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MDS on yleishyödyllinen, sitoutumaton Yliopiston Farmasiakunnan
äänenkannattaja, joka on perustettu vuonna 1901. Vuonna 2020 ilmestyy lehden 109. vuosikerta. MDS:n kaikki tuotot käytetään toimitus-,
julkaisu-, ja jakelukustannuksiin, sekä Yliopiston Farmasiakunnan
toiminnan tukemiseen.
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Pääkirjoitus

On vuoden viimeisen lehden
aika. Tämä on ollut erilainen
vuosi monella tavoin, ja nyt
tuntuukin jo hyvältä alkaa
kääntää katsetta kohti tulevaa. Ensi vuosi alkaa varmasti
monella tapaa niin kuin tämä
vuosi päättyy: etäopinnot ja
jatkuvat ja sosiaalista välimatkaa on pidettävä jatkossakin. Rokotukset alkavat
joiltain osin jo vuoden alussa,
mutta opiskelijat ovat varmasti viimeisenä jonossa niitä
saamaan, tämä tauti kun ei
varsinaisesti suurinta osaa
meistä uhkaa.
Toivottavasti kesään mennessä päästään jo takaisin tapaamaan kavereita ja perhettä
normaalisti, mutta toisaalta
uskon, että koko ensi vuosi menee tavalla tai toisella
vielä tämän vuoden tyyliin;
kesäfestareista on oman
ennustukseni mukaan turha
haaveilla.
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Tätä kirjoittaessa on samaan
aikaan jonkin verran, taas
kerran, käyty keskustelua
opiskelukulttuurin syrjivistä käyttäytymismalleista ja
jopa naisvihasta. Ehkä näissä
keskusteluissa on ollut eniten
esimerkkejä teekkarikulttuurista, mutta farmasiallakaan
ei olla ihan puhtaita tämän
asian suhteen.
Menneinä vuosina vaikkapa
isännän suunnistuksessa ja
tappisuunnistuksessa on ollut
vähintäänkin kyseenlaisia
’suoritustapoja’ jotka nyt eivät ole liittyneet enää millään
tavalla hauskanpitoon tai ryhmäytymiseen. Onneksi parina
viime vuotena meininki on
huomattavasti siistiytynyt, sii-

tä suuri kiitos uusille isännille,
isännistölle ja muille virkailijoille, että ovat ottaneet asian
ja palautteet tosissaan. Häirintäyhdyshenkilön nimeäminen jokaiseen tapahtumaan,
on myös erittäin tärkeä askel
eteenpäin.
Sitsilaulujakin on jo monissa järjestöissä käyty läpi, ja
asiasta keskustelu ei haittaisi
meitäkään, vaikka toki sitsilaulujen ollessa kyseessä on
ymmärrettävä omalla
tavallaan myös niiden esityskonteksti. Sitä en silti kiistä,
ettemmekö löytäisi niistä
siistittävää, mutta asiasta on
keskusteltava isolla porukalla,
ja periaatteena ABI (assume
best intent, oleta aina hyvää
tarkoitusta), tosi hyvä periaate muuten kaikkeen keskusteluun, vähentää kummasti
väärinkäsityksiä!

Maailmallakin tapahtuu muutoksia, ja nykyinen tilanne
on tarjonnut meidän päättäjillemme mahdollisuuksia
vaikuttaa jokaisen elämään
enemmän kuin koskaan aiemmin. Vaikka asiantuntijoita
on kuunneltava ja jotkin asiat
ovat välttämättömiä tartuntatautien hillitsemisessä,
meidän jokaisen vastuulla on
myös pitää silmällä sitä, mitä
muutoksia tämän tilanteen
varjolla viedään läpi.
On selvästi nähtävillä, että
erityisesti talouspolitiikassa
ajetaan nyt suuria muutoksia
koronan varjossa, ja näiden
demokraattisuudesta saa olla
huolissaan, kun vauhti on niin
kova. Toisaalta poliitikkojen
tehtävänä on tehdä rajoittavat päätökset ja kantaa niistä
sitten vastuu; suosituksilla
voi vedota ihmisiin, mutta
sitten ei pidä ihmetellä eikä
tuomita, jos kaikki eivät niitä
noudata. Mielestäni on esimerkiksi kummallista vaatia
julkisesti suositusten perusteella, että yksityiset liikuntapaikat suljettaisiin, kun päättäjillä ei kuitenkaan ole sitten
halua tai kykyä tehdä päätöksiä asiasta.
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The Big Orange hävisi näillä
näkymin Yhdysvaltain presidentinvaalit, mutta lammikon
takana ei tule mikään nopeasti muuttumaan sen takia,
ja siitä ei pidä yllättyä. Kiina
teki suuren lupauksen hiilineutraaliudesta 2050 mennessä, mikä nostaa ainakin
minun uskoani ihmiskunnan
tulevaisuuteen, sillä lopulta
me täällä Suomessa emme
voi määräämme enempää
tehdä.
Itse inspiroiduin taas kuunnellessani oman osaamisen
sanoittamisesta tutkintonimikkeiden ulkopuolella, kuinka tulevaisuudessa samalla
kun olemme ylpeitä farmasian
osaamisesta, kannattaa meidän määritellä itsemme myös
laajemmin; minkälaisia olemme työssämme ja mitä tuomme lisää työyhteisöön.
Poukkoileva teksti taas kerran, mutta asioista kannattaa mielestäni ottaa selvää
laaja-alaisesti, sillä kaikki
vaikuttaa kaikkeen. Yleisammattilaisia myös arvostetaan
työelämässä, joten kannattaa harrastaa ja olla mukana
vapaaehtoistoiminnassa oman
jaksamisen mukaan.
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Minä kiitän tästä vuodesta
päätoimittajana, ja lehti tulee
varmasti olemaan hyvissä käsissä jatkossakin, tulevaisuus
on kirkas, pilvipeite väistyy
aina lopulta.

Päätoimittaja 2020
Joonatan Haapalainen

Kirjasuosituksena tästä oman
osaamisen sanoittamisesta
annan Perttu Pölösen
Tulevaisuuden identiteetit, tai
jonkinlaisena tiivistelmänä
käy myös Futucast-podcastin
jakso, jossa hän on vieraana.
Melkein samanikäinen kaveri
kuin minä ja kirjoittanut jo
useamman kirjan, suosittelen
tutustumaan.
- Päätoimittaja

YFK:n historian ensimmäiset
etäsitsit
Tänä syksynä on sitsejä
yritetty järjestää useita
kertoja, mutta kaikki on
jossain vaiheessa jouduttu
perumaan. Sitsihammasta
kolottaa niin vanhoilla konkareilla, kuin uusilla opiskelijoilla, jotka eivät ole päässeet
sitsaamaan vielä kertaakaan.
Korvaushoitoa tarjoamaan
muutama innokas alkoi
järjestämään historiallisia
etäsitsejä, jollaisia ei ole
YFK:n historiassa järjestetty
vielä kertaakaan.

jatkuu sivulla 26

Samalla ilmoittautumisella
hoidettiin haalarien jako
Tapeille, joten järjestelyt
alkoivatkin siirtämällä haalarilaatikot Viikistä Sörnäisiin

