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IADS puolivuosittainen kokous alkoi itselläni 
hieman varsinaista kongressia aiemmin 
lennoista johtuen ja ensimmäisen yön 
vietinkin järjestäjäyliopiston, Near East 
Universityn, omassa hotellissa. Kyseessä oli 
yksityisyliopisto, joten puitteet olivat sen 
mukaiset. Opiskelijat maksavat vuodessa 
isoja summia opiskellaakseen kyseisessä 
yliopistossa, joten vaikka Suomessa meillä ei 
olekaan hienoa hotellia yliopiston yhteydessä, 
arvostus ilmaista korkeakoulutusta kohtaan 
kasvoi mielessäni jälleen. Ensimmäisenä 
iltana kävimme syömässä ulkona ja pääsin 
tutustumaan IADS:n hallituslaisiin, koska 
myös he olivat tulleet aiemmin paikalle.	 

Varsinainen kongressi alkoi maanantaina 12.3. Silloin tutustuin kongressin muihin osallistujiin, joita 
oli yhteensä 70 ulkomailta ja 50 Pohjois-Kyprokselta. Illalla meillä oli avajaisseremonia 
automuseossa. Paikka oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja kekseliäs tällaista juhlaa varten. 
Yliopiston dekaani, IADS:n presidentti ja  järjestäjäyliopiston päävastuussa oleva opiskelijat pitivät 
puheet. Olin jo ehtinyt tutustua esimerkiksi venäläiseen, egyptiläiseen, iranilaiseen, 
marokkolaiseen, ranskalaiseen ja romanialaisiin ja tietenkin pohjoiskyproslaisiin osallistujiin. 
Matkan aikana opin paljon uutta eri kulttuureista ja uskonnoista.  

Seuraavat kaksi päivää 13.-14.3. oli IADS:n yleiskokous. Siellä 
keskusteltiin IADS:n tapahtumista ja tulevaisuudesta. Lisäksi 
äänestettiin uusien jäsenmaiden ottamisesta IADS:ään, ja jäsenyyden 
saivat esimerkiksi Liettua ja useampi Afrikan maa. Myös IADS:n 
nettisivujen vaihtoportaalia ollaan kehittämässä ja siitä saimme infoa 
kokouksessa. Keskiviikkona 14.3. meillä oli kokouksen lopuksi vielä 
pienryhmätyöskentely eri aiheisiin liittyen. Itse menin varainkeruu-
keskusteluryhmään. Opin yleiskokouksen aikana paljon uutta 
esimerkiksi IADS:stä, vaihdoista ja muista tapahtumista ja 
vaikutusmahdollisuuksista.		

 

14.-15.3. oli kansainvälisiä ja pohjoiskyproslaisia luennoitsijoita puhumassa. Osallistuin esimerkiksi 
hollantilaisen tutkijan ja professorin, Bruno G. Loosin luennolle, joka käsitteli parodontiitin ja 
diabeteksen sekä muiden yleissairauksien yhteyttä. Lisäksi olin luennoilla ennaltaehkäisevästä 
hammashoidosta, suu- ja leukakirurgian uusimmista ja tulevaisuuden mahdollisista apukeinoista ja 
-välineistä ja minimaalisesti invasiivisesta hammashoidosta. Luentojen aiheet olivat ajankohtaisia 
ja puhujat olivat hyviä esiintyjiä, joita oli helppo kuunnella. Erityismainintana täytyy kertoa, että 



havaitsin myös, että saamani lastenhammaslääketieteen opetus on ollut Suomessa tasokasta. 
Itselleni luennolla esitetyt asiat olivat tuttuja, mutta suurimmalle osalle kuuntelijoista ne olivat täysin 
vieraita ja kysymyksiä tuli paljon esimerkiksi teräskruunujen käytöstä. 

15.3. osallistuin aamupäivällä lisäksi ”Dental Olympics”-tapahtumaan. Olimme kolmen hengen 
joukkueissa ja kanssani kisaan osallistui venäläinen tyttö ja egyptiläinen poika. Tehtäviä meillä oli 
neljä. Ensimmäinen oli radiologisten case:ien ratkominen kuvien perusteella. Kuvat olivat 
mielestäni haastavia, emmekä tienneet vastauksia moniinkaan niistä. Muut tehtävät olivat 
yksilötehtäviä, eli jokainen teki yhden niistä. Ne olivat suturointi nakkiin, ortodontisen langan 
taivutus esimerkin mukaisesti ja hampaan veistäminen vahasta (tosin se taisi olla saippuaa). Kisa 
oli todella hauska ja siinä pääsi myös vähän harjoittelemaan kädentaitoja! Voittaja sai UK-
merkkiset luupit, mutta ikävä kyllä emme aivan yltäneet voittoon. J 

 

 

 

 

 

 

Kongressissa oli paljon myös iltaohjelmaa. Yhtenä iltana kävimme syömässä perinteisessä 
pohjoiskyproslaisessa ravintolassa. Tunnelma oli ihana, ruoka hyvää ja tarjoilijoillakin oli perinteiset 
puvut päällä. Kongressin viimeisenä iltana oli gaala, jossa saimme kolmen ruokalajin illallisen ja 
Dental Olympicsin voittajat julkaistiin. 

Postkongressin aikana meitä oli pienempi porukka jäljellä, joten tutustuin silloin taas uusiin ihmisiin 
paremmin. Kiertelimme kumpanakin päivänä Pohjois-Kyprosta minibussilla. Lisäksi meillä oli aivan 
ihana eläkeikäinen naisopas, joka kertoi elävästi Kyproksen historiasta, poliittisesta tilanteesta ja 
kulttuurista. Kävimme esimerkiksi Girnen luostarissa 
ja satamassa sekä seuraavana päivänä Lefkosassa 
eli pääkaupungissa, jonka keskellä kulkee ns. ”green 
line”, joka jakaa kaupungin ja koko saaren kahtia. 
Kypros on todella kaunis saari, jota suosittelisin 
kaikille myös lomakohteeksi.  

Viimeisen illan vietimme laulaen karaokea yhdessä 
jäljellä olevien hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa. 
Se oli hyvä lopetus aivan mahtavalle viikolle, jonka 
aikana sain paljon uusia hammaslääkiskavereita 
ympäri maailmaa, opin uutta ja sain inspiraatiota. 
Ensi vuoden MidYearMeeting järjestetään 
Ranskassa, Strasbourigssa ja tämän kokemuksen 
perusteella aion ehdottomasti lähteä myös sinne ja 
suositella tapahtumaa kaikille! 

 


