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Lääkealan työpaikat löytyvät
Farentaverkon CV-pankista
Etsimme aktiivisesti työntekijöitä apteekkien ja lääkeyritysten tarpeisiin. Tallentamalla tietosi
Farentaverkon CV-pankkiin varmistat, että lääkealan halutuimmat työpaikat ovat ulottuvillasi.

Farentaverkko pitää sinut ajan tasalla
Kirjautumalla Farentaverkkoon löydät näppärästi lääkeyritysten ja lääkealan toimijoiden
tiedotteet ja saat tietoa esimerkiksi uusista lääkevalmisteista ja kampanjoista.
Päivitä tietosi CV-pankkiin ja kirjaudu Farentaverkkoon osoitteessa www.farenta.com.
Opiskelija, merkitse tarvittaessa apteekki/yritys -sarakkeeseen ainejärjestösi, esim. YFK.
Luo tunnus Farentaverkkoon osoitteessa
https://fi.farenta.net/pub/registration.
Pääset kirjautumissivulle myös QR-koodista.

Ota yhteyttä
apteekkivuorot@oriola.com, www.farenta.com

tevafinland.fi

Nenä tukossa?

Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.
 Nopeasti tehoava
 Säilöntäaineeton
 Oma vahvuus lapsille
Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon
tarkoitettu säilytysaineeton nenäsumute. Vaikuttava aine on
ksylometatsoliini. Vahvempi (1mg/ml) vahvuus on tarkoitettu aikuisille
ja yli 10-vuotiaille ja miedompi (0,5 mg/ml) 2-10–vuotiaille lapsille. Alle
10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille
enintään 7 vuorokauden ajan. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana
vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolella pakkausselosteeseen.
Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00193-1-21.

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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Päätoimittaja

Kansikuva

Ilmoituspäällikkö

Painopaikka

Kalle Manninen

Aleksi Kallio

Kalle Manninen

Painotalo Trinket

Tilausvastaava
Noora Jansson

Toimitus

Joonatan Haapalainen
Tuomas Puumalainen
Aukusti Alanko
Noora Jansson

Toimituksen yhteystiedot
MDS
Yliopiston farmasiakunta
PL 56
00014 Helsingin yliopisto
mds@yfk.fi

Valokuvat

Kalle Manninen
Manu Eeva
Aleksi Kallio

Taitto

Kalle Manninen

Tilaukset

mds@yfk.fi
Tilauksen hinta on 22 euroa
vuodessa
Tämä lehti saa HYY:n
järjestötukea.
MDS-lehti
mdslehti

5

Pääkirjoitus:

Yhteisöllisyys on opiskelijaelämän suola
Näin korona-aikojen (toivottavasti) viimeisellä loppusuoralla olen
tullut pohtineeksi yhteisöllisyyden
merkitystä opiskelijoiden elämässä.
Yhteisöllisyys, jos mikään on se,
mitä opiskelija omana opiskeluaikanaan tarvitsee elääkseen ja
hengittääkseen. Yhteisöllisyys on
yksi keskeisistä tekijöistä ihmisten
hyvinvointiin. Yhteisöllisellä toiminnalla voidaan saavuttaa asioita,
joita ei yhteisön kokoa vastaavalla
määrällä yksinäisiä yksilöitä saada
aikaan.
Kysymys toki herää, olisiko yhtään
mitään ilman yhteisöjä? Tiedeyhteisö toimii puhtaasti tiimipelinä,
työelämä vaatii ihmisten kohtaamisen taitoa kollegojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa, ja niin edelleen. Niin ikään
kaikki elämän eri osa-alueet toimivat enemmän tai vähemmän yhteisöllisyyden kautta, uskallan väittää.
YFK, siinä missä muutkin opiskelijajärjestöt, ajavat omien jäsentensä
etuja, ja yksi näistä eduista on juuri
se, että alan ihmiset otetaan osak-
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si tulevien ammatti-ihmisten verkostoa. Opiskelijajärjestöt toimivat
myös ikään kuin ponnahduslautana työelämän haasteisiin. Opiskelijayhteisö kun on lopulta se suuri
massa, joka päätyy tulevaisuudessa asiantuntijatehtäviin. Yhteydet
ja suhteet oman ja muiden alojen
ihmisiin eittämättä ovat yksi niistä valttikorteista, joita nykyhetken
ja tulevaisuuden urakehityskeskeisessä maailmassa voi vedellä hihastaan uutta työpaikkaa etsiessä.
Kaipa tuo pätee pyrkiessä houkutteleviin tehtäviin nykyisessä työpaikassakin. Toki omat kyvyt pai-

navat yhtä lailla, elleivät enemmän,
mutta puskaradioissa on voimaa.

risontissa.

Näin viidennen vuoden opiskelijana saan omasta puolestani kiittää
menneitä järjestötoimijoita siitä,
että oma aikani opiskelijayhteisössä oli alussaan täynnä vaikka minkälaista toimintaa ja tapahtumaa.
Sitä ei osannutkaan arvostaa silloin
vielä niin paljon. Kuvittelin käyväni kaiken maailman tapahtumissa
ja tilaisuuksissa ihan vain huvin
vuoksi. Käteen näistä jäi reilu kourallinen ystäviä ja muistoja. Mahdollisuuksia on myös ollut lukemaHuomioida toki täytyy, että opiske- ton määrä.
luelämä on muutakin kuin silkkaa
kurssien suorittamista. Opiske- Loppukaneetiksi voisin jättää pieluelämä on kuin avoimien ovien nen viestin kuntalaisille, miksei
suuri sali, jossa ovet vievät eri po- muillekin, YFK:n toiminnasta:
luille, mutta eri polut voivat viedä
samaan määränpäähän. Järjestö- Nyt kun toiminta alkaa taas ratoiminta tapahtumineen on yksi joitusten hälventyessä lähtemään
ovi josta kulkea, ja joka usein vie käyntiin, se ei tule itsestään. Tapitkälle eteenpäin. Samaan tapaan pahtumien ja kaiken muun takana
kuin kurssit, se tarjoaa tärkeitä tai- on YFK:n hallitus ja virkailijat, jottoja tulevaisuuteen.
ka kädet vereslihalla tekevät töitä
yhteisöllisyyden rakentamiseksi,
Sanoin tämän saman viime lehdes- YFK:n toiminnan parantamiseksi
sä, ja siten saatan kuulostaa tässä ja farmasian opiskelijoiden etujen
kohtaa rikkinäiseltä levyltä, mutta takaamiseksi. Alkukankeutta ja
aktiivisuus järjestöissä kannattaa. virheitä väistämättä ilmenee. Aina
Nyt jos koskaan on se hetki, kun löytyy parantamisen varaa ja murikoronaa kuvastavan kolikon mo- semisen aihetta. Se ei ole uusi juttu
lemmat kääntöpuolet on nähty, ja niin hallitukselle kuin teillekään.
paluu vanhoille uomille siintää ho- Pidättäydytään keskustelussa asiMitä opiskelijajärjestötoimintaan
ylipäänsä tulee, on se monelle tärkeä harrastus, jopa henkireikä.
Vastakkaisen näkemyksen totta kai
ymmärrän; jotkut tekevät oikeasti
ensi sijassa tutkintoaan saavuttaakseen työelämän, tavoitteena asettua
aloilleen ja elää omaa elämää haluamallaan tavalla, omilla ehdoillaan.
Se on täysin hyväksyttävää, eikä
sitä tarvitse kyseenalaistaa.
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allisena, annetaan hyvää palautetta toiminnasta ja rakennetaan parasta
mahdollista opiskelijayhteisöä. Yhdessä. Asettukaa ehdolle, ottakaa nakkeja vastaan ja tehkää ylipäänsä hyvää. Sitä ei tiedäkään mihin sitä päätyy
sen myötä.
Tervetuloa vielä uusille tapeille ja oikein loistokasta syksyä joka ikiselle
MDS:n lukijalle!