9

YFK:n hallitus vuodelle
2021 on valittu!
18.11.2020 pidetyssä vaalikokouksessa valittiin Yliopiston
farmasiakunnan hallitus ja virkailijat vuodelle 2021. Yli viisi ja
puolituntiseksi venähtäneen kokouksen jälkeen valittiin ensi
vuodelle seuraava kokoonpano:

Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Talousvaliokunnan pj:
Yrityssuhdevaliokunnan pj:
Yhteiskuntasuhde- ja
tapahtumavaliokunnan pj:
Vuokraustoimintakoordinaattori:
Tila- ja ympäristövastaava:
Ulkoasiainvaliokunnan pj:
MDS:n päätoimittaja:
Koulutuspoliitisen valiokunnan
puheenjohtaja:
Tiedottaja:
Isäntä:
Emäntä:
Juhlavaliokunnan pj:
Tappi- ja alumnikapteeni:
Kulttuurivastaava:
Terveys- ja hyvinvointivaliokunnan pj:
Kerho- ja liikuntavastaava:
Teemailtavastaava:
Kioskivaliokunnan pj:
Ylioppilaskuntavastaava:
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Joonatan Haapalainen
Nella Laurikkala
Rasmus Huotari
Aleksi Kallio
Lauri Rentto
Aarni Pyy
Ella Anttolainen
Suvi Karumo
Kalle Manninen
Aukusti Alanko
Noora Jansson
Tommi Puisto
Veera Lanu
Anette Amonsen
Noora Häyrinen
Anniina Kuitunen
Heljä Mäkinen
Jasper Paalanen
Tyyra Jero
Nelli Niskanen
Sanne Keskimäki

Tämän lisäksi valittiin inspehtorina jatkamaan,
poikkeuksellisesti vain
yhdeksi vuodeksi, professori
Marjo Yliperttula. Kuraattorin
vaalia ei tänä vuonna järjestetty, vaan kaksivuotiskauttaan jatkaa Tuomas
Puumalainen.
Vaalikokous päädyttiin lopulta
järjestämään hybridimallilla, niin että kokoukseen oli
mahdollista osallistua paikan
päällä Sipi Siintolan salissa
Viikin Biokeskuksessa. Lisäksi
oli järjestetty mahdollisuus
osallistua Zoomin välityksellä
turvallisesti kotisohvalta
käsin, ja tätä jäsenistö käyttikin ilahduttavissa määrin
hyväkseen.
Paikan päällä osallistujille
tilaisuudesta pyrittiin tekemään mahdollisimman

turvallinen, valitsemalla käyttöömme paikkamäärältään
reilusti ylikokoinen sali, jotta
turvavälit voitiin varmistaa.
Lisäksi Farmasiakunta tarjosi
kaikille osallistujille maskit
sekä käsien desinfiontimahdollisuuksia. Tästä erityinen
kiitos yliopiston henkilökunnalle, että saimme järjestää
vaalikokouksen yliopiston
tiloissa.
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Itse vaalit näyttivät sen, että
YFK:n toiminta kiinnostaa ja
on houkuttelevaa tämän vuoden haasteista huolimatta. Jo
heti puheenjohtajan vaalissa
meillä oli neljä ehdokasta,
ja tasaisessa vaalissa käytiin
lopulta kolme äänestyskierrosta, ennen kuin valinta oli Puheenjohtajaehdokkaat vasemmalta oikealle:
Lauri Rentto, Kalle Manninen, Joonatan
selvä.
Haapalainen, Karri Aalto

Jopa poikkeuksellisesti jäsenistö pääsi äänestämään
melkein jokaista virkailijaa
valittaessa, eniten ehdokkaita
oli Terveys- ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajaksi,
johon oli uskomattomat 7
hakijaa. T
 ästä voidaan todeta
että demokraattinen päätöksenteko toimii tällä hetkellä
hyvin Farmasiakunnassa, ja
uuden hallituksen toimijoilla
on kaikilla vahva mandaatti
toimia tehtävissään.
2021 hallituksessa on
ilahduttavasti edustajia kaikilta vuosikursseilta, syksyllä

aloittaneita tappeja saatiin
mukaan kolme, ja hallitustoiminnan ensikertalaisia on
mukana seitsemän. Uusia toimijoita olisi ehkä voinut olla
enemmänkin, mutta toisaalta
poikkeuksellisen vuoden jälkeen toiminnan jatkuvuus voi
vaatia sen, että suuri osa on
jo kokeneita järjestötoimijoita. Joka tapauksessa voimme
olla taas luottavaisin mielin
siitä, että Farmasiakunta on
hyvissä käsissä jälleen vuoden eteenpäin.


Noora Jansson &
Joonatan Haapalainen

Terveys- ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajan
vaali, johon kokouksessa
ilmoittautui 7 ehdokasta
(kaksi heistä etänä). Virkaan
valittiin Heljä Mäkinen
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Farmasian opetusta koskevasta
lainsäädännöstä Suomessa
ennen itsenäistymisen aikaa
Viimeisimpiä, ilahduttavia,

uutisia alallamme on ollut
tieto, että myös proviisorin
tutkinnon suorittaneet voivat
osallistua maisteripromootioon. Helsingin ainejärjestömme on tämänhetkisen tiedon mukaan perustettu
1888 ja on täten Suomen
toiseksi vanhin ainejärjestö
Promootio vuonna 1960, Ensio Ilmonen (PD)
maassamme.
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, vanhalla nimeltään Jumaluusoppineiden
ylioppilastiedekunta, perustettiin jo 1852. Samana vuonna, osana Suomen
venäläistämisyrityksiä oli
myös ylioppilaiden toiminnan
valvonnan kiristäminen.
Vanhat osakunnat lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin vuoden 1853 alussa
tiedekuntakohtaiset yhdistykset. Osakuntien uudelleenperustaminen sallittiin jo
1860-luvulla, ja muiden
tiedekuntayhdistysten toiminta hiipui. Teologinen tiedekuntayhdistys sen sijaan jatkoi
aktiivista toimintaansa. Tähän
vaikutti varmasti opiskelija-

