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Pääkirjoitus

Pitelet käsissäsi ensimmäistä, 
ja toivottavasti viimeistä ja 
ainoata MDS:n korona-
extraa. Kaikki siitä tällä het-
kellä puhuvat ja ainakin 
allekirjoittanutta hieman jo 
kyllästyttää se fakta, että 
kaikki muu yhteiskunnallinen 
keskustelu on mennyt jäihin 
tämän takia. 

Mutta se on totta kai ym-
märrettävää; eihän ihan tätä 
vastaavaan tilanteeseen olla 
nykyisessä globaalissa maail-
massa ennen jouduttu. Siksi 
tässäkin lehdessä käsittelem-
me eristäytymisen ja viruksen 
pelon vaikutuksia erityisesti 
opiskelijoiden näkökulmasta, 
mutta yritän päätoimittajana 
pitää katseen tulevaisuuteen 
päin ja tähdätä siihen, mikä 
meitä odottaa tämän akuutin 
eristäytymisen jälkeen. 

On käytännössä varmaa, että 
tämä ei ole meidän elinai-
kanamme ainoa vakava ja 
nopeasti leviävä tartunta-
tauti, joka uhkaa yhteiskun-

nan normaalia toimintaa. 
Päinvastoin, tätä on paras 
ajatella harjoituksena tule-
vaa varten. Uhkana on, että 
joku seuraavista sairauksista 
olisi yhtä nopeasti tarttuva ja 
leviävä, mutta johon kuollei-
suus olisi esimerkiksi 60%. 
Siinä vaiheessa varautuminen 
ja nopea toiminta olisi jo koko 
yhteiskunnan selviytymisen 
kannalta elintärkeää, joten 
tätä voidaan pitää arvokkaa-
na oppituntina. Toisaalta on 
ollut hienoa nähdä miten po-
liitikot ovat kyenneet ainakin 
Suomessa toimimaan pää-
sääntöisesti nopeasti ja melko 
tarkkaan yhteen hiileen pu-
haltaen (poikkeuksia toki on), 
ja säilyttäen silti toimissaan, 
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ainakin minun mielestäni, 
lainmukaisuuden ja kansalais-
yhteiskunnan periaatteet.
Toisaalta taas on irvokasta, 
miten erityisesti kansainvä-
lisessä politiikassa tilannetta 
käytetään aseena: 
Yhdysvallat lopettaa keskellä 
epidemiaa WHO:n rahoituk-
sen, ja WHO ei puolestaan 
suostu mainitsemaan tie-
dotustilaisuudessaan sanaa 
’Taiwan’ edes suoraan kysyt-
täessä, ettei Kiina vain suutu. 

Tämän tilanteen vaikutukset 
talouteen tulevat olemaan 
hirvittävät joka tapauksessa, 
ja lähes kaikissa keskusteluis-
sa myös opiskelijoiden kes-
ken nousee huoli siitä, miten 
talous ja työtilanne kehittyy. 
Vaikka lääkeala ei ehkä ole 
suurin kärsijä tilanteessa, 
emme me ole immuuneja ym-
päröivän talouden muutoksille 
ja valtion talouden tilan hei-
kentyminen heijastuu kaik-
kien meidän elämäämme.

Kuitenkin olen itse toiveikas 
siihen suhteen, että vaikka 
vaikeita aikoja on varmasti 
edessä, Suomesta ja myös 
meidän alaltamme löytyy 
innovatiivisia ja ahkeria ih-
misiä, jotka nostavat meidät 
pinnalle taas. 

Vaikutukset ihmisten liikku-
miseen, vapaa-ajan ja työn 
merkeissä, tulevat olemaan 
myös suuria, aika näyttää 
kuinka merkittäviä. Ehkä mo-
net työnantajat ja työntekijät 
havaitsevat etätyöskentelyn 
edut työn tehokkuudessa ja 
elämänlaadun parantumises-
sa niin, että siihen kannustet-
taisiin myös normaali-
tilanteessa entistä enemmän. 
Näistä mahdollisuuksista suo-
sittelen lukemaan esimerkiksi 
etätyöskentelyn johtamisen 
pioneerin Matt Mullenwegin 
kirjoituksia (aloittaen vaikka 
osoitteesta https://ma.tt). 

Ymmärrän kyllä että apteek-
kityötä on vaikea tehdä suu-
rilta osin etänä, mutta mie-
lestäni sitäkin on mahdolista 
kehittää, ja farmasian alalla 
on monia työtehtäviä joita 
nykyteknologialla on mah-
dolista toteuttaa kiinteästä 
työpisteestä riippumatta. 

Matkailun suhteen odotan ja 
jopa tavallaan toivon, että 
erityisesti lentomatkailuun 
tulee järkiperäisyyttä siinä 
suhteessa, että epäterveellä 
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pohjalla toimivat halpalento-
yhtiöt kaatuvat ja lentomat-
kailun kustannukset kehitty-
vät kuvastamaan paremmin 
ympäristölle aiheutuvaa 
stressiä mikä tekisi vaihto-
ehtoisista kulkumuodoista 
jälleen todellisia vaihtoehtoja 
lentomatkailun rinnalle. 

Lisäksi toivon, että yhä 
useampi suomalainen oppii 
arvostamaan myös kotimaan-
matkailua ja kotimaista yrit-
täjyyttä tukemalla paikallisia 
matkailu-, ravintola- ja kah-
vilayrittäjiä käyttämällä näitä 
palveluja entistä useammin. 

Joka tapauksessa tästä var-
masti selvitään yhdessä, 
kunhan kaikki muistavat 
pitää myös lähimmäisen edun 
mielessä, ja luottaa tulevai-
suuteen. Ihmiselle kaikki on 
lopulta mahdollista ja muu-
tosta ei pidä pelätä, vaan uu-
sia mahdollisuuksia aukenee 
koko ajan niille, jotka ovat 
avoimina ja valmiina niitä 
vastaanottamaan. 
Lämmintä kevättä, pysykää 
terveinä ja muistakaa soittaa 
vanhemmille, isovanhemmille 
sekä ystäville.

Päätoimittaja

Joonatan Haapalainen

“We’ll never probably be the 
same. People who were re-
ticent to work remotely will 
find that they really thrive 
that way. Managers who 
didn’t think they could 
manage teams that were 
remote will have a different 
perspective. I do think we 
won’t go back.”

