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Päätoimittajan palsta
Viimeistään nyt voit uskoa, että opintopolun tulokset
olivat oikeasti totta ja sinusta tulee hammaslääkäri! Siitä
on todisteena tämä postiluukustasi tipahtanut
Dentikkeli, jonka kautta pääset kurkistamaan
denttarielämään jo ennen koulun alkua. Isot onnittelut
tekemästäsi työstä ja ansaitusta opiskelupaikasta
Suomen parhaassa hammaslääkiksessä!
Hienoa, että valitsit opiskelupaikaksesi
juuri Kuopion! Täällä viihtyy oikein mainiosti ja Kuopio on
kokonaisuudessaan ihan huippu paikka. Yliopisto
sijaitsee parin kilometrin päässä keskustasta kauniilla paikalla Savilahden rannassa. Kampus
on viihtyisä ja opetus laadukasta. Ensimmäiset kaksi opiskeluvuottasi preklinikassa
koostuvat suurimmaksi osaksi yleisestä opetuksesta lääketieteen opiskelijoiden kanssa,
mutta mukaan on laitettu myös muutamia hampaan omia kursseja lisäämään
opiskelumotivaatiota. Kolmantena vuotena pääsemmekin sitten jo tutustumaan alaamme
käytännössä, ja vieläpä yhdessä Suomen hienoimmassa opetusklinikassa!
Pian alkavasta fuksivuodestasi tulee unohtumaton. Saat elinikäisiä ystäviä,
opiskelet unelmiesi alaa ja pääset osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ympäri Suomen.
Odotin itse fuksivuotta innolla, mutta oikeastaan minulla ei ollut siitä aavistustakaan!
Sattuneista syistä erilaiset tapahtumat sijoittuivat lähinnä syyslukukaudelle ja
ensimmäinen opiskelijavappu jäi tänä vuonna kokematta, mutta fuksivuoteni oli silti
superhauska, ja jäipähän ensi vuodellekin jotain odotettavaa! Nauti tulevasta vuodestasi
täysillä ja lähde kaikkeen ennakkoluulottomasti mukaan! Älä stressaa opiskeluista liikaa, ne
lähtevät kyllä rullamaan omalla painollaan.
Opiskelu hampaalla kestää siis viisi ja puoli vuotta, mutta se on ohi ennen
kuin huomaatkaan. Kannattakin osallistua mahdollisimman paljon vapaa-ajalla, jotta saat
opiskeluajastasi kaiken irti. Ehdit tavata denttareita esimerkiksi monissa ainejärjestömme
Dentinan järjestämissä tapahtumissa. Dentina on pieni, tiivis ja aktiivinen ainejärjestö, jossa
riittää tekemistä kaikille. Sen kautta pääset järjestämään tapahtumia, osallistumaan niihin
ja tutustumaan muihin vanhempiin vuosikursseihin.
Tutustu nyt tähän lehteen huolellisesti, niin ensimmäisenä päivänä ei ole
niin paljon jännitettävää! Lehden kautta pääset tapaamaan etukäteen mm. tuutorisi ja
Dentinan porukkaa, sekä tutustumaan tuleviin kursseihin ja tapahtumiin. Nauti myös
loppukesästä ja lataa akkuja fuksivuottasi varten. Meidän koko denttariperhe onnittelee
sinua ja toivottaa tervetulleeksi Kuopion hampaalle! Kohta nähdään!
Kesäisin terkuin,
Emilia Komulainen, HL2
Dentikkelin päätoimittaja 2020
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TO DO - LIST
•
•
•
•
•
•
•
•

Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa viimeistään 22.7.2020 klo 15.
Ilmoittaudu lisäksi läsnäolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle esim. Opintopolun
kautta ja maksa ISYY:n jäsenmaksu.
Hanki asunto, ellei sinulla sitä vielä ole. Opiskelija-asuntoja saa Kuopaksen kautta,
yksityiseltä vuokranantajalta etsiessäsi hyödynnä Vuokraovea, Oikotietä, Lumoa
ja tori.fi.
Hae Kelan kautta opintotukea ja asumistukea. Opintolainaa voit hakea omalta
pankiltasi sitten, kun opintotuki on myönnetty.
Dentikkelin mukana saat SMART START -ohjeet. Lue myös ne huolella.
Hanki opiskelijakortti joko perinteisenä tai sähköisenä versiona. Siitä on hyötyä jo
ensimmäisenä päivänä.
Mikäli olet innokas, voit tutustua jo etukäteen WebOodiin, Moodleen, Lukariin ja
koulun sähköpostiin. Ne käydään kuitenkin läpi myös yhdessä heti koulun alettua
ja samalla ilmoittaudutaan kursseille tuutorien avustuksella.
Saavu yliopistolle saamiesi ohjeiden mukaan 1.9.2020.

RECOMMENDED - LIST
•

•
•
•
•
•
•
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Liity Facebookissa ryhmään UEF Hampaan fuksit 2020. Saat sieltä mm. reittiohjeet
ensimmäistä koulupäivää varten ja pääset stalkkaamaan kurssikavereitasi! Liity
lisäksi ryhmään Kuopion hammaslääkis - Dentina ry ja käy tykkäämässä Palapelien
Facebook-sivusta.
Seuraa Instagramissa @dentinakuopio ja @palapelitkuopio.
Hanki vaihteellinen polkupyörä ja kypärä.
Hankkiudu pääsykoemateriaalistasi eroon.
Ota Kuopioon mukaan: lämmintä vaatetta, sadevaatteet, kaikki mahdolliset
naamiaisasusi ja makuupussi (!!!).
Nauti kesästä, rentoudu ja kerää energiaa ensimmäisiin viikkoihin, jotka vietät
tiiviisti uusien denttarikavereidesi kanssa.
Kerro kaikille, että sinusta tulee HAMMASLÄÄKÄRI!

Ensiaskeleesi Denttarifuksina
Tämä syksy tulee olemaan ainakin jollain tasolla poikkeuksellinen edellisiin verrattuna
epävarman koronatilanteen takia, ja siksi syksyn tapahtumat ovatkin olleet vielä ihan auki
siinä vaiheessa, kun Dentikkeli on laitettu painoon. Tilanteesta huolimatta pyrimme
kuitenkin opiskelujen alkaessa ryhmäyttämään teidät niin hyvin kuin pystymme ja
järjestämään kaikkea kivaa mahdollisuuksien mukaan. Kahden ensimmäisen viikon aikana
tulet joka tapauksessa tutustumaan uusiin kurssikavereihisi ja yliopiston toimintaan. Tässä
muutamia juttuja ensimmäisiltä viikoilta, jotka kannattaa merkata kalenteriin! Varaudu
kuitenkin muutoksiin ja liity ehdottomasti Facebook-ryhmään UEF Hampaan fuksit 2020,
josta saat tarkempaa tietoa lähempänä koulun alkua.
Ti 1.9. Ensimmäinen koulupäivä on vihdoin koittanut! Älä jännitä turhaan, sillä kaikki
muutkin ovat samassa tilanteessa. Tapaat uudet kurssikaverisi ja tuutorisi heti yliopistolle
saapuessasi. Tuutorit jakavat kurssinne ryhmiin, joiden kesken pääsette heti aloittamaan
tutustumisen. Yliopistolta matka jatkuu mahdollisesti tuutoreiden koteihin, joissa
tutustutaan lisää toisiimme. Sieltä suunnataan torille ja starttibileisiin, jotka pyritään
järjestämään kaikesta huolimatta jossakin muodossa. Varaudu olemaan koko päivä
liikenteessä, sillä kotiin et luultavasti malta lähteä!
Ke 2.9 Tänään pääsette tutustumaan kampukseen ja opintojen kannalta välttämättömiin
yliopiston sähköisiin järjestelmiin. SMART START:iin kannattaa tutustua hyvin jo etukäteen,
jotta tutustuminen eri järjestelmiin sujuisi helpommin.
Pe-Su 4.-6.9. Pysy myös viikonloppuna Kuopiossa! Perinteisesti ensimmäisenä
viikonloppuna on järjestetty rentoa yhdessäoloa oman kurssin ja tuutoreiden kesken sekä
koko denttariporukalla mm. piknikin ja grilli-illan merkeissä. Varmasti jotain samankaltaista
on nytkin mahdollista järjestää, tarkempaa tietoa saat tästäkin Facebook-ryhmässä!
Ensimmäisellä viikolla järjestetään myös perinteinen kaupunkisuunnistus uudessa
toimintamuodossa ja viikon kestävän suunnistuksen tavoitteena on jälleen tutustuttaa
fuksit toisiinsa ja uuteen asuinkaupunkiinsa. Fuksit saavat haalarimerkin, alekupongin ja
suunnistuskartan 2.-4.9. ISYY:n toimistolta. Pisteitä kierretään ryhmän omassa aikataulussa
2.-9.9. ja pisteille saapuessa luetaan sieltä löytyvä QR-koodi, josta avautuu ainejärjestöjen
rastitehtävät.
Seuraavallakin viikolla on paljon ohjelmaa, ja ainakaan näitä et todellakaan halua missata!
12.9. Fuksisitsit.
Denttarikaste, joka yritetään järjestää, vaikka perinteisiä toogabileitä ei tänä vuonna olisi!
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KAIKKI HYVÄT TYYPIT
EIVÄT VIELÄ OLE
MEILLÄ TÖISSÄ.

