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PÄÄKIRJOITUS
Ovatko sinun arvosi myynnissä?

Tänä syksynä mediassa on ollut näkyvästi esillä ilmastoraportit ja keskustelu 
apteekkimarkkinan vapauttamisesta. Mikä näissä kahdessa keskustelussa vaikuttaa 
taustalla? Raha ja terveys.

Me lääkealan asiantuntijat olemme huolissamme apteekkimarkkinan vapautumisesta, 
koska pelkäämme työmme puolesta. Apteekista saatava farmaseuttinen neuvonta on 
Suomessa ensiluokkaista, emmekä halua ottaa riskiä sen vähenemisestä tehokkuuden 
nimissä. Terveys menee rahan edellä, mutta harmiksemme kaikki eivät näe asiaa 
samalla tavalla.

Lääkeala on bisnestä. Terveydellä on hinta. Lääkkeiden menestystarinalla on kääntöpuoli, 
jonka minäkin lääkealan asiantuntijana haluan joskus sulkea pois mielestäni. Tämä 
toinen puoli alastamme tulee usein esille skandaalien muodossa, vaikka haluaisin uskoa, 
että kaikki lääkealan toimijat pyrkivät eettisyyteen toiminnassaan. Todellisuus taitaa 
olla toista, sillä rahan ollessa kyseessä mennään usein sieltä, missä aita on matalin.

Viimeisimpiin skandaaleihin kuuluu Amerikan huume-epidemia, jonka syntipukiksi on 
nimetty Sacklerin suvun perustama lääkeyritys. The New Yorkerin artikkelin mukaan 
yritys markkinoi vuosikausia tuotteitaan aggressiivisesti ja vääriin väitteisiin perustuen. 
Saman tyylisiä tarinoita voi löytää esimerkiksi hakusanalla Vioxx, katsomalla Netflix-
dokumentin Dirty money (jakso 3) tai katsomalla MOT-ohjelman jaksot lääkinnällisistä 
laitteista. Mielikuvitustaan voi ruokkia myös elokuvalla Uskollinen puutarhuri.

Toisaalta paljon on puhetta yhteiskuntavastuusta (corporate social responsibility, 
CSR) ja toiminnan läpinäkyvyydestä. Yritysten CSR-raporteista voi saada kuvan tai voi 
olla saamatta kuvaa yrityksen todellisista toimista ympäristön ja ihmisten hyväksi. 
Kaikilla yrityksillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista CSR-raportteja tai tietoja 
yrityksen taloudellisesta tilasta. Tällaisia ovat esimerkiksi Sacklerien yrityksen kaltaiset 
perheyritykset. Julkiset osakeyhtiöt julkaisevat kattavia vuosikertomuksia ja nykyään 
moni lääkeyritys raportoi lisäksi vapaaehtoisesti terveydenhuollon ammattilaisille 
jakamistaan taloudellisista etuuksista. Se on hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta se ei 
saa jäädä viimeiseksi. 

Suosittelen astumaan ulos kuplasta ja tutustumaan alaamme myös bisneksenä. Rahaa 
ja terveyttä on tärkeää pohtia, jotta nuorina ammattilaisina pystymme tekemään 
oikeita valintoja uramme aikana, kehittymään lääkealan asiantuntijoina ja kehittämään 
alaamme haluamaamme suuntaan. Haluaisitko sinä työskennellä yritykselle, jonka 
toimet ovat eettisesti kyseenalaisia? Uskaltaisitko sanoa ei, jos sinua pyydettäisiin 
markkinoimaan tuotteita kyseenalaisin perustein? Myöntyisitkö lyhentämään 
lääkeneuvontaan käyttämääsi aikaa myyntitavoitteiden saavuttamiseksi?

Valitse huolella, kenelle teet töitä. Valta on sinulla.

