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Tervetuloa uusi vuosikurssi 
-20! Poikkeavasta alusta huo-
limatta olen varma, että te 
pärjäätte ihan yhtä hyvin kuin 
kaikki me vanhemmatkin. 

Omasta jaksamisesta kan-
nattaa pitää huolta. Monilla 
on nyt paljon uusia haasteita 
edessä, ja vaikka kaikki illat 
olisi hauska viettää ystävien 
seurassa, on välillä hyvä ot-
taa ihan omaa aikaa ja nuk-
kua riittävästi. Liian paljon 
kuulee ja näkee kaikenlaisia 
mielenterveysongelmia opis-
kelijoilla nykyään, ja siihen 
ainakin suhteellisen säännöl-
linen vuorokausirytmi olisi 
liikunnan ohella paras lääke. 
Työmäärän lisääntymisen li-
säksi epävarma tilanne omas-

sa elämässä ja koko maail-
massa lisää stressiä, vaikka 
meidän alalla työtilanne onkin 
paljon vakaampi kuin monilla 
muilla. 

Tämä ei ehkä koske kaikkia, 
mutta itse suunnittelen usein 
elämää aika pitkälle (jopa 
liian pitkälle) tulevaisuuteen. 
Usein myös miettii, miten 
valmistautua maailman muu-
tokseen, sillä se on ainakin 
varmaa, että muutoksia on 
tulossa. Ensinnäkin maailma 
muuttuu edelleen koko ajan 
teknisemmäksi ja monimut-
kaisemmaksi. Koulutuksen 
arvo kasvaa entisestään, ja 
meidän täytyy olla valmiita 
opiskelemaan lisää myös yh-
den tutkinnon saavutettuam-

Pääkirjoitus
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me. Jatkossakin tärkeimpiä 
taitoja ovat kuitenkin sellai-
set, mitä tietokone ei pysty 
helposti korvaamaan: sosiaa-
liset taidot ja empatia, val-
mius sopeutua uusiin tilantei-
siin sekä kyky oppia nopeasti 
uudet tehtävät. Näitä oppii 
nuorena erityisesti järjestö-
toiminnassa, siksi minäkin 
suosittelen sitä kaikille. 

Osallistuin juuri ennen tämän 
kirjoittamista Farmasialiiton 
Johtamiskoulutukseen, jossa 
aiheena oli työhyvinvoinnin 
johtaminen, mutta keskus-
telussa tuli esiin myös se, 
kuinka jokainen on omalta 
osaltaan vastuussa hyvin-
voinnistaan. Se ei tule usein 
ihmisillä ihan luonnostaan, 
vaan siihen kasvetaan myös 
esimerkiksi opintojen ai-
kana. Jonkin verran meille 
farmasian opiskelijoille on 

yliopistonkin puolesta tarjolla 
työkaluja siihen, kuinka pitää 
huolta omasta jaksamisesta 
mutta sitten toisella kädellä 
meitä kuitenkin työnnetään 
ulos valmistuneina mahdolli-
simman nopeasti, sillä yliopis-
ton rahoitus on siitä suuresti 
riippuvainen. 

Opintojen sujuminen tavoi-
teajassa ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnista huolehtiminen 
eivät toki kuitenkaan sulje 
toisiaan pois. Mielestäni olisi 
hyvä, jos entistä useammalla 
kurssilla löytyisi vaihtoehtoi-
sia suoritustapoja, sillä joil-
lekin onnistunut oppiminen 
vaatii ryhmätyöskentelyä, 
toinen oppii luentoja kuun-
telemalla, ja kolmas tykkää 
ottaa asioista itse selvää ja 
tuottaa tekstiä, jonka sitten 
lähettää arvioitavaksi. Tämä 
toki helposti tarkoittaisi opet-

tajille lisätöitä, ja vähen-
tyvän rahoituksen sekä 
kasvavan opiskelijamäärän 
kanssa tämä on todella 
vaikea yhtälö. 

Meillä on paljon mahdolli-
suuksia vaikuttaa näihin ja 
kaikkiin muihinkin asioihin, 
mutta se vaatii työtä. 
Meidän täytyy ottaa 
selvää asioista ja äänestää 
eri vaaleissa niitä ihmisiä, 
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joiden uskoo toimivan oikein. 
Asiat ovat kuitenkin yleen-
sä monimutkaisia eikä niitä 
lyhyellä opiskelulla voi väittää 
ymmärtävänsä. 

Erilaisten yhdistysten toimin-
taa taas voi tukea maksamal-
la jäsenmaksun, mutta usein 
varsinaiseen vaikutustyöhön 
pääsee parhaiten kiinni 
olemalla niissä aktiivinen. 
Mikään ei siis tule ilmaiseksi, 
siksi minusta tuntuu, ettei 
yksi Instagram-postaus muu-
ta mitään, vaan vaaditaan 
konkreettisia tekoja. Some on 
hyvä paikka mainostaa, 
mutta siihen se sitten jääkin. 

Mutta sitten toisaalta meidän 
kaikkien on syytä muistaa 
antaa itselleen aikaa myös 
nauttia siitä mitä on. Asiat 
ovat isossa mittakaavassa nyt 
paremmin kuin koskaan, ja 
meillä on suuremmat mahdol-
lisuudet toteuttaa itseämme 
kuin yhdelläkään aiemmalla 
sukupolvella. Nautitaan tu-
levasta syksystä, sekin tulee 
vastaan vain kerran elämäs-
sä. 

Päätoimittaja

Joonatan Haapalainen 
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Ja Instagramista puheen 
ollen, käykää seuraamassa 
YFK:n uutta Instagram-tiliä 
@mdslehti! 

MDS ilmestyy nykyään myös 
nettilehtenä, sitä pääset 
lukemaan osoitteesta 
yfk.fi/julkaisut. Samalla voi 
tutustua YFK:n uusiin netti-
sivuihin! 
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Erilainen tappiviikko 2020

Uudet farmasian opiskelijat aloittivat opin-
not orientaatioviikon merkeissä maanantaina 
24.8.2020. Tänä vuonna ei kuitenkaan ko-
koonnuttu perinteisesti Sipi Siintolan saliin 
koko joukolla ensimmäiselle aloitusluennolle, 
vaan avausviikon luennot on siirretty Zoomin 
kautta pidettäväksi. Kuitenkin kaikki haluk-
kaat ovat päässeet kampukselle kokoontu-
maan tutorryhmiensä kesken katsomaan 
avausluentoja pienellä porukalla, ja tutustu-
maan kampukseen sekä kurssikavereihin.
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Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului myös labratak-
kien sekä haalarien sovittamista, sekä mahdollisuus 
liittyä YFK:n jäseneksi. Nämä yritettiin aikatauluttaa 
tutorryhmä kerrallaan, niin että isompia ruuhkia ei syn-
tyisi ja turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Tässä 
onnistuttiin osittain, mutta esimerkiksi ATK-tilat osoit-
tautuivat ahtaaksi kokonaisille ryhmille. 

