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Pääkirjoitus

Uusi vuosi ja uusi vuosikym-
men alkaa, ja tavan mukaan 
myös MDS on saanut uuden 
päätoimittajan.

Ihan lyhyesti, minä olen poh-
joisen poikia kaukaa kylmästä 
Kajaanista, nyt jo kyllä nel-
jättä vuotta Stadilainen ja 
slangi tarttuu hitaasti mutta 
varmasti. Klassinen esimerkki 
miehestä, joka ei osaa sanoa 
ei, siksi tätäkin kirjoitetaan il-
takymmeneltä samaan aikaan 
kolmen sähköpostin kanssa, 
miettien proviisorikurssien 
laskareita, ja edelleen treeni-
vaatteissa. 

Niin kuin minä kaikille aina 
sanon, farmasia on tulevai-
suuden ala ja uskon että 
parhaat ajat ovat vielä edes-
sä. Meidän ammattitaitomme 
arvostus on kovassa nousus-
sa kliinisen terveydenhuollon 
puolella, ja vaikka suurten 
”blockbuster”-lääkkeiden, joi-
ta kaikki käyttävät, aika onkin 
ehkä tavallaan ohi, uudet 
suuntaukset, joissa käytäm-
me esimerkiksi 

genetiikan ymmärtämystä 
persoonallisempien lääke-
hoitojen suuntaan, palvelee 
alaa kokonaisuutena. Meidän 
ammattitaitomme tulee var-
masti entistäkin laajempaan 
käyttöön. Siksi voin suoraan 
sanoa kaikille siitä kysyvil-
le, että olen ylpeä siitä mitä 
teen, ja näen, että meillä on 
nyt paikka tuoda itsemme 
ihmisinä ja ammattilaisina 
esiin. 

Enkä missään nimessä ha-
lua unohtaa meistä suurinta 
osaa, apteekkilaisia, jotka 
tekevät mielestäni korvaa-
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matonta työtä asiakkaiden 
parissa. Itse tykkään kovasti 
siitäkin osasta tätä ammattia; 
siellä on valtavasti mahdolli-
suuksia kehittää, ja nyt kun 
meistä työntekijöistä on niin 
kova pula, on kaikilla paikka 
tuoda itseään ja omaa osaa-
mistaan rohkeasti esille, ja 
tehdä työstä vähän enemmän 
sellaista kuin itse toivoo!

Ja yhtä lailla, minä näen 
mahdollisuuksia tämän kä-
sissäsi pitelemäsi lehden 
kanssa. MDS:llä on upea yli 
satavuotinen historia, johon 
olen joululomani aikana saa-
nut intoa, ja suuren kunnian, 
perehtyä hieman tarkemmin. 
Tunnen itseni jo nyt etuoikeu-
tetuksi, että saan olla osana 
tällaista perinnettä. 

Mutta 109 vuotias vanhuk-
semme on kuitenkin edelleen 
nuorekas ja potentiaalia täyn-
nä, siitä pitää osaltaan huolta 
vaihtuva ja innokas toimitus-
kunta. Kaikkea on historian 
aikana lehden sivuilta saatu 
lukea, niin huumoria, tiukkaa 
tiedettä, politiikkaa, taidetta, 
liikuntaa, ja on Farmasiakun-
nalla ollut oma kummilapsi-
kin, jonka vaiheista MDS on 
tietty raportoinut. 

Tämä vaihtelevuus antaa käy-
tännössä vapauden nyt tehdä 

mitä vain, ja perinteet taas 
puolestaan rajoittavat, että 
ei sitä nyt ihan mitä tahansa 
oikeasti voi tehdä tälläkään 
foorumilla. Ja näin sen pitää 
ollakin. 

Toivon, hyvä lukija, että saat 
jotain iloa, tai kenties jopa 
hyötyä päivääsi, tästä vas-
tuullani olleesta painoksesta. 
Sillä lukijoilleen tämä lehti 
tehdään, ei tästä vieläkään 
ole tullut jotain ’mitä nyt vain 
julkaistaan koska sata vuot-
ta jo tehty eikä tätä nyt voi 
sitten lopettaakaan’.  

Kiitokset koko toimituskun-
nalle, vanhalle päätoimitta-
jalle, kolumnisteille, valoku-
vaajille, haastateltaville, ja 
erityiskiitokset toimituskun-
nan Turun vahvistukselle, 
joka muistutti meitä siitä, 
miltä se meidän rakas toinen 
kotimainen näyttääkään kir-
joitetussa muodossa! 

Valoisaa kevättä kaikille, 

Joonatan Haapalainen

Päätoimittaja
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Yliopiston Farmasiakunnan 
vuoden 2020 hallitus ja 
virkailijat esittäytyvät

Kysymykset haastateltaville: 

1. Mitkä ovat virkaasi koskevat tavoitteesi ensi vuodelle?

2. Anna meille motto tai elämänohje, jos sellaista ei vielä ole 
niin nyt on hyvä hetki keksiä.

3. Päivän taidesuositus, esimerkiksi kirja, biisi, näytelmä, tai 
jotain muuta. 

Kuvat: Noora Jansson; Haastattelu: Joonatan Haapalainen
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Puheenjohtaja

Sanne Keskimäki

1. Tavoitteenani on seurata viime 
vuonna tehdyn sääntöuudistuksen 
toteutumista toiveikkain mielin, 
uudistaa joitakin YFK:ssa hieman 
nykypäivää jäljessä laahaavia 
asioita sekä iloita muiden farma-
sistien kanssa vietetystä ajasta.

2. Miksi tehdä mitään ajoissa, kun 
voi hävetä ja tehdä viimetipassa t. 
Nämä vastaukset myöhässä pa-
lauttanut

3. Helix ry:n alastonkalenteri 2020 
marraskuu Yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja 

(ja hallituksen varapuheenjohtaja) 

Karri Aalto

1. Tavoitteenani on ylläpitää jo luo-
tuna yrityssuhteita, kehittää uusia 
sekä tehdä tämän vuoden Yrityssuh-
devastaavan virasta itseni näköinen! 
Tavoite on myös haastaa itseäni ja 
kehittyä! Edeltävän vuoden aikana 
on saatu luotua uusia kontakteja ja 
tavoitteeni on tiivistää yhteistyötä 
uusiin kontakteihin. 

2. Hyvä on parhaan pahin vihollinen

3. Agatha Christien ”Eikä yksikään 
pelastunut”
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Nella Laurikkala

Sihteeri

1. Kunnankokousten liitteet & 
pöytäkirjat kuntalaisille näkyville 
verkkoon jonkinlaisella järjestel-
mällä.

2. Ennemmin överit kun vajarit.

3. Nykyihmisille taide on turhan 
kaukaista joten suosittelen Aamu-
lypsyn tilalle kaikille englantilaista 
podcastia Sh**ged Married Anno-
yed. Samalla kun nauraa huonoil-
le jutuille voi sivistyä edes kielel-
lisesti ja kuvitella omaksuvansa 
brittienglantia.