Monipuolisia
työmahdollisuuksia
hammaslääkäreille!
urapalvelut@terveystalo.com
www.terveystalo.com
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Dentinan puheenjohtajan terveiset
No mutta päevee pätkähtäen – ja yleiskielellä terve vaan!
Pitelet juuri nyt käsissäsi Dentinan lehden
Dentikkelin fuksipainosta. Tämähän meinaa siis
paria aivan huippujuttua. Olet hakeutunut
loistavalle alalle mualiman parraaseen
kaapunkiin Kuopijjoon ja päässyt sisään monien
hakijoiden valiojoukosta – tästä valtavan
suuret onnittelut Sinulle!
Tuossa kuvassa oleva herra olen minä,
täysiverinen
(ei
niin
täysijärkinen)
savolaesukko Hämäläisen Kalle ja toimin
Dentinan puheenjohtajana vuonna 2020.
Mutta mikäs kumma tämä Dentina on?
Dentina [dent:i:na] on Kuopion hampaan
opiskelijoiden oma ainejärjestö, joka järjestää
erilaisia tapahtumia sekä illanviettoja ja tarjoaa
yhteistyökumppaneidensa
kautta
etuja
jäsenille. Lisäksi Dentina jatkuvasti valvoo
jäseniensä etuja esimerkiksi käymällä koulutukseen liittyviä keskusteluja yliopiston
hampaan yksikön edustajien kanssa ja pitämällä aktiivisesti yhteyttä Suomen muiden
hampaiden kandiseuroihin sekä SHOL:in eli Suomen hammaslääkäriopiskelijain liittoon eli
meidän ”kattojärjestöön”.
Dentinalaiset, tai tuttavammin denttarit, on pieni, mutta sitäkin aktiivisempi ja
yhteisöllisempi porukka täynnä lämminhenkisiä ja ystävällisiä ihmisiä. Opiskelujen alkaessa
tulet varmasti tutustumaan meidän denttariperheeseen sekä pääset osaksi sen arkea.
Kuopion yöelämässä meidät erottaa omista mustista haalareista (tai buranoista), joita
koristaa hampaanvalkea tasku.
Pääset jo fiilistelemään tulevan ainejärjestösi hommia sekä nettisivujemme
www.dentina.fi, että sosiaalisen median (Facebookissa Dentina ry ja Instagramissa
@dentinakuopio) kautta, käyhän nappaamassa tilit seurantaan! Ja kun aika koittaa, pääset
liittymään itsekin Dentinan jäseneksi maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun Dentinan
nettisivujen kautta. Jäsenmaksua ei pysty vielä maksamaan, mutta laitamme oikeat
maksulinkit sivuille hallituksen palatessa töiden pariin kesälomalta. Ja mainospuheena,
mitä kaikkea tällä maksulla saakaan? Jäsenmaksulla tuet Dentinan toimintaa yleisesti, saat
osallistua kaikkiin Dentinan tapahtumiin, joita vuoden mittaan järjestetään. Pääset
pukemaan päällesi Dentinan mustat haalarit (täysin ilmaiseksi, win-win) ja tilaamaan muita
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jäsentuotteita, kuten maan kuuluja Dentinan sukkia tai ainejärjestöcollegeja.
(Varmistamaton huhu kertoo myös saunahatuista, jotka kantavat Dentinan logoa). Tämän
lisäksi saat käyttöösi yhteistyökumppaneidemme rahanarvoisia etuja ja tapahtumia, voit
osallistua yhdistyksen kokouksiin ja toimintaan hallituksen toimijana tai muussa virassa. Ja
totta kai mahdollistat Dentinan toiminnan sekä edunvalvonnan tapahtumista, jolloin myös
sinun etujasi valvotaan. EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI! Jäsenmaksulla saat myös päivittäin juoda
kupposen kuumaa ainejärjestömme taukotiloissa, Denalassa tai Kanditoriumissa! On siis
yksi elämäsi parhaista diileistä liittyä Dentinan jäseneksi.
Rakas tuleva fuksi, edessäsi on upeat 5,5 vuotta ikimuistoista opiskeluaikaa. Se on täynnä
uuden oppimista ja kasvamista terveydenhuollon sekä käsityöammatin huippuosaajaksi, se
on täynnä elämänmittaisia ystävyys- ja kollegasuhteita, se on täynnä yhdessä tekemistä ja
täysillä elämistä. Se on täynnä myös pitkiä päiviä, tuskastumista anatomian, farmakologian
tai vaikkapa protetiikan tehtävien parissa, se on täynnä tunteita, niin iloa kuin surua, onnea
ja murhetta. Mutta yhdessä perheenä selviämme kaikesta, mitä matkasi eteen tuokaan.
Näin jo opiskelujen ehtoopuolelle kääntyvänä konkarina annan sinulle yhden vinkin, jonka
toivon sinun laittavan korvan taakse jemmaan ja koulun alkaessa sen sieltä esille kaivavan.
NAATISKELE! Niin opiskelusta, kuin Dentinan ja Kuopion tarjoamasta opiskelijaelämästä, se
on ikimuistoista aikaa.
Ja jos haluat siitä vielä enemmän irti, tarjoaa ainejärjestö- sekä kurssihommat varmasti
lisäkokemuksia. Sen voin jo neljän vuoden kokemuksella eri pestejä hoitaneena luvata! On
mukavaa nauttia yhteisistä tekemisistä, mutta vielä enemmän silloin, kun niitä pääsee itse
järkkäilemään. Suosittelenkin jokaista rohkeasti lähtemään kurssivirkailijaksi tai
ainejärjestön hommiin.
Kohti syksyn opintoja ja tulevia kokemuksia! Tavataan pian ja vielä kerran – suuret
onnittelut Kuopion hampaalle pääsystä!
Kalle Hämäläinen HL5
Dentinan puheenjohtaja 2020
”Kaljaa koneeseen ja Ukkometsoon!”
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Dentina ry
Dentina ry perustettiin alun perin 9. syyskuuta 1974
silloisten Kuopion korkeakoulun hammaslääketieteen
opiskelijoiden toimesta, mikä tekee siitä Kuopion
kampuksen toiseksi vanhimman ainejärjestön heti
KuoLO:n jälkeen. Dentina toimi aktiivisesti Kuopiossa
aina vuoteen 1998 saakka, jolloin Kuopion korkeakoulun
hammaslääkärikoulutus lopetettiin väliaikaisesti.
Dentina ry heräsi uudelleen henkiin lokakuussa 2010, kun
uuden sukupolven hammaslääkärit aktivoivat sen
toiminnan hammaslääkärikoulutuksen alkaessa jälleen
Kuopiossa, tällä kertaa Itä-Suomen yliopistossa. Siitä alkaen se on ollut jälleen aktiivinen ja
kehittänyt toimintaansa jatkuvasti. Dentina valvoo jäsentensä etuja opiskelurintamalla, tuo
alan opiskelijoita yhteen vahvistaen kollegiaalisuutta ja järjestää opiskelijoilleen
monipuolisesti kaikenlaista hauskaa yhteistä toimintaa.
Ainejärjestön asioita hoitaa Dentinan hallitus. Uusi hallitus valitaan aina seuraavaksi
kokonaiseksi vuodeksi syyskokouksessa vuoden lopulla. Hallituksessa on jäseniä jokaiselta
vuosikurssilta, joten uudet aktiiviset opiskelijat ovat ehdottomasti aina tervetulleita ja
haluttuja joukkoon mukaan.
Liity Dentinan jäseneksi jo etukäteen
maksamalla jäsenmaksu, niin pääset
hyödyntämään jäsenetujamme heti
syksyllä opiskelujen alkaessa. Saat myös
opiskelijakorttiisi hienon Dentinan
tarran, jolla voit saada etuja asioidessasi
Dentinan
yhteistyökumppaneiden
kanssa. Liittyminen on helppoa, mene
osoitteeseen dentina.fi, katso ohjeet
liittymiseen
kohdasta
opiskelijajäsenmaksut. Liittymismaksu ei
ole suuri, mutta sen sisältö on sitäkin
arvokkaampi!
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Hammaslääketieteen yksikön johtajan tervehdys
Hyvä hammaslääketieteen fuksi syksyllä 2020
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan hammaslääkäriksi Itä-Suomeen. Teidän polkunne
tähän vaiheeseen on ollut erilainen kuin aikaisemmin opiskelunsa aloittaneilla. Ja syynä
siihen tietysti Covid-19 eli koronavirus. Korona iski tänä keväänä ylioppilaskirjoituksiin
osallistuneisiin jo niiden aikana, tätä kirjoittaessani en esimerkiksi tiedä miten pääsykoe
aiotaan järjestää ja voivatko tämän kevään ylioppilaat pitää juhlia.
Ehkä suurin muutos on kuitenkin opetuksen suhteen tehty digiloikka. Kun lähiopetus
yliopistolla loppui maaliskuun puolessa välissä, niin opetusta on valtavalla vauhdilla
mietitty uusiksi. Teoriaopetuksessa se on ollut huomattavasti helpompaa kuin
simulaatioharjoitusten tai kliinisen hoitoharjoittelun suhteen. Käden taidot ovat
olennainen osa hammaslääkärin ammattitaitoa ja niiden opettelu etänä ei ole ihan helppoa
tai jopa mahdotonta. Opettajakunta ja opetuksen tukipalvelut ovat kuitenkin
hämmästyttävän nopeasti saaneet paljon aikaan. Koronavirus voi siis tuoda mukanaan
myös jotain hyvää. Nyt on mahdollisuus kehittää koko opetusohjelmaa yhä
modernimmaksi. Jo ennen koronaa, sekä hammaslääketieteen yksikkö että
sairaanhoitopiirin hallinnoima opetusklinikka onnistuivat saamaan rahoituksen kahteen
virtuaalis-haptiseen laitteeseen, joilla voidaan korvata osa perinteisiä käden harjoitustöitä.
Näiden käyttöä toivottavasti opetellaan tulevana syksynä ja ovat sopivasti käytössä osana
opetusohjelmaa siinä vaiheessa, kun te olette siirtymässä simulaatioharjoituksiin ja
potilastyöhön. Nämä kaikki tukevat MEDigi-hanketta, joka on meneillään oleva opetus- ja
kulttuuriministeriön suurhanke ja pyrkii harmonisoimaan ja digitalisoimaan lääketieteen
koulutusta koko maassa.
Kuten jo viime vuonna kirjoitin niin kehoitan myös teitä ottamaan kaiken irti Itä-Suomesta
– täällä voi viihtyä oikein mainiosti. Opinto-ohjelmassamme oli jo ennestään moderneja
elementtejä ja simulaatiotilamme ja opetusklinikkamme aidosti näkemisen arvoisia.
Opiskelemaan pääsyn kynnys on joka tapauksessa ylitetty ja edessä on opiskelu ja
kasvaminen hammaslääkäriksi, useimmille teistä viisi ja puoli vuotta. Tuntuu pitkältä,
mutta vilahtaa ohi ennen kuin huomaattekaan.
Muistakaa myös jo tässä vaiheessa ehkä kaukaiselta tuntuva ajatus jatko-opintojen
mahdollisuudesta. Kun te valmistutte, niin peruskouluetuista hammaslääkäreistä ei ole
luultavasti enää pulaa, mutta erikoishammaslääkäreistä sen sijaan on. Omaa kiinnostuksen
kohdetta kannattaa miettiä jossain vaiheessa jo perusopintojen aikana ja perehtyä siihen,
vaikka syventävien opintojen merkeissä. Muistutan myös teitä Suomen
Hammaslääkäriseura Apolloniasta, jonka jäsenyys on teille ilmainen. Tutkimuksen
tekemisen voi aloittaa jo opintojen aikana ja siihen on mahdollista saada Apolloniasta sekä
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tutkimus- että matka-apurahaa. Hammaslääketiede tarvitsee kipeästi nuoria tutkijoita,
jotka vievät alan kehitystä eteenpäin.
Toivottavasti pystyitte koronasta huolimatta nauttimaan keväästä ja pysyitte terveinä,
mukavaa fuksisyksyn odotusta
ystävällisin terveisin Liisa Suominen
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Tervehdys hampaan 1.vuoden opettajatuutorilta!
Onnittelut hyvästä menestyksestä pääsykokeessa sekä
hienosta
valinnasta
tulla
opiskelemaan
hammaslääketiedettä Itä-Suomen yliopistoon Kuopioon!
Olen prekliinisen vaiheen (1. ja 2. vsk) opettajatuutorinne.
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
(ORI-jakso), ensimmäisen vuoden opintoja toteuttavat
oppiaineet perehdyttävät teidät omiin käytänteisiinsä ja 2.
vuosikurssin
opiskelijatuutorit
opastavat
teitä
opiskelijaelämän saloihin. Lisäksi koko Hammaslääketieteen
yksikön henkilökunta 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 ravitsemustieteen
opiskelijoiden kanssa, eli saatte laaja-alaisen perustietämyksen ihmisen biologiasta;
anatomiasta ja fysiologiasta sekä elimistön solu- ja molekyylitason tapahtumista.
Koulutusohjelmamme on vielä nuori. Uudelleen aloitetun koulutuksen kuudes vuosikurssi
on juuri valmistumassa. Opiskelijoilta saamamme palautteen perusteella muokkaamme
koulutustamme koko ajan entistä paremmaksi, joten pyydän teiltä innostunutta ja kriittistä
asennetta opiskeluunne! Ennen kuin pääsette huippumoderniin klinikkaamme
työskentelemään potilaiden parissa, opettelette kahden ensimmäisen vuoden aikana
ihmiselimistön ja -solujen rakennetta ja toimintaa; anatomiaa, fysiologiaa, solu- ja
molekyylibiologiaa sekä lääketieteellistä biokemiaa. Suurimman osan prekliinisen vaiheen
opetuksesta tarjoaakin biolääketieteen yksikkö, jossa on otettu v. 2017 käyttöön uudet
oppimistilat ja vuotta myöhemmin uusi oppiaineita integroiva opetusohjelma. Lisäksi ItäSuomen
yliopisto
on
edelläkävijä
oppimisympäristöjen
kehittämisessä
opiskelijalähtöisempään suuntaan, eli opetuksessa on vähemmän perinteistä luentoopetusta ja enemmän tehtäviin perustuvaa ohjaamista. Uusiin tiloihin ja ihmisen biologian
opiskeluun biolääketieteen yksikössä voitte tutustua v. 2018-2019 yhdessä opiskelijoiden
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kanssa tekemämme videon kautta (https://www.youtube.com/watch?v=4pEdT3S87JY).
Prekliinisen vaiheen opintoja suorittaessanne muistakaa tiukan paikan tullen, että
opiskelette nimenomaan hammaslääkeTIEDETTÄ. Klinikassa suoritetut opinnot tekevät
teistä loistavia kädentaitajia, prekliininen vaihe antaa tieteelliset edellytykset ymmärtää
kliinisen vaiheen opintoja sekä pohjaa asiantuntijuuteen.
Teillä on edessänne jännittävä syksy, joka tuo kaikille jotakin uutta tullessaan. Opinnot ja
muu opiskeluelämä alkaa heti syyskuun alussa kovalla vauhdilla, joten suosittelen
nauttimaan kesästä ja lataamaan akkuja! Syksyllä nähdään!
Tiina Jääskeläinen, FT, lääketieteellisen molekyylibiologian dosentti
Yliopistonlehtori/lääketieteellinen biokemia
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Koulutussuunnittelijan terveiset
Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi hammaslääketieteellä, Kuopion ”hampaalla”!
Haluan
toivottaa
sinut
lämpimästi
tervetulleeksi
hammaslääketieteen opintojen pariin. Olet aloittamassa opintosi
hyvin erikoiseen aikaan, COVID-19 epidemia on vaikuttanut
kaikkien meidän arkeemme tavalla tai toisella. Kevään odotus
kaikkine hauskoine tapahtumineen vaihtui yllättäen etäopiskeluun,
etätyöhön ja eristäytymiseen. Toinen poikkeuksellinen asia, tosin
paljon iloisempi sellainen, on hammaslääketieteen yksikön 10vuotisjuhla 23.10.2020. Hammaslääketieteen koulutusohjelman
uudelleen aloituksesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta.
Pienestä 25:n opiskelijan yhteisöstä on kasvanut 240:n opiskelijan
tiivis Denttari -yhteisö, mukana on jo joukko alumnejakin.
Aloitin koulutussuunnittelijan tehtävässä kymmenen vuotta sitten ja sain olla
vastaanottamassa ensimmäiset Kuopion hampaan opiskelijat. Tehtäväni on olla
monipuolisesti mukana opiskelijoiden arkisissa asioissa aina valintakoepäivästä
valmistumiseen ja valajuhlaan saakka. Jos kohtaat asioita, joihin et tiedä vastausta, voit
aina kääntyä puoleeni. Suunnittelen opintojen aikataulut eli kotoisammin ”lukarit”,
valmistelen tutkintorakenteet sekä opinto-oppaat, hoidan myös opiskelijavalintoihin
liittyviä asioita. Olen hammaslääketieteen tuutorvastaava ja näettekin minut jatkossa
mukana kaikilla tuutortunneilla opintojenne loppuun saakka. Jos opinnot eivät etene
suunnitellusti, teemme henkilökohtaisen suunnitelman opintojen etenemiseksi tai jos
haluat lähteä opiskelijavaihtoon, olen apuna vaihtoon liittyvissä asioissa.
Opinnot alkavat ja etenevät yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa kahden
ensimmäisen vuoden ajan, prekliinisen vaiheen jälkeen alkaa varsinainen käden taitojen
harjoittelu ja potilastyö opetusklinikassa. Opiskelu poikkeaa monelta osin ns. perinteisestä
yliopisto-opiskelusta, akateeminen vapaus tarkoittaa meillä etukäteen suunniteltua
lukujärjestystä, ”lukaria” ja opinnot etenevät tietyssä tutkintorakenteen määräämässä
järjestyksessä. Edessäpäin on siis paljon uutta ja mielenkiintoista, toivon, että opintosi
sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla.
Vielä kerran, tervetuloa. Olen varma, että tulet viihtymään Kuopiossa. Tuutorisi,
opiskelijajärjestö Dentina ja koko hammaslääketieteen yksikön henkilökunta haluavat
huolehtia siitä, että kotiudut osaksi hammaslääketieteen opiskelijayhteisöä mitä parhaiten.
Iloa jokaiseen päivään!
Koulutussuunnittelija
Leena Lampinen

15

16

SHOL eli Suomen hammaslääketieteen opiskelijain (keskus)liitto huolehtii edunvalvonnasta
sekä yhteistoiminnan ja kollegialisuuden edistämisestä eri kaupunkien välillä ja
kansainvälisesti. Kaikki Suomen denttarit, jotka ovat maksaneet oman seuransa
jäsenmaksun ovat myös SHOL:n jäseniä. SHOL:n järjestämä yhteistoiminta keskittyy syysja kevätkokousten yhteyteen.
Syysliittokokous järjestetään joka vuosi perinteisesti marraskuussa hammaslääkäripäivien
yhteydessä Helsingissä ja samalla SHOL järjestää tapahtuman (esim. sitsit), jossa on
mahdollisuus päästä tutustumaan muiden kaupunkien denttareihin. Kevätliittokokous taas
järjestetään vuorotellen Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa, eli kaupungeissa, joissa
on hammaslääkärikoulutusta. Samalla kyseisessä kaupungissa pidetään viikonlopun
mittainen SHOL excursio, joka mahdollistaa tutustumisen eri kaupunkien opetusklinikoihin
ja opiskelijoihin ja on huikea mahdollisuus pitää yhdessä hauskaa. Vuoden 2020 excu
jouduttiin kuitenkin perumaan ja kevätliittokokous järjestettiin etänä.
SHOL:n kautta on mahdollista lähteä lyhyeen vapaaehtoisprojektiin tai vaihtoon ulkomaille
IADS:n eli International Association of Dental Students -järjestön kautta. SHOL myöskin
edustaa IADS:n kongresseissa Suomen denttareita. Mikäli sinua kiinnostaa tällainen lyhyt
vaihto, kannattaa ottaa yhteyttä joko SHOL:n paikalliseen vaihtovirkailijaan tai kansalliseen
vaihtovirkailijaan. SHOL:n toiminnasta ja vaihtomahdollisuuksista voit lukea lisää SHOL:n
nettisivuilta www.shol.fi. Lisäksi ajankohtaista tietoa saa helposti myös seuraamalla
Instagramissa @shol_ry ja tykkäämällä SHOL:n sivusta Facebookissa.
SHOL:n hallituksessa Dentinaa edustavat sihteeri Elsa Talonen (HL3) ja IADS
ulkoasiainvastaava Riikka Pulkkinen (HL4), joka toimii myös Akavan opiskelijat (AOVA)
jäsenenä.
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Suomen hammaslääkäriseura Apollonia on hammaslääketieteellinen seura, joka
perustettiin vuonna 1892. Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta, järjestää
täydennyskoulutusta ja välittää tutkittua tietoa. Apollonia tekee Käypä hoito -yhteistyötä
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa ja laatii Käypä hoito -suosituksia
hammaslääketieteellisistä aiheista. Apollonia myöntää vuosittain jäsenilleen apurahoja
hammaslääketieteelliseen tutkimukseen. Apollonian opiskelijajäsenyys maksaa koko
opintojen ajalta vain 15 euroa, joten jäseneksi kannattaa ehdottomasti liittyä. Apolloniaan
liittymällä pääsee opiskelijana ilmaiseksi muun muassa hammaslääkäripäiville, mikä
muuten maksaisi satoja euroja. Apollonia järjestää opiskelijajäsenilleen vuosittain hyviä
tapahtumia. Meillä oli fuksisyksyn alussa Apollonian kustantama ruokailu ravintolassa.