Tappi- ja alumnikapteeni Simo Hintikka oli erittäin tyytyväinen 
tappiviikon onnistumiseen. ”Koen että olosuhteet huomioon 
ottaen suoriuduimme yhdessä mallikkaasti ja edelleen pitäen 
perinteikästä farmasiakunnan yhteishenkeä yllä.”
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”Tappiviikon järjestelyiden 
puolesta oltiin yhdessä hal-
lituksen kanssa jo hyvissä 
ajoin liikkeessä, jotta pys-
tyttiin huomioimaan koronan 
takia alati muuttuva tilanne. 
Tapahtumia oli poikkeukselli-
sesti vain kolmelle päivälle ja 
vietimme ajan enimmikseen 
ulkona säiden armoilla. Pek-
ka pouta oli pienistä poikke-
uksista huolimatta pääosin 
puolellamme ja tapit pääsivät 
nauttimaan vielä syysaurin-
gon lämmöstäkin.”

”Tapahtumat menivät myös 
jännityksestä huolimatta 
hyvin ja onnistuneesti ja jopa 
yritysvieraammekin kertoivat 
nauttineensa olostaan. Suuri 
paino koko viikolla oli tieten-
kin koronan ennaltaehkäise-
misessä ja riskiryhmäläistem-
me suojelemisessa ja onneksi 
ainakin toistaiseksi olemme 
säästyneet tartunnoilta tap-
piemme keskuudessa.”



13

Perinteisestihän koko 
tappiviikko on ollut täyn-
nä ohjelmaa piknikistä 
tappisuunnistukseen ja 
lauluiltaan. Päätös paino-
tuksista ulkotapahtumiin 
ja tapahtumien vähentä-
misestä tehtiin nopealla 
aikataululla tautitilanteen 
huonontuessa.  Perintei-
nen tappipiknik järjes-
tettiin heti maanantaina 
sateisessa säässä, mutta 
suurin osa uusista opis-
kelijoista ja tutoreista 
tuli paikalle. Ilta onnistui 
lopulta mainiosti kastumi-
sesta huolimatta.

Piknikillä haastatellut tapit olivat pääosin tyytyväisiä etäluen-
tojen ja tutortapahtumisten järjestämiseen, ainakin tilantee-
seen nähden. Mieluummin suurin osa olisi toki osallistunut 
paikan päällä aloitusluennoille, mutta nämä rajoitukset 
ymmärretään hyvin. Tiedotus on kuitenkin ollut välillä epä-
selvää ja joskus se on jopa lisännyt epävarmuutta. Uusia 
opiskelijoita ei koronatilanne suuresti huoleta, ja lähes kaikki 
haastateltavat aikoivat osallistua kaikkiin järjestettäviin 
tapahtumiin, joitakin kuitenkin vielä askarrutti tappisuunnis-
tuksen jatkot Käärmeenpesällä.
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Tiistaina oli siis tappisuunnis-
tuksen vuoro. Tänä vuonna 
rasteja oltiin siirretty entistä 
lähemmäksi keskustaa, jotta 
rastien kiertoaika olisi lyhy-
empi ja jotta julkisilla tehtä-
viä matkoja voitaisiin vähen-
tää. Rasteja oli ilahduttavasti 
lähes yhtä monta kuin viime 
vuonna, ja yhteistyökumppa-
nimme olivat uskaltautuneet 
mukaan ulkotapahtumaan.
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Suunnistuksen jälkeen siirryt-
tiin Käärmeenpesälle jatko-
tapahtumaan. Sen järjestä-
mistä pohdittiin YFK:n hal-
lituksen ja tapahtumatiimin 
kesken tarkkaan, mutta lopul-
ta se päädyttiin järjestämään 
pelkille tapeille rajattuna eri-
tyisesti kahdesta syystä. 
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Suunnistuksen jälkeen suuri 
osa osallistujista olisi joka ta-
pauksessa menossa johonkin 
jatkoille, joten on kuitenkin 
parempi, että tuttu porukka 
päätyy samaan tilaan. Lisäksi 
moni uusista opiskelijoista on 
ensimmäisiä kertoja liikkeellä 
Helsingissä, joten kaikkien 
kannalta on parasta, että tu-
torit ja muut ystävät pystyvät 
olemaan tukena, jos sitä tar-
vitaan. Vielä tätä juttua kir-
joittaessa vaikuttaa siltä, että 
riskit eivät realisoituneet, eikä 
kukaan sairastunut tapah-
tumien takia. Tilannetta on 
seurattu, ja seurataan, yhä.
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Keskiviikkona järjestettiin urheilul-
lisempaan tyyliin HietsuOlympia-
laiset tapeille. Sää suosi onneksi 
tämänkin tapahtuman järjestelyis-
sä, ja ainoa ongelma olikin lähinnä 
positiivinen; osallistujia tuli enem-
män kuin odotettiin minkä takia 
lisärasteja oli keksittävä lennosta, 
jotta kukaan ei joutuisi liikaa odot-
tamaan.

Nyt jäädään jännittämään, 
miten syksyn tapahtumat 
päästään toteuttamaan. Moni 
varmasti toivoisi, että esimer-
kiksi Tappisitsit ja Savujuh-
lat päästäisiin järjestämään 
tavalla tai toisella, mutta tätä 
harkitessa on edettävä kui-
tenkin varovasti ja ihmisten 
terveys edellä. Joka tapauk-
sessa aktiiveilla on halua ja 
mahdollisuus järjestää pie-
nempiä opiskelijatapahtumia 
esimerkiksi kerhojen ja 
urheilutapahtumien merkeis-
sä, jotta YFK:n yhteisö pysyy 
aktiivisena poikkeuksellisena 
syksynäkin. 

Joka tapauksessa MDS:n 
toimitus toivottaa uudet opis-
kelijat tervetulleeksi opintojen 
pariin, ja täälläkin toivotaan, 
että uudesta vuosikurssista 
löytyy YFK-aktiiveja entiseen 
tapaan!

MDS:n Toimituskunta
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Asiasta ja sen vierestä: 
Suomen vanhimmasta farmakognostisesta 
julkaisusta ja sen tekijöistä

Kirjanpainotoiminta alkoi 
Suomessa vuonna 1642 eli 
kaksi vuotta Turun 
kymnaasin tultua ylennetyksi 
Turun akatemiaksi. Suomi sai 
täten ensimmäisen oman kir-
japainonsa, joka oli Turun 
akatemian kirjapaino. Ennen 
isonvihan kautta Suomessa 
toimi kolme kirjapainoa. 

