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Pääkirjoitus
Oikein upeaa uutta vuotta, uusi 
päätoimittaja täällä!

Muutama sananen itsestäni: Olen 
kantahämäläinen perusäijä Lo-
pen kunnan pikkupitäjästä, ja mi-
nulle on suotu suuri kunnia olla 
MDS-lehden 110. vuosikerran 
päätoimittaja. Helsingissä olen jo 
nelisen vuotta pyörinyt farmasian 
opintojen lomassa, ja kovasti yritän 
hakata päähäni tietoa saavuttaak-
seni proviisorin tutkinnon. YFKis-
sä on tullut tehtyä vaikka ja mitä, 
mutta mainittakoon päällimmäi-
seksi hallituksen kirstunvartijan ja 
somereportterin virat männävuo-
silta.

Uskomatonta ajatella, mutta ny-
kypäivän ”uutta normaalia”, jota 
vaahtosuiset agitaattorit sosiaalisis-
sa medioissa jopa mantran omai-
sesti kuuluttavat, on kestänyt jo 
miltei vuoden. Pienoinen totuus 
muotoilussa nähdäkseni on, sillä 
jatkuvaan kotona kyyhöttämiseen 
ja lukemattomiin etäpalavereihin ja 
-luentoihin on kieltämättä alkanut 
jo tottua. 

Koko maailma on muuttunut yh-
den nimeltä mainitsemattoman 

tartuntataudin myötä merkittävästi 
virtuaalisempaan suuntaan. Yli-
opiston digiloikka on tapahtunut, 
mikä sinällään on aivan positiivista 
ajatellen tulevaa ”vanhaan normaa-
liin” siirtymistä. Etäluennot uutena 
vaihtoehtona perinteisille massalu-
ennoille ovat äärimmäisen varteen-
otettava oljenkorsi tilanteessa, kun 
ei vaan viitsisi paikan päälle lähteä. 
Jokunen opiskelija ja opettaja voisi 
tästä olla jopa samaa mieltä kans-
sani.

Tämän kiinalaisperäinen kulkutau-
ti toki muistetaan varmasti vain sen 
tuomista negatiivisista lieveilmi-
öistä. Talous sakkaa, ihmisten toi-
minnan säätely on siirtynyt yksilöl-
tä valtiolle ja sen alaisille virastoille. 
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Eri kouluasteiden opetusjärjestelyt 
sahaavat edestakaisin muistuttaen 
väsyttävää eipäs- juupas-väittelyä. 

Yliopisto on itsenäisesti päättänyt 
olla kiinni suurimman osan ajas-
ta ja lähes kaikki opetus, lukuun 
ottamatta esimerkiksi laboratorio-
kursseja ovat olleet etänä. Tästä käy 
kiittäminen siinä suhteessa, että 
päätökset ovat olleet jämäköitä ja 
oman terveytensä puolesta ei tar-
vitse pelätä yhtä paljoa niiltä osin, 
kun virustaudit ovat kyseessä. 

Nykytilanne tosin nähdäkse-
ni kuormittaa opiskelijoita aivan 
muusta syystä, kuin virustautien 
pelosta. Merkittävä osa opiskeli-
joista ovat uupuneita kompetens-
sin, autonomian, yhteenkuuluvuu-
den ja merkityksellisyyden tunteen 
puutteen vuoksi. Viime aikaisten 
uutisointien perusteella näiden 
psykologisten perustarpeiden täyt-
tämättömyys selittää jo lähes puo-
let uupumuksen syistä opiskelijoil-
la. Uupumus näyttää myös olevan 
kasvavassa trendissä, oli pande-
mioita tai ei. Tämän päivän sulut 
näyttäisivät vahvasti vain kärjistä-
vän tätä, kun käytännössä kaikki 
näitä perustarpeita täyttävät asiat 
ovat käytännössä kiellettyjä, tai vä-
hintään tuomittavia tai paheksutta-
via.

Kävin itse lähellä burnoutia syksyl-
lä. Tunnistan syksyisessä itsessäni 
muun muassa aiemmin mainittuja 
syitä uupumukselle. Aivot tuntui-
vat sekavalta mössöltä, koherentit 
ajatukset eivät vaan ottaneet tul-
lakseen ja mitään ei jaksanut tehdä, 
ellei ollut aivan pakko. Syksyä edel-
tänyt tyhjyys oli raskaampaa kuin 
osasin koskaan luullakaan. 

Neljännen opiskelusyksyn opinnot 
olivat ylipäätään melkoisen raskai-
ta muistakin syistä, kuin opetuksen 
etäjärjestelyistä. Tähän kun yhdis-
tää keväällä opitut epäsäännölli-
set arkirutiinit ja unirytmin, sekä 
perihärmäläisen ”läpi harmaan 
kiven” -ajattelun, on pakka valmis 
leviämään. Tällä kertaa kävi onni, 
sillä osasin hellittää tiukasta opis-
kelutahdista ajoissa, ja todeta, että 
eihän tässä mikään kiire ole. Työ-
elämähän se vaan siellä opintojen 
toisessa päässä häämöttää. Kerkeää 
sitä töitä tekemään elämän aikana, 
totesin.

Näillä sanoilla haluan korostaa 
palautumisen merkitystä niin nor-
maalissa arjessa, kuin myös min-
kä hyvänsä suorituksen jälkeen. 
Eihän saliurheilijankaan lihakset 
kasva kuin levätessä. Omat keino-
ni palautumisen edistämiseen ovat 
olleet jo aiemmin mainittu opinto-
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tahdin löysääminen, uusien ja van-
hojen harrastuksien haaliminen 
osaksi päivärytmiä, sekä osittainen 
suorituskeskeisestä asenteesta luo-
puminen. 

Itseänsä voi kehittää myös ilman 
painetta olla hyvä, saati paras, juuri 
nyt. Pieni hermolomakaan ei sinäl-
lään ole pahitteeksi, jos vain mah-
dollisuus siihen on. Normaalin 
arjen ollessa jo itsessään huomat-
tavan vaikeaa, ovat rutiinisuorituk-
setkin pienen palkinnon arvoisia. 
Itselleni palkitsevia asioita ovat ol-
leet etenkin harrastukseni ja niissä 
edistyminen. Mikään ei ole tällä 
hetkellä minulle tyydyttävämpää, 
kuin se, että kehityn merkittäväs-
ti laulamisessa hiljattain aloitetun 
(netti)laulukurssin vuoksi, ja se, 
että vappusiman optimointi oli 
osunut täysin nappiin. 

Pohdi hetki: 
Mistä sinä löydät pienet arkiset 
palkintosi?

Aiheeseen liittyviä uutisvinkkejä 
voi kysellä allekirjoittaneelta, jos-
kin myös Google on etevä apuri.

Hyvä lukija, toivotan sinulle oikein 
antoisaa ja toivontäyteistä vuotta. 
Toivon, että pidät lehdestä yhtä 
paljon kuin aiempinakin vuosina. 
Jos lehti on täysin uusi sinulle, toi-
von, että saat siitä jotain iloa. Huo-
limatta näistä haastavista ajoista, 
innokas toimituskuntamme pysyt-
telee ajan hermolla tuottaakseen 
nuorekasta ja piristävää sisältöä, 
vaikka lehti vanha ja perinteinen 
onkin.

Haluan osoittaa ison kiitoksen toi-
mituskunnallemme ja vierailevil-
le kirjoittajille jo tuotetuista sekä 
tuotettavista teksteistä, vanhoille ja 
uusille hallituskavereille 
kollektiivisesti tsemppaavasta il-
mapiiristä, kuntalaisille aktiivisuu-
desta YFKin tällä erää vähäisessä 
toiminnassa, tiedekunnan ope-
tushenkilökunnalle opiskelijoiden 
tarpeiden huomioimisesta, sekä 
sinulle, hyvä lukija, että luet tätä 
lehteä!

Pysykää terveenä,

Kalle Manninen
MDS:n päätoimittaja
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Yliopiston farmasiakunnan 
hallitus ja virkailijat 2021 

esittäytyvät!

Kysymykset haastateltaville:

1. Mitä suunnittelet virassasi vuodelle 2021?
2. Mikä on paras tapa tappaa aikaa?
3. Nimeä taito jonka haluat oppia, tai jossa haluat kehittyä.

Kuvat ja haastattelu: Kalle Manninen

MDS haastatteli tuoretta YFK:n hallitusta sekä virkailijoita. Haastattelun 
tavoitteena on tuoda harrastusinspiraatiota itse kullekin kotona istuval-
le, jotta vaihtoehtojen kirjo ei rajoittuisi vain seinien tuijotteluun. Lisäk-
si näiden ihmisten virkasuunnitelmia kartoitettiin, jotta nähdään, mitä 
YFK:ssa tapahtuu rajoitusten salliessa! MDS kiittää vastauksista.
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Hallituksen puheenjohtaja

Joonatan Haapalainen

1.  Haluan auttaa muita hallituksen jäse-
niä ja virkailijoita järjestämään jäsenil-

lemme mahdollisimman paljon tapahtumia, 
etänä tai paikan päällä. Lisäksi tänä vuonna 
tehdään YFK:n uusi strategia, jotta meillä 
olisi myös jotain pitkän ajan suunnitelmaa. 

2. Harvoin minulla on aikaa, mitä pitäi-
si ihan tarkoituksella tappaa. Yleensä 

valitsen nukkumisen, Youtuben, äänikirjan, 
tai asioiden turhan miettimisen etukäteen. 

Sihteeri

Nella Laurikkala

1. Sujuvia kokouksia, selkeitä pöytäkir-
joja, asioiden hoitamista ajallaan sekä 

entistä syvempää ymmärrystä YFKistä ja jär-
jestötoiminnasta. Haluan tehdä paljon yhteis-
työtä muiden hallituslaisten kanssa järjestön 
toiminnan kehittämiseksi. 

2. Pelien, powerpoint-esitysten, ka-
hoottien ja menukokonaisuuksien 

suunnitteleminen illanistujaisiin, joita ei ko-
rona-aikana voi järjestää. Aika ajoin myös 
hääsuunnitteluun saa kulutettua tuhottomasti 
aikaa. 

3. Vaikea valita yksi, mutta ensi kesänä voisin ihan oikeasti lähteä opettele-
maan ulkokiipeilyä. 

3. Hiusten letittäminen.
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Talousvaliokunnan puheenjohtaja
Rasmus Huotari

1.Talousvaliokunnan puheenjohtajana py-
rin pitämään YFK:n talouden pyörät pyö-

rimässä myös vuonna 2021. Tavoitteenani on 
saada kaikki laskut maksettua oikein ja joutua 
harrastamaan mahdollisimman vähän rahojen 
takaisinmaksurumbaa. Lisäksi, koska kirjanpito 
ja Excelin pyörittely ovat sydäntäni lähellä, pyrin 
pitämään kirjanpidon ja budjettiseurannan päi-
vitystahdin riittävän tiheänä. 

2.Ehdottomasti paras tapa tappaa aikaa on 
ainejärjestötoiminta. Tämän jälkeen hyvä-

nä kakkosena tulevat mm. Excelin ja erilaisten 
listojen ikuinen pyörittely, haalarimerkkien ompelu jo valmiiksi täysiin haala-
reihin sekä 96-kuoppalevyn pipetointi. Näissä tosin saattaa tappaa samalla myös 
muutaman aivosolun, joten niiden vastapainoksi suosittelen välillä tappamaan 
aikaa myös esim. lukemalla hyvää kirjaa tai katselemalla Netflixiä.

3. Haluaisin oppia lisää vieraita kieliä, esim. arabiaa tai japania olisi mie-
lenkiintoista opetella. Myös ruosteessa olevien, aiemmin opiskelemieni 

vieraiden kielten kertaaminen ja niissä paremmaksi kehittyminen olisi jossain 
siellä to do -listan syövereissä. 
Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja

Suvi Karumo

1.Mahdollisuuksien mukaan järjestää niin 
perinteisiä kv-tapahtumia kuin mata-

lammankin kynnyksen tekemistä meidän 
mahtaville vaihtareille. Lisäksi tavoitteeni on 
tehdä kv-toiminnasta ja vaihto-opiskelumah-
dollisuuksista näkyvämpää kotimaisille opis-
kelijoille.