Kalle Manninen
Päätoimittaja

Opiskelija astuu uuteen maailmaan
Teksti on julkaistu Proviisori-lehdessä 3/2021

Yliopisto-opintojen alkaessa ihminen astuu uuteen maailmaan.
Toiset saapuvat suoraan lukiosta,
toiset armeijan leivistä, joillakin
on taskussaan jo ammatti. Yhteistä
kaikille kuitenkin on, että opiskeluvuosina luodaan loppuelämän yli
kantavia valintoja, tietoja, taitoja ja
ystävyyssuhteita. Edellä mainituilla on valtava merkitys muutenkin
kuin ammatillisesti. Monet valinnan mahdollisuudet avautuvat nopeasti ja yllättäen, eivätkä aina ole
ilmeisiä, vaan niihin voi havahtua
vasta jälkeenpäin. Aina ei tiedä
mitä tässä maailmassa haluaa, eikä
tarvitsekaan. Mutta mistä voi tietää, mitä valita, saati mitä haluaa valita?
Suuren avun tarjoavat opettajien lisäksi toiset opiskelijat. Oman vuosikurssin lisäksi tietoja, suhteita sekä ajatuksia voi ja kannattaa hakea niin
vanhemmista kuin muiden opintosuuntienkin opiskelijoista. Käytännössä tämä voi kuitenkin osoittautua hieman haastavaksi. Etenkin nyt kun
etäopiskelun ja opiskelijatapahtumien peruuntumisen myötä uusia ihmisiä tapaa lähinnä kaupan kassalla.
Osaltaan yliopistomaailmaan yhdistyy nuoren ihmisen mielessä helposti
monia vanhakantaisia asioita ja mielikuvia. Vanhoja nimikkeitä, kankeita
rakenteita, virallisuutta sekä erilaisia kuppikuntia. Väitän, ettei kaikki perinteinen kuitenkaan välttämättä ole väljähtynyttä.
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Opettajien ja vanhempien opiskelijoiden lisäksi järjestöt ja yhdistykset
siirtävät eteenpäin arvokasta tiedollista sekä arvopohjaista perintöä, joilla on tärkeä rooli ammatti-identiteetin sekä yhteisöllisyyden muodostumisessa. Tietenkään unohtamatta käytännön koulutuksia, vakuutuksia,
asiantuntijapalveluita tai tapahtumia, joissa voi tavata uusia ihmisiä. Yhdistystoiminta on myös oiva ympäristö kliseiselle termille ”verkostoituminen”, joka oikeassa elämässä ei ole mitään mitä ei ole jo edellä mainittu,
siis osaamisen kehittämistä, tiedon välittämistä ja yhteistyötä. Koskaan ei
voi tietää mitä hyötyä on siitä, että tuntee ihmisiä joiden avulla voi saada
tietoa, apua ja uusia mahdollisuuksia.
Itselleni yhdistystoiminta on tullut tutuksi pienestä pitäen äitini töiden
kautta. Niinpä ymmärrykseni tällä haavaa on, että vaikka toiminta voi
osaltaan vaatia aikaa ja vastuunkantoa, on se samalla aito mahdollisuus
vaikuttaa sekä toteuttaa itseään. Yhdistyksillä on ehdottomasti paikkansa
nykypäivänäkin. Ehkäpä jopa entistä tärkeämpi paikka. Järjestön toiminnan läpinäkyvyys ja asiakeskeisyys vain kasvattavat arvoaan nopeutuvassa yhteiskunnassa. Rohkaisisinkin useampia, etenkin työelämässä jo olevia, liittymään osaksi toimintaa. Myös, jotta nuoremmat löytäisivät juuri
itsensä näköisen työtehtävän.
Tärkeää on myös järjestöjen välinen yhteistyö keskenään esimerkiksi järjestäen tapahtumia, jotka osaltaan pitävät yllä perinteitä joita edes koronapandemia ei pysty katkaisemaan. Tietenkään unohtamatta tärkeänä
vaikuttamiskanavana toimimista päätöksentekoon niin uudistuksien ajamisessa, kuin epäkohtiin puuttumisessakin.
Nettisivut ja sosiaalinen media tarjoavat osaltaan myös uuden helpon
keinon liittyä toimintaan ja pysyä perillä ajankohtaista asioista. Rohkaisenkin kaikkia opiskelijoita astumaan uuteen maailmaan rohkeasti aseinaan luotettavat tukijoukot, alati avoin sekä utelias mieli ja kokeneempia
olemaan osa tuota maailmaa.
Juuso Pikkarainen
Suomen Proviisoriyhdistyksen opiskelijavaliokunnan ja Fortis ry:n
tapahtumatyöryhmän jäsen
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Kopon palsta: Opetus muutoksessa
Korona-aika on vauhdittanut ennennäkemätöntä digiloikkaa korkeakoulujen opetuksessa, ja Zoomin kaltaiset palvelut ovat tulleet
kaikille 2020 keväästä asti opiskelleille vähintäänkin jotenkin tutuiksi. Siinä missä vapaaehtoisille
luennoille ennen mentiin, jos jaksettiin, on opiskelijoille nyt auennut mahdollisuus katsoa luentojen
tallenteita omaan tahtiin kotona
koneelta, tai vaikka puhelimelta.
Myös laboratorio-opetuksessa on
hyödynnetty erilaisia simulaatioita
oppimisalustoilla, jolloin laborato- tavalla? Ajatus saattaa tuntua kauriotöitäkin on voinut suorittaa ko- kaiselta, mutta todellisuudessa ensi
toa käsin.
keväänä valmistuvat farmaseutit
ovat suurimmaksi osaksi suorittaTällä hetkellä monimuotototeu- neet tutkintoonsa vaaditut opintotuksena suoritettavia koulutusoh- jaksot verkossa.
jelmia on tarjolla ammattikorkeakouluissa. Ohjelmat on suunniteltu On varmasti mahdotonta antaa
siten, että niiden ohella on mahdol- yksiselitteistä vastausta, pitäisikö
lisuus työskennellä (vaikka tarkoi- opinnot järjestää pääsääntöisesti
tuksena ei ole ilmeisesti yhdistää livenä vai etänä. Oppimistyylejä on
täyspäiväistä työskentelyä opiske- erilaisia, mutta myös elämäntilanluun) ja opetus tapahtuu pääsään- ne vaikuttaa paljon. Monimuototöisesti verkkoympäristössä. Onkin toteutuksella voitaisiin houkutella
mielenkiintoista nähdä, laajeneeko varmasti farmasialle alanvaihtajia
tällaiset käytännöt nyt tämän valta- yhä enemmän ja monimuotoistaa
van digiloikan myötä esimerkiksi opiskelijoiden taustoja.
Helsingin yliopistoon. Olisiko tulevaisuudessa mahdollista opiskella Koronarajoitusten
pikkuhiljaa
farmaseutiksi tai proviisoriksi tällä purkautuessa on hyvä myös
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miettiä nykyisiä käytäntöjä siltä kannalta, mitkä niistä ovat pitämisen
arvoisia ja missä toisaalta on hyvä palata vanhaan. Uskaltaisin sanoa, että
moni opiskelija arvostaa luentotallenteita, ja mahdollisuutta osallistua
luennoille etänä, vaikka niitä järjestettäisiin myös livenä. Toisaalta
laboratorio-opetuksessa moni kokee käytännön tekemisen tärkeäksi,
joten simulaatioilla voitaisiin ehkä tuoda kursseille jotain ylimääräistä,
kunhan perusasiat olisi yhä mahdollista suorittaa paikan päällä.
Vaikka korona-aika onkin koettu erittäin kuormittavana opiskelijoiden
piirissä, on se kuitenkin mahdollistanut historiallisen nopean siirtymän
opintojen toteutuksessa etäopinnoiksi. Tämä herättää toivoa, että tarpeen
tullen isojakin muutoksia voidaan tulevaisuudessakin saada aikaan
vauhdilla.

