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Pääkirjoitus: Prokrastinoinnin ABC
Näin vuoden loppua kohti 
itse kukin varmaan löytää 
itsensä hukkumasta tuleviin 
deadlineihin, keskeneräisten 
projektien viimeistelyihin, tai 
vuoden viimeisiä tenttejä varten 
pänttäämiseen. Kiire on kova, 
ja ei ole aikaa tehdä mitään 
ylimääräistä. Kaverien näkeminen 
vähenee, pikkujoulukauden 
mukanaan tuomat juhlat joutuu 
asettamaan tärkeysjärjestykseen 
ja niitä kenties joutuu karsimaan. 
Kaikesta tästä on olemassa 
pakokeino; prokrastinointi. 
Tässä siis kattava ja todetusti 
toimiva ajatusmalli mestarilliseen 
prokrastinointisuoritukseen 
esimerkin kautta.

Onko raportin deadline tulossa kolmen viikon päästä? Siihenhän on 
vielä reilusti aikaa. Kyllä sen ehtii tekemään, kun eihän se ole kuin lähes 
kymmenen sivua. Sen painaa kyllä viikossa. Harjoita mindfulnessia, 
elä hetkessä. Sinähän haluat olla taidemaalari, rokkitähti tai vaikkapa 
näyttelijä. Käytä lisää aikaa siihen, mistä olet aina haaveillut. Sillä ne 
unelmat toteutetaan, että tekee paljon töitä niiden eteen. Ai suoritusten 
hienosäätö aiheuttaa harmaita hiuksia? No kyllä se vähän huolimatonkin 
suoritus riittää, ja pitää senkin olla kivaa. Päätit nyt olla lomalla viikon, ja 
siitä pitää myös nauttia ilman suorituspaineita. Nappaa siis instrumenttisi, 
oli se sitten kitara tai lyijykynä, ja anna palaa vaan!
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Viikko aikaa deadlineen? No mutta, tässähän alkaa tuntumaan jo vähän 
jännältä. Ensi viikolla olisi kolmet bileet, saunailta ja bänditreenit. Ei 
nyt millään vaan voi karsia, koska tulee hirveä pelko jäädä paitsi siitä 
kaikesta. Ehkä jätät vaan juomatta kaikissa, niin aamun herätys ei tunnu 
niin pahalta. Tenttejä voi uusia, bileitä ei. Deadlinet ovat muutenkin vaan 
numeroita näytöllä. Ei se nyt haittaa, jos palautus päivällä myöhästyy. 
Silloinhan sitä vasta aloitetaan arvioimaan, niin tulee sitten uunituoretta 
tavaraa toiselle tutustuttavaksi. Tuoreushan on se tärkein, eikö niin? 

Nyt tuli sinun saumasi ryhtyä toimeen, pitkä junamatka kotiin toisen 
kaupungin tutustumiskierrokselta. Siinä menisi noin neljä tuntia. Itse 
asiassa, junamatkallakaan ei kerkeä edes aloittamaan, sillä siinähän saa 
vasta ajatuksensa kasaan. Vähän painaa myös eilinen illanvietto, jossa 
tuli otettua pari liikaa ja nukuttua kolme tuntia liian vähän. Heikko 
olo, näyttöön tuijottelukin aiheuttaa vaan lisää pahoinvointia. Se ei siis 
kannata. Itse asiassa, kyllä siinä vähän tylsää ehtii tulemaan. Ala vaikka 
kirjoittamaan järjestön lehteen jotain ajatuksenvirtaa, niin on sitten edes 
jotain juttuja hoidettuna. Huippusuorituksiin on pystytty ennenkin, miksi 
ei siis vähän myöhemminkin?

Deadlineen kolme päivää? No ei hätää, nythän on vaan hyvä draivi 
menossa päälle. Paineessa ne timantitkin syntyvät. Nyt on mahtava aika 
aloittaa. Nouset ylös sängystä kello 15.38. Päätät tiukasti, että teet puoleen 
yöhön asti töitä tehden ripeitä ja määrätietoisia liikkeitä. Puoli tuntia 
myöhemmin, suljet silmät hetkeksi, avaat ne uudestaan. Uusi kappale on 
dokumentissa. Tekstihän vain kirjoittaa itse itsensä! Nyt on aika palkita 
itsesi hyvästä työstä ja huikeasta suorituksesta. Vannot palaavasi asiaan 
taas pian. Viisituntisen kissavideomaratoonin jälkeen havahdut, että 
kellohan on jo vaikka kuinka. Väsymys painaa, ei vaan millään viitsisi 
enää aloittaa. Sulje tietokone, laita herätyskello soimaan ajoissa ja kuluta 
roskaviihdettä puhelimesta. Sammuta herätyskello aamulla ja jatka unia, 
koska tämä ei vaan ole se päivä.

Deadline tänään? Avaa dokumentit, ja päätä, että tänään ehtii, jos ehtii. 
Havaitset, että unohdit tallentaa ne viime kerralla, ja varmuuskopiot ovat 
jo hävinneet. Vai laskitkohan nyt ollenkaan edes sitä dataa auki? Taitaa 
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jäädä saunailta kakkoseksi nyt. Pahoittele kavereillesi ja sano heille, että et 
millään osannut ennustaa, että nyt tulee näin kiire. Olet sitten ensi kerralla 
oma-aloitteinen järjestämään päivät, ja tarjoat vaikka oman saunasi ensi 
kerralla käytettäväksi. Raivokkaan kahdeksantuntisen jälkeen väsähdät ja 
annat raportille erävoiton. Hommat jatkuvat sitten kun aikaa taas heruu.