Suomen vanhimmasta far-
makongostisesta julkaisusta 
vastasi lääketieteen pro-
fessori Elias Erik Til-Landz 
(syntyjään Tillander). Hän oli 
syntynyt Rosbergassa, Smoo-
lannissa samana vuonna kuin 
Turun akatemia eli 1640. Elias 
Til-Landz opiskeli ensin Turun 
akatemiassa vuodesta 1659 
alkaen, sitten Uppsalan yli-
opistossa ja lopuksi Leidenin 
yliopistossa, josta hän väitteli 
lääketieteen tohtoriksi vuon-
na 1670. Hän toimi lääke-
tieteen professorina Turun 
akatemiassa 1670–1693 
toimien kahdesti myös akate-
mian rehtorina. Muun ohella 
Til-Landz 

Apteekkarin palsta

perusti Turkuun Suomen en-
simmäisen kasvitieteellisen 
puutarhan. Hänen tieteelli-
seen tuotantoonsa kuuluivat 
lääketieteen väitöskirjojen 
lisäksi ensimmäinen Suomes-
sa laadittu kasviluettelo Turun 
ympäristön kasveista nimel-
tään Catalogus plantarum, 
tam in excultis, quam incultis 
locis prope Aboam superiore 
aestati nasci observatarum., 
In gratiam Philo-Botanico-
rum concinnatus (1673). 
Teoksen toinen, 10 vuotta 
myöhemmin julkaistu pai-
nos, oli lyhyesti nimeltään 

Turun akatemia J.J.Reinbergin litografiassa
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Catalogus plantarum quae prope 
Aboam tam in excultis qvam incul-
tis locis huc usque inventae sunt in 
gratiam Philo-Botanicorum auctior 
editus accessere praeterea usita-
tiora Svecica atq. Finnonica nomi-
na, cum brevi virtutum recensiore 
collecat. Siinä esitellään kasveista 
latinankielisten nimien lisäksi myös 
ruotsin- ja suomenkielisiä nimiä, 
osasta myös niiden kasvupaikka ja 
ominaisuuksia. Kasvien nimet anta-
vat vasta viitteitä tulevasta kasvien 
nimeämisjärjestelmästä, jonka Carl 
von Linné seuraavalla vuosisadalla 
laittoi alulle. 

Til-Landzin kirjoissa käytetty 
kasvinimistö oli hyvinkin ar-
kaaista ja periytyy jo antiikin 
maailmasta. Tuohon aikaan 
oli vielä yleisesti hyväksytty 
ajatus, että kasvien nimet 
ovat peräisin Raamatun 
Adamilta paratiisista. 
Siksi nimien uudistaminen 
olisi sotinut kirkkoa ja us-
kontoa vastaan. Kasviluettelo 
käsittää kuitenkin yli 500 kas-
vilajia, joista 365 annetaan 
myös suomenkieliset nimet. 
Tämän teoksen kanssa jul-
kaistiin samanaikaisesti myös 
kasvikuvasto Icones novae 
in usum selectae, et catalogo 
plantarum promiscue appen-
sae (1683). Ensimmäinen 
farmakopea Ruotsi-Suomes-
sa saatiin aikaiseksi hieman 
myöhemmin eli vuonna 1686 

Tukholmassa (Pharmacopoeja 
Holmiensis Galeno-Chymica, 
complectens compositiones 
apprimé necessarias, ustibus 
hodiernis destinatas; earmq; 
consiciendi modos) ja 
ensimmäinen apteekki 
Turkuun perustettiin vasta 
1689. Tästä syystä, lääkärin 
ammatin lisäksi, Til-Landz 
myös valmisti hoitotyössä 
tarvitsemiaan lääkkeitä ja oli 
kiinnostunut suuresti myös 
kasvien soveltuminen rohdok-
siksi.

Toisen painoksen kuvat 
ovat jo sinänsä kirjapainon 
kannalta uraa uurtavia. Ne 

Kuva 1: Ensimmäinen Suomessa 
painettu esittävä painokuva M. 
Wexioniuksen Epitomesta oli lainattu 
aiemmin Ruotsissa painetusta riimu-
kiviä esittelevästä teoksesta.
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laati Akatemian kirjapainos-
sa työskennellyt kaivertaja 
Daniel Medelplan. Kyseinen 
kasvikirja on laajin puupiir-
roksia sisältänyt teos Suo-
messa. Ensimmäinen esittävä 
puukaiverruspainokuva oli jo 
ilmestynyt 1650 myös smoo-
lantilaissyntyisen, Turun 
akatemian oikeustieteen 
professorin, Mikael 
Wexioniuksen teoksessa 
Epitome descriptionis Svecia, 
Gothiae, Fenningiae et subje-
ctarum provinciarum (1650), 
joka oli ensimmäinen maan-
tieteellinen ja tilastotieteelli-
nen esitys Ruotsi-Suomessa. 
Kuvan tähänkin kirjaan oli 
laatinut Medelplan, lainaten 
aiemmin Ruotsissa ilmesty-
nyttä teosta (kuva 1).

Til-Landzin kasvikuvastossa 
Icones novae in usum sele-
ctae, et catalogo plantarum 
promiscue appensae (1683) 
on yhteensä 160 kasvin ku-
vat. Kuten teoksissa käy-
tetty kasvinimistö, myös 
kuvat ovat suurimmalta osin 
vanhaa ja lainattua. Suurin 
osa kuvista on kopioitu joko 
suoraan tai muunnellen kes-
kieurooppalaisista 1500-lu-
vulla ja 1600-luvun alussa 
julkaistuista teoksista, mutta 
ne ovat kuitenkin Medelpla-
nin kaivertamia. Erityisen 
sympaattiseksi kuvat tekevät 

suoraan painolaattaan kai-
verretut kasvien nimet, eli 
niitä ei ladottu irtokirjakkeilla. 
Ilmeisesti työ on käynyt pit-
kästyttäväksi, sillä kirjainten 
koko kasvaa läpi teoksen ja 
muotokin vaihtelee suuresti 
kuvasta kuvaan (kuvat 2 ja 
3). Kasvien kuvat ovat vah-
vasti tyyliteltyjä, joten 
tunnistusoppaana kyseistä 
teosta on vaikea käyttää, 
vaikka sen tehtävänä ilmei-
simmin oli toimia lääketieteen 
opiskelijoiden oppikirjana.

