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sMALLI

Tervetuloa tekemään historiaa! Pidät käsissäsi Suomen
Medisiinariliiton ensimmäistä kaikille lääketieteen opiskelijoille suunnattua kevätlehteä, sMÄLLIÄ. Kannattaa
painaa tämä hetki mieleen mahdollisimman hyvin, sillä tähän on hyvä palata kun olet 20-30 vuoden päästä
ylilääkärin virassa ja joku SML:n hallituksen edustaja
soittaa sinulle ääni täristen ja kysyy, haluaisitko ostaa
lehdestä mainoksen (Tuolloin vastaus kysymykseen on
tietenkin “kyllä”). Jos puolestaan päädyt professoriksi,
voit aina keväisin aloittaa ryhmätyöt ja luennot ottamalla uusimman sMÄLLIN kouraan ja kertoa, kuinka
luit lehden ensimmäistä kappaletta vuonna 2016, silloin
kun sinä vielä olit nuori.
Lehden tarkoituksena on valottaa hieman sitä, mitä
ihmettä muissa lääkiskaupungeissa oikein tehdään ja
mitä rakkaiden kollegojemme elämään kuuluu. Monilla
meistä ei nimittäin ole siitä kovinkaan paljon tietoa. Vai
tiesitkö muka, että Riikassa opiskelee suomalaisia medisiinareita kahdessa eri yliopistossa? Ja onhan se nyt kivaa, että meillä kaikilla on oma yhteinen lehti. Se saattaa
jopa luoda lisää yhteishenkeä välillemme. Ja sitä paitsi
Norjankin medisiinareilla on tämmöinen.
Olemme keränneet tähän läpyskään parhaimpia vapaa-ajan tekstejä kandiseurojen omista lehdistä ja kirjoittaneet jokusen uudenkin jutun. Väliin on myös ujutettu pari tärkeää asiatekstiäkin, jottei tämä nyt
aivan täysin huvitteluksi menisi. Kannattaa siis lukea kaikki kannesta kanteen. Jos et osaa päättää, mistä
aloittaa, voin lämpimästi suositella munansaannoksia sivulla 20.
Tahtoisin onnitella kaikkia, joiden artikkeli on päässyt tiukkaakin tiukemman vertaisarvioinnin läpi ja
valikoitunut kandiseuransa edustajaksi lehden kansien väliin. Olette nyt saaneet tekstinne julkaistua kansainvälisessä lehdessä (levikkihän ulottuu Tarttoon ja Riikaan asti) ja siihen ei moni pääse edes syväriartikkelillaan. Kiitokset myös kaikkien kandiseurojen lehtien toimituksille ja kaikille muille, jotka ovat olleet
mukana tekemässä lehteä. Ilman teitä ei tämä olisi ollut mahdollista! Ja nyt kun ollaan vauhdissa, niin
terveisiä myös äitile, isille, pikkuveljelle, isovanhemmille, tädeille ja sedille…
Vappu painaa päälle kovaa vauhtia ja äitienpäiväkin häämöttää jo. Muistakaa varoa Medix-paljua - se on
ansa!
Hölkötin kölkötin pillerin pöllerin köskös huu...

Lauri Heiskanen
sMÄLLIn vastaava toimittaja,
SML:n tiedotussihteeri 2016
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Puheenjohtajalta
Kevät on perinteisesti opiskelijoiden aherrusaikaa.
Pitkä lukuvuosi painaa niskassa, ja vielä pitäisi
jaksaa rutistaa läpi viimeiset tentit ja ryhmätyöt.
Huolimatta siitä, onko osaltasi lukuvuoden aherrus jo paketissa vai loppukiri vasta edessä – nyt on
oikea hetki pitää pieni hengähdystauko.
Suomen Medisiinariliitto on julkaissut jo vuosikausia 4.-6. vuosikursseille suunnattua minivirkaehtosopimusopasta kesätöiden työsopimuskiemuroita helpottamaan. Viime vuonna alkoi ideointi
hieman erilaisesta lehdestä, sillä oman rakkaan
kandiseuran lisäksi muiden kandiseurojen toiminta jää helposti pimentoon. Koska meillä on
upea medisiinariedustus ympäri Suomen ja vielä
ulkomaillakin, Medisiinariliitto päätti aloittaa interkandiseurallisen lehden, sMÄLLIn. Pitelet siis
käsissäsi palaa historiaa.
Lyhyesti: SML on kaikkien kandiseurojen isosisarus, joka valvoo eturintamassa suomalaisten medisiinareiden etua. Kustakin kandiseurasta valitaan kaupunkikohtaisella menetelmällä paikallisedustajat, jotka yhdessä puheenjohtajan, pääsihteerin ja tiedotussihteerin
kanssa kokoustavat noin kerran kuukaudessa Helsingissä. Lisäksi joukkoon liittyvät myös
ulkoasiainvaliokuntamme FiMSIC:n ja ylioppilaskuntavaliokunta YAVA:n puheenjohtajat sekä tarkkailijajäsenet. Tarkemmin mahtavaan hallitukseemme voit tutustua sivulla 6.
SML:n toiminnasta tarkemmin sivulla y.
Medisiinarien joukosta löytyy lukemattomia lahjakkaita, idearikkaita ja luovia ihmisiä,
joiden taidonnäytteitä on koottu nyt yksiin kansiin. Aika näyttää, saavuttaako sMÄLLI
paikkansa muiden opiskelijavetoisten vappulehtien joukossa, ainakin kaikki edellytykset
sille olisi. Toivomme myös, että lehti avartaa näkemystäsi suomalaisen medisiinarin elämästä eri paikkakunnilla ja toimii hyvänä ideanvälittäjänä kaupungista toiseen. Vaikka
Medisiinariliiton toiminta painottuu ensisijaisesti edunvalvontaan ja kouluttamiseen, on
kandiseurojen välinen yhteistyö ja medisiinarihenki vähintäänkin meille yhtä tärkeää.
Mukavia lukuhetkiä!
Henni Hiltunen
Puheenjohtaja
P.S. Toivottavasti tavataan syyskuussa perinteisessä Tuohilampi-seminaarissa! :) Merkitse
siis jo päivämäärä 10.-11.9. kalenteriin.
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Mikä ihmeen Suomen Medisiinariliitto???
Suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto. Liiton jäseniä ovat kaikki Suomalaiset kandiseurat. Lisäksi jäsenseuroja ulkomailla, kuten esim. Virossa TaSLO ja Latviassa RiSLO. Kandiseurojen jäsenet (esim.
juuri sinä) saavat liiton edut kandiseuran jäsenyyden kautta.

Kuulostaako liian
tylsältä?
Hyppää
seuraavaan
otsikkoon!

¨ SML Edustaa kaikkia suomalaisia lääketieteen opiskelijoita valtakunnallisella
tasolla ja pitää medisiinarien puolta meille tärkeissä asioissa kuten esimerkiksi:
¨ Erikoistumisuudistus
¨ Opintojen hajauttaminen
¨ Lääkisten sisäänottomäärät
¨ Ulkomailla lääkiksessä opiskelleiden laillistuminen
¨ Opetuksen laadun ylläpitäminen
¨ Kandien työoikeudet ja työhyvinvointi
¨ Järjestää koulutustilaisuuksia ja harrastaa julkaisutoimintaa, kuten 		
tämän lehden tekemistä.

Mitä hyötyä SML:sta on mulle??
Konkreettiset jäsenedut:
¨ Tuohilampiseminaari syksyisin Orionin koulutuskeskuksessa Vihdissä. Mielenkiintoisia luentoja ja ilmaista ruokaa & juomaa!
¨ FiMSICin kautta sinun on mahdollisuus lähteä tutkimus- tai harjoitteluvaihtoon ulkomaille. (FiMSIC on SML:n ulkoasiainvalikunta.)
¨ Liittokokous, eli liittarit, kaksi kertaa vuodessa. Käytännössä ilmainen reissu toiseen lääkiskaupunkiin! 0e hintaan kuuluu majoitus aamupaloineen sekä sitsit! Vastineeksi pitää vähän osallistua myös kokoustamaan.
¨ Seuraavat liittarit pidetään syksyllä Tampereella - tervetuloa mukaan!
¨ Vastuu- ja oikeusturvavakuutus 1. vuosikurssista lähtien sinut on SML:n kautta vakuutettu lääketieteellisiä toimenpiteitä suorittaessa mm. opiskelutilanteissa ja
perustutkintoon sisältyvissä harjoitteluissa.
¨ Ilmainen Kandidaatin Käsikirja, joka ilmestyy kolmen vuoden välein. Uusin on
tulossa jo tänä keväänä!
¨ Joka vuosi ilmestyvä Mini-VES opas, josta löydät tiedot palkasta, toimenpidepalkkioista ja muista medisiinarin työ-/virkaehtosopimuksen koukeroista!
¨ Aina silloin tällöin käy niin, että Valvira yrittää rajoittaa kandien työmahdollisuuksia tai sitten joku tärkeä ministeriö keksii jonkun järjettömän meitä koskevan
lain/asetuksen/ohjeistuksen (esim. “Kandit saa tehdä lääkärin töitä vain ollessaan
kirjoilla yliopistossa.”) Näissä tilanteissa SML on se, joka panee vastaan ja yrittää
vaikuttaa vallankahvassa roikkujiin, jotta medisiinareiden elämä ei kävisi vaikeaksi.
Sinun ei itse välttämättä tarvitse tehdä mitään, mutta hyvässä lykyssä pääset nauttimaan siitä, etteivät medisiinarien edut huonone.

Pro tip: Tykkää Suomen Medisiinariliitosta facebookissa

5

SML:n hallitus & virkailijat 2016
Nää on siis ne tyypit, jotka roikkuu medisiinaripiirien kiiltävimmässä vallankahvassa, tehden töitä
sun ja kaikkien muiden lääketieteen opiskelijoiden eteen päivä toisensa jälkeen. Tässä tiedot siitä,
ketä heistä kannattaa lähestyä, jos toivot vähän lisää jännitystä elämääsi. Mikäli löydät joukosta
juuri sinulle sopivan hallituslaisen, kannattaa lukea stalkkerin lyhyt oppimäärä sivulta 16 ja aloittaa
haaveilu yhteisestä elämästä jo tänään. Kaikkien kuvat ilman aurinkolaseja löytyvät nettisivuiltamme.
Jos et löytänyt sitä oikeaa, mutta olet kuitenkin sitä mieltä, että nämä tytöt ja pojat voisivat tehdä
jotain vuoksesi, laita ihmeessä viestiä (vaikka anonyymisti) osoitteessa: www.suomenmedisiinariliitto.
fi > Ajankohtaista > Anna palautetta hallitukselle. TAI, jos olet rohkea: Tule syksyllä Tampereen liittareille, tee ponsiesitys ja velvoita hallitus hommiin. Niin helppoa se vaikuttaminen on!

