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Lopussa	kiitos	seisoo

Se	oli	siinä	rakkaat	RiSLOlaiset.	Lukuvuosi	tullut	
päätökseen	ja	suurimmalla	osalla	tenttikaudet	
joko	parhaimmillaan	käynnissä	tai	taputeltu.	
RSU:n opiskelijoilla	kaksipäiväinen	State	exam
on	niin	ikään	saatu	kunnialla	päätökseen.	Ja	
ilokseni	voin	todeta	kuuluvani	siihen	porukkaan,	
joka	valmistuu	helmikuussa	2022.

Viimeinen	vuosi	lääkiksessä on	ollut	itselleni	
varsin	stressaava,	mutta	samalla	hyvin	
opettavainen.	On	päässyt	LK5:na	opettelemaan	
vastuunottoa	ja	päätöksentekoa	lääkärin	
kesäsijaisena.	Thesiskin tuli	jossain	paniikissa	
kirjoitettua	syksyn	aikana	ja	ainakin	tuli	
todettua,	miten	sitä	ei kannata	tehdä.	Itse	State	
Examiin onneksi	valmistautuminen	oli	
paremmalla	tolalla	(eli	omista	virheistä	oli	
jälleen	calcaneuksen kautta	opittu).

Viimeinen	vuosi	on	myös	pakottanut	katsomaan	
taaksepäin,	kun	on	kerrannut	ihmisen	perus	
fysiologiaa,	patologiaa	ja	morfologiaa.	
Ortopedian	kertaaminen	toi	mieleen	sen	
suullisen	loppu-tentin,	jossa	kovaääninen	
lehmäkellon	kalkatus	kertoi,	kun	piti	siirtyä	
examin seuraavaan	osaan	uuden	ihmisen	
tentattavaksi.	Muistin	ne	täyteen	ahdetut	
minibussimatkat	ympäri	Riikaa	ja	sen	stressin,	
ehdinkö	hypätä	bussista	ulos	oikealla	pysäkillä,	
jos	olen	jumissa	aivan	bussin	perällä.	Huomaan	
myös	yhä	uudestaan	ja	uudestaan	lausuvani	
sanan	”determine”	väärin,	koska	se,	miten	
Professori	Rumaka sanan	aina	lausui	video-
luennoillaan,	on	porautunut	tiukasti	aivoihini.	

Viimeiset	pari	vuotta	on-off Zoomia	ja	
lähiopetusta	ovat	olleet	rankat.	Olen	kaivannut	
normaalia	lähiopetusta,	niitä	kamalia,	täyteen	
ahdettuja	minibussimatkoja	ja	oikean	
luokkahuoneen	etsimistä	sairaalassa,	jossa	ei	ole	
koskaan	aikaisemmin	edes	käynyt.	Olen	
kaivannut	jopa	niitä	kiusallisia	hetkiä,	kun	on	
yrittänyt	saada	huonon	latvian	ja	pantomiimin	
kanssa	kokoon	kunnon	anamneesia… kun	potilas	
itse	puhuu	pelkästään	venäjää.	

Kaikesta	koronasta	ja	etäilystä huolimatta,	
päällimmäisenä	tunteena	on	kuitenkin	
kiitollisuus.	Hetkeäkään	en	vaihtaisi,	vaikka	
mitään	en	myöskään	tekisi	enää	uudestaan	
(especially you,	4th	semester,	never again).	
Nämä	ovat	olleet	elämäni	opettavaisimmat	kuusi	
vuotta	ja	huomaan	kasvaneeni	paljon	niiden	
aikana.	

Nyt	on	aika	sanoa	kiitos	ja	jatkaa	eteenpäin	kohti	
uusia	haasteita.	Opiskelu	ja	oppiminen	ei	
todellakaan	lopu	tähän,	mutta	ainakin	tästä	
eteenpäin	saa	ohjata	energiansa	aiheisiin,	jotka	
ovat	itselleen	sydäntä	lähellä.

Vielä	viimeisen	kerran,	RiSLOn päätoimittajana,	
entisenä	PJ:nä,	tulevana	alumnina	ja	ennen	
kaikkea	kollegana,	haluan	sanoa	kaikille	lukijoille	
ja	tukijoille:	kiitos.

Pitäkää	RiSLOn lippu	jatkossakin	korkealla,	
opiskelkaa	ahkerasti	(ei	examia vaan	itseänne	
varten)	ja	pitäkää	toinen	toisistanne	huolta.	
Toivottavasti	törmätään	joskus	työelämässä!

Puss	och	kram,
Essi	Nuutinen



PUHEENJOHTAJAN	TERVEISET
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Kiitän	puolestani	kaikkia	hallituksen	2021	
jäseniä,	toimikuntia	sekä	muita	RiSLO ry:n	
toimintaan	osallistuneita	hyvin	tehdystä	työstä.	
Kiitän	jäseniä	siitä,	että	olette	pysyneet	
toiveikkaina	tänäkin	vuonna	jolloin	
koronarajoitukset	ovat	jälleen	hiertäneet	
mahdollisuuksia	tavata,	kouluttautua	ja	juhlia	
kasvokkain.	Iso	kiitos	yhteistyökumppaneille	
hyvin	sujuneesta	yhteistyöstä.	Kiitos	kuuluu	
teille	kaikille	ja	juuri	sinulle!

Toivotan	avoimin	mielin	ja	sydämin	uuden	
hallituksen	jatkamaan	juuri	kymmenen	vuotta	
haalittua	RiSLO-perintöä.

Kaikille	teille	toimeliasta	ja	antoisaa	alkanutta	
vuotta	2022.	Paljon	tsemppiä	ja	jaksamista	
tuleviin	koitoksiin!

Elina	Hirvonen,	
puheenjohtaja	2021	

Arvon	lukija,

pysähdyit	juuri	lukemaan	mietteitäni	menneestä	
vuodesta	ja	ehkäpä	se	saa	myös	sinut	pohtimaan	
omaa	kulunutta	vuottasi.	RiSLO:n vuosi	2021	
sisälsi	muun	muassa	paljon	etätapahtumia,	joista	
mainittakoon	Baltia-koulutus,	
hyväntekeväisyystempauksia	liikunta	ja	
Movember-tapahtumien	muodossa,	pari	
lähitapahtumaa	joista	merkittävimpänä	
varmastikin	syksyllä	pidetyt	fuksisitsit	(!)	sekä	
saimme	verkkosivu-uudistuksen	käynnistettyä,	
haalarit	jälleen	kerran	uusille	opiskelijoillemme	
ja	päivitimme	RiSLO:n laulukirjat.	Hallitus	piti	
tiivistä	yhteistyötä	Suomen	Medisiinariliiton	ja	
Lääkäriliiton	sekä	muiden	
yhteistyökumppaneiden	kanssa.	Teimme	
opiskelijoiden	edunvalvontatyötä	sekä	
edustimme	kandiseuraamme	erilaisissa	
tapahtumissa.	

Itselläni	vuosi	2021	oli	varsinainen	koettelemus.	
Vuoteeni	mahtui	muun	muassa	kolme	muuttoa	
(joista	yhtenä	muutto	Riiasta),	kevään	13	
examia,	koulun	ja	työn	yhteensovittamista,	
hallitustehtävät,	11.semesterin	harjoittelujaksot	
Suomessa	sekä	monen	monta	muuta	asiaa.	
Joulukuussa	olin	aivan	naatti!	Onnekseni	kaikki	
näistä	johtaa	kuitenkin	kohti	sitä	suurta	
haavetta,	eli	lääkäriksi	valmistumista	joka	
kohdalleni	saapuu	jo	kesäkuussa	2022.	State	
exam here we come!



SML	TERVEISET
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Nykyisestä	tilanteesta	johtuen	SML	hallitus	pääsi	
kokoustamaan	koko	vuoden	aikana	vain	kaksi	
kertaa.	Nämä	vähäiset	tapaamiset	kuluneen	
vuoden	aikana	ovat	kuitenkin	osoittaneet	sen,	
kuinka	helposti	unohdamme,	miten	tärkeää	on	
ihmisten	tapaaminen	paikan	päällä.	Lisäksi	
tapahtumat	olivat	hyvä	muistutus	suhteiden	
luomisesta	ja	tulevien	kollegojen	tapaamisesta.	
Toivon	suuresti,	että	tilanne	paranee	ja	tuleva	
SML:n hallitus	pääsee	näkemään	toisiaan	
useammin.

Rauhallista	loppuvuotta	kaikille!

Ps.	Kannanotot,	palkitut	ja	muut	ajankohtaiset	
asiat	pääset	lukemaan	osoitteesta
www.medisiinariliitto.fi

Loppuvuoden	2021	kuulumiset
Jaakko	Kataja,	SML-edustaja	2021

Heippa	kaikki!

SML:n hallitusvuosi	2021	alkaa	olla	paketissa	ja	
vuoteen	onkin	mahtunut	paljon!	Kuluneesta	
syyslukukaudesta	tärkeimpinä	nostoina	haluan	
tuoda	esiin	Turussa	20.–21.11.	järjestetyn	
syysliittokokouksen,	liiton	kannanotot	
tieteellisestä	tutkimuksesta	ja	vastuullisista	
opiskelijoiden	rekrytoinneista,	ensi	kertaa	
järjestetyn	Ulkomaaprojektin	sekä	Vuoden	
työpaikka- ja	Kandiystävällinen	terveyskeskus	-
valinnat.

Syysliittokokous	Turussa	paikan	päällä	oli	upea	ja	
mieleenpainuva	kokemus.	Oli	mahtavaa	päästä	
näkemään,	kuinka	Suomessa	ja	ulkomailla	
opiskelevat	medisiinarit	olivat	kokoontuneet	
päättämään	yhteisistä	tärkeistä	asioista.	
Tärkeimpänä	asiana	liittokokouksessa	valittiin	
uusi	Medisiinariliiton	hallitus	vuodelle	2022	ja	
mikä	kokenut	hallitus	liitolla	onkaan	ensi	
kaudella!	Kokouksessa	myönnettiin	
ansiomerkkejä	ansioituneille	medisiinareille	
heidän	tekemänsä	työn	johdosta.	Lisäksi	
liittokokous	valitsi	Vuoden	työpaikaksi	2021	
Kankaanpään	terveyskeskuksen	ja	
Kandiystävällisen	terveyskeskuksen	tunnustus	
myönnettiin	yhteensä	32	eri	toimipisteelle.

23.10.	SML	järjesti	ensi	kertaa	
Ulkomaaprojektin,	jonka	tarkoituksena	on	tuoda	
yhteen	ulkomailla	opiskelevia	medisiinareita.	
Tapahtumaan	osallistui	hyvä	määrä	opiskelijoita	
ja	kerätyn	palautteen	avulla	sitä	on	hyvä	lähteä	
kehittämään	eteenpäin.	Toivottavasti	tämä	
projekti	ottaa	tuulta	alleen	ja	siitä	saadaan	
vuosittain	toistuva	tapahtuma!