Noora Jansson

Tiedottaja

1. Tavoitteena tiedottajana on 
pyrkiä aktivoimaan niin kuntalai-
sia kuin hallituslaisiakin hyödyn-
tämään erilaisia tiedotusvälineitä 
informaation jakamisessa. Lisäksi 
tavoitteena on erityisesti YFK:n 
somen laadullinen kehittäminen 
- toimiihan YFK:n some sekä tie-
dotusvälineenä kuntalaisille, että 
ikkunana muille tahoille YFK:sta 
ainejärjestönä.

2. Sen minkä taakseen jättää, 
sen edestään löytää ;) ! 
T. Tiedottajan mamma

3. Biisisuositus: Vitas - The 7th 
Element
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Joonatan Haapalainen

MDS:n päätoimittaja

1. Yritän hoitaa asiat niin, että 109. 
vuosikerta ei ole lehden viimei-
nen. Sen jälkeen kaikki on pelk-
kää voittoa, mutta haluan kehittää 
toimituskuntaa matalan kynnyksen 
ajatuspajaksi, niin että mahdol-
lisimman moni pääsisi tavalla tai 
toisella sanomaan sanottavansa 
perinteikkäässä lehdessämme. 

2. ”For everyone who ask, recieves; 
the one who seeks, finds; and to 
the one who knocks, the door will 
be opened. ” 
Eli kysymättä ei tiedä ja
yrittämättä ei voi voittaa. 

3. Making Sense with Sam 
Harris- podcast 

Kalle Manninen

Talousvaliokunnan puheenjohtaja

1. Talousvaliokunnan puheenjoh-
tajana toiminnassani pyrin siihen, 
että ensinnä laskut tulevat mak-
setuksi ajallaan, kuin myös siihen, 
että hallitus ja virkailijat pysyvät 
kartalla käytössään olevista va-
roista. Mitään suuria muutoksia 
en tavoittele, joskin edeltäjieni 
jalanjäljissä pyrin kehittämään 
laskutusta sähköisempään suun-
taan, jotta rahavirran hallinta olisi 
helpompaa ja/tai jopa edullisem-
paa toteuttaa.

2. Work smart, not hard.

3. Wheel – Moving Backwards 
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Noora Häyrinen

Emäntä

1. Tavoitteenani on jatkaa edel-
lisvuosien tapaan hyvän ruoan 
valmistusta YFK:n tapahtumiin. 
Järjestämme isännän ja juhla-
vastaavan kanssa useita tapah-
tumia pitkin vuotta ja yhdessä 
pyrimme luomaan hyvän juh-
latiimin, jolloin juhlien järkkäys 
sujuu mahdollisimman mukavas-
ti! Tavoitteenani on myös aktivoi-
da emännistöä entistä enemmän 
ja järjestää valiokunnan yhteisiä 
iltoja mahdollisuuksien mukaan.

2. Elämä vailla juhlia on kuin pit-
kä tie vailla lepotaukoja. 
– Demokritos

3. Sinä päivänä, David NichollsAarni Pyy

Isäntä

1. Tavoitteena on olla vähintään 
yhtä hyvä kuin arvon emerituk-
set.

2. Kaiken voi jättää tekemättä 
huomennakin.

3. Päivän taidebiisiksi sopii aina 
Iben Pienempi kuin kolme.
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Simo Hintikka

Tappi- ja alumnikapteeni

1. Alumnikapteenina kokeilla ja 
selvittää mahdollisuuksia toimin-
nan suhteen, nähdä mikä toimii ja 
mikä ei toimi. Tavoitteena on luo-
da vankkaa pohjaa, jonka päälle 
voi tulevaisuudessa rakentaa.
Tappikapteenina aion tietenkin 
vaalia perinteitä ja ylläpitää toimi-
vaksi todettuja toimintamalleja. Ja 
perinteisenä perinteiden jatkajana 
yritän myös tuoda oman twistini 
mukaan tulevaan syksyyn.

2. Tarjoa viereisen sivun henkilöl-
le juoma. Pummi rahat edellisen 
aukeaman henkilöltä.

3. Helixin alastonkalenteri 2020 
marraskuu

Sébastien  Chiaroni

Ulkoasiainvaliokunnan 
puheenjohtaja

1. Tehdä näkyvämmäksi 
YFK:n kv-toimintaa, aktivoida 
valiokuntaa, lisätä yhteistyö-
tä ulkomaisten alan järjestö-
jen kanssa, sekä tietysti olla 
mukana tekemässä parasta 
vuotta vaihtareille.

2. Tärkeintä ei ole 
määränpää vaan matka.

3. Päivän Salkkarit-jakso on 
aina varma valinta.



14

Oona Saranpää

Juhlavaliokunnan puheenjohtaja

1. Tavoitteena järjestää hyviä 
bileitä ja kosteita sitsejä. Ta-
pahtumien järjestämisen kautta 
toivon, oppivani lisää mm. aine-
järjestötoiminnasta ja näkemään 
opiskelijaelämää parhaimmillaan. 
Tällä hetkellä kuumeisesti viila-
taan ekojen sitsien yksityiskohtia, 
jotta ilta olisi huikea spektaakke-
li. Lisäksi pyritään toteuttamaan 
kuntalaisten toiveita muun muas-
sa poikkitieteellisten sitsien muo-
dossa, sekä toteutetaan teemai-
deoita bileiden ja sitsien osalta!

2. ”There are no regrets in life, 
just lessons” - Jennifer Aniston

3. Pieni Merenneito - musikaali 
Helsingin Kaupunginteatteri ja
 Papupata Podcast

Daniela Wollstén

Liikunta- ja kerhovastaava

1. Saada jokainen yfkiläinen
aktiivi liikkumaan ja osallis-
tumaan kerhojen järjestämiin 
tapahtumiin! Toinen tavoite olisi 
käynnistää jonkinlainen liikunta-
kerho. #YFKliikkuu #habaemoji

2. Assumption is the mother of 
all fuck-ups.
Tämä tullut opittua liian monta 
kertaa oman kantapään kautta.

3. Ylös, ulos ja luontoon happi-
hyppelylle. Luonto on elämän 
parasta taidetta. <3
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Maria Hytönen

Kulttuurivastaava

1. Tavoitteeni virkavuonnani on 
järjestää kiinnostavia kulttuu-
riekskuja ja aktivoida ihmisiä 
omatoimiseen kulttuurin harrasta-
miseen. Siinä se.