Henni Hiltunen, TLKS
Puheenjohtaja
Vm. 1991, sinkku
Lempielin: sydän

Inari Natri, LKS
Vara-PJ
Vm. 1991, varattu
Lempielin: keuhkot

Ossi Syrjänen, KuoLO
Työelämäsektorin vastuuhlö
Hoitaa taloutta yhdessä
Maaretin kanssa.
Vm. 1991, varattu
Lempielin: iho

Maaret Laakso, OLK
Vastaa talousasioista
Ossin kanssa.
Vm. 1989, sinkku
Lempielin: lisämunuainen
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Teemu Karjalainen,
KuoLO
Pääsihteeri
Vm. 1992, sinkku
Lempielin: perna

Lauri Heiskanen, TLK
Tiedotussihteeri
Viestintä- ja markkinointisektorin vastuuhlö.
Vm. 1990, sinkku
Lempielin:
hevosenkenkämunuainen

Tiina Laiterä, KuoLO
Tiede-edunvalvonnan
vastuuhenkilö.
Vm. 1987, varattu
Lempielin: aivot

Visa Mikkola, LKS
FiMSICin varaedustaja
Hyvinvointi- ja
kansainvälisyyssektorin
vastuuhenkilö
Vm. 1992, varattu
Lempielin: maksa

Tapio Turpeinen, TLKS

Matias Mäkinen, Thorax

Vm. 1989, sinkku
Lempielin: tissit

Vm. 1991, varattu
Lempielin: munuainen (sin.)

Sanna Backman, TLK

Krista Korja, TLK

Vm. 1992, sinkku
Lempielin: perna

Vm. 1991, sinkku
Lempielin: lihas

Mikko Kupila, RiSLO

Jesse Karppinen, TaSLO

Ulkomaisten jäsenten edustaja
Vm. 1991, varattu
Lempielin: lisäkilpirauhanen

Ulkomaisten jäsenten
varaedustaja
Vm. 1990, sinkku
Lempielin: kieli

Suvi Koskinen, TLKS

Olli Veikkola, OLK

Vm. 1990, varattu
Lempielin: suoli

Vm. 1989, sinkku
Lempielin: maksa

Aleksi Saarela, TLKS

Joel Telkkä, LKS

Antti Junkkari, KuoLO

FiMSICin edustaja
Vm. 1994, varattu
Lempielin: kidney beans

Vm. 1992, ernu
Lempielin: baculum

YAVAn edustaja
Vm. 1990, varattu
Lempielin: supermaksa
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KERHOTILAT ESITTELYSSÄ
- Missä missäkin bieletetään?
Helsinki - LKS:n Euphoria
Euphoria on Lääketieteenkandidaattiseuran tila Sörnäisten Rantatiellä, Suvilahden kupeessa. Uusi kiinteistö remontoitiin ja otettiin käyttöön toukokuussa 2005. Hulppeita 300 neliön tiloja kattoterasseineen
käytämme yötä päivää.
Juhlakansan lisäksi Euphorialla kokoontuvat Seuramme kerhot, kuten lautapelikerho Gametogenesis, Viinikerho ja alppihiihtokerho Curvatura.
Tilan ruuanlaittopuitteet ovat kattavat: lukuisten
ajoittain toimivien kylmälaitteiden lisäksi löytyy
mm. olutkerhon monipuolisen normaaliflooran
omaava käymisastia.
Jokaisen alfan (lähes) kaikki parhaat muistot syntyvät Euphorialla. Moni pääsee ensimmäistä kertaa järjestämään isoja juhlia ja loppuillasta kuka
rakastumaan, kuka halaamaan posliinia.
Juhlasalin ja rakenteilla olevaan Kalasatamaan avautuvan terassin
lisäksi Euffan takaosista löytyy myös saunatilat. Stadin lääkiksen
sitseillä alastomuuden ja tanssimisen voi yhdistää. Järjestäjät eivät
pohdi, tanssitaanko vai saunotaanko jatkoilla, aina tehdään molempia!
Teksti: Johanna Suur-Uski

Todellisuus

Mainoskuva

Tampere - TLK:n Amos-klubi
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TLK:n juhlakellari, eli Amos-klubi, sijaitsee aivan Tampereen keskustassa Tampere Talon ja Rautatieaseman välissä. Naapureitamme ovat mm. Sorsapuisto,
Suomen korkein hotelli, Tullintorin kauppakeskus sekä rouva, jonka suosikkiharrastuksiin kuuluu kaikenlaisesta kadulla tapahtuvasta yli 30 dB:n melutason
ylittävästä aktiviteetista huomauttaminen. Klubimme on nimetty Duodecimin
puheenjohtajana ja Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina vaikuttaneen Amos Pasternackin mukaan.
Sisältä löytyvät mainiot, ilmastoidut, puitteet erinäisiin illanviettoihin jopa
120:lle medisiinarille. Tilat ovatkin erittäin aktiivisessa käytössä pitkin vuotta,
sillä klubiamme saa käyttää ilmaiseksi kaikkiin sellaisiin tapahtumiin, jotka
ovat kandiseuralaisille avoimia. Keväisin vapaista vuoroista taistellaan kynsin
ja hampain, kun valmennuskurssi pyörii ja nappaa illoista leijonanosan etuajo-oikeudella.
Klubi remontoitiin täysin keittiötä lukuun ottamatta vuonna 2013 ja tänä vuonna saamme uuden keittiön, jonka pitäisi tuoda mukanaan nopeamman tiskikoneen ja paremman ilmanvaihdon. Kohta emme siis enää pääse nauttimaan palokunnan vierailuista kesken ruoanlaiton, kuten esim. eräissä Kinky-bileissä kävi.
Amoksella juhlimisen traditioihin kuuluu olennaisena osana Tampere Talo –maraton, jonka rohkeimmat fuksit juoksevat jo opintojensa ensimmäisenä iltana.
Selvin päin. Leikin ideana on juosta Aatamin asussa klubilta Yliopistonkadulle
ja sen yli, kiertää Tampere Talo ympäri ja palata takaisin lähtöruutuun ennen
kuin poliisi saa kiinni. Jos joskus päädyt Amokselle sitseille tai muihin kemuihin, ei tämän juoksun suorittamista kannata jättää väliin. Erityisesti talvisaikaan
kannattaa kuitenkin muistaa laittaa kengät jalkaan ennen pakkaseen uskaltautumista.

Riika – Ei omaa klubia, mutta vakiobaari kyllä löytyy!
Folkklubs ala, eli tuttavallisemmin ”ala” on monen Riiassa asuvan paikallisen
opiskelijan, hipsterin, casuaalin, tai muuten vaan keskiaikaa larppaavan henkilön
lempparipaikka. Useimmat meistä ulkomaisista opiskelijoista tutustuu ko. paikkaan orientaatioviikolla, sillä se on yksi suosittujen ”pub crawlien” kohteista. Itse
tutustuin alaan toki keskiaikalarppaukseni kautta, kun parinhakupalstalla sain järkättyä treffit sinne – kuka olisi uskonut jonkun oikeasti vastaavan otsikolle ”Where
art all thou wenches at?”
Ala näyttää ulkopuolelta samalta, kuin mikä tahansa Vecrigan, eli Riian vanhankaupungin pubi. Rakennus on vanha, mutta positiiviseksi yllätykseksi se on myös
sisustettu vanhanaikaiseksi. Ovet avautuvat alas viettävään porraskäytävään, joka
johtaa itse pubiin. Pubin sisustus tuo mieleen aikamatkan keskiajalle rinnakkaisuniversumiin – sisustus on onnistunut keskiaikafiiliksen luomisessa, mutta käsittääkseni keskiajalla ei kuitenkaan poppi raikunut kaiuttimista, olutta ei voinut
maksaa pankkikortilla, eivätkä soturit ihmetelleet miten saa yhdistettyä puhelimen
wifiin. Aivan oikein, wifiin – alassa ei toimi nykyaikaiset mobiilidatayhteydet.
Ala on hinta/laatusuhteeltaan loistava pubi. Ruoka on hyvää, annokset ovat suuria ja paikalliseen hintatasoon nähden kilpailukykyisiä. Hanajuomat maksavat
2-3€ tuopilta, pullosta hieman enemmän, mutta muistaakseni en ole koskaan maksanut yli 4€ oluesta. Itse pidän paikallisista oluista, mutta listalta löytyy
alkoholittomia ja alkoholipitoisia juomia kaikenlaiseen makuun. Alassa on kattava ruokalista, kuten pubissa kuuluukin olla. Listalta löytyy olutsnacksejä, alkupalat, pääruoka ja
jälkiruuat. Pääruoat ovat kalleimmillaan 8€, joten paikka sopii hyvin opiskelijabudjettiin.
Oma suosikkini listalta on ”olutlautanen”, joka on massiivinen sekoitus pikkunaposteltavaa neljälle henkilölle. Lautaselta löytyy mm. leipää, kasviksia, possua, juustoja ja kanaa ja
tämä kaikki maksaa 20€.
Alasta löytyy ruokailu/ryypiskelypuolen lisäksi tanssilattia, jossa se todellinen taistelu
käydään. Paikalla käydään välillä sellaista soidinpeliä, että kokemattomammat taistelijat
tuntevat joutuneensa Galliaan. Tanssilattian laidalla on esiintymislava. Torstaisin Alassa
on latvialaisten perinteiset kansantanssit, joten torstaisin Alaan! Alassa on usein keikkoja
ja esiintyjät ovat usein paikallisia vähemmän tunnettuja uusia lupauksia. Tunnetumpiakin
artisteja käy välillä ulkomailta saakka toki, joten myös tämän suhteen voin todeta Alasta
löytyvän kaikille jotain.
Teksti: Niklas Forsberg, Riga Stradins University 2. vuosikurssi

