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Pääkirjoitus:Mitä perinteille käy?
Tätä tekstiä kirjoitettaessa jo yli 2
miljoonaa koronarokoteannosta
on saavuttanut olkapäät Suomen
kamaralla. Paljolti uhkaillaan myös
kesän saapumisesta, sillä peräti
kesäiset lämpötilaennusteet ovat
löytäneet kirjoittajansa valtamedioissa. Nämä kaksi uutista valavat
pientä helpotuksen tunnetta itse
kussakin meissä; läheisten tapaaminen alkaa tuntumaan karvan
verran turvallisemmalta vaihtoehdolta, sekä lukukausi alkaa lähestymään loppuaan. Myös monia rajoituksia on alettu purkamaan ympäri
maailmaa, jolloin tulevan suunnittelu alkaa olemaan ihan hivenen
varmempaa. Myös YFKissä katseet
on käännetty kohti syksyä ja tulevia
vuosia menoineen.
YFKin yleisvaliokunta kokousti
hiljattain YFKin strategian päivittämisestä. Seuraa katkelma strategiasta 2017-2021:

”Perinteiden merkityksestä huolimatta
joiltain osin jatkuvuus YFKin toiminnassa on heikkoa: valtaosa tiedekuntamme opiskelijoista opiskelee vain kolmen
vuoden ajan, mikä näkyy myös lyhyinä
järjestöaktiivikausina. Tämä heijastuu
pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun vähäisyytenä ja hiljaisen tiedon heikentyneenä kulkemisena virkailijasukupolvien
välillä.”

6

Jo viime vuosinakin on siis nähty,
että toiminnan jatkuvuuden takaaminen on vaikeaa. Ajatellaanpa hetki nykytilannetta: Jo kaksi 1.
vuosikurssia on kokenut koronan
vaikutukset rajoituksineen päivineen. Uusien kavereiden löytäminen on ollut etenkin heillä keskimääräistä reilusti vaikeampaa,
mikä eittämättä on pois voimavaroista opiskelussa niin nyt kuin
myös lähitulevaisuudessa.
Kolmaskin ”koronatappien” vuosikurssi voi olla tulossa. YFKiin tämä
taas heijastuu nähdäkseni niin, että
jos myös tulevana lukukautena koronarajoitukset ovat yhä voimassa,

kattaa tämä potentiaalinen sosiaalinen tyhjiö ainakin kolmea eri
vuosikurssia. Kolmea vuosikurssia, jotka eivät ole kokeneet koko
YFKiläisyyttä pitkine perinteineen,
oli kyse sitten tappien orientaatiohulinoista tai vaikka vapun riennoista.
Kysymys tähän pohjustukseeni
kuuluukin, että kantautuuko perinteet myös tämän synkän ajanjakson läpi? Voidaanko olettaa, että
riittävästi aktiiveja nousee penkeistään lähitulevaisuuden vaalikokouksissa, kun tappien integrointi
osaksi YFKiä on ollut äärimmäisen
vaikeaa? Mikä tärkeintä, saadaanko nykyinen ja tuleva tappikurssi
osaksi opiskelijayhteisöä ylipäänsä?
Itse rohkenen sanoa, että YFKissä,
mikä jottei muissakin järjestöissä,
eletään hyvin kriittistä aikaa, joka
on riippuvaista rokotustahdista sekä rajoitusten purkamisesta.
Tulevilla tuutoreilla (lähes kaikki
nykyisiä 1. vuosikurssilaisia) tulee
olemaan haasteita edessään, kun
kampus on tullut tutuksi lähinnä
opetuslabrojen merkeissä, ja varsinaista opiskelijaelämää ei ole tullut
kohdattua.
Tähän taasen YFKin hallituksessa on pohdittu ratkaisuja, kuten

esimerkiksi vanhojen tuutoreiden
rekrytointia tulevien tuutoreiden
tukiverkoksi. Nähtäväksi toki jää,
mitä lopulta käy, kun mitään suunnitelmaa ei juuri nyt kannata lyödä
lukkoon.
Palattuna
YFK:n
strategiaan:
Aiemmin käydyssä yleisvaliokunnan kokouksessa keskusteltiin
muun muassa Käärmeenpesän ylläpidon tasosta ja vuokrauksista,
hallopedi-toiminnan ja yhdenvertaisuuden edistämisestä, hallinnon
parantamisesta ja paljon muusta.
Edessä on melkoinen urakka, jotta
suunnitelma härmistyy järkeväksi kokonaisuudeksi nykytilanne ja
lähitulevaisuus huomioiden. Urakkaa on vieläkin enemmän strategian toteuttamisessa ja sen kautta
järjestön toiminnan muuttamisessa
kohti parempaa. Lienee selvää, että
tähän tarvitaan useita ihmisiä.
Kannustankin siis kuntalaisia aktiivisuuteen niin nyt kuin myös
tulevaisuudessa, ja etenkin siinä
vaiheessa, kun YFKin toiminta saa
taas jatkua terveysturvalliset seikat
huomioiden.
Palaillaan syksymmällä asiaan,

Kalle Manninen
Päätoimittaja
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Farmasiakunnan kerhot
– lähitulevaisuuden elinvoimaisin
tapahtumaformaatti?
Kerhoesittelyt:
Joonatan Haapalainen, Noora Jansson, Simo Hintikka,
		Anette Amonsen
Johdanto:
Kalle Manninen

Kerhoilla on ollut YFK:n toiminnassa jykevä jalansija koronarajoituksia
edeltävänä aikana. Siinä missä YFK:n toiminta yleisesti, myös kerhotoiminta on jäänyt lähes kokonaan tauolle tiukempien kokoontumisrajoitusten tultua voimaan. Kerhot ovat yleensä kokoontuneet noin kerran
kuukaudessa tuottamaan kuntalaisille, sekä poikkitieteellisille että kansainvälisille kanssaopiskelijoille erilaisia aktiviteetteja, joiden ääreen kokoontua purkamaan opiskelun paineistamia höyryjä. Kerhoissa on ilmennyt usein lukuisia jo sinne vakiintuneita kasvoja, joten voidaan ehkä jopa
sanoa, että monille YFKiläisille kerhot ovat olleet yksi merkittävimmistä
foorumeista kohdata uusia ja vanhoja opiskelukavereita. Mainittakoon,
että kerhotoiminta on ollut, ja tulee olemaan avoinna kaikille innokkaille YFKin jäsenille, ja että kerhot toivottavat myös uudet kasvot erittäin
tervetulleiksi. Siinä missä kerhoon osallistuminen, myös kerhon perustaminen, on kaikille jäsenille täysin avoin vaihtoehto etenkin kerhoihin
kohdistetun budjetin kasvettua viime vuosina.
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Kerhotarjontaan on mahtunut kaikenlaista, kuten esimerkiksi kuorotoimintaa ja muuta musisointia harjoittava YFK:n laulajat, ja minikoon
tiedeseminaareja järjestävä tiedeklubi. Näistä ensimmäisenä mainittu on
mitä luultavimmin pisimpään YFK:ssa olemassa ollut kerhotoiminnan
muoto. Eri kuorokokoonpanot ovat esiintyneet muun muassa vuosijuhlilla.
Viime aikoina pisimpään yhtäjaksoisesti käynnissä ollut kerho on toimituksen saaman tiedon mukaan lautapelikerho. Kerho aloitti toimintansa
joko vuonna 2009 tai 2010, ja on pysynyt sittemmin aktiivisena tähän päivään saakka. Villi huhu pyörii edelleen aikanaan Isännän suunnistuksen
jatkoilla olleesta ohjelmanumerosta, öljypainiottelusta, joka ei herkkäsilmäisten ja Käärmeenpesästä vastuullisten ihmisten onneksi saavuttanut
kerhon statusta. Tapaus päätyi lopulta vain kertaluontoiseksi suursiivousurakaksi ja vanhojen YFKiläisten kestomeemiksi. Tiedä vaikka legenda
eläisi jopa vuosikymmeniä eteenpäin.
Muita YFK:ssa tätä nykyä olemassa olevia kerhoja ovat jo aiemmin
MDS:ssä (nro. 3/20) esiintynyt ympäristöteemoihin keskittyvä Lääkkeet
ja ympäristö -kerho, viinien ja juustojen maisteluun erikoistunut ja osuvasti nimetty Viini- ja juustokerho, toimintaansa vasta aloittava kerhojen
kuopus Brunssikerho, sekä tietysti myös hedonistisia elämyksiä tavoitteleva ja Käärmeenpesän saunan käyttöastetta huomattavasti kasvattanut
Saunakerho.
Vuosista 2020 ja 2021 povattiin peräkkäin YFK:n kerhojen huippuvuotta
monien uusien kerhojen ilmaannuttua tapahtumatarjontaan, ja vanhojen
lähes kuopattujen kerhojen löytäessä elvyttäjänsä. Luonnollisesti haaveet
huippuvuosista kaatuivat koronaviruksen myötä. Jos ensi vuonna sitten?
Teemaan sopivasti liittyen MDS tavoitti tuoreimpien kerhojen puheenjohtajia kertomaan lyhyesti kerhojensa toiminnasta, sekä heidän lähitulevaisuuden suunnitelmiaan kokoontumisrajoitusten väistyessä.
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‘’Brunch is a combination of breakfast and
lunch, and regularly has some form of alcoholic drink (most usually champagne or a
cocktail) served with it. It is usually served
anytime before 2 o’clock in the afternoon.
The word is a portmanteau of breakfast and
lunch. Brunch originated in England in the
late 19th century and became popular in the
United States in the 1930s’’

