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Päätoimittajan palsta
Tämä lehtinen sen vahvistaa, opintopolku ei
valehdellut! Sait Dent ikkelin käsiisi ja olet nyt
oikeasti osa denttariperhettä. Valtavat onnittelut
tehdystä työstä, vannon kaiken olleen sen arvoista.
Nyt voit rentoutua , imeä tiedonmurus et tulevasta
tämän lehden sivuilta ja alkaa valmistautua elämäsi
parhaisiin vuosiin.
Olet tehnyt loistavan valinnan päättäessäsi
opiskella Kuopiossa. Täällä pääset
hammaslääketieteen maailmaan jo kahden
ensimmäisen vuoden aikana, jotka suurimmaksi
osaksi koostuvat yleisistä opinnoista yhdessä
lääketieteen opiskelijoiden

kanssa. Mukaan on

kuitenkin lisätty muutama hampaan kurssi, jotka
ohjaavat meitä jo kohti omaa alaamme.
Opetu sklinikkaan siirtyessäsi pääset nauttimaan
uusista ja Suomen hienoimmista opetustiloista,
joissa aloitat kädentaitojen treenauksen. Kuopion kampus on kaunis ja viihtyisä, Savilahden
järvimaisemia saat ihailla Snellmannian ja Canthian välillä, opetus on laadukasta ja
ainejärjestötoiminta on huikean aktiivista.
Fuksivuodestasi tulee varmasti ikimuisto inen. Tulet saamaan elinikäisiä ystäviä, kokemaan
mielettömän hauskoja tapahtumia niin Kuopiossa kuin muuallakin päin maailmaa ja
opiskelemaan maailman mielenkiintoisinta alaa. Tiesin itse fuksivuoden olevan hauskaa aikaa,
mutta nyt voin sanoa, ettei minulla ollut aavistustakaa n. Tämä vuosi täytyy kokea itse ennen
kuin sen ymmärtää. Lähde ennakkoluulottomasti mukaan kaikkeen, nyt on aika nauttia!:)
Suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan ainejärjestömme Dentinan toimintaan. Pääset
mukaan mitä hauskimpiin tapahtumiin ja reissuihin, tutustut vanhempiin opiskelijoihin sekä
voit myös päästä Dentinan hallitukseen pyörittämään koko show'ta. Ainejärjestömme on
pienen kokonsa vuoksi hyvin tiivis ja siksi tapahtumia järje stetää nkin jatkuvalla syötöllä, aika ei
tule käymään pitkäksi! Omien tapahtumien lisäksi kannattaa rikkoa ainejärjestörajoja ja ottaa
osaa myös poikkitiete ellisiin rientoihin.
Tähän lehteen olemme koonneet Sinulle maistiaisia tulevasta sekä lisäksi ihan oikeastikin
tärkeätä asiaa. Tutustu tähän huolella, niin olet valmis ensimmäiseen päivääsi denttarifuksina.
Sen jälkeen nauti kesästä ja ala valmistautua elämäsi ikimuistoisimpaan vuoteen!
Koko denttariperheemme onnittelee sinua sisäänpääsystä ja toivottaa tervetulleeksi
Kuopion hampaalle! Syksyllä nähdään :)
Riemukkain terkuin,
Maisa Halonen, HL2
Dentikkelin päätoimittaja 2018
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TO DO- LIST
-Ota vastaan opiskelupaikka Opintopolussa
viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 ja
ilmoittaudu läsnäolevaksi tulevalle
lukuvuodelle. Maksa ISYY:njäsenmaksu.
-Hae asuntoa ellet ole sitä jo tehnyt.
Kuopakselta löydät opiskelija-asuntoja.
-Hae opintotukea ja asumistukea Kelan
sivuilta. Opinto lainaa voit tarpeen vaatiessa
hakea omalta pankiltasi kun opintotuki on
myönnetty.
-Tilaa opiskelijakortti! Siitä hyötyy jo
ensimmäisenä päivänä, joten hoida tämä

ajoissa. Tilaa kortti viimeistään elokuun alussa!
- Lue huolella SMATSTART-ohjeet, jotka saat kotiisi tämä n lehden mukana.
-Voit tutustua jo etukäteen Moodleen, WebOodiin, koulusähköpostiin sekä lukariin. Nämä
tulevat varmasti tutuksi myös opiskelujen alettua.
-Saavu annettujen ohjeiden mukaan yliopistolle 3.9.2018.

WE ALSO RECOMMEND - LIST
-Liity Facebookissa ryhmään UEF Hampaan fuksit 2018 (täältä saat mm. reittiohjeita
ensimmäselle päivälle!) ja stalkkaa tulevia kurssitovereitasi. Lisäksi liity ryhmään Kuopion
hammaslääkis-Dentina ry. Käy tykkäämässä myös Palapelien Fb-sivusta.
-Seuraa instagramissa @dentinakuopio ja @palapelitkuopio.
-Hanki polkupyörä (ja kypärä!). Vaihteet ovat plussaa, sillä Kuopio on mäkinen.
-Myy pääsykoemateriaalisi hyvään hintaan.
-Kerää kesän aikana energiaa tulevaan vauhdikkaaseen vuoteen ja valmistaudu viettämään
ensimmäinen viikko tiivii sti uusien denttarikavereidesi kanssa.
-Ota Kuopioon mukaan lämmintä vaatetta, makuupussi ja kaikki omistamasi naamiaisasut.

Iloitse opiskelupaikastasi ja kerro siitä kaikille, sillä sinusta tulee HAMMASLÄÄKÄRI!!!

4

EnsiaskeleesiDenttarifuksina
Älä anna koti-ikävän iskeä ainakaan ensimmäisen kahden viikon aikana, sillä kivaa ohjelmaa ja
tapahtumia riittää jatku vasti, etkä varmasti halua missata niistä yhtäkään! Tässä muutamia
päivämääriä, joita tiedät jo iskeä kalenteriisi.
Ma 3.9 Kauan odotettu päivä on vihdoin täällä! Maanantaina tapaat uudet kurssitoverisi sekä
tuutorisi. Tuutorit jakavat kurssinne ryhmiin , joissa aloitatte tutustumisen. Mikäli koulupäivän
jälkeen on tarvetta käväistä kotona, on siihen mahdollisuus. Kuitenkin suosittelemme
varautumaan olemaan koko päivän liikenteessä, sillä kotiin ei välttämättä malttaisi tässä
vaiheessa lähteä . Yliopistolta on siis mahdollisuus jatkaa suoraan ryhmän mukana kohti
tuutoreiden koteja, jonka jälkeen suuntaamme kaikki yhdessä torin kautta kohti Albatrossin
starttibileitä. Siellä on tarjolla ruokaa, juomaa ja ohjelmaa ennen kuin ovet avautuvat
poikkitieteellisesti muulle haalarikansalle.
Ti 4.9 Koulupäivän aikana pääset tutustumaan esimerkiksi yliopiston sähköisiin järjestelmiin .
Käymme kaiken yhdessä läpi, mutta pyydämme kaikkia tutustumaan huolellisesti SMART
START-pakettiin jo etukäteen , jotta päivä sujuu sutjakkaasti. Pyrimme pääsemään
tietokoneluokkaan, mutta tästä huolimatta mukaan kannattaa ottaa oma tietokone tai
tabletti. Illalla on luvassa yhdessäoloa ja tutustumista toisiin tuutoriryhmiin.
Ke 5.9 Tänään pääset päivän ohjelmien jälkeen tuutoriryhmäsi kanssa valmistautumaan
seuraavan päivän koitokseen, nimittäin Kaupunkisuunnistukseen! Suunnittelette yhdessä
ryhmällenne teeman ja siihen sopivan asun.
To 6.9 Ja nyt, legendaarinen poikkitieteellinen kaupunkisuunnistus! Valmistamissanne asuissa
kierrät ryhmäsi kanssa ympäri Kuopiota erilaisten tehtävien merkeissä.
Pe-Su Pysy Kuopiossa, sillä viikonlopuksi on järjestetty mukavaa yhdessäoloa niin koko
Dentinan voimin kuin oman vuosikurssinnekin kanssa. Mukaan mahtuu grilli -iltaa sekä
esimerkiksi lounasta KYS:illä.
Seuraavalle viikolle on luvassa vaikka mitä unohtumatonta ohjelmaa. Merkitse kalenteriisi
huutomerkein ainakin 13.9 Toogat (Denttarikaste ja yhteiset tooga bileet Kuolon kanssa!) sekä
15.9 Fuksisitsit.
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Dentina ry:n
puheenjohtajan tervehdys
Moro!
No niin, nyt kun on virallisuudet
saatu pois edestä ja alta niin aivan
mielettömästi onnea ja lämpimästi
tervetuloa hammaslääketieteen
opiskelun mukaansa tempaavaan
myllerrykseen tänne maailman
napaan Kuopioon. Nyt saa
hengähtää, mutta toisaalta
valmistautua siihen, että läheiset ja
oikeastaan koko suku tulee sinulle jatkossa kertomaan oman suuontelon kaikista huolista sekä
hammaslääkärikokemuksista. Olethan nyt hammaslääketieteen opiskelija tai läheisemmin
meidän opiskelijoiden kesken denttari. Opiskelijan arjen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkää
opiskelua, tenttikirjojen ja -materiaalien pänttäämistä, vaan se on paljon paljon muutakin
kuten tulet varmasti nopeasti huomaamaan. Samoin kuin hammaslääketiede ei ole
yksinomaan hammasta, se on potilaan huomioimista kokonaisuutena.
Denttarina et tule olemaan yksin, vaan minulle on suotu suuri ilo ja kunnia toivottaa sinut
tervetulleeksi Kuopion Hammaslääketieteen opiskelijoiden eli Dentina ry:n pieneen mutta
sitäkin tiiviimpään joukkoon - denttariperheeseen. Opiskelijamme tunnetaan Kuopion kaduilla
hyvin näkyvänä ja kuuluvana porukkana määrällisestä koostamme huolimatta - myös siellä
Jodelin puolella . Tunnuksemme ovat mustat, valkoisella taskulla koristetut "Burana -haalarit".
Nämä päällä, ja välillä ilmankin, seuraavat viisi ja puoli vuottasi tulevat lentämään kuin siivillä.
Ehkä oletkin käynyt kurkkaamassa meidän lnstagramista (@dentinakuopio), Facebook-sivuilta
(Dentina ry) tai nettisivuilta (www.dentina.fi) mitä kaikkea yhteisössämme pintapuoleisesti
tapahtuu. Saa seurata ja samalla kannustan liittymään ainejärjestömme jäseneksi.
Dentinan jäsenyyden ainoa ehto on maksaa vuosittainen jäsenmaksu. Dentina toimii sinun
edustajana ja etujesi valvojana niin opinnollisissa kuin ammatillisissa asioissa.
Peräänkuulutamme opiskelijoidemme oikeuksien toteutumista ja viemme palautteesi oikeille
tahoille. Yhdessä olemme tässäkin asiassa vahvempia. Suomen Hammaslääketieteen
Opiskelijain Liiton (SHOL)tuella, jonka jäseneksi sinutkin Dentinan jäsenenä lasketaan,
vaikutamme valtakunnallisesti ammattiliittomme

kautta. Vapaa-ajalla Dentina järjestää pitkien

perinteiden mukaisia tapahtumia, joita löytyy niin sitseistä vuosijuhliin kuin toogista vappuun.
On liikuntatapahtumia, yhteistyökumppaneiden tutustumisiltoja ja tietenkin excursioita
ympäri Suomea ja Eurooppaa. Jäsenetuna saat mm. nauttia jäsenille suunnatuista tarjouksista,
juoda taukotiloissamme kupin päivässä ilmaista kahvia, pääset KuoLOn eli Kuopion
Lääketieteen Opiskelijoiden kanssa yhteisiin bileisiin , saat oikeuden kantaa Dentinan haalareita
ja oikeuden hakeutua Dentinan hallitukseen tai toimihenkilöksi. Itse lähdin hallitukseen heti
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fuksivuotena enkä ole katunut hetkeäkään, sillä (aine)järjestötyössä oppii asioita ja luo sellaisia
kontakteja joita ei muuten mistään hinnsta saa. Lisää Dentinasta pääset kuulemaan esittelyssä,
joka on heti alkusyksystä tai sitten voit tulla kyselemään esim. Albatrossin startti bileissä joltain
hallituslaiselta, jonka tunnistat turkoosinsinisistä puljun paidoista.
Syksyllä nähdään!
Olli Auvinen, HL3 Puheenjohtaja, Dentina ry

Dentina ry
Dentina ry perustettiin alun perin 9. syyskuuta 1974, mikä
tekee Dentinasta "Kuopion yliopiston" toisiksi
vanhimman ainejärjestön
heti KuoLO:n jälkeen. Dentina perustettiin silloisten
Kuopion korkeakoulun hammaslääketieteen
opiskelijoiden toimesta ja toimi aktiivisesti Kuopiossa
aina vuoteen 1998 asti, jolloin hammaslääkärikoulutus
lopetettiin Kuopiossa.
Dentina ry heräsi uudestaan henkiin lokakuussa 2010, kun
uusi sukupolvi hammaslääkäreitä palautti sen elävien kirjoihin
hammaslääkärikoulutuksen alkaessa Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa.
Dentina valvoo jäsentensä etuja opiskelurintamalla ja järjestää monipuolista mukavaa
toimintaa opiskelijoilleen sekä tuo yhteen alan
opiskelijat vahvistaen kollegiaalisuutta.
Dentinan uusi hallitus ja toimihenkilöt valitaan
vuoden lopulla. Uudet aktiiviset opiskelijat ovat
erittäin tervetulleita ja haluttuja mukaan
joukkoon.
Liity Dentinaan jo etukäteen, niin pääset heti
syksyllä käyttämään etujamme ja saat
uuteen opiskelijakorttiisi
hienon Dentinan tarran . Liittyminen on
helppoa, mene osoitteeseen dentina.fi ja katso
ohjeet liittymiseen. Liittymismaksu ei ole suuri,
mutta sen sisältö on arvokas!
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"Hammaslääketieteen yksikönjohtajan tervehdys"

