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DENTTARIN FUKSIVUOSI
“The mountain top, walk on water
I got power, feel so royal
One second, I'm strike oil
Diamond, platinum, no more for you
Got adrenaline, never giving in…”
Ensimmäistä kertaa elämässä opiskelun alkua odotettiin innoissaan. Fiilis oli superiorinen! Odotukset
tulevalta vuodelta olivat korkealla. Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin omaan pienryhmään ja mahtaviin
koulupuitteisiin.
”Opiskelu” lähti käyntiin sujuvasti kattavalla vajaa-ajan ohjelmalla. Luennotkin alkoivat heti toisena päivänä.
Motivaatio hipoi huippuaan; solu- ja kehitysbilsan salat aukesivat heti alkusyksystä. Teimme heti alussa
ensimmäisen tieteellisen esseemme pareittain. Solu- ja kehitysbiologian jälkeen anatomian kurssilla
tutustuimme ihmiskehoon
päräyttävästi latinan kielellä. Kielihän
siinä meni solmuun.
FUKSIAISET koittivat elokuun lopulla,
teemana oli maat ja kansalaisuudet.
Ehdottomasti syksyn parhaimpia ja
kosteimpia iltoja! Rasteja oli
pystytetty eri puolille keskustaa ja
jatkot vietettiin lääkiksen kiltatalolla
Walhallassa. Rastien tehtävistä
yritettiin suoriutua mahdollisimman
hyvin rastinpitäjiä lahjomalla. Ennen
kaikkea pienryhmän yhteishenki
nostatti tunnelmaa.
GO JAMAICA, GO!

Makrologian ja histologian työt kuuluivat anatomian kurssiin (HUOM! Värikynät ihan hyödyllisiä!).
Pääsimme töissä lopulta jopa tositoimiin. Erityisesti mieleen jäi laskimoverinäytteenotto! Samaisena
perjantai-iltana lähdimme kalpeina juhlistamaan viikonloppua Oulun Las Vegasiin, hampaan reissulle
HAILUOTOON. Huippu reissu, jossa tutustuttiin vanhempiin kollegoihin.
Syksyllä alkoi myös kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö –kurssi, johon kuului kolmen päivän
mittainen TK-harjoittelu. Levittäydyimme ympäri Pohjois-Suomea innokkaina seuraamaan
hammaslääkäreiden työtä ja vuorovaikutusta potilaiden kanssa. Harjoittelu oli erittäin motivoiva ja antoi
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Hampaan ODONTOFIILIKASTAJAISET olivat hieno iltapuku-juhla, jossa meidät fuksit kastettiin
perinteikkäästi osaksi mahtavaa tiedeyhteisöämme. Live-musiikki villitsi hampaalaiset tanssilattialle, eikä
boogie olisi voinut olla parempi. Ilta oli ikimuistoinen!
Pitkän ja rentouttavan joululoman jälkeen anatomian opintopisteet ilmestyivät weboodiin. Kevät alkoi uusin
haastein lääketieteellisen biokemian parissa. Tutuksi tulivat muun muassa krebsin sykli, lipolyysi ja
heksoosimonofosfaattitie… Kurssi oli intensiivinen ja välitenttejä (ja uusintoja) oli muutaman viikon välein.
Kansanterveys –kurssi jatkui yhteistyössä ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysyksikön opiskelijoiden
kanssa. Siihen kuului mielenkiintoiset verkkokeskustelut ja ryhmätapaamiset sekä opiskelijakongressi, joka
kruunasi koko kurssin.
Kevään odotetuimpia asioita oli
uudet burana-haalarit, joilla
lähdettiinkin innokkaina juhlimaan
Kaarleen, Tivoliin, Apolloon... Milloin
minnekin haalareitten kastajaisiin ja
poikkitieteellisiin bileisiin. Haalarit
tulivat sopivasti samana päivänä, kun
lähtö SYÖTTEELLE koitti! Kyseessä oli
hampaan oma vkl-reissu, jonne me
rohkeimmat fuksit lähdettiin
vanhempien vuosikurssilaisten ihanaiseksi seuraksi. Ohjelmassa oli pulkkailua, laskettelua ja
mökkibilettämistä aamuun asti. Tänne myös ensi vuonna!
Maaliskuun puolella meille fukseille järjestettiin Hampaan päivä, jolloin fantom-salin ovet avautuivat
ensimmäistä kertaa fukseille. Luvassa oli mielenkiintoista ja monipuolista puuhattavaa; fantom-päiden
hampaiden poraamista ja paikkaamista, sekä klinikassa kavereiden hammaskaluston ihmettelemistä. Kevään
ehdoton motivaation lähde. Arvontaa ja pullakahveja unohtamatta.
Tätä kirjoitettaessa, kevät vetelee jo viimeisiään meidän fuksivuosikurssille. Edessä päin on enää biokemian
lopputentti! Vuosi on mennyt nopeasti ja on tapahtunut todella paljon, milloin mitäkin. Silti muistaa sen
upean päivän, kun sai sen kultaisen hyväksymiskirjeen postissa...