Viikko deadlinen jälkeen? Tajuat arvioineesi tehtävän laajuuden väärin, 
sillä nyt tuottamasi teksti on suorastaan surkea, datan laskut on mutulla 
vähän sinne päin, viitteetkin on vähän niin ja näin muotoiltu. Mutta 
eiköhän sillä läpi pääse. Nyt on hyvä hetki palauttaa, koska toisen 
ryhmän deadline on tänään. Etköhän saa naamioitua itsesi toisen ryhmän 
jäseneksi, niin opettaja luulee, että palautat sen ajoissa. Sehän on vaan 
epäilyttävää, jos kaksi päivää dediksen jälkeen palauttaa. Tehdään asiat 
kunnolla, kun kerran tehdään. Odotat arviointia kuukauden, kun ethän 
sinä ”ajallaan” palautetusta erikseen mainitse. Tajuat myöhemmin, että 
opettaja oli oppimisalustalla tehnyt ryhmäjaon ja näin pystyy näkemään 
ryhmäkohtaiset suoritukset. Sähköpostiin kilahtaa viesti, että tehtävä on 
arvioitu. Jännittyneenä avaat arvioinnin, ja siinä lukee ”täydennettävää”. 
Uudestaan!

Tsemppiä loppuvuoden rutistuksiin ja kiitos kuluneesta vuodesta itse 
kullekin lukijalle, kirjoittajalle sekä yhteistyökumppaneille! Muista tilata 
myös ensi vuoden lehdet! Ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

110-vuotista MDS-lehteä kilistellen,

Kalle Manninen
MDS:n väistyvä päätoimittaja ja viivyttelyn mestari

P.s. Tämäkin teksti on tehty viisi päivää itse määrittämäni deadlinen 
jälkeen.
P.p.s. Study first – procrastinate later.
P.p.p.s. Satiiri on huumorilajeista suosikkini.
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Hyvät lukijat! 
Kiitos että olette olleet mukana tukemassa lehden tekemistä myös vuonna 
2021! Toimitus toivoo, että olette nauttineet lehdestä, ja että jatkatte 
lehden tilaamista myös tulevana vuonna, kun jatkamme lehden sisällön 
kehittämistä. Jos haluatte jatkaa tilausta, pyydämme teitä suorittamaan 
vuosikohtaisen tilausmaksun 22 euroa tammikuun 20. päivään mennessä, 
ja näin lehden toimitus ei katkea.

Maksuohjeet tiivistettynä: 
Summa: 22,00 euroa
Tilinumero: FI51 2001 1800 1464 51
Saaja: Yliopiston Farmasiakunta / MDS
Viesti: MDS-lehti, lehden vastaanottajan nimi, postiosoite ja postinumero.
Eräpäivä: 20.1.2022

MDS on yleishyödyllinen, sitoutumaton Yliopiston Farmasiakunnan 
äänenkannattaja, joka on perustettu vuonna 1901. Vuonna 2022 ilmestyy 
lehden 111. vuosikerta. MDS:n kaikki tuotot käytetään toimitus-, 
julkaisu-, ja jakelukustannuksiin, sekä Yliopiston Farmasiakunnan 
toiminnan tukemiseen. 

Hyvää uutta vuotta toivottaen,
Kalle Manninen
MDS:n päätoimittaja 2021

MDS:n tilausohjeet
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Hei kaikki uudet tapit ja 
kokeneemmatkin farmasian 
opiskelijat, terveisiä HELPiltä 
ylioppilaskunnan puolelta! Mutta 
mikä tämä HELP oikein on?

Edustajistoryhmä HELP on 
puoluepoliittisesti sitoutumaton 
ainejärjestötaustainen ryhmä 
HYYn eli Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan edustajistossa. 
Ylioppilaskunta saattaa tuntua 
melko kaukaiselta organisaatiolta 
lääketieteiden, oikeustieteen ja 
farmasian opiskelijoille, mutta 
HELP pyrkii tuomaan sitä 
helpommin lähestyttäväksi.

HELPin taustalla vaikuttavatkin 
HLKS, EKY, LKS, YFK, Pykälä, 
Codex ja Justus, jotka kaikki ovat 
professioalojen ainejärjestöjä. Eli 
sinäkin olet nyt myös helppiläinen!

HELP pyrkii tuomaan professioalo-
jen opiskelijoiden äänen kuuluviin 
HYYn edustajistossa sekä tietenkin 
myös muualla ylioppilaskunnassa 
tekemällä edunvalvontatyötä kaik-
kien hyväksi. Edustajistoryhmä 
HELP perinteisesti ajaa opiskeli-
jakeskeisyyttä HYYn edunvalvon-
nassa yleispoliittisuuden sijaan. 

Edustajistoryhmä HELPin tervehdys

HELPin mielestä HYYn rahoja tu-
lisi käyttää niin, että mahdollisim-
man moni opiskelija hyötyisi jäsen-
palveluista, sillä kaikki opiskelijat 
kuitenkin maksavat jäsenmaksun. 
Sen lisäksi kaikkien kampuksien 
monipuolinen huomioiminen 
HYYn toiminnassa on HELPille 
tärkeä teema, koska monien pro-
fessioalojen opiskelu tapahtuu kes-
kustakampuksen ulkopuolella. 

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen 
lisäksi HELP järjestää monenlaisia 
tapahtumia, kuten poikkitieteelli-
siä bileitä ja aloihimme liittyviä se-
minaareja asiantuntijapuhujineen. 
HELPin toimintaan kannattaa siis 
lähteä mukaan juuri sen takia, että 
silloin tutustut opiskelijoihin myös 
muilta tieteenaloilta! Sen lisäksi 
pääset oppimaan paljon vaikutta-
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misesta ja poliittisesta päätöksen-
teosta. Pääset myös vaikuttamaan 
siihen, millainen meidän kaikkien 
yhteinen ylioppilaskuntamme on 
ja mihin sinun jäsenmaksusi käy-
tetään. HELPin toimintaan pystyy 
lähtemään mukaan milloin vain, 
kuka vain!

Lisäksi pari sanaa edustajistosta: 
HYYn edustajisto on 60-henkinen 
elin, joka käyttää ylintä 
päätösvaltaa HYYssä. Sen 
edaattorit eli opiskelijaedustajat 
valitaan kahden vuoden välein 
vaaleilla, jotka järjestetään 
seuraavan kerran syksyllä 2022. 
Edustajisto päättää esimerkiksi 
HYYn poliittisista linjoista sekä 
HYYn budjetista. Myös HYYn 
edustajistosta saatava kokemus 
on myös erittäin hyödyllistä 
professioalojen opiskelijoille, 
sillä meidän työhömme kuuluu 
myös paljon hallinnollista puolta. 
Edustajistossa toimiessa oppii myös 
esiintymistaitoja ja perustelemaan 
kantansa sekä tietenkin myös 
vakuuttamaan muut omalle 
puolelleen. Sen lisäksi se tarjoaa 
myös aivan erilaisen kokemuksen 
yliopistosta, kun tutustuu 
opiskelijoihin laajasti monilta eri 
oppialoilta.