Hyvä hammaslääketieteen fuksi syksyllä 2018

Tervetuloa opiskelemaan hammaslääkäriksi. Nyt kun takana on pääsykoe, niin opintojen
sisältö ja rytmi alkaa varmaan pikkuhiljaa hahmottua . Sen sijaan työ ja sen sisältö, johon olette
valmistautumassa saattaa vielä näyttäytyä epävarmempana. Aikaa tutkinnon valmistumiseen
on kuitenkin useampi vuosi ja siinä on varattu aikaa nimenomaan oppimiselle. Eikä valmis
tarvitse olla sittenkään - opiskelujen jälkeen työelämässä oppimista riittää koko työura.
Nuorina hammaslääketieteen opiskelijoina kehotan teitä tutustumaan marraskuussa 2017
julkaistuun uusimpaan 'Nuori hammaslääkäri 2017' - tutkimukseen, jossa ensimmäistä kertaa
oli mukana Itä-Suomen yliopisto. Tutkimuksessa on tuoreita tietoja hammaslääkärien uran
alkutaipaleesta, nuorten näkemyksistä ja suunnitelmista sekä mm. työmarkkinatilanteesta .
Raportin tuloksia voidaan hyödyntää myös koulutuksen kehittämisessä ja siinä te, nuoret
opiskelijat olette avainasemassa. Tarttukaa asioihin, niin korjausliikkeitä ehditään tehdä teidän
opiskeluaikananne .
Kuten viime vuonnakin, niin edelleen voi sanoa, että olette tulleet opiskelemaan
terveydenhuollon ammattilaisiksi erityisen mielenkiintoiseen aikaan. Terveydenhuollon
rakenteet ympärillä muuttuvat vauhdilla sosiaali- ja terveydenhuollon (SoTe) uudistuksen
takia. Uusimmassa ' Nuori hammaslääkäri 2017'-tutkimuksessa kysyttiin miten SoTe-uudistus
koettiin sen tiedon valossa mitä siitä oli saatavilla touko-kesäkuussa 2017tiedossa ajatellen
tulevaa uraa hammaslääkärinä. Suurempi osa (53 %) vastaajista koki SoTe-uudistuksen
enemmän uhkana kuin mahdollisuutena, 17 % toisin päin ja 30 % ei osannut ottaa kantaa.
Tulos johtuu varmaan kaikesta epätietoisuudesta, joka asian ympärillä velloo. Toivon, että
nuorina ihmisinä näette tämän kuitenkin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Minun
mielestäni teillä on nyt todellinen mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönne ja
tulevaisuuteenne . Sekä opiskelujen aikana että sen jälkeen - olkaa aktiivisia ja luokaa
työelämästä itsellenne mahdollisimman kiinnostava ja haastava. Ainoa varma asia on, että
rakenteet ympärillä muuttuvat-

jos ei muuten, niin huiman digitaalisen kehityksen myötä .

Siitä huolimatta, että olette vasta aloittamassa opintoja, niin jälleen muistutan jo jatkoopintojen mahdollisuudesta. Lisensiaatiksi valmistumisen jälkeen voi kouluttautua
erikoishammaslääkäriksi viidellä alalla, joiden sisällä on vielä useita suuntautumisvaihtoehtoja.
'Nuori Hammaslääkäri 2017' -tutkimuksessa kysyttiin myös erikoistumisaikeita. Vastaajista 4 %
oli jo erikoistumassa ja 43 % ilmoitti todennäköisesti erikoistuvansa . Tämä on hieno luku, kun
ajattelee että tällä hetkellä vain 15 % hammaslääkäreistä Suomessa on erikoistunut ja
heistäkin iso osa on siirtymässä eläkkeelle. Kun te valmistutte, niin peruskouluetuista
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hammaslääkäreistä ei ole enää pulaa, mutta erikoishammaslääkäreistä sen sijaan on. Omaa
kiinnostuksen kohdetta kannattaa miettiä jo perusopintojen aikana. Niiden parista voi löytää
vaikka syventävien opintojen aiheen . Muistutan myös Suomen Hammaslääkäriseura
Apolloniasta, jonka jäsenyys on teille ilmainen.
Tutkimuksen tekemisen voi aloittaa jo opintojen
aikana ja siihen on mahdollista saada Apolloniasta
sekä tutkimus- että matka-apurahaa.
Hammaslääketiede tarvitsee kipeästi myös
tutkijoita, jotka vielä alan kehitystä eteenpäin.

Linkki 'Nuori hammas lääkäri 2017' tutkimukseen:
http://www.hammaslaakariliitto.fi/sites/default/files/mediafiles/liiton_toiminta/nuori_hamm
aslaakari_ 2017 _verkkoon.pdf
Ennätyslumisen talven jälkeen toivottavasti saitte nauttia kauniista kesästä, mukavaa
fuksisyksyn odotusta
Terveiset
Liisa Suominen
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Tervehdys hampaan 1.vuoden opettajatuutorilta !
Onnittelut hyvästä menestyksestä pääsykokeessa sekä hienosta
valinnasta tulla opiskelemaan hammaslääket iedettä Itä-Suomen
yliopistoon Kuopioon!
Olen prekliinisen vaiheen (1. ja 2. vsk) opettajatuutorin ne. Tehtävänäni
on auttaa teitä alkuun opinnoissanne sekä neuvoa kaikissa oppimiseen ja
opetukseen liittyvissä käytännön asioissa. Varsinkin opintojen
alkuvaiheessa saatte apua myös muita reittejä pitkin: yliopisto järjestää
teille yleistä yliopisto-opiskeluun liittyvää perehdytystä, ensimmäisen
vuoden opintoja toteuttavat oppiaineet perehdyttävät teidät om iin
käytänteisiinsä ja 2. vuosikurssin opiskelijatuutorit

opastavat teitä

opiskelijaelämän saloihin. Lisäksi koko Hammaslääketieteen yksikön
henki lökunta auttaa opintojen alusta asti ammatti-identiteetin

kehittämisessä. Vaikka moni asia

elämässänne tuleekin muuttumaan uuden opiskelupaikan vuoksi, voitte aloittaa opintonne hyvillä mielin,
ette ole jäämässä yksin!
Kuopion hammaslääketieteen koulutusohjelman kantava teema on kouluttaa suun terveydenhuollon
laaja-alaisia asiantuntijoita unohtamatta ihmistä kokonaisuutena. Koulutuksenne pyrkii alusta asti
tukemaan tätä tavoitetta. Muiden yliopistojen hammaslääketieteen koulutusohjelmiin verrattuna teillä
on heti opintojen alkuvaiheessa myös omaa, pelkästään hammaslääketieteen opiskelijoille tarkoitettua
opetusta. Toisaalta suoritatte osan opinnoistanne yhdessä biolääketieteen, lääketieteen ja
ravit semustie teen opiskelijo iden kanssa, eli saatte laaja-alaisen perustietämyksen ihm isen anatomiasta ja
fysiologiasta sekä elimistön solu- ja molekyylitason tapahtumista.
Koulutusohjelmamme on vielä nuori. Uudelleen aloitetun koulutuksen neljäs vuosikurssi on juuri
valmistumassa. Opiskelijoilta saamamme palautteen perusteella olemme onnistu neet monessa asiassaja
opiskelijat ovat viihtyneet meillä hyvin. Uskon, että tekin tulette viihtymään! Toki on myös paljon
parannettavaa. Kuuntelemme opiskelijoitamme paljon ja muokkaamme koulutustamme koko ajan
entistä paremmaksi, jo ten pyydän tei ltä innostunutta ja kriittistä asennetta opiskeluunne!
Koska odotatte varmasti innolla opintojanne, pari sanaa siitä, mikä teitä odottaa opintojenne
alkuvaiheessa. Ennen kuin pääsette huippu modern iin klinikkaamme työskentelemään potilaiden parissa,
opettelette kahden ensimmäisen vuode n aikana ihmiselimistön ja -solujen rakennetta ja toimintaa ;
anatomiaa, fysiologiaa, solu- ja molekyylibiologiaa sekä lääketie tee llistä biokemiaa. Olette ensimmäinen
vuosikurssi, joka opiskelee nämä oppiaineet integroituna uuden opetusohjelman mukaisesti. Lisäksi ItäSuomen yliopisto on edelläkävijä oppimisympäristön kehittämisessä opiskelijalähtöisempään suuntaan ,
eli opetuksessa on vähemmän perinteistä luen to -opetu sta ja enemmän tehtäviin perustuvaa ohjaamista.
Prekliinisen vaiheen opintoja suorittaessanne muistakaa tiukan paikan tullen, että opiskelette
nimenomaan hammaslääkeTIEDETTÄ.Klini kassa suoritetut opinnot tekevät teistä loistavia kädentaitajia,
prekliininen vaihe antaa tieteelliset edellytykset ymmärtää kliinisen vaiheen opintoja sekä pohjaa
asiantuntijuuteen.
Teillä on edessänne jännit tävä syksy, joka tuo kaikille jota kin uutta tullessaan. Opinnot ja muu
opiskeluelämä alkaa heti syyskuun alussa kovalla vauhdilla, joten suositte len nauttimaan kesästä ja
lataamaan akkuja! Syksyllä nähdään!
Tiina Jääskeläinen, FT, lääketieteell isen molekyylibiologian dosentti
Yliopistonlehtori/lääketieteellinen
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biokemia

Koulutussuunnittelijantervehdys
Tervetuloa opiskelijaksi Kuopioon, hampaalle!
Olet lämpimästi tervetullut hammaslääketieteen opiskelijaksi
Itä-Suomen yliopistoon, Terveystie-teiden tiedekuntaan.
Pääsykokeesta on onnellisesti selvitty ja on aika nauttia kesästä
ja auringosta ennen syksyllä alkavia opintoja. Edessäpäin on
paljon uusia asioita, useilla teistä muutto Kuopioon, opintojen
aloitus tulevan unelma-ammatin parissa sekä tietysti uusien
kurssikavereiden tapaaminen.
Tuutoriopiskelijat ovat teille jo suunnitelleet mukavaa
ohjelmaa ensimmäiselle viikolle erilaisten oppiaineen infojen
lisäksi. Varsinaisia opintoja aloittelette ensimmäisen viikon
jälkeen yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa.
Kahden ensimmäisen vuoden aikana prekliinisen vaiheen
opinnot ovat pitkälti yhteisiä hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoille. Toki opintoihin
sisältyy myös hammaslääketieteen omia opintoja kuten opinto jakso JOHER,johdatus
hammaslääketieteeseen, erikoisaloihin ja tutkimukseen. Opinto jaksolla saatte kattavan
käsityksen hammaslääketieteen eri erikoisaloista sekä tutkimuksesta ja pääsette tutustumaan
sairaalaympäristöön, terveyskeskukseen ja yksityisvastaanotoille. Toisen vuoden opintojen
aikana on mahdollista tulla avustamaan opetusklinikalle "simula-harjoittelun"

jälkeen.

Kliinisessä vaiheessa, kolmantena vuonna panostetaan erityisesti käden taitojen harjoitteluun
simulaatiosalissa eli "simulassa", modernissa oppimisympäristössä. Syksyllä on runsaasti
harjoituksia luentojen ym. lisäksi. Harjoittelun edetessä, kolmannen vuoden keväällä alkaa
potilaiden hoito opetusklinikassa. Kolmas vuosi on työntäyteinen ja jännittäväkin, mutta
varmasti mielenkiintoinen.
Tapaamme siis syksyllä ja pääsette tutustumaan toisiin ne, opettajiin & ylempien vuosikurssien
opiskelijoihin. Opintojen alkuvaiheessa on varmasti paljon kysymyksiä ja asioita, joihin
tarvitsette vastauksia, tukenanne ovat oman vuosikurssin tuutoropettaja sekä toisen
vuosikurssin tuutoropiskelijat. Toivottavasti voin myös itse olla teille apuna & tukena kaikissa
mahdollisissa opintojen aloitukseen liittyvissä asioissa
Olette aina tervetulleita kysymyksienne kanssa, olipa asia mikä tahansa ja välillä on mukavaa
vain vaihtaa kuulumisia! Oikein antoisaa syksyn aloitusta teille kaikille.

Kesäisin terveisin,
Leena Lampinen
Koulutussuunnittelija
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SHOL on Suomen hammaslääketieteen opiskelijoiden keskusliitto, jonka tehtäviin kuuluu
edunvalvonta ja yhteistoiminnan sekä kollegiaalisuuden edistäminen niin eri kaupunkien välillä
kuin kansainvälisesti. SHOL:njäseniä ovat kaikki oman seuransa jäsenmaksun maksaneet
Suomen denttarit. Yhteistoiminta keskittyy syys- ja kevätliittokokousten

yhteyteen.

Syysliittokokous järjestetään aina marraskuussa hammaslääkäripäivien yhteydessä Helsingissä,
ja samalla SHOLjärjestää tapahtuman, jossa voi tutustua muiden kaupunkien denttareihin.
Viime syksynä hammaslääkäri päivien yhteydessä järjestettiin sporasitsit. Kevätliittokokous
järjestetään vuorotellen eri kaupungeissa, joissa on hammaslääkärikoulutusta. Samalla
pidetään viikonlopun mittainen excursio, joka on huikea mahdollisuus tutustua muiden
kaupunkien opetusklinikoihin, tavata uusia ihmisiä ja pitää hauskaa. Vuoden 2017
kevätliittokokous ja excursio järjestettiin Turussa, ja ensi keväänä ne järjestetään Helsingissä.
SHOL:n kautta sinulla on myös mahdollisuus lähteä lyhyeen vaihtoon tai vapaaehtoisprojektiin
ulkomaille International Association of Dental Students (IADS) -järjestön kautta. SHOL myös
edustaa Suomen denttareita IADS:n kongresseissa. Mikäli olet kiinnostunut tällaisesta
lyhyemmästä vaihdosta, kannattaa ottaa yhteyttä joko SHOL:n paikalliseen vaihtovirkailijaasi
(Lasse Vartiainen HL4) tai kansalliseen vaihtovirkailijaan. Vaihtomahdollisuuksista, ja

muutenkin SHOL:n toiminnasta, kannattaa lukea lisää SHOL:n sivuilta www.shol.fi. Myös
seuraamalla SHOL:ia instagramissa (@shol_ry) ja tykkäämällä sivusta facebookissa saat
helposti tietoa ajankohtaisista asioista.
Kuopiosta SHOL:n hallituksessa toimivat hallituksen varapuheenjohtaja Katri Hyttinen (HL4) ja
sisäasiainvastaava Kalle Karvonen (HL3), jotka tekevät SHOL:ia tutuksi uusille opiskelijoille.
Toimihenkilöihin kuuluvat Suomen Hammaslääkäriliiton hallituksen opiskelijajäsen Lauri Ågren
(HLS)ja Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksen jäsen Olli Siirala.
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Apollonia
suomen Hammaslääkäriseura

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia perustettiin 1892 ja siihen kuuluvat lähes kaikki

Suomen hammaslääkärit. Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta, järjestää
riippumattomaan tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta ja välittää tutkimustietoa
suunterveydestä.
Hakemalla Apollonian opiskelijajäsenyyttä opiskeluaikanasi voit osallistua maksutta
opiskelijaohjelman tapahtumiin ja hakea Apollonian apurahoja.