mahat täyteen syöneiden brunsseilijoiden sunnuntaihin. Kerhoon
ovat tervetulleita kaikki YFK:n jäsenet, uudet ja vanhat, brunssikonkarit ja untuvikot, ruokavalioon ja
unirytmiin katsomatta!

Mister C:n takia tämä kerho ei ole
päässyt jakamaan brunssin ilosanomaa livenä croissanttien, mimosien ja fetapinaattipiirakoiden
muodossa vielä kertaakaan. Suunnatkaamme siis katseemme kohti
aurinkoisia kesäpäiviä ja BrunssiYFK:n Brunssikerho on YFK:n ker- kerhon ensimmäistä virallista kohokatraasta nuorimmainen, veden koontumista: Brunssikerho goes
kielelle tuova, makea ja raikas hy- picnic!
vinvointipöhinä, joka sai alkunsa
kahden brunsseja rakastavan herkuttelijan päähänpistosta pimeänä koronailtana syyskuussa 2020.
Brunssikerhon ideana on tuoda
YFK:n jäsenten opiskelija-arkeen
ripaus luksusta ja yhdistää ruokaa
ja juomaa rakastavat ihmiset yhtenä
sunnuntaiaamupäivänä jokaisena
vuoden kuukautena. Ennen jokaista kerhotapaamista brunsseilijat
sopivat yhdessä yhteiseen brunssipöytään tuotavat herkut nyyttärimeiningillä ja seikkailumieltä
nostattavat erilaiset ja vaihtuvat
brunssiteemat. Jos onni meille suo,
tuo vappuna ensiesityksensä saanut
Skumppajooga toisinaan lempeää
liikkuvuutta ja rentoutumishetkiä
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Tule mukaan viettämään maukkaita ja rentouttavia sunnuntaiaamupäiviä hyvän ruuan, juoman ja
seuran merkeissä!

Noora Jansson
Brunssikerhon pj.
”Brunch is cheerful, sociable and inciting,”
Beringer wrote. ”It is talk-compelling. It puts
you in a good temper, it makes you satisfied with yourself and your fellow beings, it
sweeps away the worries and cobwebs of
the week.”
— William Grimes, ”At Brunch, the More
Bizarre the Better” New York Times, 1998

Saunakerho
Farmasiakunnan oma saunakerho
on perustettu muutamia vuosia sitten, ja se on ollut alusta asti YFK:n
suosituimpia kerhoja. Kerho kokoontuu tavallisina aikoina noin
kerran kuukaudessa Käärmeenpesälle nauttimaan löylyistä meidän
omassa saunassamme. Saunakerho on paikka, johon jokainen Farmasiakunnan jäsen on tervetullut,
ja meillä ollut lähes aina vieraana
myös kansainvälisiä vaihto-oppilaita tai poikkitieteellisiä ystäviä.
Saunakerho on paras paikka jakaa
ajatuksia rauhassa lauteiden lämmössä. Kaikki ovat tasavertaisen
tervetulleita mukaan kerhoon, ja
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usein tarjolla on myös pientä purtavaa sekä alkoholittomia saunajuomia. Pukukoodi on vapaa, ja
erillisiä saunavuorojakin saa toivoa aina kun siltä tuntuu. Kerhon
tapaamisten aikataulu sovitaan
Whatsapp-ryhmän äänestyksillä.
Seuraavat tapaamiset järjestetään
heti, kun se vain on sallittua, viimeistään syksyllä mutta kesäsaunakaan ei ole pois laskuista, jos innokkuutta löytyy. Ja kun seuraavan
kerran tavataan, hyppää rohkeasti
mukaan; saunakerho tarvitsee aina
lisää löylyjen arvostajia!

Joonatan Haapalainen
Saunakerhon pj.

Tiedeklubi
Tiedeklubi on yksi YFK:n vanhemmista kerhoista, jossa aiheena
on tietenkin tiede ja sen tekeminen. Perinteisesti tiedeklubin
tapaamiset ovat olleet muodoltaan
kuin pieniä seminaareja, joissa
käydään läpi esityksiä alamme
tieteestä ja keskustellaan niistä
vapaasti. Tiedeklubin tapaamisessa
voit esimerkiksi kuulla tiedekuntamme tutkijoilta heidän tutkimusprojekteistaan ja urapoluista.
Usein esiintyvät tutkijat ovat tiedekuntamme tohtorikoulutettavia,
mutta myös valmiit tohtorit ja jopa
graduntekijät voivat olla kertomassa tekemästään tutkimuksesta,
kiveenhakattuja sääntöjä ei ole.
Aiemmin tiedeklubin tapaamisia
on järjestetty livenä käärmeenpesällä, mutta toistaiseksi niitä tullaan järjestämään pääosin etänä.
Tämänhetkinen suunnitelma tiedeklubilla on järjestää etätapaamisia kesän aikana mahdollisuuksien
mukaan. Kesällä käynnistämällä
esimerkiksi tulevat 3. vuosikurssin
opiskelijat voivat saada jo ensipuraisun tulevista kandiaiheistaan,
joita syksyllä pääsee sitten valitsemaan. Tällä hetkellä kuitenkin
esiintyjiä tai tapaamispäiviä ei ole
vielä sovittu.
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Mikäli kiinnostuksesi tiedeklubia
kohtaan heräsi, pidä silmäsi ja korvasi auki sähköpostilistoille tulevien viestien varalta! Tiedeklubilla
ei ole toistaiseksi omaa whatsappryhmää tai muuta vastaavaa, vaan
tapaamiset ovat avoimia kaikille
innokkaille ja niistä viestitään
YFK:n avoimia kanavia pitkin.

Simo Hintikka
Tiedeklubin pj.

Viini- ja juustokerho
Viini- ja juustokerho on syksyllä
2019 viiden tapin toimesta perustettu kerho. Kerhon tarkoituksena
on tuoda viinin ja/tai juustojen
ystäviä yhteen. Iloiseksi yllätykseksemme kerho saikin erinomaisen
vastaanoton ja taisi olla kaivattu
lisäys YFK:n kerhotoimintaan.
Tapaamiset ovat tähän mennessä
toimineet omakustanteisesti eli
jokainen osallistuja tuo yksin tai
vaikka kaverin kanssa yhdessä
yhden juuston ja viinipullon. Näin
päästään maistelemaan mahdollisimman paljon uusia viinejä ja
juustoja.
Tulevaisuudessa voisimme käyttää
kerhon budjettia palkkaamalla
ulkopuolisen sommelierin kertomaan viineistä. Kerhon tavoitteena

on rajoitusten salliessa (mahdollisesti jo kesällä) taas kokoontua
noin kerran kuukaudessa tuttuun
tapaan Käärmeenpesällä. Kerhon
toimintaan osallistuminen ei vaadi
minkäänlaista aiempaa tietämystä
viineistä. Toivottavasti tapaamisten alkaessa paikalle löytävät niin
uudet kuin vanhatkin kerholaiset.