Suomen Hammaslääkäriliitto on akavalainen alan ensisijainen edunvalvonta- ja
asiantuntija järjestö. Liitto perustettiin 6.12.1924 ja tästä lähtien se on toiminut
hammaslääkärien ja hammaslääketieteen opiskelijoiden yhteiskunnallisia ja ammatillisia
etuja ajaen. Jopa noin 95 prosenttia Suomessa työskentelevistä hammaslääkäreistä ovat
liiton jäseniä. Liiton tavoite on aina ollut suun- ja hammassairauksien hoidon edistäminen
ja terveydenhoitotyön tukeminen. Yhtenäisyys, asiantuntijuus ja vastuullisuus ovat liiton
tärkeitä arvoja, joiden pohjalta koko väestön suunterveyden edistäminen toteutuu. Liitto
näyttelee myös tärkeää roolia hammaslääkäreiden eettisten arvojen vaalijana ja eettisen
keskustelun edistäjänä.
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Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan ja suuret onnittelut opiskelupaikan
johdosta! Olet tehnyt paljon töitä matkallasi uuteen opiskelupaikkaasi Itä-Suomen
yliopistoon hammaslääketieteelliseen ja voitkin nyt huokaista helpotuksesta ja taputtaa
itseäsi ylpeänä olkapäälle. Pian alkava fuksivuotesi tulee olemaan tapahtumarikas ja
ainutlaatuinen, kunhan lähdet rohkeasti mukaan kaikkeen yliopiston toimintaan.
Vastaanotettuasi opiskelupaikan ja maksettuasi ISYY:n jäsenmaksun liityt osaksi noin
13 000 opiskelijan muodostamaa yhteisöä, joka toimii Kuopion ja Joensuun kampuksilla.
Oman ainejärjestösi Dentinan lisäksi Kuopiossa toimii yhdeksän muuta ainejärjestöä, jotka
tulevat varmasti ainakin jollain tavalla tutuksi poikkitieteellisen toiminnan ohella.
Poikkitieteellistä toimintaa ja tapahtumia on paljon lukuvuoden aikana, niin ainejärjestöjen
kuin ISYY:nkin järjestämänä.
Erilaisten tapahtumien lisäksi voit hankkia poikkitieteellisiä ystäviä ISYY:n kerhoissa ja
Sykkettä eli Kuopion korkeakoululiikunnan parissa. Kerhoja löytyy ihan jokaiselle, voit
esimerkiksi kansainvälistyä, soittaa orkesterissa tai pelata lautapelejä. Ja jos et löydä itseäsi
kiinnostavaa kerhoa, voit myös perustaa kokonaan uuden.
Mikäli olet kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, on ISYY siihen hyvä
mahdollisuus, sillä sitä kautta olet mukana vaikuttamassa opiskelijoiden asemaan sekä
yliopiston sisällä että yhteiskunnassa. Voit lähteä kevyesti mukaan jaostojen toimintaan tai
sitten suoraan ISYY:n edustajistoon. Edustajistoon valitaan 39 ylioppilaskunnan jäsentä
aina parittomien vuosien syksyllä järjestettävissä vaaleissa. Seuraavan kerran vaalit ovat
siis syksyllä 2021 ja niissä kuka tahansa ISYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää.
Lisätietoa muista ainejärjestöistä, kerhoista, jaostoista sekä ISYY:n edustajistosta ja
hallituksesta löydät ISYY:n nettisivuilta www.isyy.fi.
Tervetuloa opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon!

19

Vihdoin itse asiaan! Virallisen osuuden jälkeen lehden loppuosaan olemme koonneet teille
kaikkea pientä kivaa, jonka kautta pääsette fiilistelemään alkavaa fuksivuottanne.
Ensimmäisenä näistä tuutoriesittelyt. Teidän tulevat tuutorinne ja koko
tuutorvuosikurssinne Cursus Supersum, odottavat teitä innoissaan ja haluavatkin siksi
esittäytyä teille jo etukäteen. Teidät on jaettu tuutoriryhmiin jo ennen ensimmäisen päivän
alkua ja pääsette näissä ryhmissä aloittamaan tutustumisen. Tapaatte kuitenkin muutkin
ryhmät jo ensimmäisenä päivänä ja tulette varmasti tutustumaan kaikkiin muihinkin
tuutoriryhmänne ulkopuolella.
Varmuuden vuoksi vielä selvennyksenä – tuutorit ovat koulutuksen saaneita ja vastuunsa
kantavia henkilöitä, jotka auttavat sinut alkuun opiskeluissasi. He perehdyttävät ja
opastavat yliopiston tapoihin, paikkoihin ja järjestelmiin. Tuutorit auttavat mielellään ja
heiltä voi aina pyytää apua. Apulaiset ovat tuutoreiden oikeita käsiä ja auttavat tuutoreita
kaikessa mahdollisessa, kuten tapahtumien järjestämisessä.
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Helmiinan Helmisimpukat
Päätuutori: Helmiina Puupponen
helmipuu@student.uef.fi
Apustajat: Ella Suomela, Olli Kemppainen,
Maria Ojuva, Emilia Komulainen
Helmiina, kavereiden kesken Hemppa, on
kartuttanut tuutorointikokemusta jo omasta
fuksisyksystään alkaen. Parhaat tärpit hän oli
ehtinyt oppia ylemmällä vuosikurssilla
olevalta siskoltaan, ja näiden oppien voimin
hän auttoi ystäviään yliopistomaailman
mysteereissä. Helmiinalla saattaa myös olla
opiskelutärppejä tarjolla, sillä kyseessä on
tunnollinen ja täsmällinen opiskelija, jonka muistiinpanot ovat vertaansa vailla. Hyvän
opiskelumenestyksen lisäksi Helmiina on ansioitunut tapahtumissa kävijä. Oli sitten
kyseessä tavallinen baari-ilta tai Tahkon reissu, niin Helmiina on aina mukana! Erityistaitona
mainittakoon kyky bilettää pilkkuun asti, ja selvitä seuraavana päivänä luennolle yhtä
freshinä kuin aina. Mutta ei sentään kaikki vapaa-aika pelkkään bilettämiseen mene.
Helmiina on myös todellinen sporttimimmi, jonka voi bongata niin salilta kuin lenkiltäkin,
joten vauhtia piisaa! Ennen kaikkea kyseessä on kuitenkin reilu ja ihastuttava tyyppi, joka
tsemppaa muita tiukan paikan tullen.
Haminasta hampaalle suoraan lukion penkiltä ponnistanut Ella on
varsinainen tehopakkaus, josta on moneksi. Tämä koiria rakastava moniosaaja handlaa
käsityöt, dominoi Kallaveden jäitä luistelullaan ja tamppaa tanssilattian parketin vaihtoon
Cicciolinan soidessa taustalla. Haalaritiimissäkin vaikuttanut Ella ei myöskään kavahda
vastuuta ja on varmaa, että jos hän saa jotain tehtäväkseen, hommat varmasti hoituvat.
Eikä siinä vielä kaikki: Ella on myös henkilönä mitä miellyttävin ja hänen kanssaan tulee
toimeen ihan jokainen.
Olli on lähtöisin Kajjaanista, mutta viime vuodet hän on vaikuttanut
Tampereella. Bioanalyytikon tutkinnon suorittamisen jälkeen Olli päätti hakea hampaalle
ja nykyään chillailee täällä Kuopiossa. Olli on kova reivaamaan, aina mukana menossa ja
viihdyttämässä kanssaopiskelijoitaan. Kissaihmisille tiedoksi, Ollilla on maailman SÖPÖIN
kissa!! Vapaa-ajan Olli viihtyy ystävien, liikunnan ja etenkin musiikin parissa; jäbä keräilee
vinyylilevyjä. Ollin kanssa ilta ei jää tylsäksi, etenkään jos Ollilla on punaista viinaansa
mukana!
Maria on päätynyt Kuopion hampaalle Rovaniemeltä, joulupukin
kotihoodeilta ja suoriutuikin esimerkillisesti pikkujouluissa tehtävästään toimia vähän
fiinimpänä joulumuorina! Maria edustaa aina aktiivisesti kurssiamme erilaisissa
tapahtumissa, joko järkkäillen niitä Dentinan emäntänä tai ollen täysillä menossa mukana
aina kun menojalkaa vipattaa! Lukuisista vastuutehtävistään ja tapahtumiin
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osallistumisesta huolimatta Marialla jää vapaa-aikaa myös salilla käymiseen ja erityisesti
ulkoiluun ihanan Mila-koiran kanssa. Maria on pirteä ja sanavalmis tyyppi, joka lähtee
mukaan kaikkeen, hoitaa jutut kunnolla loppuun ja jonka kanssa ei tule koskaan tylsää.
Mariaa kuvastaa hyvin myös fuksisyksyn motto: ”Jos matka on pidempi kuin taksi, niin me
otetaan taksi!”
Emilia, tuo kurssimme herttainen Tervakosken vahvistus pitää huolta niin
ystävistään kuin yhteisestä omaisuudesta keinolla millä hyvänsä. Dentinan maagiset
perintötavarat säilyvät hyvässä suojassa syyskuiselta sateelta hänen itsensäkaltaisen
eli aurinkoisen (ja keltaisen) sadetakin alla, jonka hän oli valmis uhraamaan kaikkien
hyväksi. Emilia valloittaa ympäristönsä iloisuudellaan ja hän jos kuka on helppo valinta
juttukaveriksi! Silloin kun Emilia ei ole ystäviensä kanssa, katsastamassa Palapelien menoa
tai virkistäytymässä lenkkipoluilla hän puuhailee kotonaan yhtä jos toista; onhan hän itse
legendaarisen Puuhamaan kotihoodeilta kotoisin.