2. Elämää on turha ottaa liian 
vakavasti, kun kuolema koittaa 
kuitenkin; a.k.a ~positive vibes 
only~

3. Päivän taidesuositukseni on 
Red Hot Chili Peppersin basistin 
muistelmateos; Happoa lapsille - 
Flea.

Ella Anttolainen

Teemailtavastaava

1. Pyrin pitämään viimevuosien 
tasoa yllä ja tekemään teemail-
loista yhtä mahtavia kuin ne ovat 
olleet! Tavoite olisi kehittyä myös 
itse virassa ja luoda suhteita yri-
tysten edustajien kanssa.

2. Jos näet valoa tunnelin päässä 
katsot väärään suuntaan.

3. Rakastan jännitys- ja kauhulef-
foja! Erityisesti vanhemmat kau-
huleffat ovat suosikkejani kuten 
uhrilampaat ja Hohto.
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Aukusti Alanko

Koulutuspoliittisen valiokunnan 
puheenjohtaja

1. Haluan tuoda koulutuspolitiik-
kaa lähemmäs kaikkia farmasian 
opiskelijoita ja rohkaista ihmisiä 
ottamaan kantaa ajankohtaisiin 
asioihin yliopistolla. Toivon myös, 
että farmasian äänestysprosentti 
saadaan nousemaan ensi syk-
syn HYY:n edustajistovaaleissa ja 
saamme kehitettyä opiskelijapa-
lautteen antamista. 

2. Se on mitä se on.

3. Donna Tartt - Jumalat juhlivat 
öisin

Tyyra Jero

Kioskivaliokunnan puheenjohtaja

1. Tavoitteenani on ylläpitää sa-
maa korkeaa tasoa kuin edeltäjäni, 
ja varmistaa, että kaikkia tuot-
teita on kuntalaisten saatavilla. 
Suunnitelmissa olisi myös hankkia 
muutamia uusia haalarimerkkejä 
valikoimiin ja mahdollisesti järjes-
tää jokin uusi tuotetilaus. Viimei-
senä mutta ei vähäisimpänä yritän 
muistaa saapua paikalle kirjasto-
päivytyksiin!

2. Niin paljon kirjoja, niin vähän 
aikaa.

3. Evelyn Waugh: Mennyt maailma
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Aleksi Kallio

Tila- ja ympäristövastaava

1. Käärmeenpesä on loistava tila ai-
nejärjestöllemme ja se täyttää tänä 
vuonna pyöreitä vuosia! Pesän 10v 
syntymäpäivät ovat myös hyvä hetki 
todeta, että tilavastaavan virka on ol-
lut toimiva konsepti. Käärmeenpesäs-
tä tullaan huolehtimaan myös tuleva 
hallituskausi ja pyrin mahdollistamaan 
mahdollisimman loistavat puitteet 
Käärmeenpesän syntymäpäiville.
Ympäristövastuussa YFK tulee otta-
maan tänä vuonna harppauksen. 

Veera Lanu

Vuokraustoimintakoordinaattori

1. Tavoitteeni tälle vuodelle on 
antaa rakkaalle Pesällemme tar-
peeksi huomiota, kuitenkin ilman 
että opintoni kärsii enää enempää 
(jos mahdollista)

2. Mikä ei tapa, se vahvistaa

3. Frozen 2 

Lähdemme mukaan kestävän kehityksen rahaston tukemiseen, ja 
tulemme houkuttelemaan myös muita mukaan. Generation green 
-rahaston tavoitteena on rahoittaa tiedekuntaamme ympäristö-
farmasiaan erikoistunut professuuri, joka on kenties ensimmäinen 
lajiaan maailmassa.

2. Jos ei pelkoa kohtaa niin sitä ei kohtaa koskaan.

3. Suosittelen Sinuhen lukemista nykyään kaikille. Niin alkoi olla, niin 
tulee aina olemaan.
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Arto Iljin

Terveys- ja hyvinvointivastaava

1. Tärkeimpänä tavoitteenani 
pidän opiskelijoiden hyvinvoinnin 
ylläpitoa ja sitä, että kaikilla olisi 
kivaa tapahtumien yhteydessä. 
Pyrin aktiivisesti ajamaan opiske-
lijoiden sosiaalisia etuuksia sekä 
hyvinvointia osallistumalla vir-
kaani liittyviin kokouksiin. Ideana 
olisi myös toteuttaa terveystee-
maista toimintaa yhdessä muiden 
virkailijoiden kanssa. Ehdotto-
masti huolehdin myös opiskelijoi-
den turvallisuudesta vahinkojen 
sattuessa lääkekaappien sisällön 
jatkuvalla täyttämisellä.

2. Kattellaan syssymmäl

      3. 5. Moos. 23:14

Rasmus Huotari

Ylioppilaskuntavastaava

1. Ylioppilaskuntavastaavana 
eli kopon oikeana kätenä 
pyrin olemaan mahdollisimman 
hyvin perillä kaikesta koulutus-
politiikkaan ja opiskelijoiden 
edunvalvontaan liittyvästä yli-
opistolla ja farmasian tiedekun-
nassa. Pääasiallisena tavoittee-
nani on pitää Aukustin työmäärä 
sellaisena, että hän selviää 
kopo-vuodesta hengissä :)

2. ”Viinaa, liekitä, vortexoi!” Täl-
lä pärjää aika pitkälle elämässä.

3. Harry Potter -elokuvat mara-
tonina läpi yön katseltuna ja run-
saasti natusia evääksi.
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Lauri Rentto

Yhteiskuntasuhde- ja tapahtu-
mavaliokunnan puheenjohtaja

1. Ihana virkani on noussut si-
siksen tuhkista eli nyt on mah-
tava mahdollisuus innovoida. 
Vuoden suurimpana tavoitteena 
on kehittää YFK:n excursiokult-
tuuria: Vitabalansin kanssa on 
jo polkaistu vuosi käyntiin. Unel-
mana olisi järjestää yhteisexcur-
siokiertue Ex Temporen ja For-
tiksen kanssa, jossa pääsisimme 
tutustumaan kattavasti Suomen 
lääketeollisuuteen.

2. ”Nooh, kyllä se siitä.” 
Elämä on täynnä vastoinkäymi-
siä, mutta yleensä positiivisin 
mielin, huumorilla ja hymy huu-
lilla näistä selviää.

3. Jos olet kiinnostunut histo-
riasta, et aristele ”vähän” ikä-
vää aihepiiriä niin suosittelen 
Philip Gourevitchin ”We Wish to 
Inform You That Tomorrow We 
Will Be Killed With Our Families: 
Stories from Rwanda”. Se kertoo 
karmivia tarinoita 1990-luvun 
Ruandan kansanmurhasta on 
kiehtovaa oppia itselle pimen-
toon jääneestä historiallisesta 
tapahtumasta.