“Oh, oh, sometimes I get a good feeling, yeah
I get a feeling that I never never never never had before, no no
I get a good feeling, yeah…”
Flo Rida - Good Feeling
Ensi syksynä teitä, oi ihania uusia denttarifukseja, odottaa upea vuosi!
ONNEA OPISKELUPAIKASTA!

Aino Rekola & Anne-Helen Savunen
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Kohmea talo ja tilit piukoilla – Terwaspeksi 2013

Oluttölkkien sihinää, lukemattomia omstartteja, huikea burleskishow, Aqualan Duo – mainontaa,
dramaattisia juonenkäänteitä, leiskuvaa rakkautta, petollisia eksiä, aitoakin aidompaa ystävyyttä sekä
upeita biisejä – kyseessä täytyy siis olla kuuluisa lääkisopiskelijoiden taidonnäyttö Terwaspeksi 2013! OLK
ry:n historian neljänteen teatteriproduktioon osallistui ennätysmäärä tanssijoita, näyttelijöitä ja laulajia.
Huikeasta suosiosta kielii se, että liput myytiin loppuun jo seitsemässä minuutissa. Tämänvuotiset
juonenkäänteet oli kynäillyt Anniina Leviäkangas, jonka tuotos voitti tiukan käsikirjoituskilpailun.
Ohjauksesta vastasi Marja Kaila. Näytelmä sijoittui 90-luvun Kaukovainiolle, jossa seurattiin vuoden ajan
Kohmean talon asukkaiden kommelluksia ja elämänmenoa. Lähimmäisenrakkautta pursuavalla Irina
Pohjanaholla pyyhkii hyvin lama-ajasta huolimatta. Kunnon kristittynä hänen asunnossaan riittää tilaa myös
kirjavalle alivuokralaisjoukolle, johon kuuluvat katkeran temperamenttinen kiukkupussi Saara, mykkä Sven
ja räiskähtelevä taiteilija Angelo. Kun Irinan helmoihin vielä päätyy kaikkea mahdollista alkoholipitoista
lipittävä Seppo naisystävänsä dumppaamana, meno karkaa väkisinkin käsistä Irinan vastusteluista
huolimatta!
Ensimmäisen vuoden hammaslääketieteen opiskelija Ellinoora Raninen lauloi Speksin bändissä ja
kommentoi kokemuksiaan näin: ”Aloitimme bändin kanssa harjoittelemisen joulun jälkeen. Alussa treenejä
oli harvakseltaan, mutta näytösten lähestyessä yhä useammin, joskus jopa kolme kertaa viikossa. Parasta
speksissä oli varmaan se kun näytökset koittivat. Silloin sitä pienestä loppupaniikista huolimatta tajusi
kuinka paljon olimme tehneet töitä ja kuinka upea lopputuloksesta tuli! Kaikki esitykset menivät tosi hyvin
sekä Oulussa että kiertueella. Toki välillä tuli vähän sähellettyä, mutta eipä tuo menoa haitannut. Oli
hauskaa nähdä miten erilaisia näytöksistä tuli eri yleisöjen vaikutuksesta!”
2. vuosikurssin isäntä Heikki Laine esitti
Terwaspeksissä Irinan isää, soitti bändissä
pianoa sekä muina aikoina oli sekatyömies
tehden kaikkea roudaamisesta laulujen
sanoituksiin. ”Koulutyöt on helposti
pystynyt
tasapainottamaan
speksin
kanssa. Luennot ja harjoitukset loppuivat
useimmiten ennen harjoituksia. Pari tuntia
pidempi päivä ei tuntunut missään, kun ne
pari tuntia sai viettää näin hyvässä
seurassa” sanoo Heikki. Heikillä oli
speksistä
odotuksina
"parrasvaloja,
esiintymisen riemua sekä mielenkiintoisia
ihmisiä, joiden kanssa voi viettää hyvää
aikaa."
Hänen mielestään parasta
speksissä
olivat
ihmiset.
”Aivan
ällistyttävän
lahjakkaat,
ystävälliset,
ihanat, fiksut, upeat, mahtavat ja rakkaat

Kuva 1. Esityksissä nähtiin myös Harlem Shake
yleisön pyynnöstä.