Suomen Hammaslääkäriliit·o
Finlan s andläkarförbund
Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden akavalainen

edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestö, johon kuuluu noin 95 prosenttia Suomessa
työskentelevistä hammaslääkäreistä. Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja
yhteiskunnallisia etuja. Olemme mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa sekä hammasja suusairauksien hoitoa osana muuta terveydenhuoltoa. Väestön suunterveyden edistäminen
on tärkeä osa toimintaa. Liitto vaalii myös hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää alan
eettistä keskustelua.
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Tervetuloa ItäSuomen yliopiston
ylioppilaskuntaan!
Onnittelut opiskelupaikan johdosta! Olet läpäissyt tiukan seulan matkallasi opiskelupaikkaasi
hammaslääketieteelliselle, ja nyt voit vihdoin huokaista helpotuksesta ja taputtaa itseäsi
ylpeänä olkapäälle: sinä teit sen! Fuksivuotesi tulee varmasti olemaan ainutlaatuinen ja
tapahtumarikas, kun lähdet vain rohkeasti ja avoimin mielin mukaan yliopiston toimintaan.
Vastaanotettuasi opiskelupaikan ja maksettuasi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan {ISYY)
jäsenmaksun liityt osaksi noin 13 000 opiskelijan yhteisöä, joka toimii sekä Kuopion että
Joensuun kampuksilla. Oman ainejärjestösi Dentinan lisäksi Kuopiossa toimii yhdeksän muuta
ainejärjestöä, jotka tulevat varmasti enemmän tai vähemmän tutuiksi poikkitieteellisen
toiminnan ohella , jota on paljon niin ainejärjestöjen kuin ISYY:njärjestämänä lukuvuoden
aikana.
Erilaisten tapahtumien lisäksi voit hankkia uusia poikkitieteellisiä ystäviä ja tuttavia myös
Sykkeen eli korkeakoululiikunnan toiminnassa ja ISYY:nkerhoissa. Kerhoja löytyy ihan laidasta
laitaan, voit esimerkiksi pelata lautapelejä , näytellä , soittaa orkesterissa tai kansainvälistyä. Jos
taas haluat olla mukana kehittämässä opiskelijavapusta vielä monipuolisempaa ja
tapahtumarikkaampaa, kannattaa liittyä KIVES-kerhoon {Kuopion Intellektuelli
Vapunedistämisseura). Jokaiselle halukkaalle löytyy siis varmasti jotakin, ja jos vielä ei ole
olemassa sinua kiinnostavaa kerhoa, voit myös perustaa oman kerhon.
Jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, on ISYYhyvä tapa olla mukana
vaikuttamassa opiskelijoiden asemaan sekä yliopiston sisällä että yhteiskunnassa. Voit lähteä
kevyemmin mukaan jaostojen toimintaan, tai hakea suoraan Suomen eduskuntaan
verrattavaa n ISYY:nedustajistaan. Edustajistaan valitaan 39 ylioppilaskunnan jäsentä aina
parittomien vuosien syksynä järjestettävillä vaaleilla, seuraavan kerran siis syksyllä 2019.
Lisätietoa muista ainejärjestöistä , kerhoista, jaostoista, ISYY:nedustajistosta ja hallituksesta
löydät ISYY:nnettisivuilta www.isyy.fi.
Tervetuloa opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon!
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Me PlusTerveydessätledåmme, että tässä maalimassa ei ole kahta samanlaista
Ihmistä. potilasta eikä lääkäriä, Haluamme tarjota potilailleyksilöHlst'ihoitoa
yksllollisllotarpeisiin, yksilöllisellä tavalla. Suuren ja kotimaisen terveydenhoito
organisaation edut yksllolllstentolmljo,den ammanitaitols issa käsissä slitå
PlusTerveydessä on kys~

täysin suoma lainen yhtio, jonka omistaa meillä työskentelevät
terveydenhuollon ammanilalset
helppo vaihtoehto hammas lääkänlll!yksityissektorilla
työskentelyyn
Kysy työmahdolllsuuksista myös opiskeluaikana!

plwtc,rveys.fi/ammattllatiWe
MarkkuVaaro.lo,
hammaslo/Jkarl

Plf.lsT~M'ys•LMDen~
LeVI

...Ja nyt virallisten tieto iskujen ja henkilökunnan tervehdysten jälkeen! Myös tulevat
tuutorinne sekä koko tuutorivuosikurssinne,