HALLITUS	2022	ESITTÄYTYY
Puheenjohtaja
Jaakko	Kataja

Moikka kaikille!

Olen	Jaakko	Kataja	ja	toimin	kaudella	2022	
RiSLO ry:n	hallituksen	puheenjohtajana.	Ikää	
minulta	löytyy	23	vuotta	ja	kotoisin	olen	
Kuopiosta.	Toimin	oman	semesterini
semmaisäntänä,	sekä	kuluneena	kautena	
RiSLO:n hallituksen	SML-edustajana.	Opiskelen	
RSU:ssa,	missä	aloitan	tulevana	
kevätlukukautena	viidennen	semman opintoni.

Kulunut	vuosi	piti	sisällään	omat	toisen	vuoden	
opintoni,	sekä	ensimmäisen	kauden	
ainejärjestötoiminnassa.	SML-edustajana	toimin	
siis	sekä	Medisiinariliiton	että	RiSLO:n
hallituksessa.	Lienee	sanomattakin	selvää,	että	
tekemistä	on	riittänyt	ja	omaa	ajankäyttöä	on	
täytynyt	pitää	silmällä	jotteivat	vastuut	pääse	
kasaantumaan.	Ajankäytön	hallinta	sekä	
velvollisuuksien	järjestelmällinen	suorittaminen	
tulevat	olemaan	tärkeässä	roolissa	myös	
tulevissa	puheenjohtajan	tehtävissäni.

Tuleva	vuosi	jatkuvasti	kasvavan	
ainejärjestömme	ruorissa	tulee	eittämättä	
sisältämään	haasteita,	sillä	paljon	on	luvassa.	
Onnekseni	meillä	on	kasassa	hallitus,	josta	löytyy	
tietoa	ja	osaamista	monelta	osa-alueelta.	
Voinkin	ottaa	tämän	vastuutehtävän	vastaan	
edeltäjältäni	luottavaisin	mielin.

Ainejärjestömme	jäsenmäärän	kasvaessa	kovaa	
vauhtia	myös	uusia	aktiivisia	jäseniä	tarvitaan	
auttamaan	hallitusta	saamaan	tavoitteet	ja	
velvollisuudet	hoidettua.	Pienikin	apu	on	
eteenpäin	ja	siksi	toivon	tulevalle	vuodelle	
aktiivista	osallistumista	yhteisten	asioiden	
hoitamiseksi.	Kuinka	juuri	sinä	voisit	auttaa?
Rauhallista	joulunaikaa	jokaiselle,	muistakaa	
nauttia	ansaitusta	lomasta	ja	tsemppiä	
lukukauden	viimeisiin	opintoihin!

Varapuheenjohtaja
Mustafa	Al-Jubouri
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Olen	3.	vuoden	opiskelija	hampalla	LU:ssa,	
RISLOn	hallituksen	2022	varapuhejohtajana.
Pidän	paljon	urheilusta	ja	harrastan	
yleisurheilua.	Olen	pikajuoksija,	joten	löydät	
minut	aina	kuntosalilta	tai	juoksuradalta.	
Rakastan	kaikenlaista	urheilua,	joten	siellä	missä̈	
on	urheilua,	olen	minäkin.	Nauraminen	ja	vitsien	
heittäminen	ovat	valttikorttejani	tilanteessa	kuin	
tilanteessa.	

Minulle	voi	rohkeasti	tulla	juttelemaan	
yliopistoon	tai	ihan	mihin	vaan	liittyvissä	
asioissa!	Voi	olla	että	minulla	ei	ole	kaikkeen	
vastauksia,	mutta	olen	aika	hyvä	googlettamaan	
asioita.

Hejsan!

Oon	Mustafa	”Musti”	
27-	vuotias	ja	olen	
kotoisin	Kokkolasta,	
mutta	nykyään	asun	
Kauniaisissa.	

Pääsihteeri
Annika	Ilva

Moi!
Mä oon Annika,	kotosin Nokialta	
ja	opiskelen	lääketiedettä	RSUssa,	
nyt	alkamassa	kolmas	vuosi.
Olen	mukana	hallituksessa	toista	kautta	ja	
tänä	vuonna	toimin	pääsihteerin	hommissa.

Vapaa-ajan	harrastukset	vaihtelee	melko	lailla	
kausittain,	mutta	kestosuosikkeina	ovat	
lukeminen,	True Crime-podcastit sekä	liikunta	
milloin	missäkin	muodossa.	Yks	mun tän
vuoden	tavoitteista	on	kiertää	enemmän	
Riian	(ja	muun	Latvian)	museoita	ja	muita	
nähtävyyksiä,	tuntuu	et	se	on	jäänyt	kovin	
vähälle	parin	ekan vuoden	aikana	
poikkeustilanteen	myötä.

Nähdään	Riiassa	ja	menestyksekästä	alkavaa	
semmaa kaikille	J



Rahastonhoitaja
Iikka	Korpela

Moikka kaikille!

Olen	Iikka,	25-vuotias	
porilainen	ja	opiskelen	
kolmatta	vuotta	RSU:ssa.	
Toimin	tulevalla	kaudella	
RISLOn rahastonhoitajana.

Olen	Inka,	2.	vuoden	opiskelija	LU:sta ja	iloinen	
saadessani	jatkaa	RiSLOn hallituksessa.	Viime	
kaudella	toimin	pääsihteerin	tehtävissä	ja	2022	
hyppään	tapahtumavastaavan	saappaisiin.	

Harrastuksiini	kuuluu	salilla	käyminen	ja	nautin	
kaikenlaisesta	luovasta	puuhastelusta	
kuvataiteesta	musiikkiin.	Rakastan	myös	uusien	
asioiden	kokeilemista.	Eräs	ystäväni	on	kuvaillut	
minua	sanoin	”a	textbook example of	an	
extrovert”	ja	tämä	osuu	ehkä	liiankin	hyvin	
kohdalleen.	

Vapaa-ajallani	soitan	sekä	kuuntelen	musiikkia,	
käyn	saunassa,	tarhaan	mehiläisiä	ja	olen	
innokas	kalastaja.	Omat	rahani	kulutankin	
hyrräkeloihin,	vihtoihin	ja	kitaran	kieliin.	Lisäksi	
katson	sarja	maratoneja	sekä	minussa	asuu	
pienoinen	animenörtti.

Toivottavasti	vallitseva	pandemia	tilanne	antaa	
vihdoin	periksi	ja	jo	keväästä	saadaan	
tapahtumarikas.	Varmasti	niin	moni	vanha	kuin	
uusikin	rislolainen kaipaa	äksöniä opiskeluiden	
ohelle	muussakin	kuin	parveke	darudeiden
muodossa.	Tsemppiä	kaikille	tulevaan	
lukuvuoteen	ja	tapahtumissa	nähdään!

Tapahtumavastaava	1
Inka	Hakala
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SML-edustaja
Jasmine Eldesten-Ellonen

Moikka!
Olen	Jasmine Edelsten-
Ellonen,	Espoosta,	2.	
vuoden	lääketieteen	
opiskelija	Latvian	
yliopistosta.
Toimin	tulevana	hallituskautena	Suomen	
medisiinariliiton	edustajana.	Olen	myös	oman	
semesterin semmavastaava.	

Riiassa	rakastan	city-elämää,	käydä	ravintoloissa	
syömässä	ja	kävellä	päämäärättömästi	ympäri	
kaupunkia	ihastellen	pikku	sisustusputiikkeja.	
Vapaa-ajalla	tykkään	urheilla,	käydä	salilla	tai	
joogassa	sekä	viettää	aikaa	ystävieni	kanssa.	
Tykkään	myös	kovasti	suunnitella	ja	järjestellä	
asioita,	oli	se	sitten	kodin	remontointia	tai	
juhlien	järjestämistä.	Minulla	onkin	usein	joku	
uusi	projekti	käynnissä.

Odotan	innolla	olla	mukana	RiSLO:n ja	SML:n
hallitustoiminnassa	tulevana	kautena.
Jos	sinulla	ilmenee	mitä	vain	kysyttävää,	älä	
epäröi	ottaa	yhteyttä.	:)

En	siis	malta	odottaa,	
että	pääsemme	
tutustumaan	
toisiimme	tulevan	
vuoden	aikana	
mahdollisimman	
monien	tapahtumien	
merkeissä.	

Tapahtumavastaava 2
Mirka-Maija	Paavola

Moikka!
Mää	oon Mirka-Maija,	25-vuotias	ja	seuraavaks on	
edessä	viides	semma RSU:ssa.	2022	kaudella	
toimin	toisena	tapahtumavastaavana.

Opiskelujen	lisäksi	harrastan	lähinnä	huolehtimista	
ja	prokrastinointia.	Oon vähän	elokuvafriikki,	
katson	yli	sata	elokuvaa	vuodessa	ja	lähes	kaikki	
Oscar-ehdokkaat.	Silti	elokuva	jonka	oon katsonut	
useimpia	kertoja	elämäni	aikana	on	High School	
Musical 2,	että	people are complex tms.	Ajattelen,	
että	aamut	on	kauhein	päivittäin	tapahtuva	asia	ja	
että	kaikkiin	aikoihin	voi	nukkua	päiväunet.

Toivon	kovasti,	että	joskus	
vielä	edessämme	on	
normaalia	arkea	jossa	
voimme	tavata	toisiamme.	
Hinku	Riikaan,	tapahtumiin	
(ennen	kaikkea	sitsaamaan)	
ja	normaaliin	koulunkäyntiin	
on	valtava.	Mutta	pian	me	
nähdään	kaikkien	kivojen	
tapahtumien	merkeissä,	jos	
ei	livenä	niin	sitten	etänä.



Fuksivastaava
Anette Runne

Moikka!

Oon	Anette,	22-vuotias ja	pian	(toivottavasti)
neljännen	 vuoden	opiskelija	RSU:ssa.	Toimin	
tulevalla	kaudella	fuksivastaavana.

Some	fun	facts:	rakastan	violettia	ja	jouluvaloja.

Edellä	mainitsemieni	asioiden	lisäksi	tykkään	
urheilla,	lukea	(muutakin	kuin	kurssikirjoja)	ja	
hengailla	ystävien	kanssa.

Mua	saa	aina	tulla	nykäsee	hihasta!	En	yleensä	
pure	:D

Some- ja	tiedotusvastaava
Viivi	Räty

Moikka!

Mä	oon	Viivi,	20v,	Turusta	ja	lääketieteen	
opiskelija	RSUssa.	Toimin	kaudella	2022	some- ja	
tiedotusvastaavana.
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Koulun	ohella	tykkään	kokkailla,	kuunnellä	
äänikirjoja,	hengailla	kavereitten	kanssa	
ja käydä	lenkillä	Millin	kanssa (	kuvassa).