Jos kiinnostuit tai haluat kuulla 
lisää, seuraa meitä somessa ja tule 
ihmeessä HELPin uusien iltaan, 
joka järjestetään jossain vaiheessa 
syksyllä. Siellä kuulet tarkemmin, 
mitä kaikkea ylioppilaskunnassa 
voikaan päästä tekemään ja 
mitä kaikkea siinä oppii. Pääset 
samalla tutustumaan muihin 
professioalojen opiskelijoihin. 
HELP ja HYY tarjoavat todella 
paljon loistavia mahdollisuuksia. 
Älä missaa sitä kaikkea vaan lähde 
mukaan toimintaan!

Riikka Kokko, EKY
HELP varapuheenjohtaja ja 
tiedottaja

IG: edustajistoryhmahelp   
FB: Edustajistoryhmä HELP  
Nettisivut: helphyy.fi
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Apteekkarin palsta:
Roomalaisista numeroista ja niiden 
käytöstä farmasiassa ja vähän muustakin
Manu Eeva
Apteekkari, proviisori, FaT

Roomalaiset numerot saivat 
nimensä mukaan alkunsa 
Rooman valtakunnassa ja niitä 
käytettiin vielä myöhemmin-
kin keskiajalle asti yleisesti. 
Viimeisimpänä linnakkeena 
Suomessa olivat paperireseptit, 
jotka eläinlääkereseptejä ja 
paria muuta poikkeusta lukuun 
ottamatta ovat jo miltei jääneet 
käytöstä. Yksinkertaisin perustelu 
roomalaisten numeroiden käytölle 
resepteissä oli, että lääkkeen 
vahvuus kirjoitettiin arabialaisilla 
numeroilla ja lääkkeen annos-
teluyksikköjen (tabletit, kapselit 
etc.) määrä roomalaisilla numeroil-
la toimitusvirheiden välttämiseksi.

Roomalaiset numerot merkitään 
kirjainmerkeillä, joita yksin-
kertaisimmillaan on käytössä 
seitsemän eli I, V, X, L, C, D 
ja M. Todettakoon lisäksi, että 
roomalaiset käyttivät 10-kantaista 
järjestelmää kokonaisluvuista, 
mutta murtoluvuissa oli käytössä 

12-kantainen järjestelmä. 

Perussääntö roomalaisten nu-
meroiden merkinnässä on, että, 
kun pienempi numero esiintyy 
useampana peräkkäin, tai kun se 
sijaitsee minkä tahansa merkin 
oikealla puolella, sen tai niiden 
arvot lasketaan yhteen. Kutakin 
merkkiä kirjoitetaan niin monta 
peräkkäin kuin luvussa on 
vastaavia yksiköitä. Jos yksittäinen 
merkki V tai X on itseensä nähden 
arvoltaan 5- tai 10-kertaisen 
merkin vasemmalla puolella se 
vähennetään suuremmasta.

Itse asiassa roomalaisia numero-
järjestelmää ei varsinaisesti 
ole standardoitu koskaan, ja jo 
antiikin aikana numeroista käy-
tettiin monia rinnakkaismuotoja, 
vaikkakin yleensä pyrkimyksenä 
on aina ilmaista haluttu numero 
mahdollisimman vähällä merkki-
määrällä. Arkaaisissa lähteissä 
numeroja sata ja tuhat on merkitty 
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eri tavoin, mutta ehkä kreikkalaisia 
matkien tai mukaellen, C vakiintui 
merkitsemään numeroa sata, 
latinaksi on Centum, ja tuhatta 
kirjaimella M, joka latinaksi on 
vastaavasti Mille, Milia.

Satunnaisesti näkee 1000 merkityn 
myös kirjainyhdistelmällä CIↃ 
ja 500 kirjaimilla IↃ, joka näin 
ilman toista C-merkkiä on puolet 
tuhannesta eli 500 (kuva 1). 
Samalla periaatteella voidaan 
nähdä, että V on ”puolet” X:stä 
ja L ”puolet” C:stä. Tämä vihjaa 
siihen, että roomalaiset lainasivat 
numerokäytäntönsä nykyisen 
Pohjois- ja Keski-Italian alueella 
vaikuttaneilta etruskeilta. 
Etruskien kielestä tiedetään hyvin 
vähän. Suoraan etruskeilta on 
lainattu numerot ”𐌠”, ”𐌡” ja ”𐌢”, 
joilla merkittiin numeroita 1, 5 ja 
10. Syytä on muistaa, että etruskit 
kylläkin kirjoittivat oikealta 
vasemmalle ja samoin he myös 
numeronsa kirjoittivat. Näitä etruskilainoja näkee käytettävän rinnakkain 
vielä 1700-luvullakin kirjallisissa lähteissä D:n ja M sijaan (kuva 1). 
Käytännössä kirjanpainotoiminnan yleistyessä alettiin usein IↃ latoa 
yhdellä kirjakkeella D ja CIↃ kirjakkeella M. 

Näihin liittyen vielä isommissa luvuissa jokainen C Ↄ-pari ympäröimässä 
lukumerkkiä CIↃ nosti sen lukuarvon 10-kertaiseksi eli CCIↃↃ on 10000 
ja CCCIↃↃↃ on vastaavasti 100000. Vastaavasti yksittäisen Ↄ-kirjaimen 
lisääminen IↃ:n oikealle puolelle kymmenkertaistaa vastaavasti sen 
arvon eli IↃↃ on 5000 ja IↃↃↃ täten 50000. 

