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Lueskelin päivänä muutamana tenttiä

varten. Kurssin kalvot ol ivat seka-

lainen kokoelma kuvia, kaavioita ja

yksittäisiä lauseenpätkiä. Suurin osa

kuvista ol i englanniksi. Yksittäisiä

huomioita ol i kirjoitettu suomeksi.

Monella kalvol la ol i vain yksittäinen

kuva ilman selittävää tekstiä. Alareu-

nassa oli nimi ja vuosiluku, jotka

kaiketi vi ittasivat lähdeteokseen. Jat-

kumo oli töksähtelevä eikä siitä ko-

tona lukemalla saanut mitään irti .

Tenttiasioiden sijaan ajatukse-

ni harhail ivat muualle. Miksi yl iopisto-

opettajat (tässä tekstissä viittaan

opettaj i l la kaikkiin yl iopistossa opet-

taviin) eivät valmista hyvää luento-

materiaal ia? Onko kalvot tarkoitettu

vain luennon vaihtuvaksi tausta-

esitykseksi, jota ei ole tarkoitus lukea

kotona? Esityksestä saisi helposti

pal jon paremman: Loogisesti nimetyt

kalvot, luennon pääkohtien avaami-

nen teksti l lä, kuviin sel ittävät tekstit,

hieman väriä kalvopohjaan, ei l i ikaa

asiaa. Se tietysti vaatisi hieman ai-

kaa ja paneutumista.

Mieleen hiipi i ajatus: Olisiko

pitänyt käydä luennolla? Pienellä

pohdinnal la tajuaa, että luennolla

käynti ei sittenkään ole mikään itseis-

arvo. Jotkut oppivat luennoil la, toiset

paremmin kotona itse opiskelemalla.

Mitä jos kuitenkin ol isin mennyt luen-

nol le? Liikaa asiaa l i ian lyhyeen ai-

kaan ahdettuna. Kymmenet kaaviot

ja kuviot vi l isevät taulul la, ja luento

joko selittää niitä tai sitten ei. Puoli-

väl i in mennessä olen vajonnut selkä

mutkalla lähes pöydän alle ja mietin

luennon aiheen sijaan l i ian istumisen

terveysvaikutuksia.

Onhan useimmil la kursseil la

myös kirja tai jopa useampia luet-

tavana. Ne tosin yleensä loppuvat

tiedekirjastosta ja mikäl i sel laisen

saisi, ni in 1 000-sivuisiksi paisuvat

englanninkiel iset opukset eivät ole

kovin houkuttelevaa luettavaa. Eipä

ihme, että kirjojen lukemisen sijaan

yritän opiskella asioita luennoitsi jan

kalvoista. Kun tarpeeksi kauan on

kulunut huonojen kurssimateriaal ien

voivotteluun, sul jen moodlen ja teen

niin kuin fiksut ihmiset tekevät:

Opiskelen asiat omalla tavallani.

Tyhjää paperia mind-mappeja ja

omia muisti inpanoja varten, suomen-

kiel inen, korkeintaan muutamia sa-

toja sivuja paksu alan yleisteos ja

google esil le. Otan itse selvää

asiasta yrittämättä nojautua yksin-

omaan kurssi l la annettuun mate-

riaal i in. Netti on pul lol laan erin-

omaisia opetusmateriaaleja. Samalla

kasvaa kri ittisen arvioinnin kyky, kun

puntaroin onko lähde luetettava ja

faktat kunnossa. Se onkin tärkeämpi

taito kuin suurin osa yliopistokurssien

nippelitiedoista.

Kaikki tentit olen toistaiseksi

kunnial la suorittanut. Kurssien yksi-

tyiskohdat puolestaan ovat pyyh-

kiytyneet mielestä. Muistan vain

tylsyyden ja turhautumisen tunteet

huonoilta luennoilta. Muistan myös

omia esityksiä valmistaessani, että

eihän se yliopistoluennoitsi jakaan

tähän ollut panostanut, ni in en taida

minäkään.
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Mutta kolikol lapa on myös

toinen puoli . Opiskeli jat itse eivät

kovinkaan usein ole erityisen innos-

tavia. Sisään luontosali in raahau-

dutaan myöhässä ja pois lähdetään

mil loin sattuu. Penkkirivei ltä kuuluu

supatusta, ja monen katse on ollut

naul iutuneena läppärin näyttöön jo

alusta asti . Töitä palautetaan myö-

hässä ja pyydetään vielä l isäai-

kaakin. Tentti in luetaan edell isenä

iltana, että pääsisi vain kurssin läpi.

Varsinainen aihe? Sinänsä ihan kiin-

nostavaa, mutta kun ei ole aikaa tai

motivaatiota juuri nyt. Akateeminen

vapaus näyttääkin vapaudelta ol la

epäkohtel ias.

Yllä oleva teksti ei koske kaik-

kia. Yliopisto on täynnä myös hyviä

opettaj ia, jotka toisinaan pitävät

suorastaan tajunnanräjäyttäviä luen-

toja. Monet opettajat yrittävät kes-

kustel la luennoil la, mutta kuuli jakun-

nan into lähteä dialogimaiseen opis-

keluun mukaan on monesti laimeata.

Opettaj i l la on myös muuta tekemistä.

Ei oltaisi yl iopistossa ellei ol isi myös

tutkimusta. Sekin vaati i aikaa.