Menestyksekästä uutta vuotta toivottaen, 
Nelli Äijö 

Lähteet: Patrick Radden Keefe: The Family That Built an Empire of Pain. The New Yorker, 2017.  
https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/30/the-family-that-built-an-empire-of-pain?
fbclid=IwAR0hlxRBbA3ZHu4q25uM-qbHwVI2E5m_0qRNOOjS5y1msAUw7ont_LRW3Rs

 

KUIVAN JA ATOOPPISEN IHON TEHOKOSTEUTTAJA
Orionin uusi keskirasvainen karbamidivoide Carbalan Plus kosteuttaa, suojaa ja korjaa ihoa 
tehokkaasti. SV-peruskorvattavat pakkauskoot ovat 200 g ja 500 g. Valmistettu Suomessa.

 Karbamidi ja glyseroli sitovat tehokkaasti 
 kosteutta ihoon.

+ Karitevoi suojaa ja korjaa ihoa.
+ Ksylitoli hillitsee kutinaa ja tulehdusreaktiota.

APTEEKISTA.

Uusi, monipuolinen
Carbalan® Plus
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itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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HAKUSESSA: INTOA JA PUHTIA FIPSAN JOHTOON

Sinulla on upea mahdollisuus päästä puikkoihin, 
rattiin tai peräsimeen, riippuen siitä, miksi 
kulkuneuvoksi FiPSAn ajattelet. Kulkuneuvolla 
pääset vaikuttamaan farmasian opiskelijoiden 
asioihin sekä kotimaassa että ulkomailla ja 
matkaseuraa saat suomalaisista ja ulkomaisista 
kollegoista. Matkasta jää hienot vauhtiraidat 
ansioluetteloon ja mikä parasta, pystyt itse 
vaikuttamaan (hiili)jalanjälkesi kokoon. 

Selkokielellä: Hae FiPSAn hallitukseen ja vaikuta. 
Hallituspestit jaetaan alkuvuodesta, helmikuuhun 
2019 mennessä. 

Mitä matkaseurasi odottaa sinulta?

Olet luotettava, innostunut ja pestistäsi 
kiinnostunut. Luet sähköpostiasi ja haluat tutustua 
ihmisiin yli kulttuurirajojen. Sinulta ei odoteta 
aikaisempaa kokemusta hallitustoiminnasta, 
mutta odotamme, että olet joustava toimimaan 
järjestömme ja kanssaopiskelijoidesi hyväksi. 

Lue lyhyt kuvaus hallituksen viroista ja hae mukaan 
vuoden mittaiseen reissuun! Kiinostuksesi voit 
ilmaista sähköpostitse seo@fipsa.fi ja matkaan 
pääset lähtemään tältä istumalta. 

Tulevan hallituksen 2019 puolesta, 
Hanna Lindstedt 
Harjoitteluvaihdon koordinaattori SEO 2018

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan oikea 
käsi. Hänen tehtäviinsä kuuluu yhteydenpito 
yhteistyökumppaneihin ja avustaminen hallituksen 
kokouksissa. Lisäksi hän huolehtii tapahtumien 
järjestämisestä yhdessä muiden hallituslaisten 
kanssa.

Sihteeri

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen 
kokouksissa. Sihteeri huolehtii yleisestä 
tiedonkulusta ja jäsenistön tiedottamisesta.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja huolehtii FiPSAn rahaliikenteestä, 
laskujen maksusta, kirjanpidosta ja laatii sekä 
tilinpäätöksen että seuraavan vuoden talousarvion.

EPSA-asianhoitaja

EPSA-asianhoitaja pitää yhteyttä Euroopan 
farmasian opiskelijoiden järjestöön EPSAan ja pitää 
huolen siitä, että FiPSAn jäsenet tietävät, mitä 
EPSAssa tapahtuu ja mitä tapahtumia on tulossa. 

IPSF-asianhoitaja

IPSF-asianhoitaja pitää yhteyttä kansainväliseen 
farmasian opiskelijoiden järjestöön IPSF:ään ja 
pitää huolen siitä, että FiPSAn jäsenet tietävät, mitä 
IPSF:ssä tapahtuu.