Jennifer Christie, Twitterin 
HR-päälikkö

Jos säästössä on yhtään 
ylimääräistä rahaa, nyt on 
tärkeä hetki tukea pieniä 
yrittäjiä, taiteilijoita ja kult-
tuurintuottajia, että he pää-
sevät tämän kriisin yli ilman 
konkurssia. Pienetkin sum-
mat esimerkiksi lahjakorttien 
oston muodossa auttavat, 
kohteita löytyy vaikkapa 
mesenaatti.me verkkosivujen 
kautta. 
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Stadi vs. Lande

Nyt on aika luovuttaa 
stadi vs. lande 
-kisassa! 

Näinä poikkeuksellisina aikoi-
na ystävä tunnetaan ja autta-
vaa kättä arvostetaan. Ko-
ronaviruksesta huolimatta ja 
siitä johtuen, veren tarve on 
kriittinen. Veripalvelu toimii 

myös poikkeusoloissa, jotta 
potilaille saadaan joka päivä 
verivalmisteita. Esimerkik-
si verihiutaleet säilyvät vain 
viisi päivää, joten luovuttajia 
tarvitaan päivittäin. Muun 
muassa synnyttäjille, syö-
päpotilaille, keskosvauvoille 
ja onnettomuuksien uhreille 
tarvitaan joka päivä satoja 
pusseja verivalmisteita. 
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Jos tunnet itsesi terveeksi, 
verenluovutus on turvallinen 
ja helppo tapa auttaa. Avoin-
na olevat luovutuspisteet 
sekä sen sovitko luovuttajaksi 
voit tarkistaa täältä: 
https://www.veripalvelu.fi/

Jos olet ollut kuumeetto-
massa flunssassa, verta voit 
luovuttaa, kunhan olet täysin 
oireeton. Kuumeisen fluns-
san jälkeen tulee odottaa 
14 vuorokautta ennen ve-
renluovutusta. Samoin pitää 
odottaa 14 vuorokautta, jos 
laboratoriotestissä on todet-
tu koronavirustartunta. Myös 
lähikontakti (perheenjäsen, 
samassa taloudessa asuva) 
potilaaseen, jolla on todettu 
koronavirustartunta aiheuttaa 
14 vuorokauden verenluovu-
tusesteen. Jos asia kuitenkin 
mietityttää, Veripalvelulla on 
maksuton luovuttajainfo-

puhelinpalvelu, josta saat 
vastauksia verenluovutukseen 
liittyvissä kysymyksissä.

FiPSA järjestää tänä vuonna 
stadi vs. lande luovutuskilpai-
lun! Kun käyt luovuttamassa 
verta, voit ilmoittaa kuuluvasi 
verenluovutusryhmään 
(VeriRyhmä). 

Suomessa farmasian opiskeli-
joilla on kaksi ryhmää, Punai-
set käärmeet (FiPSAn Veri-
Ryhmä) ja Fortis ry (Fortiksen 
VeriRyhmä). Voit siis nyt 
valita kumman ryhmän luovu-
tusmääriä haluat nostaa. Jos 
haluat luovuttaa stadilaisten 
joukkueessa, ilmoita VeriRyh-
mäksesi Punaiset käärmeet ja 
jos taas haluat luovuttaa lan-
delaisten joukkueessa, ilmoita 
VeriRyhmäksesi Fortis ry.

Veripalvelu kirjaa luovutukset 
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ylös ja niistä saamme tie-
don vuoden lopussa. Näiden 
molempien ryhmien luovu-
tusmäärät kerätään yhteen 
ja ilmoitetaan osaksi myös 
IPSFn kansainvälistä Vampire 
Cupia. Viime vuonna FiPSA ja 
Punaiset käärmeet luovuttivat 
yli 50 kertaa ja saimme pla-
tinakunniakirjan! Listan pal-
kituista VeriRyhmistä löydät 
täältä: 

https://www.veripalvelu.fi/
verenluovutus/yhteisot/palki-
tut-veriryhm%C3%A4t 

Punaisilla käärmeillä on myös 
oma haalarimerkkinsä, jonka 
luovuttajat saavat hakea ai-
nejärjestöiltä maksutta, myös 
landen eli Fortiksen nimiin 
luovuttaneet saavat sen halu-
tessaan. 

Tärkeintä on, että luovutam-
me yhdessä, joten innosta 
kaverisi sekä kummin kaimasi 
luovuttamaan!

Parempaa loppuvuotta 2020 toivoen

FiPSA
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MDS testaa: 

Apteekkibarometri 2020: opis-
kelijoiden näkemyksiä apteekki-
työstä. 

Aleksi Westerholm

Taustaa

Apteekkityöstä saa aina hy-
vän keskustelun aikaiseksi: 
apteekkarista, asiakkaista tai 
eri säännöksistä, joita far-
maseutit apteekeissa joutu-
vat noudattamaan. Joskus 
mietitään lisämyynnin eet-
tisyyttä, kun taas toisinaan 
harmitellaan yksitoikkoista 
uraa, joka apteekissa voi olla 
edessä. Kenen tulisi omistaa 
apteekki? Pitäisikö farmaseu-
tin saada lisää oikeuksia ja 
vastuuta?

Valmistuneiden ja sittemmin 
alalta pois vaihtaneiden far-
maseuttien mielipiteitä on 
tutkittu ainakin vuonna 2000 
(Merja Loponen, apteekkifar-
masian erikoistumiskoulutuk-
sen projektityö), ja tulokset 
olivat seuraavanlaisia: ”Far-

maseutin työtä ei pidetty 
haasteellisena, eikä siinä 
nähty mahdollisuutta itsensä 
kehittämiseen tai urakehityk-
seen. Alaa oli vaihdettu myös 
itsenäisemmän työn ja pää-
töksentekomahdollisuuksien 
saamiseksi.”

Opiskelijoiden apteekkityöhön 
liittyviä näkökulmia ei ole ai-
nakaan tietääkseni tutkittu ai-
kaisemmin. Tämän laadullisen 
tutkimuksen tarkoituksena 
onkin tuoda esille farmasian 
opiskelijoiden suhtautumista 
apteekkityöhön.

