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Reissuni kohti Indonesian International
Dental Summer Schoolia alkoi HelsinkiVantaan lentokentältä, josta lensin yhdeksi
yöksi ultramoderniin Singaporeen toipumaan
lähes 12:sta tunnin lennostani. Pikaisen
kaupunkiin tutustumisen jälkeen jätin yhden
maailman merkittävimmistä
finanssikeskuksista taakseni ottamalla Aasian
sisäisen reittilennon Indonesiaan Jaavan
saarelle. Määränpäänäni oli Yogyakartan
kaupunki, joka sijaitsee noin 500km maan
pääkaupungista Jakartasta.
Ensimmäisen illan kulttuurishokki
kaupungissa oli valtaisa. Matkani
lentokentältä hotellille taittu hektisen
liikenteen seassa iltapimeässä ja tietenkin
ilman turvavöitä. Hotellilla länsimaalaisen
reissaajan toivotti tervetulleeksi paikallisten
hammaslääketieteen opiskelijoiden lisäksi
kummallisen näköiset ötökät ja seinillä
kiipeilevät liskot. Pohjoinen Suomi oli
selkeästi jäänyt kauas taakse.
Virallinen ohjelma alkoi seuraavana päivänä,
kun Euroopasta, Lähi-Idästä, Intiasta ja
Afrikasta saapuneiden kanssaopiskelijoiden
kanssa suuntasimme Universitas
Muhammadiyah Yogyakartan kampukselle ja
sairaalalle tutustumaan tiloihin ja tulevaan
2,5 viikon ohjelmaan. Kyseisellä yliopistolla
sijaitsee yksi Indonesian parhaista
hammaslääketieteen laitoksista, joka on
vastuussa International Dental Summer
Schoolin järjestämisestä jo yhdeksättä vuotta
peräkkäin.

Sairaalan ja opetusklinikan hygieniataso oli
yllättävän puutteellinen näin länsimaisiin
sairaaloihin tottuneelle. Onneksi olimme
varautuneet reissuun omilla
käsidesivarastoilla. Vessanakin toimi lattiassa
oleva reikä, joka piti lopuksi vielä itse
huuhtoa ämpärissä olevalla vedellä.
Alkujärkytyksen jälkeen päivät Indonesiassa
alkoivat kuitenkin rullaamaan ja nautin
reissun joka hetkestä! Ötököistä ei jaksanut
enää välittää, paitsi levittämällä
hyttysmyrkkyä aamuin illoin, liskoista tuli
hyttysiä syöviä ystäviämme ja vessassakin
kykkimisestä tuli arkipäiväistä.
Päivittäinen ohjelmamme oli jaettu
”educational- ja uneducational
programmeihin” sekä vapaa-aikaan.
Educational programmit koostuivat
luennoista, tutoriaaleista, skills labharjoittelusta, avustamisesta ja vierailuista.
Opiskelu oli rentoa ja niin erilaista kuin
Suomessa, että se tuntui varsin mielekkäältä,
vaikka kyseessä olikin oma kesälomani.
Vapaa-ajan aktiviteetit olivat yhtä lailla
järjestävän tahon osalta viimeisen päälle
mietittyjä.
Luennot käsittelivät mm. akupunktiota,
yrttilääketiedettä sekä yleistä
terveydenhuollon järjestelmää Indonesiassa.
Luentoja tuki lisäksi käytännönharjoittelu,
jossa muun muassa tökkäsin itseäni
akupunktioneulalla käteen, hörpin yrttijuomia
ja kävin punnitsemassa vauvoja ja lapsia
henkseleistä paikallisessa neuvolassa.

Lisäksi opettelimme skills labeissä ART(Atraumatic Restorative Treatment) sekä 3
Mix-tekniikoita köyhien olojen paikkaus- ja
endodonttista hoitoa varten. Pääsimme myös
pyörimään opetusklinikalle, jossa paikalliset
oppilaat tekivät samoja toimenpiteitä, kun me
omissa kotimaissamme. Eroavaisuuksia
toimintatapojen välillä tietenkin oli, mutta
resursseihin nähden klinikan toiminta näytti
mielestäni järkevältä. Rahaa kofferdamin tai
monen muun asian käyttöön ei ollut ja
opiskelijoiden tuli itse hankkia jopa omat
potilaansa. Mikäli potilaalla ei ollut varaa
hoitoon, hoito maksettiin opiskelijan omasta
rahapussista. Koulupäivät olivat maanantaista
lauantaihin ja kesälomaakin vain muutama
viikko.
Vierailimme klinikan lisäksi paikallisessa
terveyskeskuksessa sekä alakoulussa, jossa
puhuimme ehkäisevästä suunterveydestä
opettelemallamme alkeellisella indonesian
kielellä. Leikimme lasten kanssa myös leikkejä
ja pesimme lopuksi yhdessä vielä hapaat.
Vastavuoroisesti lapset opettivat meitä
soittamaan paikallisia instrumentteja.
Tutustuimme myös erityislasten hoitoon ja
pääsimme avustamaan toimenpiteissä
erityislasten koululle rakennettuun
parakkiklinikkaan. Hoidimme yhdessä
yliopiston Dental rescue-tiimin kanssa lapsia
liikuntasalissa ilman unittia katto- ja
taskulamppujen valossa. Lasten suissa näkyi
paljon karieksen aikaansaamia jäännösjuuria,
joita opiskelijat poistivat pintapuudutuksella
ilman imua tai vettä. Kaikesta huolimatta
lapsipotilaat olivat äärettömän reippaita ja
toimenpiteet saatiin suoritettua loppuun
välineiden vähäisyydestä huolimatta.
Pääkaupunki Jakartasta oli lennätetty
poliisihammaslääkäri sekä
oikeushammaslääkäri pitämään meille luentoa
ammateistaan.