elämälle tyypillinen satunnaisesti esiintyvä vallaton käytös, johon saattoi liittyä myös
väkijuomien nauttimista.
YFK:n perustamiseen ja
hengissä pysymiseen vaikutti
paljolti se, että osakuntiin
liittyminen ei ollut mahdollista, jos ei ollut suorittanut
ylioppilastutkintoa. Koska
farmasian opiskelijoilta ei
ylioppilastutkintoa vaadittu
ja monelta se puuttui, alamme opiskelijoiden toiminta
keskittyi oman ainejärjestön
toimintaan.
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Vuonna 1997 juhlittiin
näkyvähkösti ensimmäisen
farmasian opetusasetuksen
100-vuotista olemassaoloa.
Syytä on kuitenkin muistaa,
että apteekkeja ja apteekkareja oli Suomessa ollut
1600-luvulta alkaen kuin
myös alaa ja sen opetusta koskevaa lainsäädäntöä.
1600-luvulla alkoi Suomessa
moni asia kehittyä.
Edellisessä kirjoitelmassani kerroin Turun akatemian
synnystä ja kirjanpainannan
alkamisesta Suomessa. Suomeen saatiin ensimmäiset
apteekit myös 1600-luvulla
Turkuun ja Viipuriin.
Kuningas Kaarle XI lokakuussa 1688 Collegium
Medicumille määrittelemissä
privilegioissa (Kongl. Maj:ts
Nådigsta Privilegier för
Collegium Medicum, Stockholm den 30 Octobris 1688)
Tukholman kaupunkifarmakopea ja ensimmäinen
lääketaksa laajennettiin koskemaan koko valtakuntaa.
Apteekkarit olivat RuotsiSuomessa pääasiallisesti
olleet saksalaista tuontitavaraa ja vuonna 30. lokakuuta
1688 annetussa asetuksessa
annettiin ensimmäiset ohjeet,
millaisia oppipoikien (Disciplar
eller Läre-Gåssar) piti olla
ja kuinka kisällejä (Gesäller)
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tuli kohdella. Opetus perustui
täten käsityöläisammateista
tuttuun oppipoika-, kisälli-,
mestarijärjestelmään.
Oppipojista sanotaan, että
heidän pitää olla sopivan
ikäisiä, ja heidän tuli osata
riittävästi latinaa. Apteekkarin tulee heitä opettaa ja
heitä ei saa päästää lääkkeitä
valmistamaan, ennen kuin
ovat hyvän aikaa olleet opissa
apteekissa. Erityisesti
heitä kielletään valmistamasta tiettyjä voimakkaita
ulostuslääkkeitä (purgantia),
oopiumia, elohopeaa tai antimonia sisältäviä valmisteita muuten kuin kisällien tai
apteekkarien tarkassa valvonnassa.
Kisälleistä mainittiin, että
heitä voi olla yksi tai
useampi apteekin tarpeen ja

Mestari ja oppilaat, nämä kylläkin
silkkipainoalalla (Suomen Valokuvataiteen Museo, Kuvaaja tuntematon, 1948)

vaatimusten mukaan ja heidän tulee olla kunnollisia, ahkeria ja ymmärtäväisiä (dugelige, flitige och förståndige).
Ennen harjoittelua (condition)
heidän tulee esittää Collegium
medicumille todistuksensa ja
sekä suullisesti että kirjallisesti vannottava vala halustaan noudattaa lakia ja määräyksiä, rehellisesti valmistaa
kaikkia lääkkeitä korvaamatta
ainesosia toisilla, mitään pois
jättämättä, korvaamalla tai
lisäämällä mitään eikä myöskään harjoittaa epärehellisyyttä hinnoittelussa.
Tarkkaan rajataan tässä
määräyksessä myös lääkärien ja apteekkarien tehtävien
erittely ja 50 riikintaalarin
sakon uhalla lääkärin toimien
harjoitus on apteekkarilta ja
vielä vakavammin kisälleiltä
kielletty.

Albert Edelfelt: Poltettu kylä
1897, kuvaus Isonvihan ajasta 1700
luvun alkupuolella (PD)

1700-luvun alkupuoli meni
Isonvihan riehuessa eikä
farmasian opetus ja apteekkien toiminta ollut suuren
kiinnostuksen kohteena.
Kuningas Kustaa IV Aadolf oli
jo 1797 uudistanut Collegium
Medicumin ohjeistusta ja
jatkona seurasi määräys
vuonna 1799 (Kongl. Maj:ts
Nådiga Reglemente för
Apothekare och dem, som
med Apothekarekonstens
lärande och utöfning sig vilja
befatta. Stockholm den 12
Februarii 1799), jossa hän
näki tarpeelliseksi parata ja
enätä ohjeistusta apteekkareille ja apteekkialalle aikoville. Sopivaksi iäksi oppilaalle
määritettiin nyt 15 vuotta.
Lisämääräyksenä oli myös se,
että oppilaaksi aikovan piti
olla hyvin perillä kristinopista,
olla hyvätapainen, ahkera,
osata lukea ja kirjoittaa lukukelpoista käsialaa, osata
laskea ja osata latinaa siinä
määrin, että tuntee hyvin
kieliopin ja osaa kääntää
(auttavasti) tekstiä latinasta
ruotsiksi.
Apteekkarin ja oppilaan
vanhempien, holhoojan tai
huoltajan välille piti laatia
kontrahti eli sopimus, mutta
sopimukseen piti jättää kuuden kuukauden koeaika.
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Oppilaalta vaadittiin ahkeruutta ja uskollisuutta, mitä
tulee alan oppimiseen, ja
työnantajan piti antaa
mahdollisuus oppilaalle
parantaa latinan taitojaan
samoin kuin myös saksan
ja muiden kielien oppimista.
Ensimmäinen puoli vuotta
oppilaalle piti opettaa (simplicia) lääkeaineiden ja muiden
raaka-aineiden tuntemusta.
Tähän kuului myös oman
herbariumin laatiminen.
Tämän jälkeen piti harjoitella
rohdosten ja lääkeaineiden
käsittelyä.
Myöhemmin seurasivat
kemian harjoitukset. Jos
harjoitteluapteekki sijaitsi
sopivan oppilaitoksen lähettyvillä, oli oppilaalle annettava mahdollisuus osallistua
luonnonhistorian ja farmasian
luennoille. Tämä ei monellekaan oppilaalle ollut helppoa,
saati sitten mahdollista. Kun
oppilasaika oli suoritettu ja
oppilaan nähtiin saavuttaneen
riittävät taidot kielissä, tuntevan rohdokset ja lääkeaineet,
ja oli riittävästi harjoitellut
voiteiden ja laastarien valmistusta ja osasi itsenäisesti
suorittaa kemialliset operaatiot ja tunsi näiden kemialliset
perusteet, tuli työnantajan
ilmoittaa hänen farmasian
opiskelijan (Pharmaciae Stu-
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Herbarium, eli kokoelma säilötyistä kasveista
ja niihin liittyvää tietoa. Tämä ote Bernard
Wynhoutsin herbariosta, vuodelta 1633. (cc)

diosus) tutkintoa suorittamaan Collegium Medicumiin.
Jos oppilas selvisi tästä teorian ja käytännön kokeesta,
hän sai Pharmaciae Studiosus
todistuksen.
Jos kokeissa ei menestynyt,
voitiin harjoitteluaikaa jatkaa.
Kokeen läpäisemisen jälkeen
tuli ”konditioneerausta” jatkaa vielä neljä vuotta, joko
samassa apteekissa tai jossakin toisessa apteekissa.