Harjoitteluvaihdon koordinaattori (SEO)

SEO eli harjoitteluvaihdon koordinaattori on 
vastuussa EPSA:n ja IPSF:n harjoitteluvaihdoista 
ja auttaa suomalaisia hakijoita 
harjoitteluvaihtopaikkojen (SEP) hakemisessa 
ulkomailta. Harjoitteluvaihtojen koordinaattori 
(SEO) etsii harjoitteluvaihtopaikkoja Suomeen 
saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille ja järjestää 
Suomeen saapuvien harjoittelijoiden käytännön 
asioita. Kuva: pxhere

IPSF WORLD CONGRESS RUANDASSA
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SEP ETELÄ-KOREASSA

SEP-vaihtoon hakeminen ja lähteminen oli 
yllättävän helppoa. Vaihdosta oli mahdollista 
räätälöidä juuri hakijalleen sopiva, sillä työpaikkoja 
löytyi useimmilta farmasian alan sektoreilta 
ja ympäri maapalloa olevista kohdemaista. 
Oma reissuni suuntautui Etelä-Korean toiseksi 
suurimpaan miljoonakaupunkiin, Busaniin. Toiveeni 
vaihtopaikalle oli varsin tarkka, sillä en halunnut 
lähteä vain lomailemaan. Etelä-Korean farmasian 
opiskelijajärjestö KNAPS:n edustajat kuulivat 
pyyntöni, ja löysivät Pusan National Universitysta 
juuri omaa kiinnostustani vastaavan työryhmän. 
Näin ollen suuntaisin neljäksi viikoksi kohti Busania 
ja professori Leen vetämää molekulaarisen 
neurobiologian laboratoriota. 

Professori Leen työryhmä tutkii 
neurodegeneratiivisten sairauksien hoitoa muun 
muassa erilaisten solumallien avulla. En ollut 
aikaisemmin juurikaan työskennellyt solujen 
kanssa, ja vaihto tarjosi loistavan mahdollisuuden 
päästä opettelemaan uusia in vitro -tekniikoita. 
Työskentelyäni kuukauden aikana ohjasi tohtori 
Cho, jonka ohjeistuksella eristin ja viljelin hiiren 
kortikaalisia primaarineuroneita, sekä suoritin 
lyhyen projektin C17.2 solulinjaa käyttäen. 
Suomalaisiin laboratorio- ja tutkimusstandardeihin 
tottuneena osa työtavoista herätti voimakkaita 
epäilyksiä, mutta vierailevana tähtenä hyväksyin 
hiljaa falconin tarkaksi mittavälineeksi ja 
suojakäsineiden käytön toissijaiseksi. 

Uusien menetelmien oppiminen oli valtavan 
mielenkiintoista, mutta päivät venyivät usein 
uuvuttavin pitkiksi. Monet ryhmäläisistäni 
työskentelivät vielä monta tuntia auringonlaskun 
jälkeen, ja lyhyeksi jääneistä yöunista huolimatta 
saapuivat aikaisin aamulla takaisin töihin. 
Työkulttuuri Itä-Aasian maissa on hierarkkista, ja 
työ asetetaan usein yksityiselämän, sekä ehkä myös 
oman terveyden edelle. Ulkomaalaisille sallitaan 
enemmän vapauksia, eikä kukaan ainakaan 
toivon mukaan katsonut kauhean pahalla kun 
jätin lauantaina pidettäviä työseminaareja väliin. 
Seminaarit pidettiin koreaksi, enkä ymmärtänyt 
niistä sanaakaan. 

Seoulissa lomaillessani pärjäsin suhteellisen 
hyvin pelkällä englannilla, mutta Busanissa kielen 
osaaminen oli vaihtelevaa. Avointa mieltä tarvitaan; 
ravintolassa “no beef” lupauksella tilaamani 
annos saattoikin osoittautua raakaa naudanlihaa, 
“raw beef”, sisältäväksi bibimbapiksi. Latinalaisia 
kirjaimia ei juurikaan käytetä, ja Korealaisen 
aakkoston eli hangulin lukeminen helpottaa elämää 
huomattavasti. Opettelin myös itse lukemaan 
hangulia sen verran, että ymmärsin suurpiirteittäin 
retkipolkuja merkkaavien tienviittojen ja karttojen 
sisällön. 