Milkan Maitosuklaat
Päätuutori: Milka Kauhanen
milkakau@student.uef.fi
Apustajat: Minttu Nuorala, Juho
Ahonen, Ella Karjalainen, Anni Ollikainen
Milka on pieni brunette jolta löytyy
temperamenttia, mutta sydän on täyttä
suklaata! :D Älä kuitenkaan anna
ulkonäön hämätä, sillä pienestä koostaan
huolimatta Milkaan mahtuu (suklaan
lisäksi) loputtomasti ruokaa. Yleisimmät lausahdukset Milkan suusta ovatkin "mulla on
nälkä" tai "milloin syödään". Milkan voittaa puolelleen siis ruualla, mutta myös söpöjen
koirakuvien näyttäminen toimii. Milka on elänyt suurimman osan elämästään täällä
Kuopiossa, mutta kuitenkin ehtinyt vaikuttaa myös muulla Suomessa ja jopa Atlantin
toisella puolellakin. Milka on musikaalinen, ja hänet voikin löytää Dentinan
kuoroharjoituksista. Kuoroharjoitusten lisäksi Milkaan voi törmätä koiran kanssa lenkiltä,
tai kenkäkaupasta työn touhussa (Milka pitää huolen, että lähdet kaupasta vähintään
kahden kenkäparin kanssa). Vaikka Milkan motto onkin: "juon vaan puolet tästä
viinipullosta", saattaa bileilta loppua siihen, että haalareiden taskut ovat muuttuneet liian
isoiksi eikä niissä oleva kotiavainta enää löydy, tai ideaan piilottaa 10 litraa riisipuuroa
lumipenkkaan. Milkan supervoima on herätä aamulla epäinhimillinen aikaisin, joten jos
tarvitset vastauksen johonkin kysymykseen heti aamusta, kannattaa laittaa Milkalle viestiä.
Milka on oman tiensä kulkija, eikä hänen seurassaan tule koskaan tylsää!
Minttu, toisinaan tunnetaan myös nimellä Minkki, on varmasti yksi
kurssimme positiivisimmista persoonista! Mintun tunnistaa erityisesti hersyvästä
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naurustaan, iloisesta hymystään ja upeista kiharaisista kutreistaan. Yksi oleellinen
tunnusmerkki on myös Mintun pääkopan ennennäkemätön määrä harmaita aivosoluja ja
myelinisoituneita aksoneja, sillä onhan tällä mallioppilaalla lähes aina niin hommat, kuin
kaspaasi kaskaditkin hallussa. Minttu on käynyt fuksivuoden aikana ahkerasti myös
valinnaisia kursseja, eikä todellakaan turhaan, olihan hän visioimassa kurssillemme nimeä
latinan kurssin opein (miltä kuulostaisi ”cursus isännälläni oli orjia”?). Tie Mintun sydämeen
käy niin vatsan, kuin metsäpalstan omistuksenkin kautta. Jos siis omistat metsää, kannattaa
tämä mainita! Jos taas metsää ei ole, voi Mintun voittaa puolelleen myös sipseillä. Ja jos on
niin huono tuuri (tai kuun loppu ja opintotuet tuhlattuna), että sipsivarannotkin ovat
päässeet ehtymään, voi tämän herkun korvata myös kananmunilla ja pahan paikan tullen
myös niiden kuorilla. Kaiken kaikkiaan Minttu on siis erittäin vertebraa ja helposti
lähestyttävä tyyppi. Jopa niin helposti lähestyttävä, että uusille tuttavuuksille tulee helposti
Mintun seurassa tunne, kuin he olisivat tuntuneet toisensa jo pidempään. Miltei
lukioajoista saakka. Joten ei kun vaan kananmunankuoret mukaan ja juttusille!
Juho ”the Pääpäivä” Ahonen on yksi vuosikurssimme keulakuvista. Hän on
kaikkien kaveri; ystävällinen ja huumorintajuinen, aina pilke silmäkulmassa. Vapaa-ajallaan
Juho kurittaa rautaa, tietenkin myös parhaat treenipaikat ovat hallussa. Juhosta löytyy
myös juhlija; biisi ”aint a party without me” voisi ihan hyvin olla kirjoitettu Ahosesta. Jos
jostain syystä Juhoa on vaikea tunnistaa, on hänellä yleensä juhlinnassa mukana jokin
massasta erottuva vaatekappale. Tylsyyden iskiessä voi myös kokeilla seuraavaa hauskaa
juomapeliä; kun Juho laittaa ryhmään viestin, jossa lukee ”PÄÄPÄIVÄ” juo noin 50 huikkaa.
Älä anna yöelämän kuitenkaan hämätä, ”ensin työ ja sitten huvi” kuuluu Juhon
mentaliteettiin. Jopa puolenkymmentä erilaista näyttöä palvelee Juhoa ankarassa
opiskelussa arkena, joka näkyy myös kurssiarvosanoissa. Lisäksi railakkaan juhlijan rinnalta
Juhosta löytyy fiini puoli, joka näkyy mm. hänen vaatevalinnoissaan. Kaiken kaikkiaan Juho
on todellakin tutustumisen arvoinen tyyppi, jonka seurassa ei varmasti tule tylsää!
Huumorintajuinen ja pirteä Ella on saapunut opiskelemaan Kuopioon
pienestä ja idyllisestä Kälviän kylästä. Ellan erikoisalaa on erilaisten teelajien maistelu. Hän
on taitava käsistään ja vapaa-ajallaan hän viihtyy käsitöiden ja leipomisen parissa.
Monipuolisesti lahjakas Ella tykkää myös käydä salilla ja lenkkeillä ahkerasti. Ella on valmis
heittäytymään tilanteessa kuin tilanteessa, mutta korkeat paikat eivät ole hänen
mieleensä. Persoonaltaan Ella on sydämellinen ja kaikki huomioonottava, joten Ellaa voi
nykäistä hihasta matalalla kynnyksellä niin koulussa kuin syksyn tapahtumissa!
Anni on aurinkoinen, hymysuinen puijotar, jonka löytää suurella
todennäköisyydellä viettämässä iltaansa kampuksen läheisestä luolastosta. Hänen
kanssaan kellään ei varmasti ole tylsää, eikä keskusteluaiheiden loppumisesta ole pelkoa.
Anni on menestyksekäs opiskelija, joka hallitsee koulunkäynnin lisäksi myös irrottelun jalon
taidon. Menojalan vipattaessa, häntä voi olla vaikea pysäyttää (edes baarihenkilökunnan).
Tituleerattu kunnianimellä: SEKOPÄÄ NRO KAKSI. Tämä kunnioitusta herättävä nimitys
saattanee aueta teille jo ensimmäisen illan aikana :D. Jokaisen kannattaa kuitenkin pitää
varansa, sillä Anni kantaa vapaa-ajallaan usein pesäpallomailaa mukanaan. Varansa
kannattaa pitää myös baari-illan aikana, mikäli ei tahdo kastua litimäräksi.
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Tuulin Tuulihatut
Päätuutori: Tuuli Kalliomaa
tuulikal@student.uef.fi
Apustajat: Elina Natunen, Eemeli
Tankka,
Veera
Virkkala,
Siiri
Virolainen
Helsingistä Savon sydämeen eli
Kuopijjoon muuttanut Tuuli on
Tuulihattujen tuutori. Tuuli on aina
iloinen ja positiivinen kurssimme
tyylilyyli.
Hän
on
helposti
lähestyttävä ja taitaa mm. small talkin loistavasti. Tuuli on hyvin avulias ja opastaa varmasti
teidät fuksit sekä hampaan opintojen että opiskelijaelämän saloihin. Ei kannata siis
epäröidä kysyä häneltä apua tai neuvoja, koski asiasi sitten SORATO1:n MAPkinaasikaskadia tai opiskelijaelämän rientoja. Tuuli onkin menevämpää sorttia ja hänet
löytää hyvällä todennäköisyydellä opiskelijabileiden tanssilattialta. Vapaa-ajallaan hän
viihtyy salilla ja lenkkipoluilla bileiden lisäksi. Tuuli on myös todellinen kodin hengetär, sillä
hän pitää leipomisen ja ruuanlaiton lisäksi Ikean kalusteiden kokoamisesta. Opinnot
hoituvat myös loistavasti ja Tuuli käykin tunnollisesti melkeinpä kaikilla luennoilla. SARSCoV-2 aka koronavirus koettelee kovasti vauhdikasta tuutoriamme, sillä hänen
rakastamansa kesän festarit ovat peruttu. Onneksi tuutorimme pääsee kuitenkin mökille
nauttimaan kesästä.
Elina on 25-vuotias nuori nainen Suomen Ateenasta, eli tietenkin
Jyvääskyläästä. Elina päätyi lukion jälkeen opiskelemaan ruotsinopettajaksi, mutta teki
viime vuonna viisaan alanvaihdoksen hammaslääkikseen. Hän on entinen voimistelija ja
vapaa-ajalla hänet voikin löytää valmentamasta joukkuevoimistelua tai liikkumassa
muuten monipuolisesti. Monipuolisesta liikkumisesta puheen ollen, jos päätät lähteä
hampaan toisen vuosikurssin järjestämille Palapeleille, löydät Elinan todennäköisesti
tanssilattialta. Elina on mukava ja helposti lähestyttävä, joten älä epäröi kysyä häneltä
fuksivuonna askarruttavista asioista.
Tuulihattuihin tuo miehistä voimaa Eemeli, meidän kurssimme tyyliniekka.
Eemeli on rauhallinen persoona ja mukava kaikille. Koululla Eemelin tunnistaa repusta tai
treenikassista pilkottavasta sulkapallomailasta. Salilla käymisen lisäksi Eemeli nimittäin käy
Studentialla lyömässä sulkapalloa viikoittain Oscarin ja muiden kurssikavereiden kanssa.
Urheilun lisäksi Eemeli tykkää ostaa erilaisia kahveja ja keitellä niitä kotona. Useamman
hakukerran jälkeen Eemeli löysi itsensä Kuopiosta hampaalta. Aluksi Eemeliä hiukan jännitti
kauan odotetun opiskelijaelämän juhlinta, mutta pääsi nopeasti mukaan vauhtiin. Eemelin
voikin bongata opiskelijabileistä tanssilattialta sulavien tanssiliikkeiden perusteella.
Pohjoisen tuulahduksen Tuulihattuihin tuo Veera. Torniosta kotoisin
olevalta kurssimme älyköltä saa aina vastauksen, jos jokin opiskeluihin liittyvä asia
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mietityttää tai haluaa varmistaa, mitkä olivat tentin oikeat vastaukset. Tämän lisäksi
Veeralta saa myös asiantuntevat viinisuositukset niin ruuan kaveriksi kuin ihan vaan
bileiden aloitteluja varten. Yliopiston lisäksi todennäköisiä paikkoja törmätä tähän entiseen
maajoukkuefutariin ovat kuntosali, ryhmäliikuntatunnit sekä tietysti kaikki
opiskelijatapahtumat!
Tuulihatuilla on ilo ja kunnia saada kurssimme emäntä Siiri mukaan
leiriimme. Hattulasta kotoisin oleva Siiri on kotiutunut mainiosti Kuopijjoon ja ihastunut
erityisesti sen luontoon: hänet voi mm. bongata kauniilla säällä Neulamäen metsistä
hortoilemasta. Siiri on meidän kurssimme tehotreenari ja aikamoinen duracell-pupu.
Energiaa riittää niin potkunyrkkeilyyn, kuin painojen heilutteluun, sekä metsässä
juoksemiseen. Myös brasilialainen jujutsu on liittynyt alkuvuodesta hänen harrastusrinkiin,
eli kaikki urheiluun ja treenaamiseen liittyvät kysymykset ohjatkaapas tälle leidille!
Himotreenaaminen vaatii kuitenkin aika ajoin veronsa ja nyt Siiri kuntouttaa olkapäätään
treenitapaturman ja leikkauksen jäljiltä. Varmasti syksyllä on jo kuitenkin paikat
parantunut ja uutta virtaa tullut kesällä ladattu niin urheiluun, kuin opiskelijarientoihin.
Siiri eksyi fuksivuonna jos monenmoiseen tapahtumaan; mm. palapelit ja Nousun
tanssilattia tulivat hänelle erittäin tutuksi, samoin myös kyykästä tuli napattua kakkossija!

Koskelan Karhukopla
Päätuutori: Olli Koskela
ollikosk@student.uef.fi
Apustajat: Aleksi Junnila, Oscar
Ahtola, Patricia Kaunisvesi,
Maiju Rajamäki
Päätuutori Koskela sai heti
koulun alettua lisänimen ISOOLLI ja tämä on helppo käsittää, kun hänet näkee, sillä miehen biceps brachii on isompi
kuin keskivertomiehen reisi. Olli on jo saavuttanut kunnioitettavan kolmenkymmenen
vuoden virstanpylvään, ja ikä on tuonut mukanaan myös viisautta. Kuitenkaan ei voida
todeta, että Olli olisi iän myötä rauhoittunut- vaan päinvastoin, Olli on kuin viini, joka
paranee vanhetessaan. Olli onkin yleensä helppo saada mukaan rientoihin, sillä toisinaan
hän lähtee vaikka yksin, jos ei kavereita löydy mukaan. Jos masentaa tai tossu muuten
painaa, niin Ollilta saa mieltä lämmittävän karhunhalauksen hihasta nykäisemällä. Ollin
yhtenä tuntomerkkinä mainittakoon Kuopion komein parta. Ollin ehkä ainoana
heikkoutena on vaihteleva alkoholin sietokyky. Pikkulinnut ovat visertäneet, että
laivareissulla Olli teki lähempää tuttavuutta hytin lattian kanssa hieman liian vauhdikkaastionnekseen kanssa denttarit kuitenkin saivat hänet pelastettua. Viikonloppuisin Olli
teroittaa moran ja uskaltautuu takaisin Pohjanmaan sydämeen Seinäjoelle.
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On kokoa ja näköä! Aleksi ottaa haltuun niin tentit kuin bileetkin. Huhujen
mukaan nähty myös ainakin yhdellä luennolla. Sastamalan suurimmalla ja kauneimmalla
onkin jo neljännesvuosisata takana, joten tarkkuutta peerpongiin löytyy. Harrasteina
mainittakoon mm. punnusten ja ihmisten nostelu. Fuksivuoden kohokohtana denttareista
elämään löytyi parempi puolisko Oona, jonka kanssa pitänyt yhtä syksystä asti. Aleksi on
loistava taluttamaan vessaan väsähtäneitä bilettäjiä sänkyihinsä nukkumaan, ellei sitten ole
itse lukittautunut esim. bussin käymälään ja ajele tooga yllään päätepysäkille asti.
Oscar a.k.a Osku a.k.a kärkiryyppääjä saapui keskuuteemme Suomen
Turusta, joten voidaan todeta, että opiskelupaikka Kuopiosta oli melkeinpä lottovoitto.
Oscar on tuutoriryhmämme kuopus, ikää tälle ilopillerille on kertynyt 21v. Vielä syksyllä
Oscar asui Rypysuolla, mutta kevään tullen hän koki valaistumisen ja muutti keskustan
sykkeeseen. Oscarin löytää kaikista mahdollisista bileistä, mutta silti hän jotenkin selättää
myös kaikki tentit. Vapaa- ajalla Oscar haastaa kurssikavereita suliksessa ja kasvattaa
hauistaan Kotkankallion uumenissa.
Patricia on kotoisin Helsingistä, missä ennen Kuopioon tuloa hän ehti
opiskellakin pari vuotta molekyylibiotieteitä. Kuopioon muutettuaan Patricia on innostunut
pyöräilystä ja hänet voikin aamuisin bongata koulun pihalla juoksemassa naama punaisena
kypärä päässä luennoille, koska kouluun lähtö saattaa venähtää ja sitten saakin veivata
pyörää kunnolla. Patricia on muutenkin innokas liikkumaan ja hän on sopeutunut Kuopioon
erittäin hyvin. Opiskelukin on maistunut ja Patricia tykkää ”kammioitua” Snellun
Kammioon, josta hänet voikin usein löytää. Patrician erottaa niin bileissä kuin koulussakin
hyvin kantavasta ja iloisesta naurusta.
Maiju on kotoisin Lapualta, ja hänet tunnistaakin kauniista
eteläpohjalaisesta murteesta ja leveästä hymystä. Hymy ei Maijulla hyydy koulussakaan,
muuten kuin luentojen venyessä yliajalle (periaateihmisenä tämä saa helposti Maijun
ärtymään). Maijua kannattaa pyytää mukaan kaikenlaisiin joukkuevisailuihin tai -peleihin,
sillä ne ovat Maijun mielestä kivointa ikinä! Myös kaikki ruokaan liittyvä aktiviteetti
herättää hänen mielenkiintonsa. Vapaa-aikansa Maiju viettää ystävien kanssa hengaillen ja
monipuolisesti jumppaillen. Iltaisin päivän kiireiden hellitettyä hän lörpöttelee puhelimessa
läheistensä kanssa tai katsoo muiden mielestä "mummo-ohjelmiin" kuuluvia Tyttökultia tai
Hercule Poirot'a.
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Me PlusTerveydellä tarjoamme
monipuolisia työskentelymahdollisuuksia
valmistuville hammaslääkäreille
ympäri Suomen
Keskustellaan
sinulle parhaiten sopivasta
vaihtoehdosta