Some	stalkkailu	ja	päivittely	on	jokapäiväinen	
rutiini	sekä	oon	TikTokin	suurkuluttaja.
Mut	löytää	usen	niin	kahvilasta	tai	kirjastosta	
opiskelemasta	joten	jos	kaipaat	opiskelu	seuraa	
lähden	aina	mielelläni.

En	malta	odottaa	että	
päästäisiin	takaisin	
kauniiseen	Riikaan	ja	
normiarkee.	Muistakaa	ottaa	
Rislon	somet	haltuun.	Mut	
parhaiten	tavoittaa	Rislon	
Instagram	tai	Facebookin	
kautta	ja	aina	voi	laittaa	
viestiä	ja	jakaa	Rislon	
parhaita	hetkiä.	
Tsemppejä	kaikille	kevääseen	ja	toivottavasti	
nähdään	pian!		



RISLOSSA 
TAPAHTUU
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RISLO	VAPAALLA
5.10.	RiSLOn syysolympialaiset
Viivi	Koskinen

Ja	niin	käynnistyivät	livetapahtumat	pitkän	
tauon	jälkeen,	kun	RiSLOn syysolympialaiset	
keräsivät	väkeä	Uzvaras Parksiin!	Vauhtia	ja	
vaarallisia	tilanteita	ei	puuttunut	kun	lajeina	oli	
mm.	säkkihyppely,	kottikärrykävely,	tukkihumala	
+	piirrustustehtävä,	karkkivaras	sekä	
vedensiirtotehtävä.	

Voittajajoukkueeksi	tiensä	raivasi	tällä	kertaa	
joukkue	Slaavikyykky,	joka	sai	palkinnoksi	Suomi-
herkkuja.

Onnea	voittajajoukkueelle	ja	kiitos	kaikille	
osallistuneille!
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27.10.	RiSLOn syyskokous
Essi	Nuutinen

RiSLOn sääntömääräisessä	syyskokouksessa	
valittiin	vuodelle	2022	uusi	hallitus.
Uusiin	hallituslaisiin	pääsee	tutustumaan	s.5	
eteenpäin!

9.10.	Fuksisitsit
Alina	Rajamäki

Kovaa	oltiin	sormet	ristissä	
tapahtumavastaavien	kesken	kesällä,	että	
päästään	järjestämään	lähitapahtumia	ja	ehkä	
vihdoin	tuomaan	taas	Rislolaisia lähemmäksi	
toisiaan.	Ajankohta	heitettiin	niin,	että	saatiin	
molempien	yliopistojen	opinnot	Riiassa	
startattua.	Sitten	jännitettiin,	että	pystytäänkö	
järjestämään…	mutta	kyllähän	me	vielä	
sitsattiin!	

Taisi	tulla	heti	alkajaisiksi	järjestettyä	vain	
RiSLO:laisille tarkoitetut	isoimmat	sitsit!!	Ja	jos	
ei	ne,	niin	ainakin	isoimmat	fuksisitsit	ikinä.	
Sitsiemännillä	ja	laulunjohtalla oli	kaksi	mikkiä	
apuna	taataksemme	äänenkantavuuden	
(lähinnä	rangaistusten	perillesaatettavuuden).

Sitsaajia taisi	löytyä	joka	vuosikurssilta	vaikka	
sennuja mukaan	mahtuikin	vain	15.	Sennuille
annetut	salatehtävät	taitavat	olla	yhä	mysteerejä	
meidän	fukseille,	mutta	ehkä	hyvä	niin	-
puhdistakoon	maineensa	ensi	keväänä	
(toivottavasti).	;)	

Fukseja	riitti	yhden	semesterin sijaan	kolmelta,	ja	
voitaisin väittää,	että	kellekään	ei	RiSLOn
rangaistuskulttuuri	jäänyt	epäselväksi	eikä	suut	
kuivaksi.	Mukaan	mahtui	näytelmiä,	puheita,	
tansseja	ja	yhteispolkkaa.	Ja	mikä	tärkeintä	
sitsilaulut	raikasivat	ja	puolet	fukseista	sai	vihdoin	
laulunkirjansa	lunastettua!	

Toivotaan	uudelta	vuodelta	lisää	sitsejä	ja	
tapahtumia	Riian	yössä!
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1.-30.11.	RiSLO MOVEmber
Essi	Nuutinen

RiSLOn hyväntekeväisyyskampanjassa	lyötiin	tällä	
kertaa	kaksi	kärpästä	yhdellä	ja	kerättiin	rahaa	nyt	
sekä	aktiivisten	minuuttien,	että	komeiden	
viiksien	avulla.	Aktiivisin	RiSLOlainen sai	valita	
mieleisimmän	hyväntekeväisyyskohteensa	ja	tällä	
kertaa	aktiiviset	minuutit	menivät	Punaisen	Ristin	
hyvä	joulumieli	keräykseen.	Lisäksi	Movemberin
aikana	kasvatetut	viikset	kasvattivat	kassaa	
lahjoitukseen	syöpäsäätiölle	miesten	syöpien	
hyväksi.

9.12.	Urbaania	Joogaa
Elli	Kivelä
Vuoden	2018	bikram joogasta	selviytyjä

Eräänä	talvisen	kauniina	torstaipäivänä	lähdin	
avoimin	mielin	kandiseuramme	innoittamana	
joogaan.	Tiedossa	oli	puolentoista	tunnin	
joogasessio	Urban	Yoga	studiolla.	Aika	moni	taisi	
olla	rentoutuksen	kaipuussa,	sillä	paikat	täyttyivät	
todella	nopeasti!	Tunnille	onneksi	järjestyi	myös	
ajan	henkeä	mukaillen	
etäosallistumismahdollisuus,	ja	taisi	sitäkin	kautta	
muutama	osallistuja	päästä	mukaan.

Kaikille	aiemman	RiSLO goes bikram yogan	
kokeneille,	ja	oikeastaan	ihan	kaikille,	suosittelen	
antamaan	tälle	liikuntamuodolle	uuden	
mahdollisuuden.	Tunti	vähemmän	trooppisissa	
olosuhteissa,	sekä	rajattu	osallistujamäärä	
houkuttelivat	antautumaan	asanoiden vietäväksi.	
Se	tulikin	tarpeeseen,	sillä	edessä	olisi	vielä	
loppurutistukset	ennen	viimeisiä	tenttejä.

Ystävällinen	joogimme	ohjasi	kaikin	puolin	
miellyttävän	hetken	joogan	parissa.	Tunnin	
tyylisuuntaus	oli	huomattavan	rauhallinen.	
Ajatukset	siirtyivät	hiljalleen	pois	kroonisesta	
koulustressistä	ja	hetkittäin	mieleen	juolahti	
ajatus,	että	tätähän	voisi	harrastaa	useamminkin.

Onneksi	olin	jo	muutaman	päivän	edeltävästi	
valmistautunut	tunnille	venyttelemällä	kotona,	
sillä	liikkuvuus	aiheutti	itselleni	selkeästi	eniten	
pulmia.	Venyttely	taitaisi	siis	muulloinkin	tehdä	
hyvää.	Itseään	sai	halutessaan	haastaa	hieman	
vaativammilla	variaatioilla,	mutta	aina	löytyi	
alottelija-ystävällinenkin	vaihtoehto.	
Loppurentoutus	oli	kuin	kirsikka	kakun	päällä,	olo	
sen	jälkeen	oli	hyvin	huoleton	ja	vapautunut.	
Joogan	jälkeisen	tyyneyden	jälkeen	pystyin	vasta	
seuraavana	päivänä	jatkamaan	totista	opiskelua.

Kiitos	tapahtuman	järjestäjille	ja	kanssajoogaajille	
chakrojen tasapainottamisesta.	Uudella	energialla	
oli	hyvä	käydä	loppusemesterin haasteiden	
kimppuun.



KOULUTUKSET	SYKSY	2021

21.9.
Case-iltama:	Neurologian	ja	muiden	
erikoisalojen	rajapinnassa
Eero	Kauppi,	LK5

19.10.
Mehiläisen	ja	Orionin	koulutustapahtuma

23.10
SML	ulkomaantapahtuma

26.10.
Siun Soten etäinfo	LK4-6:lle

3.11.
Mediavun työpaikkainfo

10.11.
Kirurgian	case-iltama
Aurora	Lövegren,	LU	2020	valmistunut	
vuosikurssi,	kir.	eval.

24.11.
Kandina	Pirtessä – Työterveyshuolto	
tutuksi	RiSLOn opiskelijoille

29.11.
Case-iltama:	Practical year:	
erotusdiagnostiikkaa	
perusterveydenhuollossa	ja	kirurgialla
Jaakko	Nieminen,	LK5
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Suurkiitos	kaikille	kouluttajille	ja	yhteistyökumppaneille!



RISLO 
EDUSTAA
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RISLO	EDUSTAA
TaSLOn 25v.	vuosijuhlat	6.-7.11.2021
Markus	Myllykangas

Cocktail	tilaisuuden	jälkeen	oli	aika	siirtyä	
varsinaiselle	juhlapaikalle	Tarton	
yliopistonmuseon	tiloihin,	jotka	ovat	rakennettu	
Tarton	keskiaikaisen	tuomiokirkon	entisöityihin	
tiloihin.	Puitteet	juhlille	olivat	siis	mahtavat	ja	
illan	epistola	muistutti	hyvin	paljon	Rislon omia	
vuosijuhlia.	Oli	puheita,	ansiomitalien	jakoa,	
mahtavia	musiikki	esityksiä	sekä	taikurin	erittäin	
viihdyttävä	esitys.	Lisäksi	tietenkin	laulua,	hyvää	
ruokaa	ja	juomaa	sekä	ennen	kaikkea	loistavaa	
seuraa.	

Pääjuhlan	jälkeen	jatkoille	siirryttiin	kolmen	
tilaus	bussin	voimin.	Jatkopaikkana	toimi	
Tartolais baari	Vilde&Veinin yksityistila,	joka	
sijaitsi	noin	15	minuutin	ajomatkan	päässä	
Tarton	keskustasta.	Jatkot	sujuivat	hyvissä	
tunnelmissa	aina	pikkutunneille	saakka.	
Viimeinen	bussikyyti	vei	lopunkin	juhlaväen	
keskustan	suuntaan	noin	klo	4.30	ja	
bussipysäkiltä	suuntasimme	Roosan	kanssa	
majoituksen	suuntaan.