Korean niemimaasta suurin osa on upeiden 
vuoristojen peitossa, ja mahtavia luontokohteita 
löytyi kirjaimellisesti omalta takapihalta - Pusan 
National University on rakennettu Geumjeong 
-vuoren kupeeseen, jonka huipuilta löytyy koko 
Busanin kattavien maisemien lisäksi Korean 
suurimman vuoristolinnakkeen rauniot. Yksinäiset 
vuoristoretket olivat minulle täydellistä aikaa 
miettiä korealaiseen työyhteisöön osallistumisen 
myötä heränneitä ajatuksia siitä, miten suomalainen 
työelämä on oikeastaan vallan ihanaa.

Korealainen ruoka on herkullista, mutta saattaa sisältää 
yllätyksiä!

Työskentelyyn ja asumiseen vieraassa maassa 
liittyy aina sekä positiivisia että negatiivisia puolia, 
mutta kaiken kaikkiaan suosittelen ehdottomasti 
lähtemään vaihtoon. Ainoa asia, joka minua jäi 
kaduttamaan on se, etten jäänyt reissuun vielä 
muutamaksi päiväksi tai viikoksi töiden loputtua. 
Seuraavalle Korean matkalleni aion ottaa mukaan 
kunnon vaelluskengät, ja reilusti vapaa-aikaa! 

Noin tunnin ajomatkan päässä Busanista sijaitseva 
Yeongchuksan on yksi Yeongnamin vuoriston huipuista.

Taustalla Busan, Hwamyeong-puutarhasta käsin

Salla Uusitalo
Farmaseutti, n:nnen vuoden proviisoriopiskelija ja 
tutkimusavustaja Helsingin yliopistosta
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VINKKINI LOPPUTYÖN  
SELÄTYKSEEN

Lopputyö on 20 sivun kirjallinen opinnäytetyö, jota 
pelätään turhaan. Oikealla motivaatiolla sen kyllä 
kirjoittaa ja hioo valmiiksi muutamassa viikossa. 
Itse aloitin lopputyön tekemisen vasta helmikuussa 
ja tein sitä muutamia tunteja päivässä. Palautin sen 
huhtikuun puolessa välissä eikä edes lopussa tullut 
kiirettä. 

Muutamia vinkkejä lopputyön tekemiseen, jotka 
ainakin jälkikäteen ajateltuna olisivat olleet 
minullekin hyödyllisiä:

Vinkki 1: 

Työ kannattaa aloittaa tutustumalla otsikon 
aiheeseen, kaikki mahdollisesti hyödylliset 
linkit kannattaa laittaa muistiin. Esimerkiksi 
Helkaan saa luotua kansioita, joihin saa Helkasta 
löytyvät artikkelit laitettua muistiin. Jos Helsingin 
yliopistolla ei ole lisenssiä johonkin artikkeliin, 
sitä voi pyytää suoraan kirjoittajalta esimerkiksi 
sähköpostin välityksellä ja ilmeisesti he mielellään 
antavat artikkeleita luettavaksi opiskelijoille, joten 
sitä kannattaa ainakin yrittää. Samoin Kelalta ja 
yrityksiltä voi suoraan pyytää tietoja ja haastatteluja.

Vinkki 2: 

Itseäni auttoi se, että minulla oli kaksi tiedostoa, 
johon toiseen kirjoitin lopullista versiota lopputyöstä 
ja toiseen kirjoitin muistiinpanoja copy+paste 
ja tönkkösuomennus tyylillä. Suomentaessa 
kannattaa pitää huoli, että asiayhteydet menevät 
varmasti oikein. Viitteet kannattaa pitää koko ajan 
mukana, esimerkiksi laittamalla viitetiedot jokaisen 
lauseen perään. Itseäni helpotti se, kun ei jatkuvasti 
tarvinnut palata artikkeleihin ja selvittää mistä olin 
kyseisen asian lainannut. Kannattaa myös opetella 
heti alussa hyödyntämään RefWorks –ohjelmaa 
tai jotain vastaavaa viitteidenkäsittelyohjelmaa. Se 
helpottaa huomattavasti työskentelyä. 