MDS:n Toimitus 
toivottaa 

uusille virkailijoille 
onnea, menestystä, 

hyviä valintoja, välillä 
kunnon yöunia, ja 

ystävien tukea vuonna 
2020! 
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Olen ollut opiskelijatoimin-
nan suhteen hieman hitaasti 
lämpenevää sorttia, vaikka se 
nykyään vapaa-aikani tehok-
kaasti kuluttaakin. Minulla 
kesti vuoden verran herätä 
mukaan YFK:n toimintaan 
(oman kaveriporukan voi löy-
tää vielä tappivuoden jälkeen-
kin!!) ja myöhemmin 3. vuo-
sikurssilla havahduin alamme 
kansainvälisiin mahdollisuuk-
siin. Olin pitkään haaveillut 
Islantiin matkustamisesta, ja 
syksyllä 2018 kuullessamme 
jonkin farmasianopiskelijoiden 
Pinsestaevne-tapahtuman jär-
jestettävän siellä, totesimme 
ystäväni kanssa tämän olevan 
meille kerrassaan hieno tilai-
suus.

Vaikka käytimme Pinseä edel-
tävän viikonlopun yleiseen 
rentoutumiseen kuumavesial-
taissa ja Tripadvisorista kai-
vetuissa ravintoloissa (jos nyt 
unohdetaan se vuokra-autolla 
lumimyrskyyn joutuminen), 
ehdin Pinsen alettua ennen 
puoltapäivää tajuta, ettemme 
olleet tulleet mihinkään ren-

touttavaan kongressiin. Viiden 
päivän ajan Nutella-leipien 
äärellä vietettyjen hetkien ja 
Lambon tahtiin nautittujen 
appelsiinijuomien jälkeen sain 
viimeisenä päivänä hädintus-
kin iltapuvun vetoketjun illan 
gaalaa varten kiinni. Sat-
tumoisin olimme näppärinä 
varanneet vielä paluulennon 
Suomeen lähtemään viimei-
sen illan juhlien jälkeen ja 
pääsimme nautiskelemaan 
aamuseitsemän lennosta. Tä-
män kaiken jälkeen en palat-
tuamme kotiin kyennyt edes 
syömään nukahtamatta.

Kyseisen viikon jälkeen Pin-
sestaevne on kuitenkin tullut 
tasaisin väliajoin ihan positii-
visessa valossa uniini ja pian 

Puheenjohtajan 
palsta
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se on täällä taas! Koen jo 
kasvavaa jännitystä vatsan-
pohjassani lähestyvää maa-
liskuuta ja Kööpenhaminan 
Pinseä ajatellessani. Meitä 
suomalaisia on taas eksymäs-
sä oikein kehuttava määrä 
paikan päälle. Pinse kätkee 
sisäänsä näkemisenarvoisen 
kulttuurin aina omasta lau-
lukirjastaan Pharmacantosta 
lähtien. Kaltaiselleni 10 tunnin 
yöunet vaativalle viikko on 
tosin melkoinen suoritus.

Pinsen jälkeen silmäni ovat 
avautuneet kaikkiin muihinkin 
kansainvälisiin, joskin toivot-
tavasti hieman rauhallisem-
piin tapahtumiin. Haaveilen 
jo pääseväni tulevaisuudessa 
maailman farmasianopiskeli-
joiden kongressiin tai budje-
tista riippuen edes Euroopan 
laajuiseen. Vuonna 2021 
kansainvälistyminen suoma-
laisena farmasianopiskelijana 
on erityisen helppoa, koska 
on Suomen vuoro järjestää 
Pinse! 

Tämän lisäksi YFK on tänä 
vuonna pyrkinyt helpotta-
maan ulkomaalaisiin kollegoi-
himme tutustumista sisällyt-
tämällä vuosibudjettiin oman 
osuuden matka-avustuksille, 
joita jäsenet voivat hakea. 
Mainostettakoon samalla 
FiPSAa, jolta voi myös ha-
kea ulkomaisten kongressien 
avustuksia ja mahdollistaa 
itselleen kauniita kokemuksia 
Suomen ulkopuolelta.

Sanne Keskimäki

Yliopiston Farmasiakunnan 
puheenjohtaja
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Kopon palsta

Meneekö ensikertalai-
suus osaamisen 
edelle?

Kevään 2016 yhteishausta 
lähtien korkeakoulupaikan 
vastaanottaneiden opiskelijoi-
den mahdollisuutta alanvaih-
toon on heikennetty ensiker-
talaiskiintiöillä. Yliopistolain 
mukaan yhteishaussa vara-
taan tietty määrä opiskelu-
paikkoja niille, jotka eivät ole 
vielä aikaisemmin vastaanot-
taneet korkeakoulupaikkaa. 

Idea ensikertalaiskiintiön 
takana oli hyvä, haluttiin ai-
kaistaa toiselta asteelta siir-
tymistä korkeakouluopintoihin 
ja tasata ensimmäistä kertaa 
hakevien mahdollisuuksia 
päästä opiskelemaan aloille, 
joille aikaisemmat korkea-
kouluopinnot antavat selkeän 
etulyöntiaseman. Nyt neljä 
vuotta myöhemmin todistus-
valinnan häämöttäessä edes-

sämme on aika kysyä, toteu-
tuiko tämä? 
   
Mielestäni vastaus on ei. 
Ensikertalaiskiintiöt eivät ole 
merkittävästi nopeuttaneet 
toiselta asteelta siirtymistä 
korkeakouluihin ja sen tuo-
ma etu valintakokeissa on 
jäänyt hyvin marginaaliseksi 
suurimalla osilla aloista. Sen 
sijaan etenkin tietyillä aloilla 
ensikertalaisuudesta tuntuu 
olevan selvästi haittaa ei-en-
sikertalaisille hakijoille ja mo-
tivoituneiden opiskelijoiden 
löytämiselle.