Oulu - OLK:n Walhalla
Oulun Hietasaari tunnetaan ympäri Pohjoismaita varteenotettavana matkailukohteena ja ainakin Suur-Oulun alueella tiedetään tämän myös oululaisten
yhteisenä olohuoneena tunnetun saaren todellisen keskuksen sijaitsevan Jaalakujalla [1]. ”Hic tempus non transit”, todetaan heti pääsisäänkäynnillä.
Walhallassa vierailleet voivat varmastikin allekirjoittaa kyseisen väitteen, sillä Hietasaaren ytimessä aika todellakin on pysähtynyt.
Entisestä kiltatalosta, Vapriikista, oli lähdettävä vuonna 1987, kun kiinteistön uuden omistan, Oulun kaupungin, päättäjät eivät kiltalaisten tavoin nähneet kuvitelmissaan kiltataloa ja taidemuseota sulassa sovussa saman katon alla. Päädyttiin rakentamaan uusi kiltatalo kaupungin vuokratontille vuonna
1988 Oulun osuuspankin myöntämän lainan sekä lahjoitus- ja mainostulojen mahdollistaman alkupääoman turvin. Uusi rakennuskompleksi ristittiin
Walhallaksi. Sittemmin Walhallaa on laajennettu useampaan otteeseen: Vuonna 1994 juhlasalista, tarjoilutilasta, keittiöstä ja saunaosastosta muodostuneeseen kokonaisuuteen liitettiin takkatila sekä toimisto ja vuonna 1999 vielä tanssilattia sekä biljardihuone, joka tosin on tullut kuuluisaksi aivan muista
peleistä, kuin biljardista. Myös ulkolajeihin on panostettu alusta lähtien ja pihalta löytyvätkin petankkikentän ja grillikatoksen ohella viimeisimpänä
laajennuksena vuonna 2015 askarreltu patio paljuineen.[2]
Kiltatalo on kovassa käytössä. Sen lisäksi, että kesäisin suuri osa oululaisista näkee OLK:n pyhätön olevan sopiva sijainti astua avioon ja pikkujoulusesongin vapaista vuokra-ajoista kilpaillaan kynsin ja hampain, on talo tietysti pääasiassa kiltalaisten käytössä. Kaikkien tietämiä Walhalla-juhlia ovat
Killan järjestämät vuosijuhlien jatkot, Itsarit ja Kaamoskarit, prekliinisten kurssien järjestämät fuksiaiset, pikkujoulut ja Kandiaisten jatkot sekä tietysti
useille ainakin symbolinen päätös koko opiskeluajalle: Proffisten
jatkot. Sisarkandiseuralaisille Walhalla on saattanut päästä näyttämään parhaimmat (tai pahimmat) puolensa esimerkiksi Mediolympialaisten tai SML:n liittokokousten yhteydessä. Lisäksi Walhallan
sauna ja nykyään myös palju lämpenevät iltana jos toisenakin,
mistä pitää huolen vapaiksi jääneiden päivien vapauttaminen kiltalaisille nimelliseen vuokrahintaan. Jokaiset onnistuneet talkoot
päättyvät saunan lauteille ja killan erinäiset harrasteryhmät osaavat
kyllä hyödyntää käytännössä ilmaista saunailtapaikkaa. Walhalla
todellakin toimittaa tehtävänsä kiltalaisten yhteen saattamisessa –
joskus väärän oven taakse eksyneiden silmäparien mielestä liiankin
kirjaimellisesti.
[1] Henkilökohtaiset muistiinpanot, Hietasaari-työpaja 30.10.2014.
[2] Eeva-Leena Nortamo: Walhalla, Juhlakirja – Oulun Lääketieteellinen Kilta 1960-2010, 2012.
Teksti: Ville Lindholm, Isäntä, OLK ry

Walhalla syksyllä 2015. Vasemmalla uusi siipi (1994), keskellä Otto-patio (2015) ja oikealla
alkuperäinen rakennus (1988). Koko komeuden päällä katto (2013), joka pitää myös vettä.
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Thorax - Annexet
...så heter den klubblokal som Medicinarklubben Thorax disponerar över tillsammans med Finska Läkarsällskapet (FLS). Lokalen är
belägen i Mejlansparken på Johannesbergsvägen 8, ett stenkast från Mejlans sjukhusområde.
Annexet, klubben eller Thorax, kärt barn har många namn, byggdes i millenieskiftet då Thorax förra lokal på Estnäsgatan skulle
säljas. Annexet byggdes bredvid Villa Aikala som då nyligen köpts av FLS.
Annexet fungerar som centrum för Thorax verksamhet. Här ordnas månadsmöten, sitser, sillisar och spexövningar. Spexkulisser snickras och
scenkläder sys. De olika rummen har egna namn. Lilla salen fungerar
under fester som dansgolv och har ett högtalarsystem som får musiken
att väcka grannarna ur deras nattsömn. Cozyn är thoracalernas lilla vardagsrum, med en stor skön soffa, tv, playstation och dator. Här ordnas
mindre möten och är även en plats för lättja och tentläsande, i nämnd
ordning. I stora salen ordnas sitsar för upp till 120 personer och fungerar
också som mötesutrymme för månadsmötena, ifall det inte råkar vara
spexövning samtidigt. På Annexet finns också ett kök med kapacitet att
laga mat åt just dessa 120 personer som sitsar i stora salen.
Detta vara bara en kort inblick, för att få en bättre bild över vår fantastiska lokal är det bäst att besöka den själv.
Text: Matias Mäkinen

Turku - TLKS:n Tivoli
Turkulaisen medisiinarin toinen olohuone eli Tivoli sijaitsee sekä Medisiinan että Turun keskustan välittömässä läheisyydessä,
Kupittaanpuiston reunalla. Tivolilla treenaavat keväisin speksaajat sekä toukokuun lähestyessä valmennuskurssilaiset. Ahkeran puurtamisen vastapainoksi Tivolilla järjestetään kuitenkin runsaasti tapahtumia sitseistä kurssibileisiin, synttärijuhlista saunailtoihin ja
kaikkea siltä väliltä. Tivoli toimii myös ajoittain kokoustilana.
Toiminnasta huolta pitää oma Tivolitoimikunta, johdossaan TLKS:n hallitukseen kuuluva Tivoliministeri. Lisäksi
Tivolin avainhenkilöihin kuuluvat Pääkaijat, jotka pitävät
Tivolista huolta esimerkiksi päivittämällä varauskalenteria
ja ylläpitämällä siisteyttä. Illan riennoissa käytännön järjestelyistä huolehtii Kaija, jolla on ensimmäisen vuoden
opiskelijat (rengit) apunaan. Kaijajärjestelmä on saanut
nimensä TLKS:n leivissä pitkään työskennelleeltä (ainoalta) oikealta Kaijalta.

T

T

Tivolilla on erinomaiset puitteet juhlien tai illanvieton
viettämiseen. Sieltä löytyy niin suurkeittiö vaativampaankin tarpeeseen, sauna, biljardipöytä, pöytäfutis kuin ensiluokkainen AV-laitteistokin.
Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja Tivolikin on saanut
vuosien varrella lisänimen ”sauna”. Etenkin vierailijoiden
lukumäärän ja saunan lämpötilan noustessa voit tuntea olevasi tropiikissa. Mikäli löydät itsesi vielä tanssilattialta tanssimasta, on
lämmin tunnelma taattu!
Tivoli on remontoitu kuosiin viitisen vuotta sitten, ja useilla (tosin ajoittain unohtuvilla) säännöillä pyritään pitämään seuraava
remontti vielä kaukana tulevaisuudessa. Jokainen Tivolilla iltaa viettävä saa varmasti kuulla dj-kopin ja mukuusin vesiherkkyydestä
sekä myöskin lasipullokiellosta. Siisteyslinjauksista huolimatta Tivoli-ilta venähtää perinteisesti pitkälle seuraavaan vuorokauteen,
joskus viimeiset juhlijat poistuvat vasta aamuyhdeksän pintaan.
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Kuopio
Vitriini, tuo Kuopion rakennustaiteen
helmi, sijaitsee idyllisissä maisemissa Telkkistenlahden rantamaastossa.
KuoLOn rakas kerhohuoneisto toimii
upeana miljöönä kaikelle mahdolliselle
vapaa-ajan aktiviiteetille ja juhlavalle tapahtumalle, jota voikaan ajatella. Täällä
sinua odottavat upeat ruusupuutarhamme ja mahtava tanssisalimme. Rentoutumismahdollisuuden tarjoaa ylivoimasen
ihana spa-osastomme saunoineen, joka
pian remontoidaan entistä suurempaan
loistoon. Vitriini takaa korkean juhlatunnelman ja korkeatasoisen ympäristön laadusta nauttiville. Myös seura on yleensä
ensiluokkaista.
Tai toisin ilmaistuna: 5/5, pirun hyvä mesta.

Tule terveydenhuollon eturiviin – vetovoimaiseen Jyväskylään

Terveys on meidän alaamme

Uusi sairaalamme valmistuu
vuonna 2020.
Tule luomaan kanssamme
tulevaisuuden sairaalaa.
www.ksshp.fi/rekrytointi
rekrytointi@ksshp.fi
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MAN VIINAA EI OLE VIINAA
Flatuksen1 palstalla VIVEOV esitellään (ja testataan!)
erilaisia juomapelejä. Sarjan avaa juomapelien ehdoton
kuningas, Sheriffi!
Pelaajamäärä: 22-20
Millä pelataan: Yhden tähden 0,5 l (yksinpelissä 1,0 l) Jaloviinapullo
(tuttavallisemmin Jallu). Muista tarkistaa, että korkissa on varmasti
tähti.

Pelin kulku: Pelaajat ovat ringissä. Pullo avataan (huom, älä pol-

je korkkia!). Pulloa kierrätetään ringissä ja jokainen pelaaja ottaa
haluamansa kokoisen hörpyn. Se pelaaja, joka juo pullon tyhjäksi,
voittaa ja on illan Sheriffi. Merkiksi tästä pelaajalle annetaan pullonkorkki tähdeksi (myös lasi vettä on suositeltavaa).

Pelin historia: Minolaisten saviruukkujen maalaukset paljastavat,

että sheriffin kaltaista peliä on pelattu todennäköisesti jo 3000-1450
eaa, mutta ensimmäinen kirjallinen todiste pelistä on vuodelta 1872,
jolloin Texasilainen tuomari Roy Bean ratkaisi kuuluisan Langtryn
kylän “kahden sheriffin dilemman” juomapelillä. Vuosikymmenien
varrella peli on hioutunut täydellisyyteensä ja tässä numerossa esittelemme sheriffin sen moderneilla säännöillä.