Vinkki 3: 

Lopulliseen lopputyötiedostoon kannattaa luoda 
pohja kansilehdistä riviväleihin ja oikeaan fonttiin, 
jotta on helppo pysyä perillä sivumäärästä. 
Tallenna työ moneen eri paikkaan aina, kun 
lopetat työskentelyn, sillä mikään ei ole yhtä 
turhauttavaa kuin kirjoittaa samaa sivua kolmeen 
kertaan uudelleen, kun työ ei syystä tai toisesta ole 
tallentunut pilveen.

Vinkki 4: 

Sisällysluettelon tekeminen auttaa kirjoittamisen 
aloittamisessa, vaikka otsikot tulevat muuttumaan 
moneen kertaan. Kirjoittaminen on huomattavasti 
helpompaa, kun tieto on alustavasti jäsennelty 
alaotsikoiden alle ja kerrallaan yhdessä kappaleessa 
on muokattavana rajattu määrä tekstiä. Se myös 
auttaa hahmottamaan, mitkä asiat artikkelissa 
ovat lopputyön kannalta relevantteja, kun pystyt 
yhdistämään tiedot jonkun otsikon alle.

Vinkki 5: 

Ennen lopputyön hiomista valmiiksi kannattaa palata 
vielä käyttämiisi lähteisiin ja lukea ne ajatuksella 
läpi ja varmistua, että viitteet ja asiayhteydet ovat 
menneet oikein. Itse löysin samoista artikkeleista, 
jotka olin työn aloitusvaiheessa lukenut, paljon lisää 
hyödyllistä tietoa, jota en ollut työn aluksi pitänyt 
tärkeänä, mutta jotka lopulta lisäsin lopputyöhöni.

 

Vinkki 6: 

Omille virheille tulee sokeaksi, kun työtä lukee 
useita kertoja, joten kannattaa pyytää kavereita 
tarkistamaan vähintään oikeinkirjoitus. Ennen 
palautusta kannattaa myös pitää yhdestä kahteen 
viikkoa taukoa, niin ettei lue eikä katso mitään 
lopputyöhön liittyvää, sitten lukee sen huolella läpi 
ennen palautusta, korjaa virheet ja palauttaa.

-Noora Hämäläinen

GRADUTTAAKO?
Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen on monelle 
proviisoriopintojaan viimeistelevälle opiskelijalle 
varsinainen mörkö. On tarinoita pitkittyneistä 
graduprojekteista, viininhuuruisista kirjoitusilloista 
ja mahdollisesti myös paineita artikkelin julkaisusta. 
Graduja mahtuu kuitenkin maailmaan yhtä monta 
kuin tekijöitäkin. On helposti edenneitä graduja (vai 
onko?), takellellen tehtyjä graduja, graduja, jotka 
vaativat pään hakkaamista seinään, graduja, joiden 
tekeminen on opettanut paljon, ja sitten niitä, jotka 
ovat olleet yhtä tyhjän kanssa. 

Aloitin graduni rytäkällä lähtiessäni vaihtoon 
Englantiin. Tiesin, että projekti ulkomailla vaatisi 
itseltä mahdollisesti enemmän sinnikkyyttä ja 
oma-aloitteisuutta kuin kotiyliopiston tutussa 
ympäristössä työskenteleviltä tovereilta. Koin 
rajoitetun ajan kuitenkin positiivisena: minulla 
olisi ainakin aikaraamit gradulle. 4 kuukautta 
ulkomailla, kuukausi Suomessa, kirjoittaminen siinä 
sivussa. Puolessa vuodessa gradu olisi paketissa ja 
syksyllä voisin aloittaa ”aikuisten elämän” ja siirtyä 
työelämään. 

Mutta arvatahan sen saattaa jo tässä vaiheessa, 
miten kävi. Tapasin ohjaajani alkuvuodesta 
ennen Englantiin lähtöäni. Hän hieman hymyili 
kunnianhimoiselle tavoitteelleni valmistua 
elokuussa, mutta lähdin reippaasti matkaan. 
Kirjoittaminen ei onnistunut tutkimuksen ohella, 
kuten olin ajatellut, mutta en antanut sen häiritä 
vaihto-opiskeluani. ”Se on vain gradu”, kaikki 
sanoivat. ”Muista nauttia myös elämästä”.