Anette Amonsen,
Viini- ja juustokerhon pj.
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Apteekkarin palsta

Resepteistä (SIC!) ja vähän farmaseuttista latinaa
vaikka väkisin
Manu Eeva
Apteekkari, proviisori, farmasian tohtori
Käytän kirjoitelmassani tarkoituksella sanaa resepti nykyisen virallisen lääkemääräys-sanan sijaan
vähäisenä demonstraationa turhaa ”sanaseppoilua” vastustaakseni. Minun kielessäni lääkäri antaa
lääkemääräyksen, jonka hän kirjaa
reseptiin, joka on kirjallinen todiste tehdystä määräyksestä. Kirjoitelmani koskee lähinnä 1800-luvun
alussa olleita käytäntöjä, eikä käsittele nykyistä sähköistä lääkkeen
määräämistä eli e-reseptiä. Jos
resepti on kapulasuomeksi lääkemääräys ja mikstuura on oraaliliuos, miksi emulsiovoide ei ole sitten kevytdermaalilevite?
Reseptien historiasta kirjoittamisen
voisi aloittaa, vaikka Vanhan testamentin kirjoituksista tai muinaisista egyptiläisistä, mutta aloitetaan
nyt ajasta, jolloin apteekkilaitos otti
ensiaskeleitaan Keski-Euroopassa, kuten nykyisen Saksan alueella. Käytäntönä oli, että potilaalle
annettavan reseptin sijaan, lääkäri
kävi apteekissa sanelemassa mää-
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räyksen apteekkiin ja saattoi jopa
jäädä vahtimaan rohdon valmistamista. Sittemmin oli tapana, että
lääkäri kävi kirjaamassa lääkemääräyksensä apteekissa olevaan
kirjaan eli receptuariumiin. Lainsäädännössä oli yleisesti määräys,
että apteekissa piti olla tarjolla
kirjoituspöytä, mustetta, (sulka-)
kyniä ja paperia tai kirja receptuarium reseptin laatimista varten.
Muistettakoon, että paperi oli kallis
ylellisyystarvike vielä 1500-luvulla,
esim. lampaan tai vuohen nahasta
valmistetusta pergamentista puhumattakaan. (Kuva 1).
Siinä vaiheessa, kun alettiiin perustaa terveydenhoidosta ja lääkinnästä vastaavia ja niitä valvovia
viranomaislaitoksia esim. Collegium medicum, alettiin toimittaa
ja julkaista farmakopeoita, joiden
esimuotona näitä receptuariumeja
voidaan pitää. Myös lääkkeenvalmistusta alettiin systematisoida
luomalla virallisia ohjekirjoja, jotka määräsivät, mitä rohdoksia ja

raaka-aineita apteekeista tuli löytyä. Myös
niiden laatuun alettiin kiinnittää virallista
huomiota. Kasvien nimissä latinan sana
officinalis viittaa viralliseen rohdoskasviin. Tätä toki saatiin odotella 1700-luvun lopulle, jolloin Carl von Linné nimistökäytännön vakinaistamisen käynnisti,
vaikka aiemminkin kasvien nimiä käytössä oli cf. Elias Til-Landz.
Hyvä on muistaa, kun apteekkeja ja erityisesti apteekkareja syytetään lääkkeiden hintojen nostamisesta, että Suomessa Ruotsin kuningas on vuodesta 1699
määrännyt lääkkeiden hinnat. Sittemmin
asiasta vastasi Ruotsin kuningas ja itsenäisyytemme aikana kansamme edustajat
Arkadian mäellä.
Ruotsi-Suomeen ensimmäiset apteekit tulivat 1600-luvulla Viipuriin ja Turkuun.
Aiemmin kirjallisuudesta on ollut mahdotonta löytää tarkempia määräyksiä,
millaiselle paperille tai yleensä mihin re- Kuva 1: Kuva itsensä sveitsiläisen
septi piti kirjoittaa. Lääkärin tointa har- Paracelsuksen, koko nimeltään
Philippus Aureolus Theophrasjoittavilla saattoi olla omilla tiedoillaan tus Bombastus von Hohenheim
varustettuja reseptilomakkeita. Varsinkin (1493-1541), kirjoittama resepti
kieltolain aikaan 1900-luvun alussa liik- kolmesta ei lääkkeestä munuaiskui tarinoita mm. ravintolan lautasliinaan vaivoihin. Kuva kirjasta: W. Gaulaaditusta resepteistä, myös ladon oveen de: Die alte Apotheke (1986)
Deutscher Apotherker Verlag,
kirjoitetusta reseptistä kerrotaan tarinoita. Stuttgart.
Kieltolain aikaan spriireseptit kävivät jopa
maksuvälineenä, ainakin Tampereella. Nämä lienevät olleet kuitenkin paperisia. Oheisessa otteessa Karl Sundelinin resepinkirjoitustaito-oppaasta
(Kuva 2) sanotaan mielestäni kaikki olennainen reseptin laadinnasta kuin
myös ehdotus, millaisille paperille resepti piti laatia.
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Kuva 2: Sundelinin Reseptinkirjoitusoppi oli todella taskumalli, korkeutta on
kokonaista 9 cm. Fick-bok för medicinisk
Receptskrifvningskonst samt för Medikamentsformler efter de berömdaste
Läkares metoder af Karl Sundelin Kongl.
Preuss. Profess., Medicinråd, praktisk
Läkare i Berlin Öfversättning af Ernest
Swarlz (Stockholm, 1838).

Alma materimme eli yliopistomme
kaksikielisyyden kunniaksi lainaus
on alkuperäiskielellä.
”Om receptets yttre
Receptet måste vara derföre framför allt vara tydligt och läsligt skrifvet (t.ex. på ett längsefter ituviket
oktavblad). Hvarje afkortning,
hvarje tecken, som kunde minska
tydlighten bör sorgfälligt undvikas.
För att förebygga misstag och skriffel borde hvarje läkare ålägga sig
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såsom pligt att, sedan han skrifvit
ett recept, uppmärksamt ännu en
gång genomläsa detsamma innan
han underskrifver sitt namn.
Man betjenar sig till recepters skrifvande af det latinska språket, hvilket äfvenledes ostridligt förtjenar
detta företräde såväl i anseende
till sin allmänna begriplighet som
emedan läkemedlen medelst detsamma otvetdligast kunna betecknas. Att nämda språk ej förstås af
större delen af lekmän, torde äfven
i de flesta fall vara fördelaktigt.”
Suomen siirryttyä osaksi Venäjää
Suuruhtinaskuntana, myös farmaseuttinen lainsäädäntö alkoi hiljalleen venäläistyä. Vuonna 1811 perustettiin Suomeen oma Collegium
medicum ja yksi erikoisimpia uusia
dokumentteja oli keisarillinen määräys marraskuulta 1812 säilyttää
reseptit apteekissa in originali eli
alkuperäisenä lääkkeen toimittamisen jälkeen (Kuva 3 a-b). Aikaa,
kuinka pitkään niitä tuli säilyttää,
ei määräyksessä kuitenkaan annettu. Tästä syystä lääkepakkaukseen
oli se sitten rasia eli scatula, olla
eli voidepurkki tai vitrum ts. pullo
kirjoitettiin ja kiinnitettiin signatura, johon kopioitiin reseptin sisältö
kompositioineen sekä käyttöohje
ja tämän jälkeen resepti säilöttiin
apteekkiin odottamaan maailman-

Kuva 3a-b: Venäjän keisarin ja Suomen Suurruhtinaan 1812 antama armollinen
tiedoksianto reseptien säilyttämisvelvollisuudesta apteekeissa toimittamishetkestä maailmanloppuun asti.

loppua. Suomessa oli käytäntö, että
sisällisesti käytettävät valmisteet
varustettiin valkoisella ohjeella eli
signatuuralla ja ulkonaisesti käytettävät valmisteet punaisella signatuuralla. Lääkäri saattoi kirjoittaa
reseptiin sine copia eli ilman kopiota, jolloin lääkkeen koostumusta ei signatuuraan tarvinnut tahi
pitänyt kirjoittaa. Lisäksi pakkaukseen lisättiin kyllä myöhemmin
yleensä toimittamisen yhteydessä
lisäetiketti ”Sisällisesti-Invärtes” tai
”Ulkonaisesti- Utvärtes”) (Kuva 4).
Ladon ovi liittyy näihin kahteen

asiaan: ei ollut siis määräystä mihin
tai mille resepti kirjoitettiin ja toimittamisen jälkeen resepti oli säilytettävä loputtomiin, jos olisi siis
lääkäri halunnut ilkeä olla.
Vasta 1960-luvulla reseptien säilytysvelvollisuutta muutettiin ja
säilytysaika lyheni ensin viiteen
vuoteen. Lopulta siitä luovuttiin
huume- ja alkoholiresepteitä lukuun ottamatta. Nuoremmille tiedoksi, Lääkeonjakkia Spiritus e
vino (Gallico), lääkeviiniä Vinum
medicinale oli vielä 1990-luvulla
apteekeissa myynnissä ja niitä re-
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Kuva 4: Helsinkiläisen O. J Dahlbergin
apteekkitarvikekatalogissa vuodelta 1890
oli tarjolla pullonhattujen ja etikettien
lisäksi myös signatuureja. Halutessaan
painatukset sai vaikka kullattuna.