Aamulla	vuorossa	oli	sillis Tampere	majalla.	Sillis
alkoi	mukavasti	pulla	kahveilla,	myöhemmin	
tarjoiluista	maistuivat	enimmäkseen	pitsa	ja	
limpparit.	Tasoittavaa	oli	myös	tarjolla,	mutta	ne	
eivät	oikein	tehneet	kauppaansa	juhlaväen	
keskuudessa.	Tarjolla	oli	myös	mahdollisuus

Marraskuun	alkupuolella	järjestettyjen	Taslon
vuosijuhlien	ennakkotilanne	oli	hiukan	mutkikas,	
matkoja	ja	majoitusta	ei	oikein	uskaltanut	
varata,	sillä	Viron	heikkenevän	korona	tilanteen	
vuoksi	mahdolliset	tiukemmat	rajoitukset	
vaikuttivat	vain	ajan	kysymykseltä.	Järjestäjien	ja	
osallistujien	iloksi	suurimmat	muutokset	Viron	
koronalinjauksissa	tapahtuivat	vasta	juhlien	
jälkeisillä	viikoilla.	

Vuosijuhlille	Risloa edustamaan	lähti	
allekirjoittaneen	lisäksi	tapahtumavastaava	
Roosa,	joka	lähti	matkaan	lyhyellä	varoitusajalla	
somevastaavan Viivin	sairastumisen	vuoksi.	
Matka	alkoi	sateisesta	Riiasta	bussikyydillä	kohti	
Tartoa.	Matkan	varrelle	osuu	myös	Valgan
kaupunki,	joka	jakautuu	Latvian	sekä	Viron	
puolelle.	Latviassa	tuolloin	vallinneen	
ulkonaliikkumiskiellon	myötä	perjantai-illan	
vietossa	oli	valtion	rajan	ylittäessä	melkoinen	
kontrasti.	
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Tartoon saapuessamme	suuntasimme	suoraan	
Taslon tarjoamaan	kandimajoitukseen.	Illan	
myötä	tuli	tutustuttua	majoittajaamme	ja	
vertailtua	opetusta	Riian	sekä	Tarton	yliopistojen	
välillä	erityisesti	korona-aikaan.	Seuraavana	
aamuna	tutustuimme	kaupunkiin	pienellä	
kävelyretkellä,	joka	suuntautui	lähinnä	Tarton	
viehättävään	vanhaan	kaupunkiin.	

Varsinaiset	juhlallisuudet	alkoivat	Tarton	
observatoriolla	järjestetyllä	cocktail	tilaisuudella,	
joka	eteni	hyvin	perinteisin	menoin;	
kutsuvieraiden	tervehdysten,	cocktail	palojen	ja	
kuohuvan	merkeissä.	Tilaisuuden	aikana	
pääsimme	myös	
tutustumaan	
observatorion	
teleskooppi	
huoneeseen	sekä	
käymään	observatorion	
yläparvekkeella,	josta	
oli	todella	hienot	
näkymät.	

käydä	saunassa	ja	paljussa,	
mutta	tähän	tarjoukseen	
emme	Rislon edustuksena	
tarttuneet.	Sillikseltä
saimme	mukaamme	myös	
haalarimerkin,	mikä	oli	
mukava	bonus	

KUVA:	TaSLO Ry/Marin	Lõo Photography



RISLO	EDUSTAA
SML	Syysliittokokous	2021,	Turku
Olga	Piirtola

Silliksen jälkeen	suuntasimme	bussilla	Pärnun	
kautta	Riikaan.	Illalla	Riikaan	saapuessamme	
taksin	ikkunasta	näkyi	reilusti	poliisi	partioita	
liikkeellä	vartioimassa	ulkonaliikkumiskieltoa,	
mutta	pysäytetyksi	emme	kuitenkaan	joutuneet.	

Ylipäätänsä	reissu	oli	todella	mahtava	ja	se	toi	
mukavaa	vaihtelua	syksyn	mittaan	vähän	
turhankin	tutuksi	tulleeseen	kotona	
kököttämiseen.	Tapahtumassa	vaadittiin	
koronapassi	ja	tilanteeseen	nähden	vujut olivat	
järjestetty	todella	hienosti	ja	vastuullisesti.	
Järjestäjien	kautta	sain	lisäksi	tietää	
myöhemmin,	ettei	tapahtuman	kautta	ole	tullut	
tietoon	korona	tartuntoja,	joten	heidänkin	
puoleltaan	tapahtuman	läpivienti	onnistui	
jälkikäteenkin	arvioiden	mainiosti.

Suomen	medisiinariliiton	syysliittokokous	
päästiin	pitkän	odotuksen	jälkeen	järjestämään	
paikan	päällä	Suomen	Turussa	20-21.11.2021	ja	
Rislolaisia pääsi	paikan	päällä	mukava	poppoo.	
Edustamassa	oli	SML-edustaja	Jaakko	Kataja,	
Annika	Ilva,	Inka	Hakala,	Jaakko	Leistevuo,	Miro	
Palomäki,	Markus	Myllykangas	ja	Olga	Piirtola.	

Lauantain	liittokokous	kesti	8	tuntia,	ja	
käsiteltävänä	oli	SML:n uuden	puheenjohtajan	ja	
pääsihteerin	valinta,	pohdittiin	saako	kandi	
todeta	kuoleman,	lääketieteellisten	tiedekuntien	
sisäänottomäärät,	sekä	ruotsinkielisten	
kotisivujen	päivitys	muun	muassa.	Ilta	jatkui	
railakkailla	sitseillä	Turun	lääketieteellisen	
tiedekunnan	juhlatila	Tivolissa.	Sunnuntai	
aamuna	liittokokous	jatkui	vielä	muutamien	
ansiomerkkivalinnan	kanssa.
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Tampereen	vuosijuhlat
Roosa	Kilpeläinen	

Matka	kohti	TLK:n 49.	Wuosijuhlaa alkoi	jo	
juhlapäivää	edeltävänä	päivänä.	Suomen	kylmä	
pakkassää	tuntui	entistäkin	ankarammalta	
Baltiasta	saapuneista	edustajista.	
Kanssaedustajani	Alina	Rajamäki	suuntasi	jo	
perjantaina	tutustumaan	kollegoihin	sekä	
vaihtamaan	kuulumisia	vanhojen	tuttujen	
kanssa.	

Juhlapäivän	ohjelma	starttasi	cocktail-
tilaisuudella	Ratinassa	Pirten tiloissa,	missä	
pääsimme	myös	esittämään	huolella	
valmistellun	tervehdyksen	ja	RiSLO ry:n	
muistamisen.	Tietysti	myös	Riga Balsamia	
tarjoiltiin	maisteltavaksi.	Ilta	jatkui	hotelli	Tornin	
tiloissa,	jossa	pääsimme	nauttimaan	ruuasta,	
puheista	ja	pitkistä	vessajonoista.	Loppu	
illallinen	sujui	konjakkikorvat	päässä.	Jatkoilla	
tanssittuja	tunteja	kertyi	enemmän	kuin	istuttuja	
minuutteja.	Live	bändi	tanssitti	juhlakansaa	aina	
aamun	pikkutunneille	asti.	

Seuraavana	aamuna	suuntasimme	virkeinä	
jatkamaan	juhlaa	Sillikselle,	missä	olikin	talo	
täynnä	vielä	varsin	innokkaita	juhlijoita.	Moni	
virkistäytyi	pihalla	olevassa	saunassa,	eikä	paljun	
vesi	päässyt	tyyntymään	koko	silliksen aikana.	

Edustajina	kävimme	tietenkin	ottamassa	mittaa	
toisistamme	myös	sumopainin	merkeissä.	
Voittajaksi	tiukan	taistelun	jälkeen	selvisi	kollega	
Rajamäki.	

Kuvien	määrä	
kertonee	kuinka	
hauskaa	meillä	
Tampereella	oli	–
näillä	vujuilla nääs	ei	
tullut	juurikaan	
puhelinta	pyöriteltyä.



RiSLOlaisten
kokemuksia
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RiSLOlaisten kokemuksia
Amanuenssina

Min	amanuensur vid patologiska avdelningen i	HUS	Helsingfors
Oskar	Vainio

Till	näst	separerade	man	varje	organ,	gjorde	
makroskopisk	undersökning,	vägde	dem	och	tog	
provbitar	för	histologisk	undersökning	
(mikroskopering).	Nästa	steg	var	att	skriva	
utlåtandet	för	dödsorsaken	där	man	
specificerade	alla	anatomiska	avvikelser	som	
man	hittade	under	undersökningen	samt	
klargjorde	dödsorsaken.	Majoriteten	av	
dödsorsakerna	jag	vittnade	hade	sitt	ursprung	i	
kranskärlen	eller	hjärtat,	vilket	inte	är	så	konstigt	
med	tanke	på	att	hjärt- och	kärlsjukdomar	är	en	
av	de	största	folksjukdomarna	i	Finland.

Provbitar	av	blindtarmar,	gallblåsor	&	förhudar
Denna	arbetsuppgift	utfördes	dagligen	och	stod	
för	majoriteten	av	mina	arbetsuppgifter.	Med	
jämna	mellanrum	gick	man	ner	till	
’’igångsättningen’’	(käyntiinpano),	där	man	tog	
provbitar	av	ovannämnda	anatomiska	strukturer	
som	man	sedan	lade	i	plastkasetter	som	
assistenter	fyller	med	paraffin	och	sedan	görs	till	
’’slides’’	(Histo flashback!).	Dessa	slides
analyserade	jag	sedan	under	mikroskop	och	
beroende	på	patologin	så	skrev	jag	sedan	ett	
utlåtande	som	granskades	av	en	patolog.	Ibland	
var	provbitarna	anatomiskt	normala,	eller	utan	
någon	form	av	patologisk	förändring,	t.ex.	
appendix	fibrosa.

Under	augusti	månad	2021	var	jag	som	’’manu’’	
vid	patologiska	avdelningen	i	Helsingfors	och	
jag	tänkte	dela	med	mig	mina	tankar	om	stället,	
vad	jag	upplevde	samt	vad	mina	uppgifter	var.

Likt	alla	praktiker	så	jobbade	man	på	vardagar,	
oftast	mellan	8-16,	men	det	var	flexibelt	på	det	
viset	att	man	kunde	komma	tidigare	eller	
senare,	bara	man	fick	ihop	totalt	8	
arbetstimmar	per	dag.	Då	jag	började	så	blev	
jag	presenterad	till	2	st.	specialiserande	läkare,	
vilka	agerade	som	mina	handledare	och	
ansvarade	för	introduktionen	och	min	skolning.

Mina	arbetsuppgifter	var	att:
- Assistera	vid	medicinska	obduktioner	(inte	

rättsmedicinska)	och	skriva	utlåtanden
- Ta	provbitar	av	borttagna	blindtarmar,	

gallblåsor	och	förhudar	som	jag	sedan	
analyserade	under	mikroskop	och	skrev	
utlåtanden	av	mina	fynd	(t.ex.	akut	
appendicit)

Obduktionerna:
Varje	vecka	tilldelades	varje	specialiserande	
läkare	2-3	bortgångna	personer	vars	dödsorsak	
var	oklar,	där	likens	närstående	hade	begärt	att	
utföra	medicinsk	obduktion.	Jag	fick	agera	som	
assistent	åt	en	specialiserande	läkare	som	
utförde	obduktionen.	

