	puhelimeenne	
hätätiedotteet	yms.	ja	lähetystöllä	on	mahdollisuus	
ottaa	teihin	yhteyttä,	jos	on	erikoistilanne	päällä	
(esim.	Maximan	katto	sortuu).	Matkustusilmoitus.fi.	
3.	Keväällä	2020	valmistuville	tiedoksi.	Kun	käytte	
vahvistamassa	papereita	keväällä/kesällä	-	
suosittavat	varaamaan	ajan	heille.	4.	Jos	passi	
mennöö	vanhaksi,	niin	kannattaa	hoitaa	Suomessa.	
Sen	saa	heiltäkin,	mutta	maksaa	140€.	
5.	Latvian	henkilökortilla	ei	saa	matkustaa,	koska	
emme	ole	Latvian	kansalaisia.		
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ONNITERVEYS & MEDGROUP   
25.10.2019 
Mira-Julia	Hyyppä	
	
Synkkänä	lokakuisena	iltapäivänä	puhelimeeni	
pilpahtaa	viesti:	”Tervetuloa	Med	Groupin	
koulutusiltaan!”	Teemana	työmahdollisuuksista	
kuulemisen	ohessa	on	Oluen	tai	siiderin	maistelu.		
	
Illan	hämärtyessä	loikin	vanhan	kaupungin	laitamille	
Ala	Bariin.	Ovelta	johtavat	jyrkät	portaat	kellariin.	
Odottavin	mielin	kipitän	alakertaan	ajatellen:	”Jes,	
eka	oluen	maistelu	ikinä!	Tää	on	salee	ihan	LIT!”	
						
Minut	ohjataan	ravintolan	takahuoneeseen,	joka	on	
varattu	meille	tätä	tilaisuutta	varten.	Siellä	odottaa	
iloinen	joukko	Rislolaisia	ja	MedGroupin	edustajat	
sekä	pöydät	notkuen	Ala	barille	tunnusomaisia	beer-
plattereita.	Tuntuu	kuin	olisi	saapunut	maanalaiseen	
taivaaseen.	Eikä	siinä	vielä	kaikki!	
						
MedGroup	aloittaa	esittäytymällä	ja	kertomalla	
kattavista	työmahdollisuuksistaan.	Pienet	
fuksisilmäni	pyörivät	päässä,	kun	tarkkaavaisesti	
tutkin	numeroita,	joita	työ	palkkiokseen	lupailee.	
Uudelleen	motivoituneena	elämään	aloitamme	illan	
pääohjelman,	nimittäin	oluen	maistelun.	Ystävälliset	
tarjoilijattaret	tuovat	ensimmäisen	kierroksen	
pöytään.	Hienostuneesti	ja	aikuismaisesti	
nuuhkaisen	ensimmäistä	maistiaistani,	otan	pienen	
hörpsyn,	mutustelen	sitä	suussa	kuin	vanha	
viinimaistelijakonkari	konsanaan.	AH	miten	
täyteläinen	ja	kurkkua	rapsuttava!		
					
Ilta	etenee	iloisin	rupatteluin	pöytäseurueiden	
kesken.	Tilassa	vallitsee	rento	tunnelma	ja	kaikilla	
vaikuttaa	olevan	erinomaisen	mukavaa.	Ihmisten	
kasvoilta	paistaa	onnellisuus	ja	rentous	kellarin	
lämpimässä	valossa.	Katselen	ympärilleni	ja	totean,	
että	tältä	mahtaa	suomiräppäristä	tuntua	tilipäivänä.	
						
Toinen	kierros	tuodaan	pöytään.	Tällä	kertaa	lasissa	
on	hieman	tummempi	yksilö.	Kolmas,	hitusen	
hedelmäisempi.	Neljäs,	kitkerä?	Viides,	kenties	
vaahtoisa?	Kuudes,	mmm	kyllä	tämä	olut	
varmaankin	on.		
					