TOIMITUS TESTAA:
Peliä aloittaessa yksi pelaajista ilmoittaa olevansa kipeänä. Jallu on
ollut pakastimessa, mutta se on pelaajien mielestä ihan yhtä pahaa
kylmänä (vain 2/7 pelaajaa ilmoittaa pitävänsä Jallua hyvän makuisena).
“Tulee mieleen Medixit!” Pullon kiertäessä ensimmäistä kierrosta
keskustellaan siitä, että kahviin kaadettuna juoma saattaisi olla jopa
siedettävää. Yksi pelaajista ilmoittaa, ettei hän kestä ja hänellä seisoo
jo ihokarvat.
“Kyllä nyt on taas opiskelu alkanut!” Pullon kiertäessä toista kierrosta intoudutaan keskustelemaan erään pelaajan sukupuolesta.

(toim.huom eli lause joka monesti lausutaan, kun päätetään juoda
pullo tyhjäksi). Lopulta tilanne menee ohi, kunnes toinen pelaaja
harkitsee pullon tyhjentämistä. Muut pelaajat huomauttavat hänelle, ettei hänellä ole samanlaisia kykyjä kuin kollega Kangaspunnalla
tai kollega Lassilalla. Pullo siirtyy seuraavalle.
Taktikointi alkaa välittömästi. Ryhmän peräkkäin istuvat naispuoliset jäsenet päättävät yhteistyöllä tyhjentää pullon, ennen kuin se
palaa miespuolisille jäsenille. Pojat kommentoivat välittömästi ettei
Sheriffi (muka) ole ryhmäpeli. Riita syntyy.
Kaksi ensimmäistä naispuolista pelaajaa ottaa kunnon hörpyt. Seurueen pienikokoisin vetää pullon loppuun. Kaikki hurraavat. “Toi
oli todellinen sori pojat!”
“Tää adrenaliini! Tähän jää koukkuun! Koska uusiks?” kysyy Sheriffi
noin minuutti voittonsa jälkeen. Kädet tärisevät ja onnenkyyneliä
on havaittavissa. Kun noin tunti myöhemmin aletaan suunnata
kohti kaupungin yöelämää, kysyy illan sheriffi:
“Haluuks joku laittaa mun kengät mulle?”

Raadin mielipide: Peli sai kiitosta yksinkertaisista säännöistä,

jotka kuitenkin jättivät tilaa taktikoinnille. Mikäli peliin haluaa lisää haastetta, on lisäosana saatavissa myös LL Suutalan kehittämät
Junanryöstösheriffi -kortit. Raati piti myös siitä, että peliä voi pelata
lähes minkä kokoisella pelaajamäärällä tahansa, vaikkakin määrän
kasvaessa kovin suureksi, känni pelin jälkeen kaikilla (paitsi illan
Sheriffillä) on vain niin sanotusti seitinohut. Raati pitikin testissä
käytettyä seitsemää pelaajaa hyvänä määränä. Muutama testaaja antoi pelille pienen miinuksen juomana käytettävän Jaloviinan mausta,
myös illan Sheriffi, joka kuitenkin loppuillasta pyörsi päätöksensä.

Loppuarvosana: 5/5

Ilmestynyt Flatuksessa 4/2015

Vieressä oleva pelaaja yrittää päästä eroon mausta pitämällä nenästään kiinni.
Yksi pelaajista tutkailee pohjalla olevaa juomamäärää. “Älä tee sitä!”
kuuluu piirin toiselta puolelta. Pohditaan tuleeko kohta “sori pojat”

1 Flatus [fla'tus],{la e r} (<< fla're {la} puhaltaa) pieru, suolikaasu; vrt. Ilmavaivat, Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseuran kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti.
2 Tällöin pelissä on vain häviäjiä.
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Puskaradion terveyspoliittinen keskustelu
Janne Lähdekorpi, päätoimittaja, Cykli

Kaikkien paikallisten puskaradioiden äiti on Oulun oma Facebook -ryhmä ”Puskaradio Oulu”.
Kyseessä ei ole mikään pikkuporukka vaan siihen kuuluu jopa 41 381 ylpeää oululaista (tarkastettu
03.04.2016) eli se käsittää noin 21% kaupungin 198 584 asukkaasta. Tällä areenalla esitetään elämää
suurempia kysymyksiä kuten ”onko stocka auki?”, ”kenen lapanen on tämä?” ja etenkin viime aikoina ”MISÄ OULUSA O TÖHNÄMUNIA!?!?!?” sekä ihaillaan paikallisia katupartioita ja luodaan
hysteerisiä huhuja eräistä kaupunginosista, ihmisryhmistä ja pienyrityksistä. Toisin sanoen sisältöä
löytyy kaikille ihmisryhmille kemiläisistä körttiläisiin ja kukkahattuihin; heille, joille Googlen ja
maalaisjärjen käyttö on sporadista ja MV-lehden lukeminen arkipäivää. Kun Magneettimedia katosi
elämästämme, niin onneksi Puskaradio vielä lämmittää sielujamme. Tärkeintä antia kuitenkin
meille paikallisille lääketieteilijöille on täkäläisten alkuperäisasukkaiden antama viesti terveydenhuollosta. Seuraavassa on koottu oululaisten ajatuksia ja kysymyksiä tästä hyvinvointiyhteiskunnan
yhdestä kulmakivestä:
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Tiedekunta-stalkkeri
Nimetön katselija

Kuka on uusi luennoitsija? Iskikö akuutti erotomania? Löysitkö vihdoin sen, joka on kaiken
pahan takana elämässäsi? Seuraavassa Oulun
lääketieteellisen tiedekunnan oma stalkkaaja
antaa vinkkejä siihen, kuinka Sinä voit saada
kaiken mahdollisen tiedon Hänestä - elämäsi
lääkäristä.
1. Taso
Pehmeän tason selvittely onnistuu helposti vaikka omalla
älypuhelimella. JulkiTerhikki kertoo Hänen syntymävuotensa ja mahdollisen erikoisalansa. Nämä tiedot auttavat sitten
rajaamaan Google -etsinnän tuloksia. Yleensä ensi tuloksilla
saat jo selville asioita, esimerkiksi: harrastus, julkaistut tutkimukset, vapaaehtoistyökuviot, ehkäpä jopa asuinseudun voit
saada rajattua. Parhaimmissa tapauksissa Häntä on jopa haastateltu esimerkiksi Kalevan artikkeliin. Ole valmis tekemään
laajempaakin googlausta; etsi kaikki häneen yhteydessä olevat
henkilöt. Pari ensimmäistä sataa sivustoa on raskasta käydä
läpi, mutta pidä päämääräsi mielessä!
Muista, että opiskelijakollegoillasi voi olla myös tarpeellista
tietoa. Esitä toteamuksia ja kysymyksiä Hänestä eri porukoissa sytyttääksesi keskusteluja. Esitä semikiinnostunutta ja heitä
pieniä tiedonmurusia tämän piraija -lauman keskellä, sillä
yleensä joku nappaa ja pystyy kertomaan lisää tai johdattamaan uuteen suuntaan.

2. Taso
Tällä tasolla toimiminen yleisesti ihmetyttää Heitä, jotka eivät
ole vielä päässeet elämässään tarkoituksen ja tunteiden rajan
yli, joten tason kaksi toiminnasta suositellaan keskustelemaan
korkeintaan lähimpien ystävien kanssa. Nyt on hyvä myös
aloittaa muistio Hänestä. Älä näytä tätä muille, sillä He eivät kuitenkaan ymmärrä. Äläkä tee siitä elektronista, sillä se
helpommin vuotaa. Pidä muistiinpanojasi sängyn alla tai
biokemian kirja sisällä; sellaisessa paikassa, johon muut eivät
vahingossakaan katso. Kiinnijäätyäsi sinua ei todellakaan ymmärretä ja tilanne vaatisi todellisia selittelytaitoja.
Pro-tip: Väitöskirjat à la Universitatis Ouluensis löytyvät internetistä ja myös kiinteinä versioina ympäri tiedekuntaa mm.
kirjastosta ja H108-tilasta. Osiossa ”Acknowledgements” Hän
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kiittää elämässään tärkeitä henkilöitä nimeltä kuten puolisoa,
vanhempia, appivanhempia, lapsia, mentoria, jne. Hyvässä
tapauksessa listataan myös heidän koulutuksensa. Joskus on
jopa kiitelty lemmikkejä tai naapureita. Kaikki edellä mainittu auttaa Sinua lähestymään tavoitettasi taas muutaman
askeleen verran.

3. Taso
Kolmannella tasolla testataan Sinun todellinen motivaatiosi.
Tason kolme selvittelystä vahvasti suosittelen olemaan puhumatta kolmansille osapuolille. Se on vain Sinun ja Hänen välistä tanssia. Jos jäät kiinni, voi tulla kyseeseen vakavammat
seuraukset, joista ei hymyilemällä ja ”vahingolla” niin vain
päästä.
Nyt suosittelen ottamaan rohkean askeleen eteenpäin ja esittäytymään Hänelle ensimmäistä kertaa. Kyllä Hän muistaa Sinut luennoltakin, mutta 3. tasolla on jo oiva aika tavata Häntä kahden kesken. Sitä Hänkin odottaa. Varsinkin jos Hän
tekee yksityiselle osa-aikaisena töitä, on potilasajan saaminen
helppoa. Julkisella joudut näkemään enemmän vaivaa. Muista
keksiä itsellesi hyvä taustapersoona ja syy tulla lääkäriin. Suosittelen keskivaikeaa kroonista sairautta, jota ei kuitenkaan
tarvitse kontrolloida tiukasti labroilla tai kuvantamisella ja
johon ei ole selkeää hoitokäytäntöä.
Ensimmäisenä opintovuotena terveyskeskuksen vastaanotolla
monipäihdekäyttäjä antoi hyviä vinkkejä allekirjoittaneelle
kiinnostuksen ohjaamisesta oikeaan suuntaan. Hän kertoi
paikallisten narkomaanien tavasta istua päivä terveyskeskuksen parkkipaikalla suojaisassa paikassa vahtien autoja.
Kun työntekijät lähtivät töistä, pistettiin merkille autot tai
polkupyörät, joita ihmiset käyttivät. Sinulle on kuitenkin ainoastaan Hänen kulkuneuvonsa tärkeä. Ota hyvä ja suojaisa
paikka, jossa voit oleskella tunteja ilman ulkopuolisten ihmettelyä.
Toivottavasti näillä muutamilla vinkeillä pääset alkuun ja voit
suunnitella oman tulevaisuutesi Hänen kanssaan; oli se sitten
aviosatamassa, hänen tuhossansa tai Sinun pesiytymisessään
hänen ullakollensa. Kuten minun valitun äiti aina toitottaa
”Hiljaa hyvä tulee”; on tämä mitä osuvin neuvo myös minulle
että Sinulle.