Vinkki 1:

Tee taustatutkimusta riittävästi ennen gradun 
varsinaista aloitusta, erityisesti silloin kun työhön 
liittyy laboratoriossa tehty tutkimusosio. Kaikkea 
ei voi osata heti alussa, mutta jonkinlainen käsitys 
aihealueesta helpottaa etenemistä.

Vinkki 2: 

Varmista, että työhösi on nimetty osaava ohjaaja, 
jolla on ohjaamiseesi tietotaidon lisäksi myös 
aikaa. Ohjaajan lisäksi on toki hyvä olla myös muita 
tukihenkilöitä, joihin turvautua, joilta kysyä neuvoa 
tai apua esimerkiksi käytännön järjestelyihin.

Vinkki 3: 

Älä vaadi itseltäsi liikoja. Tyhmiä kysymyksiä ei ole 
ja kysymyksiä on kaikkien kannalta parempi esittää 
heti alusta alkaen. 

Vinkki 4: 

Anna itsellesi aikaa, salli itsellesi taukoja. Muista, 
että jotta gradun jälkeenkin olisi elämää, on hyvä 
pitää huolta arjen asioista, ihmissuhteista ja omasta 
terveydestä gradun aikanakin. 

Vinkki 5: 

Gradu on osa oppimisprosessia, eikä sen tarvitse 
olla täydellinen tieteellinen julkaisu. Suurin osa 
tutkimuksista ei johda relevantteihin tuloksiin, 
mutta tärkeää on itse oppimisprosessi: mitä opin, 
mitä tekisin toisin, millainen on oma ajanhallintani, 
tietojen käsittelytaitoni ym.

Paras palaute, mitä sain englantilaiselta ohjaajaltani, 
oli: ”Muista, että tämä on vain yksi kouluprojekti 
muiden joukossa. Jos saat kummallisia tuloksia 
tai hommat ei suju niin kuin olisi oletettu, kirjoita 
siitä. Virheiden kautta saa parhaimman pohdinnan, 
ja lopulta koko homman idea on se oppiminen, ei 
niinkään ne tulokset.” Gradun viimeistelytuskissa 
olenkin huomannut, että vaikka kaikki vaikutti 
menevän pieleen tutkimuksen suunnittelusta 
alkaen, olen oppinut sen vuoksi todella paljon. 
Olen oppinut missä olen hyvä ja missä on vielä 
kehitettävää. Olen oppinut katsomaan suurta 
tietomassaa eri tavalla ja suodattamaan turhaa 
sanahelinää. Oppimisprosessi ei pakosti näy 
kirjoituksessa. Se voi koostua erilaisista vaiheista ja 
osista. Mutta se on se, mitä gradusta jää käteen. 
Kuinka moni on mukamas avannut graduaan sen 
kansittamisen jälkeen? Epäilen, ettei kovinkaan 
moni. 

Siksi toivotan kaikille graduaan aloiteleville, sitä 
tekeville tai sitä viimeisteleville oikein paljon 
tsemppiä! Älkää olko liian ilkeitä itsellenne. Kohta 
se on ohi ja meni siihen sitten vuosi tai useampi, se 
on ihmiselämästä melko pieni siivu.

-Ida Lepistö
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Kun kuulin ensimmäisen syksyn ensimmäisenä 
päivänä tutkijalinjasta ajattelin: ”Vau, täytyy olla 
todella viisas, jotta tuollaiseen pääsee”. En uskonut 
ikinä, että työskentely tutkimusryhmässä tai tutkijana 
olisi minun juttuni. Tutkijathan ovat introverttejä 
yksin puurtajia, todella, todella viisaita ihmisiä. 
Syksyn kuluessa ja ensimmäisen kevätlukukauden 
alkaessa kiinnostukseni tutkijalinjaa kohtaan 
kasvoi. Ymmärsin, että menemällä kesätöihin 
tutkimusryhmään saisin kokemusta työskentelystä 
tutkijana, oppisin enemmän labratyöskentelystä 
ja saisin kolme varmaa palkallista kesätyöpaikkaa. 
Mikä sen parempaa? Minulle vakuutettiin, 
ettei kukaan odottaisi, että minusta pitäisi 
tulla tutkija valmistuttuani proviisoriksi. 

