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Päätoimittajalta
Heippa! Uusi lehtitiimimme on päässyt vauhtiin ja innolla olemme koonneet kesän
lehteä kevään aikana.
Kevään aikana teetimme suolinkaisilla pari kyselyä liittyen harkkoihin sekä yleiseen
fiilikseen opiskelusta ulkomailla koronavuonna. Kyselyiden tulokset pääset
lukemaan nyt tästä lehdestä!
Niin vain tämäkin lukuvuosi on ohi ja kaikilla toivon mukaan unelmauran aloittaminen
todellisessa työelämässä taas askeleen lähempänä!
Edustan tällä hetkellä itse Suomen Eläinlääkäriliiton opiskelijavaliokunnassa ja sitä
kautta myös AKAVAn (kattojärjestö) kokouksissa on tullut tänä vuonna vietettyä
jonkin verran aikaa. AKAVAn kokouksissa olen päässyt vaihtamaan ajatuksia
muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa ja yleisenä murheena monella
opiskelijalla on ollut etäopiskelun vaikutukset tulevaan ammattitaitoon. Moni niin
meidän alalta kuin muilta aloiltakin kokee, että etäopetuksen aikana oppiminen ei
ole ollut niin tehokasta kuin lähikouluaikoina. Faktahan se on, että käytännön
palpointitaitoja tai leikkaamista ei täysin voi oppia pelkän teoriaosaamisen pohjalta:
vaan nimenomaan teoriaosaaminen hankitaan usein enemmän tai vähemmän
itsenäisesti pohjalle ja sen jälkeen opetellaan soveltamaan hankittua tietotaitoa
käytännön tekemiseen tositilanteessa.
Itse teorian opiskelu ja itsensä sivistäminen kirjallisuuden avulla kuitenkin monilla
aloilla on ollut täysin mahdollista tehdä halutessaan aivan samalla tehokkuudella
kuin koronattomanakin opiskeluaikana. Ero on ollut siinä, että opiskeluajoista
vuorokaudessa on voinut päättää vapaammin, kun ei ole tarvinnut välttämättä istua
sitä pakollista klo 8-16 luentoaikaa yliopiston luentosalissa vaan omaa opiskeluaikaa
on ollut mahdollista fiksata ja pilkkoa itselle juuri niin sopivaksi kuin haluaa. Osalla
tämä on lisännyt huomattavasti jaksamista, kun saa räätälöityä opiskelustaan oman
näköistään (osa tekee töitä putkeen, osa mieluummin tekee tunnin pari
maksimissaan kerrallaan, osa lukee satojen sivujen kirjoja, toinen kuuntelee
mieluummin äänikirjoja ja joku keskittyy parhaiten katsomalla videoita), mutta sitten
on ne persoonat, joilla ei pysy paketti kasassa ilman tiukkoja ylemmältä
auktoriteetilta vastaanotettuja deadlineja ja kotitehtäviä, ja etäopiskelu on muuttunut
lomailuksi ja tenttituloksen ollessa sen mukainen syytetään maailmaa. Eräs
StandUp-koomikko kiteytti asian loistavasti: oletko huomannut, että suomalaisethan
huomaamattaankin ovat tunnetusti muiden syyllistämisen mestareita: kun myöhästyt
bussista, koska et ollut ajoissa paikalla niin "BUSSI jätti kyydistä", eli bussin vika
koska bussihan on tässä lauseessa se tekijä. Kun joit viikonloppuna pari lasia liikaa
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viiniä niin "DARRA iski lujaa", eli se darra vain tuli ja teki ikävästi, alkoholin juoja itse
on täysin syytön tähän onnettomaan oloonsa. Kun jätit tenttiin lukematta, niin
"TENTTI meni päin honkia". :D
Tämä vuosi, jos mikä on muistuttanut meitä siitä jo ala-asteen opettajilta kuullusta
kliseestä "muista, että olet oppimassa itseäsi varten, et koulua tai opettajia varten".
Nyt lukuvuoden lopuksi onkin vielä hyvä hetkeksi pysähtyä pohtimaan: opitko ja
kehityitkö tänä lukuvuonna kuten halusit? Oletko tyytyväinen tämänhetkiseen
osaamiseesi vai olisitko voinut tehdä joitain valintoja toisin?
Jannika B:n Itseni herra sanojen mukaisesti viisaasti itseltään voi kysyä pari tärkeää
kysymystä niin opiskeluihin liittyen kuin muuhunkin arkeen ja ihmissuhteisiin
peilaten
"Muistinko olla
Itseni herra
Muistinko tehdä
Niin kuin tahdoin?
Muistinko kiittää
Arvoa antaa
Muistinko ottaa
omaa aikaa?"