Kuva 1: Marcus Porcius Caton Leidenissa 
(Lugdunum Batavorum) 1598 CIↃ IↃ 
IIC painettu maanviljelysopas on hyvä 
esimerkki sekä etruskisävytteisestä 
vuosilukumerkinnästä että yleisesti 
käytetyn tavan sijaan käytetystä tavasta 
merkitä luku 98.
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Vaikka numerot 4 (IV) ja 9 (IX) merkitään yleensä “vähennyslaskuna” 
eli ensimmäinen merkki (I) vähennetään sitä seuraavasta (V tai X). 
Standardista poiketen numero 4 saatettiin yhtä hyvin merkitä IIII. 
Myöskään VIIII ei ole tuntematon, vaikka IX olisi lyhyempi vaihtoehto. 
Samalla vähennyslaskun periaatteella muodostetaan myös luvut 40 (XL) 
ja 90 (XC), kuin myös 400 (CD) ja 900 (CM). Roomalaiset kyllä käyttivät 
muitakin merkitsemistapoja, joten XXXX, LXXXX, CCCC ja DCCCC 
ovat yhtä lailla mahdollisia, jos halutaan muinaisiin roomalaisiin vedota 
auktoriteettina.

Reseptilatinassa samasta syystä 28 tabletin merkitseminen IIXXX 
”ortodoksisemman” XXVIII sijaan tai vastaavasti 98 tabletin 
merkitseminen IIC standardin mukaisen XCVIII sijaan ovat täysin 
mahdollisia, koska niin jo muinaiset roomalaisetkin olisivat saattaneet 
tehdä (ks. kuva 1). Viimeksi mainitun olisi latinaa puhuva vieläpä 
lukenut duodecentum eli ”kaksi (pois) sadasta” eikä nonaginta octo 
”yhdeksänkymmentäkahdeksan”.

Suurempia lukuja kuin kuluva vuosiluku näkee nykylähteissä harvoin, joten 
mainittakoon niistä vain muutama esimerkki. Ensimmäinen Suomessakin 

Kuva 2: Pharmacopoeja Holmiensis Galeno-
chymica complectens compositiones apprimè 
necessarias, usibus hodiernis destinatas 
earumque conficiendi modos. Holmiæ, typis 
Joh. G. Eberdt painovuosimerkintä 1686.

voimassa ollut Tukholman 
kaupunkifarmakopea julkaistiin 
vuonna 1686 eli MDCLXXXVI 
(kuva 2), ensimmäinen Suomen 
farmakopea ilmestyi 1819 eli 
MCDCCCXIX, Suomi itsenäistyi 
vuonna 1917, joka voidaan 
merkitä joko MCMXVII tai 
vähän pidemmin, MDCDXVII tai 
MDCCCCXVII. Tämä vuosituhat 
on näin alkuun helpompi MM ja 
uusi vuosi (2022) onkin sitten 
kiva MMXXII.
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Pari sanaa tyhjästä

Nollan käsitettä roomalaisissa numeroissa ei tunnettu. Ensimmäiset 
kirjalliset viitteet ovat 6. - 8. vuosisadalta JKr. Tuolloin numeroa 0 
merkittiin kirjaimella N, jonka voidaan katsoa olevan lyhenne latinan 
nulla tai nihil eli ei yhtään tai ei mitään tarkoittavista sanoista. N 
unohtui paljolti kokonaan käytöstä arabialaisten numeroiden vallatessa 
markkinat, paitsi farmaseuttisissa teksteissä sitä käytettiin satunnaisesti 
pitkään, joissakin maissa vielä jopa 1900-luvun puolelle asti.

Murtoluvuista vähäsen

Murtoluvut olivat vähäisessä käytössä antiikin Roomassa ja ne, toi-
sin kuin kokonaisluvut, merkittiin 12-kantajärjestelmällä. Puolikkaan 
merkkinä kuitenkin saatettiin käyttää kirjainta S tai SS, joka on lyhenne 
latinan puolikasta tarkoittavasta semis -sanasta. Näin esimerkiksi 5,5, tai 
oikeammin 5 6⁄12 , olisi voitu merkitä VS.

Murtolukujen perusyksikkö oli uncia eli 1⁄12. (Kuva 3). Tämä sana on 
myös etymologisesti mm. unssin ja englannin inch-sanan kantaäiti. Jo-
kaisella kahdestoistaosalla alkaen 1⁄12:sta ja päätyen 12⁄12 on latinassa oma 
nimensä ja myös antiikin ajan kolikot kulkivat usein samoilla nimillä. 

Kuva 3: Suomen 
ensimmäisen farmakopean 
(1819) painoyksiköt ja 
vastaavuudet grammoina. 
12-kantainen järjestelmä 
oli siis vielä käytössä 
Suomessakin.
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Hieman vinculumista
 
Yksi varhaisimpia tapoja merkitä suurempia lukuja oli käyttää vinculumia 
eli numeroita merkitsevien kirjainmerkkien ylle piirrettyä viivaa ts. 
”ylleviivausta”, jolla saatiin kerrottua alle jäävä luku 1000-kertaiseksi. 
Käytäntö oli sekava ja harhaanjohtava, koska jo kreikkalaiset olivat 
käyttäneet kirjaimia merkitsemään numeroita ja erottaakseen numerot 
muusta tekstistä he ”ylleviivasivat” numeroita merkitsevät kirjaimet. 

Roomalaiset ottivat saman tavan 
käyttöön. Tätä merkitsemistapaa 
käytettiin silti vielä keskiajallakin. 

Nykyään roomalaisten numeroiden 
kirjoittaminen kahden viivan väliin, 
varsinkin käsin kirjoitettaessa, 
on edelleen suositeltu tapa 
kertoa, että kyse on oikeasti 
numeroista. Arabialaisen numeron 
merkitseminen kahden viivan 
väliin on kuitenkin kauhistus, 
vaikka tätä melko useasti näki 
varsinkin nuorempien lääkärien 
harjoittavan.