Kuva 2: Ensimmäinen kasvin kuva on jo 
Icones novaen nimiölehdellä ja nimel-
tään Androsaces. Hieman on epäselvää, 
onko kyseessä nukki eli Andronaces 
septentrionale vai mahdollisesti Aceta-
bularia-suvun levä.
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Medelplanin kuuluisin teos 
on bibliofiilien Graalin malja 
eli nk. Pälkäneen puuaapi-
nen vuodelta 1719. Kyseinen 
teos oli ainoa isonvihan eli 
suuren Pohjan sodan aikaisen 
venäläismiehityksen vuosina 
1713–1721 Suomessa 
painettu kirja, jonka koko-
naisten sivujen puupaino-
laatat Medelplan kaiversi 
paettuaan Pälkäneelle 
miehittäjän vainoja. Viipurin 
kirjapaino tuhoutui sodassa ja 
Turussa toimineet kirjapainot 
olivat keskeyttäneet 
toimintansa ja paenneet 
Tukholmaan hävityksen alta. 
Ainoatakaan kappaletta tahi 
edes sivua ei aapisesta ole 
säilynyt. Viimeinen tunnettu 
kappale tuhoutui tiettävästi 

Kuva 3: Til-Landzin kasvikuvaston viimeinen 
kuva oli nk. vainaan-naava, jota pidettiin 
tehokkaana rohtona mm. epilepsian hoitoon.

Turun palossa vuonna 1827. 
Turun akatemian kirjaston 
kappaleen olemassaolo on 
kuitenkin varmistettu use-
ammassa lähteessä. Muun 
muassa italialaissyntyinen 
tutkimusmatkailija Giuseppe 
Acerbi mainitsee aapisen 
englanniksi Lontoossa postuu-
misti julkaistussa matka-
kertomuksessaan Travels 
through Sweden, Finland and 
Lapland to the North Cape 
(1798 & 1799).

Til-Landzin nimeen liittyy tari-
na, jonka mukaan hän joutui 
merihätään laivamatkallaan 
Turusta Tukholmaan. Tuolloin 
oli vielä silloinen Tillander 
tullut synnintuntoon ja lupasi 
pelastumisensa pantiksi tehdä 
parannuksen. Paluumatkan 
hän teki varman päälle 
maitse Haaparannan kautta ja 
muuttikin sukunimensä 
tapahtuneen johdosta muo-
toon Til-Landz, suomeksi 
’maitse’. Noin 14 vuotta 
Til-Landzin kuolemaa myö-
hemmin syntynyt kasvitieteen 
suurmies ja taksonomian isä 
Carl von Linné (1707-1778) 
kunnioitti vettä pelkäävää 
edeltäjäänsä nimeämällä 
hänen mukaansa kasvisuvun 
Tillandsia eli eliaksenkukat. 
Ne ovat epifyytteinä eli 
päällyskasveina kasvavia, 
vettä vieroksuvia, ananaskas-
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vien heimon kasveja, jotka 
kasvavat puiden rungoilla
pääasiassa Amerikan trooppi-
silla ja subtrooppisilla 
alueilla. Ne saavat kaiken 
tarvitsemansa veden ilmasta 
ja sadevedestä, joten juurien 
ainoaksi tehtäväksi jää niiden 
kiinnittäminen kasvualustaan-
sa.

Isonvihan jälkeen ensimmäi-
senä kirjanpainamisen aloitti 
jo vuoden kuluttua Uuden-
kaupungin rauhasta 1722 
Turun akatemian kirjapaino, 
ja puupiirrosten käyttö kirja 
kuvituksena alkoi jäädä ku-
paripiirrosten varjoon vuo-
sisadan puolivälissä, jolloin 
ensimmäinen kuparipiirtäjä 
aloitti toimintansa Suomessa.

(Viitteet kirjoittajalla)

Manu Eeva
Apteekkari, proviisori, FaT

Tillandsia aeranthos, yksi Tillandsia-sukuun 
kuuluva trooppinen kasvi (cc)
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Viikki-speksin rekrytointi 
polkaistaan käyntiin syksyllä 
2020!

Speksi on opiskelijavoimin 
toteutettu musiikkiteatterin 
muoto, jossa katsojat osal-
listuvat näytelmän kulkuun 
pyytämällä improvisaatiota. 
Katsojat voivat haluamassaan 
kohtaa huutaa ”omstart!”, 
jolloin juuri nähty kohta 
esitetään uudestaan toisella 
tavalla. Viikki-speksi toivot-
taa riveihinsä kaikki Viikin 

kampuksen opiskelijat, mut-
ta mukaan otetaan avosylin 
muitakin teatterin tekemises-
tä innostuneita.

Speksin esitykset pidetään 
huhtikuussa, ja harjoitukset 
alkavatkin jo heti syksyllä. 
Mukaan haetaan näyttelijöitä, 
muusikoita, tanssijoita, lavas-
tajia, puvustajia, maskeeraa-
jia sekä valo- ja ääniteknikko-
ja. Toimintaan osallistuminen 
on hyvä tapa tutustua myös 
muihin kuin oman 

Lähde mukaan 
opiskelijoiden 
musiikkiteatteriin! 
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ainejärjestön opiskelijoihin. 
Tiiviit harjoitukset ja talkoot 
läpi lukuvuoden tuovat ihmi-
siä tiiviisti yhteen ja ovat se-
mentoineet monta ystävyyttä. 
Jos kiinnostuit kannattaa siis 
ehdottomasti tulla mukaan 
makustelemaan meininkiä 
Viikki-speksin tapahtumiin, 
vaikkei olisikaan selkeää 
visiota, millaisen panoksen 
voisi speksille antaa.

Viikki-speksi ry:n jäseneksi 
voi liittyä myös, vaikkei osal-
listuisikaan itse produktion 
tekoon. Näin pääsee mukaan 
Viikki-speksin jäsenilleen 
järjestämiin tapahtumiin, 
ja saa varmimmin tiedon 
speksin järjestämistä eks-
kursioista esimerkiksi muita 
speksejä katsomaan. Kan-
nattaa siis käydä Viikki-spek-
sin kotisivuilla lukemassa 
lisää! Ne löytyvät osoitteesta 

viikkispeksisite.wordpress.
com. Lisäksi meidät löytää 
facebookista ja instagramis-
ta käyttäjällä @viikkispeksi. 
Nähdään syksyllä!

Kesäterveisin, 
Viikki-speksin hallitus

Kuvat: (c) Risto Raveala & 
(c) Tinja Nerkko
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Puheenjohtajan tervehdys 
uusille opiskelijoille

Farmasistilla on tappivuosi 
vain kerran ja se kannattaa 
ehdottomasti hyödyntää. 
Erilaisten tappitapahtumien 
ohella löytyy myös monenlai-
sia muita kaikkien vuosikurs-
sien yhteisiä tapahtumia, jois-
ta vuoden kohokohtina ovat 
ainakin syksyisin järjestettävä 
Savujuhla, helmikuiset vuosi-
juhlat silliksineen sekä vappu. 
Tältä vuodelta Savujuhlan 
toteutuminen on vielä epävar-
maa koronan vuoksi, mutta 
mahdollisesti tapahtumaa 
voidaan siirtää hieman myö-
hemmälle.