2.Hesarin kommenttipalstoilla mielensä 
pahoittaminen ja alakerran naapurien 

häiritseminen kotijumppien kyykkyhypyillä

3. Excelin käytön salat epäonnistuneiden labratulosten analysointiin
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Yhteiskuntasuhde- ja tapahtumavaliokunnan 
puheenjohtaja

Lauri Rentto

1.Tavoitteet eivät ole muuttuneet viime vuo-
desta. Suunnitelmissa on saada rakennet-

tua YFK:n excursiotoiminta kestävälle pohjalle 
ja avata jäsenistölle uusia työllistymisen polku-
ja. Jos syksyllä on mahdollista, olisi suunnitel-
missa järjestää excursiokiertue Suomen lääke-
teollisuuden jättiläisiin. Toivottavasti vierailut 
voi tehdä paikan päällä, mutta pahimmassa 
tapauksessa etänä.

2.Erittäin koronaystävällinen kombinaatio 
videopelaamista, kirjojen lukemista ja lef-

fojen katselu. Normaalioloissa voisi vielä lisätä 
järjestötoiminnan, koska mikäs sen mukavampaa kuin kivojen ihmisten kanssa 
puuhastella yhdessä.

3.Aikanaan tuli piirrettyä runsaasti, mutta muut intressit tulivat edelle ja taito 
pääsi rapautumaan. Kaipa sitä pitäisi alkaa järjestelmällisesti pakottamaan 

ja löytää inspiraatio rutiinin kautta, sillä inspiraatiota odottamalla hommasta ei 
tule mitään.

1.Haluaisin brändätä kopovaliokuntaa vä-
hän lähestyttävämmäksi ja tehdä suun-

nittelutyötä esim. millaisia tapahtumia kou-
lutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan liittyen 
voisi järjestää sitten joskus tulevaisuudessa. 
Varapuheenjohtajana tavoitteeni on päivittää 
YFK:n strategia tänä vuonna yhdessä hallituk-
sen kanssa, tai ainakin laittaa prosessi kunnolla 
käyntiin.

2.Pelaaminen, viinin juominen ja lukemi-
nen.

3.Haluaisin oppia jakamaan vastuuta ja te-
kemään ’’töitä’’ suunnitelmallisemmin. 

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja 
(ja hallituksen varapuheenjohtaja)

Aukusti Alanko
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Yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja

Aleksi Kallio

1. Haluaisin saada aikaiseksi yrityssuh-
destrategian joko osana YFK:n omaa 

strategiaa tai itsenäisenä valiokuntastrategi-
ana. Näen sen erityisen hyödyllisenä, koska 
alamme pääsääntöisesti lyhyempi tutkinto-
rakenne aiheuttaa haasteita toiminnan jat-
kuvuudelle. Strategia nostaisi toimintamme 
määrätietoisuuden uudelle tasolle ja edistäisi 
jatkuvuutta.

2.Hyvä podcastit ovat erinomainen tapa 
tappaa aikaa. Itse en ole aamuihminen 

ja aamut ovat minulle aikaa, jota kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan tappaa. Suomen-

kielisiä podcasteja on viime vuonna tullut lisääntyvissä määrin, ja viimeisin löy-
dökseni on Spotifysta ja YouTubesta löytyvä 23 minuuttia.

3. 
Haluaisin oppia koodaamisen perusteet.

MDS:n päätoimittaja

Kalle Manninen

1.Aion pistää aivotyötä kevyen ja kivan 
luettavan ideointiin, kirjoittamiseen 

ja toimeksiantoihin. Pyrin edistämään 
lehden visuaalisuutta ja lisätä siihen hie-
man huumoria. Olkoon tämä lehti siis 
pieni valonsäde tässä maailman risuka-
sassa.

2.Avaan musiikinteko-ohjelman ja 
alan äänittämään. Lopputulemia on 

kaksi: Äänitän yhden riffin ja huomaan 
jammanneeni sen kanssa neljä tuntia, 
heittäen sen lopulta roskiin. Toinen vaih-
toehto on, että loihdin kokonaisen kap-
paleen, jossa menetän soittotaitoni heti 
REC-nappulan painamisen jälkeen. Tätä 
hinkataankin sitten seuraavat illat. 3.Metallimusiikin örinä on ollut jo 

tovin työn alla, ja tänä vuonna jat-
ketaan kahta kauheammin!
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Vuokraustoimintakoordinaattori

Aarni Pyy

1. Tänä vuonna suunnitelmissani on pi-
tää vuokraustoiminta mahdollisimman 

eläväisenä nykyinen maailmantilanne huo-
mioon ottaen. Myös pieniä suunnitelmia on 
puitteiden eli Käärmeenpesän kehittämistä 
varten, mutta ne taitavat olla hallituksen kirs-
tunvartijasta kovasti riippuvaisia.

2. Paras tapa tappaa aikaa on istua tunti tie-
tokoneen ääressä. Huomaamatta onkin 

jo aamuyö ja aika mennä nukkumaan, jotta 
voi tehdä jotain yhtä hyödyllistä seuraavana-
kin päivänä.

3. Haluaisin osata puhua sujuvasti ruotsia. Nauttisin suunnattomasti, jos pys-
tysin kulkemaan ajassa taaksepäin ja voisin sanoa tuon teini-ikäiselle itsel-

leni.
Tila- ja ympäristövastaava

Ella Anttolainen

1.Suunnitelmani tälle vuodelle on pitää 
Käärmeenpesän asiat yhtä hyvällä mallil-

la kuin ne on aina ennenkin olleet. Erityises-
ti haluaisin panostaa siihen, että Pesällä olisi 
mahdollisuus kierrättää ja se olisi tehty helpo-
ksi ja selkeäksi. Toinen asia mitä haluaisin teh-
dä, olisi YFK:n kerhotilan siivous ja järjestely 
Viikissä.

2.Mun mielestä parasta on viettää aikaa 
läheisten ja kavereiden kanssa. Nautin 

erityisesti meidän hallituksen uudesta Kum-
pula-kommuunista!

3.Olen alkanut tänä vuonna laskettelemaan pitkästä aikaa. Siinä haluaisin eh-
dottomasti kehittyä paremmaksi!
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Tiedottaja

Noora Jansson

1.Isoin tavoite olisi vaihtaa jäsenrekisterimme 
nykyistä modernimmalle ja toimivammalle 

alustalle. Nykyinen jäsenrekisterimme vetelee 
eri vuosituhannella, joten sen päivitys YFK:n 
nykyisiin tarpeisiin olisi ehdottomasti merkittä-
vävä uudistus. Uumoilen, että rekisterin vaihdos 
ei tapahdu kertaheitolla yhdessä vuodessa, mutta 
edes pyörien saaminen pyörimään pitää tiedot-
tajan aivot raksuttamassa koronasumun keskellä.

2.Netflixin binge watchingin lisäksi aika kuo-
lee tehokkaasti järjestöhommissa, kaverei-

den kanssa sushitehtailemalla ja kumpulakom-
muunin kanssa kahveilemalla.   

3.Harrastuksia on vuosien mittaan ollut todella paljon ja kaikki ne olen har-
mikseni lopettanut. Haaveilen alottavani jonkun niistä uudestaan, mutten 

osaa päättää minkä niistä kymmenistä. Tässä periodissa aloitin ranskan opis-
kelun uudelleen, mutta syksyllä voisi palata tanssin pariin - jos vaikka pääsisi 
eroon nopeasti kasvaneesta someniskasta. Paras ystäväni uhmasi jättää minulle 
testamentissaan 64 huonekasviaan (not even kidding), joten ehkä voisin kokeilla 
kaktuksen hengissä pitämistä uudelleen. 

Emäntä

Veera Lanu

1.Tavoitteena on päästä tänä vuonna 
pitämään useammatkin sitsit sekä 

Pesän synttärit, mikäli kokoontumis-
rajoitukset vaan sallivat. Toistaiseksi 
suunnitelmissa onkin etäsitsit.

2.Paras tapa tappaa aikaa on 
viini+sudoku :)

3.Haluaisin kehittyä ruoan laitossa, 
etenkin kasvisvaihtoehtojen osal-

ta. Tämä virka varmaan tarjoaakin hy-
vän mahdollisuuden kehittymiseen, jos 
tapahtumia vaan päästäisiin järkkäile-
mään.
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Juhlavaliokunnan puheenjohtaja

Anette Amonsen

1.Suunnitelmat riippuu paljon vallitse-
vasta tilanteesta ja kokoontumisrajoi-

tuksista, joten loppuvuoden suunnitelmat 
ovat hyvin pitkälle vielä auki. Toivon mukaan 
pääsemme järjestämään viimeistään syksyllä 
tapahtumia jälleen perinteiseen tapaan Käär-
meenpesällä. Toiveissani olisi päästä järjestä-
mään perinteisten savujuhlien ja vuosijuhlien 
lisäksi erilaisia poikkitieteellisiä tapahtumia, 
sitsejä sekä teemajuhlia. Olisi mukavaa kuulla 
myös kuntalaisten ääntä, ja toteuttaa heidän 
toiveitaan mahdollisimman paljon. Toivotta-
vasti pääsemme mahdollisimman pian kor-
vaamaan yli vuoden ajalta menetetyt juhlat ja tapahtumat.

2.Paras tapa tappaa aikaa on hyvien elokuvien katsominen. Itseäni kiinnos-
taa erityisesti psykologiset trillerit, sillä niistä jää usein pohdittavaa pitkäksi 

aikaa.

3.Haluaisin oppia pitämään paremmin huolta huonekasveista. Edellinen kul-
tapalmuni pysyi hengissä ruhtinaalliset kolme kuukautta.

Kioskivaliokunnan puheenjohtaja

Nelli Niskanen

1.Uusia haalarimerkkejä merkkiva-
likoimaan! Odotan myös kaikkia 

mahdollisia tapahtumia, mitä syksyllä 
(fingers crossed) pääsisi toteuttamaan. 
Sitä odotellessa pyrin hoitamaan vas-
tuualueeni vähintään yhtä hyvin kuin 
edeltäjäni. 

2.Mikrobilsan esseet ja vertaisarvi-
oinnit :,) 

3.Kärrynpyörä. 



17

Isäntä
Tommi Puisto

1.Viran osalta on toki vaikeaa nähdä, miltä 
tuleva näyttää tapahtumien osalta. Tällä 

hetkellä tilanteet huomioiden pyrimme juh-
latiimin kanssa tuomaan hieman viriket-
tä nykyarkeen mahdollisuuksien mukaan. 
Kuka tietää, voi johonkin väliin esimerkiksi 
etäkoulutus drinkkien maailmaankin tup-
sahtaa. Parin vuoden isännistön koulutuk-
sella voin myös sanoa, että kun tapahtumia 
voidaan järjestää muussakin kuin etämuo-
dossa, tulee jano olemaan kova, ja isännän 
oltava valppaana, että tapahtumissa asiat 
toimivat.

2.Sen lisäksi, että tajuaa päivän kolmannen tunnin uponneen Tiktokkia sela-
tessa? Kyllä tässä kallistuu vahvasti musiikin suhteen, sillä kerran matkustin 

kolmen tunnin bussimatkan ilman kuulokkeita. Kyllä siinä hieman äitiä ikävä 
tuli. 

3.Elektroninen musiikki on viimeisen vuosikymmenen ajan napannut ison 
osan musiikin kuunteluskaalastani. Olen aina haaveillut kyvystä itse säveltää 

erilaisia elektronisen musiikin genrejä, mutta kärsimättömyys oikeaa soundia 
luodessa sekä sävelkorvan täydellinen puuttuminen ovat johtaneet tyytymään 
suurkuluttajan rooliin tuottajan sijasta. Ehkä tulevaisuudessa voi tuottamista 
uudelleen harkita.
Kulttuurivastaava
Anniina Kuitunen

1.Tavoitteenani on tarjota kun-
talaisille monipuolisia kult-

tuurielämyksiä ja mahdollisuuden 
nauttia kulttuurin tarjoamista 
aarteista parhaassa mahdollises-
sa seurassa. Toivon, että vuonna 
2021 pystymme turvallisesti ta-
paamaan teatterin, panimovie-
railun tai oikeastaan ihan minkä 
vaan parissa! 