Jubileumsspexet Lalli 2015
- 60 år av spex
Den Thoracala Medicinarklubben har Finlands äldsta
levande spextradition. Men vad är ett spex? Ordet spex
har antagligen uppkommit som en förkortning av ordet
”spektakel” och syftar på en farsaktig teater uppförd av
studenter. De första spexen härstammar från 1800-talets
Sverige och spextraditionen kom i början av 1900-talet till
Finland. Receptet är enkelt. En mer eller mindre historisk
händelse berättas på ett nytt sätt med tillhörande karaktärer.
Tillsätt sång och ordvitsar i riklig mängd samt även det allra
viktigaste, publikens deltagande. Genom uppmaningar som
”omstart” från publiken omformas scenerna till något helt
nytt där improvisationen gör spektaklet större och roligare.
Plötsligt löser sig allt och när spexet är slut har publiken
fått reda på vad som egentligen hände under ifrågavarande
historiska händelse.
Thorax första spex hade mera formen av en revy med en
mycket skör röd tråd. Därefter har spexet utvecklats till
en mera sammanhängande pjäs med en förhoppningsvis
mindre skör röd tråd. Musiksidan har utvecklats från
pianoackompanjemang till fullskalig orkester. Kulisserna har
också gått från att ha bestått av några målade skärmar till det
mesta man kan tänka sig. Exempelvis har slagskepp, tåg och
tidsmaskin funnits att hitta.
Under 60 år hinner mycket hända och att ta upp allting vore
inte rättvist mot er kära läsare eller göra rättvisa mot den
fantastiska historia som spexet har. Vad vi istället kan göra
är att fira vårt historiska år med ett jubileumsspex. Enligt
tradition firas jubileumsår med en nyuppsättning av ett
gammalt spex och för vårt 60-års jubileum valdes spexet
Lalli eller Hög bland Saarijärvis moar som hade sin premiär
1997. Spexet utspelar sig i 1100-talets Finland och berättar
om kristendomens spridning till vårt fosterland. Så kom med
på tidernas största omstart och upplev vad som egentligen,
egentligen hände när biskop Henrik mötte bonden Lalli.
För utan er, kära publik, skulle vi inte ha mycket att fira.

Året är 1952. Platsen är Nylands Nation. Februari månad
har rullat in, vilket betyder att Medicinarklubben Thorax har
årsfest. Festen är speciell eftersom året innan tvingades man
ställa in festen på grund av marskalkens frånfälle. Klubben
firar sitt 21-års jubileum 1952, vilket ger dubbel orsak att
fira eftersom klubben blivit myndig. Stämningen i salen är i
det närmaste elektrisk av förväntan. Ytterligare en detalj gör
kvällen extra spännande. Det första Thoracala spexet, Det
pubiska kriget eller Sillsalatissimus, har sin premiär.

Robert Östman

Premiären blev en succé och en tradition föddes. 63 år och 60
uppförda spex senare befinner vi oss i skrivande stund inför
årets jubileumsspex, spexet Lalli eller Hög bland Saarijärvis
moar eller Den andra trippen.

Artikeln har även publicerats i Studentbladet.
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MUNAN-

SAANNOKSIA

TLK:N FLATUKSELLA ON KUNNIA SAADA TOIMITUKSENSA VAHVITUKSESKSI PITKÄN URAN SYTYTYSTULPPIIN ERIKOISTUNEESSA SYTKÄRI-LEHDESSÄ AIEMMIN TOIMITTAJANA VAIKUTTANUT REPORTTERI PEKKA S. KARMA. NÄIN KEVÄÄN KYNNYKSELLÄ PEKALLA ON
KUNNIA HAASTATELLA LAPIN MAAKUNNAN TURISMIELINKEINOSTA
VASTAAVAA VIRKAMIESTÄ, SIMO HONKOSTA.
TERVE SIMO! MILLAINEN POHJOIS-SUOMEN KULUNUT TALVI ON OLLUT TURISMIN KANNALTA?
Talvi on ollut oikein vilkas ja esimerkiksi lapsille suunnatut laskettelukoulut on myyty loppuun. Eteläsuomalaisia kossuturistejakin
on ollut viime vuosia enemmän. Otetaanpa myös katsaus Rukalle: venäläisturistien määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt mutta
aina enemmänkin tänne voisi ryssiä hätyytellä. Kävipä jonkin aikaa sitten itänaapurimme presidenttikin vierailulla! Ikävä kyllä hän
näytti unohtaneen aurinkolasinsa kotiin ja siristelevä Putin olikin myötätuntoa herättävä näky.
JOKO KAUSI ON OHI VAI VIELÄKÖ TURISTEJA RIITTÄÄ?
Laskettelu- ja hiihtokauden osalta meillä on nyt viimeinen alefinaali menossa. Aina voi kuitenkin petrata lopussa! Vaelluskausi on
vieläpä saman tien alkamassa ja ilmatkin alkavat jo näyttää kesän mallia. Ei aikaakaan kun vaeltajat tulevat joukolla pohjoiseen
etsimään ruskan patinaa.
OLEN KUULLUT NEGATIIVISSÄVYISIÄ TARINOITA LAPISSA VIERAILEVIEN TURISTIEN KÄYTÖKSESTÄ? ONKO
HUHUISSA MIELESTÄNNE PERÄÄ?
Kyllähän huonoimmille vieraileville turistiryhmille alkoholi maistuu liiankin kanssa eikä ole mitenkään harvinaista nähdä väkeä
kankkusessa Rukalla. Pahimmillaan ukkelit kilisyttää pullojaan yötä myöten ja vielä aamullakin voidaan nähdä olut kajossa. Olen
itse sitä mieltä että pitemmän päälle olut johtaa kadotukseen.
ENTÄ MIKÄ ON MIELESTÄSI TALVIKAUDEN PARASTA AIKAA JA MIKSI?
Vaikea kysymys mutta sanoisin että pääsiäislomakausi on suosikkini. Monelle tuntuu tulevan halu paeta pohjoisen hangille viimeistään silloin kun tutut virpoo ja trullit kuittailee.
MILTÄ LAPIN MATKAILUN TULEVAISUUS MIELESTÄSI NÄYTTÄÄ?
Uskon suunnan olevan hyvä vaikka siihen tietenkin vaikuttaa moni tekijä. Esimerkiksi polttoaineen hinnan noustessa täytyy
matkoille asettaa uudet hintalaput. Olen jo nykyäänkin antanut hyvät vinkit tutuille: on esimerkiksi turhaa lähteä Rukalle tankkaamaan; saman voi tehdä paljon halvemmalla etelässä. Jos turistilla on kovin pihi lompsa ja hän alkaa hikoilemaan senttien kanssa,
ei siitä varmastikaan hyvää seuraa. Onneksi ihmiset tuntuvat kuitenkin ymmärtäneen ettei ole välttämätöntä lähteä minnekään
hulvattomille vuorille asti lomalle vaan Pohjois-Suomesta löytyy tekemistä niin ruska-aikaan kuin pakkasellakin.
OLETKO HUOLISSASI MITEN POHJOIS-SUOMEN KÄY TULEVAISUUDESSA JOS TURISMIN SUOSIO EI JATKA
KASVUAAN?
Päättäjät ovat pitkään hokeneet että alueen elinkeinoelämä tarvitsee piristystä ja samaa olen itsekin ollut mukana tolkuttamassa.
Olemme myös työtoverini kanssa kantaneet korttamme kekoon: perustimme Pallastunturin alueelle yrityshautomon nimeltä Pallaksen Yrittäjät. Tulossa on saamieni tietojen mukaan ainakin täysin uudentyyppinen suksimalli joka toistaiseksi kulkee työnimellä
C-suksi. Jos tuotekehittely menee nappiin, sillä päästäneen vielä suksimaan vaikka kuuhun!
OLETKO ITSE TALVIURHEILUN YSTÄVÄ?
Aiemmin olin kova laskettelija ja olinpa joskus nuorena hiihtokeskuksessa hissipoikana töissäkin! Sainkin siellä lempinimen “kanttaileva hissimies”.
KIITOKSIA HAASTATTELUSTA SIMO HONKONEN! MITEN AIOTTE VIETTÄÄ KESÄLOMANNE?
Kiitos itsellenne! Suunnitelmissani on rentoutua Rion rannalla ja nauttia tutunomaisia virvokkeita riippumatossa.
Pekka S. Karma

Tämä keväinen jo klassikon aseman saavuttanut artikkeli ilmestyi ensimmäisen kerran Flatuksessa 3/2012.
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Vapputerveiset 20
vuoden takaa
Booster 2/1996
Näin aloitat vapun juhlinnan

Vappu ilman viinaa
1. Herää ja syö ravitseva aamiainen
2. Suorita aamujumppa Fabio Fitnessin tahdissa
3. Soita vapputervehdykset kaikille sukulaisillesi
4. Nauti vappusimaa ja tippaleipää
5. Ota lasivitriinistäsi se häikäisevän puhtaanvalkoinen ylioppilaslakkisi. Suihkuta
siihen Pirkka-nupukinhoitoainetta ja paina se kutreillesi.
6. Silitä haalarisi ja tärkkää sen kaulukset. Pukeudu huolellisesti.
7. Huiskuta vinhasti vappuhuiskalla.
8. Muista, että voit hymyillä muillekin kuin tutuillesi.
9. Nyt on aika irrotella. Ota kengät pois ja huljuttele varpaitasi Aura-joen
aalloissa.
10. Klara vappen, bara vatten hela natten!