Vuonna 2016 aloittaessa-
ni farmasialla ei oma tap-
piryhmäni ollut kovinkaan 
aktiivinen, mutta onnekseni 
huomasin, että tapahtumiin 
ja toimintaan uskaltaa kyllä 
lähteä yksinkin. Päädyin lop-
pujen lopuksi YFKn talouden-
hoitajaksi, jolloin opiskelija-
elämältä sai juhlimisen ohella 
myös ihan hyödyllistä osaa-
mista tulevaisuutta ajatellen. 

Vaikka erilaiset tapahtumat 
ovatkin näkyvin osa toimin-
taa, on taustalla paljon muu-
takin.

Koronatilanne on harmillisesti 
vähentänyt sekä tappitapah-
tumien että muiden tapahtu-
mien määrää ja kokoa, mutta 
uskon, että tilanteen hellitet-
tyä jatkamme taas entiseen 
aktiiviseen malliin. Useimmille 
yliopisto-opintojen päämäärä 
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Hei sinä farmasistinalku! Olet-
ko Yliopiston Farmasiakun-
nan ylpeä jäsen? Pukeudutko 
Fortiksen juhlavaan kokovih-
reään? Oletko Ex Temporen 
valkoinen yksisarvinen? Hie-
noa! Siinä tapauksessa kuulut 
myös FiPSAn riveihin.

Suomen Farmasian Opis-
kelijajärjestöt ry eli tutta-
vallisemmin FiPSA (lyhenne 
sanoista Finnish Pharmaceu-
tical Students’ Associations) 
edustaa yli 1800 suomalaista 
farmasian alan opiskelijaa. 
Järjestöön kuuluu hallituksen 

ja virkailijoiden lisäksi toimi- 
ja valiokuntia, ja ylintä pää-
tösvaltaa FiPSAssa käyttävät 
sen jäsenet.

Toimimme Suomen linkkinä 
maailmalle Euroopan katto-
järjestö EPSAn (European 
Pharmaceutical Students’ 
Association) ja maailmanjär-
jestö IPSF:n (International 
Pharmaceutical Students’ 
Federation) jäsenjärjestö-
nä. FiPSA edustaa Suomea 
molempien järjestöjen vuo-
sittaisissa kongresseissa ja 
rohkaisee opiskelijoita jo 

FiPSAn kautta 
kansainväliseen 
toimintaan? 

on tietysti tiedon keräämi-
nen ja valmistuminen, mutta 
opintojen ohella kannattaa 
ehdottomasti lähteä kaikkeen 
itseä kiinnostavaan mukaan. 
Opiskelijaelämässä on pal-
jon sellaista, johon ei enää 
valmistumisen jälkeen pääse 
käsiksi. 

Siispä haluankin toivottaa 
kaikki tervetulleiksi farmasial-
le sekä Yliopiston farmasia-
kuntaan!

Puheenjohtaja, Sanne Keskimäki
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opiskeluaikana osallistumaan 
lukuisiin muihinkin kansainvä-
lisiin farmasian tapahtumiin, 
kuten esimerkiksi yhteispoh-
joismaiseen Pinsestævneen, 
Euroopan sairaalafarmasistien 
järjestö EAHP:n kongressei-
hin ja kahden vuoden välein 
järjestettävään maailman 
terveysalan opiskelijoiden 
WHSS-symposiumiin. FiPSAn 
henkilöjäsenenä voit osallis-
tua tapahtumiin vielä 2 vuotta 
valmistumisen jälkeenkin!

Kansainvälisyys näkyy muu-
tenkin FiPSAn toiminnassa, 
sillä meidän kauttamme on 
mahdollista lähteä ulkomaille 
harjoitteluun. Olemme mu-
kana sekä IPSF:n maailman-
laajuisessa Student Exchange 
Programme (SEP) -ohjel-
massa että EPSAn eurooppa-
laisessa Individual Mobility 
Project (IMP) -hankkeessa. 
Vaihto-ohjelmien kautta suo-
malaisilla farmasian opiske-
lijoilla ja vastavalmistuneilla 

farmasisteilla on mahdollisuus 
lähteä tutustumaan ulkomai-
den työelämään harjoittelun 
muodossa. 

Järjestämme tapahtumia 
myös kotimaassa. Keväisin 
olemme perinteisesti järjestä-

neet FiPSA-kongressin, jos-
sa on joka vuosi vaihtuvaan 
teemaan liittyen ollut eturivin 
tekijöitä puhumassa ajankoh-
taisista aiheista farmasian 
alalla. Vuodesta 2019 alkaen 
olemme järjestäneet YFK:n, 
Fortiksen, Ex Temporen ja 

IPSF:n maailmankongressi järjestettiin Ruandan Kigalissa 
vuonna 2019.
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Farmasialiiton opiskelijat 
FLOp ry:n hallituksille halli-
tuskoulutus- ja verkostoitu-
misviikonlopun Jämsän Hi-
moksella. Pimenevän syksyn 
kirkkain kohokohta on FiPSAn 
järjestämä farmasian opiske-
lijoiden risteily Itämerellä.

Seuraa meitä sosiaalisessa 
mediassa, niin pysyt selvillä 
tapahtumista ja kongres-
seista! Facebookissa löydät 
meidät nimellä Finnish Phar-
maceutical Students’ Associa-
tions ja Instagramissa 

nimellä @fipsafinland. Myös 
nettisivumme osoitteessa 
www.fipsa.fi päivittyvät tasai-
seen tahtiin. 

Jos käyt luovuttamassa ver-
ta, muista mainita kuuluvasi 
Suomen farmasian opiskeli-
joiden yhteiseen verenluovu-
tusryhmään nimeltä Punaiset 
käärmeet. Ja käythän sinä.

Erinomaista alkavaa lukuvuot-
ta kaikille tuleville farmasian 
alan ammattilaisille, pidetään 
yhtä ja yhteyttä jälleen pää-
tään nostavasta koronaviruk-
sesta huolimatta!

Kauri Laine
Sihteeri, FiPSAn hallitus
secgen@fipsa.fi
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Miten kerho sai alkunsa?

Kaikki alkoi FIPSA:n järjes-
tämästä ympäristökongres-
sista! Minä (Jade) osallistuin 
lokakuussa 2017 järjestettyyn 
kongressiin, valmiina oppi-
maan jotain uutta ja jännää. 
Kongressista lähtien olen ollut 
todella kiinnostunut ”lääkkeet 
ympäristössä” – teemasta ja 
aktiivisesti hakeutunut tapah-
tumiin, kursseille ja työryhmi-
in, jossa aihetta käsitellään. 
Matkan varrella huomasin 
nopeasti kaksi asiaa: olin 
valinnut itselleni loputtoman 
laajan alueen vallattavaksi, 
enkä tiennyt yhtäkään opis-
kelijaa, joka olisi aiheeseen 
yhtä hurahtanut kuin minä. 
Onneksi on olemassa rohkeita 
fukseja.