Turhan
usein ei farmasian
opetukseen lainlaatijat

puuttuneet. Seuraava asetus
olikin jo tsaari Nikolai II:n
vuonna 1897 allekirjoittama Keisarillisen Majesteetin
Armollinen Asetus farmaseuttisen opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa.
Farmaseuttista opetusta on,
tämän asetuksen määräysten
mukaisesti ja noudattamalla mitä asiasta on muutoin
erittäin säädetty tai vastedes
tulee säädettäväksi,
annettava farmasianoppilaille ja farmasianopiskelijoiden
näiden valmistamista varten
proviisoreiksi ja apteekkareiksi maassa, ja käy opetus
osaksi käytännöllisesti
apteekissa palvelemalla
osaksi tietopuolisesti niin kuin
tässä alla tarkemmin mainitaan.
Ollakseen oikeutettu
farmasianoppilaana apteekissa palvelemaan vaaditaan
hakijalta hyvä maine ja

tiedot, jotka vastaavat
ainakin täydelleen suoritettua viiden luokan oppimäärää valtion lyseoissa, sekä
joka tapauksessa kyky jonkin
helppotajuisen latinalaisen
kirjailijan kääntämiseen
äidinkielelle, niin myöskin,
että hän tuntee fysiikan
perusteet.
Lupa farmasianoppilaaksi
pääsemiseen hankitaan sen
apteekkarin kautta, jonka
palvelukseen halutaan ja
tulee apteekkarin tätä tarkoitusta varten Lääkintöhallitukseen jättää taikka
lähettää kirjallinen anomus,
jossa hakija, taikka, jos hän
on alaikäinen eikä omalla
työllään itseään elätä, hänen
laillinen edusmiehensä pyytää
vastamainittua lupaa, täydellinen papinkirja siitä henkilöstä, jonka puolesta hakemus
tehdään, julkisen oppilaitoksen rehtorin ja opettajain
hänestä antamat koulutodistukset kuin myöskin todistukset siitä tietomäärästä, joka
edellisen pykälän mukaan
vaaditaan, sekä kirjallinen
hakemus apteekkarilta
saadakseen farmasianoppilaaksi apulaisen, jonka hän on
ottanut tahi aikoo ottaa, ynnä
ilmoitus siitä päivästä, jolloin
apulaisen palvelus on alkanut
tai on aljettava.
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Oppiaika, jonka kuluessa
farmasianoppilaan pitää
valmistautua farmasianopiskelijaksi, kestää vähintäänkin
kolme vuotta, siitä päivästä
lukien, jolloin oppilas yllämainitulla tavalla on apteekkarin
palvelukseen otettu; kuitenkin olkoon sille, joka on
fyysillis-matemaattisen
tieteiden kandidaatti Helsingin Alexanderin-yliopistossa,
oppiaika vaan puolentoista
vuotta. Jos palvelu ei ole ollut
yhtämittainen, on Lääkintöhallituksen asiana tutkia,
onko ja minkä verran oppiaikaa pidennettävä vai eikö.

Oppiajan umpeen kuluttua
olkoon farmasianoppilas, joka
voi esittää todistuksen siitä,
että hän on hyvämaineinen,
oikeutettu käymään yksityiset
kuulustelut alla mainituissa
aineissa ja, jos hän niissä
hyväksytään, sittemmin suorittamaan farmasianopiskelijan tutkinnon ja vaaditaan
oppilaalta, tullakseen näissä
kuulusteluissa ja mainituissa
tutkinnoissa hyväksytyksi:

Täten vahvistuksen oppiajan
kuluessa on oppilasta, apteekkarin huolenpidosta,
ohjattava käytännöllisessä
palveluksessa apteekissa ja
kehitettävä ammattiin myöskin tietopuolisen opetuksen
kautta. Apteekkari, joka
tämän velvollisuutensa ilman
laillista syytä jättää täyttämättä, rangaistakoon niin
kuin siitä toisessa paikassa
säädetään, ja saattaa
tuomioistuin sen lisäksi tuomita hänet pitemmäksi tai
lyhyemmäksi ajaksi menettäneeksi oikeuden oppilaan
pitämiseen.

2:ksi saksan kielessä: kyky
jonkun helposti tajuttavan
saksankielisen farmaseuttisen
käsikirjan ymmärtämiseen ja
esteettömästi kääntämiseen
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1:ksi latinan kielessä: kyky
pharmacopoea fennican
ymmärtämiseen ja esteettömään kääntämiseen

3:ksi suomen ja ruotsin
kielissä: taito niiden käyttämiseen puheessa ja ajatustensa lausumiseen kirjallisesti
toisella kielellä
4:ksi kasviopissa: sen terminologian ja kasvien luokituksen tunteminen hyväksytyn
oppikirjan mukaan sekä Suomessa yleisimmin esiintyväin
kasvilajien, varsinkin lääkitseväin, tunteminen niin myös
kyky kasvien tutkimiseen

5:ksi eläintieteessä: sen pääpiirteiden tietäminen jonkun
lyhyenpuolisen hyväksytyn
oppikirjan mukaan
6:ksi epäorgaanisessa
kemiassa: kemian perusteiden tunteminen hyväksytyn
oppikirjan mukaan
7:ksi farmakognosiassa:
tiedot farmakopeassa mainittujen rohdoksien ulkonaisista
ominaisuuksista, rohdoksien
kokoamisesta ja hankkimisesta sekä niiden säilytystavasta,
niin myöskin kyky farmakopeassa mainittujen preparaattien valmistamiseen farmakopean määräysten mukaan,
sekä
8:ksi reseptuurin perusteiden
osaaminen.
Farmasianopiskelijan tutkinto tuli suorittaa julkisesti
Lääkintöhallituksen edessä.
Halutessaan valmistua proviisoriksi apteekkipalvelusta tuli
jatkaa vielä 3 vuotta, fyysillis-matemaattisten tieteiden
kandidaateille puolitoista
vuotta riitti tätäkin palvelusta.
Tämän jälkeen seurasi kaksivuotinen opintojakso Aleksanterin-yliopiston farmaseuttisessa laitoksessa erillisen
oppisuunnitelman mukaan.
Proviisorintutkinto suoritettiin

julkisesti yliopiston opettajien
toimesta Lääkintöhallituksen
edessä. Tämän jälkeen
Lääkintöhallitus saattoi julistaa opiskelijan proviisoriksi
hänen annettuaan valan
Lääkintöhallituksen edessä.
Tästä todistukseksi sai uusi
proviisori proviisorinkirjan.
Proviisorin perustettua
apteekin asianmukaisella luvalla tai muutoin otti haltuunsa jo olemassa olevan apteekin,Lääkintöhallitus antoi
proviisorille ilman eri tutkintoa apteekkarinkirjan.
Kuten edellä olevasta 209
vuoden pikakertauksesta käy
ilmi, farmasian opetuksessa
käden taidot korostuivat teoreettisen tiedon kustannuksella alamme alkutaipaleella.
Tämä on toki ymmärrettävää,
koska vasta 1700-/1800-lukujen taitteesta alkaen moni
tieteenala alkoi kehittyä ja
monen esimerkiksi kemiaan
liittyvän keksinnön taustalta löytyi apteekkari. Vielä
1600-luvulla kemia oli pitkälti
alkemiaa ja salatiedettä.
Mainittakoon että jo 1887 oli
yritetty esittää ylioppilastutkintoa vaatimuksena alalle
pääsemiseksi. Vasta 1938
farmasian alalle aikoville
ylioppilastutkinto tuli pakol-
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Farmasian alan tulisi kuitenkin olla ylpeä historiastaan ja
esimerkiksi Yliopiston
farmasiakunnan tulisi
mieluummin korostaa erityislaatuisuuttaan vanhana ainejärjestönä eikä yrittää muuntautua osakunnaksi.
Se että proviisorit voivat
maisteripromootioon osallistua on kuitenkin erinomaisen hyvä asia, mikä osaltaan
korostaa alamme korkeaa
The Alchemist Discovering Phosphorus
tieteellistä ja laaja-alaista
(Alkemisti löytää fosforin), tekijä, Joseph
osaamista.
Wright of Derby (PD)
liseksi ja täten farmasian
opiskelijat tulivat yliopiston
täysivaltaisiksi jäseniksi.
Vuonna 1961 saatiin lopulta
kolmivaiheinen kandidaattilisensiaatti-tohtori-tutkimusjärjestelmä alallemme.
Ennen tätä uudistusta toki
oli alaltamme väitelty. Tämä
toki vaati väittelyä ulkomailla
kuten Saksassa tai Virossa,
tai väittelemistä jossakin
farmasiaa sivuavassa oppiaineessa kuten kasvitieteessä
tai kemiassa. Ensimmäinen
farmasian väitös Suomessa
oli vuonna 1965, jolloin Elna
Nieminen menestyksekkäästi
puolusti farmaseuttisen
kemian alaan kuuluvaa
väitöskirjaansa.
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Manu Eeva
Apteekkari, proviisori, FaT
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Mitä tapahtuu Viikkispeksin kulissien takana?