	

		
	
	
	
Ilta	loistavassa	seurassa	humpsahtaa	ohi	kuin	siivillä.	
Pian	onkin	aika	matkata	kohti	kotia	virkistyneenä	ja	
venyneenä	odottamaan	seuraavan	viikon	koetuksia.	
Näillä	eväillä	voin	kuitenkin	hyvillä	mielin	sanoa,	että	
kyllä	elämä	on	opiskelijan	parasta	aikaa!	
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SYYSKOKOUS    
29.10.2019 
 
RiSLO:n	sääntömääräinen	syyskokous	järjestettiin	
RSU:n	tiloissa.	Ensimmäistä	kertaa	oli	mahdollisuus	
etäosallistujillakin	äänestää.	Tämä	oli	huippumuutos,	
ja	antoi	jäsenillemme	myös	mahdollisuuden	
kotisohviltaan	osallistua	yhteen	tärkeimmistä	
tapahtumistamme.	Tärkeimpinä	muistutuksina,	että	
valitsimme		ja	vahvistimme	jäsenistöstämme	
jokaiselle	semesterille	semesteri-isännän	tai	-
emännän.	Lisäksi	valitsimme	uuden	hallituksen	
vuodelle	2020.	Onnea	kaikille	luottamustoimistanne!	
	
Tarkemmat	tiedot	löytyvät	syyskokouksen	
pöytäkirjasta.	
	
	
Hallitus	2020	
PJ	Juuso	Tähkäpää	
VPJ	Reetta	Pelkonen	
Pääsihteeri	Laura	Tuomela	
Rahastonhoitaja	Markus	Myllykangas	
SML-edustaja	Emma	Siili	
Tapahtumavastaavat:	Juulia	Yliluoma	&	Meeri	Savela	
Päätoimittaja	Linda	Myllymäki	
Hallituslainen	Elli	Kivelä	
Toiminnantarkastaja	Susanna	Suomalainen	
	
Semesteri-isännät	ja	–emännät:	
2019	syksy	Sinikka	Karjalainen	
2019	kevät	Minttu	Hyyppä	
2018	syksy	Iida	Lagerroos	
2018	kevät	Juulia	Yliluoma	
2017	syksy	Lassi	Haaramäki	
2017	kevät	Aleksanda	Saltychev	
2016	syksy	Meeri	Savela	
2016	kevät	Sofia	Miettinen	
2015	syksy	Venla	Hyttinen	
2015	kevät	Tuomas	Toukomaa	
2014	syksy	Martta	Karinen	
	
	
	
	
	
	
 

KANDIAISET    
26.10.2019 
Pihla	Suominen	
	
26.10	juhlittiin	syksyn	2017	fuksien	kandiaisia	Avalon	
hotellissa.	Tunnelma	oli	katossa,	kun	kahdesta	
ensimmäisestä	lukuvuodesta	selvinneet	saivat	
rintaansa	nimikyltit,	joissa	hohtaa	kirkkaana	
”lääketieteen	kandidaatti”,	tai	vaihtoehtoisesti	
”hammaslääketieteen	kandidaatti”.	Vaikkei	tämä	
titteli	tuonut	mukanaan	mainetta,	kunniaa	tai	
lisäauktoriteettia,	pönkitti	se	huomattavasti	
itsetuntoamme.	Voittekin	tunnistaa	5.	semesterin	
opiskelijan	hieman	kohentuneesta	ryhdistä	ja	
kepeästä	askelluksesta.		
Illan	viralliseen	ohjelmaan	kuului	nimikylttien	jaon	
lisäksi	Rislon	puheenjohtajan	Essi	Nuutisen	puhe,	
sekä	hänen	kandeille	osoittama	laulunsa.	Meillä	oli	
myös	kunnia	saada	paikalle	sulosointuja	kitaransa	
kanssa	esittänyt	Daro.	Mies	ja	kitara	ei	varmasti	
jättänyt	ketään	kylmäksi!	
Avalon	hotellissa	järjestettyjen	virallisuuksien	
jälkeen	matka	jatkui	vanhan	kaupungin	sykkeeseen.	
Jatkoilta	löytyy	varmasti	jos	jonkinlaista	tarinaa,	
mutta	yksityisyyden	nimissä	sallittakoon	meille	
sanonta	”What	happens	in	Riga,	stays	in	Riga”.	
Onnea	vielä	kaikille	kandeille	ja	rentouttavaa	
joululomaa!	
 