Vi	brukade	börja	klockan	8	på	morgonen,	och	
obduktionen	brukade	vara	60-90	minuter	i	sin	
helhet.	Då	man	kom	in	till	salen	där	liket	låg	
hade	’’prepparit’’	förberett	liken	med	att	lossa	
kalotten	och	bröstkorgen,	lyft	ut	alla	organ	på	
ett	bord	och	tömt	samt	sköljt	tarmarna.	Sedan	
gick	man	systematiskt	igenom	hela	kroppen.	
Man	började	med	att	kolla	själva	kroppen:	rigor	
mortis,	blåmärken,	sår	eller	skador,	pitting
(ödema)	m.m.	Sedan	kollade	man	alla	stora	
artärer:	a.	carotis,	aorta	och	a.	femoralis.	
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Figur 1	- Omfattande blindtarmsinflammation som är nekrotisk,	
hemorragisk och som har neutrofilinfiltrat i	alla	skikt.	Källa:	
https://pathology.oit.duke.edu/siteParts/images/large/path054-3.jpg



RiSLOlaisten kokemuksia
Amanuenssina

Utanför	mina	arbetsuppgifter	så	hade	jag	
tillfällen	att	delta	i	möten	som	handlade	om	
andra	områden	inom	patologi,	som	jag	inte	
personligen	jobbade	med	under	min	praktik.	Till	
dessa	hör	bl.a.	bröstpatologi,	leverpatologi,	
lungpatologi,	neuropatologi	och	många	andra	
områden.	Personalen	var	väldigt	trevliga,	
arbetsmiljön	var	allmänt	trevlig	och	man	fick	
fråga	så	mycket	man	bara	kunde	och	hann.	Jag	
rekommenderar	varmt	att	utföra	en	praktik	
inom	patologi,	eftersom	där	får	man	grundlig	
genomgång	av	anatomi	och	man	får	se	mycket	
olika	anatomiska	och	histologiska	avvikelser!

Tack	för	mig	och	god	fortsättning!
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Seikkailua	Saimaan	rannoilla
Kristian	Suves

Heinäkuussa	aloitin	kuukauden	jakson	
sisätaudeilla.	Mikkelissä	on	tapana	kiertää	joka	
viikko	eri	paikassa	(päivystys,	pos,	sis osastot,	
teva),	ja	itselläni	tämä	amanuenssuuri alkoi	
suoraan	päivystyksestä.	Eka	viikko	meni	paljolti	
potilastietojärjestelmän	opettelussa	sekä	
seniorilääkäriä	seuraten.	Eteisvärinä	potilaita	
sattui	tulemaan	paljon,	ja	lopulta	yksi	itsenäinen	
sähköinen	kardioversiokin tuli	tehtyä.	Seuraavat	
viikot	menivät	sitten	tehovalvonta-,	päivystys- ja	
sisätautiosastolla.	Uusia	asioita	tuntui	olevan	
miljoona	ja	kysymyksiä	sen	mukaisesti.	Kuitenkin	
alun	ihmettelyn	jälkeen,	alkoi	itseluottamus	ja	
rohkeus	kasvaa	ja	sen	myötä	myös	omien	
potilaiden	tutkiminen	sujua.	Nyt	toista	kertaa	

Viime	kesä	tuli	vietettyä	Mikkelin	
keskussairaalassa	sekä	Moision	psykiatrisessa	
sairaalassa.		Tuolloin	minulla	oli	2,5	vuotta	
lääkisopintoja takana	ja	halu	oli	kova	päästä	
harjoittelemaan
käytännön	taitoja	
amanuenssina.	
Vanhemmillani	on	
mökki	Puumalassa,	
joten	päätimme	
vaimoni	Reetan	kanssa	
asua	kesän	mökillä	ja	
kulkea	sieltä	töihin	
(ajokilometrejä	
kertyikin	päivittäin	
noin	100	km).	

sisätaudeilla	
joulukuussa	ollessa,	
huomaakin	miten	
paljon	viime	kesästä	
sai	irti,	vaikka	silloin	
tuntuikin,	että	oli	
välillä	aika	tuuli	ajolla.	



Omalla	aktiivisuudella	voi	kuitenkin	vaikuttaa	
pitkälle.	Paljon	annetaan	tehdä,	kun	rohkenee	
pyytää	ja	osoittaa	mielenkiintoa

Elokuun	alusta	jatkoin	töitä	Moision	
psykiatrisessa	sairaalassa.	Itselläni	ei	ollut	
etukäteen	mitään	käsitystä	minkälainen	
kuukausi,	tai	minkälainen	osasto	odottaisi.	
Lopulta	sijoituspaikakseni	selvisi	
akuuttipsykiatrian	osasto.	Ensimmäisestä	
päivästä	lähtien	huomasin	mukavan	ilmapiirin,	
joka	vallitsi	lääkärien,	kandien	ja	
hoitohenkilökunnan	välillä.		Osastoylilääkäreitä	
oli	muutama	talossa,	mutta	muuten	kesän	ajan	
kandit	käytännössä	pyörittivät	osastoja.	
Yhteistyö	kandien	kanssa	oli	helppoa	ja	
mukavaa.	Konsultaatiopyyntöjä	pystyi	milloin	
vain	kysymään	ja	heidän	osaaminensa	oli	
erinomaista,	vaikka	olivatkin	vain	hetken	
osastolla	olleet.	

Eka	viikko	meni	protokollien	(M1	ja	M2	
lähetteiden	jne.)	opettelussa	ja	haastatteluja	
seuraten.	Nopeasti	kuitenkin	osaston	kandit	
ehdottivat,	jos	haluaisin	ottaa	omia	potilaita	ja	
loppu	elokuu	menikin	omien	potilaiden	
vastaanottamisessa,	haastattelussa,	ja	
hoitosuunnitelmien	kehittelyssä.	Potilaita	oli	
laaja	kirjo,	ja	päivät	eivät	ikinä	olleet	
samanlaisia.	Itseänikin	kutsuttiin	potilaiden	
toimesta	ajoin	agentiksi,	ajoin	neurologian	
professoriksi	tai	Hitlerin	neuvonantajaksi.	
Hymyssä	oli	välillä	pidättelemistä	näiden	
titteleiden	ansiosta.	

Kaiken	kaikkiaan	kesä	Essoten alueella	oli	
mieleenpainuva	kokemus.	Iso	kiitos	kuuluu	
lääkäreille	ja	kandeille,	jotka	jaksoivat	auttaa	ja	
opastaa	erinäköisissä	kysymyksissä	ja	
tilanteissa.	Lämmöllä	suosittelen	Essotea
kesätyöpaikaksi	tuleville	lääkäreille.	
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Kuudennen	vuosikurssin	kandin	terveiset
Kuulumisia	RSU:n 11.	semesterin harjoittelusta	syksyltä	2021.	
Anna	Rönnberg,	LK5

Viimeisenä	tein	kirurgian	harkan,	Keski-Suomen	
keskussairaala	NOVA:ssa ortopedialla	ja	
traumatologialla	amanuenssina.	Never say
never,	en	ole	itseäni	koskaan	ajatellut	tuolle	
erikoisalalle,	mutta	pidin	orton/trauman	
kurssista,	ja	ajattelin	että	olisi	hauskaa	nähdä	
käytäntöä	vielä	paremmin,	eikä	mikään	oppi	ole	
ikinä	haitaksi!	Manuna	sain	aika	vapaasti	
päättää,	mitä	päivän	aikana	tein,	ja	minne	
menen	seuraamaan.	Aikaa	kului	paljon	
tekonivelleikkauksissa	assistenttina,	mutta	
pääsin	myös	tekemään	pientoimenpiteitä	
käsikirurgian	poliklinikalle,	sekä	muille	
poliklinikoille	tutkimaan	potilaita.	Täällä	
harkassa	opin	kyllä	ompelemaan,	ja	lisäksi	tuli	
katsottua	ihan	muutama	röntgenkuva,	tykkäsin	
ja	hauskaa	oli!

Harjoittelujen	aikana	tehtiin	portfolio,	johon	
listattiin	kaikki	hoidetut	potilaat	tyylillä:	ikä,	
sukupuoli	ja	päädiagnoosi,	jonka	vuoksi	potilas	
oli	sairaalassa/vastaanotolla.	TK:sta potilaita	tuli	
päivittäin	5-30,	riippuen	oliko	vastaanottoa	vai	
päivystystä,	mutta	sitten	sisusten	vuodeosastolla	
potilaiden	päivittäinen	vaihtuvuus	oli	paljon	
hitaampaa,	ja	kirralta listasin	lähinnä	potilaat,	
joiden	leikkauksissa	olin	ollut	assistenttina	tai	
tavannut	polilla.	Lisäksi	kerrottiin	kaikki	
toimenpiteet/käytännön	työt,	joita	harkan	
aikana	kertyi.	Itse	pyrin	kirjoittamaan	ylös	
jokaisen	päivän	jälkeen	potilaat,	sekä	mitä	olin	
tehnyt.	Tämähän	ei	tietenkään	toteutunut	ihan	
joka	päivä,	ja	sitten	olikin	aika	työmaa	muistella,	
mitä	sitä	olikaan	tehnyt	viime	päivien	ja	
viikkojen	aikana.	Itse	kirjoitin	aika	tarkasti	ja	
yksinkertaisetkin	päivittäiset	asiat,	mitä	olin	
tehnyt,	ihan	kirurgista	käsienpesua	sekä	keuhko-
ja	sydänauskultaatiota	myöten.	Jokaisesta	
harkasta	tehtiin	myös	yksi	laajempi	
potilastapaus	

Lisäksi	portfolioon	kuului	itsearviointi,	sekä	ns.	
harjoittelun	valvojan	(supervisor)	tekemä	
arviointi,	miten	olin	työskennellyt	ja	mitä	
kehittämisen	kohteita	voisi	tulevaisuudessa	olla.	

Tämä	oli	kolmas	kerta,	kun	”practical semester”,	
järjestettiin.	Meidän	semmalla näihin	
”placement rotaatioihin”	kuului	5	viikkoa	
sisätaudeilla,	5	viikkoa	kirurgialla	ja	4	viikkoa	
vapaavalintaisella	erikoisalalla,	yhteensä	14	
viikkoa.	Harjoittelun	ajankohta	oli	mitoitettu	
syksyn	semmalle alkaen	30.8.21,	mutta	
käytännössä	harjoittelun	sai	aloittaa,	kun	
viimeinenkin	kurssiarvosana	oli	E-studiesiin
ilmestynyt,	ja	10.	semma oli	paketissa.	Huh.	
Deadline	harkoille	oli	5.12.21,	ja	104-vuotiaan	
Itsenäisen	Suomen	kunniaksi	6.12.	alkoivat	
semman loput	kurssit,	etänä	via	Zoom.	
Harjoittelujen	suorittamisen	järjestyksen	sai	
päättää	itse,	ja	itse	ehdin	olla	hieman	
pidempään	töissä	vapaavalintaisella	alalla	ja	
sisätaudeilla,	kuin	nuo	vaaditut	4	ja	5	viikkoa.	