Numeroiden merkitseminen 
pienin kirjaimin

Pienet kirjaimet keksittiin ottaa 
käyttöön keskiajalla ja niitä 
alettiin käyttää myös roomalaisten 
numeroiden merkitsemiseen. Täten 
i, ii, iii, iv jne. olivat yleisessä 
käytössä varsinkin farmaseuttisissa 
piireissä. Numeron päättyessä 
i-kirjaimeen se yleensä korvattiin 

Kuva 4a ja 4b: Pharmacopoea fennican 
ensimmäisen painoksen (1819) 
espanjankärpäslaastarin valmistusohje 
ja vähän myöhemmältä ajalta olevasta 
käsikirjoituksesta oleva ohje, jossa vielä 
vanha massayksikköjärjestelmä on käytössä.
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j:llä, jotta voitiin varmentaa, ettei kirjoitettua määrää voinut muuttaa 
eli väärentää reseptiä (kuva 4a ja 4b). Kaikista näistä hienouksista 
on jouduttu luopumaan ”patenttilääkkeiden” tultua markkinoille ja 
espanjankärpästen Cantharides (Kuva 5) ja muiden rohdoksien siirryttyä 
museoiden hyllyille. Viimeisenä naulana latinan ja roomalaisten 
numeroiden farmaseuttisen käytön arkkuun naulasi e-resepti, joka tappoi 
reseptinkirjoittamisen ja tulkitsemisen jalon taidon.

Kuva 5: Varmuuden vuoksi myös kuva espanjankärpäsistä 
Cantharides, jotka eivät varmaankaan kaikille ole tuttuja.
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YFK:n uusi hallitus on valittu!

Yliopiston farmasiakunnan vaalikokous pidettiin 26.11.2021 Uuden 
ylioppilastalon upeassa Wilhelmsson-salissa ja lähes 5 tuntia kestäneen 
kokouksen päätteeksi vuodelle 2022 YFK:n hallitukseen valittiin 
seuraaviin virkoihin seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja:    Kalle Manninen 
Sihteeri:     Noora Jansson 
Talousvaliokunnan pj:   Rasmus Huotari 
Yrityssuhdevaliokunnan pj:   Lauri Rentto 
Ulkoasiainvaliokunnan pj:   Noora Häyrinen 
Yhteiskuntasuhde- ja 
tapahtumavaliokunnan pj:   Anniina Kuitunen 
Koulutuspoliittisen valiokunnan pj:  Eetu Myöhänen 
MDS:n päätoimittaja:    Anette Amonsen 
Tila- ja ympäristövastaava:   Veera Lanu 
Vuokraustoimintakoordinaattori:  Roosa Lappalainen 
Tiedottaja:     Nelli Niskanen 
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Juhlavaliokunnan pj:    Mette Lepistö 
Isäntä:      Saaga Holma 
Emäntä:     Jessica Turunen 
Tappi- ja alumnikapteeni:   Jasper Paalanen 
Kerho- ja liikuntavastaava:   Santtu Hakasalo 
Terveys- ja hyvinvointi-
valiokunnan pj:    Simo Hintikka 
Kulttuurivastaava:    Silja Kankaanhuhta 
Kioskivaliokunnan pj:   Ronja Ryyti 
Teemailtavastaava:    Arto Iljin 
Ylioppilaskuntavastaava:   Alexandra Florström 

Lisäksi uudeksi kuraattoriksi valittiin Riina Harjumäki ja inspehtorik-
si Arto Urtti. Molemmat heistä valittiin virkoihinsa kahdeksi vuodeksi. 
Vaaleissa hallitus- ja virkailijakokoonpanoon valittuja uusia ihmisiä oli 
tänä vuonna jopa 9. Myös kaksi virkailijaa tuli valituksi välivuoden jäl-
keen.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi 
ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Tutkimme ja kehitämme uusia hoitoja syöpää, keskushermostosairauksia 
sekä astmaa ja keuhkoahtaumaa sairastaville. Työllistämme ja investoimme Suomessa sini-valkoisella sydämellä, ja teemme tiivistä 
yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten sekä maailman johtavien tutkimuslaitosten ja lääkeyhtiöiden kanssa. Yhdessä luomme 

luotettavia lääkkeitä ja hyvinvointituotteita, joiden avulla ihmiset voivat elää hyvää ja terveempää elämää.

11
/2
02

1
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Pari sanaa Ylvasta

Kuten moni varmasti tietää, 
HYYn kiinteistöomaisuus on 
nykyään organisoitu Ylva-
brändin alle, jonka tavoite on 
olla paitsi ylioppilaskunnan 
vastuullinen varainhoitaja, myös 
vastuullisuuden edistäjä omilla 
toimialoillaan niin Helsingissä 
kuin koko Suomessa. Ylvan 
kiinteistöjen sijaintia tarkastellessa 
huomaa myös, ettei vitsi siitä, että 
”opiskelijat omistavat Helsingin 
keskustan” ole täysin tuulesta 
temmattu. Harvempi kuitenkin 
osaa suoralta kädeltä vastata 
kysymykseen, mistä kaikki alkoi?

Nykyisen, ylioppilaskuntamitta-
kaavassa sangen mittavan, 
omaisuuden kasaaminen alkoi 
1860-luvulla Helsingin kaupungin 
luovuttaessa ylioppilaskunnalle 
kaupungin rajamailta tontin, jolla 
sittemmin tuli sijaitsemaan vanha 
ylioppilastalo. Olihan opiskelijoiden 
säädytön juhliminen tärkeää saada 
laitakaupungille pois kunnon 
kansalaisten silmistä. Sittemmin 
HYYn kiinteistövarallisuus on 
kasvanut moninkertaiseksi ja 
HYYn onkin arvioitu olevan 

kiinteistöomistustensa ansiosta 
aivan kärkipäässä maailman 
opiskelijajärjestöjen varallisuutta 
mitattaessa.

Entä mistä HYYn omaisuus 
on vuosien varrella koostunut? 
Nykyään Ylva toimii pääasiassa 
kiinteistö- ja ravintola-alalla, 
mutta historian saatossa HYYn 
alaisuudessa on tehty myös 
muunlaista liiketoimintaa. 