 
 
 
TERVEYSTALO    
31.10.2019 
 
Terveystalo	kandivastaava	kutsui	Rislolaiset	
Radissonin	hotelliin	kouluttautumaan	ja	syömään.	
Illan	ehdottomasti	parhaimpana	antina	(kalojen	
lisäksi)	oli	ylilääkäri,	LT,	akuutti-	ja	yleislääketieteen	
erikoislääkäri	Jarmo	Kantosen	koulutus.	Teemana	oli	
tajuton	potilas,	ja	saimme	elintärkeitä	neuvoja,	
miten	tajuttoman	potilaan	hoitoa	aloitetaan	ja	
kuinka	siitä	selvitään.	Kiitos	mainiosta	illasta!	
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Marras        
kuu 
 
MOVEMBER 
1.-30.11.2019 
Niilo	Savolainen	

Suudelma	ilman	viiksiä	on	kuin	muna	ilman	suolaa”	
-Espanjalainen	sananlasku	

Marraskuun	 alussa	 haastoin	 Rislo:n	 miehet	
kasvattamaan	 viikset	 ja	 postaamaan	 kuvan	 kuun	
lopussa	 Facebookin	 Rislo	 Talk	 -ryhmään.	 Lupasin	
lahjoittaa	 syöpäsäätiölle	 yhtä	 monta	 euroa	 kuin	
viiksikuvia	 löytyy	 kuun	 viimeinen	 päivä,	 eli	 yhden	
euron	 per	 viikset.	 Kuvia	 viiksistä	 tuli	 lopulta	 19	
kappaletta	 ja	 omavaltaisesti	 diktaattorin	 elkein	
postasin	 ihan	 vain	 omahyväisyyttäni	 itsestäni	 kaksi	
kuvaa,	joten	lopulta	lahjoitus	syöpäsäätiölle	oli	20€.	

Ajatuksen	 Movember-haasteesta	 sain	
Teatterikärpäsen	 puraisuja	 -blogia	 kirjoittavalta	
hyvältä	ystävältäni,	hän	tekee	joka	vuosi	samanlaisen	
haasteen	omalla	Facebook	seinällään.	Olen	joka	vuosi	
postannut	hänelle	viiksikuvan	itsestäni.	Tänä	vuonna	
ajattelin	 laittaa	 hyvän	 kiertämään	 ja	 tehdä	
samanlaisen	 haasteen	 Rislo:n	 miesoletetuille	
Movember	on	alun	perin	kansainvälinen,	Australiassa	
2003	 perustettu	 hyväntekeväisyyskampanja,	 johon	
osallistuvat	 miehet	 kasvattavat	 itselleen	 viikset	
marraskuun	 ajaksi.	 Kampanjan	 tarkoituksena	 on	
kerätä	 varoja	 ja	 lisätä	 tietoisuutta	 miesten	
terveysongelmista	 kuten	 eturauhassyövästä.	
Nykyään	 se	 on	 kuitenkin	 tavaramerkki,	 joten	
mieluummin	 tein	 oman	 haasteen	 ja	 suoran	
lahjoituksen	syöpäsäätiölle.		

	
Kiitoksia	osallistujille!	
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LSD-SITSIT 
8.11.2019 
Juulia	Yläluoma	
	
Marraskuussa	oli	underground-teemaiset	LSD-sitsit,	
eli	limu-,	sipsi&dippi-	sitsit	ja	itse	ajauduin	vähän	
puolivahingossa	laulunjohtaksi	sitseille.	Piti	muka	
opiskella	ja	olla	viikonloppu	alkoholiton,	mutta	miten	
voisinkaan	sanoa	sitseille	ei;	RAKASTAN	sitsaamista!		
	