Jos vastauksesi ylempiin oli myöntävä, olosi on varmasti levollinen. Jos mieleesi
juolahti jotakin, mitä olisit toivonut tekeväsi lukuvuoden aikana toisin, ota se oppina
ja tee toisin ensi lukuvuonna, mutta nyt nautitaan tulevasta ihanasta ja toivon
mukaan energiaa tuovasta kesästä! :)

Ascaris Lumbricoides on Suolet ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy joulu- ja toukokuussa.
Seuraavan lehden deadline on marraskuussa.
Materiaali:
teksti .doc tai .docx -muodossa
kuvat erillään .jpg tai .png -muodossa.
Kannen kuva Tiina Solansuu
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Puheenjohtajalta
Niin kului taas yksi lukuvuosi, ja nopeammin kuin huomasinkaan. Kevätkin kävi jo
kääntymässä ja muutamana päivänä saatiin nauttia miltei kesäisistä lämpötiloista, mutta
takatalvi päätti jälleen yllättää iloisesti.
Kulunut semesteri oli mitä erilaisin ainejärjestötoiminnan osalta, kun tutut tapahtumat
vaihtuivat etänä järjestettäviin tempauksiin ja webinaareihin. Olen kuitenkin iloinen, että
pystyimme niiden avulla ainakin osittain paikkamaan lähitapahtumien puutetta ja tutut
yhteistyökumppanitkin pääsivät esittäytymään verkon kautta.
On sanomattakin selvää, että tilanne on aiheuttanut turhautumista itse kussakin, ja meillä
hallituksessa on pyritty keskittymään sellaisiin asioihin, joihin voimme vaikuttaa tilanteesta
huolimatta. Suoritimme inventaarion, suursiivouksen ja kasvojen kohotuksen Cecumilla, jotta
sinne on mukava palata syksyllä, kun tilanne on toivottavasti jo parempi. Lisäksi tutkimme
yhdistyslain
kiemuroita
valmistellessamme
sääntömuutosehdotusta,
paransimme
tutoreidemme koulutusta yhdessä yliopiston kanssa ja uudistimme hallitusrooleja. Olemme
myös suunnitelleet syksyä valmiiksi, ja mikäli tilanne sallii, otamme kaiken menetetyn ajan
takaisin.
Haluan kiittää kaikkia jäseniä aktiivisuudesta näinä eriskummallisina aikoina. Ilman teitä ei olisi
koko ainejärjestöä! Jatkakaa palautteen antamista, vain sen avulla voimme kehittää toimintaa
entisestään.
Fuksit, olette olleet aivan mielettömän rohkeita ja vuosi on varmasti ollut teille kaikista rankin,
kun muutto ulkomaille ja opinnot yliopistossa alkoivat
keskellä poikkeustilaa. Toivon, että pääsemme kaikki
tutustumaan teihin vielä paremmin, kun tapahtumia
päästään vihdoin järjestämään.
Valmistuvalle vuosikurssille haluan toivottaa rutkasti
onnea ja menestystä tulevaisuuteen, toivottavasti
näemme ensi keväänä Suolten 20. vuosijuhlassa
mahdollisimman monen kanssa!
Ja niille, jotka lukevat tätä, kun ovat juuri saaneet tiedon
opiskelupaikasta Tartossa; onnittelut opiskelupaikasta ja
tervetuloa joukkoon! Odotamme innolla, että saamme
tutustuttaa teidät elämään ja opiskeluun Tartossa.
Oikein ihanaa kevättä,
rentouttavaa kesälomaa!

tsemppiä

tentteihin

ja

- Salli
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Hallitus esittäytyy
Salli Jortikka – puheenjohtaja
Aloitin hallituksessa fuksina (nyt olen 3. vuosikurssilla) ja koko
Tartossa oloni ajan olen heilunut mukana! Ensimmäinen kausi
meni sponsoreita keräillessä ja nyt olen toista kautta
puheenjohtajana. Hommasta olen tykännyt hurjasti,
harmikseni näin poikkeusaikana puheiden pitämiset ja muut
edustushommat meillä ja muualla ovat loistaneet
poissaolollaan, ja homma on ollut enimmäkseen
sähköpostittelua, kokoustelua ja tulevaisuuden suunnittelua.

Olga Tammiruusu – varapuheenjohtaja
Hey! Toisen vuosikurssin opiskelija ja toimin tällä kaudella
hallituksessa varapuheenjohtajana.