Cursus lnvictus, odottavat malttamattomina

tapaamistanne ja tahtovatkin jo etukäteen esittäytyä teille. Olemme myös koonneet
loppulehden sivuille muutakin pientä kivaa, joita lukiessasi voit fiilistellä tulevaa vuottasi :)
Tuutoriryhmät herättävät varmasti ajatuksia jo etukäteen. Tuutoriryhmiä on viisi ja jaamme
teidät niihin ennen
ensimmäisen päivän alkua.
Ensimmäiset tutustumiset
uusiin kurssikavereihisi
tapahtuvat näissä ryhmissä,
mutta jo samana iltana
pääset tapaamaan muutkin
ryhmät. Tuutorit auttavat
sinut alkuun opiskeluissasi ja
heiltä voit pyytää apua koska
vain ja mihin tahansa asiaan.
Nyt käännä sivua ja aloita
matkasi kohti ensi syksyä!
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Maisan Enkelikuoro
Tuutori: Maisa Halonen
maisahal@student.uef.fi
Apustajat: Elsa Schmidt, Tuomas Jeskanen ja Hanna
Malinen
Kuopion kasvatti Maisa Halonen aka ränni-Masa on
kurssimme todellinen supernainen. Ei tunne sanaa
"ei" ja työntää siksi päänsä joka soppaan, mikä
kostautuu toisinaan liian suurina stressilistoina.
Stressilistoja ei ainakaan lyhennä se, että Maisan
voi tavata lähes jokaisissa opiskelijabileissä.
Rauhalliset koti-illat vaihtuvat käden käänteessä
shotteihin eteisessä. Huolimatta monilla luennoilla
(ja sitsipöydässä ..) torkkumisesta, Maisa suoriutuu
kouluhommista erinomaisesti. Maisan lempiemoji
on SOS-merkki, jota hän käyttää ahkerasti whatsapp-keskusteluissamme välittäessään tärkeitä
viestejään. Maisa onk in kurssimme puhelinpäivystäjä, oli kyse sitten luennon sij ainnista tai
bileiden aikataulusta, Maisalta saat vastauksen sekunnissa. Entinen kolmiloikkaaja kirmailee
nykyään mieluiten ulkona intervallien parissa, mutta tämä kankikaikkonen on myös
uskaltautunut fuksivuotenaan zumbatunneille. Maisan viikonloput sujuvat koiraterapian
parissa, arjen kiireet unohtuvat lapsuudenkodin puudelilauman keskellä mitä parhaiten. Maisa
harrastaa lisäksi enkelikuorossa laulua kerran vuodessa.
Elsa, "Enkelikuoro Toinen Osa" laulaa luikautti kuuluisan korvia hivelevän sävelmän ja painui
lopullisesti kurssilaistemme sydämiin haaveillessaan kaljasta päiväuniaikaan. Anatomiakone,
joka ei koskaan kieltäydy "rauhallisesta koti-illasta". Bileiden kadottamaa mielenterveyttä Elsa
tykkää etsiä kuntosalilta. Elsa on aktiivinen kurssin taustavaikuttaja, jolla ei ole koskaan
huonoa päivää. Musakisoissa Elsa kannattaa valita tiimiläiseksi, sillä Elsalta luonnistuvat niin
kanteleen soittaminen kuin räppääminen.
Sanoiko joku urheilusta jotain? Tuomas nimittäin harrastaa ja seuraa lähes kaikkea urheilua
maan ja taivaan väli lt ä. Etenkin hiihto on lähe llä Tuomaksen sydäntä ja sitä katselle ssa ovatkin
monet luennot vierähtäneet. Jaksaa yllättää kahden illan tenttivalmistautumisilla, joista
tuloksena vitonen. Tämä Kuopion toinen Iivo Niskanen ei koskaan petä sanaansa. Jos siis teet
Tuomaksen kanssa sopimuksen, se takuulla myös toteutuu. Oli kyse sitten karaoken
laulamisesta (varsinkin suomalaisten naisartistien biisit sujuvat erittäin hyvin) tai jokaiselle
metabon luennolle osallistumisesta. Absit löytyy!
Hanna on Kotoisin Kuopiosta, kävi välissä isolla kirkolla Helsingissä opis kelemassa biologiaa
ja palasi takaisin kotikonnuilleen. Hanna on hyvää juttuseuraa ja on aktiivisesti mukana
auttamassa erilaisissa tapahtumissa . Entisenä biologina Hannalla on myös lajintuntemustaidot
kohdillaan, eli jos liskojen yön jälkeen kohtaat hämmentäviä otuksia, niin hän osaa kyllä auttaa
määrityksessä . Eräs Hannan lempiak t iviteeteista on takin metsästäminen Canthian
naulakoista , sillä kyseinen vaatekappale on tältä blondilta hukassa lähes aina.
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Rosan Rusinantet
Päätuutori: Rosa Niklander
rosanik@student.uef.fi
Apustajat: Elina Korhonen, Laura Ruottinen, Joel
Hukkala ja Andreas Mathlin
Kehä III:n ulkopuolelle uskaltautunut espoolainen
Rosa rakastui Kuopioon heti ensisilmäyksellä. Laji
kuin laji, tenniksestä hiihtoon, luonnistuu tältä
entiseltä koripallotähdeltä ja kilpailut pistetään
pystyyn alta aikayksikön. Myös penkkiurheilu,
kotisohvalla tai Kalpan peleissä, on lähellä Rosan
sydäntä . Rosa on yksi kurssimme kovimmista
bilehileistä ja Rosan motto onkin "urheilun jälkeen voi bilettää hyvillä mielin". Aktiivisen Rosan
tapaat Dentinan tapahtumissa tai muuten Rosan viisaudenhampaan voi käydä kalpaten. Hän
on nimittäin pistänyt viisurinsa pantiksi ja rohkeasti uhannut osallistua jokaiseen Dentinan
järjestämään tapahtumaan. Tämä ei kuitenkaan Rosalle riitä, vaan hän on aina innoissaan
keksimässä vaikka minkälaista uutta tapahtumaa kurssimme iloksi. Rosan vahtivuorolla
yksikään ystävä ei jää ilman bilelippuja, toimintasuunnitelmat lipun saamiseksi ilmestyvät
whatsappiisi viimeistään päivää ennen h-hetkeä ja muistutusviestejä satelee viimeisiin
sekunteihin saakka. Rosa on myös innokas kotikokkailija ja hän esimerkiksi taikoi vapun
piristykseksi kurssilaisilleen munkkeja ja simaa. Rosa tykkää erityisesti rusinoista viilissään.
Kouvolan kasvatti Elina on pieni, mutta pippurinen. Elinan voit löytää baaritiskillä ostamassa
hammaslääkärin juomaa Fisua tai opistotien salilta squattaamasta . Elinan harrastuksiin kuuluu
lisäksi kokkailu sekä matkustelu. Elinalle kannattaa muistuttaa kypärän käytöstä, etenkin
sitseillä .
Joelin voit bongata Cursus lnvictuksen jäsenten haalareiden paraatipaikoilta, tätä ikonista
haalarimerkkiä et voi olla huomaamatta. Joelilta lentää mitä hulvattominta juttua kenelle
tahansa ja milloin tahansa. Hän on oma kasvitieteilijämme ja tahtoo jalostaa uuden
kissarodun. Joelin harrastuksiin kuuluu mm. oluen maistelu ja pallomeressä uinti.
Andreas ponnisti hammaslääkikseen suoraan lukion jälkeen Stadista. Kurssimme muusikko.
Andreas on esiintynyt mm. kandijuhlilla ja on melkoinen taituri varsinkin pianon kanssa.
Andreas myös tykkää päntätä, vaikkei sitä aina päältä päin uskoisi . Poikaa ei usein koulussa
näy, mutta asiat ovat silti aina hal lussa tentin koittaessa. Bileiltana saatat törmätä tähän
pitkään ja humaltuessaan huojuvaan kaveriin.
Jos liikut Lauran kanssa yliopistolla, et tule koskaan eksymään, sillä Lauran suuntavaiston
avulla löydät aina perille. Laura on myös aina ensimmäisenä paikalla, oli tilanne mikä tahansa.
Tämä pätee varsinkin ruokalaan lähtemiseen, tähän Laura valmistautuu jo ennen kuin luento
edes alkaa. Jos olet lifecoachia vailla, niin Laura on oikea henkilö siihen, sillä hänellä tuntuu
olevan vuorokaudessa enemmän tunteja kuin meillä muilla. Viikonloppuisin Laura on kiireinen,
sillä hän kirjoittaa aina seuraavan viikon horoskooppeja. Laura on myös innokas penkkiurheilija
ja tietää kaiken varsinkin jääkiekosta , ja jääkiekkoilijoista.
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Ruuttusen Ritarit
Päätuutori: Leevi Ruuttunen
leeviruu@student.uef.fi
Apustajat: Kristiina Niskanen, Ville Tolonen,
Emilia Laitila
Jyväskylästä kotoisin oleva lempeä Leevi
toimii tuutorin pestinsä ohella myös Dentinan
emäntänä (eMäntä). Leevi on entinen uimari,
nykyään vesilinja on vaihtunut hiukan
vahvempiin nesteisiin. Mikäli menetät
fuksisyksyn kiireissä katsekontaktin Leeviin,
niin älä huoli. Korvat hörölle ja kuulet
raikuvan naururemakan kaikuvan pitkin
Canthian käytäviä. Tätä toistuvaa ääntä
seuraamalla löydät tiesi takaisin Leevin
hellään huomaan. Leevi on hulvaton veikko,
joka pohtii sanomisensa tarkasti. Siksi myös
aiemmin mainittu naururemakka alkaakin
usein muutaman sekunnin viiveellä.
Leevi kärsi syvästi palohälytyksestä edesmenneen Puikkarin edustalla , mutta toipui
järkytyksestään niin hyvin, että tallasi tanssilattiaa ansiokkaasti läpi fuksivuoden lähes jokaisen
tapahtuman. Baari-illan jälkeen Leevin voi löytää Pizzatorista - vaikka sitten yksin.
Ville, Oulun lahja Kuopiolle, isäntämme, "koko kurssin Ville<3" on luonteeltaan ystävällinen ja
avulias. Villeltä löytyy myös vauhdikkaampi puoli, nimittäin Villen tunnuslauseena on "Tänään
sekoillaan!". Villeen saatat törmätä baarin tanssilattialla, kun hän vetää omaa breakdanceaan
(aka pyörii lattialla) tai paljussa vetämässä uimakoulua.
Kristiina on kurssimme ex-taitoluistelija, Kirsti-täti, kunnon Duracell-pupu, joka kanavoi
ikuisen levottomuutensa käymällä muun muassa jokaisella Sykettä-tunnil la. Hänellä on
loputon rakkaus pörröisiä eläimiä kohtaan, joista varsinkin puput ovat varastaneet hänen
sydämensä. Kristiina on myös oiva apu juhliin, sillä hänen loihtimat kampaukset ja leivonnaiset
ovat vertaansa vailla. Etkonsa Kirsti viettää mielellään SingStarin parissa laulaa luikautellen.
Emilia taitaa aina kaikkien pelien säännöt, erityisesti juomapelien. Tietää muutenkin kaikesta
aina kaiken. Haastaa urheilullisen Tuomaksen pyöräilemään entistä kovempaa koulumatkoilla,
heidän pyöräillessä yhdessä kaukaiseen Pihlaja(muumi)laaksoon. Emilialta tulee aina naseva
kommentti tilanteeseen kuin tilanteeseen eikä hän jää sanattomaksi missään tilanteessa!
Tanssilattialla Emilian kanssa voit löytää yhteisen sävelen uhkailemalla oikeassa rytmissä. Lisää
Emilia myös välittömästi Snapchat -kamuksesi (emilialaitila) ja pääset nauttimaan hänen
hupaisista mystoreistaan !
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Merivoimat
Päätuutori: Meri Flyktman
merifly@uef.fi
Apustajat: lra Heikelä, Ugbaad Kahie,
Ilona Pohjola ja Jani Laajalahti
Meri on meidän oma merinomaisen
tehokas emäntämme! Merillä on aina
monta rautaa tulessa. Hän suoriutuu
koulussa, hoitaa emännän tehtävänsä
ja vielä huolehtii kurssilaistensa
hyvinvoinnista, oikea unelmien emäntä! Merille voit puhua mistä tahansa, milloin tahansa.
Hän kyllä huolehtii! Lisäksi Meri on lnvictuksen virallinen speksivastaava ja loihtii näyttelijöille
mitä upeimpia maskeerauksia. Älä kuitenkaan pyydä Meriä tekemään mitään ennen kuin hän
on saanut aamulla pannullisen kahvia. Tällaisen kahvi määrän juominen aamulla ehkä
selittääkin sen miksi Meri on lähestulkoon aina myöhässä aamuluennoilta. Kun näihin kaikkiin
velvollisuuksiin yhdistetään ahkera bilettäminen, niin uni maistuu. Tämä todettiin
mökkireissulla, kun Meri nukkui tyytyväisenä lattialla keskellä aamupalajonoa. Meri tietää aina
kaiken. Kuuntele erityisen tarkasti kaikkea, mikä tulee PS:njälkeen! Saatiinhan me Meristä
kuorittua esiin myös varsinainen jääkiekkofani. Kaksi Kalpan peliä kevään aikana - ja vielä ihan
vapaaehtoisesti. Säännöt tai pelin kulkukaan ei ole niin justiinsa, kun halli lla saa kaksi
makkaraa kolmella eurolla.
Hupsu, höpsö, häseltäjä, ilopillerimme lra, kavereiden kesken Irma-täti. Iran
lempiharrastuksiin kuuluu nukkuminen ja on ihan normaalia, että lra nukkuu vuorokauden
ympäri. lra on kaikkien kaveri ja se tyyppi jonka luo kannattaa hakeutua jos on huono päivä hänen seurassaan piristyt varmasti! Jos vedät ruotsin esityksen nappiin niin voit olla varma,
että lra käy ostamassa sinulle kukkakimpun palkinnoksi hyvin tehdystä työstä.
Ugbaad a.k.a UB a.k.a Ube on yksi kurssimme ltä-Afrikkalais-vahvistuksista. UB on aina
positiivinen eikä kukaan ole vielä nähnyt häntä pahalla päällä. Turun murretta viäntävä
kaunotar, jonka meikkaustaidot ovat vertaansa vailla. Hänellä on myös uskomattomat
beerpong-taidot. Lämminsydämiseen UB:hen voit takertua, mikäli haluat selvitä pikkujouluista
selvin päin.
llonaa voisi kutsua myös kurssin Ulla Taalasmaaksi, sillä yksikään juoru ei pääse Ilona n
kiikareiden ohitse. Silti omat asiat ovat llonalla hallussa ja to do -lista löytyy joka päivälle.
Sipsiperjantai on llonalle pyhä asia ja juhlista llonan löytää sipsikulhon vierestä. Vaikka Ilona
selviää loistavasti nukkumatta ennen tenttiä, avattu viinipullo saattaa koitua llonan kohtaloksi.
Varsinkin, jos llonan suusta kuuluu "mä oon ihan fine" on jo liian myöhäistä.
Jani on ainejärjestömme web-vastaava ja varsinainen teknologiavelho. Hän on saapunut
sähköpyörällään todennäköisesti suoraan tulevaisuudesta ja tietää aivan kaiken. Tai no,
ainakin kaiken, mitä häneltä kysytään. Jani ei kuitenkaan ole mikään kuiva nörtti, vaan hauska
veikko, joka viinaa saatuaan osaa myös sekoilla huolella. Jani on kurssin virallinen valokuvaaja
ja lennättää droneaan pitkin ilmoja.
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Patrosen Pataljoona
Päätuutori: Saku Patronen
sakupa@student.uef.fi
Apustajat: Osku Piirainen, Mira
Niskanen ja Netta Räsänen
lisalmelainen ex-jääkiekkoilija
Saku ponkaisi farmasian kautta
denttariperheeseen. Saku on
leppoisa ja puhelias, ainakin
muutaman juoman jälkeen.
Saatat huomata ajautuvasi
syvällisiinkin keskusteluihin Sakun kanssa lörpötellessäsi. Kurssin aikana Sakua saattaa vähän
laiskottaa, mutta huima yötämyöten venyvä loppukiri Frendien pyöriessä taustalla pelastaa
tentin kuin tentin. Hätäapuna sirkusaakkospussin tyhjennys täyttää viime isetkin muistin aukot.
Raju fuksisyksy päättyi Sakun osalta lonkkaleikkaukseen ja sairasloman jälkeen Saku on
lähtenyt uuteen nousuun, niin biletyksen kuin urheilunkin osalta. Sakun voikin nykyään tavata
Opistotien kuntosalilta. Savolaisella Sakulla on savon lisäksi vahva osaaminen rallienglannissa.
Saku on myös kurssin virallinen wingman (tosin huimaa menestystä ei ole vielä saavutettu ..).
Jos tarvitset lastenvahtia, Saku on aina valmis avaamaan ovensa. Saku innostui ruotsin tunnilla
saadusta kannustavasta kukkakimpusta niin paljon , että läpäisi kurssitovereidensa
hämmästykseksi kyseisen kurssin.
Osku, Cursus lnvictuksen parkettien partaveitsi. Oskun lantion liike on vertaansa vailla.
Mestarillinen viimeisen illan tenttipänttäysmaratonin pelastaja Osku on kärsivällinen
onnettomimmankin oppilaan kanssa. Sulkapallomasteri aikamoisella kilpailuvietillä taitaa myös
graafisen osaamisen ja onkin taiteillut esimerkiksi tämän lehtisen kannen. Erinomaiset
ruotsintaidot, hurraa!
Aina ystävällinen ja iloinen Mira on kerennyt hankkia jo suuhygienistin tutkinnon. Jos siis
haaveilet suuren purukumierän tilauksesta tai halajat tietoa parhaista lahjuskojuista hmlmessuilla, Miran kautta löydät varmasti etsimäsi. Mirasta saa aina jumppakaverin Sykettätunneille ja hän treenaa aktiivisesti viestikapulana olemista . Takataskusta löytyykin kotikylänsä
suurimman urheilutapahtuman eli eukon kannon joukkue -MM -hopea.
Jyväskyläläinen Nede eli Netta on iltaihminen, joka saattaa vielä baari-illankin jälkeen
pyöräyttää pyykit koneessa. Netta on (kasvis)sushin ystävä ja hän taittaa Puijonlaakson mäen
mummonsa pyörällä tai allaan BMW. Entisellä jazz-tanssijalla on muuvit hallussa ja Netan
löytää iltaisin f24/7-kuntosalilta treenaamasta. Viikonloppuisin Netta viihtyy Jyväskylässä
rakkaansa luona.
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SVÄLINE

Cursus lnvictuksen isännän ja emännän
tervehdys
Suurenmoiset onnittelut Sinulle tuleva
hammaslääkäri!
Isoin urakka on nyt takanasi ja voit huokaista
helpotuksesta (tai vetää spontaaneja
tanssituokioita kolme kertaa päivässä, kun
yhtäkkiä muistat päässeesi unelmakouluusi, niin kuin allekirjoittaneet).

Nyt alkaa se hauska osa

eli asunnon etsiminen, Dentikkelin lukeminen kannesta kanteen 17 kertaa, jännitys siitä onko
koulunkäynti hampaalla sellaista kuin ajattelit ja pähkäily siitä minkälaisia ne tulevat
kurssikaverit tulevat olemaan. Nou hätä, me voimme luvata, että kaikki järjestyy paremmin
kuin hyvin ja tänne hampaalle kotiutuu nopeammin kuin huomaatkaan. Tuntuu hullulta , että
olemme tunteneet oman vuosikurssimme ihmiset muka vasta alle vuoden verran , kun joka
aamu kouluun tullessa tuntuu siltä, että näidenhän kanssa olen hengannut aina!
Pakkaa sekoittaaksemme kerromme vielä, että jokaisella vuosikurssilla on oma isäntä ja
emäntä. Nämä toimivat vuosikurssin keulahahmoina koko opiskeluajan ja tulemme varmasti
tutuiksi jo ensimmäisestä päivästä lähtien.
Huikean, jopa voittamattoman, tuutorkurssinne emäntänä toimii Meri "aina ajoissa"
Flyktman ja isäntänä Ville "liivatelehti" Tolonen. Meri kävi ottamassa vauhtia tänne kierojen
savolaisten sekaan Aurajoen kauniilta rannoilta ja voitte kuvitella sitä shokkia, kun kolmen
hylsykirjeen jälkeen kännykän näytölle pamahtikin peukkuja Meri pääsi siirtymään
lähestulkoon barbaarisen teekkarikulttuurin

parista lääketieteellisen korkeakulttuurin pariin.

Isäntä -Ville on paljasjalkainen oululainen , mutta ponnisti hampaalle Jyväskylän kautta jossa
hänet saattaa vielä tänäkin kesänä bongata Citymarketin kassan takaa olemassa oma,
hurmaava itsensä <3 Ville on se tyyppi, johon kannattaa ottaa yhteyttä, jos uimataidot ovat
hiukan ruosteessa - paljussa Villestä paljastuu melkoinen (vesi)peto ja ammattitaitoinen
uimaopettaja! Vaikka IE-kiireet välillä meinaavatkin vähän stressata, niistä selviää koko ihanan
kurssimme ja tietysti toistemme tuella.
Meri toimii päätuutorina ja Ville apustajana eli meihin tulette törmäämään jo heti
ensimmäisenä koulupäivänä - jos mieleen tulee mitään kysyttävää IE-parin hommista, tule
ihmeessä nykäisemään hihasta! Ollaan oikeasti ihan kivoja:)
Lähde rohkeasti mukaan kaikkiin tapahtumiin! Taival kohti valkotakkia on täynnä toinen
toistaan unohtumattomampia hetkiä ja ihania ystäviä. Ota kaikki irti opiskeluajastasi ja
erityisesti preklinikasta , kun aikaa on vielä runsain määrin tapahtumasta luennolle
juoksemiseen ("hei, lähetääks jatkoille JOHERin luennolle? " ) ja takaisin tapahtumien pariin! D
Muista kuitenkin ottaa rennosti kesällä, opiskella ehtii kyllästymiseen asti ja voimme luvata,
että anatomia tulee jossain vaiheessa korvista ulos. Vaikka se nyt tuntuukin maailman
siisteimmältä jutulta IKINÄ. (Kyllä! Sinä! Juuri sinä! Pääset pänttäämään kallonpohjan jokaisen
aukon nimeltä ja pähkäilemään että mitenkäs ne hartiapunoksen hermot siellä nyt
kulkivatkaan .)
Ville Tolonen ja Meri Flyktman toivottavat teille ilontäyteistä loppukesää, syksyllä tapaamme
juhlatunnelmissa!