Ihanan	sitsiemännän	Viivin	kanssa	käytiin	sushilla	
viikkoa	ennen	sitsejä	ja	aloiteltiin	suunnittelu.		
Sitsien	kieli	oli	englanti,	joten	keksittiin	lisää	
englanninkielisiä	lauluja	jo	olemassa	olevien	lisäksi,	
mietittiin	menu	etukäteen	ja	erilaisia	tehtäviä	ja	
rangaistuksia	sitseille.	Aloin	olla	todella	fiiliksissä	
tässä	vaiheessa!		
	
Sitsipäivänä	ostettiin	noin	puolet	ostoskeskus	
Olimpian	Hyper	Rimistä	ja	Alko	Outletista	tyhjiksi	ja	
kiroten	ja	nauraen	hikisinä	kannettiin	kymmeniä	
kiloja	viinaa	ja	vihanneksia	pitkin	poikin.	Olin	
maailman	kiitollisin	halvoista	taksien	hinnoista	
Riiassa	ja	suhautettiin	Yandexilla	mun	luokse	
leipomaan	mokkapaloja	jälkkäriksi	sitseille	ja	
tekemään	vielä	paikkakortteja.		
	
LSD-sitsit	pidettiin	upeassa	Kalnciema	Kvartalissa	ja	
vielä	upeammat	Henna	ja	Markus	tulivat	auttamaan	
meitä	ja	toimivat	illan	tarjoilijoina	tehden	mieletöntä	
työtä!	Ihmiset	olivat	pukeutuneet	kekseliäisiin	UG-
asuihin	ja	illan	aikana	päästiinkin	stailaamaan	asuista	
vielä	spessumpia	rangaistusten	aikana.		Fiilis	oli	
katossa	alusta	loppuun	asti,	limua	ei	paljon	juotu,	
mutta	kaljaa,	siideriä	ja	viinaa	sitäkin	enemmän,	
sitsilauluilla	laulettiin	(huudettiin)	äänet	käheäksi	ja	
välissä	sitten	kaadettiin	vettä	väkevämpää	kurkusta	
alas	niin	kaunista	lurauttelua	pystyi	jatkamaan	
tuntikausia.	
	
Moni	ulkomaalaisista	sitsaajista	sitsasi	ensimmäistä	
kertaa	ja	ilta	oli	heille	selkeästi	ikimuistoinen!	
Suomalaiset	tottakai	näyttivät	erinomaista	
esimerkkiä	ja	häikäilemättömästi	heittäytyivät	
(häpäisivät	itsensä)	kaikkien	edessä,	niin	kenenkään	
ei	tarvinnut	ujostella	tai	jännittää.	Olen	ylpeä	
kaikista	osallistuneista,	tunnelma	oli	ihanan	rento	ja	
hauska	koko	illan!	Kiitos.	
	
Nähdäänhän	helmikuun	sitseillä?!	
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DocVentures  
KARJALA BARISSA  
3. & 10.11.2019 
 
Tapahtumatoimikunta	kokosi	jäsenistöä	Karjala	
Bariin	katsomaan	yhdessä	telkkaria.	Dokumentteja	
katsottiin	tiistai-iltaisin.	Ensimmäisenä	näimme	
Miehiä	ja	poikia,	joka	kertoo	suomalaisista	isistä,	
miehistä	ja	pojista	–	sekä	heidän	rakkaudestaan,	
toiveistaan	ja	elämänmenostaan.	Toisena	tiistaina	
nähtiin	DocVenturesin	dokumentti	Suomen	
kuuluisimmasta	hypnotisoijasta	Oliver	Hawkista,	joka	
sivusi	myös	kuumana	porisevaa	keskustelua	
nykypäivän	ihmeparantajista	(esimerkiksi	Maria	
Nordinista).		
 