Julia Kinnunen – sihteeri
Moikka! Oon Julia toiselta vuosikurssilta ja toimin tällä
kaudella hallituksessa sihteerinä. Halusin hallitukseen
mukaan, koska tykkään vaikuttaa ja mulla on usein paljon
mielipiteitä asioihin, mutta toisaalta olen myös hyvä
kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja kommentteja. Tämä on
ensimmäinen kauteni hallituksessa ja sihteerinä olo on ollut
tosi opettavaista! Vapaa-aikani Virossa kuluu kahden koirani
kanssa puuhaillessa tai valokuvatessa, Suomessa kaikki
vapaa-aika taas menee tallilla ollessa.
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Wilma Vuontela – rahastonhoitaja
Heipsu kaikki! Olen Wilma nelosvuosikurssilta ja nyt
toista
vuotta
saanut
nauttia
luottamuksesta
rahastonhoitajananne. Rahistelut ja hallistuksessa
oleminen on ollut oikein mukavaa puuhaa, vaikka herra
K onkin ollut cryptomainen kaikelle meidän toiminnalle.
Lähimmäiset, eläimet, luonto, kirjoittaminen, laskettelu,
musiikki, matkustelu, ratsastus ja kesä lähellä sydäntä.
Mitäpä siihen enää lisäämään. Paitsi sen, että kliseet
pitävät paikkansa ja elämä on ihmisen parasta aikaa yoo!
Ihanaa kesän odotusta suolinkaisille, yhdessä täällä
killutaan.
Nora Plym – yrityssuhdevastaava
Moi! Olen Nora kakkosvuosikurssilta ja toimin
yritysvastaavana kaudella 2021. Hallitukseen halusin
mukaan nimenomaan yrityssuhteiden vuoksi. Vaikka
k*ronan takia olenkin joutunut kaiken kivan perumaan, on
mukaan tarttunut uusia tuttavuuksia ja Suolille kontakteja
Suomen työ- ja lääkemarkkinoille.
Essi Öljymäki – koulutuspoliittinen vastaava &
vaatetoimikunta
Moi! Olen Essi Öljymäki kolmannelta vuosikurssilta, ja
toimin hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana sekä
vaatetoimikunnan vastaavana. Käytännössä mun duuniin
kuuluu pääasiassa yliopiston kanssa kommunikointi ja
ulkopuolisten koulutusten järjestäminen tarpeen mukaan
yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa. Kopon pesti on
Suolten hallituksessa uusi, joten on hienoa olla
rakentamassa tätä pestiä.
Vaatetoimikunnan vastaavana jatkan nyt toista kautta.
Vaatevastaavan työ on aika self-explanatory, mutta
nimensä mukaisesti hankin suolinkaisille pääasiassa
vaatteita. Takkitilaus on pitänyt meikäläisen sen verta
kiireisenä, ettei muita tilauksia ole ehditty viime aikoina
järjestämään. Ensi syksynä olisi suunnitelmissa tilata
ainakin
hupparit
ja
collegehousut
perinteisten
haalareiden lisäksi. Ps. Jos on tarvetta Suolten
edustuspipolle, niin hit me up!
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Hanna Takkinen – huonevastaava & hyvinvointivastaava
Heippa! Olen Hanna Takkinen ja toimin 2021 kaudella Suolet hyvinvointivastaavana
hallituksessa ja sitten vielä huonevastaavana. Olen myös mm. Juhlatoimikunnassa tonttuna.
Hyvinvointivastaavan pesti on uusi, joten kaikki mitä tällä nimikkeellä voisi tehdä on vielä
luovuudelle auki. Pääpiirteittäin toimin niin että minuun voi ottaa yhteyttä, mikäli koululla,
järjestössä tai suomalaisten oppilaiden kesken ilmenee huolia etenkin omaan tai muiden
hyvinvointiin liittyen.
Toimin myös huonevastaavana ja keväällä
huoneeseen on ostettu uusi sohva ja vanhat
tuolit on viety pois. Olemme myös järjestäneet
kierrätysjärjestelmän huoneelle jossa mm.
Biojäte, pullot/purkit, metalli/lasi, ongelmajäte,
paperijäte ja sekajäte. Huoneelle on myös otettu
käyttöön paperikalenteri, johon päivitetään
tulevat tapahtumat. Syksyllä järjestän googlekyselyn, johon Suolinkaiset voi ilmaista
herkku/ruoka toiveensa (jospa pääsisi syksyllä
enemmän
Zoomedicumilla
ja
huoneella
oleskelemaan).
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Toimikunnat & tutorit esittäytyy
Outi Pyhälä – koiratoimikunta
Koiratoimikunta on Suolten aleinen toimikunta,
jossa järjestetään erilaisia koiramaisia
aktiviteetteja. Korona toi mukanaan hieman
rajoituksista johtuvaa toiminnan hiipumista,
mutta toivottavasti syksyllä päästään taas
täydellä terällä toimintaan. Koiratoimikunta
järjestää viikoittaisia tottelevaisuus- ja agilitytreenejä. Lisäksi pidämme treenejä mm.
näyttelykäytöksestä sekä rally-tokosta. Eri lajien
ammattilaiset myös pitävät meille seminaareja
säännöllisesti. Kahdesti vuodessa olemme
yleensä myös järjestäneet virolaisten suosiossa
olleen Match Shown. Koiratoimikunnan
aktiviteetteihin ovat tervetulleita kaikki koirakot
juuri sellaisina kuin ovat!
Itse olen kolmannen vuosikurssin opiskelija ja toimin toista kautta koiratoimikunnan