Menetelmät

Tämä tutkimus suoritettiin 
kyselytutkimuksena. Kysely-
lomake oli saatavilla Viikissä 
YFK:n kerhotilassa Biokeskus 
2:ssa (Viikinkaari 5) maalis-
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kuun aikana. Tutkimukseen 
pystyi vastaamaan kaikki 
farmasian opiskelijat. Kyse-
lyn vastaukset kerättiin 5.3.-
11.3.2020 väliseltä ajalta. 
Vastanneiden taustatiedoista 
kysyttiin vuosikurssi ja aikai-
sempi työkokemus apteekis-
sa. Tutkimuksessa kysyttiin 
apteekkityöhön suhtautumi-
sen lisäksi myös siitä, näkikö 
opiskelija apteekin pääasial-
lisena työpaikkanaan tulevai-
suudessa. Tutkimukseen osal-
listuminen oli vapaaehtoista, 
eikä osallistujia voitu yhdistää 

heidän vastauksiinsa. Tutki-
muksesta ei annettu palkkiota 
osallistujille.

Tulokset

Taustatiedot

Tutkimukseen osallistuneista 
opiskelijoista (n=12) kaikki 
oli työskennellyt apteekissa 
vähintään 1. harjoittelujakson 
ajan. Suurin osa vastaajista 
(67 %) oli myös työskennel-
lyt apteekissa farmaseuttina. 
Opiskelijoiden taustatiedot on 
taulukossa 1.

Kaikki opiskelijat vastasivat 
kysymykseen ”Näetkö aptee-
kin pääasiallisena työpaikka-
nasi tulevaisuudessa” kieltä-
västi (Taulukko 2.).
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Tutkimuksen avoimiin kysy-
myksiin vastattiin runsaasti. 
Opiskelijoiden vastaukset 
olivat keskenään hyvin sa-
manlaisia ja vastaukset sa-
turoituivat. Vuosikurssista 
riippumatta opiskelijat ajatte-
livat samankaltaisesti apteek-
kityöhön liittyvissä asioissa.

Apteekissa ärsyttävät asiat

Tutkimuksessa kysyttiin 
opiskelijoilta asioita, jotka 
ärsyttävät apteekkityössä. 
Vastaukset on koottu tauluk-
koon 3. Vastaukset liittyivät 
apteekkityötä sääteleviin 
viranomaismääräyksiin, työn 
yksitoikkoisuuteen tai arvos-
tuksen puutteeseen. Myös 
asiakaspalvelu koettiin osit-
tain negatiiviseksi. Opiskelijat 
kertoivat huonosta johtami-
sesta apteekissa, kehnoista 
työajoista ja lyhyistä tauoista. 
Myös myyminen koettiin ikä-
väksi asiaksi apteekkityössä.
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Apteekissa innostavat asiat

Opiskelijat kertoivat useista 
eri asioita, mitkä innostavat 
heitä apteekkityössä. Opiske-
lijoiden vastaukset on kerätty 
taulukkoon 4. Osa asioista on 
samoja kuin ärsyttävät asiat, 
mutta positiiviseen valoon 
käännettynä, esimerkiksi 
asiakaspalvelu ja joustavat 
työajat. Moni opiskelija koki 
asiakkaiden auttamisen in-
nostavaksi asiaksi apteekissa. 

Myös lääkeneuvonta oli po-
sitiivista, ja potilaan hoidon 
onnistumiseen vaikuttaminen 
koettiin mukavaksi.

Kehitysideat 
apteekkityölle

Kaikista avoimista kysymyk-
sistä eniten vastauksia saivat 
apteekkityön kehitysideat. 
Vastaukset löytyvät taulu-
kosta 5. Monet opiskelijat 
halusivat saada lisää vastuuta 
farmaseuteille ja lisää pää-
tösvaltaa asiakasta koskeviin 
asioihin. Apteekki haluttiin 
liittää tiiviimmin osaksi muuta 
terveydenhuoltoa. Pitkäjän-
teinen yhteistyö asiakkaiden 
kanssa esimerkiksi seuraa-
malla lääkitystä ja vointia 
koettiin hyväksi kehitysideak-
si.

LHA- ja LHKA-palveluita 
haluttiin kehittää ja niiden 
tietoisuutta lisätä. Kehitysi-
deoihin liittyi myös parempi 
johtamiskoulutus esimiehille 
sekä parempi tuki työnteki-
jöille. Eräs opiskelija vasta-
si, että: ”Asiakas ei aina ole 
oikeassa ja työntekijällä pitää 
olla mahdollisuus saada tukea 
työnantajaltaan konfliktitilan-
teissa.”
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Pohdintaa

Tutkimuksen tulokset an-
tavat kattavan katsauksen 
opiskelijoiden ajatuksista 
liittyen apteekkityöhön. Vas-
taavanlaista tutkimusta ei 
Suomessa tutkijan tietojen 
mukaan ole tehty. Opiske-
lijat pystyivät vastaamaan 
anonyymisti, joten vaikeista-
kin asioista oli helppo kirjoit-
taa rehellisesti paperille.
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Tutkimuksen tulosten mukaan 
kukaan opiskelijoista ei näh-
nyt apteekkia pääasiallisen 
työpaikkanaan tulevaisuudes-
sa. Tämä tulos on huolestut-
tava, sillä apteekit kärsivät jo 
nyt työntekijäpulasta ja opis-
kelijoiden saaminen apteek-
kiin töihin vaikuttaisi olevan 
vaikeaa. Toisaalta opiskelijat 
antoivat runsaasti myös po-
sitiivista palautetta apteek-
kityöstä ja kehitysideoita oli 
paljon. Kehitysideoista moni 
olisi hyvin toteuttamiskelpoi-
sia, ja ne ohjaisivat farma-
sisteja tärkeämmäksi osaksi 
terveydenhuoltoa.

Tutkimuksen tulosten luo-
tettavuutta lisää se, että 
vastaajista suurin osa (n=8) 
oli työskennellyt apteekissa 
farmaseuttina, eli he tietä-
vät omasta kokemuksestaan, 
millaista apteekissa on työs-
kennellä itsenäisesti ja am-
mattilaisena.

Tutkimuksessa on joitakin 
heikkouksia. Kyselyn vastan-
neiden määrää oletetusti ra-
joitti koronaviruksen aiheut-
tamat liikkumisrajoitukset 
Viikissä, ja siksi osa vastauk-
sista jouduttiin hylkäämään. 
Osa vastauksista jouduttiin 
myös sensuroimaan, sillä ne 
eivät liittyneet tutkimusaihee-
seen.