Vuonna 2019 olin mukana 
pitämässä orientaatioviikolla 
lyhyttä esitelmää, jossa esi-
teltiin farmasian tiedekunnan 

Generation Green -hanketta. 
Esitelmän jälkeen tutustuin 
Anniinaan ja Olliin, jotka us-
kaltautuivat osallistua GG:n 
kokoukseen. Päätettiin tava-
ta seuraavalla viikolla, jotta 
voitiin jatkaa keskustelua 
lääkkeiden ympäristövaiku-
tuksista. 

Samoihin aikoihin kävin eko-
toksikologian verkkokurssia ja 
huomasin ilokseni, että kurs-
sille oli osallistunut useampi 
farmasian opiskelija. Ajatte-
lin, että heitä voisi kiinnostaa 
lääkkeet ja ympäristö -teema 
laajemminkin, joten päätin 
lähettää kaikille sähköpostia 
ja ehdottaa ryhmätapaamis-
ta. Näin Anna liittyi joukkoon 
mukaan! Anna oli aloittele-
massa farmaseutin lopputyön 

Lääkkeet & ympäristö 
-kerho



33

kirjoittamista aiheesta lää-
kejäämien vaikutus kaloihin. 
Hän tiesi muitakin opiskelijoi-
ta, jotka tekivät lopputyötä 
lääkkeisiin ja ympäristöön 
liittyvistä aiheista. Anna päät-
ti pyytää mukaan kaveriaan 
Nanaa ja näin kerhoideaa 
toteuttamaan oli saatu taas 
yksi jäsen lisää. Maaliskuussa 
2020 YFK:n hallitus hyväksyi 
ehdotuksemme ja ”Lääkkeet 
ja ympäristö” -kerho oli pe-
rustettu!

Uusien opiskelijoiden tultua 
elokuussa 2020 olimme mu-
kana kerhojen esittelyillas-
sa Käärmeenpesällä, jossa 
saatiin tosi paljon kiinnos-
tusta ja kerhon jäsenmäärä 
tuplaantui! Mukaan tuli niin 
vasta aloittaneita kuin myös 
proviisorivaiheen opiskelijoita. 
Tällä porukalla lähdetään jat-
kamaan kerhon idean toteut-
tamista. 

Kerhon idea ja tavoitteet

Kerhon päällimmäisenä ta-
voitteena on yhdistää aihees-
ta kiinnostuneet, eri alojen 
opiskelijat, ja luoda yhteisö, 
jossa voi vapaasti keskustel-
la ja oppia lisää lääkkeistä 
ympäristössä. Tiedätkö sinä, 
kuinka lääkkeet ylipäätään 
päätyvät ympäristöön, mitkä 
niiden ympäristövaikutukset 
ovat ja miten tätä kaikkea 
oikein tutkitaan? Me koemme, 
että lääkkeisiin liittyvät ym-
päristöasiat eivät ole tarpeek-
si hyvin esillä, ja tietoa on 
hankala löytää, vaikka ai-
heesta olisikin kiinnostunut. 

Tällä hetkellä pyrimme ke-
räämään aiheeseen liittyviä 
tietolähteitä, kursseja ja ta-
pahtumia yhdelle nettisivulle, 
jotta ne löytyisivät helposti. 
Lisäksi haluamme järjestää 
erilaisia rentoja keskusteluti-
laisuuksia ja myöhemmin toi-
vottavasti myös ekskursioita! 
Tämänhetkinen suunnitelma 
on järjestää kokouksia kerran 
tai kaksi kuussa. Tapaamisia 
olisi kahdenlaisia. Ideointi-
kokouksissa suunnitellaan 
tapahtumia, sekä päivitetään 
nettisivuja, kun taas teema-
tapaamisissa keskustellaan 
yhdessä valituista kuukauden 
artikkeleista tai nautitaan pai-
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kalle kutsutun opiskelijan tai 
muu alan asiantuntijan esitel-
mästä. Tärkeintä on, että 
jokainen saa oppia jotain uut-
ta tai pääsee halutessaan ja-
kamaan muille jo oppimaansa 
tietoa. Kaikki kokoukset ovat 
kaikille avoimia ja kerhon 
toimintaan voi osallistua 
matalalla kynnyksellä, oman 
mielenkiinnon ja aikataulujen 
mukaan!

Jos kiinnostuit, ja haluat 
toimintaan mukaan, ota 
yhteyttä sähköpostitse: laak-
keetjaymparisto.yfk[at]gmail.
com. Käy myös ihmeessä 
kurkkaamassa meidän nettisi-
vujamme osoitteessa: 

www.laakkeetjaymparisto.
wordpress.com, sieltä löytyy 
mm. seuraavat kokousajat 
sekä lista HY:n järjestämistä 
ympäristöaiheisista kursseis-
ta!

Tervetuloa mukaan toimin-
taamme!
Jade Sinisalo, 
kerhon puheenjohtaja

MDS testaa oluita - 
Musta Mämminen Stout

MDS on viime vuosien saa-
tossa testannut useamman 
kerran oluita tieteen ja opis-
kelijakulttuurin nimissä. MDS 
ammattimainen testiryhmä on 
jälleen täällä ja tällä kertaa 
testaamme stoutteja, noita 
tummista tummimpia kurkun-
kostuttajia. 

Tumma stout tulee olut-
laatuna, kuten niin monet 
muutkin, Britanniasta ja sen 
syntyhistoria on yhteydes-
sä porterien vastaavaan. Se 
yhdistetään sanoihin vahva ja 
tumma, joten stouteista löy-
tyykin paljon erittäin vahvoja 
oluita.
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Nämä vahvemmat stoutit tun-
netaan nimellä Russian impe-
rial stout, tai nykyään vaan 
imperial stout. Muita alalajeja 
ovat sweet stout, oatmeal 
stout, dry stout, oyster stout 
ja chocolate stout. Tyylillises-
ti se on pintahiivaolut, jossa 
käytetään monia erilaisia 
maltaita sekä usein paahdet-
tua mallastamatonta ohraa. 
Osa makeammista stouteista 
makeutetaan laktoosilla.

Itse testi toteutettiin kirjai-
mellisesti sokkoutettuna, sillä 
esimmäisellä maistelukerralla 
testiryhmän silmät oli peitet-
ty. Toisella kierroksella arvoi-
tiin myös silmämääräisesti. 
Oluet tulivat satunnaisessa 
järjestyksessä ja kierrosten 
järjestys ei ollut sama. Lo-
puksi arvioitiin lyhyesti vielä 
etiketit ja yleisesti kaikkien 
osien kokonaisuutta.

Sitten itse asiaan eli oluisiin.