… tai sitten ei
1. Herää, juokse/konttaa kotiin ja jätä varmuuden vuoksi aamupala väliin.
2. Treenaa ranteen fleksorit ja ekstensorit korkkauskuntoon avaamalla kaljapullon joka kymmenes minuutti.
3. Näppäile kännykkäsi pikavalintaan valmiiksi Myrkytyskeskuksen numero.
4. Nauti tippa simaa ja vappuheilaa (löydetty TurHma:n virallisista vappuheilan katsastusbileistä).
5. Pengo kenkälaatikostasi se oksennuksen hajuinen, kurttuinen, rusinaa
muistuttava, lähes kävelevä karvainen otus (erotukseksi naapurin marsusta; ylioppilaslakilla ei ole jalkoja). Kaada siihen pahimpien pieneliöiden tappamiseksi
Kodin Putkimiestä ja liimaa se erikeeperilla päähäsi.
6. Potkaise haalariasi varmistaaksesi, ettei sen sisällä ole ketään (jos on, juokse
henkesi edestä, usko pois, et halua nähdä sen pärstää).
7. Vispaa vinhasti vappuheilallasi (toim.huom: terveisiä Oulun lääkiksen Big
Daddy Villelle).
8. Muista, ettei jokaiselle lyhtypylväälle tarvitse toivottaa hauskaa vappua.
9. Nyt on aika irrotella, mutta ensin sinut on nostettava takaisin jokilaivaan
Aurajoesta.
10. Hela vappen spara vatten, bara snapsen!
Vapputerveisin: Neljä Mustaaleskeä

TyylimoQia
Teksti: Johanna Suur-Uski

Kuvat: Lauri Teivonen

Kävelin opetuksesta ruokalaan. Taas vastaan tuli tusinoittain mitä graaveimpia tyylimokia. Silmiä kirvelee, tekee
pahaa ja oksettaa. Mutta minkäs teet. Meilahdesta on välillä vaikea löytää hyvin pukeutuneita ihmisiä. Tyylivuotoa
kun on niin monen kielisiin kauppakorkeakouluihin, ettei tänne jää MITÄÄN.
Mistä johtuu tämä lack of fashion? Lääkiksessä opiskelu on kuulemma niin rankkaa, ettei pukeutumiseen käypähoidon jälkeen enää riitä paukkuja.
Mutta medisiinarit hyvät, ON SAIRASTAMINENKIN RANKKAA, varsinkin jos kandi näyttää siltä, että on ostanut
vaatteensa Seppälä-Intersport-hybridiliikkeestä.
Nistilenkkarit ja pieruverkkarit. Varmasti kaikki ymmärtää, että vaaleanharmaat collegehousut ja huppari toimii
TOSI HUONOSTI lääkärintakin kanssa. Ensimmäinen mielikuva on, että ruokiksen jälkeen käydään ottamassa
vähän VAUHTIA välipala-automaatista ja sen jälkeen kävellään mämmihuuruissa ympäri Tornisairaalaa.
Ja kyllä kahisee ja kahisee, kun sporttipapu kävelee tuulipuvunhousuissa opetukseen Syöpäklinikalle. Kannattaa varoa aloittaessa
palpointia, vielä taitaa olla HIKI äskeisestä crossfit-tunnista.
Isot edellä pienet perässä, sillä kyllä erikoisesti yhdistetylle kauluspaita-kravattiyhdistelmälle on paikkansa. Jujuna on TUNNUSTAA samaa väriä siten, että kravatti on huomattavasti tummempaa sävyä.
Ja viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä: Abiverkkarit. Ressu, Norssi, Etis, Sykki, Ihan sama mistä tulit, mutta älä NYT SAATANA tule näissä kouluun. Show some dignity. Kyllä me tiedetään montako ällää sait.
Neuvoksi muodin juoksuhiekassa tuskaileville. Menkää Cossille ja ostakaa yksivärisiä vaatteita ja kauluspaitoja.
Toimitus kiittää ja kuittaa.
Ilmestynyt LKS:n Q-kautisessa 1/2016
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Terveiset Sawonmualta!
Hyvät kollegat. Perinteiset Medixit eli Mediolympialaiset ovat pian täällä - kolmettakymmennettäkuudetta (36) kertaa hurjempana kuin koskaan. Mikäli et tiedä mistä on kyse, häpeä, sillä et ole vielä kokenut medisiinarin urallasi juuri mittään
perinteikästä ja tälle eittämättömän suurelle epäkohdalle sinun pitää tehdä muutos urasi.
Sivistetään hieman. Kyseessä on tunnetusti medisiinarin vuoden rankin koettelemus, joka on tänä vuonna entistäkin armottomampi. Jos luulit saaneesi hikeä pintaan Oulun Fat Campilla viime toukokuussa, niin luuleppa uudestaan. Kuopion
Mualimanlopun Medixeillä taistellaan elämästä ja kuolemasta.
Mediolympialaisten traditio juontaa juurensa jo antiikin Kreikkaan, jossa kollegat Turusta, Oulusta, Tampereelta, Helsingistä,
Kuopiosta sekä muualta mualimasta kilpailivat universumin herruudesta toinen toistaan vaarallisimmissa savolaisissa lajeissa.
Mualimanlopun Medixeillä sana voittaja saa uuden merkityksen; Voittajia ovat ne, jotka pystyvät selviytymään kauhuista ja
katastrofeista yhdessä.
Kohtaammeko täystuhon vai onnistummeko välttämään lajimme kuolemisen sukupuuttoon? Onko lopulta jäljellä vain torakoita tai oululaisia? Onkohan taas tiedossa vesisadetta tai ripuliepidemia? Suuttuuko äiti?
Tämän enempää sisällöstä emme halua julkaista vielä tässä vaiheessa. Kaikki tapahtuman ainutlaatuisuuteen orientoituneet
tulevat kokemaan tämän kaiken tulevana äitienpäiväviikonloppuna. Muille Mediolympialaisista kiinnostuneille suotakoon
mahdollisuus tulevina vuosina!

KuoLOn medix-toimikunta viikkopalaverissa
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PUUHANURKKA

Teksti: Paulina Korkee ja Timo Syvelä

Seuraava kertomus on täysin kuvitteellinen puuhatarina tulevista Sawonmaan Mualimanlopun Medixeistä. Voit täyttää puuttuvat kohdat
itse esimerkiksi medix-bussissa meno- tai paluumatkalla. Jos et itse kykene tuottamaan tekstiä, voit pyytää kollegalta apua.
__________ ja _________ olivat _______ matkalla ______sta Kuopioon. Bussissa tunnelma oli suorastaan ________, mikä olikin juuri
tälle kaupungille ominaista. Tapansa mukaan _______ oli erityisen ________ ja siitäkös kaikki innostuivat. Mitäpä olisikaan medixit
ilman kunnon _________! Melkein kaikilta oli unohtunut __________ kotiin, joten ei auttanut kuin pärjätä ilman. Sellaista kun ei
välttämättä Savosta edes rahalla saa. Tämä ei kuitenkaan ketään haitannut.
Vihdoin päästiin perille Kuopioon. Kaikki olivat suorastaan ____________ siitä, kuinka _____________ kaupunki olikaan kyseessä. Majoituspaikkaan päästyään _________ halusi heti päästä _________n kimppuun - olihan hän hyvin hyvin _________ pitkän ajomatkan
jälkeen. Tässä kohtaa päivää ratkaisu miellytti kaikkia.
Eipä aikaakaan, kun ________ ja _________ olivat hurmioituneina juhlapaikassa. __________ ei voinut olla huomaamatta KuoLOlaisten _____________, ja hän päättelikin, että viikonlopusta tulisi tämän vuoksi vielä _____________. Tämä osoittautui myöhemmin
täysin oikeaksi arvaukseksi, kun eräs ____________ teki hänen unelmistaan ____________.
Lauantain auringonpaiste ja +20 asteen lämpötila teki hyvin alkaneesta viikonlopusta entistäkin täydellisemmän. Medisiinarit nauttivat hauskoista aktiviteeteista Kuopion kauneimmassa ja viihtyisimmässä paikassa eli ________________. ______________ ja
_______________ osallistuivat monenmoiseen kilpailuun. Yhdessä niistä syötiin kokonainen _______________, toisessa etsittiin
______________ , ja kolmannessa oli tarkoitus _____________ pisimmälle. Lienee sanomattakin selvää, ettei näistä kinkereistä loppunut _____________ kesken.
Sunnuntaiaamu valkeni ______________. Mikä _____________ mualimanlopun tunne! Tällaista ei todellakaan voi kokea kuin
medixeillä. Jälleen kerran ______________ ja ___________ olivat onnellisia siitä, että saivat kuulua tähän ______________ medisiinariperheeseen. Kuopio oli osoittautunut _______________, ja ensi vuonna tavattaisiin taas _____________.
Näillä löpinöillä toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Kuopion Mualimanlopun Medixeille!

Savolainen kansanperinne Amorin aamuherätys jaksaa riemastuttaa kanssajuhlijoita
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Tarton fuksien turinat
Teksti: Anni Kakriainen, Iris Wallin, Nelli Toivonen

(Eli millaista on opiskella Tartossa)

Tervetuloa viroon. Maahan, jossa valonkatkaisijat toimivat väärään suuntaan, vihannekset ovat jopa pelottavan
suuria, asunnot epäkäytännöllisiä, alkoholi houkuttavan
halpaa ja kieli suomalaiselle väga huvitav. Keskustelukulttuuri on huomattavan kankeaa ja byrokratia joskus
sitäkin kankeampaa.

bazaar" on yksi suosikkilainauksistamme puhuessamme
ko. prakseista, mutta toisaalta Piirsoon kommentit työskentelytehokkuudestamme ("Have you not done it already? Quickly, do it now") ovat myös painuneet mieliimme. Piirsoo osaa onneksi opettaa labratyöskentelyä meille
nuorille hyvin: "touch it like when you touched your
boyfriend or girlfriend for the first time" (kuinka ruiskussa olevaa verta täytyy ruiskuttaa koeputkeen). Praksit
voidaan kuitenkin parhaiten tiivistää kurssilaisemme Ida
Forsbergin hyvin imitoimaan Piirsoon vakiolausahdukseen: "Faster! But veeery carefully."