Johtopäätökset

Opiskelijat näkevät apteekeis-
sa monia negatiivisia asioita, 
eikä kukaan vastanneista 
nähnyt apteekkia pääasiallise-
na työpaikkanaan tulevaisuu-
dessa. Vastauksissa saatiin 
tosin monia kehitysideoita, 
jotka lisäisivät apteekkityön 
houkuttelevuutta opiskelijoi-
den keskuudessa. Kehitysi-
deoissa tuli esiin esimerkiksi 
lisää vastuuta farmaseuteille 
ja apteekin liittäminen tiiviim-
min osaksi muuta terveyden-
huoltoa.

Tutkimuksen toteuttanut 
farmaseutti Aleksi Westerholm 
opiskelee proviisorikurssinsa 
1. vuotta ja tekee syventävät 
opintonsa sosiaalifarmasian 
oppiaineesta Helsingissä. Hän on 
myös entinen MDS:n 
päätoimittaja. 
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Mitä opiskelijoille kuuluu 
koronan aikana? 
Toimitus kysyi YFK:n jäsenistöltä kuvia ja kuulumisia siitä, 
kuinka aika eristyksissä on sujunut. Moni oli löytänyt tiensä 
luontoon ja ulkoilemaan, mistä on varmasti vain hyötyä ter-
veydelle, mutta joillekin tilanne on aiheuttanut myös huolta. 
Seuraavilla sivuilla toimitukselle lähetettyjä tunnelmia, suu-
ret kiitokset kaikille osallistuneille.

Bongaa kuvasta lintuKaranteenipäiväkirjat

eli yhden nimettömän farmasian 
opiskelijan tunnelmia muutamien 
viime viikkojen ajalta. 

”Harvoin muistan asiakkaiden murheita. Milloin ne murehtivat 
asemalla pyörivistä ja rettelöivistä nuorisoporukoista, jotka 
kehtaavat heitellä pulloja ja tupakan tumppeja ympäriinsä, 
milloin vartijoiden taluttamista huonokuntoisista narkomaa-
neista. Milloin siitä, kun koiranomistajat eivät osaa pitää koi-
riaan kurissa ja siitä, etten tiedä mistä lähin pankkiautomaatti 
löytyy. Milloin siitä, että Kiinassa pyörii ’’tappajavirus’’, joka 
leviää pian tänne Suomeenkin. Rouvashenkilö osti käsidesiä. 
Hymähdin. Vai että tappajavirus Kiinassa. Googlasin tammi-
kuisena iltana ’’ korona kiina’’. Tartuntoja oli tuolloin Kiinassa 
vain kymmeniä. Hymähdin uudestaan. Vai että tappajavirus 
Kiinassa.”



20

Lemmikeiden kanssa 
voi muodostaa uusia 
viha-rakkaus suhteita 
kun nyt ollaan kotona 
kokoajan kahdestaan. 

”Istun nyt neljättä viikkoa neljän 
seinän sisällä. Tai no on niitä oi-
keasti enemmän, laskutavasta riip-
puen. Kulmia tässä asunnossa 16. 
Ja laattoja 232. Yksi ihminen ja 
yksi kuoleva ruukkukaktus. Kuvi-
tella, etten saa pidettyä edes yhtä 
samperin kaktustakaan elossa.”

Ulkoilla voi myös pikku porukalla, 
kunhan muistaa pitää riittävää
välimatkaa muihin. 

”Sipsipusseja mennyt 6, suklaa-
levyjä en edes uskaltanut laskea. 
Tänään meni kaksi. Siivottuja 
kaappeja 0, kudottuja sukkia 0, 
jumpattuja kotijumppia 0. Face-
Time-puheluita 12. Netflix-sarjoja 
kokonaiset kolme, joissa kaikissa 
yli 15 jaksoa. Ostettuja käsidese-
jä 0. Myytyjä käsidesejä varmaan 
toista sataa. Jumppavideot 
Instagramissa ahdistavat ja koro-
nameemit eivät enää jaksa naurat-
taa.” 
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Ulkoilla voi myös pikku porukalla, 
kunhan muistaa pitää riittävää
välimatkaa muihin. 

Ruuanlaittoon ehtii panostaa 
ihan eri tavalla kuin yleensä

”Lopetin koronauutisten päivit-
täisen lukemisen kaksi viikkoa 
sitten. Kuulemma Uusimaa meni 
kiinni. Ihmiset soittavat parvek-
keilla välillä Sandstormia. Alepas-
sa riskiryhmäläisille on varattu 
aamuisin kello 7.00-8.00. Kauhea 
ikävä äitiä. Ja kavereita. Naapurin 
mummo istuu ikkunansa ääressä 
ihmettelemässä maailman menoa, 
samalla tavalla kuin ennen koro-
naa.”

Nuotiolla valmistetusta ruuasta 
tulee aina hyvää, fakta. 

”Kaveriani haukuttiin lapsentap-
pajaksi, kun ei myynyt tulehdus-
kipulääkkeitä sallittua määrää 
enempää. Yhden kanssa tappelin 
siitä, etten ehdi desinfioimaan 
kassan pöytää jokaisen asiakkaan 
välissä. Toinen tuli suusuoja kau-
lalla roikkuen. Yksi uhkasi soittaa 
poliisit, koska apteekissa oli 4 asi-
akasta kuuden työntekijän lisäksi. 
Menen nykyään nukkumaan mel-
kein siihen aikaan kuin normaa-
listi heräisin. En pääse katsomaan 
vaariani, jolla on syöpä.”
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Onneksi kukaan ei kiellä 
pääsiäisenvieton tärkeintä 
tekijää, suklaamunia. 

”Apteekkiin tuli pleksit. 
Aqualan L:n iso pullo ei mah-
du pleksin luukusta ja joudun 
ottamaan sen pleksin sivusta. 
Yksi ihmetteli käsihanskoja. Ei 
meillä kuulemma ennen niitä 
ole käsissä ollut. Haaveilen la-
pusta, jossa lukee: ’’Käsidesit 
ja suusuojat loppu’’. Joudun 
tyytymään sen toistamiseen 
joka toiselle.”

Yöllä yksin lenkkeillessä ei 
ainakaan voi saada tartuntaa 
tai levittää sitä. 

”Nautin hirveästi Tiktok-videoi-
den katsomisesta, vaikka lupasin 
etten koskaan lataisi koko sovel-
lusta. Kauhean taitavia ihmiset 
ovat. Ja outoja. Jodelin uudel-
leenlataaminen oli virhe. SyFan 
moodle-tenttiin on enää kolme 
viikkoa aikaa. Näen painajaisia 
zombeista ja armeijan miehittä-
mistä kaduista.”