 

MESTARIT & KISÄLLIT  
23.11.2019 
 
Syksyn	odotetuin	tapahtuma	–	mestarit	ja	kisällit.		
RiSLO	on	ollut	onnekas,	että	meillä	on	ollut	ilo	ja	
kunnia	saada	vuosi	toisensa	jälkeen	upeita	puhujia,	
mestareita,	kouluttamaan	tiedonjanoista	
jäsenistöämme.	Alansa	huippuja	ja	vain	meitä	
varten.	
	
Tänä	vuonna	sisätautista	medisiinaa	edusti	el	Hannu	
Nuutinen,	jonka	erikoisalaa	ovat	haavainen	koliitti	ja	
Chronin	tauti.	Saimme	mainion	luennon	näistä	
taudeista	ja	työpajassa	pääsimme	jokainen	
vuorollamme	kokeilemaan	mestarin	ohjauksessa	
kolonoskopiaa.		
	
Tehohoidon	ja	anestesian	ylilääkäri	Seija	Alila,	joka	
piti	erinomaisen	luennon	sepsiksestä,	tuosta	
paholaisesta,	jota	kaikki	pelkäämme.	Klinikan	
workshopissa	intuboitiin	suun	ja	nenän	kautta	sekä	
tehtiin	lumbaalipunktioita.		
	
Kaukaa	Kreikasta	tai	Etelä-Afrikasta	saimme	
himoitun	traumakirurgin	el	Elias	Degianniksiksen	
esittelemään	hätä-torakotomian,	joka	on	
modaliteetti,	jonka	kaikki	traumakirurgit	haluaisivat	
osata.	Workshopissa	laitoimme	pleuradreenin	
metsässä	haavoittuneelle	ystävälle.	
	
Preklinikan	pajoissa	opiskelijaseniorit	opettivat	
nuoremmilleen	neurostatuksen	tekoa,	suturointia	ja	
elvytystä.	Kiitos	kaikille	ahkerile	senioreille	jotka	
nuorempiaan	näissä	opettivat.		
	
Jatkoilimme	Cetri	Balti	Kreklissä.	Tämä	yökerho	oli	
minulle	täysin	uusi	–	tosin	enhän	minä	ikinä	missään	
juuri	käy.	Mutta	silloin	kun	käyn,	Hesari	on	yleensä	jo	
jaettu,	kun	pääsen	kotiin.	Täällä	Riiassa	tietää	
menneen	pitkäksi,	kun	saapuu	kotiin	MAximan	
aukeamisen	aikaan.	
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PIHLAJALINNA Ja MEDIAPU 
29.11.2019 
	
Pihlis	vei	meidät	upeaan	Garageen	nauttimaan	
hyvistä	viineistä.	Illan	mittaan	keskusteltiin	
kokemuksista	heidän	organiseeraamista	
työpaikoista.	En	kuullut	kuin	positiivisia	kokemuksia.	
Ilta	jatkui	Skyline	barissa,	ja	sieltä	ilmeisemmin	
jatkojen	jatkojen	jatkoille	kollegojen	Instagram-
storyjen	perusteella.	Itse	olin	vanha	ja	väsynyt,	ja	
painelin	Minnan	kanssa	aikaisemmin	kotiin	pizzan	
ääreen.	
	
	
	
	
	
	

SML-LIITTOKOKOUS  
11/2019 
	
SML-liittokokous	pidettiin	tänä	vuonna	
marraskuussa	ja	tällä	kertaa	Kuopiossa,	koska	noh,	
onhan	se	keskellä	kaikkea.	Mahdottomin	paikka	
muuten	Riiasta	matkustaa,	ja	kalliiksi	kävi.	
Edustajistomme	kuitenkin	lähti	opiskelijabudjetilla,	
ja	viettivät	yönsä	ajaen	Niilon	muorin	pois	kotoaan.	
Kaikkea	ne	äidit	tekevätkään	aikuisten	lastensa	
eteen.	
	