vastaavana. Omaan laumaani kuuluvat lyhytkarvaiset hollanninpaimenkoirat Juke ja Zola,
saksanpaimenkoira Hertta sekä bordercollie Tubli. Harrastan koirieni kanssa laajasti eri
lajeja. Nyttemmin kiinnostus on suuntautunut enemmän tokon, rally-tokon, näyttelyiden, FHjäljen sekä paimennuksen piiriin.
Koiratoimikunnan tavoitat meilillä koiratoimikunta (at) suolet.fi tai hihasta nykimällä!
Wilma Vuontela – vapaa-ajan toimikunta
Moipsu, olen Wilma nelosvuosikurssilta ja valikoiduin vapaa-ajan toimikunnan vastaavaksi,
mutta porukallahan tätä tehdään! Kolmoselta Annariikka Hietala ja Meeri Karvonen sekä
kakkosen Merja Autio porukassa hääräilemässä. Herran iso K:n liikkeistä riippuen, meillä
olisi kovasti haluja päästä organisoimaan kaikenlaista kouluarjesta irtaantumista, mm.
pesistä, aitajuoksua ja erinäisiä lajikokeiluja jäsenistön kiinnostuksen mukaan. Sportille
vastapainoksi suolinkaiset saisivat varmasti pystyyn mainiot bilis-, keila- tai pokeriturnajaiset,
sekä askartelu- ja mindfullnesspajoja, mutta näiden järjestämisen turvallisuutta jäämme
kuitenkin vielä kuulostelemaan. Jos tulee ideoita tai mitä vaan kysyttävää, olkaa
ehdottomasti ja välittömästi yhteydessä ja muistakaa tsekata mahtava koonne 'Vapaa-ajan
toimintaa' -pdf SUOLETofficialesta!
"Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain"
- Vivian Greene.
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Olga Tammiruusu (vastaava) – juhlatoimikunta
Juhlatoimikunta vastaa siitä, että
suolinkaiset pääsee bilettää!
Toimikunnan tehtävänä on siis pistää
bailuja pystyyn. Meidän historiassa on
reivattu muun muassa syksyn
Halloween-sitsien sekä legendaarisen
Suolet x Taslo -laskiaisriehan
merkeissä. Keväisin järjestetään
vuosijuhlat yhdessä Suolten hallituksen
kanssa ja tulevaisuudessa bilekomitea
vastaa myös pikkujoulujen
järkkäämisestä. Pandemian myötä
toiminta on ollut hiljaistaja toimikunta on
keskittynyt suunnittelemaan ohjelmaa
PC (post-covid). Meidän tiimiä johtaa
Olga Tammiruusu. Tonttuina toimii Pekka Pasanen, Nora Plym, Valtteri Raappana, Hanna
Takkinen, ja Suvi Uutela. Juhlatoimikunta tsemppaa suolinkaisia jaksamaan näiden
rauhallisempien aikojen yli. Nyt kannattaa keräillä voimia, sillä sitten kun saadaan taas juhlia
ilman huolen häivää, luvassa on niin päräyttäviä bileitä ja sekopäistä sitsailua, ettei ole
ennen nähty!
Mona Toikka (vastaava) – mediatoimikunta
Mediatoimikunta ylläpitää Suolet ry:n sosiaalisen
median kanavia, sekä nettisivuja. Viimeisen vuoden
aikana mediatoimikunta on järjestellyt erilaisia
somessa tapahtuvia kilpailuja ja päivitellyt
opiskelijoiden kuulumisia.
Kesällä 2020 Instagramin puolella järjestettin
suolinkaisten kesäkuulumisviikko, jonka aikana eri
vuosikurssien opiskelijat kertoivat opiskeluista,
harjoitteluista ja työskentelystä erilaisissa
työpaikoissa. Syksyllä muistuteltiin opiskelijoita
hyvinvoinnin tärkeydestä ja pidettiin Instragramissa
hyvinvointiviikko. Lisäksi mediatiimi muistuttelee
tärkeistä tapahtumista ja jakaa informaatiota.
Mediatoimikunta vastailee usein kysymyksiin
somekanavissa ja meidät tavoittaakin helposti
Facebookin tai Instragramin yksityisviestillä. Tänä
vuonna median äärellä ovat puuhailleet Mona Toikka, Essi
Öljymäki, Emilia Välipakka ja Nea Neva.
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Maisa Heikkinen – tutorvastaava
Moikka! Olen Maisa Heikkinen, tutortoimikunnan vastaava ja itse
toimin tuutorina vuoden 2019 fukseille. Apukäsinä toimivat Nea
Neva, Ilijana Ivanov ja Hanna Salmela. Tutortoimikunnassa
puhaltaa muutoksen tuulet tänä vuonna. Tutortoiminnasta on saatu
kurssipohjaista muutaman sähköpostin ja etäkokouksen myötä
koulun kanssa. Tästä lähtien siis myös meidän tuutorit saavat
opintopisteet hyvästä työstään! Tutortoimintaa on kehitetty paljon
muullakin tavalla. Meillä on erittäin hyvä tehotiimi
tutortoimikunnassa ja yhteistyössä koulun kanssa saadaan
järjestettyä meidän uusille tuutoreille erittäin hyvä ja
ammattitaitoinen tutorkoulutus. Orientaatioviikon ohjelmaa tullaan
muokkaamaan enemmän meidän fukseille sopivaksi ja lisäksi
tutortoimikunta on järjestämässä nykyisille ja tuleville fukseille
yhteisiä fuksiaisia. Paljon uutta ja monta rautaa tulessa, mutta
onneksi mulla on mitä reippaimmat toimikuntalaiset sekä tuutorit apukäsinä. Innolla
odotetaan taas uusien opiskelijoiden saapumista Tarttoon, että päästään tutustumaan heihin
ja näyttämään kaikki parhaimmat puolet Tartosta!