”Selasin tänään viimevuoden 
vappukuvia. HYY ehdotti etävap-
pua. En muista enää millaista 
aika oli ennen koronaa.”

Enää ei ole tekosyitä jättää ikkunoita 
pesemättä. 

Aika verestää vanhoja taitoja
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Enää ei ole tekosyitä jättää ikkunoita 
pesemättä. 

Kotitontun vinkkejä korona-
ajalle: 

- käy kirjahylly läpi ja lue ne 
kirjat joihin ei ole vielä koskettu
- elvytä vanha taideharrastus tai 
aloita uusi, siinä saa aikaa (ja 
rahaa) kulumaan huomaamatta
- vielä ehtii päästä kesäkuntoon 
ja nyt on ainakin aikaa, netti on 
täynnä kotitreenivinkkejä
- kertaa SyFaa, se tuntuu olevan 
kaikkien alan ihmisten ikuisuus-
tavoite. 
- vaihda asunnon järjestystä, 
sen jälkeen tuntuu ihan eri 
paikalta
- käy vaatekaapit läpi ja vie 
kierrätykseen kaikki mitä et 
varmasti käytä tulevaisuudessa. 
- edellisen voi toistaa kaiken 
irtaimiston kohdalla
- ota aikaa itselle, opettele 
joogaamaan, meditoimaan, tai 
mitä näitä nyt on. Tekee hyvää 
psyykelle. Vissiin. Tai jotain
- ota yhteyttä vanhoihin kaverei-
hin, tätä parempaa tekosyytä et 
tule saamaan kysyäksesi ’mitä 
kuuluu’
- vietä valinnaisen lemmikki-
eläimen kanssa aikaa ja hoida 
hänet näyttelykuntoon, saa aina-
kin sitten kivoja kuvia ja eläimet 
tykkää seurasta
- kertaa kieltenopintoja, harva 
voi väittää että esimerkiksi 
kouluruotsin taidoissa ei olisi 
parannettavaa
- ruutuaika ei ole enää käsite, 
jos netin ihmemaassa löytyy 
tekemistä niin siitä vaan, pidä 
vain huolta selän terveydestä

Aika verestää vanhoja taitoja
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Apteekkarin palsta

De brevitate vitae – 
elämän lyhykäisyydestä

YFK:n viimeisimmissä vuosi-
juhlissa tänä keväänä, kuten 
viime vuosina yleensäkin on 
tavattu tehdä, lauloimme 
vanhaa ylioppilaslaulua, joka 
yleisemmin tunnetaan sen 
ensimmäisistä sanoista ”gau-
deamus igitur”, jotka suomek-
si merkitsevät ”iloitkaamme 
siis”. Kyseisten juhlien in-
noittamana lupauduin MDS:n 
päätoimittajalle kirjoittamaan 
tarinan tästä itselleni tärkeäs-
tä laulusta. 

Valitettavasti elämän lyhykäi-
syys on viime viikkojen aika-
na näyttäytynyt meille kaikille 
paljon konkreettisemmin 
Covid-19 viruksen muodossa 
kuin tässä ylioppilaslaulussa, 
ja tätä kirjoittaessani tämän 
muistutuksen kokonaislaajuus 
on vielä arvailujen varassa, 
kuin myös sen aiheuttamat 
haasteet työssämme. Tämä 
kaikki lyhensi käytettävissä 
olevaa aikaa asiaan riittäväm-
min perehtymään. 

Ensinnäkin mainittakoon, 
että laulun nimi ”De brevitate 
vitae” on myös filosofi Lucius 
Annaeus Senecan (n. 4 eKr - 
65 jKr), noin vuonna 49 jKr 
kirjoittaman, moraalia käsit-
televän, kirjoitelman nimi. 
Tässä kirjoitelmassa käsitel-
lään mm. sitä, että parasta 
ajan käyttöä on eläminen het-
kessä, tai oikein käytetty elä-
mä on kyllin pitkä. Nämä aja-
tukset kuvaavat hyvin hänen 
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ajatusmaailmaansa. Senecalla 
oli ilo toimia Nero Claudius 
Caesar Augustus Germanicuk-
sen lyhyemmin keisari Neron 
opettajana. Tämä opetussuh-
de päättyi kyllä surullisesti 
oppilaan painostettua opetta-
jansa itsemurhaan. Senecan 
tuotanto on lukemisen ar-
voista ratki. Nimestään huo-
limatta, mainitulla teoksella 
ei ole muuta yhteistä tarinani 
aiheena olevan laulun kanssa. 
kuin juuri nimi

Laulun varhaisimpana aihio-
na pidetään vuodelta 1267 
tai 1287 olevaa käsikirjoitus-
ta, joka on sijainnut Pariisin 
Bibliothèque nationale de 
Francen kokoelmissa. Joissa-
kin lähteissä mainitaan myös 
englantilaiset käsikirjoitukset 
samoilta ajoilta. Suomeen 
laulu päätyi kuitenkin Sak-
san kautta, sillä Suomessakin 
yleisimmin esiintyvä muoto 
”De brevitate vitae” ilmestyi 
ensimmäisen kerran pappis-
mies Christian Wilhelm Kind-
lebenin (1748–1785) vuonna 
1781 toimittamassa laulukir-
jassa ”Studentenlieder: Aus 
der hinterlassenen Papieren 
eines unglücklichen Philoso-
phen Florido genannt”. Mai-
nittakoon, että Florido oli Ch. 
W. Kindlebenin nimimerkki. 
Tuo teos lienee ensimmäinen 
painotuote, johon oli koottu 

siihenastista opiskelijain lau-
luperinnettä.

Vanhimmassa minulla olevas-
sa ainejärjestömme laulukir-
jassa vuodelta 1945, on nämä 
samaiset seitsemän säkeis-
töä, jotka Kindleben julkaisi. 
Maailmanlaajuisesti säkeis-
töjä on laadittu myöhemmin 
runsaasti. Kaikissa käsissäni 
olevissa suomalaisissa laulu-
kirjoissa, esiintyvät ainakin 
nämä seitsemän säkeistöä ja 
niissä aion tässä kirjoitelmas-
sa pitäytyä.