Levottomia hahmoja juoksen-

telee pukuhuoneesta toiseen,
lavaninja astelee paikoillaan
edestakaisin kahvikuppi kädessä ja kuuntelee tarkasti,
josko headsetistä annettaisiin
ohjeita. Kihelmöinti leviää
sormenpäihin ja vieressä
ensimmäisiä lainejaan muistelevaan näyttelijään. Tanssijat hengittelevät syvään
ja hypähtelevät käytävällä,
maskeeraaja sipaisee viimeiset glitterit jokaisen poskiin.
No niin, yleisö on valmiina.
Lavaninja huitoo hahmoja
rauhoittumaan. He astelevat pimeälle lavalle ja jäävät
odottamaan parrasvaloja
jännittynyt, mutta suuri hymy
valmiiksi kasvoillaan. Yhtäkkiä pitkän ja ahkeran harjoittelun ja suunnittelun jälkeen
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ollaan tässä, lavalla. Miten se
tapahtui?
Keväällä 2021 Viikki-speksi
ry juhlii 5-vuotis syntymäpäiviään, ja vaikka muihin
Helsingin konkarispekseihin
verrattuna se on vielä nuori järjestö, Viikki-speksi on
kartuttanut näkyvyyttä ja
kasvattanut jäsenmääräänsä
huimasti viime vuosien aikana. Näkyvyys ja toiminnan
kasvu ei ole ollut helppoa.
Se on vaatinut sinnikkyyttä
ja monen monta aktiivista
järjestötoimijaa. Vuosittain
esitettävän musikaalin lavalla pyörii vain pieni osa koko
produktion tekijöistä. Keitä
taustahenkilöt lavan takana
sitten ovat ja mitä he oikein
tekevät?

Toimijat kulissien takana
Viikki-speksin kausi alkaa
toukokuussa uuden hallituksen valinnalla. Samaan aikaan
aloitetaan tuottajien, ohjaajien ja käsikirjoittajien metsästys uuteen produktioon.
Teatteriproduktion hallituksella on päävastuu produktion
järjestämisestä ja taloudesta.
Hallitus rekrytoi uudet toimijat keväällä esitettävään
produktioon, hankkii sponsoreita ja järjestää tapahtumia.
Vastuu produktion ilmeestä
ja onnistumisesta taas on
tuottajilla ja ohjaajilla. Speksin tuottaja toimii produktion
toiminnanjohtajana ja hän
aikatauluttaa sekä budjetoi
produktion tuotannon, huolehtii sen etenemisestä sekä
organisoi ja viestii eri tiimien
välillä. Ohjaaja sen sijaan on
produktion ylin taiteellinen

johtaja, joka vastaa esityksen sisällöstä. Hän sovittaa
käsikirjoituksen näyttämölle
ja valitsee näyttelijät sekä
järjestää heille harjoitukset
treenikauden ajan. Täten hallitus, ohjaajat ja tuottaja ovat
speksin toiminnan korvaamattomat kulmakivet, ilman
heitä, ei upeaa show:ta olisi
mahdollista toteuttaa.
Syyskuussa opintojen taas
alkaessa aloitetaan tiimivastaavien ja tiimien, kuten
lavastajien, bändin, kuoron
ja puvustuksen, rekrytointi.
Jokaisella vastuuhenkilöllä on
produktiossa oma osaalueensa hoidettavana yhdessä tiiminsä
kanssa ja vastaavana
toimiminen kartuttaakin paljon kokemusta
ryhmänohjauksesta,
aikatauluttamisesta
ja vastuun kantamisesta. Tiimivastaavat
tekevät korvaamatonta työtä myös
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mahdollistamalla opiskelijoille ilmaisen harrastuksen, joka on sen kautta
saatavien ystävien ohella
monille tärkeä voimavara
opintojen ohella.
Kun tiimit produktioon
on rekrytty, alkaa puolen
vuoden harjoituskausi.
Suuressa musikaaliproduktiossa tiimien välisellä yhteistyöllä on ratkaiseva
rooli ja siksi treenikausi
sisältää paljon ryhmäytymistä, yhteisiä tapahtumia ja
treenejä tai tapaamisia eri
tiimien kesken. Uusilta
tuttavuuksilta ja ystäviltä ei
varmasti välty.

Viikki-speksi ison K:n
armoilla
Viikki-speksin esitykset oli
alun perin tarkoitus esittää
maaliskuussa 2020 ja äkilliset
poikkeusolot tuottivat etenkin hallitukselle päänvaivaa.
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Maailmanlaajuinen pandemia
yllätti ja sekoitti varmasti
lähes jokaisen pään.
Pienelle ja kokemattomalle
järjestölle koronaviruspandemia aiheutti erityistä
stressiä ja jopa pelkoa
toiminnan jatkuvuudesta, kun
tilanne oli kaikille uusi ja
määräyksiä annettiin
nopeasti.
Viikki-speksin hallitus kokousti lähes päivittäin ja pohti,
mitä esitysten suhteen tulisi
tehdä. Nopeasti tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että
esitykset peruttaisiin keväältä, sillä ihmisten terveys oli
jokaiselle tärkeintä. Päätös
aiheutti joka tapauksessa
myös surua, kun puolen
vuoden aikana tehty työ
menisi hukkaan. Eniten
huolestutti silti pienen, voittoa tavoittelemattoman järjestön taloudellinen selviytyminen tilanteesta, ja riski
toiminnan mahdollisesta

päättymisestä oli pakko ottaa.
Onni oli kuitenkin puolellamme saadessamme valtavan
määrän tukea katsojiltamme
ja seuraajiltamme.
Opettavaisen ja työntäyteisen
hallituskevään jälkeen Viikki-speksin esitykset saatiin
kuin saatiinkin
esitettyä lokakuussa Kulttuuritalo Martinuksen lavalla.
Tälläkään kertaa ei selvitty
ongelmitta. Treenaaminen uusia esityksiä varten aloitettiin
elokuussa, kun koronavirusepidemian toinen aalto teki
tuloaan, ja syyskuun vaihtuessa lokakuuhun rajoitukset
alkoivat taas painaa päälle.
Viikki-speksin uusi hallitus
näki yhdessä Martinuksen
väen kanssa paljon vaivaa,
jotta esityksistä saatiin niin

turvalliset kuin mahdollista.
Lopulta kaikki ehkä meni juuri
niin kuin pitikin ja pääsimme
tekstin alussa kuvattuihin
fiiliksiin. Esitykset pyörähtivät
toimivien turvatoimien kanssa käyntiin loppuunmyydyille
katsomoille ja kaikki työ sai
vihdoin merkityksensä.
Kiitos siitä kuuluu koko korvaamattomalle työryhmälle
varsinkin kulissien takana!