Tutoreina vuosikurssille VM1-eng 2021 ovat Clara Cizel, Helmi Halttunen, Jenna
Rautio, Edgars Skuja, Pekka Pasanen ja Tia Pelkonen.

I’m Edgars Skuja. Going into 3rd year of VM and one of your
tutors for 21/22. Resident non-Finnish guy in the international
Veterinary Medicine course. Big fan of all things practical and an
avid enjoyer of not smiling.

Hi! I am Clara Cizel and I am French. I arrived to Tartu
last summer to start my first year of veterinary medicine.
I enjoyed this year a lot and I am now part of the tutor
committee, ready to share and help the future foxes! I
live in Tartu with my little tiger cat who loves to sit next
to my computer during study time.
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Hi! I'm Jenna, a first-year student, who loves to sing, play
piano and dance just for the feeling. I laugh a lot and I'm a
little crazy but in a good way. My happiness is being in the
nature and going for a small trip to somewhere. I never say
no to a fun night with friends or having a laid-back lazy day.

Hellouu! I’m Pekka Pasanen
(Pekkonaut) a second-year
veterinary student at EMU. I have
interest in travelling and scale
modelling. I can’t wait to
welcome you to our university! :)

Hi! My name is Helmi Halttunen and I’m a first-year
student. I'm born and raised in Helsinki, Finland. My
free time I love to spend with my family dog, doing
cross fit or snowboarding. I also enjoy spending time in
the nature and hiking. Thankfully we have great hiking
routes near Tarto! :)

Tere! I’m Tia Pelkonen, originally from Finland, and I’m one
of the tutors for our new foxes of 2021. Can’t wait to start
my third year at EMÜ next autumn! :)
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© Tom Breukers