Indonesia sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaaksi
kutsutulla alueella, joten luonnonkatastrofit
ovat suhteellisen yleisiä ja siksi
uhrientunnistuskin on maassa huipputasoa
valitettavan usein tapahtuvien
onnettomuuksien myötä.
Luennoitsijamme joutuivatkin todennäköisesti
töihin vain muutamaia päiviä luentomme
jälkeen, kun Lombokin saarella tapahtui
voimakas maanjäristys, jossa uhriluvut
nousivat satoihin. Meidän saarellamme maa ei
onneksi tärissyt ja pääsimme jatkamaan
ohjelmaa lähes muutoksetta. Suunniteltu
jeeppiajelu lähistöllä sijaitsevalle yhdelle
Indonesian aktiivisimmista tulivuorista oli
peruutettu jo aikaisemmin purkautumisriskin
vuoksi. Sen sijaan suuntasimmekin Intian
valtameren rannalle ihastelemaan
auringonlaskua riisipeltojen ja hiekkadyynien
seassa kiertäneen jeeppikierroksen jälkeen.
Jeeppiajelun lisäksi koimme muun muassa
koskenlaskua, jonka aikana hyppäsimme
veneestä koskeen uimaan ja syömään
kookospähkinöitä. Telttailimme Mount
Purballa, jonka rinteeltä heräsimme aamu
kahdelta vaeltamaan säkkipimeässä
taskulamppujen valossa kohti huippua
ihastelemaan auringonnousua yhdessä vuorella
asuvien apinoiden kanssa. Vierailimme lisäksi
kahdessa UNESCO:n
maailmanperintökohteessa: Pramabanin
hindutemppelissä sekä Borobudurissa, joka on
yksi maailman suurimmista buddhalaisista
temppeleistä. Ajoimme pimenevässä illassa
valaistuilla polkuautoilla Alun Alunissa,
teimme omat hopeakorut
hopeakäsityötehtaalla, maalasimme viuhkat ja
rakensimme linnunpelättimet riisipellon
reunalle, vierailimme sulttaanin vesipalatsilla,
uimme vesipuistossa ja ajoimme ympäri
Yoguakartan kaupunkia moottoripyörien
selässä. Kansainvälisessä illassa keitin
riisipuuroa ja tarjosin salmiakkia sekä
piparkakkuja Suomesta. Illan aikana maistelin
myös yhdeksän muun osallistujamaan ruokia
sekä tutustuin heidän kulttuureihinsa
erilaisten esitysten myötä. Vapaa-ajalla uimme
hotellin uima-altaassa, kävimme porukalla
syömässä, istuimme iltaa ja pyörimme
kaupungilla erinäisissä kaupoissa sekä
kojuissa.
Paitsi, että tutustuin reissun aikana Indonesian
kulttuuriin ja hammashoitoon, sain myös
ystäviä ja kollegiota ympäri maailmaa.
Kohdemaan lisäksi pääsin tutustumaan
Alankomaiden, Jordanian, Italian, Intian,
Slovakian, Algerian, Tšekkien ja Pakistanin
kulttuureihin sekä kyseisten maiden
hammaslääketieteen opetukseen.

Kesästäni Indonesiassa tuli ikimuistoinen
enkä kadu hetkeäkään päätöstäni lähteä
seikkailulle! Yogyakarta ja ihmiset siellä
varastivat palan sydäntäni ja herättivät
minussa kasvavan kiinnostuksen
globaalia suunterveyttä kohtaan. Tulen
varmasti muistelemaan reissua yhtä
lämmöllä kuin Indonesian aurinkoa
marraskuisessa Suomessa. Voinkin
lämpimästi suositella Iternational Dental
Summer Schoolia kaikille joista löytyy
vähänkin seikkailumieltä! Kuten
viimeinen luennoitsijamme sanoi: ”Mieli
on kuin laskuvarjo ja se toimii vain, kun
sen on avoinna.” Palasin reissusta
Suomeen kiitollisena siitä, että
maailmankuvani oli laajentunut ja olin
saanut mahdollisuuden tutustua ihaniin
ihmisiin ja hammaslääkärin ammattiin
ympäri maailmaa!
Aurinkoisin Indo-terkuin,
HLK Anniina Kyöttinen