Uusi ylioppilastalo rakennettiin Vanhan 
ylioppilastalon viereen, kun Vanhan tilat 
alkoivat käydä kasvaneelle opiskelijajoukolle 
liian ahtaiksi. Yhdessä muiden HYY:n 
Kaivopihan kiinteistöjen kanssa 
ylioppilaskunnan kiinteistöomaisuus 
on edelleen merkittävä osa paitsi 
kulttuurihistoriaa, myös helsinkiläisten arkea. 
Kuva: Kristo Vedenoja

Tuomas Aho
Kirjoittaja on 4. vuoden pykälisti ja helppiläinen, joka toimii vuoden 2021 Ylvan 
hallintoneuvoston puheenjohtajana ja HYYn hallituksen Ylva-vastaavana.
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Merkittävänä esimerkkinä historiasta mainittakoon Kilroy Travels, 
ylioppilaskunnan omistama matkatoimisto, joka myytiin vuonna 2007 sen 
ollessa opiskelija- ja nuorisomatkailun markkinajohtaja Pohjoismaissa ja 
Hollannissa. 2020-luvun matkailua tarkastellessa tuleekin hyvin selväksi, 
että oma osansa merkittävän omaisuuden kartuttamisessa on siis ollut 
kiinteistöomistusten lisäksi myös oikea-aikaisilla valinnoilla, kun HYYn 
muista liiketoiminnoista ja niiden jatkamisesta on päätetty.

Kenties merkittävin Kilroyn myymisen jälkeinen muutos HYYn kiinteis-
töomaisuuden hallinnassa oli vuoden 2019 brändiuudistus, jossa HYY-yh-
tymän nimi vaihtui nykyiseen Ylvaan ja ylioppilaskunnan kiinteistöta-
lous vaihtoi astetta isomman vaihteen silmään niin kunnianhimon, kuin 
näkyvyyden suhteen. Vuoden 2021 HYY ja Ylva näyttävätkin hyvin eri-
laisilta kuin se ensimmäiset talonsa rakentanut ylioppilasliike 1800-luvun 
lopussa. Lähes 400 miljoonan euron arvoinen kiinteistöomaisuus, noin 

23 miljoonan euron vuosit-
tainen liikevaihto sekä Uni-
cafen 20 ravintolaa taikka 
kahvilaa ovat varmistamassa 
paitsi opiskelijatoiminnan, 
myös Helsingin keskustan 
liike-elämän jatkuvuutta. 
Tällä hetkellä työn alla ole-
vat Hakaniemen Lyyra-han-
ke, sekä keskustan paraati-
paikalle valmistuva Grand 
Hansa -hotelli puolestaan 
ovat muokkaamassa Helsin-
gin kaupunkikuvaa radikaa-
limmin kuin mikään toinen 
ylioppilaskunnan projekti 
sitten vanhan ylioppilastalon 
rakentamisen. 

Havainnekuva Hakaniemen ja Kallion ytimeen 
kohoavasta Lyyra-hankkeesta, josta tulevat 
löytymään niin hotelli, liike- ja toimistotilat 
kuin tutkijoille suunnatut asunnotkin. 
Kuva: Ylva
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 MDS testaa: Kirkkaan kupliva seltzer

Tällä kertaa MDS:n ammattilaisraadin testissä ovat seltzerit aka 
kossuvissyt. Nämä kuplivan vaaralliset 16-vuotiaiden teinityttöjen 
suosimat aamuvissyn korvikkeet ovat aiheuttaneet mm. jenkeissä lähes 
opioidikriisin tasoisen kuolemavyyhdin. Nyt ne ovat saavuttaneet 
Viikin Prisman laittoman monipuolisen alkoholihyllyn, jonka 
terapeuttisesta leveydestä hämmentyvät alaikäisten hakiksetkin. Niinpä 
koottiin – pakotetusti – viiden hengen ryhmärämä maistelemaan näitä 
pesuaineliuoksia muistuttavia ’’juomia’’ ammattilaisen ottein. Otettakoon 
huomioon, että testiryhmän juomatottumukset vaihtelevat aina El 
Tiempo-tasoisten kyykkyviinien rakastajista aina pienpanimo-olut 
harrastajiksi itseään tituleeraaviin, joten arvostelu on erään väistyneen 
professorin arviointiakin raaempaa.

Maistelu toteutettiin erään testiryhmäläisen opiskelijaluukussa kuvan 
kauniissa Kumpulassa, johon Viikin Prisman hyllyiltä raahattiin lähes 
kaikki Suomen markkinoilla olevat viinalla terästetyt makuvedet. 
Raa’an arvostelun kohteena olivat 8:n nimeään enemmän tai vähemmän 
alkoholijuomien parissa nostattaneet firmat. Ulkkiksen etelänreissulta 
saatiin mukaan muutamat ekstrajuomat, eikä metanolin aiheuttamaa 
sokeutta ole vielä näin 12 tunnin jälkeen havaittu testiryhmäläisissä. 
Kierroksia oli ruhtinaalliset yksi, jonka puolivälissä testiläiset havahtuivat 
näiden pahamaineisten juomien huhuttuun vaarallisuuteen: ne todellakin 
nousevat päähän kuin sotakoira toisen pöytäosuuden jälkeen. Sitten itse 
testiin!
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1. Laitilan Naku Hard Seltzer Apple Sour 4,5% 
0,33l, 2,69€

Ensimmäisenä testiryhmien ekokertakäyttökup-
peihin päätyi pakkaukseltaan Ikea-sisustusta muis-
tuttavan tyylittömän yksinkertainen Laitilan nak-
ke-seltzer. Osuva nimi. Aloitus ei kuitenkaan ollut 
vahva, sillä maultaan nakke ei muistuttanut sen 
siripirimäistä hajua laisinkaan. Raati antoi plussaa 
juoman neutraalista mausta, mutta miinusta tuli 
omena-Fairya muistuttavasta vivahteesta. 

-”Oudon omenainen”
-”Venäläinen omenamehu”
-”Ei oo liian makee, mut ei maistu viinakaan”
-Hyvä aamuvissyn korvike

Kokonaisarvosana 2/5

2. Pyynikin Brewing Company, Nordic Hard Sel-
tzer -Lingonberry 5%. 0,33l, 2,95€

Seuraavaksi alastoman pettymyksen jälkeen mais-
teluun saatiin Pyynikin pohjoismaisuudella surf-
faava kova kossuvissy. Tämä tyylikkäästi tampe-
relainen juoma tuo raatilaisten mieleen yläasteen 
mansikkajuissin, vaikka kovasti lupasi maun ole-
van enemmänkin puolukka. Puolukkahuijauksen 
lisäksi tätä juomaa voisi erehtyä luulemaan bissek-
si sen ulkonäön puolesta. Vain yksi raatilaisista piti 
juoman Himalajaa muistuttavasta suolaisuudesta, 
muiden murskaavan arvostelun vuoksi tämä vissy 
jäi pitämään arvostelun häntäpäätä.