Miten tasapainottaa Suomi ja Viro?!
Miten Viroon muuttaminen on vaikuttanut vanhoihin kaveripiireihisi ja/tai
ihmissuhteisiisi? Pidätkö yhä yhteyttä vanhoihin kavereihisi?
Yhteenveto vastauksista: Suurimmalla osalla kyselyyn vastaajista vanhat ystävyyssuhteet
ovat pysyneet melko ennallaan Viroon muuttamisen jälkeenkin ja Suomessa asuviin ystäviin
ja sukulaisiin pidetään yhteyttä puhelimitse ja somen välityksellä. Loma-aikoina Suomessa
asuvia läheisiä ja tuttuja tavataan aktiivisesti.
Osa kyselyyn vastaajista koki, että asuminen ulkomailla on etäännyttänyt etenkin
ensimmäisten eläinlääkisvuosien kun asettuminen uuteen asuinmaahan ja kouluun vie aikaa
ja energiaa. Kun asuminen ja eläminen Tartossa on päässyt vauhtiin, yhteydenpito vanhoihin
kavereihinkin on elpynyt.
Haluaisitko käydä useammin Suomessa kuin mitä olet tähän mennessä Virossa
opiskellessasi käynyt?
Yli puolet kysymykseen vastaajista eivät ole kokeneet suurempaa tarvetta päästä käymään
Suomessa useammin kuin mitä tähän asti ovat matkustaneet. Muutama vastaaja haluaisi
käydä Suomessa useammin.
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Mitä tapoja sinulla on elämisen ja olemisen tasapainottamiseen kahden maan välillä?
Harrastukset, videopuhelut ja soittelu Suomessa asuvien läheisten ja tuttujen kanssa nousi
esille monista vastauksista. Useammissa vastauksissa nostettiin esille se, että on tärkeää
muistaa luoda itselle ajatus Tarttoon rauhassa asettumisesta opiskeluiden ajaksi, jotta voi
saada opiskelukaupungistaan mahdollisimman paljon irti. Lisäksi useampi vastaaja korosi,
että tasapainoilu kahden maan välillä jatkuvasti matkustellessa käy helposti raskaaksi, minkä
vuoksi on hyvä tehdä olonsa mukavaksi kotikaupungissa Tartossa.
Vastaajan kommentti:
”Paras tapa on ollut kotiutuminen ja arjen luominen opiskelupaikkakunnalle. Alkuun minäkin
sorruin siihen, että yritin elää kahdessa maassa yhtaikaa. Tavallaan tykkäsin siitä edestakaisin
ravaamisesta myös mutta onhan se niin että silloin väkisin olet aika pihalla kaikesta
kummassakin maasta, ihan itse fyysiseen matkustamiseen menee niin paljon aikaa, rahaa ja
ennen kaikkea energiaa, jolloin kummassakin päässä tarjottavaa on aika vähän jäljellä. Kun
on luonut sen oman arjen tänne Tarttoon, on huomannut, kuinka paljon tällä paikalla on
annettavaa, kaikki ne tuhannet mahdollisuudet, jotka olisi jäänyt kokematta, jos olisi paniikin
vallassa seilannut Suomenlahtea edestakaisin. Ei se Suomi tai sen luomat mahdollisuudet
minnekään häviä. Eikä Tartto ole mikään vankila, jonne on pakko tulla. Jokainen täällä
opiskeleva on ainutlaatuisen mahdollisuuden äärellä, joka kannattaa kyllä käyttää.”
Mikä/mitkä Viroon muuttaessasi/Virossa asuessasi ovat olleet suurimmat haasteesi
arjessa? Miten olet selviytynyt niistä?
Yhteenveto: Osa vastaajista on kokenut Virossa asuessaan yksinäisyyttä, ja että
ystävystyminen etenkin korona-aikana on ollut haastavaa. Pari vastaajista mainitsi myös, että
etäsuhteessa eläminen on vaatinut sopeutumista, mutta on täysin mahdollista, jos niin
päättää.
Moni vastaajista on kokenut uuteen kotikaupunkiin asettumisen ja arkisten asioiden
hoitamisen, kuten ID-kortin hankkimisen, kaupassa asioinnin, internetsopimusten tekemisen,
etenkin aluksi haastavaksi kielimuurin takia. Monet asiat arjessa on kyettävä hoitamaan
Virossa viroksi, sillä englanniksi kommunikointi ei aina ole mahdollista kaikkialla ja silloin
täytyy soveltaa. Opiskelukavereista ja virolaisista kavereista on ollut iso apu; aina löytyy
joltakulta vinkki, jos itse pulmailee jonkin asian kanssa!
Alla muutamia kommentteja vastauksista:
”Etäsuhteessa oleminen ei ole ihanteellista, mutta siihenkin tottuu. Ensimmäinen vuosi meni