Ilmeisesti	hauskaa	on	ollut,	koska	kukaan	ei	tästä	
eventistä	uskaltanut	kirjoittaa	sanaakaan.		
	
Onnea	uudelle	SML-edustajallemme	Emma	Siilille	–	
girl	power!!

 
JOULU
KUU
 
PIKKUJOULUT  
7.12.2019 
Iida	Lagerroos	
	
RiSLO	goes	Satiksme	-	PRE-CHRISTMAS	PARTY	
TRAM	
	
Vuoden	2019	pikkujoulut	juhlittiin	ratikassa!	
RiSLOn	Party	tram	starttasi	lauantaina	7.12.	klo	
20	pikku-Moskovasta	ja	suuntasi	kohti	vanhaa	
kaupunkia.	Ensimmäiset	juhlijat	pääsivät	kyytiin	
klo	20.12	Pragas	ielan	pysäkiltä	Stockmannin	
nurkalta.	Juhlaratikka	jatkoi	matkaansa	läpi	
vanhan	kaupungin	ja	se	saatiinkin	hetkessä	
täyteen	pysäkeillä	innokkaasti	odottelevilla	
rislolaisilla.	Tämän	vuoden	pikkujouluihin	
ostettin	lippuja	huikeat	110	kappaletta!		
	
	
Tunnelma	oli	varsin	tiivis,	mutta	sitäkin	
parempi!	

	
Tramissa	juhlittiin	kahdessa	eri	vaunussa.	
Ensimmäinen	vaunu	tarjosi	juhlijoille	
joulutunnelmaa	joulumusiikin	kera,	saimme	
nauttia	myös	livemusiikista	Juulia	Yliluoman	ja		
Niilo	Savolaisen	toimesta.	Suolaista	ja	makeaa	
syötävää	oli	tarjolla	jouluboolin	kera.	Illan	
aikana	saimme	kyytiin	myös	joulupukin,	joka	
kovasti	yritti	viihdyttää	pikkujoulukansaa	
hieman	hakusessa	olevalla	suomenkielellä.	Pukki	
tarjoili	kilteille	ja	tuhmille	tytöille	sekä	pojille	
hieman	polka	grisillä	maustettua	kossua	sekä	
suklaanamuja.	
	
Toisessa	vaunussa	peto	oli	irti!	Kakkosvaunu	
toimi	niin	sanottuna	bilevaununa,	jossa	
bailaaminen	oli	enemmän	kuin	sallittu.	
	
Party	tram	kulki	ympäri	Riikaa	kolmen	tunnin	
ajan.	Pysäkeillä	oli	mahdollista	vaihtaa	vaunua	
niin	halutessaan.	Pysäkkiaikataulut	oli	ilmoitettu	
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etukäteen,	mutta	tramin	kulkua	oli	mahdollista	
seurata	myös	livenä.	Kuljettajanamme	toimi	
aivan	ihana	Ilze!	
	
Ajelun	jälkeen	rislolaiset	suuntasivat	jatkoille	
Kalku	ielalle	(House	12),	jossa	ahkerimmat	
juhlivat	aamuun	asti.	
	

Tämän	vuoden	pikkujouluista	oli	
järjestelyvastuussa	ensimmäistä	kertaa	toisen	
vuosikurssin	semmaemännät.	Iso	kiitos	Juulialle	
onnistuneesta	yhteistyöstä!	Kiitos	myös	
koristelu-	ja	siivousavusta	upealle	
pikkujoulutiimillemme.	Kiitos	rislolaiset	
kiinnostuneisuudesta	tapahtumaa	kohtaan!	
	