septillä potilaille toimitettiin, kuin
myös spiritus fortista eli nykyään
aethanolumia. Viimeksi mainittua
kuitenkin toimitettiin vain ulkonaisesti käytettäväksi ja pääasiassa
eläinlääkintään ad usum veterinarium tai pro pecoribus. Kieltolain aikaan apteekkien valikoimiin kuului
myös viski ja shampanjakin, joka
on oiva lääke mm. melankolian hoitoon. Kansaneläkelaitos alkoi osallistua lääkekustannuksiin 1960-luvulla. Alkuun Kela-korvauksen
saaminen vaati, että lääkeostojen
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selvittäminen osana veroilmoitusta. Apteekissa lääkeostot merkittiin
miinuskirjaan. Näin Kela-korvaus
tuli osana ”veronpalautusta”. Tästä
syystä ärtyisämmät vanhemman
polven asiakkaat saattavat vieläkin
ärähtää kuittia tarjottaessa, ettei siitä ole hyötyä, kun sitä ei enää voi
edes veroilmoitukseen laittaa; noin
40 vuodessa ei ole kansamme oppinut, mitä suorakorvaus tarkoittaa.
Vanhempi polvi ammattikunnastamme miinuskirjat, reseptien laskuosat ja ”Kela-pinkat” vielä hyvin
muistavatkin. 1980-luvun alussa
siirryttiin suorakorvausjärjestelmään, jossa asiakas saa lääkkeensä
apteekista korvatulla, alennetulla
hinnalla ja apteekki hakee korvatun osan Kelalta joka kuukauden
päätyttyä. Tämä on edelleen suuri
mysteerio vielä suurelle osalle kansasta.
Vielä sananen reseptin eri osista.
Kuvassa 5 on kunnon paperiresepti vuosimallia 1991. Reseptin osat
ovat säilyneet koko historiansa ajan
miltei samoina, jopa e-resepteissä.
Reseptin osien nimet ovat invocatio, præscriptio, subscriptio, signatura ja inscriptio.

Jupiterin symboli

Reseptin symboli

Kuva 5: Vuoden 1991 mallia oleva resepti, johon on merkitty reseptin eri osat sivistyksen kielellä ts. latinaksi.

Invocatio Jo muinaiset roomalaiset aloittivat lääkemääräyksensä ylempien voimien avuksi kutsumisella. Tämä tehtiin Jupiterin, taivaan ja ukkosen jumaluuden ja muiden jumalolentojen kuninkaan merkillä. Kristinuskon myötä tämä korvaantui tämän ristillä. tai #-merkillä tai In nomine
Iesu. I.N.I. Resepti aloitettiin sanalla recipe-kehotuksella (ota), joka voidaan lyhentää esimerkiksi Rec. tai symbolilla Rx (yllä), jossa x-osassa voi
vielä olla näkevinään muiston invocatiosta.
Præscriptio eli ordinatio osassa on merkitty lääkkeen nimi ja vahvuus tai
lääkevalmisteeseen käytettävät aineet ja niiden määrät.
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Subscriptiossa annetaan toimitettava määrä sekä miten ko. valmiste tulee apteekissa mahdollisesti valmistaa. Lääkkeen valmistusohje korvattiin
yleensä termeillä lege artis, secundum artem tai rite. Oli farmaseuttien
ja proviisorien ammattiosaamisesta kysymys, koska kaikki fraasit kehoittavat valmistamaan lääkkeen taidon (ja sääntöjen) mukaan. Usein tämä
osa oli vain merkitty lyhenteellä M.D.S. misce, da, signa eli sekoita, anna
potilaalle ja merkitse. Muistan noin 30 vuoden takaa, kun eläinlääketieteen kandidaatti oli kirjoittanut itselleen pro auctore eli omaan käyttöön
spriireseptin juhannuksen alla ilmeisesti ad usum proprium -käyttöön.
Hän oli kuitenkin kirjoittanut M.D.S. subscriptioon. Oli kandidaatti hieman hämmentynyt, kun liimasin pullon kylkeen tarrat ”Oman ohjeen
mukaan” ja ”Ravistettava”, ja ravistelin pullon vielä ennen sen hänelle antamistaan.
Signatura sisältää ohjeet lääkkeen käyttäjälle. Reseptin lopussa inscriptio-osa sisältää ajan ja paikan sekä lääkkeen määrääjän tiedot.
Ex tempore -resepti alkaa olla jo harvinainen ilmiö alallamme ja sillä
määrätään apteekissa valmistettava lääkevalmiste.
Ex tempore -resepti on apteekissa valmistettavan lääkkeen resepti, johon
lääkäri on kirjoittanut reseptin præscriptioon valmistettavat ainesosat ja
määrät ja subscriptioon valmistustavan.
Vuodesta 2017 alkaen kaikki lääkemääräykset on laadittu sähköisesti. Paperi- ja puhelinreseptit ovat käytössä enää vain sähköisen lääkemääräyksen rinnalla hätätapauksissa.
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Vaihtokokemus Milanossa
Ciao! Olen neljännen vuoden opiskelija ja olen tämän kevään vaihdossa Milanon yliopistossa.

Ennen lähtöä

Tiesin jo opintojeni alkuvaiheessa,
että haluan vaihtoon. Milano oli
ensimmäinen vaihtoehtoni, koska
täällä miellyttävä ilmasto, opiskelu ei ole liian hankalaa ja rakastan
Italiaa. Lisäksi Euroopan Unionin
maahan on helppo lähteä vaihtoon Erasmus-ohjelman kautta.
Vaihtoon haku oli lähes 1,5 vuotta
ennen lähtöä, jolloin ei ollut vielä koronapandemiasta tietoakaan.
Muutaman kuukauden ennen lähtöä sai stressata mahdollista vaihdon perumista, joten epävarman
tilanteen takia asunnon jälleenvuokraus sekä lentoloppujen ja
matkavakuutuksen ottaminen piti
jättää viime tinkaan.

Ensimmäiset viikot

Saavuin Milanoon helmikuun lopussa. Asuntolaan kirjautumisessa
oli ongelmia, koska aulavirkailija
ei puhunut englantia ja kommunikoimme Google kääntäjän avulla.
Aulavirkailija kysyi monta kertaa,
että ”Tampone, tampone?” IhmetHakuprosessi itse Milanon yliopis- telin, että miksi hän puhuu tamtoon oli nopea ja helppo. Täytin poneista, kunnes toinen opiskelija
vain yhden lomakkeen, jossa ky- asuntolasta tuli auttamaan. Tamposyttiin perustietoni sekä saapumis- nella aulavirkailija tarkoitti koroja lähtöpäivät. Samalla lomakkeella natodistusta.
valitsin, haluanko huoneen opiskelija-asuntolasta. Muutaman viikon Heti seuraavana päivänä saapukuluttua sain vahvistuksen vaih- miseni jälkeen ostin matkakortin
toon pääsemisestä sekä yliopiston ja aloin järjestää elämääni uuteen
käyttäjätunnukset ja yleisiä ohjeita. maahan. Täällä on ollut yllättävän
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vähän byrokratiaa ja kaikki on sujunut helposti. Ensimmäiset päivät olin hyvin väsynyt, koska näin
koko ajan niin paljon uusia ihmisiä
ja olin paljon oman mukavuusalueen ulkopuolella. Lisäksi ikävöin läheisiäni enkä ollut tottunut
puhumaan englantia näin paljon.
Englannin kielen taitoni kuitenkin
kehittyi nopeasti ja enää puhuminen ei väsytä tai jännitä. Tällä hetkellä vain nautin elämästäni täällä
ja stressaan kotiinpaluun lähestymistä heinäkuussa.