Aukusti Alanko
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Työnä saatavuus(häiriöt)
Onhan se kurja myydä asiakkaalle
”eioota”.
Reaktiot
vaihtelevat
ärtymyksestä pelkoon, eikä edes
ole oikein mitään selitystä tarjolla.
Työskennellessäni apteekkipuolella
jälkitoimituksien, eli tilauksista
puuttumaan jääneiden tuotteiden,
taustasyyt jäivät usein pimentoon.
Siksi
saatuani
vuosi
sitten
teollisuudesta
työtarjouksen,
jossa lääkkeiden saatavuus on
keskeisessä asemassa, tartuin heti
tilaisuuteen. Kuluneen vuoden
aikana olen saanut kirjoittaa
runsaasti toimitustilanneraportteja
muun muassa sairaala-apteekkien ja viranomaisten suuntaan. Etenkin
näin pandemiavuosina huomasin pian, että lääkkeen kulkeutumisessa
tehtaalta tukkuliikkeeseenkin on kymmeniä vaiheita, joissa asiat voivat
mennä mönkään.
Työskentelen logistiikkatiimissä, jossa koko työmme tarkoitus
on, että varastostamme löytyy kuluttajien tarpeisiin sopiva määrä
kaikkia portfoliomme tuotteita. Myyntiä seuraamalla ja esimerkiksi
vuodenaikoihin liittyvä sesonkiluontoinen vaihtelu huomioon ottamalla
kehitetään jatkuvasti ennusteita näistä tarpeista. On hukkaa ottaa
varaston laatikoihin seisomaan liikaa tavaraa, mutta toisaalta liian vähän
ei ole sen parempi. Ennusteiden pohjalta on mahdollista suunnitella
lääketuotantoa, ja ihanteellisessa tilanteessa tehtaamme tuottaisivat
aina juuri sopivasti sekä oikea-aikaisesti lääkkeitä kaikille tarvitseville.
Varastossa olisi jatkuva, tasainen liikkuvuus sisään ja ulos. Harmiksemme
se ei käytännössä mene ikinä näin.
Potilaan lääkehoidon turvaamisen kannalta on tärkeää ennakoida ja
ehkäistä saatavuushäiriöitä. Havaitsemalla hyvissä ajoin seuraavan lääke-
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erän saapuvan Suomeen liian myöhään huomioiden tuotteen sen hetkinen
menekki, voivat esimerkiksi muut yritykset vielä pyrkiä reagoimaan
tuomalla itse enemmän vaihtokelpoista lääkettä tarjolle. Toisaalta, jos
saatavuushäiriön uhan alla olevalle lääkkeelle ei löydy vaihtokelpoista
valmistetta markkinoilta, on potilasta hoitavilla ammattilaisilla aikaa
suunnitella jatkohoitoa, kun toimituskatko tulee heidän tietoonsa ajoissa.
Kuten Suomen apteekkijärjestelmästä keskusteltaessa, eletään tässäkin
tasapainoa terveydenhuollon ja liikevoiton välillä. Jälkimmäisen kannalta
voi vaikuttaa suorastaan hölmöltä mainostaa kilpailijalle, että nyt olisi
markkinaosuutta jaossa. Yhdenkään ihmisen terveyttä, saati henkeä,
ei kuitenkaan voi euroissa mitata. Tämän vuoksi myös Lääkkeiden
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vaatii lääkeyrityksiä ilmoittamaan
katkoksista hyvissä ajoin.
Palataan hieman taaksepäin niihin varsinaisiin syihin toimituskatkosten
taustalla. Nyt parin vuoden aikana koronapandemialla on ollut vaikutusta
muun muassa tehtaiden kapasiteettiin, jos työntekijöitä sairastuu.
Toinen ajankohtainen tekijä on ollut Brexit, sillä kaikki EU-alueelle
myyntiin tulevat lääke-erät on vapautettava myyntiin EU-maassa. Mikäli
tällainen vapautuspiste on sijainnut Iso-Britanniassa, Brexitin myötä
se ei enää kelpaa. Tyypillisiä muita syitä ovat esimerkiksi laatuvirheet
aktiiviaineessa, lääkevalmisteessa taikka pakkausmateriaaleissa. Tällaiset
katkot ovat yksi ikävimpiä tyyppejä, sillä niihin on vaikeampi varautua.
Tuotannon suunnittelu ja kapasiteettiongelmat ovat yleisiä syitä varsinkin
maailmanlaajuisilla markkinoilla. Systeemit ovat jähmeitä, eivätkä
muutokset niissä onnistu nopealla aikataululla. Toisaalta yritykset myös
vaikuttavat toisiinsa; markkinajohtajan varaston päästessä yllättäen
hupenemaan joutuvat potilaat vaihtamaan useammin vaihtokelpoisiin
valmisteisiin. Tällaisissa tilanteissa voi syntyä ketjureaktioita, joissa
yhden yrityksen toimituskatko johtaa myös kilpailijoiden varastojen
loppumiseen, jos he eivät ole voineet varautua yllättävään myyntipiikkiin.
Tässä korostuu jälleen saatavuushäiriöiden ajoissa ilmoittamisen tärkeys.
Laaja
eurooppalainen
trendi
saatavuushäiriöissä
viimeisen
parinkymmenen vuoden aikana on ollut runsas kilpailun lisääntyminen.
Sekä paikallisella että Euroopan tasolla on lainsäädännöllä pyritty
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lisäämään hintakilpailua lääkkeistä. Vaihtokelpoisia rinnakkaislääkkeitä
on tarjolla jatkuvasti enemmän, mikä puolestaan lisää painetta tarjota
käyttäjille kaikkein alhaisin hinta. Tästä esimerkkinä toimii meillä
Suomessa viitehintajärjestelmä. Kiristyvä kilpailu ja alenevat hinnat
ovat johtaneet tuotannon tehostamiseen sekä raaka-ainetuotannon
keskittämiseen, mikä kasvattaa riskejä tilanteissa, joissa asiat eivät
suju suunnitellusti. Lainsäädäntö on sallinut markkinoille myös uusia
toimijoita, mikä lisää vaihtokelpoisten lääkkeiden määrää, mutta toisaalta
myös yksittäisiä saatavuushäiriöilmoituksia. Kyseessä on hyvä esimerkki
siitä, että kortilla on aina kääntöpuoli. Edullisten lääkkeiden saatavuus on
luonnollisesti positiivinen kehityssuunta, jotta kaikilla on varaa hyvään
lääkehoitoon etenkin väestön ikääntyessä. Hyödyistä on kuitenkin
maksettava jokin hinta.
Vuosi saatavuushäiriöiden parissa on todella laajentanut omaa
ammatillista osaamistani sekä lisännyt itsevarmuuttani työmarkkinoilla.
Aiheesta on viimeisten vuosien aikana ollut runsaasti keskustelua, jota olin
päässyt seuraamaan vain sivusta. Suunnaksi työuralleni en varsinaisesti
kaavaillut lääkkeiden toimitustilannetta valmistuessani proviisoriksi,
mutta olin avoin kaikelle. Olin opintojen loppupuolella saanut jalan oven
väliin teollisuuteen, eikä minulla silloin ollut edes käsitystä kaikista eri
vaihtoehdoista. Suosittelenkin kaikille opiskelijoille olla asettamatta
kiveen hakattuja ”unelmaduuneja”. Tavoitteita saa ja pitääkin olla, mutta
matkalla sinne kannattaa kokeilla mitä mahdollisuuksia eteen tuleekin.
Sanna Artes
Customer Service Specialist
Teva Finland Oy
Kurssimallia P15
MULTI-FI-NP-00036 9/2021
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Apteekkarin palsta:
Farmakognostista yleissivistystä –
torajyvistä
Manu Eeva
Apteekkari, proviisori, FaT
Koko kesän päänsäryistä kärsineenä ajattelin tällä kertaa keskittyä
yhteen erikoisimmista rohdoksista nimittäin torajyvään. Latinaksi
rohdos tunnetaan nimellä Secale cornutum, joka voidaan kääntää
sarvimaiseksi rukiinjyväksi. Torajyvä, kansannimeltään ”karjunhammas”,
on hyvä esimerkki rohdoksesta, jonka vaikutukset ovat olleet tunnetut jo
vähintään vuosituhannen verran. Sen sijaan sen hyödylliset ominaisuudet
vasta tieteellinen tutkimus on tuonut esille. Torajyvän aiheuttaja on
kotelosieniin kuuluva heinäkasvien sienitauti Claviceps purpurea Tul.,
joka viihtyy erityisesti rukiissa,
mutta myös vehnässä ja ohrassa
sekä luonnonheinissä. Itse sienen
tieteellinen nimi voidaan kääntää
”purppuranväriseksi nuijapääksi” (lat.
clavus nuija lat. -ceps pää, lat. purpurea
purppuranvärinen), joka viittaa
talvehtineen torajyvän muodostamiin
pieniin itiöemiin (kuva 1). Sienen
saastuttamat jyvät kasvavat terveitä
jyviä paljon isommiksi (Kuva 2 ja 3)
ja ovat lopulta pinnaltaan väriltään
tummanruskeita (kuva 3).
Sienen saastuttama rukiin kukinto
alkaa ensin erittää mesimäistä itiöitä
sisältävää nestettä, joka houkuttelee
hyönteisiä. Pölyttäjähyönteiset siis
levittävät tätä kasvitautia. Viljan
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Kuva 1. Suomen farmasian opetuksen isä
Ernst Edward Sundvikin julkaisi Suomen
IV farmakopean ruotsiksi. Toisen laitoksen
(1888) hän varusti rohdoskuvilla. Kuvassa
Claviceps purpurean Tul. sienimäisiä itiöemiä.