2. Hercule Poirot. 3.Haluaisin oppia pitämään kasveja 
elossa. Kaikki vihreä kuihtuu seu-

rassani. 
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Terveys- ja hyvinvointivaliokunnan 

puheenjohtaja

Heljä Mäkinen

1.Vuodelle 2021 suunnittelen säännöl-
lisesti järjestettäviä etätapahtumia 

niin kauan kuin poikkeusolot jatkuvat. 
Kun saamme taas kokoontua livenä, haluan 
järjestää matalan kynnyksen tapahtumia. 
Pulkkamäki esimerkiksi olisi kivaa! Lisäk-
si haluan, että jokainen YFK:n tapahtumiin 
osallistuva kokee olevansa tervetullut ja 
tuntee tapahtuman turvalliseksi.

2.Hapanjuurileivän leipominen.

3.Haluan oppia viheltämään.

Ylioppilaskuntavastaava

Sanne Keskimäki

1.Virka on olemassa nyt vasta toista 
vuotta, joten tavoitteena on vakiin-

nuttaa sitä osaksi YFK:n koulutuspoliittisia 
hommia. Haluaisin tuoda ylioppilaskuntaa 
vähän lähemmäksi meidän tiedekuntajär-
jestöä, koska tällä hetkellä se tuntuu näky-
vän todella vähän.

2.Jos kyse on ajan tappamisesta, jotta ei 
tarttis opiskella, niin ainakin itse oon 

havainnut tehokkaimmaksi keinoksi kodin 
siivoamisen. Siihen saa kulumaan paljon 
aikaa, eikä tuu edes huono omatunto.

3.Haluaisin tottakai sellaisen valikoivan valokuvamuistin, mutta jos pitää va-
lita joku realistinen, niin haluaisin oppia jättämään päiväunet maksimis-

saan 20 min pituisiksi sekä paremmat tilastotieteen taidot.
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Tappi- ja alumnikapteeni

Noora Häyrinen

1.Alkuvuoden suunnitelmissa olisi ollut, että 
keväällä alumnitoimintaa olisi päästy aloit-

telemaan ja tapahtumiakin järjestettyä. Kuiten-
kin tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, ettei vielä 
keväästä päästä tapahtumia järjestämään pai-
kan päällä, eli luultavasti myös alumnitapah-
tumien ajankohta siirtynee syksylle. Alkuvuosi 
menee siis pitkälti tapahtumien suunnittelussa 
sekä uusien alumnien rekrytoimisessa. Tap-
pisyksylle tavoitteenani olisi tietenkin yrittää 
vaalia vanhoja perinteitä, mutta myös uusille 
tapahtumille olisi hyvin tilaa syksyn hulinassa. 

Kerho- ja liikuntavastaava
Jasper Paalanen

1.Tavoitteena kerho- ja liikuntavas-
taavana on aktivoida ja kannustaa 

yfkiläisiä liikkumaan ja osallistumaan 
kerhoihin ja tapahtumiin, kunhan nii-
tä saa taas luvan kanssa järjestää!

2.Kavereiden kanssa hengailu ja 
tarkoitukseton lagaaminen.

3.Golfissa olisi hauska kehittyä put-
taamisessa. Nyt kun on myös tätä 

aivotyöskentelyä reenattu enemmän 
viime aikoina, niin pitäis varmaan 
myös keskittyä lihasmassan kehittämi-
seen enemmän.

2.Paras tapa tappaa aikaa on ehdottomasti täyttää kalenteri töillä, järjestö-
hommilla, reissaamisella sekä kavereiden näkemisellä niin, ettei aikaa jää 

tapettavaksi. Kuitenkin jos tylsyys pääsee yllättämään, ruoanlaittoon, leipomi-
seen ja MasterChef Australian katsomiseen saa useammankin tunnin kulumaan. 

3.Olen opiskellut saksan kieltä ala-asteelta asti, mutta lukion jälkeen kieli on 
päässyt unohtumaan tyystin. Haluaisinkin opintojeni aikana herätellä van-

haa kielitaitoani ja kenties myöhemmin päästä käyttämään kyseistä kieltä myös 
muuhun kuin ravintolassa tilaamiseen. 



20

Teemailtavastaava
Tyyra Jero

1.Alkuvuosi menee varmasti pitkäl-
ti suunnittelun ja etäteemailtojen 

parissa. Kun tilanne vähän paranee ja 
teemailtoja voi taas järjestää edes lähes 
normaalisti, haluaisin selvitellä mahdol-
lisuutta muutamille erityyppisille tee-
mailloille. Haluaisin esimerkiksi pitää 
jonkin farmasian teollisuuteen liittyvän 
teemiksen, jos sellaiseen löytyy kiinnos-
tusta. Toinen idea olisi teemailta, jossa 
tutkijat kertovat tutkimuksesta ja yliopis-
tolla työskentelystä. Nämä ovat kuitenkin 
toistaiseksi vielä erittäin ajatuksen tasolla. 
Suurimpana tavoitteena on kuitenkin yl-
läpitää YFK:n mahtavaa teemailtakulttuu-
ria! Toivottavasti pääsen vielä jossain vai-
heessa availemaan myös niitä viinitonkkia 
Zoom-linkkien lisäksi.  

2.Jonkin uuden asian opettelu. Innostun tosi usein jostakin, ja vaikka siitä 
harvoin tulee mitään harrastusta, niin saa hyvin kulumaan sen pari tuntia 

tai päivää. Kerran opettelin tekemään origamilohikäärmeen ja toisella kerralla 
yritin kasvattaa oman bonsaipuun. Bonsai tosin kuoli, origami on varmaan edel-
leen jossain laatikossa. 

3.Hankin nyt korona-aikana kitaran, ja olisi tarkoitus opetella myös soitta-
maan sitä.  

MDS toivottaa uudelle hallitukselle 
ja virkailijoille onnea ja menestystä 

vuodelle 2021!
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Puhiksen kirjatiivistelmä: 
Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä. 

Minua on aina kiinnostanut kai-
kessa tekemisessä syy ja seuraus; 
miksi asioita tapahtuu, kuka niistä 
päättää, ja kuka niistä hyötyy.

Sosiaaliset liikkeet ja talouskriisit 
seuraavat toisiaan, mutta nykymaa-
ilmassa niihin perussyy löytyy lä-
hes aina politiikasta tai yritysmaail-
masta, hyvin harvoin ne ilmestyvät 
vain itsestään. Näyttää myös siltä, 
että poliittiset päättäjät seuraavat 
yhä enemmän suurpääoman toi-
veita, tiedostaen tai tiedostamatta, 
sillä ne, joilla on rajattomasti rahaa, 
on myös nykyään lähes rajattomat 
keinot vaikuttaa. 
Maailman isommat yritykset ovat 
jo niin suuria ja vaikutusvaltaisia 
ettei sitä on jo vaikea käsittää. 

Kirjassa Maailman 50 vaarallisinta 
yritystä (Juha-Pekka Raeste & Han-
nu Sokala, kustannusyhtiö Nemo) 
kaksi kokenutta taloustoimittajaa 
listaa ja perustelee 50 heidän mie-
lestään tärkeintä yhtiötä, jotka ovat 
tehneet maailmasta sellaisen kuin 
se tänään on, tai jotka muovaavat 
sen tulevaisuudessa näköisekseen. 
Listan ei ole tarkoitus olla täysin 
kattava; joku voisi vaikka väittää, 

että suurista öljy-yhtiöistä kaikki 
ansaitsisivat päästä listalle, mutta 
sinne on lisätty kaksi: Chevron, las-
kennallisesti kaikkien aikojen suu-
rin saastuttaja, ja Saudi-Aramco, 
Saudidiktatuurin vallankäytön vä-
line. 
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Listalta löytyy hyvin paljon pank-
keja ja varainhoitoyhtiöitä, ja kir-
jaa kuunnellessa mittasuhteet 
hämärtyvät. Läntisen maailman 
suurimmilla pankeilla JP Morga-
nilla (USA) ja HSBC:llä (UK, Hong 
Kong) on taseessa molemmilla 
noin 2,5 biljoonaa, eli 2,5 tuhatta 
miljardia dollaria. Vertailun vuoksi 
Suomen valtion talousarvio oli alle 
60 miljardia euroa vuonna 2020. 
Kirjaa kuunnellessa saa tietää mil-
laista peliä nämä pankit pelaavat 
lain rajalla ja sen väärällä puolella, 
ja usein kiinni jäädessään ne selviä-
vät ilman mitään todella merkit-
täviä rangaistuksia, kun taas meil-
le pankkien uhkapelit aiheuttivat 
vaikkapa vuoden 2008 talouskrii-
sin. Tutuksi tulevat myös käsitteet 
’too big to fail’ ja ’too big to jail’, 
mitkä tarkoittavat sitä, että nämä 
pankit ovat niin isoja, ettei niitä 
voida asettaa mihinkään oikeaan 
vastuuseen, sillä se vaikuttaisi liikaa 
maailman rahoitusjärjestelmään. 
Niinpä uhkapeli jatkuu edelleen, ja 
pankeilla on toki myös hyvät suh-

teet kaikkiin päättäjiin, Obamasta 
Trumpiin, molemmat ovat päästä-
neet omia tukijoitaan pois pulasta. 

Listalta löytyy lisäksi palkka-ar-
meija Academi ja maailman suu-
rimmat aseiden tuottajat Lockheed 
Martin ja Boeing. Lisäksi hieman 
yllättävämpiä valintoja voivat olla 
Ikea ja Walmart, mutta niiden mo-
lempien menestys perustuu halpa-
tuotantoon ja työntekijöiden huo-
noon kohteluun, sekä Walt Disney 
Company, jolla on voimakas ote 
läntisestä kulttuurista, ja joka 
voi ohjata asenteita haluamaansa 
suuntaan. 

Elintarvikepuolelta löytyy kaksi 
yhtiötä, Cargill ja JBS, maailman 
kaksi suurinta lihan tuottajaa, ja 
voitte olla varmoja, ettei niitä kiin-
nosta eläinten tehotuotannon eet-
tiset ongelmat. Näiden lisäksi on 
esimerkiksi mainittu ympäristöä 
lahjusten avulla tuhoava mineraa-
liyhtiö Glencore Xstrata, maailman 
suurin tupakkayhtiö CNTC ja hal-
palennot ensimmäisenä aloittanut 
Ryanair. Ehkä meitä kiinnostavas-
ti, mukana on kaksi lääkeyhtiötä: 
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Bayer, jonka ostamaa yhtiötä Mon-
santoa epäillään syöpävaarallisten 
kasvimyrkkyjen kehityksestä ja 
myynnistä, sekä Purdue Pharma, 
OxyContin lääkkeen kehittäjä, joka 
tunnusti lopulta kolme syytekohtaa 
oikeudenkäynnissä osastaan opioi-
dien väärinkäytön räjähtämiseen. 

Oma lukunsa ovat vielä tietotek-
niikan jättiläiset. Apple, joka myy 
tuotteitaan imagollaan, mutta hin-
noissa on valtavasti ilmaa, vaikka 
ne on valmistettu kiinalaisella hal-
patyöllä. Myös heidän alihankki-
jansa Hon Hai, maailman suurin 
elektroniikan valmistaja, joka jou-
tuu asentamaan verkkoja asunto-
loidensa seiniin, etteivät kiinalaiset 
työntekijät hyppäisi katolta. Mi-
crosoft, toinen hallitseva ohjelmis-
tovalmistaja, joka toimii läheisesti 
myös Kiinan diktatuurin kanssa.