1. 
The crafty brewing company 
irish stout 
(alc. 4.5%) (Lidl 3.49€)

Heti lähdettiin väärille raiteil-
le. Pieniä pähkinän ja suklaan 
elementtejä, mutta maku oli 
lattea ja vetinen. Kovin IPA-
mainen kitkeryys ja liian pol-
tetun oloinen mallas. Etiketti 
oli sentään hauska. 
Kyllähän tätä ennemmin juo 
kuin turpiin ottaa, mutta sel-
keästi tehty ihmisille joilla on 
väärä olutmaku.

0.5/5.0



36

2. 
Samuel Smith organic choco-
late stout 
(alc. 5,0%) (K-supermarket 
4,15€ sis. pantin)

Nyt on mukavan tuoksuinen 
olut. Mukava pehmeä kaa-
kaon dunkkis. Jos joku bisse 
pitäisi läikyttää päälle niin 
se olisi tämä. Ehkä sopivam-
pi hajuvesipulloon. Maku on 
stoutiksi laiha ja tekstuurissa 
joku mättää. Väri on myös 
hieman liian vaalea. Etiketti 
vanhoilta kunnon 
siirtomaa-ajoilta, siis perintei-
syyttä huokuva. 

Ottaisin toisen / 5

3. 
Ruosniemen panimon 
Vuorineuvos salted caramel
(alc. 9.5%) (Alko 4,89€)

Hennompi tuoksu kuin edelli-
sessä. Maku on tähän astisis-
ta oluista tummin ja voimak-
kain. Yksi testiryhmästämme 
löytää sitruunan ja lakritsin 
vivahteita, toinen suolaisuut-
ta. Paahteisuus kohdillaan ja 
poskia alkaa punottaa. Tämä 
lienee maailman mustin aine, 
kuin musta aukko, jolta puut-
tuu kertymäaine. Tekstuuri 
on mämmisin sitten mämmin. 
Etiketti aiheuttaa tahattoman 
koomisen 
perusbisse-reaktion. Ansaittu 
voitto ja ostaisin uudestaan.

Hattua nostan / 5
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4.
Murphy`s irish stout 
(alc. 4.0%) (K-supermarket 
3,64€ sis. pantin)

Hyvin hajuton stout. Niin veti-
nen että epäillään alkoholitto-
maksi. Tämän voisi 
nimetä uudelleen Rainbow 
Dark Lageriksi, tai Päivi 
Räsäseksi. Harjoitus-stout 
nuorisolle. Ulkoasu huijaa 
ostamaan sian säkissä. 
Säännöllisesti tätä juovien ei 
tulisi edes omistaa autoa 
taikka lisääntyä. Eihän tätä 
mäskäysjätettä voi edes 
juoda.

 0.0000/5

5. 
Hornbeer sweet choco-latte 
symphony 
(alc. 5,5%) (Alko 6,56€)

Tuoksussa hieman hunaja. 
Hyvin sourmainen stout, 
hapan ja punaviinimäinen. 
Silti maku hyvin laimea. 
Erinomainen oksennettaessa 
takaisin peittämään vatsa-
happojen makua. Vähiten 
kuohua testioluista. Kuosista 
ainut kommentti on ”Kuse 
tuubaas”

Hyvä yritys / 5
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Testin voittajana selviytyi siis 
Ruosniemen panimon 
Vuorineuvos salted caramel, 
joka oli samalla testin ainoa 
imperial stout. Testiryhmä 
selvisi testin jälkeen saunaan 
suhteellisen kunnossa, jos-
kin erään testiryhmäläisen 
lapsuudenmuistot Murphysin 
stoutista olivat hajonneet pie-
niksi pirstaleiksi. Lahjomaton 
ja vankan ammattitaitoinen 
testiryhmä palaa kolpakolle 
seuraavassa testissä. 

Yöperho on koteloitunut, 
Kettu kuittaa.

Kopon 
syyshaastattelu

Loppukevät ja kesä olivat aika 
kiireistä aikaa Kopoasioiden 
suhteen, millaiset asiat ovat 
olleet pinnalla toukokuun 
alusta tähän päivään?

Opiskelijavalintoihin liittyvät 
asiat nousevat aina pinnalle 
loppukeväästä ja tämä ko-
rostui tänä vuonna erityisesti 
koronatilanteen aiheuttamien 
muutosten takia. Tämän 
asian suhteen keskustelua oli 



39

paljon valintaperusteista, 
esimerkiksi valintatapojen 
(valintakoe- ja todistusvalin-
ta) kiintiöistä ja niiden toteut-
tamisesta. 
Kesällä keskustelua herä-
si paljon koulutusohjelmiin 
lisätyistä aloituspaikoista ja 
niiden jakamisesta hallituksen 
päättäessä elvytyslisäbudje-
tista. Nyt syksyllä pinnalla on 
ollut haasteet uusien opiske-
lijoiden integroimisessa yli-
opistoyhteisöön kokoontumis-
rajoitusten ja etäopetuksen 
seurauksena.
 
Keväällä oli paljon puhetta 
opiskelijavalintakiintiöistä ja 
lisäksi opiskelijapaikkoja lisät-
tiin yllättäen kesällä,
olet virkasi puolesta joutunut-
perehtymään näihin asioihin 
enemmän, mikä on mielipi-
teesi niistä ja miten opiske-
lijoita on mielestäsi otettu 
mukaan päätöksentekopro-
sessiin?

Tiedekuntaneuvosto vahvis-
taa koulutusohjelmien valin-
taperusteet ennen kevään 
yhteishakua, joten on aina 
hakijan kannalta valitetta-
vaa jos valintaperusteisiin 
tulee muutoksia jälkeenpäin. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus 
vaikuttaa päätöksentekoon 
yliopistolla, sillä tiedekun-
taneuvostossakin melkein 

kolmasosa edustajista on 
opiskelijoita. Keväällä jou-
duttiin kuitenkin tekemään 
poikkeuspäätös ja siirtämään 
dekaanille oikeus tehdä 
tiettyjä opintoasioihin liittyviä 
päätöksiä, jotta poikkeus-
tilanteessa pystyttiin 
reagoimaan tarpeeksi 
nopeasti muuttuvaan tilantee-
seen. Esimerkiksi vaatimus 
lisäpaikoista tuli tiedekunnalle 
siinä vaiheessa kun todistus-
valinta oli jo suoritettu, eli 
valintaperusteita piti muuttaa 
kesken valintaprosessin.

Olisin tietenkin opiskelijoi-
den edunvalvonnan kannalta 
toivonut, että opiskelijoita 
olisi poikkeustilanteesta huo-
limatta osallistettu päätök-
sentekoon vahvemmin, mutta 
ymmärrän, että tiedekunnan 
on tullut reagoida asioihin 
nopeasti. Tämä osoittaa 
mielestäni hyvin sen, että 
edunvalvonta on vuorovaiku-
tusta, ja keskustelua meidän 
opiskelijoiden tavoitteista ja 
tarpeista tulee käydä ym-
pärivuotisesti, jotta voimme 
osoittaa kantamme asioihin 
oikealla hetkellä.
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Miten Infokeskus Koronan 
remontti etenee, mikä on 
tämän hetkinen tilanne?