tuleentuessa torajyvät putoavat maahan, jossa ne talvehtivat, ja seuraavana
keväänä niihin kasvaa pieniä sieniä muistuttavia purppuranvärisiä
”nuijapäitä” (kuva 1) eli itiöemiä, joiden muodostamat itiöt levittävät
myös tätä kasvitautia. Rohdoksena torajyvä ilmestyi vasta Suomen II
farmakopeaan (1852), mutta sen aiheuttamat joukkomyrkytykset olivat
olleet vaivana todistetuksi jo vähintään vuosituhannen.
Ensimmäiset kirjalliset kuvaukset joukkomyrkytyksistä, jotka sopivat
torajyvien saastuttaman viljan aiheuttamiksi ovat ainakin jo 900-luvulta,
jolloin saastunutta viljaa syöneillä esiintyi vakavia kuolemaan johtaneita
joukkomyrkytyksiä. Pitkäaikainen altistus saastuneelle viljalle johti
nykyään ergotismina tunnettuun tilaan, mutta keskiajalla tunnettiin Pyhän
Antonius Suuren mukaan ristityllä saksalaisella nimellä ”Antoniusfeuer”

Kuva 2. E. E. Sundvikin
farmakopeakäännöksen (1888)
kuvituksesta rukiin tähkä, jossa on
torajyväkin.