Asuminen

Asun yliopiston opiskelija-asuntolassa, mikä on täydellinen vaihtoehto näin korona-aikaan. Asunto
on halpa ja hyvällä sijainnilla. Minulla on oma huone, jossa on vessa,
suihku ja jääkaappi mutta jaamme
keittiön noin 25 opiskelijan kanssa.
Siivooja siivoaa keittiön joka aamu
ja huoneen kerran kahdessa viikossa. Asuntolakaverini ovat kotoisin
ympäri maailmaa ja joka viikko
kukin kokkaa vuorollaan maansa
ruokaa.

Korona

Ensimmäisen viikon ajan täällä oli
erittäin hyvä tilanne ja pääsin heti
käymään nähtävyyksillä mutta pian
rajoituksia tiukennettiin ja esimerkiksi vaatekaupat suljettiin, mikä
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oli ikävää, koska kenkäni hajosivat
mutta en voinut ostaa uusia. Sentään Italian kauniit kirkot ovat aina
auki ja niihin on vapaa pääsy. Duomon sisälle pääsee, kunhan sanoo,
että aikoo rukoilla. Kertaakaan minua ei ole kaduttanut, että päätin
lähteä vaihtoon pandemia-aikaan,
vaikka paljon jää kokematta, kuten
Milanon yöelämä.
Rajoitukset täällä vaihtuvat melko
tiuhaan tahtiin mutta tällä hetkellä
on taas hyvä tilanne. Osalle luennoista voi mennä läsnä kuuntelemaan, kunhan varaa istumapaikan
etukäteen
puhelinsovelluksella,
ravintoloiden sisätiloissa ei saa
ruokailla ja Italian sisällä saa matkustaa jälleen pitkästä aikaa. Öisin
täällä on ulkonaliikkumiskielto.
Italialaiset ottavat rajoitukset melko rennosti ja he eivät noudata
kaikkea kirjaimellisesti.

Opiskelu ja kurssit

Käyn täällä kolme kurssia, jotka
ovat Regulatory Apects in toxicology, Pharmacogenomics, clinical
pharmacology, and orphan drugs
sekä Biotechnology and Pharmacology. Kurssit ovat hyvin teoriapainotteisia mutta rentoja. Meillä ei
ole mitään palautettavia töitä vaan
pelkät tentit kurssien päätteeksi.
Tentit täällä ovat suullisia, mikä jo

nyt hieman jännittää. Opiskelu ei päivää putkeen sekä ollut kaupunole turhan rankkaa ja minulla on kikierroksilla paikallisten kanssa.
paljon vapaa-aikaa.
Vapun vietin Garda-järvellä ystävieni kanssa. Vihdoin rajoitusten
Tarkoituksenani on saada 23 opin- lievennettyä olen myös päässyt
topistettä reilun neljän kuukauden kunnon aperitiiveille ja ravintoloiaikana. Olen tutustunut italialaisiin hin syömään.
kurssikavereihini ja joka maanantai luentojen jälkeen menemme yh- Kaupunkina Milano on ollut ihadessä aperitiiveille. He sinnikkäästi na paikka asua ja tänne on ollut
jaksavat yrittää puhua kanssani helppo sopeutua. Jos vaihto-opisenglantia, koska itse en osaa italiaa. kelu yhtään kiinnostaa, suosittelen
ehdottomasti hakemaan! Vaihto
on helppo tapa kokeilla asumista
Opiskelijaelämä
Vaihto-opiskelu on toki paljon ulkomailla ja saada ystäviä ympäri
muutakin kuin opiskelua. Olen maailmaa.
saanut paljon ystäviä eri puolelta
maailmaa. Olen käynyt patikoi- Heljä Mäkinen, P-17
massa vuorella, viettänyt pääsiäistä
Airbnb-asunnossa juhlien kolme

Milanon yliopiston
päärakennus

Farmasian laitos tosin on
vähän modernimpi

Milanossa on myös
moderneja alueita ja
pilvenpiirtäjiä

23

Joka kerta Duomo hämmästyttää yhtä
paljon, kun kuljen ohi.
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Vappupäivä Veronassa

Haastattelussa: jatko-opiskelija
Haastattelu: Kalle Manninen
Vastaukset: Arto Merivaara

Kuka olet?
Olen Arto Merivaara, tohtorikoulutettava (jatko-opiskelija) farmasian tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Valmistuin vuonna 2019
proviisoriksi Helsingistä ja jatkoin tästä suoraan väitöskirjan pariin.

Miten päädyit jatko-opiskelijaksi? Mikä
innosti hakemaan?
Päädyin jatko-opiskelijaksi lopulta hieman
sattumalta ja elämän johdattelemana. Olen jo
pienestä pitäen ollut kiinnostunut luonnosta, luonnontieteistä ja miten
asiat toimivat tai miksi jotain tapahtuu ja haaveammattini olikin tutkija,
vaikka ei minulla silloin ollut mitään käsitystä siitä, mikä tutkija oikeasti
tekee tai mikä on jatko-opiskelija ja väitöskirja. Olin vain utelias.
Olin 3. vuoden opiskelijana kesätöissä tutkimusavustajana professori
Marjo Yliperttulan biofarmasian ryhmässä ja sitä kautta pääsin lopulta
itse tutkimuksen pariin. Marjon kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen
paikka jatko-opiskelijana aukesi heti proviisoriksi valmistumiseni jälkeen.

Mitä tutkit juuri nyt? Mikä juuri siinä kiinnostaa eniten?
Väitöskirjani keskittyy kylmäkuivaukseen ja nanomateriaaleihin. Tutkimuksessani yhdistän osaamistani esimerkiksi fysikaalisesta farmasiasta,
farmakokinetiikasta, farmaseuttisesta teknologiasta ja formuloinnista,
materiaalitieteistä sekä solubiologiasta. Tavoitteenani on, että tutkimustani voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa lääkekehityksen alkuvaiheessa.
Ainakin omalla kohdallani usein ongelmaksi koostuukin se, että liian
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moni asia kiinnostaa ja pitäisi osata keskittyä ”siihen omaan aiheeseen”. Olen
lopulta huomannut, että mihin tahansa
luonnontieteeseen syvennyn riittävästi,
siitä tulee mielenkiintoista. Kai tämä jotenkin liittyy siihen lapselliseen uteliaisuuteen vieläkin?

Mitä jatko-opintoihin kuuluu?
Paljonko opinnoissa on valinnan
varaa? Mitä itse valitsit?
Jatko-opinnot koostuvat väitöskirjasta,
joka onkin se tärkein ja työläin osuus,
sekä lisäksi suoritettavista opintopisteistä. Jatko-opiskelijaksi haetaan tohtorikouluun, esimerkiksi minä olen
luonnontieteellisessä tutkijakoulussa, ja tohtorikoulusta valitaan vielä
tohtoriohjelma, joka on itselläni materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden
tohtoriohjelma. Farmasialla on myös Lääketutkimuksen tohtoriohjelma
Terveyden tutkimuksen tutkijakoulussa.
Riippuen hieman tohtorikoulusta ja tohtoriohjelmasta, missä jatko-opintoja suorittaa, vaatimukset saattavat hieman vaihdella. Opintopisteitä
tulee suorittaa 40 opintopisteen verran, joista 10 opintopistettä on yleisiä valmiustaitoja (työelämätaitoja), kuten akateemista kirjoittamista,
tieteenfilosofiaa tai pedagogiikkaa. Loput 30 opintopistettä ovat tieteenalaopintoja, joihin kannattaa valita oman mielenkiinnon mukaan maisteriohjelmien vaativampia kursseja tai tohtorikoulutettaville suunnattuja kursseja. Itse olen käynyt esimerkiksi solubiologiaa ja spektroskopiaa
koskevia kursseja, koska ne tukevat tutkimustani ja olen pitänyt niitä
kiinnostavina.
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Miten hakuprosessi toimii? Onko jotain, johon tulisi varautua
opintoihin hakiessaan?
Tohtoriohjelmiin haetaan nykyisin e-lomakkeella ja esimerkiksi Lääketutkimuksen tohtoriohjelmaan otetaan opiskelijoita viisi kertaa vuodessa:
kaksi kertaa keväällä, kerran kesällä ja kaksi kertaa syksyllä. Nämä toki
voivat vaihdella ja kannattaa katsoa aina sen hetkinen tilanne tohtoriohjelman sivuilta.
Jotta tohtoriohjelmaan voi hakea, hakijalla täytyy olla väitöskirjan ohjaaja(t) tiedossa ja heidän kanssaan sovittu, että he sitoutuvat ohjaaman väitöskirjaa. Ohjaajat auttavat yleensä jo tässä vaiheessa hakijaa laatimaan
tutkimussuunnitelman, jossa pääpiirteittäin esitellään tutkimusongelma,
tutkimuskysymys ja hypoteesi, tämänhetkinen tilanne kirjallisuuden
avulla, miten ratkaiset tämän ongelman (menetelmät ja mihin ne vastaavat) sekä miten väitöskirjasi ja tutkimuksesi vaikuttavat yleisesti tieteeseen ja yhteiskuntaan. Tutkimussuunnitelman teko onkin tärkeä osa
väitöskirjatyötä ja tutkimusta ylipäätänsä ja sen tekemiseen kannattaa
käyttää aikaa ja ajatusta.
Jatko-opinto harkitessa kannattaa perehtyä tiedekunnassa meneillä olevaan tutkimukseen ja lähteä sitä kautta kartoittamaan, mikä aihe itseä
kiinnostaa ja kuka voisi olla sopiva ohjaaja. Jos jo perustutkinto-opintojen avulla on tiedossa, että jatko-opinnot kiinnostavat, kannattaa yrittää
hakeutua tutkimusavustajaksi tai gradutyöntekijäksi ryhmiin, joiden tutkimus kiinnostaa. Yleisesti tutkijat kertovat mielellään omasta työstään,
jos vain ehtivät, eli kannattaa olla suoraan yhteydessä kiinnostavaa tutkimusta tekeviin henkilöihin. Researchportal.helsinki.fi osoitteesta löytyy
helposti Helsingin yliopistolla työskenteleviä tutkijoita ja heidän projektejaan ja julkaisujaan.