-Halvan näköinen tölkki
-"Tosi äklömakea haju"
-"Halpa Pirkan MANSIKKAmehu"
-"Back to yläaste"
-”Missä puolukka?”

-Miellyttävät kuplat
-”Astianpesuneste-vibes tässäkin”
-”Vihdoin maistuu viina”
-”Salty af ”
Kokonaisarvosana: 
1,7576309589/5
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3. Kopparberg Hard Seltzer 5,0% Passionfruit, 
0,33l, 3,29€

”Koppiykkösenä” vissyjen kallein testattava 
kupliva, jonka hinnasta varmaan puolet tulee 
tölkin tekotaiteellisesta ulkonäöstä sekä brändistä. 
Maultaan tämä juoma pääsi testattavien 
makeimpien juomien kärkikolmikkoon, joka 
ikäkriisistä kärsivien raatilaisten mielestä sopii 
paremmin teinien makunystyröitä hiveleväksi 
mehuksi. Kuitenkin kylmänä ja suoraan tölkistä 
tämä voisi olla varteenotettava vaihtoehto näin 
kokeneemmallekin nautiskelijalle.

-"Näyttää siltä mitä Kampin teinit tilaa hakiksiltaan" 
-Hyvin voimakas karkkiesanssinen haju
-”Passio se on”
-”Lapset jois varmaan mielellään”
-”Hyi saatana”
-”Aspartaamipotkuinen, ei napostele”

Kokonaisarvosana = 2,5/5

4. Kopparberg Hard Seltzer 5,0% Strawberry, 
0,33l, 3,29€

Ykkösestä suoraan kakkoseen. ”Koppikakkonen” 
kiilasi passioversionsa edelle kokonaisella arvosa-
nalla ja ulkonäkökin muistutti vähemmän Kaisa-
niemen hiekkakentälle säännöllisesti ilmestyvää 
sirkustelttaa. Maultaan juoma vei takaisin kasi-
luokkalaisten suosimaan Britney Spearsin nimik-
kohajuveteen. Loppujen lopuksi raati oli sitä miel-
tä, että Kopparberg saisi luvan pysyä siidereissä.

-”En tiiä haluunks tätä mut on pakko”
-”HYI mikä haju” 
-"Mansikkajuissi"
-Maistuu samalta kuin haisee

-”Jos ei haisis tältä ni olis paras”
-Ei aspartaamipotkua
-Miellyttävä
-Pehmeä
-Kermainen
-”Vois ostaa yhen ryyppyiltaan”
Kokonaisarvosana = 3,5 



5. White Claw Hard Seltzer Natural Lime 
4,5%, 0,33l, 3,15€

Somen hypettämä, oman Wikipedia-
sivun omaava ja jenkeissä 
kännikuolemiakin aiheuttanut töötti-
tölkki loi raatilaisiin kovat odotukset. 
Ulkonäöltään tölkki hämäsi kuuluisan 
japanilaisen hyökyaaltomaalauksen 
osalta, mutta liian jenkkimäiseksi 
väripommiksi ei tätä juomaa silti lähtisi 
kuvailemaan. Maku muistutti kovasti 
kuuluisaa Spritea, mutta enemmänkin 
aikuismaisella vivahteella höystettynä. 
Toisin kuin aikaisemmissa, tämä juoma 
sisälsi hyvin jenkeille tyypillisesti 
homeopaattisen määrän sokeria, 
joka ei kelpaisi ainakaan todella 
tiukkaa vissydieettiä toteuttaville. 
Kokonaisuudessaan kelpo töötti.

-”Ihana tuoksu, SevenUp”
-”Ihan Spriten makunen”
-”Vähän hapot jää, alkoholi ei maistu 
lähes yhtään”
-”Voisin ostaa uudelleen”
-”Aikuiset pyytää hakiksiltaan” 
-”Palattiin taas laimeeseen astian-
pesunesteeseen”

Kokonaisarvosana = 3,25 / 5



6. Nålla Kova Sooda Greippi 4.0% 0,33l, 
2,75€

Ensimmäisenä kysymyksenä herää, 
mitä tällä Nållalla tarkoitetaan? 
Nollatoleranssia vai nolla promillea? 
Luulimme jopa alkuun, että olisimme 
tehneet niinkin ison virheen, kuin että 
olisimme ostaneet alkoholittoman 
kossuvissyn. Yksi raatilaisista oli lukenut 
lehdestä, että nykyään voidaan tehdä 
alkoholitonta viinaa eli ei tämäkään 
vaihtoehto olisi ollut poissuljettu. Tämän 
minimalistisen tölkin kyljen QR-koodin 
takaa ei löytynyt etsimäämme asiaa: ruot-
salaisen multimiljonäärin palkintovaimoa. 
Maku muistutti enemmän alkoholistin 
varahörppyä, eli sitruunanmakuista 
Tolua jolla pesisi vessan jos toisenkin. 
Loistava approjuoma baareille jatketuksi 
lonkeroksi. Aito dieettijuoma, sillä kalorit 
tulevat vain alkoholista. 

-Väritön lonkero
-”Yleissitruksinen dunkkis”
-”Siivousaine, pesisin kissan paskat 
keittiön pöydältä”
-Neiti X veti vahingossa kahdella 
kulauksella
-”lässähtänyt vissy”
-”5/5 darrassa, solidi 2 tässä kohtaa”
-”Yhtä mitäänsanomaton, kuin herra X:n 
darra”

Kokonaisarvosana = 2,6 / 5
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7. Say Orange-Guarana Seltzer 4% 33 Cl, 2,75€

Say what? Tässä ylimakeassa vissyvedessä todellakin 
ulkonäkö petti, maku oli yhtä hubbabubbamainen 
kuin sen tuoksukin. Sokerimäärältään tämä 
pomppasi jopa jenkkien tööttitölkin ohitse, 
joten ei sovellu tiukasti kaloreita vahtiville. 
Makumaailma vie mukanaan lapsuuteen ikäviin 
hammaspesuhetkiin. 