Kuva 3. Kirjoittajan keräämiä Claviceps
purpurean Tul. saastuttamia rukiintähkiä
torajyvineen.
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eli Antoniuksen tuli. Tämä Pyhä sattui olemaan mm. amputoitujen ja
ihotaudeista kärsivien suojeluspyhä. Latinankielinen rinnakkaisnimi
krooniselle myrkytykselle oli ignis sacer eli pyhä tuli on vanhaa perua, sillä
jo roomalaiset Plinius ja Vergilius käyttivät tätä nimeä saman oireisista
sairauksista. Varmuutta ei ole, oliko kyseessä ergot-alkaloidimyrkytys, vai
jokin muu samankaltaisia oireita aiheuttanut sairaus.
Nimi johtui torajyvämyrkytyksen aiheuttamasta ääreisverisuonien
supistustilasta, jonka seurauksena oli sormien ja varpaiden kuivakuolio
eli -gangreena. Ajatuksena oli, että synnintekijöillä oli jo helvetin
esimakuna palovammoja raajoissaan: mustuneet nekroottiset ulottimet
irtoilivat itsestään ja näyttivät ikään kuin palaneilta. Potilaiden
psykoottiset tai maaniset oireet tietysti vain vahvistivat tätä käsitystä.
Vasta 1600-luvulla alettiin ymmärtää, että ignis sacer saattoikin olla
myrkytyksen aiheuttama eikä ”yläkerran tahi alakerran vaikuttajien
tekosia”. Väkisin tulee mieleen mahdollisuus, että keskiajalla ilmenneillä
usein uskonnollisilla joukkohysterioilla (esim. flagellantit Perugiassa
1259), joihin liittyi selviä psykoottisen käyttäytymisen piirteitä, voisi
ainakin osittain olla selityksenä torajyvämyrkytys. Tämän puolesta
puhuu samanaikaisesti olleet katovuodet, jotka ovat saattaneet edistää
torajyvän yleisyyttä ja nälänhädän aiheuttamaa pakkoa syödä myös
huonolaatuista viljaa. Samoihin aikoihin Suomessa oli viimeiset laajemmat
torajyvämyrkytystapaukset mm. 1860-luvun katovuosien aikoihin.
Ergotismi sanana tuli käyttöön vasta 1800-luvun loppupuolella,
kun oireiden aiheuttaja oli selvillä. Termi johtunee ranskan kukon
jalan kannusta tarkoittavasta sanasta argot/ergot, koska torajyvä sitä
muodoltaan muistuttaa. Kukon kannus on taas uros-oletetuilla kanoilla
eli kukoilla oleva iso käyrä kynsi, jonka käyttötarkoituksen selvittämisen
jätän valveutuneille lukijoille. Kukonkannukset (Consolida) on taas
leinikkikasveihin kuuluva yksivuotisten ruohovartisten kasvien suku,
jolla ei ole mitään tekemistä tämän jutun kanssa. Viimeisin tiedossa oleva
laaja myrkytystapaus oli Neuvostoliitosta 1920-luvun lopulta, jolloin
myrkytyksestä kärsi yli 11000 neuvostokansalaista.
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Ergotismin alkuoireita olivat ripuli, pahoinvointi ja tuntohäiriöt. Myös
päänsärky, epileptisten kohtauksen kaltaiset tilat ja kouristukset,
mania, psykoosi olivat mahdollisia. Ruoansulatuskanavan oireet
yleensä alkoivat ennen keskushermostoon kohdistuvia vaikutuksia.
Verenkierron estyminen verisuonten voimakkaan supistumisen
seurauksena johti pahimmillaan kuivagangreenaan eli -kuolioon.
Aiheuttajana torajyvämyrkytyksessä ovat sienen muodostamat
ergotamiini ja ergokristiinialkaloidit. Ne vaikuttavat eniten elimistön
vähäverenkiertoisiin ääreisosiin kuten sormiin ja varpaisiin. Oireet
vaihtelevat ihon hilseilystä, heikentyneeseen pulssiin elimistön ääriosissa,
ihon irti kuoriutumiseen, tuntoaistin menetykseen, turvotukseen ja
ääreisosien mustumiseen ja lopulta autoamputaatioon tai amputointiin
taudin leviämisen estämiseksi.
Torajyvän saastuttaman viljan käyttö karjan rehuna tiedetään aiheuttaneen
karjalla luomisia (spontaani sikiöiden abortoituminen eläimillä). Samoin
torajyvillä on synkkä historia myös niiden käytössä sikiönlähdetyksessä.
Kohdun ja sikiön verenkierron heikentäminen torajyviä raskaana olevalle
syöttämällä johtaa sikiön kuolemaan ja abortoitumiseen. Tuoreen
torajyvän tappava annos aikuiselle on noin 5–10 g. Monesti tässä kuvatun
toimenpiteen seurauksena oli myös äidin menehtyminen toimenpiteen
seurauksena, koska torajyvä on pieninäkin annoksina tappava ja ergotalkaloidien pitoisuudet voivat vaihdella suuresti riippuen mm. rohdoksen
kasvuolosuhteista ja kuivarohdoksen säilytysajasta. Lapsikuolleisuus
noihin aikoihin oli muutenkin järkyttävän korkeaa ja synnyttäminen oli
myös äidille hengenvaarallista pelkästään puutteellisen hygienian vuoksi.
Keski-Euroopassa torajyvää käytettiin lääkintään jo 1820-luvulla
kirjallisuuden mukaan. Vaikeissa synnytyksissä saatettiin yrittää liiallista
verenvuotoa hillitä torajyvistä valmistetuilla lääkkeillä. Tästä tullee
rohdoksen saksalainen nimi Mutterkorn. Tämän ajan kirjallisuus jo
muistuttaa rohdoksen vaarallisuudesta ja suosittelee äärimmäisen pieniä
annoksia ja käyttöä vain hätätapauksissa. Lääkemuotoina käytettiin suun
kautta annosteltavia infuuseja ja decocteja eli hauteita ja keitteitä. Infuusia
ei tule sekoittaa nykyajan infuusioon.
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Torajyvien on tutkimuksissa osoitettu korkean rasvapitoisuuden lisäksi
sisältävän lysergihapon kanssa esteröityneitä aminoalkoholia ja eri
polypeptididjä. Rohdos oli varsin huonosti säilyvää, ja varasto piti uusia
kerran vuodessa. Tämä oli huomattu jo muutama sata vuotta aiemmin,
kun todettiin, ettei ylivuotinen saastunut vilja aiheuta ergotismia.
Verisuonia supistava vaikutus johti myöhemmin 1900-luvulla puhtaiden
torajyväalkaloidien käyttöön mm. migreenin hoidossa. Viimeisenä
markkinoilla oli Bellergal®, joka sisälsi muiden rohdosperäisten aineosien
lisäksi mm. ergotamiinitartraattia (Kuva 4). Valitettavasti tämänkin jo
nykyaikaisilla tekniikoilla valmistetun lääkevalmisteen ongelmana olivat
haittavaikutuksena ilmenneet ääreisverenkierron häiriöt ja tuntohäiriöt.
Torajyvä on pääosin hävinnyt
maanviljelyksestä muuttuneiden
viljalajikkeiden ja parantuneiden
viljelytekniikoiden
sekä
myllyjen kehittymisen ansiosta.
Torajyvää toki myös viljeltiin
esimerkiksi
myös
Suomessa
lääketeollisuuden
tarpeisiin
tartuttamalla torajyväsientä rukiin
kukintavaiheessa.
Oma lukunsa on 1900-luvun eräs
kuuluisimmista kemisteistä sveitsiläinen Alfred Hofman (1906–
2008), joka tutkiessaan lysergihappojohdannaisia migreenilääkkeen
kehitystyössään Baselissa syntetisoi 1938 lysergihappodietyyliamidin eli LSD:n. Ensimmäisenä hän
onnistui itse altistumaan aineelle
vahingossa ihokontaktin kautta. Vapaaehtoisia kokeilijoita tälle
lääkekandidaatille ei alkuun ollut,
joten hän päätyi, kuten ennen oli
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Kuva 4. Legendaarinen Bellergal® valmisteen purkki Tanskan markkinoilta. Ergotamiinitartraatin lisäksi valmiste sisälsi
belladonnauutetta ja fenyylietyylibarbituraattia. Valmiste oli indikoitu menopaussin oireisiin.