Teksti: Anna Korkeamäki ja
Ellen Haaslahti
Valokuvat: Paula Hietanen
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Emäntämme ja isäntämme
järjestivät meille sitsiruokaa
pesältä haettavaksi, ja toimikunta oli koko sitsipäivän
jakamassa tarjoiluja halukkaille Käärmeenpesältä. Tämä
oli luonnollisesti tehty mahdollisimman turvalliseksi,
hakijat oli jaettu korkeintaan
10 hengen ryhmiin ja kaikille
oli 20 minuutin ikkuna käydä
pesällä. Tapit saivat samalla
haalarit mukaan!

jatkuu sivulla 39
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Tutkimusavustajana
yliopistolla
Farmasian alan tutkimus on
Helsingin yliopistossa huippuluokkaa, ja myös meillä
opiskelijoilla on mahdollisuus
päästä osallistumaan
tieteen tekoon. Monet yliopiston tutkimusryhmät ottavat
enemmän kuin mielellään
harjoittelijoita töihin, ja tilanteesta riippuen harjoittelusta
voi saada palkkaa, tai
opintopisteitä. Kokenut
tutkijalinjalainen Aleksi Kallio
kertoo seuraavassa omista
kokemuksistaan:
Päädyin tutkimusavustajaksi
hakemalla farmasian tiedekunnan tutkijalinjalle. Tutkijalinjalle valitaan
vuosittain opintonsa
aloittaneita opiskelijoita, jotka
ovat kiinnostuneita tieteellisestä tutkimisesta ja
myöhemmin mahdollisesti
väittelemisestä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä
perehtyä tieteen tekemiseen
ja tutkijan urapolkuun.
Tutkijalinjalle valittuja
suositellaan suorittamaan
vaativampia opintokokonai-

suuksia aiheista, jotka herättävät mielenkiintoa ja lisäksi
tutkimusharjoittelua suoritetaan vähintään kaksi
kuukautta lukuvuodessa
opintojen ensimmäisten
kolmen vuoden aikana.
Tutkimusharjoitteluihin
haetaan itseä kiinnostaviin
tutkimusryhmiin, eli tutkimusharjoittelujen aiheisiin voi
vaikuttaa itse melko paljon.
Suoritin ensimmäisen tutkimusharjoitteluni ensimmäisen
vuoden kesällä farmaseuttisen kemian osastolla, jossa
syntetisoin eräästä molekyylirungosta enemmän ja
vähemmän eriäviä johdoksia,
jotka puhdistettiin ja
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todettiin puhtaiksi muun
muassa NMR- ja IR-spektroskopialla. Näiden puhtaiden
yhdisteiden aktiivisuudesta
saadun palautteen perusteella johdoksia kehitettiin yhä
potentimpaan suuntaan.
Opin itse tutkimusharjoittelussa uusien menetelmien
käytön ja laboratoriotyöskentelyn lisäksi projektinhallintaa
sekä yhteistyötaitoja. Tutkimusten tekeminen ei koskaan
tapahdu yksin ja projektit
nivoutuvat monesti limittäin. Lääkekehitys on hyvin
poikkitieteellistä ja uteliaalle
luonteelle tarjotaan varmasti
tiedonjanoa tyydyttävää
informaatiotulvaa. Poikkitieteellisyys luo tosin oman
valtavan haasteensa
farmasian alalla: mihin
fokusoida osaamisensa
ydinalue, kun monet eri opintosuunnat kiinnostavat?

28

Tähän kysymykseen en ole
vielä kyennyt täysin
vastaamaan, mutta yliopistolla suoritetut tutkimusharjoittelut ovat ehdottomasti
avartaneet näkemystäni
alasta ja auttaneet oman
osaamisen kehittämisessä ja
suuntaamisessa.
Tutkimusharjoittelua
yliopistolla suosittelen kaikille
uteliaille opiskelijoille, jotka
ovat kiinnostuneita itsensä,
sekä tieteen kehittämisestä.
Epäily siitä, sopiiko tutkimuksen teko itselleen, tai olisiko
itsestä tutkijaksi selviää
ainoastaan kokeilemalla ja
tiedekuntamme tarjoaa
todella hyviä mahdollisuuksia
aiheen saralla kiinnostuneille
ja motivoituneille
opiskelijoille.

Aleksi Kallio

Farmasialiitto pitää huolta
myös opiskelijoiden
palkkakehityksestä
Farmasialiitto kerää vuosittain
tietoa lääkealalla työskentelevien palkoista ja osana tätä
järjestetään myös opiskelijoille palkkakysely. Tänä vuonna
opiskelijoille suunnattiin peräti kaksi kyselyä, joista ensimmäisessä selvitettiin harjoitteluajan tilannetta ja toisessa
opintojen ohessa tehtyjen
työsuhteiden palkkausta.

Uusi työehtosopimus
vaikutti harjoittelu-ajan
palkkaan
Suurin osa (77 %) harjoittelukyselyyn vastanneista sai
palkkaa työehtosopimuksen
(tes) tai kunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen (kvtes)
vähimmäis-määrän mukaan.
Loput kertoivat neuvotelleensa itselleen palkan joko
hyödyntäen Farmasialiiton
palkkasuosituksia tai muulla tavoin tes:n määrittämää
minimiä paremmaksi. 2-harjoittelun suorittaneista 86 %
ilmoitti saaneensa toisesta
harjoittelusta korkeampaa

1 harjoittelun
vähimmäispalkka
2. harjoittelun
vähimmäispalkka

1114 €/kk
1238 €/kk

palkkaa. Uusi työehtosopimus
tuli voimaan 10.1.2020, jossa
ensimmäistä kertaa määriteltiin toista harjoittelua tekeville korkeampi palkka.
Apteekkiharjoittelussa keskipalkka oli 1265 € /kk. Edellisvuoteen verrattuna keskipalkka oli noussut 128 euroa.
Palkkoja nosti pitkälti uusi
tes. Vastaajista isompi osa
(59 %) teki kuitenkin ensimmäistä harjoittelua, mikä voi
madaltaa kyselyn tulosta.