Facebook, joka tietää kaikista käyt-
täjistään (ja vaikka ei edes palvelua 
käyttäisi) enemmän kuin he itse, 
ja myy tiedon kaikille halukkaille. 
Amazon, joka voi pilvipalvelun-
sa kautta tulevaisuudessa määrätä 
internetin sisällöistä ja kauppa-
paikoista hyvin laajasti. Huawei, 
joka on Kiinan hallituksen jatke, 
ja sen toiminta on estetty jo useis-
sa maissa. Tensent, ja sen WeChat, 
jota käytetään avoimesti kansalais-
yhteiskunnan tukahduttamiseen 
Kiinassa. Ja tietysti Google, joka 
on nostettu listan kärkeen. 92,17% 
kaikista maailman internet-hauista 
tehdään Googlen kautta, ja se voi 
päättää, mitä me näemme, ja mitä 
emme. Ja jos jokin on ilmaista, sinä 
olet kauppatavaraa. 
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Kirjan sanoma on kuitenkin se, 
että harva yritys on itsessään vain 
pahasta, vaan ne luovat paljon työ-
paikkoja ja uusia keksintöjä. Ongel-
ma tulee siitä, kun yritykset kasva-
vat liian suuriksi ja voivat muokata 
maailmaa mieleisekseen, eikä toi-
sinpäin. Maailman suurimmalla 
varojenhoitajalla BlackRockilla 
on 2020 lopussa noin 8,7 tuhatta 
miljardia dollaria sijoituksia, siksi 
siitä käytetään nimitystä ’kaiken 
omistaja’. Myös Kiinan vaikutus-
valta kasvaa jatkuvasti, ja jos se saa 
päättää, maailma tulee näyttämään 
hyvin erilaiselta, kuin mihin olem-
me tottuneet. Kirjassa kerrotaan 
esimerkiksi Kiinan uiguureihin 
kohdistuvasta valvontakoneistosta, 
mutta se on järkyttävyydessään jo 
oman tekstinsä arvoinen. Toki val-
vonta voi lähteä käsistä länsimais-
sakin, jos vaikka koronajäljitysso-
vellusten tyyppinen järjestelmä jää 
puolivahingossa käyttöön. 

Toivoa meillä on, mutta nämä asiat 
täytyy pitää mielessä jatkossakin ja 
ottaa tosissaan, että ehdimme pis-
tää vastaan tälle kehitykselle. 

Kirjatoukka Joonatan H. 
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Reality Shift
Vuosi sitten tähän aikaan elin ta-
vanomaisen helmikuun tapaan vu-
juputkessa. Kalenteri oli täynnä jos 
mitä suurempia ja pienempiä juhlia, 
ja suunnitteilla oli Käärmeenpesän 
10-vuotisjuhlat sekä osakunnan 
perinteikäs vappureissu Tarttoon. 
Sitten iski miljoona volttia suoraan 
Wuhanin eläintorilta eikä maapallo 
ole enää entisensä, tuskin koskaan 
enää tuleekaan olemaan. 

Ihme ja kumma keväällä korona-
realiteetin kanssa oppi elämään ja 
kesällä eläteltiin vielä toiveita, että 
josko pääsisimme palaamaan nor-
maaliin. Tätä kirjoittaessa meillä 
jyllää ties minkä valtion mukaan 
nimetyt virusmuunnokset, roko-
tukset ovat vasta päässeet alkuun 
ja vappu, sekä kesän ja syksyn ta-
pahtumat näyttävät epävarmoilta. 
Voisin julistaa että koronavirus 
COVID-19 on tullut jäädäkseen.

Never say die
Kerrankin voi kehua niin kehutaan 
kotimaista. Suomi on selvinnyt 
koko koronakurimuksesta varsin 
mainiosti, kun vertaa lähes mihin 
tahansa muuhun valtioon. Silti nyt 
ei ole aika höllätä ja lähteä kulma-

kuppilaan vetämään koko yön ka-
raokea, sillä suurimmaksi uhaksi 
on noussut koronaväsymys. Sen 
ensioireita on nähty jo niin Itä-Hel-
singin juottoloissa, kuin omassa 
rakkaassa Käärmeenpesässämme. 
Gameplan pitäisi olla edelleen: 
pidä kiinni rajoituksista, ota rokote 
vuorollasi, profit.

YFK:n osalta tämä tarkoittaa suu-
rimman osan tapahtumia, mukaan 
lukien vuosijuhlien, siirtämistä 
myöhempään ajankohtaan. Olen 
ylpeä tämän ja viime vuoden hal-
lituksista, jotka ovat vaikeassa ti-
lanteessa saaneet silti järjestettyä 
tapahtumia jäsenistölle, vaikka 
luonnollisesti pääasiassa etänä. 
Olisiko voinut tehdä enemmän? 

Kuraattorin palsta
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Ehkä, mutta muistetaan että koro-
na-aika on ollut henkisesti raskasta 
myös järjestötoimijoille. Ollaan siis 
iloisia niistä tapahtumista, mitä on 
saatu järjestymään.

The great steal
Tulevalle vuodelle kuraattorina mi-
nulla olisi yksi toive ylitse muiden. 
Vuoden 2020 suurin varkaus ei ol-
lut mikään tukipaketti tahi erään 
kehitysmaan vaalit, vaan vuoden 
2020 tappien tappivuosi. Viime 
syksynä aloittaneet ovat joutuneet 
ja todennäköisesti joutuvat koko 
fuksivuotensa opiskelemaan etänä. 
Valistunut arvaukseni on että tämä 
näkyy suoraan osalla näistä opiske-
lijoista opiskelumotivaatiossa, sillä 
heiltä on jäänyt kokonaan opiske-
lujen kevyempi puoli kokematta ra-
joituksien vuoksi. Nyt YFK toivot-
tavasti panostaakin sekä vuoden 
2021, että vuoden 2020 fukseihin 
tulevana syksynä sikäli kun rajoi-
tuksia on saatu purettua ja tapahtu-
mia voidaan taas järjestää.

Back to the future
Tämän vuoden asialistalla YFK:n 
osalta on myös strategian päivit-
täminen. Kannustankin kaikkia 
asiasta kiinnostuneita olemaan 
yhteydessä puheenjohtajaan, jotta 
saadaan farmasiakunnalle hyvä tie-
kartta seuraaville vuosille. Mitä far-

masian alaan tulee, niin apteekeilla 
korona on näkynyt kaksijakoises-
ti. Joillakin apteekeilla, varsinkin 
kauppakeskuksissa, oli keväällä 
vaikeaa eikä lomautuksiltakaan väl-
tytty. Toisilla taas korona-aika nä-
kyy lähinnä työntekijöiden muis-
tuttaessa päivä päivältä enemmän 
Tsernobylistä tuttuja kaapuveijarei-
ta, tai Darth Vaderia. Jos positiivis-
ta alalta hakee, niin HUS-apteekki 
on palkannut ja palkkaa edelleen 
suuria määriä uusia farmasian 
ammattilaisia auttamaan Apotin 
käyttöönotossa ja muutenkin osas-
tofarmasia on ollut ilahduttavasti 
nousussa.

Omasta puolestani voin sanoa, et-
ten olisi voinut aavistaa, että toinen 
kuraattorikauteni on aivan tämän 
mallinen, mitä se tähän asti on 
ollut. Sopeutumista on joutunut 
tekemään, mutta luotto on suuri, 
että ensi syksynä päästään jo sit-
saamaan ja kenties myös pitämään 
näitä väliin jääneitä juhlallisuuksia.
Jaksamista ja tsemppiä opiskeluun 
sekä koronakurin pitämiseen koko 
farmasiakunnalle

Tuomas Puumalainen
Yliopiston farmasiakunnan 
kuraattori 2021
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Tämän vuoden ensimmäisessä ko-
popalstassa otamme loikan kou-
lutuspolitiikasta sosiaalipolitiik-
kaan ja käsittelemme muutoksia 
YTHS:n toiminnassa tästä vuodes-
ta eteenpäin. Olkaa siis hyvä, tässä 
tulee ensimmäinen (ja varmaan 
viimeinen) sopopalsta. 

Kopon palsta:
Opiskelijaterveydenhuolto muutoksessa

Mistä pöhinä sosiaalisessa 
mediassa Kelalle maksettavasta 
terveydenhoitomaksusta johtuu? 

1.1.2021 astui voimaan korkea-
kouluopiskelijoiden opiskeluter-
veydenhuoltoa koskeva laki, jonka 
tarkoituksena on taata jatkossa yh-
denvertaiset ja kattavat opiskelu-
terveydenhuollon palvelut kaikille 
läsnäoleville alempaa tai ylempää 
korkeakoulututkintoa suorittaville. 
Jatkossa terveydenhoitomaksua ei 
makseta ylioppilaskunnan jäsen-
maksun yhteydessä, vaan se mak-
setaan lukukausittain Kelalle. Lain 

uudistamisen seurauksena Kelalla 
on vastuu opiskeluterveydenhuol-
lon järjestämisestä ja terveyden-
hoitomaksun perimisestä.

YTHS tuottaa jatkossakin opiske-
lijaterveydenhuollon palvelut ja 
YTHS:n tarina onkin ollut Suomen 
ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja 
opiskelijaliikkeen taidonnäyte. 

Tänä vuonna juhlitaan 100 vuo-
tiasta Suomen ylioppilaskuntien 
liittoa, joten tässä yhteydessä on 
hienoa päästä juhlimaan opiskeli-
jaliikkeen vuosikymmenten kes-
täneen tavoitteen toteutumista – 
mikä onkin isoin muutos YTHS:n 
toiminnassa -, eli YTHS:n palvelui-
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den laajenemista ammattikorkea-
kouluopiskelijoille! 

Tämän lisäksi YTHS:n rahoitus 
muuttuu siten, että 77% sen toimin-
nasta rahoittaa valtio ja opiskelijoi-
den maksama terveydenhoitomak-
su kattaa 23%. Ennen tätä vuotta 
rahoitus perustui opiskelijoiden 
terveydenhoitomaksun lisäksi ke-
lan sairasvakuutuslain mukaisiin 
korvauksiin, sekä yliopistokaupun-
kien toiminta-avustuksiin ja käyn-
timaksuihin. 

Jatkossa YTHS:n palveluiden pii-
riin kuuluu n. 270 000 opiskelijaa, 
joten luonnollisesti myös YTHS:n 
palveluverkosto laajenee. Vuonna 
2021 YTHS:lla tuleekin olemaan 
52 palvelupistettä ympäri Suo-
mea. Palveluita ei supisteta, sillä 
ne määritetään laissa ja sosiaali- ja 
terveysministeriön opiskelutervey-
denhuollon oppaassa. 
 
Miten tämä sitten vaikuttaa mei-
hin? 

Konkreettisesti lähinnä terveyden-
hoitomaksun maksamisen suh-
teen. Jatkossa maksu siis maksu 
maksetaan Kelalle suoraan Kelan 
verkkosivuilla. Jos laskun jättää 
maksamatta, Kela muistuttaa mak-
susta maksumuistutuksella, ja jos 

maksun jättää tämänkin jälkeen 
maksamatta, Kelalla on oikeus pe-
riä se suoraan opintorahasta. Kela 
ei lähetä maksusta laskua opiske-
lijoille kotiin, koska Kelalla ei ole 
tietoa kaikista maksuvelvollisista 
opiskelijoista. Tämä johtuu siitä, 
että maksuvelvollisia ovat läsnä-
olevat opiskelijat ja läsnäolevaksi 
ilmoittautuminen on mahdollista 
vielä maksun eräpäivänä. Huo-
maattehan, että maksu itsessään ei 
ole uusi, vaan kuten tekstin alussa 
todettiin, se perittiin ennen yliop-
pilaskunnan vuosittaisen jäsen-
maksun yhteydessä. 

Lisää tietoa YTHS:n laajenemisesta 
voit lukea YTHS:n nettisivuilta. 

Aukusti Alanko
YFK:n koulutuspoliittisen 
valiokunnan puheenjohtaja
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Kaikkien tuntemasta syystä rokot-
taminen ja rokotteet ovat olleet 
vilkkaan keskustelun kohteena vii-
me aikoina. Koska historialla on 
tapa toistaa itseään, ajattelin tällä 
kertaa raapaista tätä aihetta käyttä-
mällä esimerkkinä isorokkoa, joka 
vanhaan hyvään aikaan tunnettiin 
Suomessa nimellä rupuli.