kunniallisten tiedemiesten tapana, testaamaan ainetta itseensä. Tuloksena oli melkoisen jännittävä polkupyörämatka laboratoriosta kotiin, kun
yhdisteen hallusinogeeniset ominaisuudet alkoivat vaikuttaa.
1960-luvulla LSD sai tästä syystä muunlaista käyttöä, johon ei liittynyt
lääketieteellistä käyttöaihetta. LSD:a yritettiin käyttää psykoosin hoitoon
ja sillä indusoitua psykoosia yritettiin myös käyttää tutkimusmallina
antipsykoottien kehittämisessä. Tulokset eivät olleet toivotun laisia.
Valitettavaa on, että LSD:n viihdekäyttö huumeena on stigmatisoinut koko
hallusinogeenien tutkimuskentän ja monen muunkin aineen tutkimisen.
Tuntuu että nikotiinikin on ollut pannassa, vaikka on ainoita Parkinsonin
taudin puhkeamista viivästyttäviä aineita. Aivan viime vuosina on ollut
havaittavissa, että kymmeniä vuosia sitten pannaan julistetut aineet ovat
pääsemässä taas asiallisen tutkimuksen piiriin. Paracelsus jo sanoi, että
annos tekee aineesta myrkyn, samoin tekee sen käyttötarkoitus.
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Proviisoriyhdistyksen
opiskelijavaliokunnan
tervehdys
Hei kaikki uudet ja aiemmin aloittaneet opiskelijat!
Olemme Proviisoriyhdistyksen opiskelijavaliokunta, joka on järjestänyt
vuosien mittaan erilaisia tapahtumia erityisesti proviisoriopiskelijoille.
Meitä opiskelijavaliokuntalaisia on sekä Helsingin että Itä-Suomen
yliopistosta. Tänä syksynä mukaan tulee toimijoita myös Åbo Akademista,
jossa uudet proviisoriopiskelijat aloittavat.
Aiempina vuosina olemme järjestäneet esimerkiksi olut- ja siideritastingeja, keilausta ja vuosittaisen Esimiesvalmennuksen proviisoriksi valmistuville. Olut- ja viinitastingeissa olemme saaneet maistelun ohella oppia
oluen ja viinin valmistuksen kemiaa. Viime syksynä järjestimme Helsingissä uusille proviisoriopiskelijoille Toiminnalla tutuiksi -illan – lähdimme illastamaan ja risteilemään pienellä aluksella Helsingin edustalle.
Suurin osa Proviisoriyhdistyksen vuoden 2020 ja kevään 2021 opiskelijatapahtumista järjestettiin virtuaalisesti eri yhteistyökumppanien kanssa.
Järjestämme lähitapahtumia heti, kunhan koronatilanne sallii.
Mitä seuraavaksi? Voit vaikuttaa opiskelijavaliokunnan järjestämiin
tapahtumiin ehdottamalla meille toiveita siitä, mitä voisimme
järjestää. Voit myös liittyä yhdistyksen opiskelijavaliokuntaan, jolloin
pääset itse osallistumaan tapahtumien suunnitteluun! Helsingin
opiskelijavaliokunnan porukkamme kaipaakin täydennystä.
Itse liityin Proviisoriyhdistyksen jäseneksi ja opiskelijavaliokuntaan
jo farmaseuttiopintojen alussa. Sen aikaisessa opiskelijavaliokunnassa
oli mukavia tyyppejä ja aktiivisia toimijoita, joista osa työllistyi
lääketeollisuuteen tai muuhun haluamaansa paikkaan jo opintojen aikana.
Proviisoriyhdistyksessä mukana toimiminen tai pelkkä opiskelijajäseneksi
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liittyminen antaa tapahtumien ja koulutusten kautta opiskelijalle
paremman käsityksen siitä, mitä farmasian alalla ja tulevana proviisorina
voi tehdä. Nykyisin proviisorin tehtävät ja toimenkuvat monipuolistuvat,
ja Proviisoriyhdistys on myös mukana pohtimassa tätä muutosta ja
proviisorin uusia rooleja.
Onnea tuleviin opintoihin, ja mukavaa syksyä!
Opiskelijavaliokunnan puolesta,
Riikka Granqvist
Proviisoriopiskelija ja Proviisoriyhdistyksen opiskelijavastaava
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Kuraattorin palsta:
Terveydenhuollon ammattilaisia?
Tuomas Puumalainen
Vanha opiskelukaverini kirjoitti
juuri Facebook-päivitykseen, että
häneltä oli evätty koronatesti,
koska kahteen kertaan rokotetuille
sitä ei enää rutiinisti tehdä hänen
asuinseudullaan.
Reunaehtoina
oli toki tunnettu altistus tai
sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtävissä toimiminen. Näin ollen
tulee päätellä, että apteekissa
töitä tekevä farmaseutti ei ole
terveydenhuollon ammattilainen.
Sama päätelmä tuli tehtyä jo
koronarokotteiden
jakamisessa,
jossa apteekkifarmaseutit saivat
rokotteet
ikäryhmissä
muun
väestön kanssa, lukuun ottamatta
joitain yksittäisiä kuntia, jotka tekivät toisenlaisen ratkaisun. Mitä
me tuhannet farmaseutit sitten olemme? Ylikoulutettuja myyjiä vai
alipalkattuja konsultteja?
Taannoin lehdessä oli juttu farmaseutista, joka oli diagnosoinut tunnetun
poliitikon sydänkohtauksen itsehoitohyllyllä. Hän todennäköisesti
sai palkkioksi ammattitaidostaan kukkia ja/tai suklaarasian. Apteekin
kannalta olisi varmaan paremman bonuksen saanut myymällä 10
Lieracin kosmetiikkatuotetta. Onneksi sentään asiakkaan myötä lehdistö
kiinnostui jutusta, ja apteekkifarmaseutit saivat hieman profiilin kohotusta
iltapäivälehdissä.
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Mutta kansa kyllä arvostaa, ainakin kyselyiden mukaan. Niissä
farmaseutit ja proviisorit ovat kärkipäässä, kun mitataan luotettavimpia
ammattiryhmiä. Samassa jamassa ovat sairaanhoitajat. Tehy vaan ajaa
näkyvämmin heidän etujaan, vaikka samat ongelmat koskevat myös
farmaseutteja; Palkat ovat pienet, työn arvostus on ajoittaista (ja riippuu
myös paljon työnantajasta), tekijöistä on paikoin pula eikä nuoria
kiinnosta jäädä alalle.
Mennäänpä toimenpiteisiin. Yllätyksettömästi palkat eivät ole
nousseet merkittävästi vuosiin. Työntekijäpulaan vastattiin lisäämällä
aloituspaikkoja, joka todellisuudessa tuo vuosittain hyvin vähän näkyvää
apua. Lisäksi tämä vie opetuksen resurssit entistä tiukemmalle, jolloin
opetuksen taso (ja sitä myöten valmistuvien ammattitaito) kärsii. Nuorten
opiskelijoiden pysyminen alalla taas riippuu työn mielekkyydestä ja
etenemismahdollisuuksista, palkkatason lisäksi. Etenemismahdollisuudet
ja palkkaus ovat mitä ovat. Työn mielekkyyttä onkin pyritty parantamaan
apteekeissa ja tämän soisi jatkuvan tulevaisuudessakin. Tosin tämäkin
riippuu paljon apteekkarista ja vaihtelua löytyy laidasta laitaan. Eipä
sentään ole toistaiseksi tarvinnut tulostaa itselleen kiitoskorttia hyvin
tehdystä työstä...
Pahoittelen jos joku ei edellä olevasta saanut palkokasvia nenäänsä, mutta
nyt on aika siirtyä kevyempiin aiheisiin. Koronavirus, tai tuttavallisemmin
gorre, alkaa olla vihdoin voitettu. Tai siis näin ainakin hetkeksi. Tapit
vuosimallia 2021 saavat kokea tappisyksyn ja toiveissa olisi päästä vielä
kerran itsekin viettämään opiskelijavappua keväällä. On ilo nähdä elämän
palaavan uomiinsa, vaikka aikaan ennen koronavirusepidemiaa ei ole
paluuta.
Itselleni tässä syksyllä tuli kymmenen vuotta täyteen YFK:n parissa. Toki
tuohon mahtuu muutama vähemmän aktiivinen vuosi, jolloin ainut
aktiviteetti oli lautapelikerhon vetäminen. Nämä viimeiset kolme vuotta
kuraattorina ovat menneet todella nopeasti vaikka valitettavasti korona
sotki suuren osan suunnitelmista. Ongelmista ja omista hölmöilyistäni
huolimatta en vaihtaisi näitä vuosia pois. YFK on ja tulee aina olemaan se
rakas ainejärjestöni. Kiitos YFK ja viva la farmacie!
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Farmasian opintojen tiekartta –
Erään opiskelijan tarina
Uuden opiskelijan saavuttua yliopistolle, hänelle työnnetään eteen kasa
lyhenteitä, nettisivuja, kirjautumisia, kurssitunnuksia ja luokkahuoneen
numeroita. Niistä meidän pitäisi pystyä raapimaan kasaan suunnitelma
siitä, mitä oikein teemme elämällämme seuraavan 3-5-n- vuoden ajan,
ja löytää vielä jonkinlainen motivaatio siihen. Uusia opiskelijoita tähän
valmistaaksemme, annamme nyt yhden avoimen HOPSin pohjan, saa
käyttää.
Ensimmäinen päivä Viikissä – Valmistumiseen
4,8/2,8 vuotta – Kukaan ei tiedä edes missä on,
ja vielä vähemmän mihin on menossa, tai mitä
täällä kuuluu tehdä.
1.vuoden joulu – Valmistumiseen 4,5/2,5 vuotta
– Syvää tuskailua laskarien ja orgaanisen kemian
kanssa. Samalla valtaa tunne siitä, että kesätyöt
pitäisi varata jo nyt, siksi joululomilla yrittää
laittaa lähiapteekkeihin kyselyä ’ei teillä olis
kesähessuntarvetta?’ Jos saa vastauksen, se ohjaa
ottamaan yhteyttä milloin tahansa muulloin.
Farmasian putkitutkinto on kuin kuusikaistainen
moottoritie kohti vääjäämätöntä, omaa ajattelua
ei tarvita.
1.vuoden kevät – Valmistumiseen 4/2 vuotta
– Loputtoman pitkä SyFan kurssi on ohi, jos ei
palaa uusimaan sitä syksyllä. Lomaa odottaa
vain tajutakseen, että siitä n. 85% menee
kotipaikkakunnan apteekissa kesätöissä. Kesä on
kuitenkin tarpeellinen, sillä sen aikana tajuaa,
että tämä oli myös viimeinen kesä, jolloin palaa
takaisin vanhemmilleen asumaan, sillä eihän
tätä jaksa aikuinen ihminen.
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2.vuoden syksy – Valmistumiseen 3,8/1,8
vuotta – Tutorsyksy! Ja onneksi kursseja
voi uusia, muuten iso osa meistä putoaisi
tutorsyksyn aikana pois kelkasta. Jos
yhden kurssin ehtii samalla saada läpi asti,
on ylittänyt ainakin allekirjoittaneen noin
kellarikerroksen korkeudelle asettaman
riman.
2.vuoden kevät – 1. Harjoittelu –
Valmistumiseen 3/1 vuotta – Tässä osa
pettyy, osa rakastuu hommaan, ja kaikista
suurin osa on jossain sillä välillä. Harkan
jälkeen kaikki voi olla päivänselvää, tai
sitten pohja romahtaa ja koko maailma on
taas avoin. Onneksi aina voi suuntautua.
3.vuoden syksy – Valmistumiseen
2,8/0,8 vuotta – Välikausi harjoittelujen
välissä, lyhyt ja koditon hetki. Koostuu
lähinnä
kurssien
pakollisuudesta
’keskustelemisesta’ ja kakkosharkkaan
mennään jo konkareina.
3.vuoden kevät – Valmistumiseen 2/0
vuotta – Onnea Farmaseuteille! Ja
niille, jotka päättivät ottaa rennommin
opinnot neljään vuoteen! Kevät koostuu
seminaarien määrän laskemisesta, jotta
osallistuu juuri pakollisiin, eikä tasan
yhtään ylimääräiseen. Kandipaniikki
tulee ja menee, sisältäen >7 viikkoa
siivoamista/leipomista/ulkoilua jne. millä
kirjoittamista voi vältellä, ja tämän jälkeen
3 viikkoa raivokasta läppärin hakkaamista
aamusta iltakymmeneen.
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4.vuoden syksy – Valmistumiseen 1,8
vuotta – Proviisorien yhteiset opinnot,
joiden alussa korostuu ah ihanat ryhmätyöt
ja joskus jopa melko ’lämpöiset’ seminaarit.
Jokainen on asiantuntija omalla tavallaan.
4.vuoden kevät – Valmistumiseen 1 vuotta –
Aletaan puhua jostain ’gradusta’ jota varten
luvataan alkaa lukemaan kirjallisuutta,
ja oikeasti unohdetaan koko juttu vielä
puoleksi vuodeksi. Syventävät opinnot
ovat haastavia, paitsi niille, joille ne eivät
ole. Valinnan paikkoja. Kun Putkitutkinto
päättyy, korvautuu se enemmän gradutyötä
kuvaavalla aavikolla, jonka reunaa ei näy.
5. vuosi-n. vuosi – Valmistumiseen
1-n vuotta - Valaistumisen hetket ja
sankka sumu vuorottelevat. Välillä
työ sujuu ja voit mielessäsi melkein jo
koskettaa tutkintotodistusta. 38 sekuntia
myöhemmin huomaat, että jokin on
mennyt pahasti pieleen, ja koko viikon työn
voi kuitata sanoilla ’tulipahan testattua,
ei toiminut’. Tätä kierrosta voi jatkaa
valitsemansa pituisen ajan, tärkeintä on
oppia jossain vaiheessa sanomaan ’eiköhän
tästä jo yhden gradun kirjoita’. Ja sitten
vain kirjoittaa.