5

ihmiset” hän tuumaa.
Tämän vuoden speksistä erottui kaksi
taitavaa näyttelijää kokonaisvaltaisen
eläytymisensä sekä uskomattoman
muuntautumiskykynsä ansiosta. Nämä
kiitokset menevät tietysti Liisa
Harjamalle (Irina) sekä Pekka Pinolalle
(Angelo).
Heidän
ansiostaan
näytelmässä riitti räiskyntää ja
voimakkaita tunteita, jotka upeasti
välittyivät jokaiselle katsojalle. Lisäksi
bändin ja tanssijoiden yhteistyö tuotti
vertaansa vailla olevia esityksiä.
Tanssinumerot
painottuivat
tänä
vuonna showjazziin, vaikka lavalla nähdään myös mm. breakdancea ja paritanssia. Naisyleisö villiintyi
Uumas kuuma –tanssista, jossa muutama
Kuva 2. Angelo (vasemmalla) ja Sven (oikealla)
onnekas katsomon eturivistä sai nauttia
tärkeän tehtävän äärellä.
paidattomien urosten sylitanssista.
”Uumas kuuma
Sykkii jo mun tuuma
Huumaa, hekumaa
Oot vanhanakin puuma.”
Myös Saaran (Kaisa Makkonen) esittämä Kostolaulu oli loistava osoitus siitä, kuinka usean osaajan
panoksella saadaan aikaan mieletön show mukailemaan näytelmän kulkua. Lisäksi kiitosta ansaitsee Tiina
Ukkosen juontama intensiivinen burleskinumero, jossa upeasti puvustetut tanssijat sekä drag queen
viettelivät yleisön valovoimaisuudellaan sekä saivat kenties näytelmän raikuvimmat aplodit.
Monenmoisen uurastuksen, ahkeroinnin ja puurtamisen jälkeen tuloksena oli mitä mahtavin spektaakkeli
koko rahan edestä. Terwaspeksi 2013 oli odottamaton ja täynnä yllätyksiä muutenkin kuin vain omstarttien
muodossa. Tämän vuoden speksi erosi edellisten vuosien tuotoksista olemalla hämmentävän maanläheinen
sekä samalla vilpittömän rehellinen. Vuoden aikana talon asukkaat löysivät itsestänsä uusia puolia ja kykyjä,
vaikka elämä välillä näyttikin nurjaa puoltaan. Näytelmä avasi jokaisen päähenkilön elämää laulun sekä
tanssin avulla, ja näin katsojat pääsivät eläytymään heidän tunteisiinsa. Juoni vei katsojan mennessään ja
tarina eteni hyvällä tempolla. Välillä tunnelma oli hyvinkin riehakas erityisesti tanssinäytösten aikana, mutta
se oli vain hyvä asia. Näytöksen päätyttyä mielessä oli vain yksi sana: WOW!

Samia Noor-E & Emmi Porkola
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Rusettiluistelu JÄÄNMURSKAJAISET

Aurinkoisena keskiviikko-iltapäivänä maaliskuussa

”Jotkut kokevat "kuka pelkää

Raksilan tekojääkentälle kokoontui

mustaa miestä" -leikin rasistisena, mutta tämä on

parisenkymmentä hammaslääketieteen

turhaa, sillä alkuperäinen "musta mies" ei viittaa

opiskelijaa seuranaan kaksi herrasmiestä

etniseen alkuperään vaan katoliseen

Coronarialta. Olipa yksi lääketieteen opiskelijakin

pyhimykseen Pyhään Jaakkoon, joka myös heittää

tullut paikalle, mutta tällä herralla onkin vankkaa

kylmän kiven jaakonpäivänä 25. heinäkuuta.

kokemusta myös hampaiden hoidosta.