Isorokko on yleisvaarallinen, luon-
nosta hävitetyksi julistettu, virus-
peräinen tartuntatauti, jonka ai-
heuttaa Variola major DNA-virus. 
Sen hävittäminen maailmasta on-
nistui lopulta Maailman terveys-
järjestön (WHO) organisoimal-
la rokotuskampanjalla. Isorokko 
julistettiin virallisesti hävitetyiksi 
vuonna 1980. Ainoat tunnetut vi-
rusnäytteet ovat tiettävästi enää 
jäljellä Yhdysvaltojen Atlantassa ja 
Venäjällä Moskovassa tarkoin var-
tioiduissa laboratorioissa.

Isorokolla on lähisukulaisia, ku-
ten harvinaisempi alastrim-rokko 
eli Kuubankutina, joka on myös 
yleisvaarallinen tartuntatauti, jon-
ka aiheuttaa Variola minor. Se on 
Variola major -viruksen vaaratto-

mampi rinnakkaiskanta. Molem-
mat taudit leviävät nopeasti sekä 
ilmateitse että kosketustartuntana. 
Kuubankutinan sairastaminen an-
toi immuniteetin myös isorokkoa 
vastaan.

Sanottakoon vielä sananen edellä 
mainittujen virusten nimien ety-
mologiasta. Variola johtunee la-
tinan sanasta varus, joka voidaan 
kääntää sanalla ”näppylä”, mikä on 
aika vaatimaton sanana, jos sillä on 
tarkoitus kuvata isorokon kaltaista 
tautia ja aiheuttamia vaurioita. Ma-
jor ja minor ovat helpompia sanoja, 
jotka kääntyvät sanoiksi suurempi 
ja pienempi, ehkä niiden aiheut-
tamien vammojen tai vakavuuden 
kuvaamiseksi. Alastrim on läh-
töisin portugalin verbistä alastrar, 
joka merkitsee leviämistä. Englan-
nissa käytetään hämäävästi isoro-
kosta nimeä smallpox, koska great 
pox oli jo varattu toisen vaarallisen 
tartuntataudin, kupan, nimeksi. 
Saksassa tauti tunnetaan nimellä 
Pocken ja sukulaisuudesta englan-
nin sanan kanssa kertoo rokonar-
pea englannissa tarkoittava pock 
mark. Ruotsin smittkoppor taas ei 

Apteekkarin palsta:
Rokottamisesta ja sen keksimisestä
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paljon selityksiä vaadi.

Vaikka kannat ovat sekä pato-
geneettisesti että itämisajaltaan 
samankaltaiset, Kuubankutinan 
kuolleisuus jää noin yhteen pro-
senttiin, kun se isorokolla on kes-
kimäärin 30 prosenttia. Isorokosta 
selvinneille jäi usein vakavia hait-
toja ”rokonarpisuuden” lisäksi, sillä 
he saattoivat mm. menettää näkön-
sä ja liikkumiskykynsä.

Koska V. minor tartunta heikentää 
yleiskuntoa selkeästi vähemmän 
kuin V. major, siihen sairastuneet 
pääsevät nopeammin liikkeel-
le tautivuoteelta, voivat sen takia 
myös levittää tartuntaa vauhdik-
kaammin. V. major ehti tappaa 
kantajansa, invalidisoida vakavas-
ti ja toipuminen on hidasta. Tästä 
syystä V. minor levisi 1900-luvun 
alussa monin paikoin varsinkin 
Amerikoissa viruksen hallitsevaksi 
kannaksi, mikä johti kuolleisuuden 
vähenemiseen.

Isorokon historia on edelleen epä-
selvä, sillä mm. joistakin egypti-
läisistä muumioista on löydetty 
isorokon arvilta näyttäviä ihon 
arpimuutoksia, mutta DNA-tut-
kimuksen tullessa tutkimuksen 
avuksi, vanhin varmennettu iso-
rokkotapaus on vasta 1500-luvulta. 

Tätä vanhemmista tapauksista ei 
ole varmuutta ja voi hyvinkin olla 
mahdollista, että taudinaiheutta-
jana on ollut jo muinoin hävinnyt 
virus, tai paremminkin isorokko-
virus on muuntunut vuosisatojen 
saatossa vaarallisemmaksi.

Kaupankäynnin ja yleensä ottaen 
liikkuminen mantereelta toisel-
le varsinkin meriteitse lisäsi myös 
tartuntatautien liikkumisnopeut-
ta, mutta siitä oli vastakkaistakin 
hyötyä, sillä 1700-luvun alussa tuli 
eurooppalaistenkin tietoon ikivan-
ha itämainen havainto, että isorok-
koviruksia sisältävän lymfanesteen 
tarkoituksellinen ymppääminen 
isorokkoa sairastavan potilaan 
rokkorakkuloista terveen yksilön 
käsivarren tai käden rikotulle ihol-
le aiheutti yleisen, mutta tavallista 
lievemmän sairauden, joka suojasi 
myöhemmältä ja vaarallisemmalta 
tartunnalta. Tätä menetelmää alet-
tiin kutsua variolaatioksi. Ongel-
mana oli, että variolaation aiheut-
taman reaktion oireet ovat samat 
kuin spontaanisti isorokon saaneil-
la, usein kuitenkin lievemmät ja 
useampi hoidettu jäi henkiin ver-
rattuna vapaasti leviävän isorokon 
uhreihin. Istutettava isorokko oli 
kuitenkin aivan oikeaa isorokkoa, 
siis tavattoman herkästi tarttuvaa 
ja hengenvaarallista kaikille tautia 
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aikaisemmin sairastamattomille. 
Niinpä rokonistutus eli ”rokonpa-
no” vaati varotoimia ja alkuaikoina 
se suoritettiinkin useimmiten lasa-
reteissa tai erityisissä rokotushuo-
neissa. Tästä huolimatta rokotet-
tuja kuitenkin kuoli toimenpiteen 
seurauksena.

Yleensä rokotuksen eli vaksinaa-
tion keksijänä pidetään englanti-
laista lääkäriä Edward Jenneriä, 
joka vuonna 1796 huomasi, että 
lypsäjät eivät saaneet variolaatiosta 
isorokon oireita, jos heillä oli käsis-
sään lypsäjänkyhmyiksi kutsuttuja 
muutoksia tai heidän tiedettiin sai-
rastaneen lehmärokon, jota Jenner 
kutsui nimellä Variolae vaccinae. 
Lehmärokkoa Vaccinia alettiinkin 
käyttää isorokon torjuntaan, kos-
ka se aiheutti tartunnan saaneille 
vain lieviä oireita kuten kuumetta 
ja ihottumaa. Rokottaminen tapah-
tui ymppäämällä Vaccinia -virusta 
käsivarren ihon pintaa rikkomalla 

sairastaneista potilaista terveille, 
sairastamattomille potilaille. Kos-
ka potilaasta toiseen ymppäämi-
nen eli inokulaatio aiheuttaa myös 
muiden tartuntatautien kuten esi-
merkiksi kupan ja hepatiitin siir-
tymisen potilaasta toiseen, alettiin 
rokotetta valmistaa vasikoissa. Tä-
hän vaiheeseen pääseminen kesti 
kuitenkin kymmeniä vuosia. Täs-
säkin oli omat ongelmansa, koska 
muiden haittojen lisäksi lehmäs-
tä saatu rokoteaine saattoi johtaa 
mm. vakaviin yliherkkyysreaktioi-
hin. Rokotteen teho saattoi myös 
hiipua vasikasta vasikkaan siirtä-
mällä. Lehmästä on siis lähtöisin 
mm. englannin ja monen muun 
kielen rokotusta ja rokotetta vas-
taavat sanat vaccine ja vaccinati-
on, sillä kantamuotona on latinan 
lehmää tarkoittava sana vacca. 
Ehkä on hyvä, ettei terminologiaa 
otettu käännöslainana suomeen, 
koska vaccinum tarkoittaa lehmis-
tä saatavaa tai lehmille kuuluvaa 
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eli ”lehmäkettä”, ja vaccinatio voisi 
kääntyä vaikka ”lehmimiseksi” tai 
lehmittämiseksi”.

Kuinkas sitten Suomessa?

Isorokko oli Suomessa 1700-luvul-
la yleinen kulkutauti, ja epidemiat 
kiersivät maata noin 5 vuoden vä-
lein. Yleensä kaikki väliaikana syn-
tyneet lapset ja muut tautia ennen 
sairastamattomat saivat taudin, ja 
sairastuneista keskimäärin joka 
kolmas kuoli siihen. Isorokko oli 
yksi suurimmista yksittäisistä väes-
tönmenetyksiä aiheuttaneista tau-
deista.

Turun akatemian lääketieteen pro-
fessori Herman Diedrich Spöring 
tutustui variolaatio-menetelmään 
Alankomaissa, julkaisi sitä koske-
van kirjoituksen jo vuonna 1737. 
Sen välityksellä asia tuli tunnetuksi 
Ruotsi-Suomessa. Maamme en-
simmäisen rokonistutuksen suo-
ritti Turussa, myöhemmin Suomen 
lääketieteen isäksi kutsuttu, silloi-
nen piirilääkäri, Johan Haartman 
(1725–1788) vuonna 1754. Ruot-
siin menetelmä saapui vasta kaksi 
vuotta myöhemmin Englannista. 
Sen jälkeen Collegium medicum 
ryhtyi toimenpiteisiin rokonistu-
tuksen edistämiseksi valtakunnas-
sa.

Isorokkokuolleisuus oli tärkeänä 
syynä hitaaseen väestökehitykseen 
maassamme, sillä kuolleista joka 
kuudes tai seitsemäs menehtyi 
isorokkoon, joka tappoi koko val-
takunnassa vuosittain 8000–9000 
lasta. 

Vanhan sanonnan mukaan jokin 
asia ei ole varma, jos sitä ei ole kir-
kossa kuulutettu. Papistolla ja kir-
kolla oli paljon tiedotuksellisia ja 
yleissivistäviä tehtäviä sielunhoi-
dollisten tehtävien lisäksi. Porvoon 
tuomiokapituli kehotti marras-
kuussa 1761 lähettämässään kier-
tokirjeessä papistoa edistämään 
rokonistutusta kansan keskuudes-
sa. Kiertokirjeen liitteenä olikin 
ohjeistus, jonka avulla lääkärit ja 
muutkin henkilöt voivat itse oppia 
menetelmän. Papistolla olikin ta-
vattoman suuri merkitys rokonis-
tutuksen hyväksytyksi saamisessa. 
Monet papit olivat kuitenkin us-
konnollisin perustein rokonistut-
tamista vastaan, mikä ei suinkaan 
ilahduttanut piirilääkäreitä. Kun 
piirilääkärien uusi ohjesääntö vah-
vistettiin vuonna 1774, kehotettiin 
heitä siinä kiinnittämään erityisesti 
huomiota myös rokonistutukseen.

Rokonistutus saavutti merkittävät 
mittasuhteet vain Pohjanmaalla, 
missä sen hyväksi tehtiin innok-
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kaasti työtä. Eräs rokonistutuksen 
puolestapuhujista oli Alavetelin 
kappalainen ja myöhempi Kokko-
lan kirkkoherra Anders Chydenius 
(1729—1803). Kansan syvien rivi-
en pelkojen ja epäluulojen vuok-
si tulokset jäivät muualla maassa 
vähäisiksi, vaikka rokonistutuksia 
suorittivat lääkärien ja välskärien 
lisäksi papit, lukkarit, ylioppilaat 
ja talonpojat. Vuonna 1797 pe-
rustettu Suomen Talousseura otti 
pian rokonistutuksen edistämisen 
asiakseen. Sen tekemän esityksen 
johdosta tuomiokapitulitkin muis-
tuttivat jälleen asian tärkeydestä. 

Tästä johtuen rokonistutus alkoi-
kin yleistyä, mutta monin paikoin 
sen suorittajien into oli suurempi 
kuin taito. Täten valitettavasti ylei-
sen hygienian puute, rokottajien 
huolimattomuus ja riittämättömät 
varotoimet olivat syynä esiintynei-
siin paikallisepidemioihin, joihin 
menehtyi paljon lapsia.