22

Dentinan Isäntä & Emäntä
Ensinnäkin, ihan sikana onnea just sulle, tuleva
hampaan fuksi ! Kova lukemisesi kantoi vihdoin
hedelmää ja nyt on sinun aikasi aloittaa opintosi kohti
hammaslääkärin uraa (poraa) ! Nyt on aika rentoutua
ennen opintojen ja fuskivuoden alkamista. Tuleva vuosi
tulee olemaan huikea jännittävine seikkailuineen ja
tapahtumineen! Pitemmittä puheitta siirrytään itse
asiaan, eli ketä me ollaan ja mitä me tehdään.
Dentinan Isäntä ja Emäntä ovat rakkaan
ainejärjestömme, Dentinan, perinteitä vaalivia ja
tapahtumia järj estäv iä tyyppejä. Tämän lisäksi
lsäntäpari (heh) edustavat ja levittävät dentinalaista
henkeä eri poikkitiete ellisissä tapahtumissa. Pesti
kestää kerrallaan vuoden ja siihen kuuluu esim. sitsien,
vuosijuhlien ja vapun järjesteleminen, parlevuu!
Ensimmäisen pintakosketuksen dentinalaisiin tapoihin te tulettekin saamaan esim. Toogissa ja
Dentinan fuksisitsellä. Näitä kekkereitä ei kannata missään nimessä missata!! Vuoden 2018
Isäntänä toimii Kalle Karvonen ja Emäntänä Leevi Ruuttunen (Kaksi miestä, häh? Syy tähän
selviää teille alempana). Fuksisitsien ja toogien lisäksi Dentikkelissä on listattuna kaikkia muita
mahdollisia tapahtumia, joissa pääsette varmasti tutustumaan t ähän tehokaksikkoon.
Dentinan Isäntä, La-la-la-Lappeenrannasta kotoisin oleva Kalle Karvonen, on jo toista
vuottaan Dentinan Isäntä nä voittettuaan äänestyksen murskaäänin (vastaehdokkaiden
puuttuminen saattoi myös auttaa asiaa). Kalle on ainejärjestömme Duracell-pu pu, jolla riittää
energiaa niin opiskeluun kuin tapahtumi ssa käyntiin. Myös omien tapahtumien järje stäminen
sujuu jo kuin luonnostaan tältä ideanikkarilta. Kallen perusilme on leveä hymy silmät kiinni
(ainakin siltä se näyttää) ja oikeastaan vakavampia ilmeitä ei Kallen naamalla näy. Klinikkaan
siirtyminen tu skin hidastaa Kallea ja pääsette varmasti tutustumaan Kalleen, kun hän
(i)säntäilee tapahtumasta toiseen.
Dentinan Emäntä, Jyväskyliltä kotoisin oleva Leevi Ruuttunen, on tavallista emäntää hieman
karvaisempi. Leevin tunnistaa tyylikkäistä viiksistään, joissa tuoksuu eilisen olut ja tämän
päivän opiskelijaravintolan Menu. Tämä fuksinketale päätyi Dentinan emännäksi suuren
tapahtuma-aktiivisuutensa ja "let's go!" -he nkisyyten sä ansioista, mutta myös osittain siitä
syystä, että kaikki naispuoliset vastaehdokkaat vetäytyivät emäntäkisasta viimehetkillä. Vaikka
vaaleja ei emäntäkisassa päästy pitämään, ei Kalle voisi olla tyytyväi sempi eMäntäänsä! Leevi
on ainejärjestömme ensimmäinen muu kuin naissukupuolinen emäntä ja yhdessä Kallen
kanssa he saavat aikaan taatusti menoa ja meisseliä (heh).
Mahtavaa loppukesää , rentoutukaa ja kerätkää voimia tulevaa vuotta varten. Starttibileissä
nähdään!;)
Kalle Karvonen (HL3) ja Leevi Ruuttunen (HL2), Dentinan Isäntä ja Emäntä
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FUKSIBINGO

Ota selfie
tuutorisi kanssa

Juokse Puijon tai
KYSinportaissa

Juo munkkikahvit
Snellun kahvilassa

Nukahda sitseillä

Pulahda
Savilahteen

Opi
huastelemmaan
savvoo

Osallistu
Denttarin
vapaa iltaan

Ole aktiivinen
kurssisi
toiminnassa

Käy katsomassa
jokin speksi

Osallistu
uimakouluun

Etsi Denala ja
Kanditorium

Läpäise tentti !
Ykkönen riittää :)

Koe palohälytys

Kuule
alkuperäisen
enkelikuoron
laulu

Selvitä tiesi
Karolinska
lnstitutiin

Pelasta
hammasharjasi
Toogissa

Ilmoita tuutorillesi, kun saat ruksattua neljä peräkkäistä ruutua joko pysty- tai
vaakasuunnassa. Ensimmäinen bingo palkitaan ; )
BONUS (MISSION IMPOSSIBLE): Sauno Vitriinillä. {Suorita tämä, niin saat osaksesi

mainetta ja kunniaa opiskelijatovereittesi
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keskuudessa :0)

Liikuntavastaavan palsta
Onnittelut menestyksestä pääsykokeessa ja tervetuloa
Kuopioon! Opintojen ohella mieli pysyy virkeänä sekä kuori
komeana, kun muistaa liikkua. Olen Konsta Naumanen, HL3
ja toimin Dentinan hallituksessa liikuntavastaavana. Omaa
urheilutaustaa minulla on kilpa uinnista, jota harrastin vielä
fuksivuoteni loppuun saakka.
Opiskelijajärjestöllemme Dentinalle on sydämen asia, että
jäsenemme pysyvät hyvässä kunnossa. Niinpä
liikuntavastaavan tehtäväksi on langetettu denttareiden
liikuttaminen . Viime keväänä järjestimme mm.
trampoliinipuistossa pomppimista, lasersotaa, sekä
pilkkikilpailut. Hankimme myös AB-DOer twist ™:n meidän kahvi huoneelle Denalaan. Dentinalla
on matalan kynnyksen suunnistusjoukkue joka kesä Venlojen ja Jukolan viestiin. Syksyisin
järjestämme vaellusretken Kolille, jossa teillä on loistava mahdollisuus tutustua muihin
denttareihin kauniissa ruskamaisemissa.
Kuopion lääketieteen opiskelijoiden järjestämään KuoLO:n spinningiin, joogaan ja
juoksu kerhoon on meidät denttarit toivotettu lämpimästi tervetulleiksi. Talvisin KuoLO ja
Dentina järjestävät laskettelumatkan, Alppi-härskin jonnekin kauas Puijon lumisilta rinteiltä ja
kesäisin surffausmatkan johonkin lämpimään kauas Kallaveden !aineilta. Pelaamme myös
syksyisin jalkapalloa KuoLOa vastaan Mehiläisen järjestämässä Hunaja-Cupissa, jonka voittoa
Dentina puolustaa tänäkin syksynä sekä jalkapallossa että parhaana kannustusporukkana.
Sykettä -Kuopion korkeakoululiikuntapalvelu järjestää opi skelij oille Kuopiossa lähes joka
päivälle suuren valiko iman eritasoista liikuntaa hyvin edullisesti. Sykettä-tarralla on pääsy
kolmelle eri kuntosalille, ryhmäliikuntatunneille,

palloiluvuoroille ja mahdollisuus varata

pelikenttä omiin peleihin sekä paljon muita palveluita kuten ravintoneuvontaa opiskelijan
lompakko huomioiden.
Liikunta paikkoja Kuopiosta löytyy rutka sti! Puijon portaat, -polut ja -ladut, Neula mäen
ylämäki arkiliikuntana nepalilaisille, Väinölännimemen kentät ja lenkki polut jotka
kiemurtelevat rantoja pitkin upealla paikalla lähellä keskustaa, talvella lce-Marathon retkiluistelurata sekä lukemattomat kuntosalit, kentät ja urheiluhallit. Myös uusi upea
uimahalli on rakenteilla Niiralan monttuun. Kuopiosta löytyy varmasti jokaiselle liikkujalle
jotakin ammattikilpaurheilijasta sunnuntaisauvakävelijään .
Kilpaurheilijoita opiskelujen ja urheilun yhdistämisessä palvelee Kuopion alueen
urheiluakatemia, jossa on mahdollista suorittaa urheiluakatemiaopinnot

(yht. 15op).

Akatemiakortilla urheilija pääsee harjoittelemaan Kuopion kaupungin liikuntapaikkoihin kuten
Kuopio -halliin tai uimahallille omien aikatau lujensa mukaan.
Huippua Fuksisyksyä teille toivottaa:
Konsta Naumanen HL3
Liikuntavastaava, Dentina Ry
liikunta@dentina.fi
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Menoa ja meininkiä
Tässä jutussa esittelemme viime vuoden aikana olleita huikeita ja hauskoja tapahtumia, jotka
pääset tulevana vuotena myös itse kokemaan. Keräsimme kokoon myös tapahtumien Top 3,
eli näitä tapahtumia et halua missata!
TOP 3
1. Pseudosymposium
2. Fuksimökki
3. Toogat
Starttibileet

Fuksivuotemme ensimmäiset opiskelijabileet heti
ensimmäisenä koulupäivänä! Virallisen osuuden
jälkeen siirryimme muutaman mutkan kautta
satamaan Albatrossiin, jossa pääsimme tutustumaan
muihin fukseihin ja tuutoreihimme. Tarjolla oli
ruokaa, ohjelmaa ja vanhemmat vuosikurssilaiset
esittäytyivät meille. Myöhemmin illalla baarin ovet
avautuvat muille aine järjestöille, jolloin tupa oli
täynnä porukkaa ja tunnelma katossa!
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Tämä on yksi fuksisyksyn ykköstapahtumia, johon on mahdollista osallistua vain fuksina, joten
tätä ei kannata missata! Ensimmäisellä viikolla pääsimme lähentymään tuutorporukan kanssa
ja tutustumaan Kuopion keskustaan hauskan rastikierroksen merkeissä. Veimme kilpailussa
tuplavoiton (parhaat pisteet rasti kierrokselta ja paras asu}!

Toogat ja kastajaiset
Ensimmäisten viikkojen aikana pääsimme myös

pukeutumaan ensi kertaa vitivalkoisiin toogiin, jotka
päällä meidät kastettiin Dentinan jäseniksi. Tämän
jälkeen jatkoimme juhlia Vitriinillä yhdessä
lääkisläisten kanssa aina aamuyöhön asti.
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Fuksisitsit

Dentinan omilla sitseillä pääsimme kaikki tutustumaan yliopiston sitsikulttuuriin turvallisesti
denttariperheen kesken. Railakkaan illan aikana tapaturmiltakaan ei vältytty, joten
kehotamme varovaisuuteen sitsien antimia
nauttiessanne. Syksyn odotetuimmat ja hauskimmat
sitsit !
Fuksimökki

Fuksimökkimme lbizalla (ainakin melkein) tiivisti
yhteishenkeämme ja loi unohtumattomia muistoja, joita
muistelimme koko vuoden. Viikonloppu oli täynnä et elän
lämpöä, saunomi sta, paljuilua ja yhteistä ajanviettoa.

Pseudojonotus

Saadakseen lipun vuoden odotetuimpaan
tapahtumaan, täytyy olla valmis jonottamaan
yön yli, joten pystytimme teltat j a
käperryimme yhdessä makuupusseihimme
Canthian pihalle viettämään raikasta syysyötä
ulkoilmassa. Innokk aimmat meistä olivat
jonottam assa jo edellisenä iltapäivänä
varmistaakseen paikkansa vuoden
huikeimmalla reissulla!

Pseudosym posi um

Jonotuk semme palkittiin ja onnistuimme saamaan liput seminaarimatka lle Tukh olman
Karolinska lnstitutiin. Matkasimme busseilla Helsinkiin yhdessä lääkisläisten kanssa ja sieltä
laivalla Ruotsiin, missä pääsimme kuuntelemaan luentoja ja tutustumaan paikallisiin
kollegoihimme.
Vuosijuhlat

Vuoden prameimmatjuhlat, joissa
pääsimme vetämään ykköset päälle ja
nauttimaan juhlahumusta hyvän
ruoan ja juoman parissa. Jatkoilla
juhlimme aamun pikkutunneille asti ja
seuraavana päivänä pääsimme
maittavan brunssin äärelle.
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Hammaslääkäripäivät

Marraskuussa matkasimme jälleen Helsinkiin Hammaslääkäripäiville, joilla keräsimme sekä
tietoa, että ilmaisia tuotteita koko vuoden tarpeisiin. Illalla osallistuimme SHOL:n järjestämille
sporasitseille, joissa tapasimme myös muiden kaupunkien denttareita.
Kostajaiset

Loppusyksystä pääsimme antamaan
tuutoreille takaisin samalla mitalla ja
järjestimme heille mitä erikoisimpia
koettelemuksia ympäri Kuopion keskustaa.
Ilta huipentui Henkan saunalle, jossa
kokoonnuimme viettämään aikaa yhdessä
ja muistelemaan syksyn kommelluksia.
Kuolo:n ja Dentinan pikkujoulut

Perinteiset jokavuotiset pikkujoulut
rakkaan sisarainejärjestömme
kanssa. Tavan mukaan ensimmäisen
vuosikurssin emännät ja isännät järjestävät tapahtuman.
Nirsbyn appro
Joulukuussa kiertelimme dentinalaisten kodeissa Niiralassa rastikierrokse lla. Parhaat joukkueet
palkittiin illalla lntrossa. Kiva tapa päästä tutustumaan vanhempiin vuosikurssilaisiin.
Tahko-excursio

Helmikuussa suuntasimme kohti Tahkoa mökkeilemään denttariperheen voimin ja nauttimaan
samaan aikaan olleesta Tahkofestistä. Viikonloppu reissu täyttyi paljuista, saunomisesta,
laskettelusta, sitseistä sekä hyvästä juomasta ja ruuasta.
Haalarikastajaiset

Helmikuussa koitti vuoden odotetuin
tapahtuma, jolloin saimme viimein
pukea kauan kaivatut Mustat Buranat
päällemme! Ennen tätä jouduimme
kuitenkin käymään läpi erinäisiä
koettelemuksia, joita tuutorkurssimme
meille järjesti. Kun olimme osoittaneet
olevamme haalarien arvoisia,
jatkoimme iltaa Henry's pubin kautta
Puikkarin pyörteisiin.