Miten päivä keskimäärin kuluu? Miten korona vaikuttaa tähän?
Jatko-opiskelijan työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Yhtenä päivänä löydät
itsesi jakoavain kädessä ja kädet rasvassa korjaamassa laitteita ja toisena päivänä olet verkostoitumassa ykköset päällä hienossa konferenssi-
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gaalassa. Pääosin kuitenkin työpäivät kuluvat laboratoriossa kokeellisia
tutkimuksia tehden tai tietokoneella datan käsittelyn, ymmärtämisen ja
pyörittämisen parissa, tieteellisiä julkaisuja lukien ja omaa julkaisua kirjoittaen. Lisäksi työhön kuuluu opetusta ja oman mielenkiinnon ja ajankäytön mukaan erilaisia vastuita esimerkiksi tiedekunnan toimikunnissa.
Karkeasti arvioisin, että 70 % ajasta menee koneella lukien, laskien ja kirjoittaen, 20 % menee käytännössä tutkimusta tehdessä laboratoriossa ja
loput 10 % näihin erilaisiin muihin toimiin kuten opetukseen.
Korona on tietenkin vaikuttanut suuresti tähänkin ja käytännön laboratoriotyön osuus on pienentynyt ja koneella istuminen lisääntynyt. Eniten
kaipaan itse satunnaisia ja tarkoituksella järjestettyjä aivoriihiä ja keskusteluja, joissa usein syntyy jotain uutta!

Miten opiskellessa tulee toimeen? Työllistääkö apurahahakemukset?
Jatko-opiskelu ja tohtorikoulutettavana toiminen on palkallista työtä,
mutta se mistä palkka tulee voi vaihdella. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi
palkan saamiseen ovat tohtorikoulujen palkalliset jatko-opiskelijapaikat,
tutkimusryhmien projektien rahoitukset tai henkilökohtainen apuraha
esimerkiksi säätiöltä.
Rahoituksen hakemista voi verrata työnhakuun, missä oma paremmuutensa ja oman idean arvokkuus pitää pystyä perustelemaan CV:n ja tutkimussuunnitelman avulla. Apurahahakemuksissa korostaisin laadukkaan
ja uskottavan tutkimussuunnitelman laatimista. Oma idea pitää pystyä
esittämään paperilla vakuuttavasti ja siten, että arvioitsijat uskovat, että
juuri sinä pystyt tekemään tämän työn ja että työ on merkityksellistä. CV
kasvaa sitä mukaan, kun töitä tekee, toki siitäkin on tärkeä pitää huoli,
että mihin suuntaan haluaa omaa kokemustaan viedä – haluaako esimerkiksi osoittaa pätevyytensä opetuksen puolella vai keskittyä täysillä tutkimukseen.
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Väitöskirjan kirjoittaminen/artikkelien julkaisu, miten se toimii?
Farmasialla väitöskirjat ovat yleensä artikkelipohjaisia eli väitöskirja
koostuu yhteenvedosta ja osatöistä, jotka ovat itsenäisiä tieteellisiä julkaisuja. Julkaisuja on yleensä väitöskirjassa kolmesta viiteen riippuen niiden
laajuudesta ja tohtorikoulutettavan tekemästä työmäärästä.
Julkaisuiden tekeminen lähtee suunnitelmasta, tutkimuskysymyksestä ja
hypoteesista, jota lähdetään testaamaan. Usein, kuten elämässä yleensä,
työ ei kuitenkaan mene niin suoraviivaisesti kuin sitä olisi ajatellut ja tutkimuksen aikana voi herätä uusia kysymyksiä tai jopa ratkaisuja, jotka
osoittautuvat mielenkiintoisiksi. Tarkoituksena on koota kuitenkin saavutetuista tuloksista eheä tarina, joka vastaa esitettyyn kysymykseen ja
hypoteesiin.
Julkaisuja kirjoitetaan yleensä yhdessä tutkimusryhmän kanssa, jolloin
ensimmäinen kirjoittaja on päävastuussa työstä ja kirjoittamisesta ja
muut kirjoittajat kommentoivat työtä ja tekevät omia osuuksiaan tarvittaessa. Julkaisun kirjoittaminen onkin monimuotoinen luova prosessi,
johon tulee alussa varata hyvin aikaa. Kirjoittamiseen ja julkaistavaksi
lähettämisen jälkeen on vielä vuorossa piinallinen odotus vertaisarvioitsijoiden kommenteille, heille vastaaminen ja lopulta (toivottavasti) artikkelin hyväksyminen julkaistavaksi!

Mikä on parasta, mikä pahinta jatko-opinnoissa?
Jatko-opinnoissa parasta on vapaus tehdä omaa tutkimusta ja uteliaisuuden tyydyttyminen tutkimuksen edessä. Tästä seuraa myös väitöskirjan
pahin puoli eli tietynlainen epävarmuus siitä, mitä tulevaisuudessa onkaan. Tutkimus on harvoin, ainakaan silloin kuin tehdään huippututkimusta ja kehitetään jotain täysin uutta, ennalta-arvattavaa ja suunnitelmat muuttuvat usein nopeastikin. Tästä seuraa epävarmuutta siitä, mitä
tapahtuukaan seuraavaksi tai mihin suuntaan pitäisi lähteä. Toisaalta olen
itse ainakin oppinut myös nauttimaan siitä, että kaikki ei ole selkeätä ja
asiat voivat muuttua. Tästä päästäänkin jatko-opiskelijan vapauteen. Työaika on useimmiten hyvin liukuva, päivät ovat vaihtelevia ja työ on usein
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myös itsenäistä ja jatko-opiskelijana on mahdollista myös valita, mikä itseä kiinnostaa ja keskittyä siihen. Tietenkin työhön kuuluu paljon aikatauluja ja määräaikoja, joiden kanssa pitää pystyä myös elämään.