Laulukirja vuodelta 1945
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Vanhemmista käytetyistä 
sävelistä meillä ei ole tietoa 
säilynyt. Nykyisin Suomessa 
käytettävä sävelmä on ilmei-
simmin peräisin 1700-luvun 
alkupuolelta, jolloin De bre-
vitate vitae lienee kirjoitettu 
kolmen ensimmäisen sä-
keistön osalta. Laulusta on 
1700-luvun puolivälissä ollut 
liikkeellä useita versioita. Kol-
me ensimmäistä säkeistöä on 
lähellä nykymuotoa ollut ole-
massa muun muassa vapaa-
herra Albrecht Ernst Friedrich 
von Crailsheimilta peräisin 
olevassa käsikirjoituksessa, 
jota säilytetään Berliinissä. 
Kielissä ja Jenassa 1740-lu-
vulla opiskelleelta Reyheriltä 
on jäänyt jäljelle versio, jossa 
ovat myös nykyinen neljäs ja 
viides säkeistö. 

Seitsemännen säkeistön ta-
paamme ensimmäisen kerran 
Jenan yliopistossa säilyneessä 
dokumentissa vuodelta 1776. 
Seitsemän säkeistöä nyky-
muodossaan ovat siis peräisin 
vuodelta 1781. Kindlebenin 
omasta kynästä lienee peräi-
sin kuudes säkeistö, joka ylis-
tää valtiota ja sen hallitsijaa. 
Muita säkeistöjä hän on myös 
toimittanut ja yhtenäistänyt. 
Näin on syntynyt kokonai-
suus, jossa ensimmäiset kol-
me säkeistöä kertovat elämän 
lyhyydestä, seuraavat kolme 
ylistävät yliopistoa, naisia ja 
valtiota ja viimeinen puoles-
taan keskittyy surun ja vihan 
karkottamiseen toveruuden 
keskuudesta.
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Sananen lauluun Suomessa 
liittyvästä tapakulttuurista
 
Useimmiten laulusta kuulee 
ylioppilasjuhlissa laulettavat 
ensimmäisen ja neljännen sä-
keistön. Akateemisissa pöytä-
juhlissa myös viides ja seit-
semäs ovat tavallisia, kuudes 
on puolestaan jossain määrin 
harvinaisempi, mutta arvok-
kaammissa juhlissa sekin on 
mukana. Toista ja kolmatta 
säkeistöä lauletaan valitetta-
van harvoin. Tapana on, että 
neljännessä säkeistössä (Vi-
vat academia) siis yliopiston 
professorit, usein myös muut 
virkasuhteessa yliopistoon 
olevat saavat istua, viiden-
nessä (Vivat omnes virgines) 
puolestaan kaikki naisoletetut 
juhlijat ja kuudennessa sä-
keistössä (Vivat et res publi-
ca) taas valtiovallan edusta-
jat – tasavallan presidentti, 
ministerit ja kansanedustajat 
istuvat.

Oma lukunsa on seitsemäs 
säkeistö (Pereat tristitia), 
joka on omistettu manauksille 
surullisuutta, vihaa, eripuraa 
ja sielunvihollista vastaan. 
Viimeisessä säkeessä (atque 
irrisores) on tapana kilisyttää 
lasia riivaajien karkottamisek-
si juhlamieltä häiritsemästä. 
Tämä tapa on kyllä keskiai-
kaista perua, jolloin 

”sielunvihollisen” vaikutusta 
yritettiin torjua muun muassa 
kyseisellä keinolla. 

Latinan ääntämisestä ja sen 
kuvaamisen toivottomuudesta

Latinan ääntäminen koko 
kielen historian ajalta vaati-
si oman kirjasarjansa. Kukin 
lukija, joka on tähän asti 
jaksanut lukea kirjoitelmaani, 
voi perehtyä asiaan muista 
lähteistä. Koska aiheenani 
on keskiaikainen laulu, ään-
tämisvaihtoehtoja, tavujen 
pituuksia ja sanan painojen 
osumista milloin millekin ta-
vulle on toivotonta esittää. 

Siispä lopputulemana seu-
raavalla sivulla on taulukko, 
jossa kaikki seitsemän sä-
keistöä ovat ensin latinaksi 
siinä muodossa, kun ne YFK:n 
vanhoissa laulukirjoissa on 
esitetty Kindlebenin perintöä 
kunnioittaen, sitten seuraa 
jo nyt kirjoittajaa ahdistava 
”brutaalifoneettinen” yritys 
avustaa latinaan perehtymät-
tömiä selviytymään laulun 
laulamisesta ja lopuksi kirjoit-
tajan omien vaatimattomien 
taitojen pohjalta väännetty 
suomennos, joka tarkoituk-
sella on laulukelvoton, koska 
tämä laulu pitää laulaa
latinaksi; 
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onhan se vanhin tunnettu 
opiskelijalaulu ainakin Euroo-
passa!

Manu Eeva

Apteekkari, proviisori, FaT
Porin 12. Toejoen apteekki

latina ”brutaalifoneettinen suomennos

1. :,:Gaudeamus igitur iuve-
nes dum sumus :,:
post iucundam iuventutem,
post molestam 
senectutem ,
:,: nos habebit humus :,:

Gaudeaamus iigitur,
juuvenes dum suumus.
Post jukundam 
juventuutem,
post molestam 
senektuutem,
noos habeebit huumus.

Iloitkaamme koska siis olem-
me nuoria. 
Jälkeen iloisen nuoruuden, 
vaivalloisen vanhuuden,
mullaksi me muutumme.

2. :,: Ubi sunt qui ante nos In 
mundo fuere? :,:
vadite ad superos,
transite ad inferos,
:,: Ubi iam fuere:,:

Uubi sunt kvii ante noos in 
mundoo fuere?
Vaadite ad suuperoos,
transitee ad inferoos,
Ubi jam fuueere

Missä lienevät ne, jotka en-
nen meitä (maailmassa) ovat 
olleet? 
Ylös käyneet taivaisiin, alas 
menneet manalaan, 
Missä lienevätkään.

3. :,: Vita nostra brevis est, 
brevi finietur :,:
venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
:,: nemini parcetur :,:

Viita nostra breevis est,
breevi fiinieetur.
Veenit mors velositer,
rapit nos atrositeer,
Neemiinii parsetuur.

Elämämme lyhyt on, äkisti se 
loppuu. 
Kuolo saapuu nopeasti, 
kaappaa meidät julmasti, 
säästämättä ketään.

4. :,: Vivat academia, vivant 
professores! :,:
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
:,: semper sint in flore :,:

Vivat akadeemia!
Vivant professoores!
Vivat membrum kvoodlibet,
Vivant membra kveelibet,
Semper sint in floore.