Farmasian tiedekunnassa 
aloittaa vuosittain opiskeli-
joita poikkeuksellisesti perin-
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teisen kandidaatti+maisteri 
tutkinnon sijasta erillisesti 
kandidaatintutkintoon johta-
vassa farmaseutin koulutus-
ohjelmassa, sekä kandidaa-
tin- ja maisterintutkintoon 
johtavassa proviisorin kou-
lutusohjelmassa. Proviisorin 
koulutusohjelmaan valitaan 
opiskelijoita huomattavasti 
vähemmän, kuin farmaseutin 
koulutusohjelmaan ja opin-
to-oikeus tähän on hyvin ha-
luttu. Jos hakija vastaanottaa 
paikan farmaseutin koulutus-
ohjelmasta ja haluaa myö-
hemmin jatkaa proviisoriksi, 
menettää hän ensikertalai-
suuden ja heikentää mahdol-
lisuuksiaan tulla valituksi.
Eikö valintakokeiden idea-

na ole ensisijaisesti mitata 
hakijoiden motivaatiota ja 
edellytyksiä alan opiskeluun? 
Tässä tilanteessa kuitenkin 
jo farmasiaa opiskelevien 
mahdollisuus jatkaa alansa 
maisteritutkintoon heikkenee 
ja ensikertalaiset, joilla ei ole 
vielä minkäänlaista koske-
tusta farmasian opiskelusta 
menevät heidän edelleen. 

Tilanne on motivaation mit-
taamisen kannalta erikoi-
nen, sillä hakija, joka on jo 
farmasian opiskelija ja ha-
luaa jatkaa opintojaan, on 
päätynyt ratkaisuun toden-
näköisesti todetessaan alan 
omakseen. Osaamisen mit-
taamisen suhteen tilanne on 
täysin sama kuin motivaation 
kohdalla, sillä ensikertalainen 
hakija voi suoriutua valin-
takokeesta huomattavasti 
heikommin ja tulla valituk-
si huomattavasti alemmilla 
pisteillä koepistejonossa kuin 
ei-ensikertalainen.  

Farmasialle päätyy jo val-
miiksi opiskelemaan paljon 
ihmisiä, joille hakukohde ei 
ollut ensisijainen vaihtoehto, 
ja jotka tulevat farmasialle 
viettämään välivuotta. Iro-
nista onkin, että ensikerta-
laiskiintiöt eivät ole kitkeneet 
tätä ilmiötä, vaan puolestaan 
asettaneet proviisorin opin-

Proviisorin koulutusohjelmaan 
voi tulla valituksi kahdella 
tavalla:

1. Todistusvalinnassa 
ylioppilastutkintotodistuksen 
perusteella valitaan 28 
hakijaa (joista ensikertalaisia 
vähintään 17)

Koevalinnassa koepisteiden 
perusteella valitaan 12 
hakijaa (joista ensikertalaisia 
vähintään 7).

(Opintopolku.fi)
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to-oikeuden lunastavat ’’tu-
ristit’’ sellaisten hakijoiden 
edelle, jotka opiskelevat jo 
farmaseutin koulutusohjel-
massa, ja haluaisivat jatkaa 
proviisoriksi. 

Tänä keväänä voimaan as-
tuva todistusvalinta saattaa 
pahentaa tilannetta, tai kään-
tää sen toiseen suuntaan. On 
mahdollista, että suhteellisin 
hyvällä ylioppilastodistuksel-
la varustetut ensikertalaiset 
eivät halua vastaanottaa 
paikkaa muualta, kuin ensi-
sijaisesta hakukohteestaan, 
sillä todistusvalinnassa en-
sikertalaisuudella tulee ole-
maan merkittävä etu. Yliop-
pilaskirjoituksia saa nykyään 
korottaa rajattoman määrän, 
joten yliopistoon välivuotta 
tulemaan pitävien määrä voi 
mahdollisesti pudota, kun en-
sikertalaiset jäävät vuodeksi 
korottamaan arvosanojaan.

Toisaalta on mahdollista, 
että alallemme päätyy vielä 
enemmän opiskelijoita, jotka 
ottavat vain paikan vastaan 
mistä tahansa koulutusohjel-
masta mihin pääsevät yliop-
pilastodistuksellaan ilman sen 
suurempaa halua opiskella 
kyseistä alaa. 

Ensikertalaiskiintiöistä pitäisi 
mielestäni luopua ja opiske-

lijavalinnan toteuttamisessa 
pitäisi keskittyä löytämään 
hakijoista motivoituneimmat 
ja sitoutuneimmat opiskelijat. 
Aiempaa korkeakoulupaikkaa 
ei voida tulkita motivaation 
puutteena, etenkin kun kyse 
on saman alan ylempään 
korkeakoulututkintoon hakeu-
tumisesta.

Aukusti Alanko P-19

YFK:n koulutuspoliittisen 
valiokunnan puheenjohtaja

(teksti on yhden henkilön 
mielipidekirjoitus, ei YFK:n 
koulutuspoliittisen valiokun-
nan kannanotto)
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YFK 132. vuosijuhla 
15.2.2020

Kuvat:  Jarkko Puharinen,Juuso Hänninen ja 
Joonatan Haapalainen
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Apteekkarin 
palsta 

Rakkaat sisaret ja veljet 
farmasiassa,

MDS:n päätoimittaja lähestyi 
minua taannoin sähköpostitse 
kysyäkseen, voisinko kirjoitel-
la apteekkarin palstaa jatkos-
sa rakkaan ainejärjestömme 
lehteen apteekkari Cristel 
Monnin luovuttua tehtävästä. 
Ensimmäisessä jutussa kuu-
lemma voisin kertoa itsestä-
ni; siitä siis aloitan. Olen 49 
vuotta, 9 kuukautta ja joita-
kin päiviä ”yli-ikäinen”, 191 
cm, 98 kg proviisoria ja far-
masian tohtoria ja toimin ap-
teekkarina Porin 12. Toejoen 
apteekissa. Harrastuksistani 
saatatte joutua lukemaan 
tulevissa kirjoitelmissani, 
jos päätoimittaja suhtautuu 
suopeasti tähän opinnäyte-
työhöni. 

Aloitin farmasian opiskelun 
Suomen apteekkilaitoksen 
300-vuotisjuhlavuonna eli 
1989 päästyäni ylioppilaaksi.
samana vuonna Kokemäen 
lukiosta Satakunnassa. 

Apteekkityötä olin päässyt jo 
näkemään Peipohjan aptee-
kissa ja sitä ennen Kauvatsan 
sivuapteekissa. Silloisen, van-
han, ajanlaskun mukaan, oli 
myös YFK:n 100-vuotisjuh-
lavuosi, josta pääsin hieman 
osalliseksi aloitussyksynäni 
järjestetyn cocktail-tilaisuu-
den muodossa. Ensimmäinen 
opiskeluvuoteni meni enem-
män Satakuntalaisen osakun-
nan riennoissa, koska Sata-
kuntataloon muutti samana 
syksynä opintonsa aloittavia 
lukiotovereita. YFK vei kuiten-
kin jo toisena vuonna muka-
naan. Ennen valmistumistani 
proviisoriksi ehdin toimia mm. 
asuntola- ja sosiaalivaliokun-
nan puheenjohtajana, 
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kalustonhoitajana, kirjastova-
liokunnan jäsenenä,
sekä apuisäntänä että -emän-
tänä. 