Alppihärski

Pääsiäisen tienoilla osa Denttareista suuntasi huikealle reissulle kohti Alppeja yhdessä
lääketieteen opiskelijoiden kanssa.
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Vappu

Opiskelijoiden vappu kestää tunnetusti
kaksi viikkoa (ja siitä palautuminen
vähintään yhtä kauan ..) ja on yksi vuoden
hauskimpia tapahtumia. Vappu alkoi
Wabunmetsästyksellä, jonka jälkeen
vappuviikkoon mahtui tapahtumia joka
päivälle. Suosituimmaksi nousivat
palapelit, Dentinan vappusitsit, Kuolon ja
Dentinan yhteinen vappu, Savo-Karjala
excursio sekä poikkitieteelliset
Wabuhubailut albatrossissa. Näiden
lisäksi tapahtumaa järjestettiin mm.
Hoplopissa sekä ympäri Kuopiota
Amazing Racen merkeissä.
Pala pelit
Tuutorkurssinne järjestämä bilesarja, joihin kannattaa aina suunnata koko kurssin voimin
pitämään hauskaa. Kurkkaa lisää tietoa seuraavalta sivulta!
Denttarin vapaaillat eli DVI
DVI järjestää alkoholittomia kivoja illanistujaisia
Denttareille sekä heidän perheenjäsenilleen. Tänä
vuonna tapahtumissa esimerkiksi pelailtiin pelejä,
ommeltiin haalarimerkkejä sekä leivottiin kakkuja
kilpaa.

Muita maininnan arvoisia tapahtumia: Winterfest,
Kauppakadun lmprot, Kuopion haalaribileet ja sholexcursio.
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PALAPELIT

Palapelit on Denttarifuksin arjen kuusi kertaa lukuvuoden aikana valaiseva Kuopion riemukkain
bilesarja . Ja kenen järkkäämänä? No meidän!
Palapelit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoiden (eli rakkaan tuutorikurssinne<3) järjestämä
sarja poikkitieteellisiä bileitä, joilla rahoitetaan kolmantena
vuonna pidettävät hulppeat kandijuhlat. Teemat vaihtelevat
vuosittain pallomerestä yöpukuihin sekä toogiin, ja muistoksi
jokaisesta illasta saat teemaa kuvaavan haalarimerkin. Toisinaan
pala pelit aloitetaan sitseillä, jotka ovat lauluja , ruokaa ja juomaa
sisältäviä riemukkaita "akateemisia pöytäjuhlia". Niin palapeleille
kuin sitseillekin osallistuminen on varmasti yksi parhaimpia
opiskelijaelämän antimia, jot en niitä ei kannata jättää välistä.
Ensimmäisen vuotenne lähestye ssä loppuaan kokoatte oman
Palapelitiiminne ja ryhdytte jatkamaan perinnettä
kasvattaaksenne muhkeaa kandijuhlatiliänne. Tiimi hoitaa
Palapelit aina tapahtumien suunnittelun tasolta mainostukseen,
tiedotukseen , lipun myynt iin ja lopulta itse bileiden toteutukseen
asti. Päävastaavana tässä toimivat kurssin isäntä ja emäntä.
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Cursus lnvictuksen Palapelitiimi odottelee teitä innokkaasti,
nähdään Palapeleillä !

•.-~ -Maisa

•••• •

~

-

Ensimmäisiä pirskeitä odotellessasi käy tykkäämässä
Palapelien Facebook-siv usta sekä seuraa @palapelitkuopio
instagramissa. Näkyvyyttä mei lle nyt - näkyvyyttä teille
vuoden päästä :)
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Kirjavastaavan tervehdys
Hei sinä tuleva denttari ja vielä kerran suurensuuret onnittelut sisäänpääsystä! Nyt voit
vihdoin heittää pääsykoekirjat nurkkaan ja ansaitun kesäloman jälkeen voit kääntää kat seen
kohti uusia seikkailuja. Jotta opiskelut lähtisivät sujuvasti käyntiin, niin kannattaa harkita
kirjahyllyyn pientä päivitystä lukemisten tueksi. Tämän ajatuksen innoittamana ei kuitenkaan
kannata rynnätä tukka putkella kirjakauppaan, vaan järje stän
teille fukseille yhteisen kirjatilauksen. Tilaus tehdään muutama
päivä opiskelujen alun jälkeen (deadline 7.9) ja sitä kautta
Atlas of Anatomy
tilaavat saavat yleensä taloudellista helpotusta
Head, Ntck.
hll\;
•
and Neuroanatomy
ryhmäalennuksen muodossa.
,,

THIEME

--__
-_
--_

°"'""
.., ......

,.
Hyödylli sin hankitta va kirja on anatomian atlas, johon löytyy
...... u..
kolme vaihtoehtoa: Thieme, Sobotta ja Netter. Kahta
ensimmäisenä mainittua löytyy yksiosaisena ja laajempana
kolmeosaisena versiona. Meidän kurssillamme Thieme ja
Sobotta olivat suosituimmat atlakset ja molemmat koettiin
hyvin kattavina ja selkeinä kirjoina. Kurssillamme oltiin myös
sitä mieltä , että yksiosaiset atlakset olivat tietomäärä Itään
riittävän kattavia. Jos olet visuaalinen oppija, niin Thiemen
atlakseen saatavat flash cardsit voivat olla näppärä apu neuvo
erityisesti kertaamiseen. Nett er on saksankielinen atlas, mutta rakenteet on kuitenkin merkitty
hyvin latinaksi, joten sen käyttö onnistuu kyllä, vaikkei saksa sujui sikaan.

Sobotta

Vaikka kaikki kirjat ovat oikein hyviä valintoja,
niin opusten välillä on myös eroja siinä, miten
tarkasti tietyt rakenteet on kuvattu, eli to isessa
kirjassa jokin tietty rakenne voi olla hieman
selkeämmin esitetty kuin toisessa. Yliopiston
itseopiskelutiloista ja kirjastosta löytyy kaikki
edellä mainitut atlakset, jot en niitä kannattaa
hyödyntää tehtäviä tehdessä, mikäli omasta
kirjasta ei jotain asiaa löydy.

Anatomiaan voi hankkia myös kirjan "Grays
anatomy for students", joka tarjoaa syventävää
ti etoa ihmi sen anatomiasta. Kirja ei ollut meidän
kurssillamme mitenkään suosittu, eikä se ole
välttämätön kursseille, mutta kirjassa on myös aika hyviä kuvia ja lisätietoa rutkasti.
AI 85 of Humen Ana tomv

Koska eläm me nykyajassa, niin perinteisten tiiliskivien lisäksi kannattaa harkita tietokoneelle
tai tabletille anatomian ohjelman hankkimi sta. Kurssillamm e Essential Anatomy 5 oli hyvin
pidetty ja käteväksi koettu. Ohjelma on maksullinen ja löytyy ainakin App Storesta. MacBookin
versiossa sovellus antaa tietoja hiukan tarkemmin kuin muilla laitteilla, eli esimerkiksi luun
nimen lisäksi se kertoo luun eri alueidenkin nimiä. Lisäksi yliopiston verkon kautta voi ladata
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ilmaisen Visual Bodyn, mutta se on ohjelmana
kenties hieman kömpelömpi kuin edellä
mainittu. Molemmat helpottavat kuitenkin
rakenteiden kolmiulotteista hahmottamista kun
niiden "pyöritteleminen "onnistuu paremmin.
Muidenkin kuin anatomian opintojen tueksi voi
halutessaan hommata kirjan. Mikäli sydämesi
sykkii biokemialle ja molekyylibiologia on suuri
into himosi, niin esimerkiksi Medical
Biochemistry voi olla hyvä hankita. Fysiologian
asioihin voi taas käyttää oheislukemistona kirjaa
"Guyton and Hall Textbook of Medical
Physiology", mutta tämä opus on saatavissa
ilmaiseksi e-kirjana. Kursseilla luentomateriaali
on kuitenkin hyvin kattavaa, joten meidän
vuosikurssimme pärjäsi mainiosti ihan vain
niidenkin avulla. Opetussuunnitelma kuitenkin
muuttuu , joten oma tarve kirjalle kannattaa pohtia kurssien pyöriessä.
Kirjoista ei kuitenkaan kannata stressata, sillä niitä pääsee hypistelemään koulun alkaessa ja
ostopäätöksen voi tehdä sen mukaan, mikä kirjoista miellyttää eniten omaa silmää. Tilaus
laitetaan sähköpostilla osoitteeseen hannmal@student.uef.fi , josta minä hoidan asian
eteenpäin. Ja määräpäivä on tosiaan 7.9.2018. Mikäli mieleen juolahtaa yhtään mitään
kirjoihin ja niiden hankintaan liittyvää kysyttävää, niin ottakaa vain rohkeasti yhteyttä!
Nauttikaa kesästä ja rentoutukaa mahdollisimman hyvin, teillä tulee olemaan edessä
elämänne syksy!
Hanna Malin en, Cursus lnvictuksen kirjavastaava
s-posti: hannmal@student.uef.fi
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Ensimmäisenvuoden kurssit
Sinä, uusi fuksimme, olet nyt tode ll akin uuden ääre llä, sillä hampaan opetussuunitelma muuttuu teidän
vuosikurssillenne uuteen malliin. Dentikkelissä on perinteisesti esitelty ensimmäisen vuoden kurssit jo
niiden suorittaneiden opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna. Nyt se ei valitettavasti täysin onnistu,
vaikka kurssit todennäköisesti sisältävät paljon tuttuakin asiaa. Yritän kuitenkin tässä parhaani mukaan
kertoa , mitä tuleman pitää! Suurimpana uudistuksena on anatomian ja fysiolog ian yhd istäminen, kun
aiemmin ne on suoritettu eri llisinä kursseina. Eli uutena opiskelijana tulet opiskelemaan "yhde n alueen"
rakenteen ja toiminnan kerrallaan saman kurssin aikana.

YOK: Yliopisto opinnot käyntiin. Kurssi kestää muutaman viikon heti lukuvuoden alussa. Kurssin avulla
pääset perehtymään opiskelu käytäntöihin, opiskelua tukeviin palveluihin j a saat t ietoa opiskelun
vaatim ista tiedoista ja t aidoista.

JOHER:Johdatus hammas lääketieteeseen, erikoisaloihin ja tutkimukseen. Kurssilla pääset jo hiukan
oman alasi maailmaan , nimittäin täällä erikoishammaslääkärit esitte levät omaa alaansa. Luennot ovat
pakollisia, mutta erittäin mielenkiintoisia! Kurssi huipentuu vierailuihin KYS:illä, terveyskeskuksessa sekä
yksity isellä klinikalla, jo issa kaikissa saat viettää päivän kärpäsenä katossa ja pukea ensimmäisen kerran
valkoisen lääkärin takin yllesi. Onnekkaimmat ovat päässeet jopa hiukan testailemaan esimerkiksi
hammaskiven poistoa! Vierailuja voi suorittaa myös vaikkapa omassa kotikaupungissa.

OPTU: Opettajatuutorointi.

Kurssilla käydään läpi koulutusohjelmaa ja usein eri aineiden opettajat ovat

piipahtaneet paikall a esittäytymässä. Luennot usein pakollisia.

FYL:Fysiikkaa lääketiedettä opiskeleville. Kurssilla käydään läpi esimerkiksi röntgen laitteiden ja muiden
kuvantamismenetelmien

toimintaa. Mukaan mahtuu vierai lu KYS:ille, jossa tutkitaan kuvantamis laitteita

käytännössä. Mikäl i kurssi pysyy entisellään niin tästä ei kannata ottaa stressiä, moodle-tehtävät
tekemällä pääset kurssin läpi , sillä tenttiä ei ole. Luentosalitkaan eivät tainneet meillä olla turhan täysiä ..
:D

EARS:English academic reading and study skills fo r students of
dentistry . Akateemisen ja oman alan kirja llisuuden hallintaa
englanniksi. Lähinnä sanastokurssi.

LTV:Lääketieteellinen tieto ja viestintä. Kurssilla opiskellaan
akateemisen tiedon tiedonhaku eli harjoitellaan käyttämään er i
hakukoneita tieteellisen tiedon etsimiseen ja opete llaan
hakusuunnitelman tekoa. Tuntuu fuksina turhistakin turhimmalta
kurssilta, mutta tähän kannattaa ihan todella syventyä kurssin
aikana. Nimittäin jos et, homma on edessä viimeistään syväreitä
(opinnäytetyötä) tehdessä ja silloin todella toivot kuunnelleesi
LTV:n aikana.