Toisaalta on myös motivoitu-

neita opiskeli joita. Heitä kuvaa par-

haiten pyrkimys siihen, että ei mennä

siitä missä aita on matal in. Opiskel-

laan, koska halutaan oppia elämää

varten. Haastetaan opettaj ia eikä tyy-

dytä valmiiksi pureskeltuihin totuuk-

si in. Näihin kahteen ryhmään soisi

kaikkien opettaj ien ja opiskeli joiden

kuuluvan. Sen sijaan, että marma-

tettaisi in opettaj ien tylsistä menetel-

mistä tai opiskeli joiden saamatto-

muudesta, yritettäisi in aidosti panos-

taa omaan osaan ja sitä kautta

inspiroida muita. Se voisi luoda po-

siti ivisen feedback-loopin (yl iopistos-

sa opittu termi, jonka wikipedia

selittää paremmin kuin kurssimate-

riaal it). Motivoituneet opiskeli jat in-

nostavat opettaj ia parantamaan ope-

tusmetodeitaan, mikä edelleen mo-

tivoi opiskeli joita. Jokaisen pitäisi kui-

tenkin tehdä jotakin, eikä vain odot-

taa, että muut tekevät. Kunnioitus on

ansaittava.

Vil jami Hanhenoja

Oikosulun päätoimittaja
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”Y206 Osall istuminen yliopiston

hall into- ja järjestötoimintaan, 1 -1 0

op

Tavoite: Yliopiston hall into- ja

järjestötoimintaan osall istumalla

opiskeli jal le muodostuu kuva

hall innon ja järjestön toiminnasta ja

toimintaperiaatteista, ja hän osaa

toimia akti ivisesti eri laisissa

järjestötehtävissä.”

EU-standardien mukaan yksi opin-

topiste vastaa noin 27 tunnin työ-

panosta. Olen käyttänyt kahden

vuoden aikana hall ituspesteissä, lai-

tosneuvoston opiskeli jaedustajana ja

speksin tekemisessä taatusti enem-

män aikaa, kuin mitä tulen opinto-

pisteinä yl iopistolta saamaan. Toi-

saalta, kun mietin käyttämiäni tun-

teja, ni in esimerkiksi juhl ien järjestä-

minen, kokousten suunnittelu ja

tanssinumeroiden treenaaminen ovat

ol leet huomattavasti hauskempaa

ajanvietettä verrattuna ravitsemus-

fysiologian tai kuluttajalainsäädän-

nön pänttäämiseen.

Ainejärjestöt pyörivät vapaaehtois-

työvoimalla – se on oikeastaan nii-

den elinedellytys. Vaikka itse kir-

joitankin, ni in mielestäni on mahta-

vaa, että opiskeli joiden joukosta

löytyy jatkuvasti innokkaita, yhteistä

hyvää edistäviä tyyppejä. Oman ko-

kemuksen pohjalta voin sanoa, että

kiitokseksi ri ittää oikeasti nimen-

omaan se suora kiitos, jonka ta-

pahtumassa viihtyneiltä opiskelu-

kavereilta saa. Toki on hienoa, että

yl iopisto huomioi akti ivisten opiske-

l i joiden työpanoksen mahdoll isten

opintopisteiden muodossa – ja Kela-

kin tykkää.

Y206-kurssia suorittaessani olen op-

pinut pal jon itsestäni ja muiden
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kanssa toimimisesta. Olen saanut

varmuutta omaan tekemiseen ja ole-

miseen. Ymmärrän nykyisin jopa

järjestö- ja yl iopistobyrokratiaa. Bo-

nuksena olen saanut paljon uusia

ystäviä ja luonut kontakteja, jotka

toivottavasti hyödyttävät minua

jatkossakin. Uskallan väittää, että en

ole yhdelläkään muulla kurssi l la

omaksunut yhtä paljon asioita, jotka

muistaisin koko loppuelämäni.

Oma akti iviurani Oikoksessa alkaa

olla näil lä näkymin ohi. Sen perus-

teel la voin sanoa, että ainejärjestöön

li ittyminen ja hall itukseen hakeu-

tuminen ovat ol leet tähänastisen

elämäni parhaita päätöksiä. Haluan

kiittää oikoslaisia ja erityisesti hal l i-

tusta sekä toimihenkilöitä kuluneesta

vuodesta ja toivottaa myös onnea

kaiki l le tulevi l le Oikos-akti ivei l le.

Meil lä on hieno ainejärjestö, jonka

lippua on syytä pitää korkealla!

Hiukan li ikuttunein tuntein,

väistyvä puheenjohtajanne Laura P.
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Ruoka ja ravitsemus eivät saa olla

l i ian vakavia aiheita. Turhan usein

julkisuudessa kalistel laan sapeleja ja

syytel lään toisia kovin sanankään-

tein. Oikosulku halusi perspekti iviä ja

lähti haastattelemaan miestä, joka

osaa ottaa aiheen rennosti.

Painonhall intaan ja urheilura-

vitsemukseen erikoistunut Patrik

Borg saapuu haastatteluun rennosti

pari minuuttia myöhässä. Tämä ei

haittaa yhtään, koska mies on hel-

posti lähestyttävissä. Keskustelu pol-

veileekin aiheesta toiseen. Aloitetaan

alusta. Viikki in ravitsemustieteen pa-

ri in Borg päätyi hieman sattumalta.