Minkälainen meininki tiedekunnassa on henkilökunnan
puolella? Miten jatko-opiskelija sopii joukkoon?
Jatko-opiskelijat ovat tärkeä osa tiedekuntaa ja ainakin itse koen, että
sovimme hyvin joukkoon ja jatko-opiskelijoita kuunnellaan. Tietenkin
jatko-opiskelijoilla vaihtuvuus on suurempaa kuin virassa olevan henkilökunnan, koska keskimäärin väitöskirjaa tehdään 4 vuotta, mutta tuona
aikana kyllä kuulumme hyvin henkilökunnan joukkoon.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Tähtään edelleen unelma-ammattiini eli tutkijaksi. Tavoitteenani
on väitellä vuonan 2022 ja sen jälkeen suunnata ulkomaille johonkin huippuyliopistoon hakemaan
muutamaksi vuodeksi kokemusta ja itsenäistyä tutkijana. Tämä
ulkomailta haettava kokemus ja
itsenäistyminen on usein hyvin
arvostettua apurahahakemuksissa.
Haluan kuitenkin palata takaisin
Suomeen ja lähteä täällä perustamaan omaa tutkimusohjelmaani
ja ryhmääni. Tulevaisuus vaikuttaa
siis hyvinkin mielenkiintoiselta!
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Miksi hakea jatko-opintoihin?
Jatko-opintojen jälkeen avautuu mahdollisuudet työskennellä akateemisella uralla ja myös teollisuudessa on erityisiä tehtäviä, joissa tohtorintutkintoa vaaditaan tai ainakin se katsotaan suureksi eduksi. Jatko-opintoihin voi hakea usealla eri perusteella, mutta kaikkein tärkeintä on,
että motivaatio tehdä väitöskirja on aito ja tulee itsestä eikä ympäristön
paineesta.
Kerro vapaamuotoinen tervehdys lukijoille.
Olkaa uteliaita! Tutkikaa, kyselkää ja ottakaa selvää. Voitte olla myös
minuun yhteydessä (arto.merivaara@helsinki.fi), jos tästä heräsi mielenkiintoa jatko-opintoihin tai tutkimukseeni liittyen!
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MDS testaa: Niin julma siiderihai
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Eräässä helsinkiläisessä korttelissa vaelsi
joukko tummia hahmoja päättäväisesti kohti maalia. Heillä oli vain yksi
ajatus kirkkaana mielissään. Tänään on pääpäivä.
MDS:n peloton testiryhmä on jälleen kasassa ja tällä kertaa viiltävän tarkat arviot kohdistuvat siiderien ihmeelliseen maailmaan. Tuo jalo janojuoma, jonka on kerrottu muun muassa parantavan sairauksia, valmistetaan perinteisesti omenista käyttämällä. Ovatpa jotkut käyttäneet myös
päärynöitä valmistukseen, tai jopa kastaneet lapsensa siinä.
Itse testi toteutettiin kahden kierroksen voimin. Järjestys oli molemmilla kierroksilla satunnaistettu ja ensimmäisellä kierroksella testaajilla oli
huivi silmien peittona, jotta muut aistit pääsisivät oikeuksiinsa. Testin
siiderit oli valittu, sekä Alkon, että ruokakaupan valikoimasta ja kaikki
olivat omenasiidereitä. Sitten asiaan.
Testin voittaja, numero uno, paras kaikista oli Henry Westons Original, joka sai
4,5 pistettä viidestä. Raati kuvaili makua
maanläheiseksi ja voimakkaaksi. Tämä
brittisiideri sai raadin antamaan ylentäviä
arvosanoja molemmilla kierroksilla, mutta
myös soraääni kuultiin liian alkoholiseksi
luonnehditusta mausta.
Pehmeä kuin vauvan pylly
Bepanthenin jälkeen
Linnunmaitoa
Aluksi olin et hyi hitto, mutta
sitten olin että namskis
Varmaan molempiin suuntiin jees
Arvosanat: 1. kierros: 4,5/5 2. kierros: 4,5/5
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Henry Westons Organic 0,5l,
ABV: 6,0% Alko 4,98€ (sis. pantin)

Toiseksi kisassa pääsi kotimainen Lepolan Hoppy-humalasiideri. Se valloitti
raadin mangon ja passionhedelmän vivahteillaan. Siideriä kuvailtiin valkoviinimäiseksi ja hieman happamaksi. Jälkimausta löytyi hieman mustaherukkaa.
-

Vappujuoma
Instant kesä
Kyllä räntäsadekin kesäksi
muuttuu kun tätä juo
*tun hyvää

Arvosanat:
1. kierros: 4,3/5
2. kierros: 4,5/5

Lepola Hoppy humalasiideri 0,33l,
ABV: 5,5%
K-Citymarket 4,99€

Pronssinen lyötiin käteen ranskalaiselle Cidrerie de la Brique Cidre Artisanal
Brut:lle. Vahva kypsä tuoksu kätkee alleen monivivahteisen makumaailman.
Siideriä kuvailtiin aikuismaiseksi, jopa
talviomenaiseksi. Jälkimaussa löytyi hunajaa ja herukkaa.
Vaatii Canesten Compia
Yhtä vaikee kuin orgaaninen
kemia
Maasta poimituista omenista
joissa on madot mukana
Sappineste+herukka
Arvosanat:
1. kierros: 3,5/5
2. kierros: 3,5/5

Brique Cidre Artisanal 1,0l,
ABV: 4,5%
Alko 6,77€ (sis. pantin)
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Palkintosijojen ulkopuolelle ensimmäisenä jäi Savanna Dry Premium.
Sen makumaailmasta löydettiin pehmeää punaomenaisuutta ja runsaasti
omenan makua. Negatiivisella puolella oli mehumaisuus ja voimakas
alkoholin maku. Tuoksua pidettiin
vahvana.
Maistuu kuin vanha kellari
haisee
Kiljun haju
Tuntee kun alkoholi menee
jalkoihin
Ennemmin juo kuin
selkäänsä ottaa
Arvosanat:
1. kierros: 2,5/5
2. kierros: 3,0/5

Savanna Dry Cider 0,33l, ABV: 5,0%
K-Citymarket 3,49€ (sis. pantin)

Viidenneksi testissä selviytyi Lilley’s
Cider Star Gazer. Siideriä kehuttiin
nuoren omenan makuiseksi ja hieman leivonnaismaiseksi. Myös tuoksua pidettiin voimakkaana. Toisaalta
maku ei vastannut tuoksun antamaa
kuvaa ja kaiken kaikkiaan tuote jätti
testiryhmän kylmäksi.
Kyllä tällä keksin kostuttaa
Mitäänsanomaton
Arvosanat:
1. kierros: 2,5/5
2. kierros: 2,75/5
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Lilleys Star Gazer 0,5l, ABV: 4,5%
K-Citymarket 4,65€ (sis. pantin)

Kuudes oli hieman yllättäen kierrosten välissä suurimman nousun tehnyt
YesYesin Apple Dry non-alcoholic
cider. Maku havaittiin mehumaiseksi ja
kirpeäksi, mutta samalla tylsäksi. Makuprofiilin latteus toi mieleen bulkkisiiderit.
Teinilimu
Mielellään juo jos ilmaiseksi saa
Arvosanat:
1. kierros: 1,5/5
2. kierros: 3,33/5
Yes Yes Dry Apple Cider 0,33l,
ABV: 0,3% (”alkoholiton”)
K-Citymarket 1,85€ (sis. pantin)

Jumbosijan välttämisessä onnistui tällä
kertaa Pirkka Dry Apple. Kokonaisuutena mitäänsanomaton, mutta raati kehui
juoman dokabiliteettia. Tuoksu ja maku
kerrankin kohtasivat sillä kummastakaan ei jäänyt kerrottavaa jälkipolville.
Ei sentään maistu *askalta
Päätoimittaja voisi kellottaa 		
litran (huom lupaus!)
Solidi bulkki
Approjuoma
Arvosanat:
1. kierros: 2,0/5
2. kierros: 1,75/5

Pirkka dry apple 0,5l,
ABV: 4,7%
K-Citymarket 2,49€ (sis. pantin)
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Kaikkein huonoimman siiderin titteli
meni tällä kertaa kahdelle juomalle,
nimittäin Fizz Dry ja Fizz Extra Dry
arvosteltiin yhdessä. Tämä hieman
makean tuoksuinen ja jälkimakuinen juoma arvosteltiin teolliseksi ja
tylsäksi.
Kuin olisi kondomin nielaissut
Ennemmin joisin kiljua kuin 		
tätä
Pahinta porkkanamehua
Rainbow-bulkki?
Arvosanat:
1. kierros: 1,25/5 (extra dry)
2. kierros: 1,75/5 (dry)

Fizz Original & Extra Dry 0,5l,
ABV: 4,7%
K-Citymarket 3,09€ (sis. pantin)

Yleisesti testissä toisella kierroksella nähtiin parempia arvosanoja. Tämä
saattaa selittyä raadin makunystyröiden luonnollisella kalibraatiolla
suhteessa nautitun juoman määrään. Raadissa oli myös suurta vaihtelua
sisäisesti eri juomien välillä. Testin aikana palettia puhdistettiin myös
kurkulla sekä voileipäkekseillä.
Yö väistyy nousevan auringon tieltä. Urhea joukko sankareita nousee
mäen laelle toivottamaan aamun tervetulleeksi. Heillä on päässään vain
yksi ajatus, yksi päämäärä. Kunpa liskodisko soittaisi tänään.