Töitä opintojen ohessa
Opiskelijat tekevät opintojen
ohessa tyypillisesti tuntitöitä. Suurin osa vastaajista
oli työskennellyt apteekissa,
mutta töitä on tehty myös
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kuntapuolella, teollisuudessa
ja yliopistolla. 12 % vastaajista työskenteli henkilöstövuokrayrityksissä. Nollatuntisopimuksia oli tehty jonkin verran
ja mikäs siinä: opiskelija saa
työkokemusta ja lisätuloja,
työnantaja puolestaan lisäkäsiä kiirehetkiin. Nollatuntisopimuksessa kannattaa kuitenkin muistaa, että molemmilla
osapuolilla tulisi olla mahdollisuus ”sanoa ei”. Työnantajan ei ole pakko tarjota töitä,
mutta työntekijän ei myöskään tarvitse ottaa jokaista
tarjottua vuoroa vastaan.
Farmasialiiton palkkasuositukset koettiin hyödyllisiksi ja 44
% vastaajista kertoi, että niitä oli hyödynnetty palkkaneuvotteluissa joko sellaisenaan
tai sitten suuntaa antavina.
Ainakin osa apteekkarityönantajista on suosituksista tietoisia ja tarjoaa opiskelijalle
niiden mukaista palkkaa.

Sopimus kirjallisena
Ehkä hieman yllättäen kirjallinen työsopimus jäi harjoittelussa tekemättä peräti 12 %
vastaajista. Opintojen ohessa
töitä tehneiden vastaajien
joukossa suullisia sopimuksia
oli tehty vähemmän (2 %),
myös ne apteekissa. Edel-

30

Farmasialiiton palkkasuositukset
Farmaseutiksi
tai proviisoriksi opiskelevat

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

Alle 95 op

1727 €/kk

10,97€/h

Yli 95 op

1964 €/kk

12,28 €/kk

Proviisoriopintoja
jatkavat
laillistetut
farmaseutit

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

Alle 45 op

3033 €/kk

18,96 €/h

Yli 45 op

3382 €/kk

21,14 €/h

lisvuoteen verrattuna määrä
nousi melkoisesti. Vastaajien
pohdinnat siitä, mikä vaikutti kirjallisen työsopimuksen
puutteeseen, vaihtelivat koronakiireistä laiskaan apteekkariin. Vaikka koronaepidemia
voisi inhimillisestä näkökulmasta selittääkin tulosta, ei
se poista sitä tosiseikkaa, että
farmaseuttisen tes:n mukaan
työsopimus tehdään apteekissa AINA kirjallisena.
Sinänsä suullinen sopimuskin
on sitova, sen ongelmana on
kuitenkin, että asioita on vaikea osoittaa sovituksi, jos ollaan sopijaosapuolten muistin
varassa. Ja kun huomioi, että

samasta tilanteesta eri henkilöille syntyy hieman erilaisia
muistikuvia johtuen erilaisista
taustoista ja elämäntilanteista, voi hyvän (siis vähemmän
herkullisen) sopan ainekset
olla äkkiä kasassa.

Sananen työterveyspalveluista
Työnantajan tarjottava työntekijälle vähintään lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, johon kuuluvat
työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys,
työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely,
joilla on yhteyttä työhön.
Laajempien sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
työpaikan henkilöstölle on
työnantajalle vapaaehtoista.
Jos laajempia palveluita ei ole
tarjolla, voi opiskelija kääntyä
opiskelijaterveydenhuollon
puoleen.

selvitetty tarkemmin millaisia
tilanteita taustalla oli. Asiasta
kannattaa olla tietoinen ja pitää omista oikeuksista kiinni.

Muista työttömyyskassa!
40 % vastaajista kuului työttömyyskassaan. Osa vastaajista kertoi, ettei tiennyt mikä
työttömyyskassa on. No, tässä tulee vastaus: Työttömyyskassan tarkoitus on turvata
toimeentulo, jos jää työttömäksi. Kassaan kuuluva saa
työttömyyspäivärahaa, jonka
määrä perustuu työttömyyttä
edeltäneeseen palkkatasoon.
Se on siten korkeampi kuin
Kelan peruspäiväraha.

Määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ei kuitenkaan ole
työnantajalle syy kieltää
työterveyshuoltoa. Opintojen
ohessa työskentelevien kyselyn perusteella 15 % vastaajista ohjattiin käyttämään
tarvittaessa YTHS:n palveluita. Kyselyssä ei kuitenkaan
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Työttömyyskassan jäsenyys
kannattaa jo opiskeluaikana,
sillä tutkintoon kuuluva harjoittelu ja kesätyöt kerryttävät ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellyttämää
työssäoloehtoa.
Ai mikä työssäoloehto? Jotta
työttömyyspäivärahaa maksetaan, täytyy työntekijän
ensin olla työssä puoli vuotta
(26 viikkoa). Harjoitteluthan
kestävät yhteensä tuon vaaditun ajan, joten kuukaudet
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saa kerättyä jo ennen valmistumista.
Niin, ja siihen Kelan peruspäivärahaan tarvitaan muuten
nuo samat 26 viikkoa.

Suvi Luukko
Farmasialiiton opiskelijatoiminnan
asiantuntija

Kuinka HYYn edustajistovaaleissa lopulta kävi?
Ennen YFK:n hallituksen
valintaa, tähän erikoiseen
syksyyn kuuluivat myös toiset
tärkeät vaalit. Loka- ja marraskuun vaihteessa käytiin
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalit, joissa valittiin kahden
vuoden välein vaihtuva HYY:n
edustajisto. Tällä kertaa
farmasian opiskelijat olivat
mukana tekemässä ennennäkemättömän huikeaa tulosta!
Edustajisto on HYY:n korkein
päättävä elin, joka koostuu vaaleilla valittavasta 60
edaattorista, sekä 120 varaedaattorista. Edustajiston
tehtävinä on mm. ohjata
HYY:n taloutta ja päättää sen
poliittisista linjoista ulospäin.
Edustajistovaaleissa ehdolle
voivat asettua Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, sekä vaihto-opiskelijat,
jotka ovat maksaneet HYY:n
jäsenmaksun.
Edelliset vaalit käytiin 2018,
jolloin farmasian tiedekunnan
äänestysprosentti oli 23%.