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
hllrekry@plusterveys.fi tai puh. (09) 3510 4474
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Cursus Supersumin isännän ja emännän tervehdys
Älyttömän suuret onnittelut opiskelupaikasta Kuopion
hammaslääkkiksessä ja pääsystä ihanaan denttariperheeseen!
Sinusta tosiaan tulee hammaslääkäri. Tämä, postilaatikkoosi
tipahtanut Dentikkeli viimeistään varmistaa sinulle sen. Nyt,
kun olet selvinnyt mitä erikoisimmasta keväästä, muista ottaa
loppukesä rennosti ja ladata akkuja tulevaa fuksisyksyä varten.
Sinulla on edessäsi unohtumattomia kokemuksia ja vuosia
uusien kurssikavereidesi ja tulevien kollegoidesi kanssa.
Kaikesta (tai ainakin TULEn uusinnasta, bileiden
jälkeisestä aamuluennosta sekä etäopiskelusta) selviytyvän
tuutorkurssinne emäntänä hääräilee Siiri ja isäntänä Mika. Me
edustamme kurssiamme sekä rustailemme silloin tällöin
sähköposteja ja WhatsApp-viestejä, joilla pyrimme pitämään kurssikaverimme ajan tasalla.
Tulemme teillekin tutuksi jo ensimmäisten päivien aikana. Pian tekin saatte valita oman
kurssinne isännän ja emännän, joita me ohjeistamme ja tuemme.
Siiri on kotoisin hitaiden hämäläisten luota, Hattulasta, jossa vietti lukion
jälkeen kaksi välivuotta lukien pääsykokeisiin ja tehden töitä eläinsairaalassa. Yhden
pettymyksen jälkeen oli helpottavaa nähdä sähköposti, jossa kerrottiin unelmien
opiskelupaikasta. Vuosi sitten huhtikuun lopulla Siiri nousi laivaan ajatukset suunnattuna
kohti tulevaa kuukauden mittaista partioreissua Sveitsissä. Piti vain toivoa, että tulokset
tulevat ennen Sveitsin rajaa, koska silloin nettiyhteys katkeaa ja kotiväki joutuisi
vastaanottamaan mahdollisen paikan Siirin tietämättä. Siiri laski reppunsa hytin lattialle ja
vilkaisi puhelinta. Ja siellähän kauan odotettu sähköposti oli. Ja lisäksi näytöllä luki
hyväksytty!
Mika tulee Keski-Suomesta, Karstulasta. Lukion jälkeen Mikalla oli vastassa
pari välivuotta, jotka hän vietti pääasiassa tehdessä töitä paikallisella hirsitalotehtaalla.
Samalla Mika puuhasteli musiikin parissa ja meinasi jopa ryhtyä ammattimuusikoksi.
Onneksi hammaslääkärin ura vei kuitenkin voiton! Yhden keikan jälkeisenä kohmeisena
aamuna Mika uskalsi avata silmänsä ja tarkistaa sähköpostin. Ja siellähän se oli, viimeinen
niitti muusikonuralle eli hyväksytty opiskelupaikka.
Meidän vinkkimme fuksisyksyä varten on kalenterin tyhjentäminen tai
ainakin karsiminen. Raivaa tarpeeksi tilaa fuksiriennoille sekä omalle palautumiselle.
Erityisesti Mika suosittelee tätä kokemuksen syvällä rintaäänellä. Toinen vinkki on kaikkiin
tapahtumiin osallistuminen. Pääset rennossa ilmapiirissä tutustumaan muihin denttareihin
ja opiskelijoihin poikkitieteellisesti. Fuksivuodesta ja koko preklinikasta kannattaa nauttia
täysillä! Nähdään siis syksyllä!
Rentoa loppukesää toivottavat,
Siiri Virolainen & Mika Muhonen, Cursus Supersumin emäntä ja isäntä
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Dentinan Isäntä ja Emäntä
Hei uusi fuksi! Ekana tahdon onnitella sinua sisäänpääsystä, sinusta tulee hammaslääkäri!
Kova työ on nyt takana ja voit lopettaa stressaamisen ja nauttia kesälomasta. Tuleva vuosi
tulee olemaan ikimuistoinen ja vuoden aikana ei opiskelu hetkien välissä kerkeä tylsää
tulemaan. Mennään kuitenkin itse asiaan eli kuka mä oon ja mitä mä teen.
Mä olen siis Dentinan ainejärjestön Isäntä, Mikael Mononen ja mun
kaverina toimii Emäntä, Maria Ojuva. Isännän ja emännän tehtäviin
kuuluu järjestää kivoja Dentinan tapahtumia ja vaalia ainejärjestön
perinteitä. Ollaan myös mukana levittämässä dentinalaista menoa
ja henkeä poikkitieteellisissä tapahtumissa. Pestit kestävät
kerrallaan vuoden. Isäntä ja emäntä on mukana mm. vuosijuhlilla,
vapun tapahtumissa ja fuksisitseillä, joissa viimeistään ekan kerran
tavataan. Vaikka kevään tapahtumat jäivätkin nyt vähän
vähemmäksi COVID-19 takia niin pidetään syksyllä senkin edestä
hauskaa teidän fuksien kanssa ja herätellään Dentinan ainejärjestö
samalla
pitkittyneestä
talvihorroksesta
tälle
uudelle
vuosikymmenelle!
Vähän enemmän sitten minusta. Olen alun perin kotoisin Kiteeltä,
josta muutin Joensuuhun opiskelemaan. Kemian opinnot ei
kuitenkaan ollut mun elämän kutsumus, joten päädyin sitten tänne.
Tää on mun toinen vuosi Isäntänä. Isännän hommaan lähdin
ensimmäisenä vuonna koska tykkäsin käydä paljon tapahtumissa ja
pesti kuulosti mulle sopivalta. Toisena vuonna totesin, että never
stop the madness ja päätin lähteä vielä voittokierrokselle kokemaan
uudestaan vapun taian (#koronapilasikaiken). Hyppäsin Isännäksi
siis suoraan fuksina ja en ole katunut päätöstä hetkeäkään.
Harrastuksiin kuuluu paljon urheilua, kitaran soittelua ja satunnaista oluen nautiskelua.
Minut on nähnyt aiemmin melkeinpä kaikissa tapahtumissa, ja yritän päästä vielä
karkaamaan simulastakin nauttimaan Dentinan kulttuuritapahtumista teidän fukseien
kanssa. Jos näet minut, niin ota rohkeasti hihasta kiinni, jos kaipaat hulluja ideoita sekä
menoa ja meininkiä iltaan. Toinen yleinen paikka mistä minut tavoittaa on Denalasta eli
ainejärjestömme kerhohuoneesta juomasta kahvia, vaikka pitäisi olla luennolla(kjeh).

29

Minä olen Maria Ojuva, Dentinan emäntä ja onnittelut vielä
minunkin puolestani sisäänpääsystä! Olen pohjoisen vahvistus
täällä Kuopiossa, kotoisin siis Rovaniemeltä. Kuten Mikael,
itsekin lähdin heti fuksina hallitustoimintaan mukaan, koska
pesti kuulosti just sopivalta tällaiselle rempseen reippaalle
toimijalle. Vapaa-aika kuluu lähinnä sporttaillessa tai viiniä
nautiskellessa. Mua bongaa usein niin Dentinan tapahtumista
kuin myös poikkitieteellisistä tapahtumista. Kuva antaa hieman
vääränlaisen käsityksen, kun haalarimerkkien ompelu
osoittautuikin odotettua raskaammaksi puuhaksi. Jos satutaan
samaan paikkaan yhtä aikaa, niin tuu ihmeessä koputtaa
olkapäähän, juttua varmasti riittää!
Lopuksi korostan vielä sitä, että muista nauttia loppukesästä ja
heitä turha stressi pois. Nyt on aika juhlia, sinusta tulee
HAMMASLÄÄKÄRI!
Terveisin Mikael Mononen (HL3) ja Maria Ojuva (HL2)
Dentinan Isäntä ja Emäntä

MALJA

olutravintola
v i i n i b a a r i
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Fuksibingo

Osallistu
uimakouluun

Etsi Denala ja
Kanditorium

Osallistu
Denttarin
vapaailtaan

Toimita
tuutorillesi
tuutoriryhmääsi
kuvaava tavara

Selviydy maaliin
rikkomatta
perintöesinettä

Ole aktiivinen
kurssisi
toiminnassa

Löydä reitti
Karolinska
Institutiin

Selvitä milloin on
PÄÄPÄIVÄ

Etsi Veljmies

Pulahda/tipahda
Savilahteen

Juokse Puijon
portaissa

Opi
huastelemaan
savvoo

Vältä
uusintakierre

Selvitä, kuka on
hukannut
hammasharjansa
toogissa

Käy katsomassa
speksi

Ota selfie
tuutorisi kanssa

Ilmoita tuutoreille, kun olet saanut ruksattua neljä peräkkäistä ruutua pysty- tai
vaakasuunnassa. Ensimmäinen bingo palkitaan! ;)

31

Liikuntavastaavan palsta
Onnittelut menestyksestä pääsykokeessa ja tervetuloa Kuopioon! Odotatte varmasti
innoissanne opintojen alkua. Opintojen ohella on kuitenkin hyvä pitää itsestä huolta, jotta
jaksaa ahertaa läpi vuoden. Siihen erinomainen keino on liikunta. Olen Saku Patronen, HL4
ja toimin Dentinan hallituksessa liikuntavastaavana. Itselläni on liikuntataustaa
useammasta palloilulajista ja nykyään tykkään kuntoilla salitreenin ja ulkoilun parissa.
Dentinalle on tärkeää, että jäsenemme pysyvät hyvässä kunnossa ja minun tehtäväni on
auttaa teitä siinä. Aikaisempina lukuvuosina olemme päässeet kokemaan mm.
hankifutiksen, lasersodan ja kiipeilyn riemut. Lisäksi kahvihuoneidemme yhteydessä on
hyvät mahdollisuudet taukoliikuntaan. Dentinalla on myös tapana koota
suunnistusjoukkueet Venlojen ja Jukolan viestiin, mutta valitettavasti tapahtuma peruttiin
tältä kesältä. Syksyisin järjestämme vaellusretken Kolille ja talvella vietämme viikonlopun
Tahkolla. Nämä ovat oivia tilaisuuksia tutustua muiden vuosikurssien opiskelijoihin.
Dentinalaiset ovat myös tervetulleita Kuopion lääketieteenopiskelijoiden järjestämään
KuoLO:n spinningiin, joogaan ja juoksukerhoon. Syksyisin pelaamme jalkapalloa
lääketieteen kursseja vastaan Mehiläisen järjestämässä Hunaja-Cupissa, jossa jalkapallon
ohella kilpailemme myös parhaan kannustusjoukkueen palkinnosta.
Sykettä -Kuopion korkeakoululiikunta järjestää opiskelijoille lähes päivittäin lukuisia
liikuntamahdollisuuksia. Lajeja on runsaasti palloiluvuoroista aina erilaisiin
ryhmäliikuntoihin. Lisäksi samaan huokeaan hintaan käyttöösi avautuu kaksi kuntosalia ja
voit myös varata vuoron liikuntasalista itsellesi mieluista lajia varten. Sykettä tarjoaa
liikunnan ohella muitakin palveluita. Esimerkiksi ravintoneuvontaa opiskelijaystävälliseen
hintaan.
Kuopiossa on lukuisia hyviä liikuntapaikkoja, Puijon portaat, polut ja ladut hyvinä
esimerkkeinä. Te onnekkaat, jotka tulette asumaan Neulamäessä, koette hyötyliikunnan
ilot päivittäin. Älkääkä antako Puijonlaakson nimen hämätä. Väinölänniemen kentät ja
lenkkipolut ovat myös oiva paikka ulkoilla. Talvisin avautuu myös Ice-Marathon –
retkiluistelurata ja useita ulkojäitä. Kuopiosta löytyy varmasti jokaiselle mieleinen tapa
liikkua.
Mikäli haluat jatkaa kilpaurheilua myös opintojen ohella, suosittelen tutustumaan Kuopion
alueen urheiluakatemiaan, joka auttaa sinua yhdistämään urheilun ja opiskelun. Voit
suorittaa urheiluakatemiaopinnot ja hyödyntää siitä saamasi opistonpisteet osana
tutkintoasi. Akatemiakortilla urheilija pääsee harjoittelemaan Kuopion kaupungin
liikuntapaikkoihin kuten Kuopio-halliin tai uimahallille omien aikataulujen mukaan.
Vauhdikasta fuksisyksyä teille toivottaa:
Saku Patronen HL4, Liikuntavastaava, Dentina Ry, liikunta@dentina.fi
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5 hyvää syytä liittyä
3M Oral Care
uutiskirjeen vastaanottajaksi
Vastaanottamalla 3M uutiskirjeen saat:
•

Tiedon uutuustuotteistamme

•

Tapahtumakutsuja

•

Webinaarikutsuja

•

Kliinisiä potilascaseja

•

Yleistä tietoa 3M tuotteiden käytöstä potilastyössä

Liity tästä!