SORATO:Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta. Iso uusi kokonaisuus, joka tentitään kahdessa osassa.
Soluj en rakennetta tutkitaan mo lekyylitasolla eli käydään läpi pääsykokeestakin tutut soluelimet ja niiden
liitokset . Asiaa kuitenkin syvennetään kun mukaan otetaan eri molekyy lien toiminta solun sisältämissä
reaktioketjuissa . Luultavasti kudoksen tasolla tutkitaan histologis ia näytteitä ja opetellaan, miltä solut
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näyttävät käytännössä erilaisissa kudoksissa.
GENE: Genetiikka. Valitettavasti tämän enempää en osaa asiaa kommentoida :D
KEHLI: Kehitysbiologia ja lisääntyminen. lisääntymisprosessi käsitellään koko komeudessaan, vehkeineen

päivineen. Yksilön kehitys on hurjan mielenkiintoista, mutta vaatii opiskel ij altaan hiukan istumalihaksia.
Uudistunut jakso tämäkin.
JIBI: Johdanto ihmisen biologiaan. Sisältö mysteeri.
TULE: Tuki- ja liikuntaelimistö. Sisältänee siis tuki- ja liikuntae lim istön

anatomian ja fysiologian. Pääsette opiskelemaan luut, lihakset, niiden
osat ja toiminnan.
VERHE: Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino. Oletettavasti kurssi

sisält ää verisuonten opiskelua, veren toimintaa ja rakennetta,
hengityselinten rakennetta ja toimintaa sekä verenpaineen ja virtsan
eritykseen liittyvien elinten rakennetta ja toimintaa. Verisuonet
voivat aluksi tuntua työmaalta, mutta nekin selkiytyvät anatomian
tuntemuksen lisääntyessä.
PAFl: Hammaslääketieteen anatomia ja fysiologia, osa 1. Toinen osa suoritetaan t oisena

opiskeluvuotena. Kokonaisuus käsittelee suun alueen rakenteita ja toimintaa. Kurssilla opiskel laan
hampaiden muoto-oppia ja niiden tunnistamista, suun ja purema lihast en anatomiaa ja t oimintaa aina
isommista kuvioista hienomotoriikkaan ja neuroneihin saakka. Yksi uusista kursseista, joten ensimmäisen
ja toisen osan sisällöistä on tässä vaikea kertoa mitään.
RUMBA: Ruoansulatus ja metabolia. Todennäköisesti kurssilla opiske llaan ruuansulatuselimistön

rakenne, sen toimintaa sekä elimistön aineenvaihduntaa molekyylitasolla.
HEA: Hätäensiapu. Pieni, mutta tärkeä kurssi. Nimensä mukaisesti kurssilla opiskellaan antamaan

hätäensiapua, eli elvytys sujuu jokaiselta tämän jälkeen. Tältä kurssilta älä ole myöhässä! Kokonaan
pakollista opetusta.
Ja näin on 55 opintopistettä kasassaja
ensimmäinen opintovuos i ohi ennen kuin
huomaatkaan. Älä stressaa liikaa, jokainen löytää
oman parhaan oppimistyylinsä ajan kanssa.
Työmäärä voi välillä tuntua isolta, mutta kaikki on
kyllä hallittavissa! Muista, että läpipääsykin
riittää : )
Vinkkiviitonen: poruka lla opiskelu tekee
itseopiskeluun painottuvasta vuodesta huomattavasti kivempaa yksinäiseen puurtamiseen verrattuna !
Snellmannian itseopiske luti loja kannattaa ehdottomasti hyödyntää.
-Maisa
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Älykkääksiälylaitteen avulla
Ennen koulun alkua on hyvä hankkia ti etokone tai tabletti, jos et vielä sellaista omista.
Opiskelu tapahtuu lähes kokonaan älylaitteen avulla ja ilman sitä on vaikea pärjätä. Koska
älylaitteesi tulee olemaan paras kaverisi seuraavat 5 vuotta, kannattaa siihen satsata !
Läppäri vai tabletti?

Jos sinulla ei ole vielä laitetta, harkitse tarkkaan kumman ostat. Läppärin hyötynä on sen
monimuoto isuus ja helppok äyttö isyys. Tablettia on taas helppo kantaa mukana ja siihen saa
erilaisia sovelluksia. Jos päädyt läppäriin ja haluat satsata siihen hieman enemmän,
suosittelemme ostamaan läppärin , jossa on lntel iS tai i7 prosessori, 8Gt keskusmuisti,
Windows 10 käyttöjärjestelmä ja 10-13,3 tuumainen näyttö . Myös Applen tietokone on hyvä
vaihtoehto. Näyttö voi olla isompikin, mutta olemme huomanneet , että isompi kuin 13,3
tuumainen on hankala kuljettaa mukana . Hyvä akku on tietysti plussaa, mutta
keskivertoa kullakin pärjää, koska suurimmist a luentosalei sta (CA101 ja MDl00) löyt yy
pistorasioita pöytien tai penkkien alta.
limaiset Microsoft Office-ohjelmat

Yliopiston kautta saat koko opiskeluajaksesi ilmaiset Office-ohjelmat käyttöösi. Älä siis suotta
osta noin 70 euron Office-pakettia läppärin oston yhteydessä. Office ohjelmat saa ladattua
myös tabletille ja niihin pääsee kirjautumaan oman uef-tunnuk sen (nimi@uef.fi) avulla. Voit
ladata ohjelmat tietokoneellesi jo ennen opiskelujen alkua, kunhan olet luonut uef-tunnuksen.
Näin lataat:

1. Mene osoitteeseen www.uef.fi, scrollaa alas ja klikkaa alapa Ikista UEFILAISILLE
alaotsikon
alta kohtaa " Office365 (sis. Yammer)".

2. Kirjaudu sisään tunnu s@uef.fi
3. Kirjauduttuasi klikkaa" Asenna Office -sovellukset" ja sitten klikkaa "Office 2016".
4. Asenna paketti koneellesi.
5. Asennettuasi paket in, avaa vuoron perään eri sovelluksia esim. Word tai OneNote ja
kirjaudu niihin oppilaitoksen tunnuksellasi eli tunnus@uef.fi, jotta pääset käyttämään
sovelluksia.
Jos lataus ei jostain syystä onnistunut, ei hätää, tuutorisi auttavat sinua lataaman paketin! :)
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OneDrive ja OneNote

Ladattu asi Office paketin tietokoneellesi, olet onnistunut lataaman myös opiskelusi
parhaimmat sovellukset OneDriven ja OneNoten! OneDrive on pilvipalvelu, johon voit säilöä
tiedostojasi. Suosittelen tallentamaan sinne kaiken opiskelumateriaalin (luentodiat , monisteet,
muistiinpanot jne .), jota muuten on älyttömän paljon. Tämä siksi, että koneesi ei tu kkiudu ja
toimii nopeasti ja moitteettomasti mahdollisimman pitkään. OneDrive ilmestyy Windows
käyttöjärjestelmässä Tiedostoihisi.
OneNote on samantapainen sovellus kuin esim . Adobe Acrobat. Latauksessa koneellesi on
saattanut ilmestyä kaksi OneNote ohjelmaa nimillä "OneNote" ja "OneNote 2016".
Ohjelmissa on hiukan eroja, molemmat ovat kuitenkin hyviä, mutta suosittelen käyttämään
" OneNote " versiota. OneNotella voit tehdä mui stiinpanoja esim. luentodioihin. Luentodian
lataaminen sovellukseen onnistuu niin, että avaat OneNoten ja klikkaat yläpalkista "Lisää",
sitten klikkaat "Tiedosto" ja sitten " Lisää PDF-tuloste".
Toivottavasti vinkeistämme oli apua
sinulle valinnoissasi. Tärkeintä on,
että sinulla on sellainen älylaite
opintojesi tukena, joka sopii juuri
sinulle! :)
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Välilläluennon
sijastaon kiva
opiskellaasiat
porukalla9

Kurssinne toiminnan sujumiseksi tarvitsette kurssivirkailijoita. He ovat tärkeitä henkilöitä, jotka
yhdessä parin ensimmäisen viikon aikana valitsette toimimaan kurssinne hyväksi.
Kurssivirkailijoiden hommat ovat hauskoja ja tuovat kivaa vastapainoa opiskeluille. Lukaise
seuraavat esittelyt ja pohdiskele, mikä niistä voisi olla juuri sinun juttusi. Mikäli kiinnostus
herää ja kysymyksiä jää vielä avoimeksi, etsi tuutorkurssisi kurssivirkailijat käsiisi, he kertovat
mielellään lisää :)
Emäntä ja Isäntä

Meri Flyktman ja Ville Tolonen
Kurssiemäntä ja isäntä ovat vuosikurssin
vetovaljakko ja pesti kestääkin koko opintojen
ajan. Isäntä ja emäntä edustavat vuosikurssiaan
esimerkiksi kandijuhlilla, järjestävät tapahtumia ja
toimivat yhteyshenkilöinä muun muassa yliopiston
henkilökuntaan koko kurssia koskevissa asioissa
sekä tiedottavat kurssia erinäisistä asioista.
Ensimmäisenä vuonna IE-pari järjestää yhdessä
Kuolon fuksi-lE-parin kanssa Kuolon ja Dentinan
yhteiset pikkujoulut. Toisena lukuvuotena kurssi
järjestää Palapelit-nimisen bilesarjan, jonka avulla
kerätään rahaa kandijuhliin. Isäntä ja emäntä
toimivat päävastuussa Palapelien organisoinnissa.
Lisäksi toisena vuonna järjestetään syksyllä toogat. Kolmantena vuonna isäntä ja emäntä
huolehtivat kandijuhlien järjestelyistä. Ja ei huolta, kahdestaan mitään ei tarvitse olla
järjestämässä, apuvoimia saadaan kurssilta! Muuten tekemisen määrä on omasta halusta
kiinni :) Ylemmillä kursseilla voidaan järjestää esimerkiksi tilaisuuksia yhteistyökumppanien
kanssa tai vapaa-ajan kokoontumisia kurssin kesken. Näissä tehtävissä oppii paljon hyödyllisiä
taitoja elämää varten. Onpa myös mahdollista saada kontakteja yritysmaailmaan! Ja kun kädet
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alkavat tuntua melko täysiltä ja ideat loppua kesken, vanhemmat kurssiemännät ja isännät
ovat kaikessa tukena. IE-parin elämä on melko työntäyteistä mutta sitäkin palkitsevampaa, kun
näkee oman kätensä jäljen jokaisessa tapahtumassa mitä on ollut järjestämässä ja saa olla itse
suoraan vaikuttamassa asioihin.

Ra hastovastaava

Rosa Niklander

Rahastovastaava pitää hallussaan kurssinne kovalla työllä
kerättyjä varoja. Hän hoitaa kolikoiden pyörittelyn ja
pankkitilien klikkailut. Käytännössä siis hän seuraa kurssin
tilillä tapahtuvaa rahaliikennettä ja ohjaa sieltä lähtevät
varat oikeisiin osoitteisiin. Toisinaan myös karhuaa sinne
kuuluvia roposia hitailta maksajilta, kandijuhlarahastosta
ei hänen vahtivuorol laan puutu senttiäkään!

Haalaritiimi

Maisa Halonen, Elsa Schmidt, Elina
Korhonen , lra Heiketä, Mira
Niskanen, Joel Hukkala

Legendaariset Mustat Buranat
odottavat teitä malttamattomina
kankaina ompelimolla, jonkun
urhoollisen vain täytyy ne sieltä
hankkia . Buranat ovat siis haalarit ,
joita jokainen Dentinan denttari saa
ylpeydellä kantaa läpi
opiskelijaelämän. Haalaritiimi
mahdollistaa tämän onnen teille
jokaiselle, sillä heidän työllään tästä rakkaasta ei tarvitse maksaa yhtään mitään. Haalaritiimi
myy ensimmäisenä syksynä haalarivastaavan johdolla haalarit täyteen eri yritysten mainoksia,
joilla koko lysti kustannetaan. Samalla kasvatetaan huikeaa kandijuhlarahastoa. Homma on
käytännössä yrityksiin soittelua, sähköpostien lähettelyä ja haalarien tilaamista. Tähän
tarvitset vain reippaan asenteen ja rahtusen rohkeutta tarttua puhelimeen!
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Kirjavastaava

Hanna Malinen

Kirjavastaava hankkii mm. kirjahyllyn ne komeudet eli
anatomian kuvastot puolestanne, niistä ei siis kannata vielä
stressata. Vastaavan tehtävänä on siis tehdä yhteistilauksia
oppikirjoista, sillä kimppatilaukset tulevat usein
halvemmaksi. Tämä on helppo tapa olla osana kurssin
toimintaa, sillä nettikirjojen ja luentodiojen suosion myötä
kirjavastaavan kalenteri ei täyty päivittäin kiireellisistä
kirjatilauksista.

Kopo/Sopo eli koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Sari Oksanen

Kopon/Sopon tehtävänä on kuulla opiskelijoita ja heidän
mielipiteitään ja välittää ne ylemmille tahoille. Hän puhuu
koulutuksemme risuista ja ruusuista tarpeen vaatiessa
erilaisissa kokouksissa esimerkiksi
koulutussuunnittelijallemme, tai kertoo kurssinne
kuulumisia Dentinan hallitukselle. Palautteen vieminen on
tärkeää, mutta ei kuitenkaan kovin aikaavievää.
Merkityksellinen, mutta helppohoitoinen työ siis kyseessä :)