Kun e-reseptistä ei ollut vielä 
tietoakaan, toimitimme myös 
farmaseuttisen latinan oppi-
kirjasen vuonna 1992, koska 
apteekkari Antti Randellin jo 
1960-luvulla laatima ansio-
kas oppikirjanen oli myyty 
loppuun eikä uutta keksinyt 
kukaan muukaan ryhtyä laa-
timaan. Olin myös aloittanut 
latinan opinnot yliopistoon 
päästyäni. Itse taisin joutua 
tenttimään oman kirjaseni 
osana reseptiopin kurssia. 
Latina on omaksi surukseni 
menettänyt merkityksensä 
Suomen farmasiassa, mutta 
viisi painosta kirjasesta ehdit-
tiin ottaa ennen tämän histo-
riallisen jakson päättymistä. 

Syksyllä 1994, eli noin 25 
vuotta sitten, valmistuin pro-
viisoriksi ja olin jo aloittanut 
tohtoriopinnot vanhalla far-
maseuttisen kemian osastolla 
sivuaineopintojen merkeissä. 
Sivuaineopintojen päätteeksi 
johkaannuin Sveitsiinkin muu-
tamana vuonna pyrkimykse-
näni tehdä väitöskirjaan liit-
tyvää tutkimusta. Tästä tosin 
syntyi parhaimmillaankin vain 
paljon porua ja vähän villoja 
sekä lukiossa opitun kirja-

saksan unohtaminen, koska 
Zürichin kantonissa puhuttu 
saksa vain etäisesti muistutti 
koulussa oppimaani kieltä.  

Paremmin tulin juttuun skan-
dinaaviskaksi, koska yksi kou-
lun opettajista oli opiskellut 
Norjassa. Myös Käärmeenpe-
sän edeltäjän AKK:n remontin 
remonttipäällikkönä ehdin 
puuhailla muiden toimien 
ohella. 

Väitöskirjani kuitenkin sain 
lopulta valmiiksi farmakogno-
siasta ja painoon pitkällä ajal-
la, suurella vaivalla ja monen 
neuvolla Eyafjallajökull-tuli-
vuoren aktiivisen purkauksen 
aikana keväällä 2010. Tilan-
teen jännittävyyttä ei vähen-
tänyt se, että opponenttini oli 
professori Elín Soffía Ólafs-
dóttir Islannin yliopistosta. 
Onneksi sekä Keflavikin että 
Helsingin kentät olivat auki 
kriittisinä päivinä. Täten vasta 
väitöstäni edeltävänä iltana 
klo 20 sain tietää, että oppo-
nenttini oli päässyt turvalli-
sesti Suomeen. 

Paljon on sittemmin muuttu-
nut. YFK:kin todettiin vuotta 
vanhemmaksi, kun valmis-
telimme 1997 Suomen suur-
ruhtinaskunnan ensimmäisen 
farmasian opetusasetuksen 
100-vuotisjuhlallisuuksia. 
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Tämän projektin tuloksena 
syntyi myös kaksi historian 
teosta ja varsin laaja alan 
alkuvaiheita käsittelevä näyt-
tely uuteen Biokeskukseen, 
Viikkiin. 

Omatoimisesti farmaseuttis-
ten veljieni J-P. Rauha ja J-P. 
Salon kanssa julkaisimme 
myös facsimile-laitoksen Suo-
men ensimmäisestä farma-
kopeasta (1819), professori 
Hugo Karman YFK:lle lahjoit-
tamasta kappaleesta.

Tieni Poriin kulki lääketeol-
lisuuden kautta. Teollisuu-
teen ajauduin väitöskirjatyön 
ohessa ja Instrumentarium 
Oy Medinovumin osa-aikaise-
na vastuunalaisena johtajana 
1996. Yliopistolta poistuin ja 

aloitin projektipäällikön ni-
mikkeellä aprillipäivänä 1999, 
kun saksalainen Ratiopharm 
GmbH oli edellisenä syksynä 
ostanut Medinovumin ja Ra-
tiopharmilla aloitettiin laajen-
tuminen muihin Pohjoismai-
hin ja myöhemmin Baltiaan. 
Joitakin vuosia vielä jaksoin 
Teva-integraation syövereissä 
pyöriä. 

Vuoden 1998 kesän asti tein 
myös töitä apteekissa harras-
tepohjalta, koska kesälomat 
ovat yliarvostettuja. Silloin 
se vähän rasitti ja harmitti-
kin, koska saatoin olla kol-
messakin työpaikassa saman 
vuorokauden aikana. Myö-
hemmin tämä ei enää harmit-
tanutkaan, kun aloin täyttää 
ensimmäistä apteekkihake-
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mustani ja saatoin todeta, 
että apteekkityötä oli kertynyt 
kuin ”vahingossa”, kun väitös-
kirjaa väsäsin. 

Vuonna 2014 Yhteensä 18 
teollisuusvuoden ja 1 kuu-
kauden jälkeen vuonna olin 
valmis muutokseen, joka 
tarjoutui onnenkantamoisena 
Vähänkyrön apteekin Terva-
joen sivuapteekin hoitajana. 
Sivuapteekin ainoana vaki-
naisena työntekijänä altistuin 
apteekin hoidolle Pohjanmaal-
la 2 vuoden ja 8 kuukauden 
ajan, kunnes minut nähtiin 

kelvolliseksi saamaan oma 
apteekki Toejoelta, Porin kes-
kustan kupeesta. 

Kovin monta sivuapteekkia 
ei ole pääapteekiksi muutet-
tu, joten pääsin koekaniiniksi 
tekemään Porin Ykkösaptee-
kin sivuapteekista pääapteek-
kia. Ensi visiitistäni alkaen 
Toejoella, jo ennen luvan saa-
mista, oli helppo nähdä, että 
sivuapteekki oli hyvin hoidet-
tu ja siellä oli pätevä hen-
kilökunta. Sivuapteekkeihin 
liittyy tiettyjä ominaispiirtei-
tä, joihin joutuu puuttumaan 
ennemmin tai myöhemmin 
itsenäistymisen jälkeen.  