www.3M.fi/dental/uutiskirje
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Menoa ja meininkiä
Tässä jutussa esittelemme fuksivuoden huikeita ja vauhdikkaita tapahtumia, jotka sinäkin
pääset kokemaan seuraavan vuoden aikana. Tämän luettuasi tiedät, mitä kaikkea sinulla
on edessä, tai ainakin osan siitä. Lisäksi kokosimme tapahtumien Top3:n, joita sinun ei
kannata missata.
Top 3:
1. Pseudosymposium
2. Toogat
3. Fuksimökki
Starttibileet:
Heti ensimmäisenä päivänä koimme ensimmäiset
opiskelijabileet! Virallisen osuuden ja muutaman
mutkan kautta kokoonnuimme yhteen muiden
tuutorporukoiden kanssa. Siirryimme satamaan
Albatrossiin, jossa oli tarjolla ruokaa ja ohjelmaa.
Myös vanhemmat vuosikurssit tulivat tutuiksi.
Myöhemmin illalla ovet aukesivat myös muille
ainejärjestöille. Tupa oli täynnä ja tunnelma
katossa!
Kaupunkisuunnistus:
Tämä on tapahtuma, johon voit osallistua vain fuksina. Suunnittelimme ja toteutimme
tuutorporukkamme kanssa asusteet ja tutustuimme lisää toisiimme rastikierroksella
ympäri Kuopion keskustaa. Rastikierroksen jälkeen oli palkintojenjako ja jatkot Ilonassa.
Toogat ja denttarikaste:
Ensimmäisten viikkojen aikana pääsimme
hankkimaan omat valkeat toogalakanat.
Puimme odotetut toogat yllemme ja
meidät
kastettiin
denttareiksi.
Juhlallisuuksien
jälkeen
siirryimme
Airakselaan juhlimaan yhdessä lääkisläisten
kanssa pikkutunneille saakka. Näistä
tapahtumista puhuttiin pitkään.
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Fuksisitsit:
Syksyn ensimmäiset sitsit olivat Dentinan omat fuksisitsit. Pääsimme tutustumaan
akateemisen pöytäjuhlan kulttuuriin turvallisesti yhdessä muiden Denttarien kanssa.
Vauhdin kiihtyessä illan myötä sai pitää tiukasti kiinni uudesta laulukirjasta. Ehdottomasti
syksyn odotetuimmat ja hauskimmat sitsit!
Fuksimökki:
Fuksimökkimme Ibizalla (tai ainakin melkein)
tiivisti
yhteishenkeämme
entisestään.
Lämpimään viikonloppuun sisältyi paljon
saunomista, paljuilua sekä unohtumattomia
kokemuksia. Myös pientä kilpailuakin mahtui
virvokkeiden
nauttimisen
oheen.
Ehdottomasti fuksisyksyn Top3:n tapahtuma!
Pseudojonotus:
Saadakseen lipun vuoden odotetuimpaan tapahtumaan, täytyi olla valmis jonottamaan yön
yli. Kaivoimme makuupussit kaapeistamme ja kokoonnuimme koululle jonottamaan. Aika
kului pelaillessa ja tutustuessa KuoLolaisiin, jotka olivat lähdössä samalle reissulle.
Innokkaimmat aloittivat jonottamisen jo iltapäivällä ja olivat aamulla ensimmäisinä
hankkimassa lippuja.
Pseudosymposium:
Jonotuksesta
suoriuduttuamme
pääsimme
itse
seminaarimatkalle. Matkasimme yhdessä KuoLolaisten
kanssa Helsinkiin ja sieltä laivalla Ruotsiin. Tutustuimme
Karolinska Institutiin, kävimme luennoilla ja tutustuimme
paikallisiin kollegoihimme.
Vuosijuhlat:
Vuoden prameimmat juhlat olivat Dentinan 46 v.
vuosijuhlat. Saimme vetää ykköset ylle ja juhlistaa
ainejärjestöämme. Juhlissa nautimme ruoasta ja juomasta
sekä ohjelmasta. Musiikin lisäksi lavalla palkittiin Dentinan jäseniä. Jatkot jatkuivat usealla
Denttarilla pikkutunneille saakka. Aamulla pääsimme nauttimaan myös maittavasta
brunssista.
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Hammaslääkäripäivät:
Marraskuussa matkasimme Helsinkiin Messukeskukseen Hammaslääkäripäiville.
Pääsimme tutustumaan alamme maailmaan ja keräämään ilmaistuotteita koko vuoden
tarpeisiin. Illalla osallistuimme SHOL:n illalliselle, jossa tutustuimme tuleviin kollegoihimme
muista kaupungeista.
Kostajaiset:
Vihdoin tuli takaisin maksun aika. Me fuksit järjestimme tuutoreille rasteja ympäri
keskustaa fuksikurssilaistemme kodeissa. Illan lopuksi tuutorien kartat ohjeistivat heidät
Tiukanlinnalle, jossa illan parhaat selviytyjät palkittiin. Illalla nautimme hyvästä seurasta,
naposteluista sekä saunasta.
KuoLo:n ja Dentinan pikkujoulut:
Perinteen mukaan fuksiemännät ja -isännät järjestävät
odotetut pikkujoulut yhdessä fuksikurssilaisten kanssa.
Pikkujouluissa pääsimme juhlimaan yhdessä rakkaan
sisarainejärjestömme kanssa ennen ansaittua joululomaa.
Nirsbyn appro:
Itsenäisyyspäivän aattona kiertelimme dentinalaisten
kodeissa Niiralassa rastikierroksella. Rasteilla oli tehtäviä
ja kisailuja itsenäisyyspäivän hengessä. Parhaat joukkueet
palkittiin illalla Maljassa. Kiva tapa päästä tutustumaan
vanhempiin vuosikurssilaisiin.
Tahko-excursio:
Tammikuussa pääsimme mökkeilemään ja pitämään hauskaa
huikealla Denttariporukalla Tahkolle. Viikonloppuun kuului
saunomista, paljuilua sekä After Ski tunnelmaa. Vauhdilta ja
vaarallisilta tilanteiltakaan ei vältytty, kun lauantaina päästiin
rinteeseen, ladulle tai kylpylään.
Haalarikastajaiset:
Maaliskuussa koitti se aika, kun mekin pääsimme pukemaan
kauan odotetut mustat Buranat jalkaan. Ennen tätä jouduimme
kuitenkin käymään läpi erinäisiä koettelemuksia, joita
tuutorkurssimme meille oli järjestänyt. Hikipisaroilta (tai
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muiltakaan nesteiltä), juoksuaskelilta tai naurulta ei vältytty illan aikana. Kun olimme
todistaneet olevamme haalarien arvoiset, kokoonnuimme Nousuun ja vannoimme valan.
Ilta jatkui poikkitieteellisten opiskelijabileiden muodossa. Olihan aika juhlistaa yhteistä
taivaltamme ja huikeaa saavutustamme.
Vappu:
Opiskelijoiden vappu kestää tunnetusti kaksi viikkoa (ja siitä palautuminen vähintään yhtä
kauan…), ja onkin yksi vuoden odotetuimpia tapahtumia. Vappu alkaa yleensä
Wabunmetsästyksellä, jonka jälkeen vappuviikkoon mahtuu tapahtumia joka päivälle.
Suosituimmiksi ovat viimeisten vuosien aikana nousseet Palapelien ja Hubailujen
järjestämä Alban Wappu, Dentinan vappusitsit, Kuolon ja Dentinan yhteinen vappu, sekä
Savo-Karjala excursio. Näiden lisäksi tapahtumia on järjestetty mm. Hoplopissa sekä ympäri
Kuopiota Amazing Racen merkeissä. Tänä vuonna meiltä kuitenkin vietiin fuksivappu kuin
tikkari pieneltä lapselta. Muutaman katkeran kyynelen jälkeen saimme kuitenkin tietää
muutamista etävapputapahtumista. Pääsimme osallistumaan omasta olohuoneestamme
ISYY:n Vapun etäsitseille, etäSavo-Karjala excursiolle sekä Dentinan etävappubingoon.
Tänä vuonna jouduimme viettämään vapun tällä tavalla, mutta toivottavasti pääsemme
ensi keväänä juuri Sinun kanssasi juhlistamaan tuota työväen juhlaa perinteisin menoin.
Palapelit:
Tuutorkurssinne järjestämä bilesarja, johon
kannattaa suunnata koko kurssin voimin
pitämään hauskaa. Jokaisissa bileissä on eri
teema, ja joitakin bileitä edeltää hauskat
sitsit! Lisätietoa löydät Palapelien esittelystä.
Denttarin vapaaillat eli DVI:
DVI järjestää alkoholittomia kivoja illanistujaisia Denttareille sekä heidän
perheenjäsenilleen. DVI-illat tuovat mukavaa tasapainoa vauhdikkaalle opiskelijaelämälle.
Tänä vuonna tapahtumissa esimerkiksi suunnattiin Kolille päiväksi, pelattiin lautapelejä ja
istuttiin iltaa pikkujoulujen merkeissä.
Muita maininnan arvoisia tapahtumia:
Kauppakadun Improt, Winterfest ja Kuopion haalaribileet ovat poikkitieteellisesti
suosittuja tapahtumia, joita ei kannata missata. lmprossa kierretään porukalla Kuopion
baareja ja Winterfesteillä suoritetaan rasteja ja pelataan hankifutista. Myös erilaiset
excursiot ja muut opiskelijatapahtumat ovat huikeita kokemuksia. Kuopiossa järjestettiin
tänä vuonna myös ensimmäistä kertaa Kuopion Akateeminen kyykkä.
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Palapelit
Mitkä ihmeen Palapelit? No Kuopion opiskelijabileiden ehdoton ykkönen tietysti!
Palapelit on hampaan toisen vuosikurssin järjestämä
kuusiosainen poikkitieteellinen bilesarja, joka tuo iloa
opiskeluarkeen ja on olennainen osa denttareiden vapaaajan viettoa. Niitä järjestämällä kerätään rahaa
kolmannen vuoden odotettuja kandijuhlia varten. Suuren
suosion saavuttaneen bilesarjan jokaisissa bileissä on eri
teema, ja osallistumalla Palapeleihin saat kerättyä
jokaiselta illalta sen teeman mukaisen haalarimerkin.
Teemat vaihtelevat hieman joka vuosi, mutta
esimerkkeinä voisin mainita toogat, pallomeren ja
pyjamat.
Joskus Palapelit alkavat sitseillä eli riemukkaalla akateemisella pöytäjuhlalla, sisältäen
ruokaa, juomaa, lauluja ja hyvää seuraa. Sekä sitseille että Palapeleille kannattaa
ehdottomasti osallistua, sillä ne ovat yksiä parhaita Kuopion opiskelijaelämän tarjoamia
juttuja!
Fuksivuoden lähestyessä loppuaan tai toisen vuoden alussa tekin kokoatte oman
Palapelitiiminne ja jatkatte perinnettä suunnittelemalla tulevat bileet ja kartuttamalla
niiden myötä kandijuhlakassaanne. Palapelitiimi hoitaa kurssinne emännän ja isännän
johdolla bileiden suunnittelun, haalarimerkit, mainostuksen, tiedotuksen, lipunmyynnin ja
toteutuksen.
Odotellessasi syksyn ensimmäisiä
Palapelejä
käy
tykkäämässä
Palapelien Facebook-sivusta ja
seuraa Palapelejä Instagramissa
@palapelitkuopio. Pidetään näin
yllä bileiden suosiota, josta teikin
hyödytte vuoden päästä!
Nähdään
Palapeleillä,
Cursus
Supersumin Palapelitiimi odottelee
teitä jo!
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Ensimmäisen vuoden kurssit
Tästä pääsette fiilistelemään, mitä kaikkea pääsette ensimmäisenä vuonna oppimaan ja
tekemään!
OPTU – Opettajatuutorointi
Lukuvuoden alussa tällä kurssilla kerrottiin monia yleisiä käytännön asioita. Esiteltiin muun
muassa koulutusohjelmaa, yhteyshenkilöitä ja yliopiston käytäntöjä.
JIBI – Johdatus ihmisen biologiaan
Tämä on syksyn ensimmäisiä kursseja. Kurssilla käydään lyhyesti läpi perusteita muun
muassa soluista ja kudoksista, hermostosta ja puolustusmekanismeista. Kurssin tärkein anti
on kuitenkin latinankielinen termistö, jota tullaan tarvitsemaan jatkossa paljon anatomian
opiskelussa. Kurssiin kuului tentti latinankielisestä termistöstä, mutta tenttikysymyksiä sai
harjoitella jo etukäteen.
SORATO1 – Solun ja kudoksen rakenne ja
toiminta 1
Opiskeluissa lähdetään liikkeelle aivan alusta:
ensimmäiseksi aloitetaan opiskelemaan solun
ja kudosten rakennetta ja toimintaa. Tällä
ykköskurssilla oli paljon asiaa, joka oli tuttua jo
lukiosta:
soluelimiä,
transkriptiota
ja
translaatiota. Pänttäämistä kuitenkin riitti, sillä
muun muassa biomolekyylejä ja genomin
säätelyreittejä
on
paljon.
Tämä
oli
ensimmäinen
kurssi,
jolla
pääsimme
tutustumaan
histologisiin
näytteisiin
mikroskooppien kanssa.
SORATO2 – Solun ja kudoksen rakenne ja
toiminta 2
Tällä kurssilla jatkettiin ykköskurssin asioista.
Vuorossa oli muun muassa mutaatiot, syövän kehittyminen ja geenikartoitukset.
Ehdottomasti kurssin kohokohta oli, kun pääsimme eristämään omaa DNA:tamme. Siitä
tutkimme laktoosi-intoleranssiin vaikuttavaa geeniä.
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JOHER – Johdatus hammaslääketieteeseen, erikoisaloihin ja tutkimukseen
Tällä kurssilla pääsimme ensimmäiseen kosketukseen itse hammaslääketieteeseen.
Esimerkiksi eri erikoisalojen ihmiset tulivat pitämään meille luentoja omista aloistaan.
Monille kuitenkin ehkä jopa koko vuoden kohokohta oli vierailut julkiselle ja yksityiselle
puolelle sekä KYS:iin. Pääsimme seuraamaan hammaslääkäreiden työskentelyä erilaisissa
ympäristöissä, ja muutamat pääsivät jopa hieman avustamaan!
LTV – Lääketieteellinen tieto ja viestintä
Kurssiin kuului luentoja, joilla kerrottiin lääketieteellisestä tiedosta, tutkimuksesta ja tiedon
luotettavuudesta. Kurssiin kuului myös tiedonhakuun liittyviä tehtäviä, joissa pääsee
opettelemaan hakulauseiden muodostamista sekä hakusuunnitelman tekoa ja
toteuttamista. Tiedonhaun osaaminen tulee tarpeeseen erityisesti sitten, kun aloittaa
tekemään syväreitä eli opinnäytetyötä. Kurssiin kuuluu myös väitöstilaisuuteen
osallistuminen, mikä oli mielenkiintoista!
TULE – Tuki- ja liikuntaelimistö
Kurssilla opetellaan tuki- ja liikuntaelimistön
anatomia ja fysiologia. Tämä pitää sisällään
kaikkien lihasten ja luiden opettelemisen
latinaksi. Monet teistä tulevat tilaamaan
anatomian atlaksen, ja tällä kurssilla sitä
todellakin pääsee käyttämään! Vaikka
opiskeltava määrä tuntuu suurelta, loppujen
lopuksi asioita jäi hyvin mieleen jo
ryhmäopetuksissa,
joissa
pääsette
opettelemaan tuki- ja liikuntaelimistön osia
etsimällä niitä toisistanne ja käyttämällä
anatomisia malleja.
FYL – Fysiikkaa (hammas)lääketiedettä
opiskeleville
Kurssilla perehdytään erityisesti röntgeniin,
muihin kuvantamismenetelmiin sekä ilmiöihin niiden takana. Kurssiin kuului myös vierailu
KYS:ille, missä sairaalafyysikko esitteli meille erityisesti pään alueen kuvantamiseen liittyviä
asioita. Kurssilla ei ollut tenttiä, vaan kurssin pääsee läpi tekemällä tietyt tehtävät
Moodlessa ja osallistumalla vierailulle.
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EARS – English academic reading and study skills for students of dentistry
Tällä kurssilla harjoitellaan englanninkielisten tutkimusartikkelien läpikäymistä ja oman
alan sanastoa. Kurssi menee helposti läpi, kunhan vain opettelee sanaston ja palauttaa
muutaman tehtävän, joten tätä ei kauheasti tarvitse stressata.
VERHE – Verenkierto, hengitys ja
nestetasapaino
Tämä kurssi taitaa olla ensimmäisen vuoden
laajin kokonaisuus. Kurssi sisältää verisuonten ja
sydämen rakenteen sekä niiden toiminnan
opettelua. Lisäksi kurssiin kuuluu munuaiset,
verenpaineen säätely sekä hengityselimistö.
Kurssilla
on
kuitenkin
todella
monta
mielenkiintoista
harjoitustyötä:
pääsimme
ottamaan EKG:tä, auskultoimaan (kuuntelemaan
sydänääniä), tekemään spirometriatutkimuksia
ja harjoittelemaan verikokeen ottoa toisiltamme.
KEHLI – Kehitysbiologia ja lisääntyminen
Kurssi sisältää muun muassa lisääntymiselinten
anatomiaa, hormoneja, sukupuolen kehitystä ja
kehityshäiriöitä. Vaikka tässäkin opiskeltavaa ja muistettavia asioita on paljon, kurssin
sisältö on kuitenkin todella mielenkiintoinen!
RUMBA – Ruoansulatus ja metabolia
Nimensä mukaisesti kurssi pitää sisällään ruoansulatuselimistön anatomiaa ja toimintaa.
Kurssilla käydään myös melko tarkasti ravintoaineiden pilkkoutumista ja aineenvaihdunnan
säätelyä. Ilmeisesti kurssilla normaalisti pääsee myös tutkimaan oman verinäytteen rasvaarvoja, mutta se jäi meiltä etäkevään takia välistä.
PAF1 – Purentaelimistön anatomia ja fysiologia 1
Mielenkiintoinen meille hampaalaisille tarkoitettu pieni kurssi. Tällä kurssilla opetellaan
tunnistamaan jokainen hammas toisistaan. Käydään myös läpi perusasioita muun muassa
juurista ja juurikanavista, terminologiasta ja muista hampaan osista. Kurssin jälkeen myös
viimeistään ymmärtää, mitä hammaslääkäri tarkoittaa, kun puhuu yks kakkosista tai kolme
nelosista. (Itselle ainakin tämä valkeni vasta tällä kurssilla :D)
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HEA – Hätäensiapu
Pieni kurssi, jolla harjoitellaan muun muassa elvyttämistä nukeilla, deffan käyttöä ja
pohditaan esimerkkitilanteiden kautta, miten tulisi toimia tosipaikan tullen. Erittäin
hyödyllinen kurssi, joka koostuu hyvin pitkälle vain käytännön opetuksesta. Tältä kurssilta
ei saa olla myöhässä!
Lisäksi jo ensimmäisenä vuonna on mahdollista ottaa valinnaisia kursseja (joita meidän
tutkintoomme ei kuitenkaan turhan paljon mahdu). Jotkut meidän vuosikurssilaisemme
muun muassa opiskeli tänä vuonna latinan alkeita ja tutustui tutkimukseen.
Näin on kuitenkin ensimmäinen vuosi paketissa! Vaikka opiskelumäärät voivat tuntua
aluksi hurjilta, kyllä te selviätte. Älkää stressatko liikaa ja nauttikaa unelmienne
opiskelupaikasta! Kun löytää oman opiskelutavan yliopistossa, niin hommatkin alkavat
sujumaan. Suosittelen myös yhdessä opiskelemista, yliopistoltakin löytyy hyvät tilat siihen
tarkoitukseen :)
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Kurssivirkailijat
Jotta kurssinne toiminta sujuu ongelmitta, tarvitsette kurssivirkailijat huolehtimaan
tietyistä tehtävistä. Hommat ovat suhteellisen yksinkertaisia, tuovat kivaa vastapainoa
opiskeluille ja niihin saa aina apua ylemmän vuosikurssin vastuuhenkilöltä.
Kurssivirkailijoiden valinta tehdään koko kurssinne voimin toisella viikolla äänestämällä
vapaaehtoisista joku henkilö kuhunkin tehtävään, ja voitkin jo alkaa miettimään
kiinnostaisiko joku tehtävistä mahdollisesti sinua. Viiden ja puolen vuoden aikana on paljon
kaikkea kivaa pientä hommaa, joten jokaisen on osallistuttava kurssin toimintaan, oltava
aktiivinen ja kannettava vastuuta. Tuutorkurssinne esittelee kurssivirkailijat teille vielä
myöhemminkin niiden valinnan yhteydessä, mutta voit etsiä seuraavat henkilöt käsiisi
mikäli kysymyksiä herää jo ennen sitä. He vastaavat mielellään ja kertovat sinulle lisää!
Emäntä & Isäntä
Siiri Virolainen ja Mika Muhonen
Kurssiemäntä- ja isäntä ovat kurssin valitsema
parivaljakko,
joka
hoitaa
päävastuun
tapahtumien
järjestelyissä,
toimii
viestiyhteytenä kurssin ja muun maailman välillä
sekä ”edustaa” kurssia erilaisissa tilaisuuksissa.
Ensimmäisenä vuotena IE-parin tehtäviin kuuluu
muun muassa Dentinan ja KuoLon yhteisten
pikkujoulujen organisointi. Toisena vuonna
suurimmat
tehtävät
ovat
suosittujen
opiskelijabileiden, Palapelien järjestäminen ja
Toogat. Kolmantena vuonna vuorossa ovat
kandijuhlat. Ylemmillä vuosikursseilla toiminta
painottuu enemmän erilaisten tilaisuuksien
järjestämiseen yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toisin
sanoen,
hommia
riittää
koko
opiskeluajalle. ;) IE-parin tehtävän ehdottomasti
parasta antia on yhteistyö sekä parin että koko
kurssin välillä. Kun porukalla saadaan hommat
hoidettua suunnitteluvaiheesta onnistuneeseen lopputulokseen, mikäs sen parempaa!
Bonuksena voit saada mahdollisia kontakteja yritysmaailmaan. Emännän tai isännän rooliin
on matala kynnys, sillä se ei aseta sinulle mitään ennakkovaatimuksia. Positiivisella
asenteella ja tekemisen meiningillä pärjää hyvin pitkälle. Et ole koskaan yksin, koko muu
kurssi on mukana järjestelyissä. Ongelmatilanteessa voi aina myös luottaa vanhempiin IEpareihin. Olemmekin teidän tulevan IE-parin tukena heti alusta lähtien. :)
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Haalaritiimi
Milka Kauhanen, Emilia Komulainen, Anni Ollikainen,
Selina Paavola, Helmiina Puupponen, Maiju
Rajamäki, Ella Suomela
Haalaritiimin tehtävänä on hankkia teille jokaisen
denttarin vakiovarusteisiin kuuluvat Mustat Buranat,
jotka kulkevat mukananne lukuisissa tapahtumissa
läpi opiskeluvuosien.
Haalaritiimi hoitaa koko kurssille haalarit, ja mikä
parasta, kaikki saavat ne ilmaiseksi! Kustannus
tapahtuu myymällä eri yritysten mainoksia
haalareihin, ja samalla myös kandijuhlakassanne
kertyy. Tehtävä on käytännössä yrityksiin soittelua ja
sähköpostien lähettelyä, joten tarvitaan vain hieman
reipasta asennetta! Koska tässäkään asiassa ette jää
yksin, niin saatte apua mieltä askarruttavissa
kysymyksissä edellisvuoden haalarivastaavalta.
Kirjavastaava
Maria Ojuva
Kirjavastaavan tehtävänä on hoitaa kurssin oppikirjoihin
liittyvät yhteistilaukset, jotka tulevat yleensä halvemmaksi
kuin yksittäin tilatut. Kuitenkin luentodioja, kirjastosta
lainattavia kirjoja ja nettikirjoja hyödynnetään niin paljon,
että harvemmin yhteistilauksia tulee. Tärkeimpänä ja
isoimpana hommana on siis ehkäpä juuri uusille fukseille
tehtävä anatomian kuvastojen kirjatilaus ja siihen liittyvät
pienemmät hommat, kuten kirjavastaavan tervehdyksen
kirjoittaminen Dentikkeliin. Kirjavastaavana toimiminen on
helppo homma, johon kannattaa ehdottomasti lähteä
mukaan!
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Rahastovastaava
Emma Silvennoinen
Opintojen alussa kurssin rahastovastaava avaa kurssille
oman pankkitilin ja huolehtii pankkitilistä sekä sieltä
tapahtuvasta rahaliikenteestä koko opintojen ajan.
Rahastovastaavan tehtävänä on siirtää tarvittavia maksuja
tililtä eteenpäin sekä seurata, että kaikki sinne tulevat
maksut maksetaan ajallaan ja tarvittaessa muistuttaa
maksujen maksamisesta. Rahastovastaava huolehtii, että
kaikki kerätyt rahat säilyvät tallessa esimerkiksi kandijuhlia
varten.
Kopo/Sopo eli koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
Johannes Sorvali
Kopo/Sopon tehtäviin kuuluu pääosin yhteydenpito opetushenkilökunnan ja oman
vuosikurssin opiskelijoiden välillä. Kopo/Sopo kuuntelee ja kyselee kurssilaistensa
mielipiteitä ja välittää risut ja ruusut eteenpäin esimerkiksi koulutussuunnittelijalle tai
Dentinan hallitukselle viestitellen tai erilaisissa kokouksissa ilmaisten pullakahvien äärellä.
Näin palaute mm. kurssien sisällöistä tai järjestyksestä välittyy eteenpäin ja opiskelijoillakin
on mahdollisuus tulla kuulluksi. Tässä vastuutehtävässä ei ole kauhean paljon hommaa eikä
se vie paljon aikaa, mutta tehtävä on sitäkin tärkeämpi.
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Kirjavastaavan tervehdys
Moikkamoi tuleva denttari! Esittelinkin itseni jo aiemmin eli teidän kirjavastaavana toimin
minä, Maria Ojuva Cursus Supersumista. Vielä kerran suuret onnittelut just sulle! Nyt voit
ottaa hetken ihan rennosti ja heittää pääsykoe kirjat pois. Koulun alun lähestyessä voi
kuitenkin syksyn kirjahankinnat mietityttää ja sitä varten olen koonnut teille kattavan
tietopaketin kirjoista, joilla hammaslääketieteen opiskelu olisi helpompaa.
Syksyllä järjestän teille yhteisen kirjatilauksen, jonka yhteydessä yleensä on tarjolla pieniä
alennuksia. Kirjat tilataan muutama päivä koulun alkamisesta, joten pikkuhiljaa kannattaa
alkaa puntaroimaan eri vaihtoehtoja.
Fuksivuoden hyödyllisin ja tärkein hankittava kirja on
Anatomian Atlas! Siitä löytyy kolme erinomaista
vaihtoehtoa: Thieme, Sobotta ja Netter. Kaksi
ensimmäistä oli meidän kurssillamme suosituimmat
vaihtoehdot. Netter on saksankielinen kirja, mutta kaikki
rakenteet on merkitty kuitenkin latinaksi, joten sen
käyttö myös onnistuu! Sobotta tulee kattavana
kolmiosaisena pakettina ja Thiemeä saa sekä
yksiosaisena, että laajempana kolmiosaisena. Yleinen
mielipide on, että yksiosaiset Atlakset ovat
tietomäärältään
riittävän
kattavia
anatomian
opiskeluun, mutta niistä ei kuitenkaan löydy niin tarkasti
pään ja kaulan aluetta kuin moniosaisista Atlaksista.
Jokainen kirja on hyvä vaihtoehto, mutta opusten
välillä löytyy kyllä eroja siinä, miten tarkasti
rakenteet
on
kuvattu.
Yliopiston
itseopiskelutiloista ja kirjastosta löytyy kuitenkin
kaikki edellä mainitut Atlakset, joten niitä voi yhtä
hyvin hyödyntää tehtäviä tehdessä, mikäli omasta
kirjasta ei jotain pientä rakennetta tai kuvaa löydy.
Jos haluaa lisätukea anatomian opiskeluun, voi
myös harkita Grays anatomy for students-kirjaa.
Kyseinen teos tarjoaa syventävää tietoa ihmisen
anatomiasta. Kirja ei ollut kurssillamme erityisen
suosittu, mutta jos tykkää opiskella asioita kirjojen
avulla ja haluaa lisätietoa, voisi se olla mukava lisä
kirjahyllyyn.
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Jos olet visuaalinen oppija, niin Thiemen
atlakseen saatavat flash cardsit ovat näppärä
apu
erityisesti
kertaamiseen
vaikkapa
kotimatkoilla.
Elämme kuitenkin jo 2020-luvulla, joten
perinteisten tiiliskivien lisäksi kannattaa myös
harkita tietokoneelle tai tabletille anatomian
ohjelman hankkimista! Kurssillamme 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 yliopistonverkon kautta voi ladata ilmaisen Visible
Bodyn, mutta se on ohjelmana kenties hieman kömpelömpi kuin edellä mainittu.
Molemmat helpottavat kuitenkin rakenteiden kolmiulotteista hahmottamista, kun niiden
"pyöritteleminen" onnistuu paremmin. Itse ostin uuden version Visible Bodysta
tietokoneelle ja se on ollut todella näppärä ja toimii nopeammin kuin koululta saatu,
muutaman vuoden vanha versio.
Teillä on myös molekyylibiologiaan liittyviä kursseja, joissa monella on luettavan
oppimateriaalina Medical Biochemistry. Kursseilla luentomateriaalit ovat kuitenkin niin
kattavat, että harva päätyy ostamaan lisäksi kirjaa.
Turhaa stressiä tästä asiasta ei kuitenkaan kannata
ottaa, sillä kun koulu alkaa kerkeätte vielä hypistellä
Atlaksia ja kysellä tuutoreilta ja muilta vanhemmilta
opiskelijoilta neuvoja ennen viimeistä tilauspäivää.
Tilaus
laitetaan
minulle
sähköpostiin
mariaoju@student.uef.fi.
Jos mieleen juolahtaa jotain kysyttävää, ota minuun
rohkeasti yhteyttä niin katsotaan sulle paras
vaihtoehto! Autan ja vastailen teidän kysymyksiin
mielelläni. Oikein rentouttavaa loppukesää!
Maria Ojuva, Cursus Supersumin kirjavastaava
mariaoju@student.uef.fi
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Älykkääksi älylaitteen avulla
Ellet vielä omista opiskeluun soveltuvaa älylaitetta, kannattaa sinun hankkia sellainen
ennen koulun alkua. Tietokone tai tabletti tulee olemaan tärkein opiskeluvälineesi
seuraavat 5,5 vuotta, sillä opiskelu tapahtuu lähes kokonaan niitä hyödyntäen. Siksi siihen
kannattaa myös satsata!