Aloitin	harjoittelun	jo	kesällä,	heti	kun	sain	5.	
vuoden	kandioikeudet	Valviralta.	Luvissa	
vierähtikin	sitten	noin	3	viikkoa,	joten	ennen	
töitä	lomailin.	Tein	ensimmäisenä	
vapaavalintaisen	harkan,	kandina	Viitaunionin	
terveyskeskuksissa,	joissa	vietin	5,5	viikkoa	
(vaatimus	4	vk.).	Tästä	tarkemmin	löytyy	RiSLO
ry:n	Instagramista,	katso	ystävällisesti	
kohokohdista	5.	vsk:	Anna.

Sisätautiharkan	tein	syys- ja	lokakuussa,	TAYS	
Hatanpäällä	gastroenterologisella
vuodeosastolla	kandina,	lääkärin	viransijaisena.	
Täällä	viihdyin	hieman	pidemmän	pätkän,	9	
viikkoa	(vaatimus	5	vk.),	koska	olin	jo	suorittanut	
tuon	vapaavalintaisen	harkan	kesällä	TK:ssa,	jäi	
syksylle	vielä	4	extraviikkoa.	Osasto	jaettiin	
puoliksi	toisen	erikoistuvan	kanssa,	käytännössä	
noin	10-11	potilasta	per	naama,	ja	meillä	oli	
yhteinen	seniori,	osastonylilääkäri,	jolta	kysyttiin	
tarpeen	tullen	apua.	Vaikka	osasto	olikin	
kohdistettu	gastroenterologisille potilaille,	
ajautui	sinne	myös	muita	sisätautisia	potilaita	ja	
potilasmateriaali	oli	laaja,	mikä	oli	ainakin	oman	
kokemukseni	kannalta	mukavaa.
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Kun	itse	tein	harkat	kandina	ja	manuna,	
oppimisen	erot	tulivat	hyvin	esille.	Aluksi	tuntui	
jopa	hieman	hassulta	olla	kirralla manuna,	kun	
on	tehnyt	kandin	töitä	aikaisemmin,	ja	yhtäkkiä	
ei	ole	vastuuta	eikä	esim.	reseptinkirjoitus-
oikeutta.	Mutta	olipahan	vielä	hetken	
rennompaa,	ei	ollut	niin	paljoa	paperitöitä,	opin	
leikkauksista	ja	työnkuva	oli	rennompi	kuin	
kandina.	

Meille	annettiin	aika	vapaat	kädet	siihen,	miten	
ja	missä	maassa	harjoittelut	voi	suorittaa.	
Joitakin	erikoisaloja	koulu	ei	hyväksynyt,	mutta	
nämäkin	listat	varmasti	muokkautuvat,	kuten	
myös	harjoittelujen	pituudet.	Koulun	toive	oli,	
että	harjoittelut	suoritettaisiin	yhdellä	
erikoisalalla,	mutta	harkkajakso	oli	myös	
mahdollista	jakaa	esim.	kahteen	eri	alaan,	mutta	
tuolloin	oli	tehtävä	portfoliot	kummastakin	
alasta	erikseen.	Itse	tein	harkat	yhdellä	
erikoisalalla,	kandina	toimiessa	tämä	oli	
mielestäni	järkevin	ratkaisu,	sillä	on	mukavampi	
työskennellä	yhdellä	erikoisalalla	pidempään,	
niin	oppii	tavoille,	eikä	joudu	heti	vaihtamaan	ja	
ns.	”aloittamaan	taas	alusta”,	kuitenkin	jokainen	
osasto	on	hieman	erilainen.	Manuna	
työskennellessä,	kun	on	”vaan”	seuraamassa,	
olisi	taas	ehkä	mukavakin	vaihtaa	erikoisalaa	
puolessa	välissä.	

Mutta,	long	story short,	tykkäsin,	olen	iloinen	ja	
kiitollinen	tästä	mahdollisuudesta,	tuossa	ajassa	
ehti	jo	hyvin	unohtaa	koulunkäynnin,	kun	pääsi	
olemaan	kunnolla	töissä	pidempään.	Nyt	on	
jäljellä	enää	kevään	12.	semman loppurutistus!

Itse	pyysin	arvioinnin	ylilääkäriltä	tai	
osastonylilääkäriltä,	joiden	kanssa	olin	myös	
työskennellyt.	Portfolio	ja	potilastapaus	olivat	
molemmat	hyvin	vapaamuotoisia,	joten	ne	oli	
helppo	tehdä	itselle	mukavalla	ja	järkevällä	
tavalla.	

Harjoittelujen	jälkeen	järjestettiin	placement
rotation defence,	joka	alalle	erikseen,	jossa	
käytiin	läpi	harjoittelua	ja	portfoliota,	mitä	koin	
hyödylliseksi,	mistä	pidin,	mitä	opin,	miksi	
valitsin	juuri	tämän	alan	tai	esim.	juuri	tämän	
potilastapauksen.	Potilastapaus	selitettiin	
lyhyesti,	proffa	kyseli	lisäkysymyksiä,	miksi	olin	
tehnyt	juuri	näin	tai	jos	tapauksessa	oli	jotain	
epäselvää.	Minulta	kyseltiin	paljon	käytännön	
työstä,	mitä	asioita	kuului	minun	työnkuvaani	ja	
miten	juuri	Suomessa	toimitaan.	Itse	koin	
defencet rennoiksi,	proffat	olivat	mukavia,	enkä	
stressannut	niitä	etukäteen	ollenkaan,	mikä	on	
aika	harvinaista	minulle,	olen	valitettavasti	
helposti	stressaantuvaa	tyyppiä	– aina	löytyy	
kehitettävää!	Aikaa	defenceille oli	varattu	15-30	
min,	itselläni	kirraan kului	paljon	vähemmän	
aikaa,	mutta	sisätautien	proffa	halusi	kuulla	
enemmän	asiaa.	

On	mahtavaa,	että	meillä	on	mahdollisuus	oppia	
käytäntöä	harjoittelujen	kautta.	Itse	koin	saavani	
valtavasti	lisää	käytännön	oppeja,	varsinkin	
vallitsevien	olosuhteiden	johdosta,	kun	kaikki	
käytännön	opetus	on	jäänyt	pois.	Sain	kohdata	
eri	tilanteissa	olevia	potilaita,	osa	hyvin	
vakavasti	sairaita	ja	kuoleviakin.	Näin	ja	opin,	
ettei	ole	vain	yhtä	oikeaa	vaihtoehtoa	tehdä	tai	
hoitaa,	sekä	siitä,	miten	paljon	vastuuta	tämä	
työ	sisältääkään.	

Mielestäni	opittavat	asiat	ovat	hyvin	paljon	
kytköksissä	siihen,	missä	asemassa	töissä	on	ja	
mitä	pääsee	tekemään,	esim.	jos	vertaa	kandia	
ja	manua.	Itse	koen	oppivani	enemmän	
”lääketieteellisiä	asioita”	kandina,	kun	on	
enemmän	vastuuta	ja	täytyy	pohtia	itse,	mitä	
seuraavaksi	tehdään.	Kummastakin	oppii	ja	
manuilu on	todella	hyvää	harjoitusta	ennen	
kandina	työskentelyä.
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ALUMNILLA	ON	ASIAA
Hymyilevä	alumni	maskin	takana	
Venla	Hyttinen,	RSU	2015-2021

Vuoden	2022	vaihtuessa	pysähdyimme	
muistelemaan	kulunutta	vuotta	ja	sen	parhaita	
hetkiä.	Valmistuminen	oli	itselle	yksi	näistä,	ja	
loppukokeen	jälkeinen	huojennuksen	tunne	
palasi	mieleen	elävänä.	Elämäni	tähän	mennessä	
suurin	projekti	tuli	päätökseen.	Noihin	vuosiin	
mahtunut	opiskelun	ja	kokeiden	määrä	on	
valtava,	puhumattakaan	muusta	elämästä	
Latviassa.	Kaikista	tarinoista	ja	kommelluksista	
Riian	vuosilta	voisi	inspiroida	oman	
televisiosarjan	(menestys	olisi	taattu).	Kiitos	
kaikille,	joiden	kanssa	sain	jakaa	ne	vuodet.	

Kouluajat	tuntuvat	jo	kaukaisemmilta,	sillä	
lähiopetuksesta	on	kulunut	jo	lähes	kaksi	vuotta,	
kiitos	vallitsevan	nykytilanteen.	Ne	jäivät	myös	
hyvästeiksi	suurimmalle	osalle	
opiskelukavereista.	Kannattaakin	nauttia	
jokaisesta	päivästä,	ei	tiedä	mitä	huominen	tuo	
tullessaan.	

Etäopetus	mahdollisti	työnteon	opintojen	
ohessa,	ja	valmistumisen	jälkeen	työelämään	
siirtyminen	sujui	mukavasti.	Opintojen	aikana	
tarttunut	tieto	tasoitti	kuoppaisuutta.	
Valmistumisen	jälkeen	jokainen	meistä	on	
kuitenkin	uuden	edessä.	Identiteetin	tarkastelu	
tulee	ajankohtaiseksi,	sillä	mahdollisuudet	
valmistumisen	jälkeen	ovat	rajaamattomat.	

Itsellä	huippu-urheilun	ja	osa-aikaisen	työn	
yhdistäminen	sujui	yllättävän	vaivattomasti,	
mutta	kokonaiskuormitus	kasvoi.	Ylimääräistä	
aikaa	ei	käytännössä	ollut.	Täytyy	rakastaa	
kumpaakin,	että	palettia	jaksaa	pyörittää.	Katse	
kääntyi	nopeasti	kohti	seuraavaa	välietappia,	ja	
osallistuin	syksyn	erikoistumishakuun.	Asetelma	
motivaatiokirjettä	kirjoittaessa	oli	
samankaltainen	kuin	opiskelemaan	hakiessa	
kuusi	vuotta	taaksepäin,	huippu-urheilu	jäi	silloin	
sivuun.	Omat	tavoitteet	ovat	yhä	ammatillisella	
puolella	ja	siviilielämässä.	Erikoistumispaikka	
aukesi,	ja	pelipaita	jää	toistaiseksi	kaappiin	
sairaalamaailmaan	siirtyessä.	Odotan	innolla	
omaa	uutta	polkuani	ja	sen	eri	vaiheita.	Vain	
aika	näyttää,	minne	se	lopulta	vie.