-”Tulee karies jo pelkästä hajusta”
-”Lasten hammastahna”
-”Valmiiksi pureskeltu Hubbabubba”
-”Meniskö tää jos pitää nenästä kiinni”
-”Koronapotilaille ja rokottamille henkilöille”

Kokonaisarvosana = hyi / 5

8. Olvi Hard Seltzer Mango-Ananas 4,5% 0,33, 
2,15€

Keskinkertaisista bisseistä tunnettu ja nykyään 
erittäin hyviä kombutchoja tehnyt Olvi yllättää. 
Tämä tasapainoisen raikas mango-ananas-
tuulahdus suoraan Välimereltä ylsi testin 
voittajaksi. Hintakaan ei kairaa reikää opiskelijan 
kukkaroon ja hinta-laatusuhde saikin arvosanan 
5/5. Vaikka testin arvosanat ovat olleet alusta 
asti lähes tasaisessa nousukiidossa, se ei tämän 
kohdalla ole pienestä humaltumisesta johtuvaa. 
Ansaitusti paluu pääkallopaikalle!

-Tyylikäs ulkoasu
-”Sponsor me Olvi!”
-Hedelmäinen tuoksu, yllättävän luonnollinen
-Havumainen
-”Ei ainakaan gotseihin” (toim. huom. eräs 
juomapeli kulkee tällä nimellä, ja se lainaa yhtä 
osuutta "Gotsien olympialaisista")

-Ei liian makea, ei liian 
mauton

Kokonaisarvosana = 3,7 / 5
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9. Crowmoor Vodka Spritz Bright Berry, 
0,33l, 2,53€

Tämä "tyttötölkiksi" nimetty, 
ensimmäinen oikeata mehua sisältävä 
makuvesi yllätti osan tuomaristosta 
positiivisesti. Marjaesansseja yleisesti 
vihaava tuomariston jäsen kuvaili juoman 
marjaisuutta suoraan metsästä tulleeksi. 
Tämäkin juoma sisältää sokereita, mutta 
ainoastaan tässä tapauksessa sokeri luo 
juomaan perinteisen alkoholijuoman 
suutuntuman.

-Haisee tyhjyydeltä
-Koronan sairastanut ja 2 kertaa rokotettu 
epäilee itsellään koronaa, todettiin että 
henkilöllä on korona.
-”Jebajee”
-”Jos hanasta tulis ni kyl tätä jois”
-Ei happoja
-Ensimmäinen missä oikeita makuja

Kokonaisarvosana = 2,9 / 5
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10. Ulkkiksen extrakierros etelän 
markkinoilta:

Pure Spirit hard seltzer, omena-kiivi & 
sitruuna-lime 0,44l n. 1€

Nämä Viron tuotokset yllättivät 
raikkaudellaan ja melko 
luonnollisilla mauillaan. Hinta-
laatusuhdetta ei voi verrata suoraan 
Suomen markkinoihin sillä jopa 
ilmainen risteily voi kääntyä 
SuperAlkon kautta monen sadan 
euron laskuksi. Kyllä näitä voisi 
Tallinnasta kolpakollisen tuoda!

-"Antaako siivet?"
-Bonusta isosta tölkistä
-"Super hyvä!"

Todettiin että seltzereitä ei kannata ostaa ainakaan maistelutarkoitukseen. 
Kylmänä ja suoraan tölkistä nautittuna näistä suurin osa voisi olla jopa 
kelpo vaihtoehtoja lonkerolle. Viineistä ja bisseistä tykkääville seltzer 
voi olla vähän liian aamuista palauttavaa vichyä muistuttava, joten näitä 
voisimme suositella raikkaista ja ylikalleista drinkeistä tykkääville. Myös 
vyötärön mittaansa vahtiville ja siidereistä ilmavaivoja saaville nämä 
ovat loistava vaihtoehto pienen kalori- ja sokerimääränsä ansiosta. 
Ehdottomasti kokeilun arvoinen hypetuote! 

(Varoitus: näistä voi helposti nousta tosi kova känni.)

MDS
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MDS:n seltzer-testin tulokset
1. Olvi Hard Seltzer Mango-Ananas 4,5%  (3,7/5)
        
2. Kopparberg Hard Seltzer Strawberry 5,0%  (3,5/5) 
        
3. White Claw Hard Seltzer Natural Lime 4,5%  (3,25/5)
        
4. Crowmoor Vodka Spritz Bright Berry 4,1%  (2,9/5)
        
5. Nålla Kova Sooda Greippi 4,0%   (2,6/5)
        
6. Kopparberg Hard Seltzer Passionfruit 5,0%  (2,5/5)
        
7. Laitilan Naku Hard Seltzer Apple Sour 4,5%  (2/5)
        
8. Pyynikin Brewing Company, Nordic Hard  
    Seltzer Lingonberry 5,0%    (~1,8/5)
        
9.  Say Orange-Guarana Seltzer 4,0%   (hyi/5)
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Vaikuttava aine: ibuprofeeni. Tilapäisesti kuume- ja kiputiloihin, kuten nuhakuumeeseen tai influenssaan liittyviin oirei-
siin, lihas- ja nivelkipuihin, päänsärkyyn, reumasärkyyn, kuukautiskipuihin ja hammassärkyyn. Varmista tuotteen soveltu-
vuus itsellesi apteekista, etenkin, jos saat astma- tai allergiaoireita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, ruuan-
sulatuskanavan verenvuodolle altis-tava tila tai vai-kea sydämen vajaatoiminta, olet raskaana tai käytät muita lääkkeitä. 
Lääkettä ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Voidaan käyttää imetyksen aikana. Tutustu huolel-
lisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. (11/2020)

Tietää missä kipu on!

Kotimainen, edullinen ja toimii!

Ibuprofeenia sisältävä 
tulehduskipulääke.