- Varmaan aika tuttu tarina monil le.

Kun lääkikseen ei päässyt ja samoil la

kirjoi l la sai hakea ravitsemustieteel le.

I tse asiassa en tiennyt, että ravitse-

mustiedettä edes on olemassa. Kuu-

l in sattumalta lääkishakijalta, että

viikon päästä on ravitsemustieteen

pääsykoe. Ihmettel in, että onko sel-

laistakin olemassa. Päätin sitten, että

haetaan molempiin ja pääsin ravit-

semustieteel le. Sitten kun olin sitä

opiskel lut vuoden, ei ol lut enää mi-

tään tarvetta hakea uudelleen lää-

kikseen.

Vuosi ol i 1 993 ja suurin osa

kursseista ol i mahdoll ista suorittaa

tenttimällä. Viikissä Borg ei käy-

tännössä viettänyt kovinkaan paljon

aikaa.

- Valtaosan kursseista sai tenttiä,

joten olin aika vähän paikal la. Oli

siel lä muitakin opiskeli joita, jotka vain

kävivät tenttimässä, pakoll isissa ryh-

mätöissä ja joskus vähän pipetoi-

massa. Teknisesti ol in Viikissä 93-95,

mutta sitten tul i muita hommia ja

työntekoa, ja gradu valmistui vasta

vuonna 2000. Lisäksi Kuopiossa

opiskelin ravitsemusterapeutin opin-

toja vuonna 1 996, mutta tittel iä ei ole

harjoittelupuutteen vuoksi.

Vuonna 1 998 Borg aloitti tut-

ki jan työt UKK-instituutissa. Mikael

Fogelholm oli juuri aloittanut tutki-

muksen ja Borg pääsi mukaan väi-

töskirjaa tekemään.

- Se oli rauhall ista aikaa. Totta kai

hommia oli , mutta käytännössä kaikki

aikani ol i työaikaa kun asuin paikka-

kunnalla i lman tuttuja. Siinä ehti sit-

ten lukea tutkimuksia ja perehtyä

aihepiiri in. Se oli minul le tosi tärkeätä

aikaa oman tietopohjani kannalta.

Voisi sanoa, että opiskeluaikana en

ollut kovin motivoitunut. Kiinnostunut

kyl lä, mutta en motivoitunut. Tutki jan-

työn vapaudessa oma motivaatio

heräsi, ja kaksi kolme vuotta ahmin

uutta tietoa. Minul la ol i pal jon aikaa.

UKK-instituuti l le tul i varmaan 50

tiedelehteä. Luin jokaisen vuosikerrat

alusta loppuun ja tämä tiedonah-

minta auttoi minua luomaan päähäni

hahmotelman ravitsemustieteen ko-

konaiskuvasta, johon uudet palaset

jotenkin vain loksahtavat. Väikkäristä

julkaisin muutaman artikkel in, mutta

sitten alkoi tul la toiset ajatukset
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mieleen. Siinä tiedonjanossani huo-

masin, että pelkästään tutkimalla en

opi näitä asioita. Voin tutkia vaikka

hautaan asti , ja si lti voi ol la, että

jotain oleel l ista jää huomaamatta.

Lähelläni ol i pal jon lääkäreitä, jotka

tekivät samaan aikaan tutkimus- ja

poti lastyötä. Aloin ajatel la, että miksi

ravitsemustietei l i jä ei voisi tehdä sa-

maa? Ajattel in, että kyl lä nyt on pak-

ko tehdä käytännön työtä, että opin

ymmärtämään syömistä yl ipäätään.

Ravitsemusasiantuntijan

vastaanotolla

Tutkimustyöt jäivät kuitenkin pikku-

hi l jaa vähemmälle vastaanottotyön

kasvaessa.

- Sain käytännöstä siinä vaiheessa

enemmän oppimiskokemuksia. Tutki-

musta pitää tietenkin ol la näyttämään

suuntaa, mutta se ei vastaa kaikkiin

kysymyksiin eikä näe yksilötason

vaihtelua. Ja ongelmien ratkaisu-

malleja tutkimuksista löytää vähän.

Kehittel in kokonaisuutta, miten saan

tehtyä tutkimusta, väitöskirjaa ja

käytännöntyötä samaan aikaan. Sit-

ten alkoikin perheeseen tul la lapsia

ja minul la alkoi vi isi vuotta kestänyt

puolittainen koti-isyys. Elämän vai-

keuksiakin i lmaantui, mikä oli töistä

pois. Olen viime vuodet tehnyt pie-

nempää työviikkoa, ja koska syö-

däkin pitää, ni in työ on keskittynyt

käytännön hommiin. Tavoitteena jat-

kossa on kuitenkin pitää sekä tut-

kimus että käytännön ote, koska sil-

lain saa parhaiten kuvaa mistä tässä

kaikessa on kysymys.

Matkan varrel la Borg on ollut

mukana lukuisissa asiantunti jatehtä-

vissä ja monissa käytännön töissä.

