IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015

Kevättalvella 2015 aloitimme vaihto-opiskelupaikan hakuprosessin valmistelun. Pohdimme
perusteellisesti mihin maahan haluamme matkustaa ja missä maassa voisimme oppia
mahdollisimman paljon. Lopulta Intia valikoitui kohteeksi, sillä siellä meidän oli mahdollista päästä
tekemään myös potilastyötä. Myös tämän ison ja monipuolisen maan mahdollisuudet matkusteluun
tuntuivat houkuttelevilta. Hakemusten täyttäminen sujui pääosin mallikkaasti, toki välillä vaadittiin
kärsivällisyyttä selvittää tulkintaeroja intialaisten kollegojen kanssa. Asiat järjestyivät hyvin ja lähtö
tulisi tapahtumaan toukokuun lopulla.

Alun perin suunnitelmana oli opiskella yliopistolla ensin kolme viikkoa, ja matkustella sen jälkeen
kaksi viikkoa. Tätä suunnitelmaa onnistuimme kuitenkin lähdön kynnyksellä vielä muuttamaan.
Monsuunisateiden lähestyessä halusimmekin ensin suunnata Goan rannikolle surffaamaan ja
nauttimaan rantaelämästä ennen sadekautta. Saavuimme pitkähkön lentomatkan jälkeen 30.5.2015
Mumbaihin, missä tutustuimme kaupunkiin parin päivän ajan ja kiertelimme Slum Dog Millionaren
kuvauksistakin tutuilla slummialueilla.

Tämän jälkeen hyppäsimme ensimmäistä kertaa intialaiseen junaan. Juna vei meidät Mumbaista
rannikkoa pitkin etelään Goan hiekkarannoille asti. Siellä pääsimme nauttimaan mm. surffaamisesta
ja edullisesta mutta maittavasta Goalaisesta ruoasta. Vuokraskoottereilla pääsimme etsimään toinen
toistaan parempia rantoja. Turisteista ei näkynyt jälkeäkään, sillä sadekausi oli juuri alkamassa.
Meidän onneksemme monsuunit kuitenkin myöhästyivät lopulta lähes kahdella viikolla.

Seuraavaksi meidän oli matkustettava 27 tuntia junalla vaihtokaupunkiimme, Bhopaliin, KeskiIntiaan. Emme onnistuneet saamaan lippuja, jotka olisivat sisältäneet istumapaikat makuupaikoista
puhumattakaan. Onneksi ystävälliset intialaiset tarjosivat meille heidän omia paikkojaan ja
matkamme sujui loppujen lopuksi mukavasti vaikkakin se oli samalla melkoinen kokemus huonon
hygienian ja todella tulisen ruoan kanssa!

Bhopalissa vietimme kolme viikkoa vaihdossa yksityisessä hammaslääketieteen oppilaitoksessa,
Rishiraj Dental Collegessa. Eri oppiaineiden klinikat olivat siellä erillisinä “osastoina”.
Tutustuimme jokaisen oppinaineen klinikkaan 1-3 päivän ajan riippuen omista kiinnostuksen
kohteistamme. Pääsimme mm. seuraamaan muutamia mielenkiintoisia leikkauksia leukamurtuman
korjausleikkauksesta,läppäleikkauksesta ja juurenpään resektiosta. Lisäksi pääsimme itse tekemään
paikkauksia, ekstraktioita ja juurihoitoja potilailla, jotka oppilaitoksen opiskelijat olivat
luovuttaneet meille. Olemme näille opiskelijoille kiitollisuuden velassa! Vaihdon lopuksi
valmistelimme powerpoint- esityksen laitokselle matkastamme Intiassa ja ajastamme Rishiraj
Dental Collegessa. Lisäksi kerroimme heille Suomesta, Turun hammaslääketieteen laitoksesta,
opiskelusta Suomessa ja kannustimme opiskelijoita seuraamaan esimerkkiämme ja lähtemään
IADS-vaihtoon. Vapaa-ajallamme tutustuimme paikallisiin opiskelijoihin käymällä elokuvissa ja
pelaamalla heidän kanssa Intian kansallispeliä krikettiä.

Bhopalin ajan jälkeen otimme lyhyen junamatkan Agraan, jossa sijaitsee kuuluisa Taj Mahalin
temppeli. Taj Mahal oli kaiken ennakkohehkutuksen arvoinen. Vietimme kaupungissa yhden päivän
kierrellen monissa nähtävyyksissä kuumana kesäpäivänä.

Seuraavaksi suuntasimme Agrasta junalla jälleen eteenpäin Delhiin, josta lentomme Himalajalle,
Lehiin lähtisi. Lento oli nopea pienellä suihkukoneella ja laskeutuminen vuorten keskelle
pilviverhon läpi oli unohtumaton kokemus. Lehissä vietimme muutaman päivän totutellen
vuoristoilmastoon, tutustuen tunnelmallisiin munkkiluostareihin, ja vieraillen uskomattoman
kauniissa paikoissa kuten Pangong lakella lähellä Kiinan rajaa. Matkamme Lehistä takaisin Delhiin
kulki teitä pitkin Sarchun Adventure campin ja Manalin kauniin kaupungin kautta, missä
kokeilimme mm. koskenlaskua.

Delhin metropolissa vietimme vielä pari yötä ennen lentoamme Zurichin kautta takaisin Suomeen.
Aikamme kului ostaen viimeisiä matkamuistoja, tutustuen paikallisiin temppeleihin ja
tunnelmoiden viimeisiä hetkiämme Intiassa.

Intian kansallinen yhteyshenkilö ja paikalliset yhteyshenkilömme Mumbaissa ja Bhopalissa
auttoivat meitä suuresti matkamme järjestelyissä ja mahdollistivat sen onnistumisen! Suomen
IADS- agentti Kaisa oli myös suurena apuna matkamme alkujärjestelyissä.

Kiitos!

-Henri Ailio ja Jussi Parkkinen