n. vuoden tuleva proviisori, kohti ääretöntä ja sen yli
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Reportaasi:
Palaveri Viikin viileäpään kanssa
Uusi tulokas

Viikin Gardeniassa on kuluneen
kevään ja kesän aikana alkanut kuulua
ilakointia. Puheensorina, muutamat
bassojumputukset
ja
jokunen
hajonneen lasinkin särähdys lienee
kantautunut Viikin kampuksen ja sen
lähialueen tuntumaan. Vuonna 2001
trooppiseksi puutarhaksi aluksi vihitty
lasinen rakennus seisoi tyhjillään
peräti 5 vuotta vuodesta 2015 alkaen,
sillä edellinen toimija joutui siitä
luopumaan tappiollisen toiminnan
vuoksi. Nyt, vuonna 2021, uusi toimija
on ottanut tilat haltuunsa. Viikin
kampusalue sai panimoravintolan,
kenen muunkaan kuin CoolHead
Brew:n.
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CoolHead Brew (jäljempänä CoolHead)
on vuonna 2016 perustettu tuusulalainen
pienpanimoyritys, joka avasi oman
taproominsa
terasseineen
päivineen
huhti-toukokuun
vaihteessa
Viikin
Gardeniaan. Panimo on tunnettu
etenkin hapanoluistaan ja pale aleistaan,
ja heidän kokonaistuotantonsa on
suuruusluokaltaan noin 200 000 litraa
vuodessa. Mainittakoon, että myös itse
panimo seuraa Tuusulasta perästä kuluvan
syksyn aikana, muodostaen lopulta
isohkon panimoravintolakokonaisuuden.
Sisätiloista ja kahdelta terassilta löytyy
asiakaspaikkoja useita satoja, ja lisää tilaa
on edelleen rakenteilla, aina tuhanteen
saakka.
Prioriteetti
rakennusja
muuttotöissä on taproomin auettua itse
panimon pystytyksessä.

Tästä se lähtee, pikkuhiljaa

Keväällä avaamisen tienoilla ulkona
sai jonottaa jopa 30 minuuttia kaikesta
tilasta huolimatta, sillä tiukemmat
ravintoloita koskevat rajoitukset olivat
silloin voimassa ja paikka oli ilmeisen
suosittu. Aikoinaan Helsingin Sanomissa
kirjoitetussa tekstissä ilmoitettu 140:n
maksimi
asiakaspaikkamäärälle
ei
ymmärrettävästikään ollut tarpeeksi
kysyntään nähden. Nykyäänkin menoa
edelleen toki riittää, mutta ainakin sisään
on päässyt käden käänteessä, ja onhan
asiakaspaikkoja koskevat rajoituksetkin
paljon suopeammat.
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Kesällä Gardenian pohjoispuolen hiekka-alueella pidettiin neljän päivän
tapahtumasarja, jossa kuultiin mitä moninaisempaa livemusiikkia
CoolHeadin omilla oluilla höystettynä, ja lisää lienee tulossa. Kävin itse
paikan päällä, ja konsepti toimi kuin häkä. Taproomista sai ainakin kesän
ajan hapanjuureen leivottua pizzaa, uutta evästä sitten syksymmällä.
Vastaanotto viikkiläisiltä ynnä muilta kaupunkilaisilta oli kaiketi oikein
hyvä, tulihan sitä jotain menoa lähialueelle.