Patrik Borg rohkaisee

tutkimaan asioita itse ja

ottamaan rohkeasti kantaa, kun

siltä tuntuu:

- On tärkeätä sanoa mitä mieltä

on, eikä jäädä miettimään mitä

muut murehtivat!
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Halu oppia uutta ja nähdä eri nä-

kökulmia on vienyt ravitsemusasian-

tunti jaksi esimerkiksi fysioterapian

pari in ja lapsettomuusklinikal le. Ny-

kyään urheilulääkäriasema ja syö-

mishäiriökeskus ovat vakiintuneet

vastaanottopaikoiksi.

Eri laisten ravitsemustoimijoi-

den koulutustaustasta ja osaami-

sesta käytyyn keskusteluun Borg ei

suhtaudu kovin vakavasti.

- Ei pidä marista ravintoterapeuttien

tai muiden koulutuksesta, vaan tehdä

omat hommansa mahdoll isimman

hyvin. Minun koulutustaustani on

Viikistä ja Kuopiosta ja hyvin si l lä voi

tehdä ravitsemusasiantunti jan työtä.

Mutta tiedän hyviä tyyppejä muil lakin

taustoi l la ja antaa heidän auttaa

ihmisiä tahoil laan. Kyllä laki pitää

huolen, että julkiseen terveydenhuol-

toon päätyvät vain ravitsemustera-

peutit.

Vaikutuksia yhteiskunnassa

Media sen sijaan ei saa Borgilta

ki itoksia. Jatkuva ravitse-

musasioiden ja eri dieettien yl i-

malkainen käsittely sekoittaa ihmisiä.

- Eihän mediasta mitään iloa ole.

Medial le koko homma on viihdettä ja

kl ikkauksia ja rahantekoa. Ei heidän

intresseissään ole tehdä isossa

mittakaavassa hyödyttävää syömis-

ohjastusta. Totta kai voi ol la yk-

sittäisiä ihmisiä, jotka haluavat tehdä

hyviä juttuja. Se vain on realiteetti .

Eihän ihmiset nytkään erota diipa-

daabaa oikeasta. Sanoisin, että se

on melkein kohtuuton vaatimus. Me-

diassa epäolennaisen ja ristiri itojen

myllytys on niin kovaa. Hyvällä me-

dialukutaidol la voi toki löytää jyvät,

mutta luulen, että se on aika

hankalaa. Media ei ole pitkään ai-

kaan auttanut ihmisiä tässä asiassa.

Ravitsemustietei l i jöiden näky-

vyys voisi parantaa asiaa. Borg kui-

tenkin huomauttaa etteivät kaikki voi

ol la eikä tarvitsekaan olla esil lä

mediassa. Alal la voisi kuitenkin ol la

enemmän eri laisia persoonia.

- Perinteisesti on ajateltu, että

ravitsemustietei l i jät ovat ki lttiä ja hi l-

jaista porukkaa. Ne opiskeli jat, jotka

olivat 20 vuotta sitten kilttejä ja hi l-

jaisia opiskeli joita, ovat nyt ki lttejä,

malti l l isia työntekijöitä. Ei heitä hir-

veästi näy ja näkyvätkin ovat sa-

masta puusta itseni mukaan lukien.

Ei haittaisi vaikka nykyopiskeli joissa

olisi ärhäkämpiäkin persoonia. Kaik-

kia tarvitaan.

Eri ammattikuntien välisen yh-

teistyön Borg kokee hyväksi. Var-

sinkin pienissä työyhteisöissä toimi-

minen on sujunut ongelmattomasti.

Lääkärikunta suhtautuu pääasiassa

myönteisesti ravitsemusasiantunti joi-

den työhön ja osaa olla ottamatta

itsel leen työtä, johon toiset ovat pe-

rehtyneet paremmin.

- Tietoisesti en ole mennyt isompiin

lääkäritaloihin. Täällä on tutut lää-

kärit, ja yhteistyö toimii . Mitä isompiin

taloihin mennään, sitä enemmän

haasteita tulee. Lääkäreistä sinänsä

ei ole kuin hyvää sanottavaa. Ravit-

semuksen suhteen lääkäreil lä on

kaksi vaihtoehtoa: Joko tehdä työtä

täyspäiväisesti ja perehtyä ravitse-

mukseen, tai sitten hyväksyä, että

ravitsemus on niin monimutkainen
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asia, että on turha luul la, että pik-

kuisen sivukorvalla seuraamalla pys-

tyy pysymään kärryi l lä. Puolittaisel la

otteel la asiaa ei voi tehdä.

Muutosten tuulessa

Borg kokee alan avautuneen viimei-

sen kymmenen vuoden aikana. Avoi-

muutta on tul lut l isää, eikä niin tiu-

kasti pitäydytä jossain tietyssä, sovi-

tussa konsensuksessa.

- Kenttä on avautunut. Ei nähdä, että

joku ruokavalio ol isi paras. Valmis-

tumisen jälkeen minäkin luul in, että

tietty ruokavalio ol isi paras. Tutki-

musta ei tarvinnut kauan seurata, et-

tä voi sanoa olevan monta tapaa

tehdä asioita. Esimerkiksi vähähii l i-

hydraattinen ruokavalio on ihan hyvä,

kun pitää huolta, että rasvan laatu on

kunnossa. Kyllähän sen olisi voinut

vaikka varauksella sanoa heti alku-

metrei l lä 1 0 vuotta sitten, si l lä vi it-

teel l istä näyttöä siitä ol i . Ei ni in että

tapellaan ensin vi ivytystaistelua vuo-

sikausia ja sitten kun vasta tosi

hyvää tutkimusnäyttöä on, ni in tode-

taan, että on hyvä rasvat huomioi-

den. Ei oltu ni in avarakatseisia yk-

si löl l isten ruokavalioiden suhteen, ja

se söi pahasti ravitsemustietei l i jöiden

uskottavuutta. Ajatelti in että on

suositeltu ruokavalio, ja pääsään-

töisesti vaihtoehtoruokavalioissa on

jotakin mätää. Asian olisi voinut

nähdä niin, että on suositeltu ruoka-

valio, joka on ihan perusteltu, ja sit-

ten on vaihtoehtoruokavalioita, joissa

on paljon hyvää.