Eläköön akatemiamme, kuin 
myös professorimme! 
Eläköön myös järjestömme 
sekä kaikki jäsenemme! 
Kukoistakoot aina!

5. :,: Vivant omnes virgines, 
faciles, formosae! :,:
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
:,: bonae, laboriosae :,:

Viivant omnees virginees,
faasiles, formosee.
Vivant et muuliieres,
Teneree amaabilees,
boonee laaborioosee.

Eläkööt kaikki neitoset, helpot 
sekä suloiset! 
Eläkööt myös eukkoset, 
lempeät ja rakastettavat, 
hyvät uutteratkin.

6. :,: Vivat et res publica et 
qui illam regit. :,:
vivat nostra civitas
maecenatum caritas
:,: quae nos hic protegit:,:

Viivat et rees publika et qvi 
illam reegit.
Vivat nosta siivitaas,
Meesenaatum kaaritaas, 
kvee noos hiik proteegit

Eläköön myös tasavalta, ja 
sitä hallitsevat! 
Eläköön yhteiskuntamme, 
mesenaattein laupeus, 
joka meitä täällä suojelee.

7. :,: Pereat tristitia, pereant 
osores :,:
pereat diabolus,
quivis antiburschius,
:,: Atque irrisores :,:

Pereat tristiitia, peereant 
osoorees.
Peereat diaabolus, kviivis 
antiburschius,
atkve iirrisoorees.

Hävitköön ikävyys, kuin myös 
kaikki vihaajat. 
Hävitköön pirulainen, kuin 
myös antikollegiaalisuus, 
sekä kiusaajatkin.
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Kopon palsta

Ensimmäinen kirjoittamani 
kopopalsta oli mielipidekirjoi-
tus, mutta tällä kertaa haluai-
sin kirjoittaa vapaammin, ja 
kertoa teille lukijoille kopo-
vuoteni ensimmäisestä edun-
valvonnallisesta projektista. 
En ole tätä kirjoittaessani 
nähnyt muita tekstejä, mutta 
oletan koronaviruksen vilah-
tavan muutamassakin kirjoi-
tuksessa. Vaikka oma kirjoi-
tukseni ei koskekaan kyseistä 
virusta, emme pääse koronaa 
täysin pakoon, sillä haluan 
kertoa teille Infokeskus Koro-
nan remontista. 

Infokeskus Koronan on tarkoi-
tus mennä remonttiin kesä-
kuun 2020 alussa ja raken-
nuksen uudistamisesta on 
käyty paljon keskustelua niin 
opiskelijoiden, opetushenki-
lökunnan ja remontista vas-
taavien tahojen kesken. En 
ollut viime syksyllä opiskelun 
alkaessa rehellisesti erityisen 

kiinnostunut aiheesta enkä 
osannut nähdä, että kyseessä 
on hyvinkin paljon opiskelijoi-
den edunvalvontaa koskeva 
asia.

Vasta syssymmällä kuulin, 
että rakennuksen suuret 
luentosalit aiotaan purkaa ja 
tilalle rakentaa avoin oppimis-
tori, ja tästä sisäinen koponi 
kiehahti. Jos jotain kiinnostaa 
tarkemmin miksi ihmeessä 
reaktio tähän oli negatiivinen, 
niin kannanotto aiheesta on 
luettavissa YFK:n nettisivuilla. 
Tiivistettynä tähänkin: opis-
kelijoiden toive on ollut saada 
Viikin kampukselle enemmän 
hiljaisia opiskelutiloja ja suur-

Opiskelijoiden 
edunvalvojana

Viikin kampuksen maamerkin Infokeskus Koronan remontti on tarkoi-
tus aloittaa kesällä 2020. Raide-Jokerin valmistuessa tästä saattaa tulla 
myös vilkas julkisen liikenteen risteys raidetien ja Lahdenväylän välissä.
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ten vuosikurssien koulutus-
ohjelmilla (kuten farmaseutin 
koulutusohjelma) on kasvava 
tarve suurille luentosaleille. 

Viikin kaikkien tiedekunta-
järjestöjen yhteinen kannan-
otto aiheesta on luettavissa 
osoitteessa 

http://www.yfk.fi/?q=uutiset/
infokeskus-koronan-suuret
-luentosalit-säilytettävä

Tiedonkulku remontista vas-
taavan rakennustoimikunnan 
ja opiskelijoiden välillä oli 

takkuavaa. Välillä olimme 
YFK:n hallituksessa siinä kä-
sityksessä, että luentosaleista 
toinen aiotaan säilyttää, ja 
jossain vaiheessa luulimme 
tilaan tulevan erilaisia liiku-
teltavia lasiseiniä, joilla tilaa 
voidaan rajata. Vasta tammi-
kuun aikana alettiin havahtua 
todellisuuteen, että hank-
keelle haetaan rakennuslupaa 
maaliskuun alussa, ja tämän 
jälkeen pohjaratkaisuun 
vaikuttaminen kävisi hyvin 
hankalaksi. 
Otin yhteyttä Viikin kampuk-
sella toimiviin muihin tiede-
kuntajärjestöihin ja kirjoitin 

Viikin kampuksen maamerkin Infokeskus Koronan remontti on tarkoi-
tus aloittaa kesällä 2020. Raide-Jokerin valmistuessa tästä saattaa tulla 
myös vilkas julkisen liikenteen risteys raidetien ja Lahdenväylän välissä.
 



32

yhdessä koulutuspoliittisen 
valiokunnan kanssa kan-
nanoton, jonka kaikki Viikin 
kampuksen tiedekuntajärjes-
töt allekirjoittivat. Tällaisella 
eleellä toivottiin reaktiota, 
koska kannanotto edusti 
käytännössä kaikkia Viikin 
opiskelijoita. Olimme löytä-
neet myös opetushenkilökun-
nan kanssa yhteisen linjan 
asiasta, ja Viikin kampuksen 
opetuksen varadekaanit olivat 
osoittaneet oman kannan-
ottonsa Helsingin yliopiston 
rehtoraatille. Avoin ja toimiva 
keskusteluyhteys oman tiede-
kuntamme opetuksesta vas-
taavan varadekaanin kanssa 
oli hyvin tärkeä yhteisten ta-
voitteiden määrittelemiseksi.  