	
	
SML-edustajan terveiset  
Juuso	Tähkäpää	
	
Suomen	medisiinariliitto,	vuoden	2019	kooste	
	
Suomen	medisiinariliiton	(SML)	hallitus	
kokoontui	13	kertaa,	joista	suurin	osa	
etäkokouksia.	Työvaliokunta	(jossa	
allekirjoittanut	myös	toimi)	piti	lisäksi	5	kertaa	
etäkokouksen	jossa	valmisteltiin	erilaisia	
hallituksen	työvaliokunnalle	delegoimia	töitä,	
kuten	lausuntoja	ja	kannanottoja	liittyen	
erikoistumisuudistukseen,	ns.	SORA-
lainsäädäntöön	sekä	koulutuspaikkojen	
kaavailtuun	lisäämiseen.SML:n	liittokokoukset	
pidettiin	keväällä	Tampereella	ja	syksyllä	
Kuopiossa.	Liittokokouksissa	vietiin	läpi	SML:n	
sääntöuudistusta	joka	tarvitsee	vielä	toisen	
hyäkvysnnän	kevätliittokokouksessa	2020.	
Sääntöuudistus	korjaa	joitain	teknisiä	virheitä	
säännöissä	ja	mahdollistaa	paremmin	
aikatauluihin	sopivat	liittokokousten	
ajankohdat.	Kevätliittokokouksessa	
tavanomaisten	asioiden	lisäksi	hyväksyttiin	
SML:n	jäseneksi	ViSLO	-	Vilnan	Suomalaiset	
Lääketieteen	Opiskelijat	ry	ja	käynnistettiin	
SML:n	näkyvyysprojekti	jonka	oleellisimpana	
osana	on	nettisivujen	uudistaminen.	
Syysliittokokouksessa	käsiteltiin	SML:n	
linjapaperiin	tehtyjä	päivityksiä	ja	valittiin	
vuoden	opetusteko	(KNK-kurssi	ja	sen	
innovatiivinen	kehittäminen,	Oulun	yliopisto)	ja	
vuoden	työpaikka	(Kauhavan	terveyskeskus)	-
palkintojen	saajat.		
Edellä	mainittujen	lisäksi	SML	muun	muassa	
julkaisi	Kandin	työoppaan	(entinen	mini-VES),	
edisti	kandien	näkyvyyttä	Duodecimin	vaaleissa,	
järjestää	50-vuotisjuhlat,	toteutti	
opiskelijakyselyn	yhdessä	Lääkäriliiton	kanssa,	
järjesti	Kandi-innovaatiokisan	ja	organisoi	
Tuohilampiseminaarin.	

	
https://www.suomenmedisiinariliitto.fi/	
https://www.suomenmedisiinariliitto.fi/tyoelam
a/kandintyoopas2019/	
https://www.suomenmedisiinariliitto.fi/koulutu
s-ja-edunvalvonta/kannanotto3-19/	
	
	
	