Ajatus syömisestä on moni-

puolistunut nykyyhteiskunnassa. On

huomattu, että on monta yksilöl l istä

tapaa tehdä asioita.

- Ei koskaan pidä luul la olevansa

varmasti oikeassa, mutta miel ipiteitä

pitää olla. Jos mietti i oman opiskelun

lopusta tähän päivään, ni in kyl lä

minäkin ol in hemmetin monessa

asiassa väärässä. Valmistumisen jäl-

keisenä viitenä vuotena tul i muu-

tettua miel ipiteitä aika paljon. Ny-

kyään vähän vähemmän. Ei se tar-

koita, että ol isin vieläkään oikeassa,

mutta ehkä härskeimmät puusilmäi-

syydet ovat tippuneet pois.

Borg on työnsä suhteen tehnyt

tietoisen valinnan. Hän on keskittynyt

erityisesti vain tiettyihin osa-alueisi in

kuten painonhall intaan. Muissa ravit-

semusasioissa, esimerkiksi suolen

ärtyi lyssä, hän lähettää poti laan mie-

luummin aiheeseen perehtyneelle

kol legal le.

- Olen tehnyt selkeän rajauksen, että

seuraan tiettyjä asioita koska kai-

kessa en voi ol la hyvä. Ja siinä mitä

teen haluan olla hyvä. Jos joku asia-

kas tulee vastaanotol le val ittamaan

vatsavaivoja, ni in sanon, että turha

maksaa tästä, mene toisel le, joka on

perehtynyt asiaan.

Uusia haasteita

Väli l lä ravitsemustiede on

myös tuntunut tylsältä. Mielenkiintoi-

simpina asioina Borg pitää nykyään

pieniä yksityiskohtia. Suuret l injat kun

ovat jo selvi l lä.

- Oma dilemma on, että kun ei suu-

rista jutuista saa enää uusia he-

rätyksiä, ni in juttu alkaa mennä

tylsäksi. Toki asiakastyö on aina



1 2

antoisaa, mutta uuden oppiminen on

minul le kaiken suola. Kiinnostavim-

mat jutut ovat nykyään ihan pieniä

asioita. Esimerkiksi tänään aamu-

päiväl lä selvittel in väitettä, että jano

voidaan sekoittaa nälkään. Olen

nähnyt väitteen varmaan sata kertaa.

En kuitenkaan muista ikinä nähneeni

tutkimusta asiasta. Voiko janontun-

netta luul la näläntunteeksi ja syödä

janoon? Käytin aamupäivän tutki-

mukseen ja lopputulos oli , että

näyttää siltä, että si inä on vähän se-

koitettu asioita. Juominen kyllä sam-

muttaa nälkää, mutta se on eri asia

kuin janon sekoittaminen nälkään.

Pointti on, että isosta kuvasta ei

löydy enää hirveästi ratkaisematto-

mia kysymyksiä. Aika hyvin on suuret

kuviot tiedossa. Kiinnostavat jutut

ovat pikkujuttuja.

Uusista kiinnostavista aiheista

esiin nousevat geenit, ja ni iden vai-

kutukset yksilöön. Joskus julkisuu-

dessakin keskustel laan perimän mer-

kityksestä painoon.

- Geenit ovat mielenkiintoinen aihe.

Minuakin kutkuttaa ajatus, että pääs-

täisi in parempaan yksilöl l isyyteen,

mutta se edellyttäisi , että geenitut-

kimuksesta alkaisi pikkuhil jaa tul la

enemmän vastauksia kuin kysy-

myksiä. Ensin odotetti in geenin

selviämistä, ja sitten kun se selvisi ,

odotetti in geenitestejä, ja sitten

epigeneti ikka nosti päätään. Koko

ajan on odotettu jotain, ja koko ajan

aihe on muuttunut vaikeammaksi ja

vaikeammaksi. Geenin vaikutus pai-

noon voi näyttää tosi isolta tai

pieneltä ri ippuen miten tarkastelee.

Eihän sitä lopulta tiedetä. I tse olen

taipuvainen pitämään geenien vai-

kutusta alapaletissa. Voin ol la vää-

rässäkin, mutta käytännön työssä ei

näytä, että geeneil lä ol isi ni in pal jon

vaikutusta. Toisaalta juuri tämän

kaltaisessa aiheessa tutkimus kertoo

asian paremmin.

Suomalaisten tietoisuutta ra-

vitsemuksesta Borg pitää ohkaisena.

Sitkeä valistus on iskostanut ihmis-

ten miel i in mantroja esimerkiksi kas-

visten syönnistä ja kokojyvävil jan

suosimisesta. Asioiden tärkeysjär-

jestys ei kuitenkaan ole niin selvi l lä.