Läppäri vai tabletti?
Jos älylaitteen hankkiminen on sinulla vielä edessä, mieti tarkkaan haluatko tabletin vai
tietokoneen. Tabletti on kätevä, kevyt ja helppo kantaa mukana, mutta läppäri on ehkä
helppokäyttöisempi, soveltuu eri tarkoituksiin ja siinä on suurempi näyttö. Tabletteja on
kuitenkin myös eri kokoisia, niihin on saatavilla näppäimistöjä ja lisäksi pystyt lataamaan
opiskeluissa tarvittavia sovelluksia siihen helposti. Luentosaleissa läppäreitä näkyy
enemmän, mutta tärkeintä on, että laite on juuri sinulle sopiva! Jos päädyt läppäriin,
suosittelemme sellaista, jossa on Intel i5 tai i7 prosessori, 8 Gt keskusmuisti, Windows 10
käyttöjärjestelmä ja 10-13,3 tuumainen näyttö. Myös Applen tietokone on hyvä
vaihtoehto. Mieti tässäkin laitteen painoa ja kokoa, sen täytyy mahtua reppuusi.
Pitkäkestoinen akku on iso plussa, mutta hampaalaisten ja lääkisläisten eniten kuluttamista
luentosaleista löytyy kyllä pistorasioita pöytien tai penkkien alta.

Ilmaiset Microsoft Office -ohjelmat
Älä missään tapauksessa osta laitteen hankinnan yhteydessä tai erikseen Office-pakettia!
Saat kaikki sen sisältämät ohjelmat koko opiskeluidesi ajaksi ilmaiseksi käyttöön yliopiston
kautta, valitsit sitten läppärin tai tabletin. Voit ladata ohjelmat tietokoneellesi jo ennen
opiskelun alkua, kunhan olet ennen sitä luonut uef-tunnuksen.