Teollisuusvuosinani tapanani 
oli sanoa, etten tiedä mikä 
minusta isona tulee. Nyt 
”point of no return” on taita-
nut tulla ylitetyksi, koska en 
ole muita tutkintoja farmasian 
tutkintojen lisäksi suorittanut 
kuin metsästäjätutkinnon ja 
ABCe-ajokortin. Viimeksi mai-
nittukin on katkolla, kun pitää 
tässä parin kuukauden päästä 
Traficomille toimittaa lääkä-
rintodistus kortin voimassapi-
tämiseksi. Tässä siis taustani 
pitkähkösti mutta sekavasti 
esitettynä. Näin jo ”setämie-
heksi” itsensä lukevana voisin 
kysyä, mitä tästä saattaisi 
oppia.
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Tilaisuuksiin kannattaa tart-
tua, jos niitä on tarjolla. 
Yhdestäkään työpaikasta ei 
kannata lähteä ovet pauk-
kuen, koska kukaan ei tiedä, 
kenen kanssa päätyy jatkossa 
tekemään töitä näin pienellä 
alalla. Ja vielä lopuksi, hyö-
dyntäkää akateemista va-
pauttanne opiskellessanne. 
Harvan asian osaamisesta 
on haittaa ja fakki-idiotismi, 
ahneuden ohella, on pahimpia 
alamme tulevaisuutta varjos-
tavia asioita alallamme.

Farmaseuttisin terveisin,

Manu Eeva

Apteekkari, proviisori, FaT
Porin 12. Toejoen apteekki
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Tappikaronkka 3.2.2020
Kuvat: Joonatan Haapalainen
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Utbyte i Köpenhamn

Hej alla läsare!

Jag tänker berätta om mitt 
korta utbyte jag gjort för min 
kandidatavhandling. Jag rå-
kade diskutera med en finsk 
professor som jobbar Köpen-
hamn universitet uppkom en 
idé att ordna ett utbyte till 
Danmark. Utbyte skedde rum 
i januari 2020. Jag hjälpte en 
PhD med ett projekt. 

Vi studerade stabilitet på can-
nabinoider efter man printat 
dem. Vi tillverkade ätbara po-
lymerfilmer som vi använde 
på samma sätt som papper i 
en 2D printer. Som bläck an-
vände vi medicinsk cannabis 

med matfärg iblandat. Som 
mönster använde vi QR-ko-
der. En kod är som en dos. 
Det är lätt att justera dosen 
med dator. Koden är också 
unik vilket gör att man kan 
identifiera dosens styrka och 
vem som skall inta dosen. 
Vi utförde stabilitetstester 
för att få reda på hur stabila 
dessa printade doser var. Vi 
analyserade doserna med en 
UPLC. Resultaten kommer ut 
med min kandidatavhandling 
under våren. Min handledare 
skall fortsätta projektet och 
undersöka vidare och i en 
bredare skala. Allt detta är en 
del av hennes doktorsavhand-
ling.
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Köpenhamn är en trevlig 
stad. Man har goda möjlig-
heter att röra sig med cykel 
överallt och de flesta gör det 
också. Som nackdel är vädret 
vilket är regnigt. Människorna 
i universitet är sociala i Dan-
mark och tycker om att ha 
extra program. Som en del av 
mitt utbyte fick jag delta på 
NordicPOP annual meeting. 
Under detta evenemang pre-
senterade många sina under-
sökningar inom farmaceutisk 
teknologi. Undersökningarna 
var mycket intressanta och 
gav många idéer till möjliga 
framtidsstudier. Får se om 
jag kommer att söka in till ett 
magisterprogram och göra 
progradu annanstans än Åbo i 
Finland.

Ha ett trevlig år utan 
kandiångest.

Med vänliga hälsning: 
Jonne Kunnas

Jag skulle gärna visa bilder på 
doserna men detta får ni se i 
avhandlingen. Istället kan jag 
ge en bild av råvaran Sativex 
vilket har försäljningstillstå-
nd inom MS-sjukan i Finland. 
Produkten förr på endast spe-
cialtillstånd

Kuvat: Jonne Kunnas
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Nainen ja Pojat - 
Ne äänet päässäsi

Uusi nelosten podcast ‘Nainen ja Pojat’ alkoi 
syksyllä ilmestymään iloksemme säännöllisen 
epäsäännöllisesti. Ohjelma sai nopeasti kuulijoi-
ta ja suosiota, ja eri keskustelupalstoilla alettiin 
pian kyselemään, milloin seuraava jakso tulee, 
ja mitä siellä käsitellään. MDS:n toimitus sai 
mahdollisuuden haastatella ääniä podcastin ta-
kana, ja lähdimme selvittämään, mistä idea sai 
alkunsa ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Mikä sai teidät aloittamaan podcastien teon?  

Nainen: Yksi kaunis lounashetki mietittiin, että 
harmi kun kaikki ei kuule meidän keskusteluita. 

Poika: No aluksi tämä oli ihan vaan läppä, mut-
ta minulla on yksi kaveri, jolla on studio jossa 
tätä pystyisi  äänittämään, niin sitä kautta tästä 
tuli todellisuutta 

N: Kaverit ei uskoneet tätä ennen kun tuli eka 
jakso ulos. 
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Onko puheenaiheita vaikea keksiä, tuleeko 
teillä juttu luonnostaan? 

N: Suunnittelu on kehittynyt: aluksi vaan 
mentiin ja höpötettiin puoli, tuntia mutta ny-
kyään niitä vähän suunnitellaankin etukäteen.  

P: Mutta aiheita ei ole vaikea keksiä, tämä 
maailma on aiheita pullollaan.  

N: Jos farmasialta ei aihetta löydy niin puhu-
taan jostain muusta. Mutta kehitetään jatku-
vasti aiheita ja kutomistaito punaisella langalla 
syntyy vähitellen, se on ehkä meidän isoin 
haaste.  

P: Vitonen on jo ihan hyvä jakso 

N: Kannattaa kuunnella.  

Editoidaanko podcastia ollenkaan, vai laite-
taanko se lyhentämättömänä kuulijoille?  

N: Kaunismieli se on eli ei pätkitä ollenkaan, 
mutta ääntä muutellaan, esimerkiksi naisen 
äänenvoimakkuutta lasketaan ja semmoista.  

P: Noh, tajunnanvirtaa joo, mutta kuitenkin 
se on suunniteltua. JV-Malmi Records hoitaa 
muuten kaiken muun produktion ja editoinnin, 
että se kannattaa ottaa seurantaan kaikissa 
someissa.  

N: Kannattaa laittaa ylös, jos on podcastin tai 
laulun äänittämistä vailla niin voi ottaa ihan 
yhteyttä 

P: Pientä mainontaa tähän väliin  
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Mitä on luvassa keväällä ja muuten 
tulevaisuudessa?  

N: Ehkä sellainen psykoosijakso biofar-
masia/tekno syväreiden jälkeen, meiltä 
tulee vielä 1-2 jaksoa ennen kesää. Ja kat-
sotaan sitten, onko se ensi vuonna vitosten 
podcast vai mikä on lopputulema. 