VIERASKYNÄ  
15.12.2019 
Miikka	Laurasvaara		
7.	semesteri,	RSU	
	
Latviassa	vaihto-opintoja	suorittava	
suomalainen	Liettuasta	
	
Et	välttämättä	kärsi	dysleksiasta,	vaikka	otsikko	
olisikin	ensilukemalla	hautautunut	korteksin	
syövereihin,	sen	verran	erikoinen	ja	harvinainen	
tausta	on	tulla	Vilnasta	vaihtoon	Riikaan	
Suomen	passilla.	Törmään	kolmeen	
kysymykseen,	jotka	toistuvat	kysyjältä	toiselle.		
Kolmanneksi	yleisin	kysymys:	”Why	did	you	
come	to	Riga	for	an	Erasmus	year?”.	Tämä	on	
erityisen	suosittu	kysymys	sekaryhmissä	
opiskelevien	latvialaisten	keskuudessa.	Entisenä	
ekonomina	ja	tulevana	lääkärinä	vastaan,	että	
tulin	ensisijaisesti	rahan	ja	toissijaisesti	
erinomaisen	kurssitarjonnan	perässä.	Toisin	
kuin	kauppiksessa,	jossa	vaihto-opintojen	
sisällöllä	ei	ollut	merkitystä,	ja	missä	porukka	
saattoi	lähteä	Malesiaan	dokaamaan	puoleksi	
vuodeksi,	lääkisvaihdossa	pitää	saada	
mahdollisimman	paljon	oman	yliopiston	opinto-
ohjelman	kursseja	vastaavia	opintosuorituksia	
kasaan,	etenkin	jos	Valviran	kandiluvat	
kiinnostavat.	RSU:lla	kurssitarjonta	on	lähes	
identtinen	Vilnan	yliopiston	4.vuoden	
ohjelmaan	nähden.	Raha	liittyy	tähän	siten,	että	
Erasmus-vaihdosta	maksetaan	verovapaata	
Erasmus-apurahaa,	joka	Latvian	hintatason	
maassa	on	koko	vuodelta	reilu	4	000	euroa.	
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Lisäksi	viikoittain	Helsinkiin	matkustavana	saan	
koko	vuodelta	yli	2	000	euron	säästöt	
halvempien	lentolippujen	muodossa.	
Yhteenlaskettuna	kuittaan	näillä	lähes	vuoden	

lukuvuosimaksut	Vilnassa.	Lisäksi	RiSLO:n	
liitännäisjäsenenä	ja	RSU:n	rejectinä	vm.	2016	
on	ollut	mielenkiintoista	nähdä,	mistä	jäin	paitsi.	
On	ollut	mahtavaa	opiskella	yliopistossa,	

jossa	suomea	kuulee	enemmän	kuin	saksaa.	
Olen	todellakin	viihtynyt.	Elämä	on	myös	tehty	
helpoksi,	kun	Erasmus-koordinaattorit	tekevät	
ennen	semesterin	alkua	valmiin	lukujärjestyksen	
molempien	yliopistojen	hyväksymän	
kurssisuunnitelman	pohjalta.	Toistaiseksi	minut	
on	laitettu	jokaiselle	kurssille	eri	ryhmään,	mikä	
tarjoaa	mahdollisuuden	tutustua	erilaisiin	
ryhmädynamiikkoihin.		
Toiseksi	yleisin	kysymys	tulee	usein	
suomalaisilta.	”Millaista	Vilnassa	on	Riikaan	
verrattuna?”	Koulun	puolesta	en	osaa	vastata,	
koska	myös	Vilnassa	opintojen	luonne	muuttuu	
täysin	7.	semesterillä,	jolloin	clinical	rotationit	
alkavat	RSU:n	tapaan	(olen	itse	nyt	
seiskasemmalla).	Vertailu	ei	tässä	vaiheessa	
opintoja	ole	mielekästä.	Sovitaan,	että	kirjoitan	
Lapsus	Calamiin	analyysin	vitosvuoden	jälkeen,	

kun	olen	ollut	klinikassa	myös	Vilnan	päässä.	
Kaupunkina	tykkään	Riiasta	enemmän,	koska	se	
on	Vilnaa	huomattavasti	isompi	ja	tekemistä	
löytyy	paljon,	paljon	enemmän.	Julkisen	
liikenteen	verkosto	on	kattavampi	ja	kalusto	
modernimpaa.	Parasta	on	kuitenkin	latvialaisten	
avoimempi	asenne	ulkopaikkakuntalaisia	
kohtaan,	eikä	edes	sairaalan	narikkamummolle	
tuota	nikottelua	palvella	englanniksi.	Ehkä	tämä	
johtuu	ulkomaalaisten	suuremmasta	määrästä	
tai	merkittävämmästä	venäläisvähemmistöstä	–	
vieraisiin	on	totuttu.	Vilnan	etuja	puolestaan	
ovat	halvempi	hintataso	ja	kehittyneempi	
ravintola-	ja	kahvilakulttuuri.		
Se	yleisin	kysymys	tuleekin	sitten	olemaan	”Hey	
Miikka,	how	was	it	in	Riga	–	was	it	very	
different?”	Stay	tuned…
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