Vasta Edward Jennerin keksinnön 
myötä isorokkotartunnalta suojaa-
minen vaarattomamman lehmäro-
kon ymppäämisen avulla taudista 
alettiin saada pitävämpää otetta. 
Lehmärokolla suojaaminen vak-
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sinaatio, rokonpano eli rokotus 
saavutti nopeasti jalansijan valta-
kunnassa ja syrjäytti muutamassa 
vuodessa kokonaan aikaisemman 
variolaation. Suomen ensimmäisen 
rokotuksen suoritti piirilääkärin 
sijainen Anders Boxström Turussa 
vuonna 1802. Samana vuonna ki-
rurgian professori Joseph Pipping 
(myöh. Pippingsköld) esitti sano-
malehdessä Åbo Tidningar vetoo-
muksen väestölle, jotta se käyttäisi 
suurta keksintöä hyväkseen. Pip-
pingin laatimat rokotusohjeet jul-
kaistiin vuoden 1805 suomalaisessa 
almanakassa. Pippingsköld palasi 
rokotukseen sanomalehtikirjoituk-
sissaan vuosina 1808 ja 1813. Jäl-
kimmäisenä vuonna maassamme 
raivosi vaikea isorokkoepidemia 
ja silloin hän osoitti vielä hartaan 
kehotuksen Suomen valistuneille 
asukkaille, erityisesti kaikille lasten 
vanhemmille, toimia rokotuksen 
edistämiseksi ja levittämiseksi.

Suomen Talousseuran vuonna 1802 
kuninkaalle tekemän ehdotuk-
sen mukaan seurakuntien lukkarit 
velvoitettiin vuonna 1803 hankki-
maan rokonistuttamisen ja rokot-
tamisen taito ja samalla heidän oli 
siinä laajuudessa kuin mahdollista 
hankittava kyky hallita tavallisim-
pia välskärin tehtäviä. Keväällä 
1804 rokotuksesta huolehtiminen 

luovutettiin Suomen Talousseuran 
tehtäväksi. Rokotukset käynnistyi-
vät monin paikoin varsin heikosti, 
minkä vuoksi Suomen Talousseura 
ryhtyi tutkimaan syitä siihen vuo-
den 1807 alussa. Seurakunnissa 
kiertelevien lukkarien toiminta ei 
osoittautunut tyydyttäväksi. Lää-
kärit eivät olleet myöskään kovin 
halukkaita rokottamaan ja roko-
tusluettelotkin olivat jääneet puut-
teellisiksi. Turussa toimivasta rok-
koainevarastosta kahden lasilevyn 
välissä lähetetty rokote menetti ni-
mittäin helposti tehonsa pitkien ja 
hitaiden kuljetusten aikana, mikä 
johti rokotteen tehon heikkenemi-
seen. Suomen Talousseuran esityk-
sestä perustettiinkin vuonna 1807 
annetulla kuninkaallisella kirjeellä 
uudet rokkoainevarastot Heino-
laan ja Kuopioon.

Turun tuomiokirkon lukkari Erik 
Forssell suoritti jo vuonna 1808 
onnistuneen kokeilun lehmärokon 
istuttamiseksi lehmään, jonka rok-
korakkuloista saatiin rokkoainetta 
lähetettäväksi eri puolille maata. 
Vähitellen rokotus yleistyi tyydyttä-
västi ja eräin paikoin tulokset olivat 
jopa hyviä. Lääkäreiden ja lukka-
reiden lisäksi rokotuksia suoritti-
vat papit, virkamiehet, ylioppilaat 
sekä kansanmiehet ja -naisetkin. 
Heidän ansiotaan on, että roko-
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tus vapaaehtoisuudesta ja väestön 
ennakkoluuloista huolimatta saa-
vutti tämänkin verran menestystä. 
Suomen Talousseuran tilastojen 
mukaan maassamme rokotettiin 
1800-luvun alkuvuosina keskimää-
rin 8000 henkeä vuosittain eli noin 
neljännes syntyneiden ikäluokasta. 
Rokotettujen saaman suojan lisäksi 
sillä oli jo jonkin verran merkitystä 
isorokkokuolleisuuden vähentäjä-
nä. Rokottamattomien osuus pysyi 
kuitenkin jatkuvasti niin suurena, 
ettei isorokkoepidemioita vielä-
kään saatu estetyksi.

Isorokkoepidemian levitessä vuon-
na 1812 saatiin todeta, että rokotus 
oli monissa pitäjissä ollut kovin vä-
häistä. Collegium medicum pyysi 
Suomen Talousseuraa lähettämään 
epidemia-alueille rokottajia ja ryh-
tymään muutenkin voimallisiin 
toimenpiteisiin. Kun isorokko vuo-
den 1814 alussa levisi yhä laajem-
malle, lähetti myös kenraalikuver-
nööri Fabian Steinheil kirjelmän 
Suomen Talousseuralle. Papistoa 
kehotettiin hälventämään rahvaan 
ennakkoluuloja rokotusta kohtaan, 
sillä ne näyttivät olleen monin pai-
koin merkittävänä syynä rokotuk-
sen heikkoon menestykseen. Luk-
karit tekivät nyt rokotusmatkoja 
laajoilla alueilla omien pitäjiensä 
ulkopuolella ja vuoden aikana saa-

tiin rokotetuksi kymmeniä tuhan-
sia ihmisiä.

Rokotus perustui yhä vapaaehtoi-
suuteen, mutta myös pakkotoimen-
piteiden tarpeellisuudesta keskus-
teltiin jo 1810-luvun puolivälissä. 
Eräissä pitäjissä olikin määrätty 
rahasakko niille vanhemmille, jot-
ka kieltäytyivät tuomasta lapsiaan 
rokotettavaksi ja tarkastettavaksi. 
Pakkotoimenpiteet eivät kuiten-
kaan saaneet laajaa kannatusta. 
Yleisesti ottaen rahvaan käsitys-
tä rokotuksesta pidettiin tuolloin 
myönteisenä. Osittain uskottiin, 
että rokotus alkaisi sujua jo omal-
la painollaan, mutta myöhemmät 
vuodet osoittivat, että käsitykset 
olivat liian toiveikkaita.

Suomen Talousseura oli vastannut 
rokotustoiminnasta maassamme 
runsaan 20 vuoden ajan ja tehnyt 
perustavaa työtä kansalaisten ter-
veyden hyväksi. Seuran voimat 
eivät kuitenkaan riittäneet pitem-
mälle ja niinpä rokotustoimen hoi-
taminen määrättiin keisarillisella 
kirjeellä lääkintäviranomaisten 
tehtäväksi maaliskuusta 1825 al-
kaen.

Helmikuussa 1825 annetun roko-
tusjulistuksen mukaan perustettiin 
Turkuun rokkoaineen keskusvaras-
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to ja piirilääkärien asemapaikkoi-
hin rokkoainevarastot. Maa jaettiin 
piirilääkärien valvomiin rokotus-
piireihin, joihin jokaiseen oli pal-
kattava vakinainen rokottaja, jon-
ka tehtävään entinen rokottaja sai 
halutessaan siirtyä suoritettuaan 
piirilääkärille rokottajalta vaadit-
tavan tutkinnon ja valan. Piirilää-
kärin oli valvottava piirissään sekä 
rokotuksia että niiden tarkastuksia. 
Papiston oli annettava rokottajal-
le luettelot kaikista rokottamatto-
mista henkilöistä, jotka eivät olleet 
sairastaneet isorokkoa, ja lähetet-
tävä rokottajan matkaan kirjuriksi 
joku luotettava ja kirjoitustaitoinen 
mies, mieluimmin pappissäädystä. 
Papiston oli myös osoitettava sopi-
vimmat rokotus- ja tarkastuspaikat 
rokottajalle. Seurakunnan oli puo-
lestaan huolehdittava ilman kor-
vausta rokottajan kyyditsemisestä 
rokotuspaikoille. Kruununvirka-
miehet olivat velvolliset antamaan 
rokottajalle apuaan kaikissa tämän 
virkavelvollisuuksiin kuuluvissa 
tehtävissä. 

Huhtikuussa 1825 Collegium me-
dicum antoi julistuksen johdosta 
rokottajille tarkemmat ohjeet. Ro-
kottajat saivat rokkoainetta piiri-
lääkärin lähettämänä tai naapuri-
pitäjien rokottajilta. Kun rokotus 
pitäjässä lähti käyntiin, kuljetti 

rokottaja tavallisesti viikkoa aikai-
semmin rokotetun lapsen muka-
naan tarkastuspaikasta seuraavaan 
rokotuspaikkaan. Siellä rokotus ta-
pahtui nyt sillä rokkoaineella, joka 
otettiin aikaisemmin rokotetun 
lapsen rokkorakkuloista.

Ennestään rokottajana toimineel-
la seurakunnan lukkarilla oli siis 
mahdollisuus siirtyä vakinaiseen 
rokottajan toimeen oman työn-
sä ohella. Alkuvaiheessa valtion 
palkkaamista rokottajista olikin 
lukkareita lähes kolmannes, mutta 
vähitellen heidän osuutensa piene-
ni. Kaikki lukkarit olivat edelleen 
velvolliset hankkimaan itselleen 
rokotustaidon, mutta heitä käytet-
tiin useimmiten rokottajina vain 
tilapäisesti, esim. isorokkoepide-
mioiden uhatessa tai vakinaisen ro-
kottajantoimen ollessa täyttämättä.
Papiston toivottiin jatkuvasti vai-
kuttavan seurakuntalaisiin ro-
kotuksen edistämiseksi, mutta 
rokotus ei kaikesta huolimatta 
käynnistynyt vieläkään toivotulla 
tavalla. Collegium medicum kiin-
nitti huomiota siihenkin, että rah-
vas ei ollut mielellään kyydinnyt 
rokottajia virkamatkoilla eivätkä 
kruununpalvelijatkaan olleet anta-
neet apuaan riittävästi. 

Kun vapaaehtoisuuteen perustu-
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va rokotus ei kaikista yrityksistä 
huolimatta tuottanut toivottua tu-
losta, ryhdyttiin jälleen harkitse-
maan pakkokeinoja. Jo vuonna 
1830 esitettiin, että vanhemmat 
ja huoltajat velvoitettaisiin sakon 
uhalla tuomaan lapset rokotetta-
vaksi. Keisari piti kuitenkin sitä 
maan lakien vastaisena ja niinpä 
hän marraskuussa 1831 ilmoitti 
tahtonsa ja käskynsä olevan, että 
tämä pyrkisi osaltaan poistamaan 
rokotuksen tieltä kaikki esteet ja 
taivuttaisi rokottajat huolehtimaan 
velvollisuuksistaan uutteruudella ja 
lämmöllä sekä välttämään toimen-
piteitä, jotka voisivat rahvaan kes-
kuudessa herättää vastahakoisuutta 
ja nurjamielisyyttä. Myös vuonna 

1832 annetussa piirilääkärien oh-
jesäännössä kiinnitettiin huomiota 
rokotuksen tehostamiseen.

Vuoden 1832 lopulla alkoi taas il-
metä tavallista laajempia isorok-
koepidemioita. Tällöin todettiin, 
että vakinaiset rokottajat eivät pys-
tyisi toimittamaan rokotuksia niin 
nopeasti ja laajasti kuin taudin eh-
käisemiseksi olisi ollut tarpeen. Sen 
vuoksi annettiin helmikuussa 1833 
keisarillisella kirjeellä lupa palkata 
tarvittaessa ylimääräisiä rokottajia 
niillä seuduilla, joissa rokkotartun-
ta raivosi voimakkaimmin. Huh-
tikuussa 1849 pyydettiin piirilää-
käreiltä ehdotuksia mahdollisten 
laiminlyöntien korjaamiseksi sen 
johdosta, että lapsia oli jäänyt ro-
kottamatta yhtä paljon kuin niitä 
oli rokotettu. Piirilääkärit pitivät 
tärkeänä, että papisto tekisi käyn-
tejä rokotuspaikoissa ja vaikuttaisi 
myönteisellä tavalla seurakuntalai-
siin.