Tsemppiä	teille	opiskelijoille	tämän	kaiken	
keskelle.	Toivottavasti	pääsette	pian	takaisin	
lähiopetukseen,	luomaan	yhtä	hienoja	muistoja	
kuin	me.	Muistakaa,	että	opiskelette	vain	
itseänne	varten.	Kaikilla	on	huonoja	päiviä	ja	
jaksoja.	Kun	se	hetki	sattuu	eteen	– tee	vain	sen	
päivän	paras	suoritus,	enempää	et	voi	tehdä.	
Tartu	mielenkiintoisiin	tilaisuuksiin	ja	luo	oma	
polkusi.
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Osalla	on	mielessä	
selkeä	suunnitelma	
erikoistumisen	suhteen,	
osa	pohtii	jopa	
alanvaihtoa.	
Kannustankin	
tarttumaan	juuri	sinua	
kiinnostaviin	tilaisuuksiin	
ja	kokeilemaan	eri	
vaihtoehtoja.	Jokaisen	
polku	on	yksilöllinen,	
eikä	määränpäätä	voi	
kukaan	varmasti	tietää.



TIEDE JA 
MIELIPITEET
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KONKARILÄÄKÄRI	LÖPISEE
Ihana,	kamala	ja	ennen	kaikkea	opettavainen	päivystys
Essi	Nuutinen

myös	kommunikaatio-ongelma	(myös	
suomenkielisillä).	Jos	vaivaa	osaa	kuvata	vain	
sanoilla	’ikävä’	ja	’kova	kipu’	ja	anatomia	on	
hukassa,	niin	väärinymmärryksen	siemenet	ovat	
kylvetty	ja	esikasvatettu.”

”Eri	ihmiset	myös	kuvaavat	samaa	vaivaa	eri	
tavoin.	VTI	oireita	voidaan	kuvata	ikäväksi	oloksi,	
alavatsakivuksi	tai	kuin	piikkilankaa	kusisi.	Toiset	
kuvaavat	sitä	selkäkivuksi	tai	yleisesti	
sietämättömäksi	oloksi	jne.	Kaikki	kuitenkin	
hoituu	antibiootilla.”

”Täytyy	muistaa,	että	potilas	ei	ole	lääkäri.	Siksi	
hän	on	voinut	ajautua	sisätautivaivan	tai	
gynekologisen	ongelman	vuoksi	kirralle,	tai	
kirurgisen	vaivan	vuoksi	sisätaudeille.	Ole	siis	
avarakatseinen,	äläkä	jää	jumiin	tietyn	ajatuksen	
kanssa	päivystyksen	erikoisalan	tai	lähetteen	
diagnoosi-ehdotuksen	perusteella.	Yritä	katsoa	
potilasta	tuorein	silmin.”

Epävarmuuden	sieto	kasvaa
”Sodassa	ja	päivystyksessä	levätään	ja	syödään	
siiloin,	kun	voidaan	– ja	joskus	vähän	muulloinkin.	
Päivystyksessä	oppii	kuitenkin	sietämään	
epävarmuutta,	sekä	hoitamaan	uusia	ja	yllättäviä	
tilanteita.”	

”Kaiken	kaikkiaan	päivystys	on	ihana	ja	rankka	
paikka,	jossa	oppii	paljon	lääketieteestä,	
inhimillisyydestä	ja	kollegiaalisuudesta.	Päivystys	
antaa	monenlaisia	valmiuksia	toimia	myös	muissa	
työpisteissä	ja	pitkään	päivystystyötä	tehneenä	on	
mahdollista	pärjätä	melkein	missä	tahansa	– tai	
ainakin	mahdollisuudet	ovat	paremmat	kuin	ilman	
tuskaisen	pitkiä	öitä	piinaavan	pitkien	
potilasjonojen	puristuksessa.”

”Toivotan	kaikille	valmistuville	onnea	ja	
menestystä	valitsemallaan	uralla,	sekä	rohkeutta	
eksyä	joskus	omalle	epämukavuusalueelleen.”	

”Päivystyksessä	tavataan.”

Päivystys.	Sitä	moni	medisiinari	joko	vihaa	tai	
rakastaa,	tai	jos	ei	mitään	muuta,	niin	ainakin	
hieman	jännittää.	Tämä	on	erityisesti	uran	
alussa,	kun	vielä	kaikki	on	uutta	ja	ihmeellistä.

Päivystys	kuitenkin	ennen	kaikkea	opettaa,	niin	
lääketieteestä	kuin	lääkäristä	itsestään.	
Yleiskirurgian	EL	Pirjo	Evesti – jolla	on	
kokemusta	päivystystyöstä	jo	”kahdelta	eri	
vuosituhannelta	ja	viideltä	eri	
vuosikymmeneltä”	– suositteleekin	kaikkia	
rohkeasti	päivystystyöhön.

”Harhaluulo	siitä,	että	kaikki	on	ennalta	
arvattavaa,	kyllä	karisee	ja	valitettavasti	mikään	
epäinhimillinen	ei	ole	siellä	vierasta.		Samalla	
kuitenkin	itsevarmuus	siitä,	että	kaikesta	
selviää,	kasvaa.”	

Konsultoi	– kun	olet	tutkinut	potilaan
”Tutki,	piikitä	ja	kuvaa	potilas	joku	diagnoosi	
mielessäsi.	Ja	tee	aina	kunnon	anamneesi.	
Kirurginen	potilas	usein	kertoo	vaivansa,	kunhan	
teet	oikeat	kysymykset.	Konsultoi	ahkerasti	
tarvittaessa,	mutta	vasta	kaiken	yllämainitun	
JÄLKEEN.”

”On	hyvä	muistaa	myös,	että	kun	ollaan	
päivystyksessä,	niin	siellä	hoidetaan	vain	
päivystykselliset	ongelmat.	Oma	terveyskeskus	
ja	työterveyshuolto	ovat	muita	asioita	varten.	
Toisinaan	huonosti	toimiva	TK	ajaa	potilaita	
päivystykseen	pitkäaikaisen,	mutta	jollain	
tavalla	akutisoituneen vaivan	vuoksi.	Ja	vaikka	
se	ei	päivystyksen	luonteeseen	kuulu,	niin	
valitettavan	usein	siellä	tehdään	syöpäepäilyn	
vuoksi	diagnostisia	kuvauksia,	koska	jostain	
syystä	niitä	ei	ole	perusterveydenhuollossa	ole	
saatu	tehtyä.”

Potilas	ei	ole	lääkäri
”Vaikka	kirurginen	potilas	usein	kertookin	
vaivansa,	aina	ei	kannata	uskoa	kaikkea,	mitä	
potilas	kertoo.	Harvoin	valehtelu	on	harkittua,	
vaan	usein	ongelmana	on	kyvyttömyys	erottaa	
oleelliset	asiat	turhanaikaisista.	Kyseessä	voi	olla
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TAUKOJUMPPA	MEDISIINARILLE	
Niskajumeja?	Pidä	pieni	tauko	opiskelusta	tai	töistä	ja	jumppaa	paikat	kuntoon!
Linda	Myllymäki,	5.vsk	ja	fysioterapeutti

Liike	2:	Hartioiden	kohotus
Kohota	hartiat	kohti	korvia	ripeästi	ja	laske	
hallitusti	alas.	Toista	20	kertaa.	Lisää	tehoa	saat	
laittamalla	kuminauhan	kireämmälle.	Huomioi,	
että	olkapäät	eivät	käänny	eteen,	vaan	pidät	
ryhdin	hyvänä.

Onko	viime	aikoina	tullut	luettua	paljon	tai	oltua	
muutoin	paljon	tietokoneen	tai	kirjojen	ääressä?	
Onko	ergonomiassa	ollut	parantamisen	varaa?	
Aika	moni	todennäköisesti	voi	näihin	
kysymyksiin	vastata	kyllä,	itseni	mukaan	lukien.	
Joskus	sanonta	”suutarin	lapsella	ei	ole	kenkiä”	
tai	”tee	niin	kuin	sanon,	älä	niin	kuin	itse	teen”	
todella	pitää	paikkansa.	Tässä	siis	kaikille	meille	
kurittomille	opiskelijoille	pientä	apua	
niskajumeja	vapauttamaan.	

Sarjan	voit	tehdä	myös	muokattuna,	lyhentää	
sitä	tekemällä	eri	liikkeitä	eri	kerroilla	tai	
lisätä/vaihtaa	tilalle	omia	liikkeitäsi.	Voit	käyttää	
kuminauhaa,	pieniä	käsipainoja	tai	tehdä	
liikkeitä	ilman	välineitä.	Tärkeinä	on,	että	paikat	
lämpiää	ja	aineenvaihdunta	lisääntyy.
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Liike	1:	Pystypunnerrus
Aloita	kädet	hartiatasolta.	Nosta	käsi	suoraksi	
pitäen	kyynärpää	lähellä	korvaa	ja	palauta	käsi	
rauhallisesti	alkuasentoon.	Toista	10-20	kertaa.	
Huomioi	liikkeen	aikana,	että	kyynärpää	pysyy	
suorassa	linjassa	ja	hartia	ei	kohoa.	Voit	tehdä	
liikkeen	joko	vuoropuolin	tai	molemmat	kädet	
samaan	aikaan.

Liike	3:	Vipunosto
Aloita	kädet	vartalon	viereltä.	Nosta	kädet	
hartiatasolle	ja	laske	hallitusti	alas.	Toista	10-20	
kertaa.	Pidä	hartiat	takana	ja	paina	lapaluita	
lattiaa	kohti	liikkeen	aikana.	Liikkeen	voi	tehdä	
molemmilla	käsillä	yhtä	aikaa	tai	vuoropuolin.	



Liike	6:	Rintakehän	avaus	ja	yläselän	pyöristys
Seiso	hyvässä	ryhdissä.	Kohota	kädet	hieman	
koukussa	vartalon	sivuille,	hengitä	sisään	ja	vie	
kyynärpäitä	taakse	ja	käännä	peukalot	kohti	
takaseinää	avaten	rintakehää.	Hengitä	ulos	ja	vie	
kädet	lähes	suoraksi	vartalon	eteen,	ota	käsistä	
kiinni	ja	pyöristä	yläselkää	voimakkaasti	ja	tuo	
leuka	rintaan.	Toista	20	kertaa.	Liikkeen	aikana	
tuntuu	venytys	ensin	rintalihaksissa	ja	sitten	
lapaluiden	välissä.		

Liike	4:	Soutuliike	kuminauhalla
Aloita	kuminauha	pienessä	jännityksessä,	kädet	
lähes	suorana	edessä.	Tarkista	ryhti,	pidä	
olkapäät	takana	ja	paina	lapaluita	alas.	Vedä	
kuminauhaa	ja	vie	kyynärpäät	edellä	kädet	
vartalon	vierelle	ja	palauta	hallitusti	
alkuasentoon.	Toista	10-20	kertaa.	Huomioi,	
etteivät	olkapäät	käänny	eteen	missään	
vaiheessa.	Voit	istua	ja	pitää	kuminauhan	jalan	
takana,	tai	kiinnittää	kuminauhan	esim.	
ovenkahvaan.	Voit	myös	tehdä	liikkeen	
vuoropuolin	ja	lisätä	ylävartalon	kierron	mukaan	
vetäessäsi	yhdellä	kädellä	kuminauhaa.
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Liike	5:	Rintalihastyöntö
Aloita	kyynärpäät	hieman	vartalon	takana	kädet	
hartialinjassa	ja	kuminauhassa	pieni	kiristys.	Vie	
kädet	eteen,	kyynärpäät	lähes	suoriksi	ja	palauta	
rauhassa	alkuasentoon.	Toista	10-20	kertaa.	
Paina	lapaluita	alas	ja	hartioita	taakse	koko	
liikkeen	ajan	ja	huomioi,	että	kädet	pysyvät	
hartialinjassa.