Rakennustoimikunnalla oli ko-
kous viimeksi elokuussa, jol-
loin hanke ei ollut vielä saa-
nut rakennuslupaa. Remontti 
on siis myöhässä aikataulusta 
tällä hetkellä. Opetus- ja 
oppimistilojen tilanne näyttää 
paremmalta, nyt kun opiske-
lijoita on kuultu ja osallistettu 
enemmän tähän prosessiin.
 
HYY:n edustajistovaalit ovat 
tänä syksynä tulossa, miksi 
opiskelijan pitäisi asettua 
ehdolle ja miksi pitäisi erityi-
sesti äänestää?

HYYn edustajisto on HYYn 
korkein päättävä elin, joka 
päättää esimerkiksi miten 
HYY jakaa rahaa järjestöille, 
millaisia palveluita HYY 
tarjoaa opiskelijoilla ja millai-
siin asioihin HYY ottaa kantaa 
yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa.

HYY on julkisoikeudellinen 
yhteisö, johon jokainen pe-
rustutkinto-opiskelija Helsin-
gin yliopistossa kuuluu (halusi 
tai ei) automaatiojäsenyyden 
seurauksena, joten HYYn 
toiminta koskettaa jokaista 
opiskelijaa. Asettumalla eh-
dolla ja/tai äänestämällä voit 

siis vaikuttaa siihen toimiiko 
ylioppilaskunta sinun arvojesi 
ja tarpeittesi mukaisesti. 
HYY:ssa on käytössä tällä 
hetkellä lukuvuosimaksu, jon-
ka jokainen opiskelija maksaa 
ilmoittautuessa läsnäolevak-
si, eli HYY päättää myös siitä 
mihin SINUN rahojasi käyte-
tään.

Meidän YFK:n jäsenten näkö-
kulmasta äänestysprosenttia 
(joka on farmasian tiedekun-
nassa yksi matalimmista) 
pitäisi saada nostettua erityi-
sesti sen takia, koska meitä 
on paljon ja voisimme saada 
edustajistoon läpi paljonkin 
edustajia jos vain äänestäi-
simme. Äänestäminen on 
tehokas ja matalan kynnyk-
sen tapa vaikuttaa yhteiseen 
päätöksen tekoon.

Koulutuspoliittisen valiokunnan 
puheenjohtaja, Aukusti Alanko

Haastattelu: 
Joonatan Haapalainen
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Proviisoriyhdistyksen 
tervehdys uusille
opiskelijoille
Hei kaikki uudet ja vanhem-
matkin proviisoriopiskelijat! 
Me Proviisoriyhdistyksen 
opiskelijavaliokuntalaiset ha-
luamme onnitella Teitä opis-
kelupaikastanne ja toivottaa 
tervetulleeksi toimintaamme.

Suomen Proviisoriyhdistys ry 
on proviisorien ammatillisia ja 
taloudellisia etuja ajava yh-
distys. Jäseneksi voivat liittyä 
niin proviisorit kuin proviiso-
riopiskelijatkin. Meidän opis-
kelijavaliokuntalaisten tehtä-

vänämme on tuoda 
proviisoriopiskelijat yhteen 
erilaisten tapahtumien avulla. 
Loistavaa verkostoitumista 
jo opintojen alusta lähtien! 
Järjestämme vuosittain nel-
jä-viisi rentoa tapahtumaa, 
joissa pääset sekä oppimaan 
uutta että tutustumaan tule-
viin kollegoihisi.

Lukuvuosi alkaa perinteisesti 
Uusien illalla. Uusien iltaan, 
kuten muihinkin tapahtu-
miimme, voit osallistua heti 
ensimmäisenä tai vasta vii-
meisenä opiskeluvuotenasi. 

Viime vuosina Uusien 
iltaa on vietetty mm. 
panimovierailulla, 
keilaten ja illallisen 
merkeissä. Tänä 
vuonna Uusien ilta 
pidetään 30.9 illallis-
risteilyn merkeissä. 
Nähdään siellä!

Syksyn toinen suo-
sittu tapahtuma on 
marras-joulukuussa 
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järjestettävät pikkujoulut. 
Pikkujoulujen ohjelmassa on pohdittu 
ulospääsyä pakohuoneista ja leivottu 
koristeellisia piparkakkuja. Illan päät-
teeksi on nautittu maistuvasta ruoas-
ta, hyvästä seurasta ja Käärmeenpe-
sän saunan lämmöstä.

Keväällä on tarjolla asiapainotteisem-
paa ohjelmaa Esimiesvalmennuksen 
ja erilaisten koulutusten merkeissä. 
Koulutusten teema vaihtuu vuosittain, 
ja pyrimme käsittelemään eri vuo-
sikursseille soveltuvia ajankohtaisia 
aiheita. Esimiesvalmennuksissa olem-
me saaneet vinkkejä mm. itsensä 
johtamiseen ja valmentavaan 
johtamiseen. Koulutuksissa 
olemme oppineet lisää haa-
vanhoidosta. YFK:n kanssa 
järjestettävissä kulttuuri- ja 
liikuntatapahtumissa on nau-
tittu ilmajoogasta ja Viikki 
Speksistä.

Tapahtumien lisäksi Proviisori-
yhdistyksen jäsenet pääsevät 
hyödyntämään yhdistyksen 
etuja, kuten kattavaa mat-
kavakuutusta, työsuhdeneu-
vontaa ja verkkokoulutuksia. 
Saat myös neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvän Proviiso-
ri-lehden ja Mediuutisten 
farmasianumerot.

Lisää tietoa sekä opiskelija-
valiokunnan yhteystiedot 
löydät nettisivuiltamme sekä 
Facebookista. Kuulemme 

mielellämme, millaisia ta-
pahtumia juuri sinä toivoisit 
tuleville vuosille! Parhaiten 
pääset vaikuttamaan liitty-
mällä mukaan opiskelijavalio-
kuntaan. Proviisoriyhdistyk-
sen opiskelijavaliokunnassa 
pääset helposti sisään järjes-
tötoimintaan oman aikataulun 
ja kiinnostuksen mukaan. Tu-
tustut myös eri vuosikurssien 
ja kaupunkien opiskelijoihin 
ja saat tärkeitä taitoja tule-
vaan työelämään. Ota meihin 
yhteyttä, jos kiinnostuit!

Nähdään syksyllä!

Laura Suominen

n-vuoden proviisoriopiskelija,  
Suomen Proviisoriyhdistyksen 
opiskelijayhteyshenkilö
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