Lokakuussa 1859 annettiin uusi 
rokotusjulistus. Se liittyi samanai-
kaisesti tapahtuneeseen kätilöoh-
jesäännön uudistukseen. Uuden 
rokotusjulistuksen mukaan rokot-
taminen oli tästä lähtien kätilöiden 
tehtävänä sitä mukaa, kun heitä 
voitiin palkata rokottajiksi toimien 
vapautuessa. Sen vuoksi uudistus 

Kätilön injektioruisku neuloineen ja 
keittosterilointilaatikoineen 1900-lu-
vun puolivälistä. Neulakammo oli 
ymmärrettävää tuolloin.
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toteutui käytännössä asteittain. 
Varsinaista rokotustoimintaa kos-
kevat muutokset olivat vähäisiä. 
Uudistuksen tarkoituksena oli pa-
rantaa maaseudulla sekä kätilöiden 
saantia että rokotuksen tuloksia, 
mutta odotukset eivät täyttyneet. 
Kätilöt eivät olleetkaan kiinnostu-
neita rokottajattaren vaivalloisesta 
ja epäkiitollisesta tehtävästä.
Lokakuussa 1860 toimitettiin uusi 
rokotuspiirijako, joka perustui kol-
me vuotta aikaisemmin tapahtu-
neeseen lääkäripiirien järjestelyyn. 
Rokotus ei saavuttanut kaikkialla 
varauksetonta hyväksymistä vie-
läkään, vaikka se oli ollut käytössä 
jo 60 vuoden ajan. Kaikesta huo-
limatta rokotustoiminnassa oli ta-
pahtunut hiljalleen edistymistä ja 
maassamme rokotettiin 1860-lu-
vulla jo keskimäärin 70 % kaikista 
syntyneistä. Rokotuksen ansiosta 
isorokkokuolleisuus oli vähentynyt 
huomattavasti, mutta vuosien var-
rella rokottamatta jääneiden osuus 
oli niin suuri, että isorokon ilmaan-
tuessa ketjutartunta väistämättä 
johti epidemian syntyyn. Siitä huo-
limatta epidemiat jäivät aikaisem-
paa suppeammiksi.

Rokotus tuotti eri puolilla valta-
kuntaa edelleen suuria vaikeuk-
sia. Rokkoaine saatiin viikkoa 
aikaisemmin rokotettujen lasten 

rokkorakkuloista, jos heitä sattui 
olemaan. Rokkoainetta saatettiin 
myös tilata eräissä kaupungeis-
sa olevista rokkoainevarastoista, 
mutta lasilevyjen välissä lähetetty 
rokkoaine menetti usein tehonsa 
osittain tai kokonaan hitaitten kul-
jetusten aikana. Rokottajien toimet 
jäivät monin paikoin vakinaisesti 
täyttämättä ja niitä oli hoidettava 
viransijaisten turvin. Joitakin luk-
kareita oli yhä edelleen rokottajina.
Kato- ja nälkävuodet 1860-luvulla, 
etenkin vuodet 1867–1868, vai-
kuttivat isorokon esiintymistä li-
säävästi. Rokotukset jäivät monin 
paikoin melkein kokonaan suorit-
tamatta ja tartunta levisi elantoa ja 
työtä etsivien väkijoukkojen mu-
kana tavallista helpommin paikka-
kunnalta toiselle. Myös 1870-luku 
muodostui vaikeaksi ja vuonna 
1874 esiintyi isorokkoa miltei kaik-
kialla valtakunnassa. Mainittuna 
vuonna siihen kuoli yhteensä noin 
18 000 asukasta eli noin 20 % kai-
kista kuolleista.

Vuoden 1876 alusta valtio mak-
soi eräille kunnille avustusta kä-
tilön palkkaamiseksi rokottajan 
tehtäviin. Maaliskuussa 1878 pii-
rilääkäreille myönnettiin oikeus 
tarvittaessa palkata ylimääräisiä 
rokottajanapulaisia, mutta samalla 
korostettiin, että esitykset näiden 
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tarpeesta ja palkkaamisesta oli aina 
tehtävä etukäteen vuoden alussa. 
Vuoden 1879 kätilöohjesäännös-
sä pysytettiin voimassa rokotuk-
sen opetus kätilöoppilaitoksessa 
ja samoin kätilöiden velvollisuus 
edistää erityisesti rahvaan keskuu-
dessa luottamusta suojarokotusta 
kohtaan. Maaliskuussa 1881 lää-
kintöhallitus lähetti piirilääkäreil-
le kiertokirjeen, jossa korostettiin 
rokotusten nopeuttamista lähes 
kaikkialla esiintyneen isorokon 
johdosta. Piirilääkäreitä kehotettiin 
valvomaan huolellisesti rokottajia, 
sekä ilmoittamaan kiireellisesti ti-
lapäisten avustajien tarpeellisuu-
desta.

Senaatin vuonna 1875 asettaman 
komitean tehtävänä oli harkita toi-
menpiteitä koko maahan ulottuvan 
ja huolellisesti toimitettavan roko-
tuksen järjestämiseksi. Seuraavana 
vuonna valmistuneessa mietinnös-
sä esitettiin rokotusvastuun siirtä-
mistä kunnille ja niiden palkkaa-
mille rokottajille. Rokotuspakkoa 
komitea suositteli vain kaupunkei-
hin, joissa kaupunginlääkärien olisi 
huolehdittava rokottamisesta. Tällä 
tavalla arveltiin turvattavan, että 
rokotuksen yhteydessä ei levitet-
täisi muita sairauksia, lähinnä kup-
patautia, rokkoaineen luovuttajista 
rokotettaviin. Lääkintätoimen pää-

johtaja piti kuitenkin rokotuspak-
koa tarpeellisena myös maaseudul-
la, sillä piirilääkärien kertomusten 
mukaan kansan halukkuus roko-
tuttaa itsensä oli vähäisempi kuin 
komitea otaksui. Tuohon aikaan 
oli myöskin jo Pietarista saatavis-
sa tarvittaessa vasikoissa viljeltyä 
rokkoainetta, joka oli saatu kehi-
tettyä käyttökelpoiseksi vuodesta 
1841 lähtien, huomattakoon, että 
Sputnikia ei ollut vielä keksitty... 
Vuodesta 1868 alkaen oli sitä pait-
si voitu lähettää rokkoainetta lasi-
putkessa glyseriiniin sekoitettuna, 
jolloin se ei päässyt matkan aikana 
kuivumaan ja menettämään teho-
aan.

Finska Läkaresällskapet (Suomen 
Lääkäriseura) käsitteli rokotusasiaa 
yleisessä kokouksessaan vuonna 
1881 ja suositteli siirtymistä as-
teittain pakolliseen rokotukseen. 
Asian tultua siellä hyväksytyksi 
annettiin vihdoin uusi rokotusase-
tus, joka astui voimaan asteittain 
vuosien 1885–1890 aikana. Se ta-
pahtui vuonna 1885 kaupungeissa, 
joissa oli rokkoainevarasto, vuonna 
1886 muissa kaupungeissa, ja vuo-
sina 1887–1890 maalaiskunnissa, 
alkaen lääneittäin maan eteläosista, 
samoihin aikoihin siis, kun myös 
Yliopiston farmasiakunta sai al-
kunsa.
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Rokotus oli nyt pakollista ja se 
määrättiin kuntien velvollisuudeksi 
valtion viranomaisten valvonnassa. 
Jokaisen kunnan oli otettava pal-
velukseensa yksi tai useampia ro-
kottajia, mutta lääkintöhallituksen 
luvalla toisiinsa rajoittuvilla kun-
nilla oli mahdollisuus sopia yhtei-
sestä rokottajasta. Valtio palkkasi 
valvovan henkilökunnan ja yllä-
piti rokkoainevarastoja. Maalais-
kunnat saivat valtiolta rokotustoi-
mintaa varten vuotuista avustusta 
asukasluvun mukaan. Lapissa ja 
Kuolajärven pitäjässä rokotus oli 
kuitenkin määrätty toimitettavaksi 
kokonaan valtion kustannuksella. 
Vanhemmat, kasvatusvanhemmat 
ja edusmiehet olivat velvolliset 
rokotuttamaan hoidossaan ole-
van lapsen ennen kahden vuoden 
iän saavuttamista. Velvoitus koski 
myös vanhempia lapsia ja aikuisia, 
joita ei ollut menestyksellisesti ro-
kotettu tai jotka eivät olleet käyneet 
rokotustarkastuksessa. Nyt ei edes 
isorokon sairastanut henkilö ollut 
vapaa rokotuspakosta. Kukaan ei 
saanut kieltää rokottajaa keräämäs-
tä rokkoainetta rokotettujen rok-
korakkuloista, mutta ainakin yksi 
rokkorakkula oli aina jätettävä kos-
kemattomaksi. Maalla rokotuksen 
laiminlyöneelle tai niskoittelevalle 
henkilölle määrättiin 2–15 markan 
uhkasakko, ja toisesta laiminlyön-

nistä enintään 30 markan sakon.

Tammikuussa 1884 annettiin roko-
tusasetukseen liittyvä rokotusohje-
sääntö, jossa määrättiin tarkemmin 
rokotukseen kuuluvista käytännön 
toimenpiteistä, mm. rokotusluet-
teloiden pitämisestä, ilmoituksista 
ja merkinnöistä kirkonkirjoihin 
jne. Tästä lähtien oli papinkirjaan 
aina tehtävä merkintä suoritetusta 
rokotuksesta tai siitä, ettei rokotus 
ollut kyseisellä henkilöllä tuottanut 
tulosta, tai sairastetusta isorokosta. 
Mahtaakohan näiltä ajoilta olla sa-
nonta jonkun olevan ripitetty ja ro-
kotettu. Vuoden 1883 rokotusase-
tuksessa lukkarien rokotustaidon 
vaatimus poistettiin.

Rokotuksen tultua pakolliseksi al-
koi isorokko nopeasti vähentyä ja 
kymmenessä vuodessa se saatiin 
häviämään kokonaan, eräitä har-
voja poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Tosin kansan vastahakoisuus roko-
tusta kohtaan säilyi eräin paikoin 
varsin pitkään.

Kun sittemmin kehitettiin mene-
telmä, jossa rokkoainetta valmis-
tettiin vasikan ihossa viljelemällä, 
päästiin eroon muiden sairauksien 
levittämisen uhasta. Suomeenkin 
rakennettiin vasikkarokotteen val-
mistuslaitos, joka avattiin Helsin-
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gissä Eläintarhan alueella vuonna 
1894. Vuonna 1895 annettujen ro-
kotusohjeiden mukaan rokotus ta-
pahtui yksinomaan vasikkarokot-
teella eikä rokkoainetta siten enää 
siirretty rokotetusta rokotettavaan. 
Pian rokotus tapahtui kaikkial-
la uudella vasikkarokotteella, jota 
pystyttiin toimittamaan Helsin-
gin rokkoainevaraston välityksellä 
koko maata varten ja muut rokko-
ainevarastot lakkautettiinkin kesäl-
lä 1899.

Rokotuksen muututtua pakollisek-
si väheni rokottamattomien lasten 
osuus nopeasti. Kuitenkin vielä 

vuosina 1892–1893 esiintyi melko 
runsaasti isorokkoa, väestön run-
saamman liikkumisen johdosta. 
Vasta vuodesta 1897 lähtien saatiin 
lähimain kaikki asukkaat rokote-
tuksi jo lapsena. Sen seuraukse-
na isorokkoepidemiat lakkasivat 
Suomessa, muutamaa myöhempää 
poikkeusta lukuun ottamatta. Ro-
kotuspakko oli Suomessa voimassa 
vuoden 1951 loppuun. Sen jälkeen 
suoritettiin muutamana vuonna ro-
kotuksia vielä jonkin verran, mutta 
melko pian rokotuksia annettiin 
pääasiallisesti enää niille, joiden 
kohdalla se oli edelleen tarpeen, 
esim. ulkomaille matkustaville, 
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merimiehille, luotseille ja tervey-
denhuoltoalan henkilökunnalle.