Toimi näin
1. Mene osoitteeseen www.uef.fi, scrollaa ihan sivun alas asti ja klikkaa
UEFILAISILLE-alaotsikon alta kohtaa ”Office 365 (sis. Yammer)”.
2. Kirjaudu sisään luomallasi uef-tunnuksella: tunnus@uef.fi
3. Klikkaa yläreunasta ”Asenna Office” ja ”Office 365 -sovellukset”.
4. Asenna paketti koneellesi.
5. Avaa eri sovelluksia ja kirjaudu sisään uef-tunnuksellasi (tunnus@uef.fi), jotta
pääset käyttämään niitä.
Jos et saanut latausta onnistumaan, ei hätää. Tuutorisi auttavat sinua sen lataamisessa heti
ensimmäisellä viikolla! :)
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OneDrive ja OneNote
Mikäli Office-paketti on nyt ladattuna koneellesi, olet saanut käyttöösi myös opiskeluidesi
kannalta parhaat sovellukset, OneDriven ja OneNoten! OneDrive on pilvipalvelu, johon
suosittelemme
tallentamaan
kaiken
opiskelumateriaalin
(luentodiat,
itseopiskelumonisteet, muistiinpanot…), jota kyllä riittää. Näin koneesi ei tukkeudu.
OneDrive ilmestyy Windows-käyttöjärjestelmässä Tiedostoihisi.
OneNotella voit tehdä esimerkiksi muistiinpanoja luentodioihin. Luentodiat saat ladattua
klikkaamalla OneNoten yläpalkista ”Lisää”, ”Tiedosto” ja ”Lisää tulosteena”. Ladatessasi
Office-pakettia koneellesi on voinut ilmestyä kaksi eri OneNote ohjelmaa OneNote ja
OneNote 2016, joista suosittelemme käyttämään ensimmäistä.
Lisää tietoa yliopiston käyttämistä sähköisistä järjestelmistä saat tuutoreidesi johdolla
ensimmäisellä viikolla. Tässä vaiheessa toivomme, että vinkeistämme oli sinulle apua
valinnoissasi ja löysit itsellesi juuri sopivan ja parhaiten omia opintojasi palvelevan
älylaitteen! :)
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Kuopijosta koti sullekkin!
Tämän pienen briiffin myötä opit tuntemaan tulevaa kotikaupunkiasi hieman paremmin.
Be ready to fall in love. Laita kypärä päähän ja hyppää pyörän selkään niin mennään.
Ensimmäisenä huomaat, että Kuopio on kaupunkina pieni ja kompakti. Tällainen jokaisen
opiskelijan unelmakaupunki, joka valloitetaan nopeasti pyörällä tai savolaisessa
aikataulussa kulkevalla bussilla. Pyöräilyn suhteen tarvitaan vain hieman kärsivällisyyttä ja
jalkalihaksia, sillä ainakin itse kirjoittaneelle Savon vuorien haastavuus tuli yllätyksenä.
Torikahvit ja pala kalakukkoa mukaan, niin jaksaa jatkaa uuteen kotikaupunkiisi
tutustumista. Olokee hyvä, sanoo myyjä eikä sitä kannata säikähtää, viisi vuotta ja sinäkin
jo huastelet savvoo. Muutaman kilometrin säteellä torin Mualiman Navasta löytyy sekä
tunnelmallista sataman rantamaisemaa että Puijonlaakson monipuolisia ulkoilureittejä.
Myös yliopistomme sijaitsee kauniin Savilahden rannalla, hyvillä yhteyksillä eri
asuinalueisiin. Savoon on helppo sopeutua. Tehhään Kuopijosta koti sullekkin! Ja vielä pieni
katsaus kaupunginosiin. Tervetuloa "
%
$
#
Keskusta: Sanomattakin selvää, että nyt ollaan keskeisellä sijainnilla. Muutama kilometri
yliopistolle ja kämppäsi on todennäköisesti ympäröity ravintoloilla ja illanistujaisterasseilla. Paljon asuntoja näteillä kaduilla ja kaikki tarvittava lähellä.
Niirala: Loistava sijainti. Niirala on viihtyisä alue keskustan ja yliopiston välillä. Alueella on
sekä Pyöräkadun opiskelijakämppiä että yksityisten vuokraamia asuntoja. Myös
terveyspalvelumme YTHS sijaitsee Niiralassa.
Puijonlaakso: Opiskelijoiden keskuudessa todella suosittu alue. Todella viihtyisä ja
rauhallinen. Alue jää KYS:n taakse. Paljon uusia asuntoja ja loistavat urheilumahdollisuudet
sekä Puijon metsissä että portaissa. Yliopistolle kämpän sijainnin mukaan alle kilometristä
muutamaan kilometriin.
Neulamäki ”Nepali” = Yliopistolta hyvän sijainnin päässä mutta keskustaan jo pidempi
matka. Pyörällä pääsee todella nopeasti yliopistolle, sillä matkaa jouduttaa suuren suuri
alamäki, mikä valitettavasti kotimatkalla vaihtuukin suurimmaksi viholliseksi. No joke.
Alueella Kuopaksen opiskelija-asuntoja.
Haapaniemi: Lähellä keskustaa mutta aika kaukana yliopistosta.
Saaristokaupunki: Lapsiperheiden idylli. Kasvava rivi- ja kerrostalo asuinalue n.7 km päässä
yliopistosta. Kaunis sijainti. Saaristokaupungin keskustan puoleisella reunalla sijaitsevasta
Kärängästä löytyy uusia asuntoja ja keskustaan kuljet täältä kätevästi Saaristokatua pitkin.
Muita alueita: Pihlajalaakso, Levänen, Jynkkä, Särkiniemi, Petonen ja Kelloniemi.
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1. Yliopisto, Snelmannia. Makeet itseopiskelutilat ja paljon luentoja täällä.
2. Yliopisto, Canthia. Opetusklinikka ja hammaslääketieteen käytävä ovat täällä.
3. KYS = Kuopion yliopistollinen sairaala. Hyvä pitää mielessä, että tarjolla
opiskelijalounasta myös viikonloppuisin.
4. TORI!!
** Täältä löytyy makeimmat raflat ja kuumimmat bilemestat. Kauppakatu/HenkkaNousu unohtamatta Albatrossia satamasta.
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Yliopisto-Suomi sanakirja
Cursus Supersum: Toinen vuosikurssi eli tuutorkurssinne.
Cursus Gloriosus: Kolmas, klinikkaan siirtyvä vuosikurssi.
Cursus Invictus: Neljäs vuosikurssi.
Cursus Proprius: Viides vuosikurssi.
Cursus Dominicus: Juuri valmistunut vuosikurssi.
Denala: Ainejärjestömme kahvittelutila hammaslääketieteen opiskelijoille Medistudian
ensimmäisessä kerroksessa, myös täällä voi tutustua muihin denttareihin. Dentinan
jäsenille ilmaiseksi yksi kahvikuppi päivässä!
Dentina: Teidän ainejärjestönne eli Kuopion hammaslääketieteen opiskelijoiden
ainejärjestö! Meidät tunnistaa mustista haalareista, joissa on oikealla puolella valkoinen
reisitasku.
Fazer: Fazer Food&Co on kampusalueella toimiva ketjuravintola. Lounasta opiskelijoille
noin kahdella eurolla.
Fortis: Farmasian opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa tummanvihreistä
haalareistaan.
Fuksi: Ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelija.
Fuksimökki: Joka syksyinen kakkosvuosikurssin fukseille järjestämä viikonlopun mittainen
mökkimatka ”Ibizalla.” Hyvä mahdollisuus tutustua paremmin omaan vuosikurssiin ja
tuutorkurssiin.
Haalaribileet: Kauppatieteen opiskelijoiden järjestämät poikkitieteelliset opiskelijabileet,
joista voit ansaita pandahaalarimerkkejä.
Haalarikaste: Kauan odotettu päivä, jonka haasteista selviydyttyänne saatte oikeutetusti
pitää Dentinan mustia buranoita!
Hyeena: Kirkkaan punaisiin haalareihin pukeutuvien ympäristötieteiden ja sovelletun
fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö.
IE-pari: Isäntä-emäntä-pari valitaan jokaiselle vuosikurssille fuksisyksyn alussa ja he
huolehtivat kurssin asioista rakkaudella koko opiskeluiden ajan. <3
ISYY: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. ISYY tukee opiskelijoita ajamalla heidän
asioitaan ja toimii tiedonvälittäjänä ainejärjestön ja yliopiston välillä.
UEF Kamu: Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden sähköinen käsikirja, josta löytyy vastauksia
moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Kanditorium: Canthian hengailutila denttareille, pääasiassa klinikkalaisille.
KIVES: Tämähän on tietysti Kuopion Intellektuelli Vapunedistämisseura!
Klinikka: Meidän huippumoderni hammasklinikkamme Canthialla, jossa vastaanotamme
ensimmäiset potilaamme!
Korruptio: Kontaktien luomista yhteistyökumppaneiden kanssa heti syksystä alkaen. Ja
tietysti myös ruokaa ja juomaa.
Kulti: Kuopion biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Tunnusmerkkinä punaiset
haalarit (värisävy erilainen kuin Hyeenan haalareissa).
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KuoLO: Rakas sisarainejärjestömme eli Kuopion lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
Jaamme kuololaisten kanssa haalareiden mustan värin ja BURANA-logon ja Dentina tekee
KuoLon kanssa tiivistä yhteistyötä.
Kuopion tori: Mualiman napa. Kesäisin täynnä kahviloita ja jäätelökioskeja ja baari-illan
jälkeen pelastajana toimii torin laidalla olevat pikaruokaravintolat.
KYS: Kuopion yliopistollinen sairaala, johon pääsemme tutustumaan monia kertoja
opiskeluaikana. KYS:llä tarjolla joka päivä myös opiskelijahintaista ruokaa!
Lukari: Yliopiston sähköinen järjestelmä lukujärjestyksen luomista varten. Lukarista ei
kannata huolehtia, se tehdään tuutoreiden kanssa ensimmäisellä kouluviikolla.
Matkakeisari.fi: Tarjoaa halpoja bussilippuja koti-ikävän iskiessä.
Mikan uimakoulu: Cursus Supersumin isännän uimakoulu, joka soveltuu erityisesti paljuun
mm. fuksimökillä.
Mikrovitriini: KuoLon kerhohuone Canthialla.
Moodle: Sähköinen oppimisympäristö, joka tulee todella tutuksi opiskeluiden aikana.
Moodlessa on kaikki kurssimateriaalit ja tehtävät.
Oppari: Canthialla sijaitseva tila, jossa on ryhmätyötiloja ja paljon tietokonepisteitä
opiskelijoita varten. Täältä löydät myös opinto- ja opetuspalvelut ja tulostimet lukuisten
itseopiskelumonisteiden tulostamiseen.
Palapelit: Dentinan toisen vuosikurssin järjestämä bilesarja ja Kuopion opiskelijabileelämän johtotähti. Palapeleillä kerätään varoja kandijuhlia varten. Bileissä käymällä saat
kerättyä tyylikkäitä haalarimerkkejä mustiin buranoihin.
Poikkitieteelliset Hubailut: Lääketieteen opiskelijoiden järjestämät poikkitieteelliset
opiskelijabileet.
Poikkitieteellisyys: Yhteinen toiminta eri ainejärjestöjen ja tieteenalojen välillä.
Preemio: Viininpunaisissa haalareissa liikkuvien kauppatieteiden opiskelijoiden
ainejärjestö.
Preklinikka: Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta, jolloin käydään läpi yleisiä opintoja ja
perehdytään eri elinjärjestelmiin. Hyvällä teoriapohjalla vältetään turha tunarointi
klinikassa.
Puijon torni: Kuopion ylpeydellä eli Puijolla sijaitseva näköalatorni, josta pääset
ihastelemaan uuden opiskelukaupunkisia hienoja näkymiä.
Retikka: Ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa katukuvassa
kirkkaan vihreistä haalareistaan.
Serveri: Valkoisiin haalareihin pukeutuvien tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden
ainejärjestö.
Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla sisältäen virvokkeiden nauttimista, laulujen laulamista ja
erinomaista ruokaa. Vältät punishmentin saapumalla ajoissa paikalle ja noudattamalla
sääntöjä.
Socius: Sosiaalitieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Heidät tunnistaa keltaisista
haalareista.
Studentia: Savilahden rannalla sijaitsevan kampusalueen valkoinen rakennus Snellun ja
Canthian välillä. Studentialta löytyvät Lukema, ISYY:n toimisto, liikuntatiloja sekä kappeli.
Suola: Kuopion kampuksen yhteiskristillinen kerho.
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Sykettä:
Kuopion
korkeakoululiikunta.
Sykettä
tarjoaa
suuren
määrän
liikuntamahdollisuuksia huippuedullisella hinnalla. Vaihtoehtoja ovat mm. kuntosalit,
erilaiset ryhmäliikunnat ja varattavat liikuntasalivuorot.
Terho: Sinisissä haalareissa liikkuvien terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden
ainejärjestö.
Toogat: Denttarikasteen yhteydessä olevat bileet yhdessä KuoLo:n opiskelijoiden kanssa,
joissa pääset pukeutumaan mahtavaan valkoiseen toogaan. Toogakangasta saa esimerkiksi
keskustan kangaskaupoista, mutta ohjeistuksen saat myöhemmin.
Tuudo: Sovellus, josta näät mm. päivän lukujärjestyksen, kampuskartan ja
kampusravintoloiden lounasmenut.
UEF: Lyhenne sanoista University of Eastern Finland eli tämähän on international nimike
yliopistollemme in English.
Viäntää: Puhua savolaisittain.
Vuosijuhlat: Eli vujut, ainejärjestöjen kunniaksi järjestettävät akateemiset iltapukujuhlat.
Dentina täyttää tänä vuonna 47 vuotta!
WedOodi: Yliopiston sähköinen järjestelmä, jossa tapahtuu ilmoittautumiset kursseille,
tentteihin ja uusintoihin. Tänne merkitään myös läpäisemäsi kurssit ja kertyvät
opintopisteet.
YTHS: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, josta opiskelijat saavat terveyspalveluita.
Auttaa esimerkiksi silloin, jos verikokeidenottoharkoissa sattuu vahinkoja tai fuksiflunssa ei
meinaa parantua. Ensimmäinen hammastarkastus ilmaiseksi!
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Selviytymisopas Denttarielämään
Perustat kuntoon
• Jatka samojen normaalien asioiden tekemistä: nuku, syö ja urheile.
• Pidä yhteyttä vanhoihin kavereihin ja käy joskus kotonakin kääntymässä.
• Säästöt tulevat tarpeeseen. Nosta myös opintolaina ja muista, että se on elämistä
varten.
• Pidä huoli siitä, että polkupyöräsi (mieluiten vaihteellinen) on mukana
muuttokuormassa. Sillä pääsee liikkumaan kätevästi Kuopiossa.
• Tulet tarvitsemaan erilaisia retkeilyvarusteita, joista tärkeimpänä makuupussi. Ota
sellainenkin siis mukaan.
• Kannattaa muistaa myös sadetakki ja lämpimät vaatteet.
Ole aktiivinen
• Osallistu ennakkoluulottomasti opiskelijatapahtumiin. Kaikille löytyy varmasti
jotain mistä tykkää, sillä vaihtoehtoja on niin paljon. Urheilutapahtumia, retkeilyä,
sitsejä, peli- ja leffailtoja, rastikierroksia, herkuttelua ja niitä perinteisiä bileitä.
• Olemalla aktiivinen tutustut uusiin ihmisiin ja saat myös poikkitieteellisiä kavereita.
• Muista myös aktiivisuus oman kurssin asioissa, sillä kurssi tai ainejärjestö ei toimi
ilman vapaaehtoisia. Hommaa riittää viiden ja puolen vuoden aikana ihan jokaiselle
aina kurssivirkailijoista ainejärjestön hallitustoimintaan ja tapahtumien
järjestelyyn.
Opiskele
• Älä stressaa opiskelurytmistä, sillä se löytyy kyllä ajan kanssa. Keskity kuitenkin
opiskeluun, senhän takia me täällä ollaan.
• Tuutorit auttavat kursseille ilmoittautumisessa ja muissa käytännön asioissa, joten
älä murehdi niistä itsekseen.
• Merkkaa tentit kalenteriisi, mutta älä ota liikaa stressiä. Vaikeimman kokeen osa
teistä on jo suorittanut onnistuneesti, eikä muillakaan ole syytä stressata tenteistä
liikaa!
• Älä joudu uusintakierteeseen, et halua uusia tenttejä varsinkaan wabuviikolla. Jos
joku tentti menee kuitenkin huonommin etkä pääse läpi, niin siitäkin selviää.
Pidä hauskaa!
• Juhli mahdollisimman paljon preklinikan aikana, kun siihen on reilusti aikaa.
• Käy kaikissa Palapeleissä ja vältä tuutoreiden musta lista!
• Heittäydy rohkeasti mukaan juttuihin!
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Starttibileissä teitä viihdyttämässä:

Dirty DENSers
Cursus Supersum
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Filthy Flossers
Cursus Gloriosus
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Struck By Whitening
Cursus Invictus
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Kurvikkaat Kuspit
Cursus Proprius
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