MDS
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FiPSA:
Menikö viesti perille?
Teksti: Kauri Laine

Aah, maailmanlaajuinen pandemia ja somemyrskyjen aikakausi.
Siitä on kuplautumisen riskit tehty.
Kun jo lähtökohtaisesti liikaa aikaa
ruudun ääressä viettävä Eurooppa
viettää elämää neljän seinän sisällä,
siirtyy elämä enemmän tai vähemmän täysin verkkoon. Sosiaalisen
median kaikukammiot tuovat yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja
hyväksynnän tunteita, jotka voivat
saada jopa misinformaatiokampanjaksi paljastuneen ”Kansan
nomien Facebook-julkaisun komviiden valtin” tuntumaan varteenomenttikentässä ole ollut mitään
tettavalta ohjenuoralta THL:n emiloa kenellekään. Ihmiset eivät aina
pimisen rinnalla.
arvosta oman terveytensä kannalta
haitallisia uskomuksiaan korjaavia
Keskusteluilmapiiri on Suomessaohikulkijoita.
kin viime vuosikymmenen aikana muuttunut niin, että farmasian
Lauantaina 24.4.2021 järjestettiin
ammattilaisena on huomannut
jokakeväinen FiPSAn seminaari
olevansa tutkimusnäytön painoZoomin välityksellä otsikolla ”Mearvon peräänkuuluttaja myös sinikö viesti perille? – Vaikuttavan
viilissä. Sitä on välillä tullut oltua
viestinnän A ja Ö”. Tapahtumaan
ritari valkoisessa takissaan etenkin
ilmoittautui 64 osallistujaa, ja paisilloin, kun siitä ei Helsingin Sakalla oli puhujavieraiden ja yh-
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teistyökumppaneiden edustajien
lisäksi myös satunnaisia FiPSAn
ansiomerkin tai hallitusrintamerkin saaneita paikalla pyörähtäneitä.
Tapahtuman isäntänä toimi suvereenisti FiPSAn varapuheenjohtaja
ja projektivastaava Karri, joka oli
päävastuussa tapahtuman järjestämisestä.

Iltapäivällä pääsimme kansainvälisempiin tunnelmiin, kun estradin
otti haltuunsa Filippiineiltä käsin
IPSF:n kouluttaja Paul Darrel O.
Meneses, jonka työpajassa koeteltiin varsin usein kuultuja uskomuksia ja väitteitä COVID-19-tautiin ja koronarokotteisiin liittyen.
Päivän viimeinen puhuja oli puheviestinnän asiantuntija ja koulutJa hyvähän siitä tuli.
taja FM Paula Salo-Valjakka, joka
kertoi arkipäivän argumentaatiosta
Päivän ensimmäinen puhuja R-ki- ja hyvän dialogin aineksista ihmisoskin kolmioleipiä mussuttaville ten kohtaamisessa.
farmasian opiskelijoille oli Tervettä skeptisyyttä -blogistaan tuttu Osaan nimetä farmasisteja, jotka
tutkija ja tiedebloggaaja FT Pauli olisivat internet-oikeuden väsyOhukainen, joka puhui salaliitto- mättöminä valamiehinä hyötyneet
teorioista ilmiönä ja salaliittoteo- seminaarista. Esimerkiksi huonosti
reetikon kohtaamisesta. Seuraa- nukutun yön jälkeen on hyvä tievaksi oli vuorossa tutkitun tiedon tää, ettei keskustelua herättävien,
puolustajana kunnostautunut LT, esimerkiksi terveydenhuoltoa ja
prof. Juhani Knuuti, joka kylmiä ti- lääkkeitä käsittelevien julkaisulastoja esittelemällä veteli rajoja hy- jen kommenttikenttiä välttämättä
väksyttyjen ja vähemmän validien kannata kattoo nopee. Toki myönterveysväittämien välille ja kertoi, nän toisaalta ihailevani niitä tulemiksei pelkän placebon tietoinen via ja nykyisiä terveydenhuollon
tarjoaminen kuluttajalle ole ok, ammattihenkilöitä, jotka kokevat
vaikka tämä siitä hyötyisikin.
velvollisuudekseen edistää näyttöön perustuvan argumentoinnin
Oppiminen jatkui lounastauolla, kulttuuria silloinkin, kun maailma
jolloin joutui useampikin opette- tuntuu olevan vain pannukakku,
lemaan ruokalähettien palvelujen jolla esiintyy koko rokotevastaisten
hyödyntämistä.
perhe. Ja ahdistaahan se.
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Koko maailmaa ei voi pelastaa, ja hinnalla millä hyvänsä ei päitä tule
kääntää. Ihminen on varsin johdonmukainen eläin, ja luonnontieteiden
näkökulmasta ”harhaoppisen” maailmankuvaa tutkimalla voi ymmärtää
myös tämän toimintaa. Jos ihmisen maailmankuvaa tahtoo muuttaa, dialogi johtaa huutelua todennäköisemmin hedelmälliseen lopputulokseen.
Ehkä joskus vielä sadattelun jälkeen paistaa aurinko.

Kauri Laine
Puheenjohtaja,
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry
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Luontonurkkaus:

Keväisen Viikin vaarallinen salaisuus
Viikin Arboretum perustettiin
vuonna 1969 Helsingin yliopiston toimesta tarjoamaan opetussekä tutkimusmahdollisuuksia
kampuksen läheisyydessä. Vuosien varrella kyseiselle metsäalueelle on vuosien varrella istutettu jopa 400 erilaista lajia
ympäri maailmaa, ja alue onkin
jakautunut eri mantereiden pohjalta kasvualueisiin, joista mantereelle tyypillisiä kasvilajeja voi
havaita. Tutkimusryhmämme
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oli kuitenkin kuullut hieman salaperäisemmän metsän asukista,
josta ei kuitenkaan vielä ole tallennettua kuvamateriaalia sen
luonnollisessa elinympäristössään.
Kyseinen otus on Farmacologicus Toxicus, eli yleisemmältä kutsumanimeltään fato. Fato
kuuluu kahdentoista opintopisteen alaryhmään, joka tekee siitä normaalistikin kooltaan kes-

kimäärin noin puolen vuoden
pituisen yksilön. Tutkimusryhmämme löytämä yksilö vaikutti
olevan tätä kokoluokkaa, mutta
fatojen on myös raportoitu kasvavan jopa useiden vuosien pituisiksi.
Fato on siinä mielessä mielenkiintoinen otus, sillä sitä on havaittu Viikin metsissä ainoastaan
alkukevään aikaan. Yksittäisiä
raportointeja on myös havaittu
esimerkiksi Kuopion ympäristöistä syksyisin, mutta otuksen
ekolokerosta ei selkeitä havaintoja ole. Viikin metsissä asustellessaan faton voi havaita saalistamassa fuksiopiskelijoiden
opiskelumotivaatiota.
Tämän
tarkempia havaintoja faton ravinnosta ei ole, mutta spekuloitua on, että fatot muuttavat asuinympäristöään nopeasti juuri
kyseisen opiskelijamotivaation
vähentyessä luontaisesti kesän
lähestyessä.

majesteettinen otus rauhaan,
sillä vaikka fato onkin kooltaan
vain parin kilon painoinen, on
sen silti raportoitu taisteluissa
voittaneen täysikasvuisen farmaseuttiopiskelijan. Oli siis oikea aika jättää tämä ravintoketjun outo mutta ylväs hallitsija
omaan rauhaan ja jatkaa matkaa, sillä olimme kuulleet myös
lähiseudulla liikkuneesta turasta, mutta se on taas tarina omalle
ajalleen.

Hetken fatoa seurattuamme
aloimme aistia, että kyseinen
otus alkoi tiedostaa olevansa
tarkkailtuna. Tässä kohtaa koimme parhaaksemme jättää tämä
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setiritsiini 10 mg

Lupa
nauttia
luonnosta

Kotimainen
apu allergiaan!
Aikuisille ja yli 12-vuotiaille:
1 tabletti vuorokaudessa.
6–12-vuotiaille: ½ tabletti
2 kertaa vuorokaudessa.

Vaikuttava-aine: setiritsiini. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja silmäoireisiin sekä
pitkäaikaisen nokkosihottuman hoitoon. Aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille. Varmista tuotteen soveltuvuus itsellesi
apteekista, etenkin, jos sinulla on munuaissairaus tai olet raskaana tai imetät. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
Itsehoitolääke. (03/2021)
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