Ensivaikutelma ratkaisee

CoolHead kutsui MDS:n… siis MDS kutsui itsensä paikalle tapaamiseen
CoolHeadin ja muun YFK:n edustuksen kanssa ihmettelemään
uutukaista ravintolaa. Paikalla ollut CoolHeadin markkinointipäällikkö
Aleksi Saikkonen esitteli tiloja ja jututti YFK:n porukkaa kaikista
mahdollisuuksista, joita panimoravintola voisi meille tarjota.
Ensivaikutelma sisään tullessa on mielenkiintoinen. Ulkoa päin paikka
näyttää vähintäänkin jännältä panimoravintolaksi lasisine seinineen.
Sisältä aukeaa ties minkälaista kirkasta väriä ja kasveja on sijoiteltuna
tyylikkäästi sinne tänne, kenties tilan vanhaa käyttötarkoitusta
kunnioittaen. Eihän niitä edes huomannut silloin vapun ihmissumassa!
Tiskiltä löytyy vaikeasti laskettava määrä hanoja (lue: useita, ehkä 20), ja
tiskiä vastapäätä komeilee take away -kaappi. Kieltämättä aika vakuuttavaa
ja viihtyisää!
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Sisään astuttua ei ehtinyt juuri
kissaa ihmeempää sanoa, kun
meille oli jo hanasta kaadettu
seltzerit, eli jonkinlaiset hedelmällä
maustetut kuplavedet. Kelpo valinta
holittomaksi, pitääpä tutustua lisää!
Raikkaan kuplivan juoman kanssa
lähdettiinkin sitten ulos juttelemaan
yhteisistä
potentiaalisista
meiningeistä. ”Ootteko saanu jo
bissee?” kysyi henkilökuntaan
kuuluva
sisään
palattuamme.
”Ei olla”, vastasimme. ”Niin no,
onhan kello jo vähän yli 12”, sanoi
toinen. Pieneen maistelulasiin
kaadettiinkin tuota pikaa jotakin
uutta,
kaikesta
mahdollisesta
vihreästä tehtyä smoothie sour
-olutta, todella raikasta sekin.
3,75/5; maistui hyvältä ja jännältä,
seassa olevat kiinteät partikkelit
tuli yllätyksenä, vaikka ei kai pitäisi
tulla ”harrastajalle” yllätyksenä. Ei
sinänsä ihme, miksi sitä ei tölkkiin asti päädy. Menee raikkaus pilalle
hyllyllä seisoessa.

Potentiaali

YFK:n ja CoolHeadin porukan kanssa sitten alettiinkin pohtimaan
kaikenlaista mahdollista, mitä voisi tiloissa tai ylipäänsä yhteistyökuvioiden
merkeissä tapahtua. Ensi alkuun, tilojen varaamiseen ei kuulemma
tarvitse kuin ilmoittaa riittävästi etukäteen, ja tilat ovat yksityiskäytössä
ja hanasta saa huurteista, huurteiset tietty osallistujan omasta pussista.
Sinänsä YFK:lla ei välttämättä tässä suhteessa ole suurta tarvetta omien
juhlatilojen myötä, mutta muut Viikin opiskelijajärjestöt hyötyvät
tästä varmasti suuresti. Mieleen väkisinkin juolahtaa poikkitieteellistä
tapahtumaa, joita voisi yhteistyössä eri järjestöjen kanssa toteuttaa.
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Tästäkin lyhykäisyydessään oli puhetta. Toki tilaa saa varattua
vähemmänkin, ja kabinettia voikin varailla vaikkapa pienemmän ryhmän
oluen maisteluihin, josta YFK pidemmittä puheitta ottikin kopin. Oikein
huokeaa bissemaistelua luvassa siis niinkin pian kuin 28.9.2021!
Ylipäänsä ravintolasta välittyi todella opiskelijamyönteinen henki.
Lähdetään vaikka siitä, että opiskelijalle on sunnuntaista torstaihin tarjolla
10% alennuksella kolmea erilaista olutta, jotka vaihtelevat ajoittain. Panimo
itse oli ensi kädessä yhteydessä YFK:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ja
he kuulemma sopivat tapaamisia muidenkin Viikin opiskelijajärjestöjen
kanssa. Tiedä sitten mitä muut järjestöt tästä tuumailevat, mutta varmasti
kaikenlaista tapahtumaa on tulossa. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan
vähäisimpänä, tapahtumiin tarjouduttiin tekemään ihan omaa olutta. Siis
YFK:lle. Omaa olutta. Ihan megasiistiä!

Loppusanat

Joka tapauksessa: Oikein hienoa, että Viikin kampuksen ja sen välittömän
läheisyyden palvelut paranevat. Vielä kun tuo ratikkarata saataisiin
kuntoon, niin kyllä kelpaa Viikissä olla. Infokeskukseen kuulemma tulevaa
itsepalvelukioskia tai pikaravintolaa en ihan vielä osta. Panimoravintola
taas osui kohteeseensa kuin nyrkki silmään nakkikiskalla. Piristää
nimittäin edessä olevia pitkiä päiviä, joina alkaa ”graduttamaan”.
Kaikki jutun epätarkkuudet, asiattomuudet ynnä muut häröilyt ovat
allekirjoittaneen vastuulla.

Kalle Manninen
”Olutharrastaja”
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Tappisuunnistus

Isännän suunnistus

Kotimaiset lääkkeet
flunssan oireisiin
Suun ja nielun
desinfiointiin

Kipu- ja
kuumelääke
sekä C-vitamiini
samassa
tabletissa

Kuumeeseen,
flunssaan ja
päänsärkyyn

Ibumax-C 400/300 mg vaikuttavat aineet ibuprofeeni ja askorbiinihappo. Tilapäisten kipu- ja kuumetilojen
hoitoon aikuisille ja vähintään 4-vuotiaille 20 kg painaville lapsille. Varmista tuotteen soveltuvuus itsellesi
apteekista, jos saat astma- tai allergiaoireita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, sydän-,
munuais- tai maksasairaus tai verenvuototaipumus, olet raskaana tai käytät muita lääkkeitä. Ei raskauden
viimeisen kolmanneksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Pakkauskoot
10, 20 ja 30 tabl. Keto 25 mg vaikuttava aine on ketoprofeeni. Tilapäisten kipu- ja kuumetilojen hoitoon
aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille. Varmista tuotteen soveltuvuus itsellesi apteekista, jos saat
astma- tai allergiaoireita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, sydän-, munuais- tai maksasairaus
tai verenvuototaipumus, olet raskaana tai käytät muita lääkkeitä. Ei raskauden viimeisen kolmanneksen,
eikä imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Pakkauskoko 15 tabl.
Toncils vaikuttavat aineet klooriheksidiinihydrokloridi ja bentsokaiini. Suun ja nielun desinfiointiin aikuisille
ja yli 7 vuotiaille lapsille. Varmista tuotteen soveltuvuus itsellesi apteekista, jos sairastat perinnöllistä
fruktoosi-intoleranssia tai fenyyliketonuriaa. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.
Pakkauskoko 24 tabl. (08/2021)