Leikkiä saatetaan leikkiä myös eri variaatioina

Kaikki tämä ei tietenkään ollut
pelkkää sattumaa. Oli nimittäin niin, että Killassa
päätettiin herättää henkiin jo hetken
syväjäädytettynä ollut perinne, joka aiemmin
tunnettiin nimellä Rusettiluistelu. Tänä vuonna
Tatu ja Coronarian Jussi Vikman keksivät

esimerkiksi luistelussa nimellä "kuka pelkää
jäämiestä" tai musta mies on korvattu ”vihreällä
miehellä”. Toisaalta viittaus mieheen loukkaa
sukupuoltenvälistä tasa-arvoa, joten peliä
pelataan joissain piireissä nimellä "kuka pelkää
jäähenkilöä/vihreää henkilöä".

tapahtumalle hiukan repäisevämmän nimen, ja
täten hekin joiden kaunokkien teriä ei oltu
vuosiin teroitettu tohtivat jäälle tulla. Syntyivät
Coronarian ja OHLK:n JÄÄNMURSKAJAISET.
Iltapäivä aloitettiin leikkimielisten
kisailuiden merkeissä, jotta kaikilla olisi ainakin
aluksi hyvä mieli. Rusettiluisteluperinnettä
jatkettiin kaunoluisteluhenkisellä
parikuviokellunnalla. Seuraavaksi kilpailuvietti,
tuo sinänsä tuntematon asia opiskelijoidemme
keskuudessa, tyydytettiin kahden joukkueen
välisellä nopeusviestillä jossa myös tyylipisteitä
nähtiin haettavan. Lopuksi pelattiin porukalla
vielä erästä lapsuudestamme tuttua peliä. Jotta
kysymys pelin nimen korrektiudesta ei jäisi
vaivaamaan, seuraavassa suora lainaus
Wikipediasta:

Pyhä Jaakko aka. Pyhä Jaakob
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Kun jäähenkilö-peliä oli tovi

Kaakaotarjoiluiden jälkeen

pelattu ketään loukkaamatta, huomasivat

aloitettiin auringonlaskuun jatkuneet

jäänmurskaajat ilokseen kentän laidalle tuodun

hikikarpaloita nostattavat pipolätkäpelailut joiden

höyryävän kuumaa kaakaota kylliksi kaikille.

aikana jyvät erosivat akanoista. Pelien jälkeen

Muiden nauttiessa kaakosta havaitsi joku

havaittiin pian Audin avaimien puuttuminen,

hetkensä koettaneen laittaen Coronarian Jussin

mutta se kuinka tuo tarina onnellisesti sai

Audin avaimet taskuunsa ja livahtaen kuntosalille.

päätöksensä, onkin aivan oma lukunsa…

Miika Hyvönen
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Kuopio-excu 8.3.-10.3.2013
Lähdettiin perjantaina excuilemaan Kuopioon
SHOL:n liittaria hyvänä syynä käyttäen. Matkaan
lähdettiin neljän henkilöauton voimin ja
osallistujia oli jokaiselta vuosikurssilta. Jotta
excun yhteishenki pysyisi yllä, pysähdyttiin
samoilla huoltoasemilla. Matkalla päätettiin viedä
kuopiolaisille lahja meiltä oululaisilta. Pitkän
harkinnan jälkeen päädyttiin party bubble saippuakupliin ja uimarenkaaseen, sillä huhu oli
kertonut, että lauantaina saattaisi palju lämmetä.
Kuopiossa majoitus tapahtui
Kuopion hammaslääketieteen
yhteistyökumppanin tiloissa Itkonniemessä.
Meidän kanssa majoittui yhdessä myös
kollegoitamme Helsingistä ja Turusta.
Onneksemme majoitus oli melko lähellä
keskustaa, sillä jo perjantaina rohkeimmat
uskaltautuivat Kuopion yöelämään.
Lauantaina oltiinkin aamupäivästä
pirteinä ja tomerina SHOL:n liittokokouksessa,
jonka jälkeen lähdettiin kiertelemään Kuopion
yliopiston kampusta minihammaslääkäripäivien
merkeissä. Siellä kahmittiinkin paljon
hammastahnoja, purukumia ja ksylitolipastilleja
mukaan. Samaan aikaan oli meneillään
kiinnostuneille opintoihin liittyviä workshoppeja.
Järjestelyt olivat todella onnistuneet päivän
osalta. Isot kiitokset siitä Kuopiolle!
Onneksi meininki ei vielä päättynyt
täysin lauantain osalta minihammaslääkäripäiviin,
sillä illaksi kuopiolaiset olivat järjestäneet sitsit
Siperia-teemalla, joissa seremoniamestarina
toimi itse tsaari! Alkupalaksi oli blinejä ja mätiä,
pääruokana oli siperialaisten hevosten lihasta
valmistettua lasagnea ja mikä tärkeintä juotavaa
oli ainakin riittävästi, sillä itse jälkiruoka on
päässyt allekirjoittaneelta jo unohtumaan. Sitsien
ja ehkäpä myös samalla koko excun
räväyttävimmät tyypit olivat turkulaisia tai toisin
sanoen trans-siberiasta eksyneitä transuja ja
siberian tiikereitä. Sitseillä päädyttiin jakamaan
myös perinteinen Minna Canth -palkinto
antifeministisimmälle naiselle. Saattoi siellä myös