-Maisa
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Tervetuloa Kuopioon!
Tulet viettämään täällä Kallaveden rannalla seuraavat viisi vuotta ja varmasti nauttimaan joka
hetkestä:) Mikäli olet alkujaan ulkopaikkakuntalainen niin ei hätää, paikat tulevat varmasti
ajan kanssa tutuiksi. Koska monelle aloittavalle opiskelijalle Kuopio voi olla täysin uusi
tuttavuus, on tähän koostettu pieni katsaus siitä, mitä tämä kalakukkojen kaupunki pitääkään
sisällään.
Mikäli tämän lehden saapuessa sinulla ei vielä ole asuntoa, suosittelen aloittamaan etsinnän
pikaisesti, sillä asunnot menevät syksyllä hetkessä. Välittäjäfirmojen lisäksi voin lämpimästi
suositella Facebookin "Vuokra-asunnot Kuopio" -ryhmää sekä tori.fi:tä. Oman ilmoituksen
laittaminen poikii usein hyviäkin tarjouksia. Erityisesti jos mainitset olevasi hampaan opiskelija
;). Alla on pientä infoa eri asuinalueista opiskelijan näkökulmasta, voit siis aloittaa
tutustumisen tulevaan kotikaupunkiisi tästä:
-Niirala: Sijainniltaan ihanteellisin asuinpaikka opiskelijalle, sijoittuu loistavasti yliopiston ja

keskustan väliin. Pyöräkadulta löytyy Kuopaksen opiskelija-asuntoja, joihin hakemus kannattaa
jättää välittömästi, sillä jonot voivat olla pitkät. Myös YTHSlöytyy Niiralasta.
-Keskusta: Täällä sijaitsee Mualiman Napa, eli Kuopion tori, jonka ympäristöstä löydät lukuisia

ravintoloita ja baareja, jotka tulevat varmasti tutuksi opiskeluaikana. Isoimmat shoppailut
kannattaa hoitaa Matkuksessa, sillä keskustassa kaupat ovat harvenemaan päin. Asuinalueena
myös loistava.
-Puijonlaakso: Rauhallinen ja viihtyisä asuinalue suhteellisen lähellä yliopistoa. Puijonlaaksossa

on loistavat ulkoilumahdollisuudet

sekä paljon Kuopaksen opiskelija-asuntoja, mm. uudet

Samoilijantien asunnot.
-Neulamäki: Eli Nepali. Asunnonetsijän budjettiratkaisu, korkean kukkulan päällä sijaitseva

asuinalue. Kouluun pääset pikaisesti hurauttamalla mäen alas, kotiinpaluu onkin kuitenkin jo
kinkkisempi juttu. Keskustaan jo hiukan pidempi matka.
-Haapaniemi: Sijaitsee lähellä keskustaa, yliopistolle kuitenkin jo pidempi matka. Plussaa Lidl.
-Pihlajalaakso: Uusi asuinalue noin neljän kilometrin päässä yliopistolta . K-market ja hyvä
pulkkamäki vieressä. Vieressä on vanhempi lnkilänmäki, josta voi löytää hiukan halvempia
asuntoja. Viihtyisiä alueita myös lapsiperheelle.
-Muita asuinalueita: Mm. Särkiniemi, Jynkkä, Levänen, Petonen ja Saaristokaupunki. Nämä
kaikki hiukan kauempana keskustasta.
Seuraavaksi pieni tietoisku tärkeistä paikoista, jotka tulevat sinulle tutuiksi fuksivuotesi aikana.
Viimeistään kaupunkisuunnistuksessa pääset seikkailemaan läpi Kuopion, nyt voit tutustua
karttaan jo etukäteen.
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1} Yliopisto, Snellmannia: Täältä löytyvät mm. loistavat itseopiskelutilat, ruokala ja yliopiston

kirjasto .
2) Yliopisto, Canthia: Sisältää paljon luentosaleja , ison ruokalan, opetusklinikan sekä

hammaslääketieteen käytävän . Canthian vie ressä sijaitsevät Medistudia ja Mediteknia.
Medi studialla o let suor itt anut pääsykokeesi, ja sieltä löydät myös Denalan eli denttareiden
kahvihuoneen.
3) KYS eli Kuopion yliopi sto llin en sairaala. Täältä saa opiskelijahintaista myös viikon loppu isin.
4) Tori : Mualiman napa.
S} Kauppakatu: Täält ä löydät itsesi varmasti useammin kuin arvaatkaan, sillä suurin osa

Kuopion baareista sijaitsee täällä.
6) Albatrossi: Kesäinen Alba sijaitsee Kallaveden rannalla. Tänne päädyt heti ensimmäisenä

iltanasi denttariperheen tapaamisen ja poikkitieteellisten starttibi leiden merkeissä.
7) Nousu-Henkka -kombo: Monet opiskelija bileet järjestetään täällä, esimerkiksi denttarien
kakkosten j ärj estämät Palapelit!

Q,_,_.,_.,.
PU JONLAAKSO
LINNANPELTO
RIISA· Suomen ~

q Iso hautausmaa

onodokSMen

Kuopoon
Q
yt,oplsto ll ncn sairaala

9
IDl

fl

Cj>Ylioppcalden
terveydenholtosåat,O

Q Snellrn a"""'

\

q>Kuopion
Q

kaupung,nk fjaSIO QAlboUOS $1

Tori

Q --

NIIRALA

1von1a•arnmatt1k:orkeakoulu

Kuopion Komel!museo

Q
Prsma Kuopio

..I

Q

\

4

<--~

Q Tokmanni Kuopio

,....

•lr"•ru

\

\l

9

0
.,.,av~:.t>J

Q H03.te Hc1,i

SIIKALAHTI
HAAPANIEMI

43

•Henkl<A

-koml>o

SUOMI-YLIOPISTOSANAKIRJA
Amica: Tuttava llisemmin myös namica. Ketju kampusravintoloita, joissa opiskelijat pääsevät
nauttimaan herkuista huippuedulliseen hintaan.

Cursus lnvictus: Toinen vuosikurssi eli teidän tuutorkurssinne!
Cursus Proprius: Kolmas, klinikkaan siirtyvä vuosikurssi.
Cursus Dominicus: Neljäs vuosikurssi.
Cursus Festivus:Viides vuosikurssi.
Cursus Ambitiosus: Juuri valmistunut vuosikurssi.
Denala: Dent inan toimisto ja hammaslääkisopiskelijoille tarkoitettu hengailutila Medistudian
ensimmäisessä kerroksessa. Kahvin ja teen lisäksi Denalasta löytyy laatuseuraa, pelejä ja
viimeisimpänä hankin tana jopa pleikkari!

Fortis: Farmasian opiskelijoiden ainejärjestö . Heidät tunnistaa tummanvihreistä haalareista.
Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija eli esimerkiksi juuri Sinä!
Haalaribileet:Kauppatieteen opiskelijoiden järjestämät poikkitieteelliset opiskelijabileet, joissa
saatat törmätä pandakarhuunkin.

Hyeena: Ympäristötieteiden ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa
kirkkaan punaisista haalareista.

IE-pari:Jokaiselta vuosikurssilta valittava isäntä -emäntä-pari. Nämä mahtavat tyypit huolehtivat
kurssin asioista huolella ja rakkaudella <3
ISYY:Lyhenne sanoista Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. ISYYon olemassa kaikkia meitä
opiskelijoita ja opiskelijoiden asioiden ajamista varten. Myös Dentinassa on !SYY-aktiiveja ja
heidän puoleensa voi kääntyä, jos toiminta kiinnostaa!

UEFKamu: Sähköinen käsikirja opiskelijoille. Sivusta sisältää tuhottoman määrän opiskeluun
liittyvää tietoa, joten tänne kannattaa mennä tutkimaan, jos jokin asia askarruttaa.

Kanditorium: Canthialla sijaitseva Dentinalaisten hengailutila, joka on enemmälti käytössä sitten
klinikka-aikana .
KIVES: Kuopion Intellektuelli Vapunedistämisseura, mikäs muukaan ..

Klinikka: Canthialla sijaitseva huippumoderni hammasklinikka, johon me hampaa laiset siirrytään
harjaannuttamaan käytännön kädentaitojamme sitten kolmannella vuosikurssilla.

Korruptio: Ruokaa, juomaa ja tulevaisuuden kontaktien hankintaa.
Kulti: Biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa punaisista haalareista .
KuoLO: Lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Wanhan wiisauden mukaan "Kuolo pilaa aina
kaiiiiiken", mutta oikeasti lääkisläiset on huippua porukkaa! Heidät tunnistaa mustista
haalareista.

Kuopiontori: Mualiman napa, jonka laidalta löytyy opiskelijabileiden jälkeen mieltä lämmittäviä
pikaruoka ravintoloita.

KYS: Kuopion yliopistollinen sairaala . Myös KYS:ltä saa opiskel ijahintaista ruokaa, koulun
ruokaloista poiketen myös viikonloppuisin!

Lukari:Sähköinen järjestelmä lukujärjestyksen luomista varten. Tehdyt lukarit voi siirtää
kätevästi myös esimerkiksi puhelimen kalenteriin .
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Matkakeisari.fi: Helpoin tapa löytää halvat bussiliput koti-ikävän iskiessä.
Mikrovitriini: Canthialla sijaitseva KuoLOn kerhohuone.
Moodle: Sähköinen oppimisympäristö, jonne ilmestyvät muun muassa kurssimateriaalit sekä
kursseihin liittyvät tehtävät.

Oppari: Canthialla sijaitseva tila, josta löytyvät opinto - ja opetuspalvelut, ryhmätyötiloja sekä
suuri määrä tietokonepisteitä

meitä opiskelijoita varten.

Palapelit: Sarja Dentinan toisen vuosikurssin järjestämiä bileitä, joilla kerätään varoja kurssin
kandijuhlien järjestämistä varten. Bileissä käymällä saa kerrytettyä haalareihinsa tyylikkään
kollaasin yhteensopivista palapeli-haalarimerkeistä, joten be there! ;)

Poikkitieteelliset
Hubailut:Lääketieteen opiskelijoiden järjestämät poikkitieteelliset
opiskelijabileet .

Poikkitieteellisyys
: Eri tieteena lojen yhteinen toiminta .
Preemio: Kauppat ieteilijöiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa viininpunaisista haalareista.
Preklinikka:Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta, joiden aikana keskitytään teoriatietojen
kartuttamiseen. Kun pohja on hyvä, ei sitten heti tunaroida siellä klinikassa ..

Puijontorni: Kuopion ylpeydellä, eli Puijolla, sijaitseva Näsinneulaa muistuttava torni. Käy
ihmeessä näköalatasantee lla tähystelemässä uutta opiskelukaupunkiasi!

Retikka:Ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa kirkkaanvihreistä
haalareista .

Serveri:Tietojenkäsittelytieteen

opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa valkoisista

haalareista .

Sitsit:Akateeminen pöytäjuh la, jossa nautiskellaan virvokke ita, lauletaan lauluja ja noh,
nautitaan hieman lisää virvokkeita. Saavu sitseil le ajoissa ja noudata sääntöjä, muuten
kohdallesi voi osua punishment!

Socius:Sosiaalitieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa keltaisista haalareista.
Studentia:Valkoinen kampusrakennus Snellmanian ja Canthian välissä Savilahden rannalla.
Täältä löytyvät ISYYntoimisto, liikuntatiloja, kappeli sekä Lukema.

Suola:Kuopion kampuksen yhteiskristillinen kerho.
Sykettä:Korkeakoululaisille tarkoitettu liikuntapalvelukokonaisuus. Sykettä tarjoaa
opiskelijabudjettiin

sopivin hinnoin opiskelijoiden käyttöön kuntosaleja, laajan valikoima n

ryhmäliikuntaa, palloiluvuoroja sekä vaihtuvia lajikokeiluja.

Terho: Terveys- ja yhteiskuntatieteitä opiskelevien ainejärjestö. Tunnistaa sinisistä haalareista.

UEF:Lyhenne sanoista University af Eastern Finland eli kyseessähän on internationa l nim ike
yliopistollemme in English.

Viäntää:Puhua savolaisittain . Hyvä esimerkki tästä on jo viime vuoden Dentikkelissä mainittu
paika llisväestön käyttämä iltatervehdys: "Hyvvee il lankö llykkätä!".

Villenuimakoulu
: Toisen vuosikurssin isännän paljuolosuhteisiin sopiva tapa oppia uimaleikkejä.
Vuosijuhlat:Armaiden ainejärjestöjen ikääntymisen kunniaksi järjestettävät akateemiset
iltapukuju hlat. Tänä vuonna Dentinakin täyttää jo 45 vuotta!
WebOodi: Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä kursseille, tentteihin ja uusintoihin. Samaan
järjestelmään opettajat merkitsevät kurssisi, kun olet ne läpäissyt.
YTHS: Ylioppilaiden terveyden huoltosäätiö, eli paikka, jonne opiskelijapoloiset voivat suunnata
terveyspalveluita tarvitessaan. Esimerkiksi silloin, jos fuksiflunssa ei ota parantuakseen ..
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Selviytymisopas Denttarielämään
Perustat kuntoon

> Nuku, syö, urheile, harrasta - tee mitä ennen tätä syksyäkin teit.
> Käy myös välillä kotona ja pidä yhteyttä vanhoihin kavereihin.
> Nosta opintolaina ja muista sen olevan elämistä varten. Muutkin säästöt tulevat tarpeeseen.
> Kannattaa pakata pyörä mukaan muuttokuormaan. Pyörällä pääset liikkumaan kätevästi
paikasta toiseen Kuopion mäkisistä maastoista huolimatta - ja kuntakin kasvaa ropisten.
> Myös makuupussi ja muut retkeilyvarusteet voivat olla tarpeen viimeistään
Pseudojonotuksessa. Paksu talvitakki ja lämmin vaatetus kannattaa myös muistaa Kuopion
kirpsakoita pakkaspäiviä varten .
Ole aktiivinen

> Osallistu opiskelijatapahtumiin oman mielenkiintosi mukaan, kaikille löytyy jotain mistä
tykkää. On urheilutapahtumia, peli-iltoja, reissuja, excursioita, sitsejä ja railakkaita bileitä.
Kannattaa osallistua ennakkoluulottomasti kaikenlaisiin tapahtumiin, sillä se on paras tapa
tutustua poikkitieteellisesti uusiin kavereihin.
> Muista aktiivisuus myös oman kurssin asioissa. Kurssivirkailijoiden hommien lisäksi on
vuoden mittaan tarjolla erilaisia ja erikokoisia pikkupestejä, joihin kannattaa todellakin lähteä
mukaan. Vapaaehtoisuus on suuri osa oman kurssin ja koko ainejärjestömme toimintaa, ja
kaikkien pienikin panos tulee tarpeeseen .
Opiskele

> Keskity alusta alkaen myös opiskeluun, sillä sitähän tänne tultiin tekemään.
> Koulun alettua tuutorit opastavat teitä kursseille ilmoittautumisten ja muiden käytännön
asioiden kanssa, niistä ei tarvitse vielä huolehtia itsekseen.
> Merkitse tentit kalenteriin, mutta älä stressaa, sillä vaikeimman kokeen olet jo suorittanut
kunnialla.
> Vältä uusintakierrettä. Et halua uusimaan varsinkaan wabuviikolla.
Pidä hauskaa!

> Kahden ensimmäisen vuoden eli preklinikan aikana kannattaa juhlia mahdollisimman paljon.
> Vältä tuutoreiden mustalista käymällä kaikissa Palapeleissä.
> Heittäydy rohkeasti kaikkeen mukaan, morkkis kielletty!
- lra, Meri, Nonna
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Olutravintola.

l\.avintnla Bicrstuhe
l(a~arn1ikatu 5-7
70110 l(uopio
puh. 017-.2821532
raYintola@hier~tuhe.fi
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Starttibileissä teitä viihdyttämässä:

Struck By Whitening
Cursus lnvictus
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Kurvikkat Kuspit
Cursus Proprius

49

NivelRAHINA RECORDS
Cursus Dominicus

50

Dirty Dentists
Cursus Festivus
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