Ensimmäisten viikkojen aikana tuoreiden lääkisläisten
elämää hallitsi kahtalaiset tunteet: toisiaan hämmästyttävän saumattomasti seuraavat humala ja krapula, jotka
kuitenkin pian saivat seurakseen opintokiireet, väsymyksen, epätoivon ja onnistumisten sekamelskan. Myös vanhemmat opiskelijat ovat ilmaisseet hämmennyksensä uusien ykkösten juhlimiskestävyydestä, osataan täällä myös
opiskella: opiskelusessiot kirjastossa, kodeissa ja Wernerissä1 massiivisten kofeiiniannosten ja yhteishengen moottoroimana ovat paitsi nitoneet meitä entistä tiiviimmin
yhteen, tuottaneet myös hyvää koulumenestystä.
Toki melkein kaikki meistä olivat tietoisia Tarton lääkiksen pedagogiikasta jo etukäteen, mutta silti koesulkeisten
alkaessa todellisuus tuntui lyövän naamaan märän rätin
lailla. Kokeiden määrä ei tosiaankaan ole legendaa, vaan
niitä kertyy ensimmäisen syksyn aika noin kolmekymmentä. Onneksi asia ei ole kovin vaikeaa, sitä vain on
paljon. Siis paljon. Aina voi kuitenkin lohduttautua kannustaviin tosiseikkoihin, kuten siihen, että edeltäjämmekin ovat tästä selvinneet ja että E on sama kuin excellent.
Ja se kemian kurssi - perinteikkääseen tapaan ykkösten
suurin murheenkryyni. Vaikka huhupuheiden mukaan
kurssia on taannoin uudistettu, se on kuitenkin vielä kaukana oletetusta tavoitteestaan; helposti ymmärrettävästä
johdatuksesta lääketieteellisen kemian olennaisimpiin
alueisiin. Närää herättää myös kurssin opintopisteisiin
nähden suhteettoman suuri työmäärä: loputon labraraporttien laatimisrumba ja - “mitä ihmettä, eikö täällä saa
käyttää MAOLia?” - kemian kaavojen ulkoa opettelu.
Andres Piirsoon biologian praksit2 ovat tarjonneet syksyn laboratorioharjoitteluiden tragikoomisimmat hetket.
Tunneilla on uskomattoman kova tahti ja runsaasti epätoivoisia lääkärinalkuja, mutta siitä huolimatta tunnit
venyvät puoli tuntia normaalia pidemmiksi. Kontaminaatiot tapahtuvat ilmeisesti vain oppilaiden toimesta,
professorin käsi tai sylki eivät kontaminaatioita aiheuta.
Olemme oppineet olevamme hitaita ja meluisia. Piirsoon
kommentti tiimityöskentelystämme ensimmäisellä tunnilla "ladies, ladies, keep it down. This is not a russian

1 Werner = paikallinen kahvila
2 Praksit, eli siis ”practical lessons”, käytännön tunnit
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Koulun ehdottomia timantteja ovat suosikkiopettajat.
Tomuskin tarinat ovat viihdyttäviä vielä kolmannenkin
kerran kuultuna. Hyvin selväksi on tullut, että lasta ei
kannata roikottaa päästä (se kuolee), musculus buccinator on tarkoitettu imemiseen (opettajan unohtumaton
demonstraatio), ja alkoholi liittyy jokaiseen kertomisen
arvoiseen tarinaan (onko joku muka kuullut tarinan,
johon se ei liity edes löyhästi?). Andres Arend on yksinkertaisesti paras opettaja - tätä tuskin tarvitsee edes perustella. Piret Toometin rentouttavat eestin kielen tunnit
taas ovat kuin hengähdystaukoja muutoin kiireisen lukujärjestyksen lomassa. Kun pää on täynnä kemian kaavoja ja latinalaisia termejä, tuntuu relevantilta vakuutella
itselleen Piretin johdolla, että kaikesta huolimatta päike
paistab ja elu on ilus.
Luottamus tähän projektiin on vahva. Vaikka oppimisprosessit tuntuvat toisinaan epätoivoisen tuskallisilta, on
pakko uskoa että jotain tästä kaikesta nippeleiden ulkoa
opiskelusta jää haaviin. Ja jos ei muuta, voimme olla varmoja siitä, että kesällä 2021 saamme kourallisen lääketieteen lisensiaatteja, joilla ei mene sormi suuhun niinäkään hetkinä kun lonkkamurtumaansa poteva mummo
pyytää luettelemaan ulkomuistista hiilen hybridisaatiot
tai taivuttamaan latinan kielen sanan medicus kaikissa
sijamuodoissaan.
Alkuperäisartikkeli on ilmestynyt TaSLOn lehdessä Caput
Lignumissa 2/2015.

Virhe lääketieteessä
voi tappaa potilaasi
– yhdessä voimme korjata sen

Yksi koomassa ja viisi muuta tehohoidossa. Lievästi sanottuna hiukan pieleen mennyt ensimmäinen
ihmiskoe uudella lääkkeellä. Lääkeyhtiötä vaaditaan julkaisemaan kaikki tiedot edellämainitusta lääkkeestä, jotta vastaavanlainen haittavaikutus ei pääsisi tapahtumaan uudestaan samankaltaisella lääkeaineella. Lehdet repivät otsikoita tästä epäonnistuneesta kokeesta mutta kulissien takana julkaisematon
tutkimustieto aiheuttaa potilaiden kuolemia ja kärsimystä joka päivä. Ongelmat ovat olleet tiedossa jo
vuosikymmeniä ja ongelmaa on käsitelty yhä enemmän ja enemmän etenkin tutkimustietoon pohjautuvan lääketieteen (evidence based medicine) muodostuessa standardiksi useimmissa maissa. Rekisteröimättömästä ja julkaisemattomasta tutkimustiedosta aiheutuva systemaattinen vika/virhe vaikeuttaa parhaan
hoidon tunnistamista.
Aihe on niin tärkeä että sitä ratkaisemaan on perustettu AllTrials-kampanja. Tunnuslauseena on „All trials
registered, all trials published“ – mikäli saisimme kaikki tutkijat seuraamaan näitä periaatteita, voisimme
lääkitä ihmisiä tehokkaammin ja turvallisemmin.
Tutustu siis aiheeseen osoitteessa www.alltrials.net

25

APPLIKAATIOITA
OPINTOIHIN
Vaihda Candy Crush johonkin näistä ja koe oppimisen ihme.
Soveltuvat myös viime hetken tenttipaniikin lievittämiseen.
ECG Guide

By QxMD Medical Software
Ainakin joidenkin lähteiden mukaan ”se paras EKG-applikaatio”. Täältä löytyy yli 200
eri EKG:tä ja rutkasti tietoa erilaisista löydöksistä ja kriteereistä. Sisältää myös quiz-toiminnon ja interaktiivisen EKG:n tulkitsemisoppaan, jossa syötät tulkittavan EKG:n
tiedot, jonka jälkeen applikaatio ehdottaa mahdollisia tulkintoja.
Kustantaa vaivaiset 0,99e iPhonelle, 3,65e Androidille

Radiology 2.0: One Night in the ED
Hirvittääkö ajatus päivystyksestä, jossa radiologin lausunto ei tulekkaan heti? Tuleeko
sinulle vain paha olo pyöritellessäsi CT-kuvia yksinäsi ees-taas ilman että tiedät mitä
etsiä? Ei hätää! Tämän mainion (ja ilmaisen!) applikaation avulla sinustakin tulee
mainio radiologi jokaiseen päivystystilanteeseen.
Saatavilla iPhonelle ja iPadille, eikä maksa mitään.

Lange Medical Flash Cards
Nimensä mukaan tämä sovellus tarjoaa Flash Cardeja. Sovellus itsessään on ilmainen,
mutta joka aihealueesta tulee vain yksi kortti. Jos haluat lisää, joudut maksamaan 35
euroa, mutta tuolloin kortteja tulee satoja! Laadusta ilmeisesti kannattaa kuitenkin maksaa ja kyllähän sitä nyt voi kesätyörahat turhempiinkin asioihin tärvätä.
Saatavilla sekä iPhonelle että Androidille.
Potilaalle (tai miksei vaikka myös itselle)

My INR +
Sano hyvästit paperiselle Marevan-hoitokortille! Tällä applikaatiolla potilaasi voi kirjata ylös mitatut INR-arvot ja seurata, onko hoito tavoitetasolla. Lisäksi sovelluksella
voi pitää kirjaa siitä, onko päivän rotanmyrkkyannos jo otettu ja siitä, kuinka paljon
sitä oikein tulikaan vedettyä. Hajamielisimmät voivat myös asettaa muistutuksia
lääkkeiden ottamiselle.
Toimii sekä iPhonella että Androidilla. Ilmainen

Prostate Pal 3
Tämän avulla pidät kätevästi huolta nestetasapainostasi ja monitoroit eturauhastasi
ilman mitään noloja! Voit kirjata joka päivältä sekä nautittujen nesteiden että eritetyn
virtsan määrät. Ominaisuuksiin kuuluu myös virtsaamisvaikeuksien seuranta ja mitattujen PSA-arvojen tallentaminen. Nyt tarvitset enää desilitramitan taskuun ja voit mittailla
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RiSLO

Suku (genus): Riian - Rigensis
Laji (species): Suomalaiset lääketieteen opiskelijat – Fenni
studiosus medicinae
Alalajit (subspecies): RSU:n (Riga Stradins University) opiskelijat ja LU:n (Latvijas Universitāte) opiskelijat. Taxonomiassa
heidät tunnetaan siis nimillä Rigensis fenni studiosus medicinae
in Universitas Rigensis Stradina ja Rigensis fenni studiosus
medicinae in Universitas Latviensis.
Populaatio: 125
Levinneisyys: Euroopan Unionin WiFi-pääkaupunki Riika, sen
keskusta ja kaupungin hurmaavat nukkumalähiöt. Viikonloppuisin ja loma-aikoina tavattavissa myös ympäri Suomea.
Historia: RiSLO on vuonna 2012 perustettu SML:n alaisuudessa toimiva kandidaattiseura lääketiedettä ja hammaslääketiedettä Riiassa opiskeleville kollegoille
Kieli: Rislolaiset kommunikoivat suomen, englannin, latvian
ja latinan sekoituksella. Osa populaatiosta käyttää myös varsin
sujuvasti venäjää, ja jotkut saattavat vielä muistaa jotain ruotsin
oppitunneista.
Rislolainen osaa lääketieteen englannin, latvian ja latinan kielillä, mikä saattaa järkyttää suomalaisia potilaita ”Hjyvä rouva,
teillä on se necrosis avascularis capitis femoris dextrae ja minä
suosittelen teille unipolaarista endoprotesaatiota, koska acetabulum näyttäisi x-rayssä olevan ihan labi. Se on siis tämä luu ja se
on kuollut… Siis osittain”. Labi on sana, joka tarkoittaa latviaksi ”hyvä” ja se sopii jokaiseen lauseeseen, sekä tilanteeseen.
Lisääntyminen: Rigensis fenni studiosus medicinae in Universitas Rigensis Stradina lisääntyvät kahdesti vuodessa. Rigensis
fenni studiosus medicinae in Universitas Latviensis lisääntyvät
kerran vuodessa.
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Merimatkan päässä Helsingistä, Riian kaupungissa Latviassa
asustaa pieni populaatio, RiSLOlaiset, eli Riian suomalaiset
lääketieteen opiskelijat. Monille Suomessa hieman vieraaksi
vielä jäänyt lajike, on läheistä sukua Suomen lääketieteen
opiskelijoille. Vaikkakin geno- ja fenotyyppi eroaa Suomen lääketieteen opiskelijoista, on lajien välinen sukupuoliyhteys vielä
mahdollinen ja toivottava, sekä näin ollen myös fertilisaation
mahdollisuus on pidettävä mielessä, jos kyseessä on vastakkaisten sukupuolten välinen akti. Saman sukupuolten välinen akti
vaatii kontraseptiiviä vain, jos ei halua olla Venuksen rakkauden
uhri ja päätyä dermatovenerologian synkille käytäville palloilemaan. Laji pyrkii pitämään läheisiä suhteita Suomessa ja Virossa
asuviin sukulaislajeihinsa kandiseuratoiminnan avulla.
Elinkaari: Rislolaiset jakautuvat kahteen alalajin alalajiin
RSU:n tai LU:n preklinikan ja RSU:n tai LU:n klinikan opiskelijoihin. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on tunnistettavissa vielä kirkkaat silmät, elämänilo ja innokkuus. Vuoden
jälkeen kehityksessä alkaa kouliintumisen kausi ja kahden
vuoden jälkeen Rislolaista ei enää tunnista samaksi untuvikoksi.
Viikottaiset suulliset ja kirjalliset kuulustelut, lukuisat välitentit
(meillä puhutaan colloquiumeista) ja professorien pettynyt katse tekevät tehtävänsä. Tilanne kuitenkin tasaantuu ja kolmannesta vuodesta eteenpäin Rislolaisella on aikaa palautua ennen
paluumuuttoa Suomeen kuudennen vuoden jälkeen – tämä
kuitenkin riippuu lajin edustajasta ja osa jatkaa kyynistymistä,
kylmettymistä ja persoonallisuuden hälventämistä aina valmistumiseen saakka. Selviytymiskeinot ovat kirjavat; jotkut löytävät
tuen urheilusta, jotkut pesiytyvät ja pariutuvat keskenään tai
läheisten lajikkeiden kanssa Suomesta tai Saksasta, myös pariutumista kuumanhehkeiden latvialaisten medisiinarilajitovereiden kanssa on tavattu. Suuri fraktio RiSLOlaisista kokoontuu
viikonloppuisin iloliemen ääreen, eikä siitäkään ikinä mitään