Kannanoton julkaisun jälkeen 
yliopiston ja tilojen johto tart-
tui prosessin korjaamiseen 
ja perusti työryhmän, jonka 
ideana oli osallistaa opiske-
lijoita ja opettajia remont-
tisuunnitelman käsittelyyn. 
Työryhmässä meitä opiske-
lijoita oli kaksi ja saimme 
tuoda opiskelijoiden äänen 
kuuluviin ja esittää suunni-
telmasta vastaavalle arkki-
tehdille kysymyksiä. Tärkein 
tavoitteemme oli varmistaa, 
että Infokeskuksessa olisi yhä 
remontin jälkeen tila, jota 
voitaisiin käyttää suurena 
luentosalina.

Loppuen lopuksi pohjarat-
kaisusta saatiin eri osapuo-
lia tyydyttävä. Oppimistorin 
akustiikasta luvattiin huoleh-
tia ja tila olisi yhä käytettä-
vissä suurena luentosalina, 
johon tulee mahtumaan jopa 
enemmän ihmisiä, kun aiem-
piin luentosaleihin yhteensä.

On mahdotonta sanoa mil-
lainen pohjasta olisi tullut, 
jos opiskelijat ja opetushen-
kilökunta eivät olisi pitäneet 
ääntä tarpeistaan, mutta näin 
ensimmäisen vuoden edun-
valvontatehtävissä oli hienoa 
huomata, että opiskelijoiden 
äänellä on merkitystä. On 
myös ollut tämän kevään 
aikana ilo huomata, että vai-
kuttamisen mahdollisuuksia 
yliopistolla on paljon, eikä 
mukaan lähteminen vaadi 
vuosien kokemusta ja aihetta 
tukevia opintoja. 

Hyvää loppukevättä kaikille, 
muistetaan pitää riittävästi 
etäisyyttä.

Aukusti Alanko

YFK:n koulutuspoliittisen valio-
kunnan puheenjohtaja 



33

Ai kun mahtavaa, kevät tuli, 
lumi suli, vappu lähestyy 
juhlineen ja kohta päästään 
viettämään kesälomaa neto-
ten kasapäin rahaa, totta kai 
normaaliin tasoon suhteutet-
tuna. Kaikki ne kesän festarit 
ja eeppiset mökkireissut ka-
verien kanssa ovat jo tunnil-
leen suunniteltu ja odottavat 
pääsyään uusien megalomaa-
nisten muistojen arkistoon 
aivokalvoilleni, tai missä 
hyvänsä ne sitten kulloinkin 
sijaitsevatkaan. 

Ex tempore pussikal…*köh* 
piknikit meren rannalla, puis-
toissa, taikka missä sitten 
mieleni vain tekee, ovat jo 
aivan kulman takana. Vapaus 
kihelmöi jo hyppysissäni ja 
avaimet ovat miltei käsissäni. 
Vain pari deadlinea loppuun 
vietäväksi ja se on siinä. 

Tai sitten ei, kun kunnon ilon-
pilaaja oletkin. 

Tulit luoksemme täysin pyy-
tämättä, kuuluvasti ääntäsi 

korottaen. Kävit tekemässä 
samaa muuallakin päin maa-
ilmaa vähän ennen meitä. 
Rakensit muureja välillemme. 
Kaadoit lukuisat suunnitel-
mat. Veit vielä useammat 
mahdollisuudet. Teit elämästä 
tylsempää kuin Sirin kanssa 
keskustelemisesta. Ja kaik-
ki vielä kirjoittelevat juttuja 
sinusta, olet maailman kes-
kipiste. Aika kuninkaallinen 
kohtelu suhteutettuna siihen, 
mitä olet saanut aikaan. Moni 
jopa maksaisi moisesta julki-
suudesta. 

Ja kaikki meni pieleen vuok-
sesi, koronavirus.

Ilonpilaaja
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Vedän takaisin yhden jutun; 
sentään lehtijutut ei ole kovin 
mairittelevia koronasta, joten 
se siitä kuninkaan statukses-
ta. Tuli tuosta jokunen hyvä 
meemikin pitkin internetiä, 
joita selata ja joille naureskel-
la näin, kun ei paljon muuta 
parempaakaan ole. Alkaa 
niistä toisaalta vähitellen läh-
temään maku. Onneksi se on 
pian ohi. 

Kai se pian on ohi.

Onko se?

Korona väistämättä vei oi-
keastaan kaiken, mitä enää 
voisi tehdä, lukuun ottamatta 
tietty opiskeluita. Kyllähän se 
kandi oikein hyvin valmistuu 
nyt kun ei ole muutakaan 
häiritsemässä. Ainahan työt 
ollaan ensinnä tehty ja sitten 
huviteltu. Tälläkin hetkellä 
vain pidän taukoa. Kerrytän 
inspiraatiota ja ”sitä tuoretta 
näkemystä” aiheeseen. Pari 
peliä on tullut lisättyä omaan 
kirjastoon ja Netflix on kat-
sottu läpi.

Tuntuu tehokkaalta ja aikaan-
saavalta.

Tosiasiassa kyllä tässä vähän 
kaipaamaan jää kaikkea mitä 
arki toi tullessaan, vaikka 
aina rutiineja olen tavallaan 

vältellyt. Lukemattomat viete-
tyt tunnit ja juodut kahvikup-
poset YFKin sohvilla, mah-
tavat ihmiset, kollektiivinen 
tenttistressi, Pesän huikeat 
meiningit ja kaikki muu kiva 
meitä opiskelijoita yhdistävä 
tekijä on tavallaan kateissa.

Mitä vielä? 

No kyllähän tässä vähän hin-
kuu jo luennollekin ihan fyysi-
sesti paikalle, vaikka niitäkin 
on tullut jo pieni tovi välteltyä 
niin etänä kuin luentosalifor-
maatissakin. Se kaikki oike-
astaan oli se rutiini. Ei tätä 
kaikkea vaan etänä voi tehdä.

Nyt kun kevät ja kesä meni 
lievästi sanottuna vihkoon, 
todettakoon yksi asia. Syk-
systä tulee kerta kaikkiaan 
parasta mitä voi olla, olettaen 
että koronan kurimus lakkaa 
olemasta. 

Siitä tulee kuin uusi vuosi, ju-
hannus, vappu, joulu ja kaikki 
muut yhdistettynä! Sormeni 
ovat niin ristissä asian suh-
teen, että ne muistuttavat jo 
pirunnyrkkiä. 

Nähdään syksyllä! Toivotta-
vasti.

Kalle Manninen, P-17
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