etäsuhteessa olemisen opetteluun mutta nyt siihenkin on tullut omat rutiinit ja en koe
etäsuhdetta enää erityisen hankalaksi.”
”Se että on ollut muita ympärillä, jotka ovat käyneet läpi samoja ongelmia on auttanut huimasti
ja yhdessä on ollut helpompi selvitä niistä. Itselleni myös on ollut suuri apu, että olen saanut
virolaisia ystäviä, jotka ovat olleet auttamassa esim. tulkkina.”
”Ei ollut juuri kulttuurishokkia, meni oikein kivasti :) Avoimin mielin vaan! Koen, että Virossa
asuminen on avannut omia silmiä arvostamaan myös kotimaata eri tavalla, ollut oikein hyvä
kokemus!”
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Sonja Riihijärven terveiset Perugiasta!
Huolimatta pandemiasta, olin päättänyt tekeväni viidennen
lukuvuoden harjoittelut Italiassa, Perugian yliopistossa. Jännitys
matkan ja harjoitteluiden toteutumisesta säilyi ihan viime hetkille
asti, kunnes viimein astuin Italian kamaralle. Matkan varrella
hidasteina oli muun muassa italialaisten poliisien, carabinerien,
pystyttämät dokumenttientarkistuspisteet sekä koronatestaukset,
mutta kauniiseen Perugian vuoristokaupunkiin saapuessani sain
huokaista helpotuksesta.
Harjoittelusavottani alkoi pieneläinten
parissa. Työtahti oli leppoisa, ja sain
itse valita, millä osastoilla haluan
aikani viettää. Seitsemän viikkoa kului
sisätautien, kirurgian, oftalmologian,
gynekologian sekä eksoottisten
eläinten parissa.
Italialaisten ihmisten iloisuus ja
avoimuus yllätti jälleen, vaikka olen
aikaisemminkin
viettänyt
aikaa
italialaisten seurassa. Koska olin
ainoa
Erasmus-harjoittelija
helmikuussa, tuntui että sain oikein
erikoiskohtelua ja minut otettiin erittäin lämpimästi vastaan.
Klinikan työntekijät auttoivat ja neuvoivat mielellään ja ottivat
mukaan toimenpiteisiin. Pääsin esimerkiksi avustamaan useissa
leikkauksissa, ja yksinkertaisempia toimenpiteitä kuten kissojen
kastraatioita sain suorittaa itsenäisesti. Opetus oli kärsivällistä ja
kannustavaa, eikä kysymysten esittämistä tarvinnut arastella.
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Kielitaitoni (tai lähinnä sen puute) ei ole
osoittautunut
esteeksi,
vaan
suurin
osa
eläinlääkäreistä puhuu täällä hyvää englantia. Toki
hauskojakin kömmähdyksiä on sattunut, olen
esimerkiksi
kaupan
kassalla
esitettyyn
kysymykseen "tutto bene?" (kaikki hyvin?)
vastannut "no", kun ensioletuksenani oli että
kysytään,
tarvitsenko
muovipussia.
Perusfraaseilla,
avoimella
asenteella
ja
kohteliaisuudella pääsee pitkälle, vaikka yhteistä
kieltä ei aina löytyisikään.
Italian koronarajoitukset ovat tiukat, ja esimerkiksi
ulkona liikkumista sekä kauppojen ja ravintoloiden
aukioloja on rajoitettu raa'alla kädellä. Kaikkialla
muualla
kuin
kotona on käytettävä maskia, ja muihin maakuntiin ei saa
matkustaa. Minkäänlaisia Erasmus-tapahtumia ei järjestetä.
Onneksi harjoittelut ovat kuitenkin pyörineet yliopistolla
normaalisti, mikä on tällä hetkellä tärkeintä.
Parhaillaan minulla on meneillään tuotantoeläinharjoittelu,
joka suoritetaan pääosin Perugian yliopiston omalla
tutkimustilalla, jossa on nautoja, lampaita ja sikoja. Olen
ihastunut erityisesti säyseään marchigiana-lihakarjaan sekä
vilkkaisiin karitsoihin. Mikä olisikaan mukavampi tapa viettää
kevättä, kuin aurinkoisella italialasella farmilla!
Matkamuistona haluaisin tuoda palasen italialaista
työkulttuuria, johon kuuluvat lukuisat kahvitauot auringossa,
rento asenne, kollegoiden keskeinen kujeilu sekä taito
nauraa itselleen.
Kuvat ja teksti © Sonja Riihijärvi
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Kevään kisailut
Kategoria: Etäopiskelu
Kuva: Oona Jaatinen
20€ Wolt-lahjakortti