P: Vai jatkaako ensi vuoden neloset sitten? 

N: Jos tulee paljon semmoista huutamista 
Jodelissa että lopettakaa niin kai me sitten 
lopetetaan. Pakko jossain vaiheessa uskoa.  

Omia podcast suosituksia, mitä itse tykkäätte 
kuunnella?  

N: Auta Antti! 

P: Auta Antti on hyvä ja Kaverin puolesta kyse-
len. 

N: Koska Suomessa ennen kuin olet ottanut sen 
yhden oluen bileissä, niin sä voit kysellä just täl-
laisia tosi ahdistavia kysymyksiä vähän niin kuin 
Kaverin puolesta kyselen- ohjelman puitteissa 
niin siksi se on hyvä. Radio Sodoma myös Antti 
Holman podcast, se on kanssa aika kaunismieli 
ohjelma.  

P: Joo ja itseasiassa myös rikospodcast Jäljillä 
on hyvä!   

N: Näitä riittää, ja toki sitten vielä Nainen ja Po-
jat on kanssa hyvä, oma favourite.  
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Onko vielä muita terveisiä lukijoille?  

N: Pitäkää pää pystyssä ja jos ahdistaa niin kuunnelkaa 
meitä, mekin ollaan selvitty tänne asti missä nyt ollaan.  

P: Ja meitäkin ahdistaa koko ajan. 

N: Niin ei se siihen lopu. 

P: Niin se ahdistus, ei, mutta pitää nauttiakin välillä, 
ottakaa rennosti!  

N: Kesä tulee pian, mä ostin jo Ruissiliput!  

P: Mä en ostanut mutta sieltä se kesä tulee, ei ole muita 
vaihtoehtoja.  

N&P: Ja tärkeimpänä, yliopisto on yhteistyötä, yhdessä 
tästä selvitään! 

Nelosten podcastin voi löytää SoundCloudista hakemalla, ja 
linkki löytyy myös YFK:n nettisivujen etusivulta. 
Uusimmassa jaksossa keskustellaan muun muassa lääke-
mainonnasta. Toimitus suosittelee! 
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Kuraattorin palsta

Supersankari

Mikä on 17-vuotias asialleen 
omistautunut nuori nainen, 
joka joutuu jatkuvasti tap-
peluun itseään kolme kertaa 
vanhempien miesten kans-
sa? Vastaus tähän on Greta 
Thunberg, joka matkustaa 
ympäri maailmaa puhumas-
sa ilmastonmuutoksesta ja 
sivutoimisesti tylyttää lähinnä 
Yhdysvaltojen johtavia polii-
tikkoja yhteisöpalvelu Twitte-
rin kautta. Tässä katsoessa 
ulos Helsingin lumetonta mai-
semaa, niin sanottua ikuista 
marraskuuta, tulee väkisinkin 
mieleen, että Greta on paljon 
uskottavampi sankarin malli 
kuin DC:n tai Marvelin tylsää-
kin tylsemmät sarjakuvasan-
karit.

Sä sanot ihan miten vaan

Miten me voisimme auttaa 
tätä ilmaston puolesta tais-
televaa roolimallia tehtä-
vässään? Suomessa ollaan 
menossa hitaasti oikeaan 

suuntaan kiitos aktiivisen 
nuoren sukupolven. Ilmas-
tomarssit ja muut erilaiset 
tempaukset lisäävät ihmisten 
tietoisuutta ja punavihreä 
hallitus on ottanut ilmastoky-
symykset osaksi hallitusohjel-
maa paremmin kuin edeltä-
jänsä. 

Silti esimerkiksi kasviruoka-
valion yleistyessä myös sen 
vastustus on käynyt entistä 
polarisoidummaksi. Unicafen 
päätös luopua naudanlihan 
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käytöstä ruokaloissaan ai-
heutti myrskyn vesilasissa, 
jota puitiin tiedotusvälineis-
sä aina valtiojohtoa myöten. 
Itse ”käännyin” kasvisyöjäksi 
vasta viime vuonna, enkä ole 
kokenut sitä mitenkään on-
gelmalliseksi ravintoaineiden 
tai vitamiinien saannin kan-
nalta. Tosin törmäsin minäkin 
ennakkoluuloihin taannoin 
eräiden vuosijuhlien kohdalla, 
jossa täysin vegaaninen menu 
aiheutti tyrmistystä ja suoraa 
valitusta järjestäjille.

Kokonaiseksi ompelisin 
paloista

Ilmastonmuutoksen pysäyt-
tämisessä ruokavalio on toki 
vain yksi pieni osa kokonai-
suutta millä voidaan vaikuttaa 
yksilötasolla. Yksityisautoilun 

vähentäminen, tehokas kier-
rättäminen, lentomatkustuk-
sen välttäminen ja ylipäänsä 
ekologisesti kestävä kulutus 
ovat kaikki asioita mihin me 
voimme kiinnittää huomiota 
elämässämme. 

Myös apteekissa voidaan 
ottaa ilmaston suojelemi-
nen osaksi apteekin missio-
ta. Apteekissa voidaan pitää 
esimerkiksi teemapäiviä sekä 
asiakkaille, että henkilöstölle. 
Olisiko apteekkarin tarjoama 
kasvisruokapäivä kerran vii-
kossa mahdoton ajatus innos-
taa työntekijöitä lisäämään 
kasvisruokailua? Ympäristön 
suojelussa vanhojen lääkkei-
den palauttaminen apteekkiin 
ja turhien lääkitysten osta-
matta jättäminen ovat konk-
reettisia ympäristötekoja.
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Mä käynnistäisin sun 
sydämen

Helsingin yliopiston farmasian 
tiedekunnassa on ollut jonkin 
aikaa käynnissä Generation 
Green –hanke, joka tähtää 
kestävän kehityksen ja vih-
reiden arvojen tuomiseen 
farmasian koulutuksessa. 
Hankkeen pohjatyön myötä 
Farmasian tiedekuntaan ol-
laan perustamassa farmasian 
kestävän kehityksen profes-
suuri, joka olisi ensimmäinen 
laatuaan maailmassa. Profes-
suuria varten on käynnistetty 
rahoituskampanja. Tässä on 
yksi hyvä mahdollisuus vai-
kuttaa farmasian alalla vih-
reämpään tulevaisuuteen.

Haastankin lopuksi kaikki lu-
kijat tekemään jonkin ympä-
ristö- ja ilmastoteon omassa 
elämässään. Pidetään yhdes-
sä huolta ettei Gretan pon-
nistelut ole turhia ja ehkä me 
myös saamme joskus vielä 
valkean joulun tänne Helsin-
kiinkin.

Tuomas Puumalainen, 
YFK kuraattori.
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