Kuten edellisestä tarinasta voi 
päätellä asioilla on tapana toistaa 
itseään. Rokotevastaisuus oman 
hengen uhalla, toisten hengestä ja 
terveydestä puhumattakaan, tun-
tuu olevan tulossa muotiin, ja jopa 
joka syksyinen influenssarokotus 
saatetaan jättää väliin kuulopuhei-
den perusteella, vaikka lukutaito 
ja koulutustaso on noussut valta-
vasti. Väitän että alamme ihmisillä 
on myös paljon annettavaa väestön 
ymmärrystason nostamiseksi. Ai-
nakin päivittäisessä apteekkityös-
sä korona ja koronarokote on pu-
heenaiheena asiakkaiden kanssa 
päivittäin. Jospa voisimme hetkeksi 

siirtää ikäihmisten ”pakkodigiloik-
kauttamisen” syrjään ja tuoda aktii-
visemmin esille asioita, jotka voivat 
sananmukaisesti pelastaa asiakkait-
temme hengen.

Tämä kirjoitus perustuu suurelta 
osin lääketieteen ja kirurgian toh-
tori Arno Forsiuksen ansiokkaisiin 
katsauksiin Suomen lääketieteen 
historiasta, sikäli kun en ole tietoa 
omasta kirjahyllystäni kaivanut. 
Kaikki virheet ja asiattomuudet ta-
rinassa ovat kuitenkin allekirjoitta-
neen syytä ja vastuulla.

Manu Eeva
Apteekkari, proviisori, farmasian 
tohtori
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Tanska - tuo Carlsbergistä, smør-
rebrødistä ja pienestä merennei-
dosta tunnettu maa. Tanska on 
asukasmäärältään suunnilleen sa-
mankokoinen maa kuin Suomi, 
mutta ihmiset ovat jakautuneet tii-
viisti kolmelle saarelle. Kööpenha-
mina on maan pääkaupunki, jossa 
asun ja opiskelen. Kuka minä olen? 
Olen Juuso; entinen YFK-aktiivi, 
tappi -17. 

Valmistuin viime kesänä 2020 far-
maseutiksi ja samalla hain opiskele-
maan Kööpenhaminan yliopistoon 
farmaseuttisten tieteiden maiste-
riohjelmaan. Hain Kööpenhami-
naan kuultuani paljon positiivista 
opetuksesta ja työllisyysmahdolli-
suuksista toiselta entiseltä YFK-ak-
tiivilta, joka oli valinnut saman po-
lun. Kööpenhaminaan hakiessaan 
poloinen kokelas kohtaa ensim-
mäisenä hakuportaalin, joka muis-
tuttaa 2000-luvun alkupuoliskon 
kotisivuja. Kun tästä säikähdyk-
sestä selviää, alkaa todellinen työ: 
CV:n hiominen, motivaatiokirjeen 
kirjoittaminen, kaikkien kurssien 
nimien kääntäminen englanniksi 
ja sen miettiminen, tarvitseeko sitä 

käydä kalliissa virallisessa kieliko-
keessa vai ei.

Monien sähköpostien ja tuntien 
työn jälkeen sain viestin, että minut 
on valittu maisteriohjelmaan. Seu-
raavaksi olikin aloitettava asunnon 
etsinnät, eikä aikaa juhlia ollut vie-
lä. Kööpenhaminan vuokrahinnat 
ovat selkeästi Helsinkiä korkeam-
mat. Tähän voi saada Tanskan val-
tiolta tukea, jos tekee töitä 10–20 
tuntia viikossa. Itse sain asunnon 
eräältä säätiöltä parin kilometrin 

Maisteriopiskelijana 
Kööpenhaminassa
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päästä yliopistolta. Lukaalini on 24 
neliöinen yksiö, jossa vuokra on 
noin 800 € kuukaudessa.

Vuosikurssini koostuu pääasiassa 
muista eurooppalaisista, mutta on 
joukossa Kiinasta, Intiasta ja Chi-
lestä tulleita. Alkusyksystä 2020 
koronatilanne oli joustavampi, ja 
opetus oli paikan päällä yliopistol-
la. Syksyn ja toisen aallon edetessä 
sitten siirryimme etäopiskeluun, 
kun valtion antamat rajoitteet tiu-
kentuivat. Yliopistolla olleen ope-
tuksen avulla saimme edes jonkin-
laista ryhmäytymismahdollisuutta. 
Eri maista tulleiden kanssa opiskel-
lessa oppii hyvin muiden maiden 
kulttuuria ja kuinka sosiaalinen 
kanssakäyminenkin on hyvin eri-
laista.

Opinnot ovat pitkälti samanlaisia 
kuin Helsingissä käymäni. Raken-
teessa suurin ero on, että kaik-
ki kurssit ovat 7,5 opintopistettä, 
joten joka jaksossa on 2 kurssia. 
Opintojen alussa valitaan halua-
mansa linja: Drug Discovery, Drug 
Development tai Medicines and 
Society. Itse valitsin ensimmäisenä 
mainitun linjan, sillä sen sisältämät 
kurssit vaikuttivat poikkeavan eni-
ten Helsingin tarjonnasta. Linjan 
valinta päättää pakolliset kurssit, 
joita on yhteensä 52,5 opintopis-
tettä. Gradun laajuus voi vaihdella 
30 ja 60 opintopisteen välillä. Mitä 
laajempi gradu, sen vähemmän 
tarvitsee käydä valinnaisia kursse-
ja. Yli ei saa ampua: valmistuessa 
opintopisteiden kokonaismäärä ei 
saa ylittyä yhtäkään opintopistettä 
120 opintopisteestä. 

Kuva Humlebæk:sta noin 35 km pohjoiseen Kööpen-
haminasta. Kävin vuosikurssilaisteni kanssa modernin 
taiteen museossa Louisianassa.
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Yksi suurimmista syistä, miksi läh-
din Kööpenhaminaan, ovat kui-
tenkin sen tarjoamat työ-mahdol-
lisuudet. Yhdessä Kööpenhamina, 
Malmö ja Lund muodostavat Me-
dicon Valley -nimisen alueen, jos-
sa on yli 300 eri lääkealan yritystä. 
Pienistä muutaman hengen startup 
pöhinäfirmoista kansainvälisiin 
suuryrityksiin (AstraZeneca, Novo 
Nordisk). Yliopiston opetuksessa-
kin yrityslähtöisyys on läsnä, sillä 
luennoimassa on jatkuvasti eri yri-
tysten edustajia. 

Kööpenhaminassa näkee paljon 
arkkitehtuurisesti hienoja rakennuk-
sia. Kuvassa on Panum, terveys- ja 
lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto 
ja opetusrakennus.

En ole harmikseni vielä koronan 
takia juuri päässyt tutustumaan 
tanskalaiseen kulttuurin ja elä-
mään, mutta pyöräilystä olen oppi-
nut pitämään. Kaikki matkat tulee 
nykyään kuljettua vain pyörällä, 
koska julkinen liikenne on sen ver-
ran hintavaa. Jos loppuun kiteyttää 
parhaat asiat Tanskasta; dorm-elä-
mä muiden kansainvälisten opis-
kelijoiden ja vaihtareiden kanssa, 
kielitaidon parantuminen, pyörä-
teiden laatu ja pyöräily, osaaminen, 
jota Suomesta ei saisi, sekä uusien 
asioiden oppiminen.

Jos heräsi kiinnostusta kuulla lisää 
tai muuta kysyttävää, ota ihmeessä 
Facebookissa tai muussa somessa 
yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Juuso Hänninen
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Wikipedia: ”Medicon Valley is a leading international life-sciences cluster in 
Europe, spanning the Greater Copenhagen region of eastern Denmark and 
southern Sweden. It is one of Europe’s strongest life science clusters, with many 
life science companies and research institutions located within a relatively 
small geographical area. The name has officially been in use since 1997.”

Kuva: Medicon Valley
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Uusi toimintavuosi ylioppilaskun-
tamme uusille edaattoreille on al-
kanut mielenkiintoisten etänä kam-
panjoitujen, mutta kokonaisuutena 
HELPin kannalta loistavasti suju-
neiden vaalien jälkeen. Perintei-
sestä kalenterivuotta noudattavasta 
järjestötoiminnasta poiketen pää-
simme käytännön kokoustamiseen 
kiinni jo ennen vuodenvaihdetta 
joulukuussa. Ennen ensimmäistä 
suurelta tuntuvaa edustajiston ko-
kousta, eli edaria, uusi edustajisto, 
eli kaikki 60 koko HYYn opiskeli-
joiden mandaattia käyttävää edaat-
toria, perehtyi toimenkuvaansa 
kolmessa verkkoperehdytyksessä. 
Ensimmäisessä osassa käsiteltiin 
edustajiston toimintatapoja ja tu-
levan vuoden agendaa, ja toisessa 
koulutuksessa syvennyttiin vaikut-
tamisen paikkoihin ja keinoihin. 
Kolmannessa iltakoulussa vielä 
opimme HYYn taloudesta sekä Yl-
van toiminnasta ja tulevaisuuden-
näkymistä.

No mutta, sitten niihin edareihin! 
Edaattoriura korkattiin heti kah-
della edustajiston Zoomissa pide-
tyllä kokouksella joulukuun aika-
na. Ensimmäisen edarin sisällöistä 
nostettakoon HYYn vuoden 2021 
hallituksen valinta sekä tavoiteoh-

Elämää (etä)edustajistossa

jelman hyväksyminen muutoksi-
neen. Tavoiteohjelmasta ja siihen 
halutuista muutosesityksistä nousi 
antoisaa keskustelua, eikä lukuis-
ten puheenvuorojen ja äänestys-
ten edari edes venynyt villeimpien 
veikkausten mukaan yli puolenyön 
(vain 5,5h kokous!). Joulukuun toi-
sesta edarista maininnan arvoisia 
päätöksiä ovat ylioppilaskunnan 
uuden talousjohtajan sekä puheen-
johtajiston valinta sekä monien ta-
lousasioiden vahvistaminen koske-
maan tulevaa vuotta. Hyväksyttiin 
niin Ylvan sijoitus- ja riskipuitteet 
kuin talousarvioesitys ja jäsenmak-
sun summakin!

Pitkä joululoma kului, ja koitti 
odotettu vuosi 2021 sekä tammi-
kuun edari. Edustajiston osalta 
odotukset kohdistuivat viime syk-
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synä työstetyn Omistajastrategian 
vahvistamiseen sekä Linjapaperin 
päivittämisprosessin aloittamiseen 
lähetekeskustelulla. Eri ryhmät ja 
yksittäiset edaattorit saivat kertoa 
toiveistaan niin vuonna 2017 ko-
koon kasatun linjapaperin sisällöis-
tä sekä päivittämistyöskentelystä. 
Kevään tulevien kokousten aiheita 
ovat muun muassa uuden Keskipit-
kän aikavälin taloussuunnitelman 
sekä tilinpäätösten vahvistaminen 
ja HY:n hallituksen opiskelijajäsen-
ten valinta.

Elämä edustajistossa on kokonai-
suudessaan ollut vaalien alla poh-
diskellun kaltaista: kiinnostavan 
vaikuttavaa sekä nopeatempoisen 
antoisaa, tosin muutamalla net-
tiongelmalla ja äänestysjärjestel-
män takkuamisella höystettynä. 
Eikä edaattoriarki ole ollut pelkäs-
tään itsestään ruudun äärellä istu-
mista, sillä muita ryhmäläisiä on 
päässyt näkemään HELPin ryhmä-
kokouksissa ennen varsinaisia eda-
reita (okei online mutta silti!). Ja 
kokousten aikanakin ryhmächatit 
vilkkuvat eri välilehdissä, kunhan 
saa järjesteltyä kaiken oleellisen 
näkyville ruudulle, tai mieluiten 
kahdelle. 

Lisää edustajistoelämää ja ajan-
kohtaisuuksia löydät HELPin so-
metileiltä, instasta @edustajisto-
ryhmahelp ja facesta luonnollisesti 
Edustajistoryhmä HELP -sivulta.

Helppiläisten puolesta vaikuttavaa 
alkuvuotta toivottaen,

Riikka Kokko, 
HELPin tiedottaja
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