- Ravitsemustietoisuus on väestö-

tasol la pinnal l ista. Tiedetään yleiset

jutut, vaikka että kasvikset ovat

terveell isiä. Oleel l ista ol isi tietää

mitkä jutut ovat tärkeämpiä kuin

toiset ja priorisoida. Ihmisten käsitys

si itä mikä on oleel l ista ja mikä ei, ei

ole kovin hyvä. Esimerkiksi kun

luennoin, kysyn monesti, että mitkä

vaikka tietyistä kymmenestä asiasta

ovat kaksi tärkeintä vaikkapa laih-

dutusta ajatel len? Ei ne ihmiset vaan

tiedä. Ihmisi l lä on pinnall ista tietoa.

Ei osata tehdä olennaisia asioita. Ei

myöskään tunneta syömiskäyttäy-

tymistä. Yritetään li ikaa itsekuria ja

sitten se potkaisee takaisin.

Kysyessäni mitkä vinkit voisi-

vat ol la hyviä alan opiskeli joi l le Borg

menee miettel iääksi. Pitkän mietti-

misen jälkeen hän rohkaisee teke-

mään omat päätökset asioista ja

seisomaan miel ipiteidensä takana.

- Olkaa kiinnostuneita, miettikää uu-

sia juttuja ja tulkaa sen kautta hyviksi

si inä mitä teette. Sitten kun opitte,

olkaa rohkeita ja tehkää omaa hom-

maa. Kun on oma miel ipide, ni in
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tuodaan se esiin. Joko siinä vie asi-

oita hyvään suuntaan tai oppii jos ol i

vielä opittavaa. Ei si inä hirveän mön-

kään voi mennä jos hakee paljon

tietoa ja kehittää siitä ajatuksia ja

oppii l isää. Eikä mitään väliä vaikka

vähän menisi mönkään, si itähän sitä

sitten oppii . Tutkimusta kannattaa

seurata itse akti ivisesti koko ajan,

koska muuten voi tippua pian kär-

ryi ltä.

Tärkeäksi hän näkee myös

rennon otteen alaan. Eri laiset tittel it

ja koulutustaustat eivät hirveästi

ki innosta Borgia. Ei myöskään eri

vaihtoehtodieettejä kannattavien nä-

kyvyys mediassa. Sen sijaan kyky

hymyil lä omalle tekemisel le on tär-

keätä.

- Totta kai me ravitsemustietei l i jät ha-

lutaan tehdä hyvää duunia ja auttaa

ihmisten hyvinvointia. Nämä ovat tär-

keitä teemoja. Mutta si inä vaiheessa,

kun alkaa hyperventi loida siitä, mitä

joku toinen sanoo, ol laan vähän li ian

totisia ja syvällä omassa visiossa.

Kyllä täl le hommalle, ol i sitten oma

tai muiden tekeminen, pitää pystyä

naureskelemaan.
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Oikosulku: Milloin olet opiskellut

lääkäriksi?

Sall i : Olen valmistunut Helsingistä

kymmenen vuotta sitten.

O: Kuinka paljon tuolloin oli ravit-

semustiedettä lääketieteen opin-

tojen yhteydessä?

S: Suoraan sanottuna en ihan muis-

ta. Minul la taisi ol la yksi vapaa-

ehtoinen kurssi. Mutta on ravitse-

mustiedettä ol lut integroituna muihin

kursseihin jonkun verran. Aika vähän

kuitenkin. Asiat opiskelti in el inryh-

mittäin ni in, että esimerkiksi sydän-

sairauksista luetti in yhtä aikaa ana-

tomia, fysiologia, diagnosti ikka, far-

makologia ja muu hoito. El i luul-

tavasti tässä oli myös ravitsemus-

tiedettä hiukan sydänsairauksiin l i i t-

tyen. (Oikosulun tietojen mukaan

tällä hetkellä Helsingin yliopiston

lääketieteellisessä on 7,5 op pa-

kollista ravitsemustiedettä (Ruoan-

sulatus ja ravitsemus -kurssi), sekä

vaihtelevia määriä integroituna mui-

hin kursseihin. Toim. huom.)

O: Onko lääketieteen opinnoissa

saadut ravitsemustiedot riittävät

lääkärin työhön?

S: Lääkärin tehtävä on tehdä

diagnoosi ja hoitaa poti lasta mahdol-

l isimman hyvin. Usein lääkärin osuus

hoidosta painottuu lääkehoitoon,

muut ammattiryhmät käyttävät oman

alansa asiantuntemustaan. Sanoisin

että ravitsemuksen perusasiat ri it-

tävät lääkäri l le aika pitkäl le. Poti lai l la

toiveet ja vaatimukset voivat joskus

olla isommat. Lääkärien tul isi voida

keskittyä ydintehtäväänsä, he eivät

voi ol la ihmisen personal trainereita.

Yleisesti olen sitä mieltä että ravi-

tsemustieteen arvostusta terveyden-

huollossa pitäisi nostaa ja ravitse-

mustiedettä hyödyntää enemmän.

Ravitsemusterapeutteja ja ravitse-

mukseen perehtyneitä lääkäreitä ja

hoitaj ia on l i ian vähän.

O: Mikä olisi lääkärille sopiva mää-

rä ravitsemustieteen osaamista?