eräs oululainen innostua pitämään ylistyspuheen
oululaisille.
Sitsien jälkeen iltaa jatkettiin
tanssilattialla ja paljussa, tosin ilman
pelastusrengasta saati sitten party bubbleja.
Tästä yön vaihtuessa jo myöhäisempään yöhön
osa suuntasi vielä keskustaan yöelämään tai
sitten vain mäkkäriin tai vaihtoehtoisesti
nukkumaan.
Sunnuntaiaamun herätys oli aivan liian
aikainen, kun suunta oli kohti Oulua. Excu oli
mahtava ja paljon tutustuttiin eri kaupunkien
kollegoihin (turkulaisiin ehkä vähän liikaakin ;) ).
Konkreettiseksi muistoksi mukaamme päätyi
Legopää paikasta, jossa maijoituimme. Tämä
jouduttiin kuitenkin ikäväksemme palauttamaan
myöhemmin takaisin Kuopioon postilla. Kuitenkin
reissu oli todella bueno! Vastaavia meininkejä
odottaen!:))

Anne Ekman
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”Toimittajan” terveiset
Paljon on vettä virrannut Tonavassa, kun Kuspi

Tässä numerossa puhalleltiin hiillokseen ja

edellisen kerran ilmestyi (keväällä 2011).

yritettiin saada sitä syttymään vuoden

Oulun kaupunki saati sitten Oulun Vesi, eivät

vanhoilla jutuilla. Sisällöstä jätettiin tällä erää

halunneet kommentoida virranneen veden

kaikki huumoripitoinen asia pois, ihan sillä

määriä Oulujoessa. Jasper ”Salkkari Saku”

verukkeella, ettei kukaan jaksa vanhoille

Pääkkösen tavoitimme kommentoimaan asiaa

jutuille enää toistamiseen nauraa. Tuleva kevät

Tenojoelta terottamasta kairaansa. Hän

määrää paljolti löytyykö killasta aktiivista

varmensi wikipediasta löytyvän tiedon,

porukkaa jatkamaan tätä perinnettä.

”Oulujoen virtaama on 250 m^3/s, tosin sillä
tarkennuksella, että asia pitänee paikkansa
vain silloin, kun Tenolla on keskiverto
lohivuosi”. Mutta siirrytäänpä kuivalle maalle
ja paljon polttavampiin aiheisiin.

Harjoitus tekee metsurin ja tilaisuus varkaan.
Tällä erää tilaisuus teki minusta kuitenkin Kuspin
uuden (pää)toimittajan \o/
Kaikki jutut jota uskallatte lähettää, myös
takuuvarmasti julkaistaan lehdessä. Ja eiköhän

Laitoksen täysremontin edellä olemme

kevään aikana uusi numero painosta pyöräytetä.

joutuneet siivoilemaan ja inventoimaan

Sisältönä varmaankin uuden hallituksen mietteitä

Aapistie 3:n pimeitä ja pölyisiä kellareita. Killan
”varastosta” löytyi muinainen pergamentti
nippu, jonka kanteen oli kirjailtu sana ”Kuspi”.

ja lupaan jonkun uuden vitsin keksiä ja kanssanne
jakaa.

Tästä heräsi hauras idea alkaa julkaista
kyseistä teosta uudelleen.

Killan tuleva yksinvaltias ja diktaattori
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