Onnistuimme näissä vaaleissa
nostamaan tiedekuntamme
äänestysprosentin 50%, eli
äänestysprosentti tuplaantui!
Tämä oli hieno saavutus, ja
sen seurauksena onnistuimme myös saamaan edustajistoon 3 YFK:n jäsentä varsinaisiksi edaattoreiksi, sekä
4 YFK:n jäsentä varaedaattoriksi. Edustajistoryhmä HELP,
jonka alla YFK ja EKY muodostavat vaaliliiton, onnistui
nostamaan paikkamääräänsä
3 edaattoripaikalla.
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Näin paikat jakautuvat tulevalla kaudella edustajistoryhmittäin. YFK:n
edustajia tulee olemaan sekä HELPin
ryhmässä, että Maailmanpyörässä
(MP) Kuva: HYY edustajistovaalien
tulosjulkistus

Olen kopona hyvin iloinen siitä, että jäsenistömme äänestysaktiivisuus nousi, varsinkin
kun olemme hyvin erilaisessa tilanteessa kuin vuonna
2018. Ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden integroiminen
opiskelijayhteisöön on poikkeustilanteessa ollut haastavaa,
ja vaalien ehdokasmäärissä
nähtiin selvää laskua aikaisempaan.
 n huojentavaa huomata,
O
ettei poikkeustilanne ole
lamauttanut opiskelijoiden
halua osallistua yhteiseen
päätöksentekoon, vaan päinvastoin. Koronatilanteesta
aiheutuu paljon tehokasta
edunvalvontaa vaativia ongelmia opiskelijoille, joten on
tärkeää, että opiskelijaliike ei
murene, vaan pysyy vaikuttavana näinä vaikeina aikoina.
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Aukusti Alanko
YFK:n koulutuspoliittisen
valiokunnan puheenjohtaja

MDS testaa:
Maukkaan Mausteiset
Glögit

Pitkän marraskuun jälkeen
pimeydestä alkaa kuulua
liikettä. MDS:n testiryhmä
alkaa nousta koloistaan
harmaaseen päivään ja sateeseen, sillä heitä on kutsuttu.
Pikkujoulukausi on peruttu
Uudenmaan koronarajoitusten takia, mutta kysymys on
silti huulillamme, mikä on se
glögi, joka vie meidät joulutunnelmaan, vaikka keskellä
karanteenia.
 estiryhmämme on jaettu
T
entistä pienempiin ryhmiin
kertomaan jälleen armotto-

mat arvionsa vuoden
juhlajuomauutuuksista, sekä
klassikoista. Nämä sielun ja
ruumiin lämmikkeet on koottu
paikallisista vähittäismyyntiliikkeistä, jotta kaikilla olisi
mahdollisuus jakaa kokemuksemme mausteisista herkuista, joita nautitaan hetken
aikaa vuodesta, ja toivottavasti sitten voidaan pitää
loppuvuosi väliä.
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The Ugly Glühwein
5,5% vol.
K-Citymarket
-Mukavan makea, viini ei
paljoa potki, eikä tosin kyllä
mausteetkaan, dokabiliteetti
korkea, jos sitä etsii.
-Vuoden vaapukkamehu on
löytynyt!
-Sokeria enemmän kuin
redbullissa (valitettavasti ei
sponsori), ei maistu eikä
haise miltään.
-Saako tämmöistä edes opiskelijalle juottaa?

Arvosana:

6,9 / Marlin glögitiiviste, glögiksi 0,5/5

Blossa Vuosikertaglögi 2020
Minttutee
15% vol.
Alko

mieleen.
-Erikoinen yhdistelmä käyttää
minttuteetä glögiin, mutta se
toimii (toim. huom. n=1)

-Tukeva, makea, hedelmäinen, pyörryttävä. Tällä juomalla juhlatunnelmaan pääsee pikemmin kuin metrolla
keskustaan.
-Simamainen, kaukana glögin mausta, hammastahnan
jälkimaku.
-Kulmikas tuotos, jonka voimakkaat aromit herättävät
epäilyksen juoman alkuperästä, kenties ruotsalaiset yrittivät tehdä pirtusta juotavaa?
-Onpas hirveetä, tulee ihan
lapsuusvuosien joulut

Arvosana:
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4,99 / Hammastahnapirtu

Vana Tallinn Glögi
15% vol.
Alko

Arvosana:

Joulutunnelmaa / 24

Glühwein, Alpen Glizern
(luomu)
8% vol.
Alko

-Nahkahousuinen, mausteinen, viinitön kokonaisuus,
josta tulee mieleen enemmän
Karjupukki kuin Joulupukki.
-Ei glöginen eikä punaviininen, jos ei osaa päättää mitä
haluaa niin sopivan harmaa ja
mitäänsanomaton.
-Jos ei pidä glögistä, niin voi
sitten juoda vaikka tätä, marjamehua Alkon pullossa.
-Muhkea väri antaa lupauksia,
joita maku ei täytä.

-Kanelinen tuoksu, maussa
aavistus mantelia, glögi maistuu.
-Voimakas tuoksu, mantelinen maku, jota voi verrata
Disaronnoon.
-Tässä tiivistyy Tallinnan sielunmaisema: kostea, lämmin,
voimakas hyökkäys, suuvesi,
jonka tunnet vielä aamulla.
Ei hyvästä sinulle mutta silti
haluat sitä vain lisää.
-Miellyttävä tuoksu, kaneli erottuu selvästi ja rommi
erottuu hyvin, muttei liian
vahvana. Hyvä glögi, päivän
paras.

Arvosana:

 ehukattia lasipullossa /
M
Elävä kissa
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Linnan Booli
5,5% vol.
K-citymarket
-Jos Sauli tykkää, niin tykkään minäkin
-Mukava kielituntuma, tunkkainen tuoksu mutta maku
sopivan hapokas, erinomaista.
-Epäilen että halpa kopio
esikuvastaan, muuten Linnan
Juhlissa juotaisiin Marabelloa.
-Mausteinen tuoksu, kielellä
erotettavissa kanaliemikuution ja ananaslimonadin
makuja, silti hienostunut.
-Kesäinen juhannusjuoma, eli
kelinkin puolesta sopii näin
marraskuun lopulle.

Arvosana:

Aritmeettinen keskiarvo
2,54 / 5,14, presidentin
allekirjoituksella

Ja näin meidän rohkea testiryhmämme on päässyt jälleen tehtävänsä päätökseen, ja on aika joulusaunan, näin marraskuun
puolivälissä. Tämän jälkeen heidät voidaan unohtaa Helsingin
talven sateiseen pimeyteen taas kolmen kuukauden ajaksi.
Kotikoloihinsa ryömiessään heidän mieltään valaisee kuitenkin yksi toivon kipinä; he ovat nyt tuottaneet korvaamatonta
perimätietoa lukijoillemme, me testasimme, jotta teidän ei
tarvitse, vaan voitte suoraan valita parhaan.
 evään taas koittaessa kutsutorvi soi, ja testiryhmämme pääK
see palaamaan sen asian ääreen mitä he parhaiten osaavat;
vääntämään säälimättömät arvionsa hieroglyfeiksi paperille,
josta ne käännetään ihmisten luettavaan muotoon näille lehden sivuille.

Joulupuuro saapuu, lähettäkää apurit kimppuun.
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Itse sitsit sujuivat lopulta
mainiosti, meillä oli kokonaista neljä laulunjohtajaa jotka
varmistivat sen että laulua
riitti, ja teknisillä järjestelyillä
saatiin keskustelu toimimaan
pienemmissä ryhmissä.
Vaikka kaikki odotammekin jo
aikaa, kun pääsemme yhdessä nostamaan maljaa
Käärmeenpesällä, tuo tämä
meille jaksamista kaamoksen
keskelle ja toivoa paremmasta huomisesta, kun
pääsemme sitsaamaan oikein
menetettyjenkin aikojen
edestä!

Poikkeus-etä-joulu-sitsitoimikunta
2020
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