S: Se onkin vähän vaikeampi ky-

symys. Nykyäänkin jokainen lääkäri

profi loituu vähän oman kiinnostuksen

mukaan. Täytyy päättää mihin sy-

ventyä enemmän. Siinä ei ole mitään

järkeä, että jokaisen pitäisi osata

kaikki. Kun ajatel laan ravitsemus-

tieteessä tiedettä ja fysiologiaa, esi-

merkiksi epigeneti ikkaa, ja sitä kuin-

ka tieto l isääntyy; näistä lääkärin pi-

täisi tietää jotakin.

Tänä syksynä Viikissä ravitsemustieteen parissa aloitti maisteri-
ohjelmassa kaksi lääkäriä. Oikosulku päätti kysyä miten lääketiede ja
ravitsemustiede yhdistyvät. Lääketieteen lisensiaatti Salli Virta suostui
ystäväll isesti Oikosulun haastatteluun.
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Yhdistelen paljon asioita. Kun hoitaa

poti laita ja kuuntelee oikeasti , yl lät-

tävän usein huomaa että tähänkin

ongelmaan li ittyy ravitsemus. Tähän

tarvitaan kli inistä kokemusta. Jos

katsoo vain tieteen näkökulmasta,

voi moni asia jäädä havaitsematta.

Lääkärin kokemuksesta voi ol la

hyötyä ravitsemustietei l i jöi l le ja toi-

sinpäin. Koen että ravitsemustieteen

opinnoista saan laaja-alaisuutta. Tie-

toa pitää viedä eteenpäin, haluai-

sinkin vaikuttaa ravitsemusasioihin

ennen kaikkea yhteiskunnall isesti .

Mun ajatus ei ole ki lpai l la ravitsemus-

terapeuttien kanssa.

O: Mikä on ollut parasta Viikissä?

S: Epigeneti ikka. Siis olen suoras-

taan hullaantunut! Tein joskus opis-

keluaikana tutkimusjuttuja geenien ja

geeniterapian parissa, siel lä syntyi se

kiinnostus. Nyt yhtäkkiä tarjotaan

mahdoll isuus yhdistää lääketiede, ra-

vitsemus ja geenit. Olen oppinut

viestintää ja odotan oppivani vielä

l isää, erityisesti miten ravitsemuk-

seen li ittyen voi vaikuttaa yhteis-

kunnall isi in asioihin ja kansanravit-

semukseen väestötasolla. Oma nä-

kökulmani on aiemmin ollut pal jon

yksilökeskeisempi. Parasta Viikissä

ovat myös opiskeli jatoverit, olen op-

pinut heiltä todella paljon.

O: Mitä olet ajatellut tehdä tutkin-

non jälkeen?

S: Haluaisin tehdä tutkimustyötä ja

väitöskirjan. Toisaalta jotta opinnoista

ol isi hyötyä täytyisi tietoa pystyä vie-

mään eteenpäin. Haluaisin tulevai-

suudessa kouluttaa lääkäreitä ja ter-

veydenhoitohenkilökuntaa ja kehittää

suomalaista terveydenhuoltoa. Mi-

nul la on tästä paljon ideoita mutta nii-

tä pitää vielä jalostaa. tietyt poti-

lasryhmät ovat minul le lähel lä sy-

däntä. Uskon että minul la on parin

vuoden päästä konkreettinen näke-

mys, mihin opintojen laaja-alaisuutta

kannattaa eniten hyödyntää. viestin-

tätaitoja tarvitsen ainakin l isää.

O: Vapaa sana ravitsemus-

tieteestä?

S: Ravitsemustiede on mielettömän

hauskaa ja mielenkiintoista! Tämä on

intohimo, se on mieletön tunne kun

alat lukea jotain ja saada oival luksia

ja sitten et saa lukemista loppumaan

ja uppoudut vaan. Mielettömän ki-

vaa!
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Fii l is on yhtä hyvä kuin yleensä Oikoksen

juhl ien jälkeen. Tunnelma on hieno,

miehil lä puvut hienoja ja naiset kauniita.

Jo kolmannen kerran peräkkäin.

Mikael Fogelholm, professori

Loistava! Mahtava meininki, ni in kuin

tääl lä on aina ollut. Täällä on kunnia

ol la vieraana. Hyvää jatkoa

Oikokselle ja oikoslaisi l le!

Visa Heinonen, professori

Olen helpottunut, että vuosijuhlat

meni hyvin, ja pysytti in aikataulussa.

Välihäppä oli hyvä, ja jatkot onnistui.

Hyvä fi i l is!

Karol i ina Salminen, isäntä

Aivan mahtava! Tosi

onnell inen tunne! Kaikki

meni aika putkeen.

Hanna Tallberg, emäntä

Tosi hyvä fi i l is jäi kyl lä! Oli kiva nähdä

vähän enemmän noita vanhempiakin

oikoslaisia, ja että i lonen meininki jatkui

ihan il lan loppuun asti!

Pinja Kajavuori, ravi lainen

Oli tosi kivaa! En ole ennen ollut,

ni in ei ol lut mitään odotuksia, mutta

ol i ihan sikakivaa! Ens vuonna

uudestaan!

Katri Lyytikäinen, ravilainen

Helvetin hyvä fi i l is!