Kategoria: Eläimet
Video: Emilia Välipakka
Back on Track -hanskat
Kategoria: Luovuus
Kuva: Hanna Takkinen
”Yes, Lisa is here. No, the camera isn’t working right now.”

20€ Gardest-lahjakortti
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© Katri Tähtinen

Yhteenveto tuotantoeläinharjoittelusta
Kyselyyn vastasi 22 opiskelijaa. Harkat oli suoritettu
vuosina 2017-2021.
Suurin osa, 68.2%, opiskelijoista oli suorittanut
harkan kesällä/kesäloman aikana. Myös tammikuussa
suoritettuja harkkoja oli jonkin verran. Vähiten
harkkoja suoritettiin syys- tai kevätlukukauden
aikana.
63.6% vastaajista suoritti harkan navetalla. Harkkaa
suoritettiin
kuitenkin
myös
hevostallilla,
kanatilalla, lammastilalla,
eläinsuojeluyksikössä,
kotieläintilalla ja lihatilalla.
Suurin osa löysi harkkapaikkansa tuttavan kautta
(40,9%). Kuitenkin 31.8% vastaajista laittoi myös vain
viestiä ennestään tuntemattomalle tilanpitäjällä.

© Taru Laurila

Vastaajien mielipiteet jakaantuivat tasaisesti sen suhteen, kuuluuko harkasta saada palkkaa.
Vastauksista kävi ilmi, että vastaajien mielestä harjoittelijan työnkuva ja toisaalta myös
harjoittelija työkokemus ja taitotaso vaikuttavat mahdolliseen korvauksen suuruuteen.
Kenelläkään harkan suorittaneista ei ollut pohjalla maatalousalan perustutkintoa tai muuta
vastaavaa koulutusta.
Suurin osa, 95.5% koki hyötyneensä harjoittelusta.
Kaiken kaikkiaan kokemukset harkoista olivat olleet oikein positiivisia. Vinkkinä tuleville
harkkailijoille painotettiin kokeilemaan rohkeasti työskentelyä itselleen tuntemattomien
eläinten parissa.
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Mitä tarvitsi tehdä, jotta sait hyväksiluettua tuotantoeläinharjoittelukurssin?
Työtodistus ja täytetyt hyväksilukupaperit.
Muistaakseni esitin vain työtodistuksen ja täytin
RPL laput.
Työtodistus ja täyttää muutama lomake koululle.
Toimittaa työsopimus paikasta, jossa oli ja kuvailla
toimenkuvaa hiukan.
Työtodistus ja täytetyt hyväksilukudokumentit piti
lähettää koululle.
Vastaavanlainen (pidempi) harjoittelu kuului
edelliseen tutkintooni, joten täytin
hyväksilukupaperit, otin kopiot vanhasta tutkintotodistuksesta ja toimitin koululle.
Miten löysit kyseisen harkka/työpaikan?
Ratsastin ja kisasin kyseisellä hevostallilla.
Osoitteesta maaseutuammattiin.fi.
Maatalousalan työpaikat olen löytänyt aina Facebookin tai puskaradion välityksellä.
4H-järjestön kautta, jossa olin ollut jo kauan töissä eri tehtävissä.
Puskaradiolla ja hyvällä tuurilla!
Laitoin viestiä netti-ilmoituksen perusteella.
Soitin puolitutulle, jolla on lehmiä ja hän antoi yhteystiedot tilalle, jonne sitten päädyin
tekemään harjoittelua.
Kommentteja, kokemuksia, fiiliksiä, vinkkejä
Pidempi hevoskokemus löytyi ennen kesätöitä. Jälkeenpäin tämä eka kesätyö on
mahdollistanut vaikka mitä.
Kannattaa miettiä loogisesti tulevaisuuden kannalta; fakta on, että eniten töitä tulee olemaan
nautatiloilla (lypsy), eikä sairasta lehmää opi tunnistamaan pelkästään koulun tarjoamien
navettatuntien perusteella, joten menisin itse lypsytilalle. Jos muut eläinlajit kiinnostavat, niin
niiden parista voi hakea, vaikka kesätöitä, mutta nautakokemusta painotan erityisesti. Jos
menee lammastilalle, niin silloin ehdottomasti karitsointiaikaan, sillä se on eläinlääkärin
kannalta kaikista työllistävintä aikaa. Lintujen hoito on eläinlääkärin kannalta ehkä enemmän
näytteenottoa ja valvontaa kuin itse lintujen "parantamista".
Jos olisin tehnyt harkan enkä hyväksilukenut, olisin tehnyt lehmien parissa, sillä tuntuu että
navetoissa harkan tehneet ovat oppineet ja hyötyneet eniten opiskelua ajatellen.
Tunnustele voisitko hyötyä harjoittelusta, älä hyväksilue sitä helppouden vuoksi.
Kannattaa valita navetta tai monipuolinen paikka, jossa paljon eläimiä!
Maatilaharjoittelu on hyvä juttu ja hyödyksi opinnoissa!
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Yhteenveto, hyväksiluvut tuotantoeläinharjoittelusta
Kyselyyn vastasi yhdeksän opiskelijaa. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli suorittanut
kurssin hyväksiluvun vuonna 2018.
Hyväksilukuun vaadittiin työtodistus harkka/työpaikasta (suurella osalla (44,4%) vastaajista
tallityöskentely ja hevosten kanssa työskentelyä) sekä yliopiston hyväksilukuanomuksen
täyttäminen.
Harkka/työpaikat olivat aikoinaan löytyneet monenlaisien väylien kautta: pääosin netistä,
Facebook-ryhmistä, puskaradion kautta tai tuttavan kautta.
Kaikki yhdeksän vastaajaa olivat saaneet palkkaa työstään.
Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut
eläinlääkiksen lisäksi pohjana.

maatalousalan tutkintoa tai muuta koulutusta
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Hyvinvointipalsta
Hyvinvointivastaava Hanna tässä moikka!
Tänä keväänä olen järjestänyt pienen check-up kyselyn 1-4 vuosikursseille ja siltä pohjalta
otin projektiksi kasata lyhyen kommunikaatiokampanjan, johon kuuluu kuvainfosarja
julkaistavaksi meidän sosiaaliseen mediaan. Siellä on pieni painotus siinä, miten
etäkommunikaation lisääntyminen on vaikuttanut siihen, miten ihmiset kommunikoivat
viesteillä/netin välityksellä. Syksyllä tämä kampanja muunnetaan “yleisemmäksi” (ei
etäkommunikaatio-painotteiseksi) julisteen muodossa Cecum-huoneelle. Ennen julkaisua
kommunikaatiokampanjan tarkistaa EMÜ:n psykologi Teili Toms.
Toivotan kaikille Suolinkaisille auringon täytteistä kesää, ja voimia kevään loppurutistukseen!

Hanna
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Kiitos kuluneen vuoden aikana meitä sponsoroineet Biofarm,
Suomen Eläinlääkäriliitto, Omaeläinklinikka, Orion Pharma
eläinlääkkeet, ja Eesti Maaülikool, sekä meitä kouluttanut
Evidensia!
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