Liike	7:	Niskan	venytykset
Venytä	niskalihalihaksia	tuoden	leuka	kohti	
rintaa,	venytys	tuntuu	keskellä	takana.	Käännä	
leuka	kohti	kainaloa	ja	tunne	kuinka	venytyksen	
paikka	siirtyy	sivummaksi.	Viimeisenä	tuo	korva	
suoraa	kohti	hartiaa	ja	venytä	suoraa	sivulta.	
Pidä	jokaisessa	asennossa	n.	10	sekuntia	ja	tee	
sivuvenytykset	molemmin	puolin.	Suorassa	
sivuvenytyksessä	huomioi,	ettei	pää	ole	
kiertynyt.
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THE	USE	OF	NEUROSTIMULATION	IN	THE	
TREATMENT	OF	EPILEPSY:	A	LITERATURE	
REVIEW
Ella	Halonen,	RSU	2021

Intrauterine	growth	restriction	(IUGR)	is	a	
complex	and	variable	fetal	condition,	and	it	is	a	
leading	cause	of	perinatal	morbidity	and	
mortality,	and	may	provoke	cardiovascular,	
renal,	immunological	and	neurological	diseases	
later	on	life.	Depending	on	the	onset	of	
condition,	it	was	classified	either	early-onset	(<	
32week	of	gestation)	or	later-onset	(³ 32)	IUGR	
is	usually	result	from	either	maternal,	fetal	or	
placental	disorder,	or	combination	of	those,	
leading	into	abnormal	regulation	of	fetal	growth.	
IUGR	is	commonly	associated	with	growth	that	is	
small-for-gestation-age	(SGA)	and	pathological	
changes	in	Doppler	US.

In	high	income	countries,	intrauterine	growth	
restriction	is	most	commonly	associated	with	
factors	leading	into	placental	insufficiency,	that	
will	lead	into	inadequate	oxygen	and	nutrition	
transfer	to	fetus.	Most	common	factors	leading	
into	IUGR	are	maternal	lifestyle	factors	(e.g.	
smoking),	hypertensive	disorders,	preeclampsia,	
malnutrition	and	chronic	illnesses	like	chronic	
kidney	disease	and	systemic	lupus	
erythematous.	Histologically	these	changes	
could	be	detected	in	placenta	as	maternal	
venous	malperfusion,	that	are	often	
consequence	of	remodeling	of	maternal	spiral	
arteries.	Congenital	infections	like	
cytomegalovirus,	in	the	other	hand	could	
provoke	chronic	villitis,	and	thus	leading	into	
growth	restriction	of	the	fetus.	Fetal	factor	like	
chromosomal	abnormalities	and	exposure	to	
teratogens	can	cause	IUGR.

Further	examinations	are	still	required	to	
completely	understand	complex	mechanisms	of	
IUGR.	With	better	understanding	of	placental	
angiogenic markers	like	PIFG	it	could	also	be	
possible	to	provide	even	better	diagnostic	
options,	especially	as	early	screening	parameter.	
As	a	health	care	provider,	it	is	important	to	
know	the	preventable	risk	factors	of	IUGR	to	
provide	proper	interventions	and	treatment	
either	before	pregnancy	or	during	pregnancy,	to	
improve	outcome	of	the	fetus	during	pregnancy	
and	after	birth.	

Epilepsy	is	a	common	disease	with	serious	
negative	effect	on	quality	of	life	if	poorly	
managed.	A	significant	portion	of	epilepsy	
patients	develop	drug	resistant	epilepsy	and	
new	alternative	treatment	methods	are	needed	
as	surgery	is	often	also	contraindicated	in	these	
patients.	Neuromodulation	with	electricity	is	
one	of	the	options	under	research.	Methods	
include	invasive	neurostimulation,	and	non-
invasive	methods	transmitting	electric	current	
through	the	scalp. In	this	review	the	focus	will	
be	in	two	non-invasive	neurostimulation types:	
transcranial	magnetic	stimulation	and	
transcranial	direct	current	stimulation.	Both	
methods	are	currently	being	studied	as	therapy	
options	for	a	variety	of	psychiatric	and	
neurological	pathologies,	including	epilepsies.	In	
this	review,	we	will	not	only	go	through	the	
basic	concepts	of	TMS	and	tDCS but	also	review	
relevant	human	studies	to	evaluate	the	possible	
efficacy	and	safety	of	these	methods	on	
epileptic	patients.
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INTRAUTERINE	GROWTH	RESTRICTION	
(IUGR)	AND	THE	MOST	COMMON	CAUSES:	
A	LITERATURE	REVIEW
Essi	Nuutinen,	RSU	2021



ROLE	OF	MICRONUTRIENT	SUPPLEMENTATION	IN		THE	
MANAGMENT	OF	BRONCHIAL	ASTHMA:	A	LITERATURE	REVIEW
Jaakko	Nieminen,	RSU	2021

Conclusions:	
Magnesium,	selenium,	zinc,	vitamin	C,	and	
vitamin	D	deficiencies	are	more	common	among	
patients	suffering	from	bronchial	asthma	than	
healthy	population.	Magnesium,	zinc,	and	
vitamin	D	supplementation	may	enhance	to	
asthma	control	as	an	adjunctive	therapy	with	
pharmacological	agents	in	the	presence	of	
micronutrient	deficiency. Vitamin	C	is	arguably	
an	effective	antioxidant.	There	is	no	significant	
evidence	that	asthmatic	patients	would	benefit	
from	routine	screening	of	micronutrient	status.	
The	assessment	of	magnesium,	zinc,	and	vitamin	
D	levels	can	be	recommended	only	in	refractory	
cases	if	the	disease	control	tends	to	remain	poor	
despite	appropriate	glucocorticoid	therapy.	
More	randomized	clinical	trials	with	larger	study	
samples	are	needed	for	the	simultaneous	
assessment	of	multiple	micronutrients.	
Moreover,	micronutrient	status	from	both	
extracellular	and	intracellular	samples	needs	
further	investigation	in	comparative	studies.

Keywords:	
micronutrient,	supplementation,	deficiency,	
asthma,	magnesium,	selenium,	vitamin	A,	
vitamin	C,	vitamin	D,	vitamin	E,	zinc.

Background:	
Bronchial	asthma	is	a	chronic	inflammatory	
disease	of	airways	causing	global	morbidity.	Its	
prevalence	has	increased	during	the	past	
decades	while	many	asthmatics	suffer	from	poor	
asthma	control	in	spite	of	the	pharmacotherapy.	
In	the	past	studies,	micronutrients	have	been	
shown	to	have	anti-oxidant	and	anti-
inflammatory	properties,	yet	less	attention	has	
been	paid	to	nutrition	as	an	alternative	or	
concurrent	treatment	approach.

Objective:	
A	systemic	review	of	the	articles	regarding	
magnesium,	zinc,	selenium,	vitamin	C,	vitamin	E,	
vitamin	A,	and	vitamin	D	status	in	the	
asthmatics,	their	mechanism	of	action,	and	the	
clinical	efficacy	of	supplementation	on	bronchial	
asthma.

Methods:	
The	review	was	conducted	in	the	EBSCO	Host,	
Mendeley and	Pubmed electronic	databases	
including	the	studies	since	1990	up	to	February	
2021.

Results:	
247	studies	were	included	in	the	analysis.	The	
association	of	vitamin	C	levels	with	asthma	was	
significant	in	19/23	studies,	vitamin	D	levels	with	
asthma	in	66/79	studies,	vitamin	Dlevels with	
asthma	severity	in	32/41	studies,	vitamin	D	
levels	with	asthma	control	in	20/28	studies,zinc
levels	with	asthma	in	16/23	studies,	magnesium	
levels	with	asthma	in	17/26	studies,	
andselenium levels	with	asthma	in	15/25	
studies.	Oral	zinc	supplementation	improved	
asthma	controlin 3/3	studies,	vitamin	D	in	9/13	
studies,	and	magnesium	in	4/8	studies.	Low	
vitamin	C	levels	correlated	with	increased	
malondialdehyde levels	in	7	of	7	studies.
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ROLE	OF	MENOPAUSAL	HORMONE	THERAPY	FOR	PREVENTION	
OF	CARDIOVASCULAR	DISORDERS	AND	MAINTENANCE	OF	
COGNITIVE	FUNCTION:	A	LITERATURE	REVIEW
Sofia	Miettinen,	RSU	2021

In	the	past	menopausal	hormone	therapy	(MHT)	
was	widely	used	for	the	prevention	of	different	
health	issues	related	to	endogenous	estrogen
decline	caused	by	menopause.	This	practice	was	
changed	dramatically	after	the	results	of	
Women’s	Health	Initiative	(WHI)	study	emerged	
demonstrating	the	harmful	effects	of	MHT	on	
the	cardiovascular	health,	breast	cancer	risk	
profile	and	cognition.

More	recent	research	data	has,	however,	shown	
that	the	WHI	study	had	its	flaws	and	new	
evidence	is	available	demonstrating	the	
beneficial	effects	of	MHT	on	the	cardiovascular	
and	cognitive	risks	and	outcomes.	Despite	these	
findings	guidelines	on	MHT	indications	have	
remained	largely	restrictive	and	the	use	of MHT	
is	not	recommended	for	primary	or	secondary	
prevention	of	cardiovascular	disorders	and	
cognitive	decline.

Research	paper	is	a	thematic	literature	review	–
mainly	based	on	current	peer-reviewed	primary	
literature	sources	and	landmark	studies	– with	
the	aim	to	review,	compile	and	analyse	quality	
scientific	data	on	the	risks	and	benefits	of	MHT	
for	primary	and	secondary	prevention	of	
cardiovascular	disease	and	cognitive	decline.
The	main	conclusion	of	the	research	paper	is	that	
while	data	on	the	effect	of	MHT	on	the	
maintenance	of	cognitive	function	is	
inconclusive,	there	is	a	considerable	body	of	
evidence	on	the	safety	and	efficacy	of	MHT	for	
the	prevention	of	cardiovascular	disorders	when	
initiated	early	in	the	menopause	and	in	healthy	
women;	therefore,	primary	prevention	of	
cardiovascular	disease	should	be	considered	as	a	
general	indication	for	the	use	of	MHT
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