Oikos, mahtavat

vuosijuhlat! Kiitos!

Hyvä fi i l is jäi! Ruoka, seura ja puheet ol i

huippuluokkaa! Kai sitä vois sanoa, että

onnistuneet vuosijuhlat ol i , kun il lan

päätteeksi poskil ihaksia särki l i iasta

nauramisesta ja jalkoja l i iasta tanssimisesta!

Hanna Walsh, ravilainen

Ossi Rautalahti , avec

Oikosulku kysyi
vuosijuhlissa:
Mikä fiilis?
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Joulun jälkeen se taas alkaa. Lähes

jokaisel le opiskeli jal le tuttu kesä-

töiden hakurumba pyörähtää käynti in

taas vuoden vaihteessa. Kymmenien

ilmoitusten ja avointen hakemusten

lähettäminen netissä ei välttämättä

tunnu kovin palkitsevalta. Työnhaku

voi tuntua raskaalta niin opiskeli jasta

kuin jo kokeneemmastakin työn-

hakijasta. Mitä jos tänä vuonna teki-

sitkin asiat hieman toisin?

23. tammikuuta 201 4 järjestettävät

Contact Forum -messut tarjoavat

Sinul le ti laisuuden antaa kasvot

CV: l lesi ja päästä juttelemaan

suoraan kasvotusten yritysten HR-

henkilöiden kanssa. Kilpai lu työpai-

koista on kovaa ja työnhaussa on tär-

keää osata oikeasti erottua muista,

eikä jo opiskeluaikaisen verkos-

toitumisen merkitystä voi korostaa

li ikaa. Jos kaipaat vaihtelua hake-

musten täyttämiseen ja työnhaku-

rumbaan, kannattaa poiketa tarkis-

tamaan työnantaj ien tarjonta akatee-

misten opiskeli joiden Contact Forum-

rekrytointimessuilta.

Jos sinul la on kykyä ottaa haasteita

vastaan, sinul la on loputtomasti mah-

doll isuuksia työural lasi. Mieti , mitä

todella haluaisit tehdä tulevai-

suudessa ja tule verkostoitumaan

messuil le. Koulutuksesi ei tarvitse

suoraan määritel lä sitä, mitä haluat

tehdä tulevaisuudessa vaan tärkeintä

on löytää juuri itsel le sopiva työ.

Yritykset palkkaavat monen eri alan

asiantunti joita, joten motivoitunei-

suus sekä innostuneisuus ovat avai-

mia menestymiseen työelämässä.

Jokainen yritys haluaa joukkoonsa

osaavia ja persoonall isia työntekijöitä

ja siksi työnhaussa on tärkeää tuoda

aina parhaat puolensa esiin. Contact

Forum -messuilta on mahdoll ista ha-

kea niin inspiraatiota työelämään

kuin vinkkejä CV:n täyttämiseen.

Vuoden 201 4 messuil la nähdään jäl-

leen mielenkiintoinen yhdistelmä yri-

tyksiä ja julkisorganisaatioita, joiden

joukossa voi ol la juuri Sinua etsivä

työnantaja. Myös työtä opiskeli joi l le

väl ittävistä yrityksistä löytyy muun

muassa Academic Work, Barona ja

Eilakaisla. Monet yritykset hakevat

myös harjoittel i joita sekä gradutoi-

meksiantoja etsiviä opiskeli joita, jo-

ten jos gradun kirjoittaminen on

seuraava haasteesi, kannattaa läh-

teä messuil le juttelemaan mahdoll i-

sesta yhteistyöstä.

Mikäl i et löydä itsel lesi sopivaa

työpaikkaa messuil le osall istuvien

yritysten joukosta, voit aina hakea

ensi vuoden Contact Forum -messu-

toimikuntaan. Kuusihenkinen toimi-

kunta järjestää messut CF-Opis-

kel i jamessut Oy:n hall ituksen avus-

tuksella ja toimikuntaan ovat terve-

tul leita kaikkien yl iopistoalojen opis-

kel i jat. CF-Opiskeli jamessut Oy:n

omistajajärjestöjä ovat AIESEC HY,

AIESEC KY, AIESEC HUT, AIESEC

SHS, KKOY, ELSA Helsinki ry ja

Metsäylioppilaat ry.

Työnhaku on kontakti laj i



Toimikunnassa työskentely on todella

opettavaista ja kannustimena toimii

mukava bonus ansaitusta työstä.

Allekirjoittanut työskentelee jo toista

kautta messuhumun parissa ja voin

sanoa nauttineeni työstäni toimi-

kunnassa todella paljon. Mielestäni

parasta toimikunnassa työskente-

lyssä ovat mahtavat työkaverit ja

ti imissä toimiminen. Vaikka töitä

tehdään ahkerasti ja haasteitakin

osuu matkalle, opettavaisesta työstä

on saanut paljon vinkkejä työural le.

Poikkitieteel l inen ympäristö ja toimi-

ti lat Helsingin keskustassa Kaivopi-

hal la tulevat kaupan päälle.

Mitä sitten haluatkin tehdä tulevai-

suudessa, on tärkeää rakentaa itsesi

näköinen ura. Tule aloittamaan pro-

jektisi Contact Forum- rekrytointi-

messuil la Kaapelitehtaal la 23.1 .201 4.

Hannele Suojanen

Toimikunnan puheenjohtaja