hyvää seuraa. Maniat ja depressiot ovat arkipäivää, tenttiviikoilla on neuroosin ja psykoosin cocktail – M1? Hypertensio
arterialis gravis on myös monella havaittavissa.
Populaatio käy vuosittain läpi pullonkaula-ilmiön, jossa osa
porukasta jätetään jälkeen suorittamaan opintojaan uudelleen,
mutta sitkeät sukujuuret Suomeen usein saavat RiSLOlaisen
jatkamaan koulutusta. Pullonkaulailmiöstä ja parhaimmiston
evoluutiosta pitävät huolen RSU:n ja LU:n lääketieteellisten
tiedekuntien professorit, sekä tiedekuntien ehdottoman tiukat
säännöt koskien akateemisia opintovelkoja.
Käyttäytyminen: RiSLOlaisen tunnistaa latvialaistuneesta
käytöksestä, esim. ei tervehditä kaupassa, kävellään päin bussissa, nyrpeä naama ja iloton ulosanti – silmissä tyhjä katse.
Väsymys ja rähjäisyys erottavat muuten hyvin soluttautuneen
Rislolaisen myös Latvian tyylikkään ”hoikan huolitellusta
pitkäjalkaisesta” katukuvasta.
RiSLOlaiset saavat mentaliteetilta neuvostoaikaisen koulutuksen, jossa julkinen nöyryytys ja kyykyttäminen kuuluvat
oleellisesti kasvatukseen ja hyväksi lääkäriksi kasvamiseen.
Lajin edustajat pitävät täysin normaalina suullista tenttikuulustelua, missä tentin tekijä istuu professoria vastapäätä ja sata
opiskelijaa ympärillä kuuntelee.
Aivot laitetaan oikeaan asentoon yliopiston toimesta jo heti
koulutuksen alkuvaiheessa. Tiedekunnan dekaanin mielestä
on myös ihan ”ookoo” tenttiä jotain, vaikka lukuvuoden
jokaisena päivänä – ”Doctor must be tuff and smart”. Lajin
edustajat eivät sairastele, sillä yhdenkin päivän poissaolo
yliopistolta saattaa kostautua esim. ylimääräisenä tenttikysymyksenä tai 10 sivun esseenä.

Liikkuminen: Rislolainen liikkuu julkisilla, ellei ole niin
onnekkaassa asemassa, että omistaa oman kulkuvälineen.
Pyörä on harvoille ja uhkarohkeille yksilöille, kävely ei sovi
ollenkaan. Taksilla pääsee niin baariin kuin ruokakauppaan
ja miksi ei yliopistollekin. Taksi on julkinen ja se on liikenne.
We love Panda!
Ravinto: Hapankaali ja suolakurkku eivät välttämättä istu
tuoreen Rislolaisen suuhun, mutta kuuden vuoden jälkeen
paluumuuttajat Suomessa tulevat kaipaamaan aitoa hapankaalia ja biezpiensiä. Pelmenit toimivat pikaruokana. Kaupungin
tuhannen ravintolat, baarit ja yökerhot pitävät huolen kaloribalanssista. Ylipäätään Rislolainen on yleensä hyvin ravittu ja
juotettu edullisemman hintatason takia. Ulkona syöminen ja
edullinen kotiinkuljetus (niin ravintolasta, kuin ruokakaupasta) ovat palveluita jotka kuuluvat Rislolaisen arkeen.
Muuttoliike: Suomesta n. 20-25 ikävuoden aikaan Riikaan
muuttavat Rislolaiset palaavat yleensä syntyperilleen n. 6 vuoden jälkeen. Varsinaisen Riiassa asumisen aikana Rislolainen
muuttaa yleensä myös kesäksi suomeen ja tyypillisesti pesiytyy
syntymaassaan.
Paluumuutosta Riikaan on hyvin vähän havaintoja.
Emmi Pohjola, Pääsihteeri, RiSLO

Erityistaidot: Rislolaiset ovat tottuneet opettelemaan ulkoa
pitkiä sanalitanioita, joilla ei ole mitään merkitystä. Myös
piirustustaidot hioutuvat huippuunsa preklinikan aikana
(kuva 1).

Kuva 1
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Lääkisten suuressa kevät kyselyssä sMälli keräsi lääkisopiskelijan kannalta kriittistä
informaatiota. Pituus? Paino? Hiusten väri? Sinkku status? Salikäynnit? Mänbun?
Vastauksia kyselyyn tuli 1327 (Oulu: 379, Tampere: 295, Helsinki: 237, Turku: 229,
Kuopio: 134, Riika: 30 ja Tartto: 23). Todellisuudessa tarkoituksena löytää läskein lääkis.

Kuinka monella on mänbun?

5%

On mänbun.

Mänbunin omistajista

70% on parisuhteessa.
Heistä salilla yli 3 kertaa
viikossa käy

51%

Missä on läskein lääkis?
SALI KÄYNNIT
2,2

2,0

2,0

1,8

2,4

BMI

BMI

BMI

BMI

BMI

23,4

23,1

22,9

22,8

22,7

Oulu

Turku

Kuopio

Tampere

Helsinki

Kaikkien lääkisten BMI 23,0 Sali käynnit 2,1
Riika: BMI 23,9 ja Sali käynnit 2,1
Tartto: BMI 22,0 ja Sali käynnit 2,7

30

41 % käy töissä

Sinkku statsit!

Biletys kertoja kk!

Tampere: 31,5 %

Tampere: 1,5
Helsinki: 1,8

Helsinki: 32,5 %

Kaikki: 1,5

Kaikki: 37,1 %

Turku: 1,7

Turku: 38,0 %

Oulu: 1,1

Oulu: 38,5 %

Kuopio: 1,5

Kuopio: 45,5 %

Riika: 2,3

Riika: 50,0 %

Tartto: 1,8

Tartto: 52,2 %

Bileissä yli 3 krt käyvistä

51% on sinkkuja

Hiusten värit
Vaaleanruskea: 26,4 %

Blondi: 23,4 %

Ruskeat: 20,8 %

Tummanruskeat: 19 %

Punaiset: 2,5 %

Muut: 2,3 %

Mustat: 2,1 %

Hiirenharmaat: 2,0 %

Mansikkablondi: 1,0 %

Harmaat: 0,6 %

Sukupuolijakauma

44,8 %

30,0 %

6,5 %

5,6 %

1,7 %

0,7 %

0,4 %

1,2 %

4,2 %

4,9 %
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Lääkäriksi
Stadin
sykkeeseen!
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Halusimme tehdä terveydenhuollon
työnhausta entistäkin kätevämpää.
Siksi avasimme Klinikalle.fi-palvelun,
jonka avulla löydät entistä helpommin
juuri sinulle sopivat työpaikat.

Palvelun käyttäjänä saat tietää missä
ja minkälaisia töitä Suomen julkisessa
terveydenhuollossa voi tehdä. Löydettyäsi
unelmatyöpaikkasi voit heti ilmoittaa
kiinnostuksestasi suoraan työnantajalle,
vaikka työpaikkailmoitusta ei olisi vielä
olemassakaan.

Voit myös arvioida työpaikkoja ja lukea
muiden käyttäjien tekemiä arvosteluja
ennen työnhakua. Lisäksi palvelu toimii
kätevänä tietopankkina terveydenhuollon
toimipisteistä.
Tutustu tarkemmin osoitteessa:
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LISTAT
OnnelLista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmiit syvärit
Kun kuulit sydänäänet stetareilla
Kandielämää-blogi
Kesätyöpalkat
Veronpalautukset maksetaan tänä vuonna
jo marraskuussa
Seniorituki
Kaikki vapputapahtumat
Käymässä oleva sima
Klinikka
Syväriportti

HarmilLista
• Syvärit
• Yksisarvisklinikat
• Vappu on viikonloppuna - ei ylimääräistä
vapaapäivää
• Kun lähtee päivystämään ja unohtaa
oman SV-numeron
• Mätkyjä tulossa
• Katupöly
• Opintotuki laskee
• Liittareiden osallistujakato
• Kevään opintolaina tuhlattu jo maaliskuussa
• Bachelor Suomi

KateelLista
• Toisten valmiit syvärit
• Helsingin lääkiksen valinnaisille opinnoille pyhitetty toukokuu
• Joillakin on sovittuina jo kesätyöpaikat
vuodelle 2017
• Jotkut pääsevät lentämällä liittareille
• Toisten välivuosisuunnitelmat
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TaSLOlaista sarjakuvataidetta