Tein ensimmäinen harjoitteluni professori Santosin 
tutkimusryhmässä (nanomedicines and biomedical 
engineering). ”Santo’s lab” on kansainvälinen 
tutkimusryhmä ja työskentelykieli on englanti. 
Olin kauhuissani! En ymmärtänyt mitään alasta, 
jonka parissa tulisin työskentelemään ja englannin 
kielen taitoni olivat todella, todella ruosteessa. 
Ohjaajani, jonka tutkimuksen parissa työskentelin, 
oli italialainen.

Kun ensimmäisen kerran tapasin ohjaajani, hän 
kertoi minulle tutkimuksestaan ja siitä, mitä tulisin 
kesällä hänen kanssaan tekemään. Kuuntelin hiljaa 
ja nyökyttelin. Todellisuudessa en ymmärtänyt 
puoliakaan siitä, mitä hän minulle kertoi ja mitä 
tulisin hänen kanssaan tekemään. Hän tulosti 
minulle pinon julkaisuja, omiaan ja muiden, ja 
kehotti tutustumaan niihin ensimmäisten päivien 
aikana. Hienoa. Olin lukenut aikaisemmin yhden 
julkaisun, miten tulisin selviämään tästä pinosta?

Ensimmäisten viikkojen aikana luin julkaisuja, 
ja alkukankeuden jälkeen se alkoi sujumaan (ja 
josta aloin tykkäämään). Sain myös perehdytystä 
erilaisten laitteiden käyttöön ja solulaboratoriossa 
työskentelyyn. Pikkuhiljaa englanniksi työskentely 
alkoi tuntua luonnolliselta ja työkavereihin alkoi 
tutustua. Vaikka tuntui siltä, että ei ymmärtänyt 
yhtään mitään, seurasin ohjeita tarkkaan ja 
aloin pikkuhiljaa ymmärtää mitä tapahtuu. 

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta tarjoaa 1. vuoden farmasian opiskelijoille, joilla on jo 
proviisorin opiskeluoikeus, mahdollisuuden osallistua tutkijalinjalle. Joka vuosi paikkoja on tarjolla 
viisi. Käytännössä tutkijalinja tarkoittaa kolmea harjoittelupaikkaa kolmen vuoden aikana eri 

tutkijaryhmissä, esimerkiksi kesätöiden merkeissä.

Työskentelin yhteensä lähes kolme kuukautta 
ohjaajani kanssa projektissa, joka oli todella 
mielenkiintoinen. Työskentelin solulaboratoriossa 
erilaisten syöpäsolulinjojen parissa ja valmistelin 
nanopartikkeleita (projektista voitte lukea 
tulevaisuudessa, kun tutkimus julkaistaan). Välillä 
tuli turhautumisia, kun epäonnistui, mutta koko 
ajan opin jotain uutta. Osallistuin kesällä yhteisiin 
grillijuhliin ja järjestimme yhdessä kansainvälisen 
illallisen, jonne jokainen valmisti oman kotimaansa 
ruokia tarjolle. Ohjaajastani ja minusta tuli läheisiä, 
joten kesän jälkeen olin tiedollisesti ja taidollisesti 
viisaampi, ja minulla oli myös uusia ystäviä. 

Minulla on jäljellä vielä kaksi harjoittelua eri 
tutkimusryhmissä eri aiheiden parissa. Odotan 
tulevia kesiä innolla ja kaikkea sitä, mitä saan 
oppia ja ihmisiä keihin tutustua. Tutkimus ei 
todellakaan ole yksin puurtamista, vaan todellista 
tiimityöskentelyä ja yhdessä ongelmien ratkaisua. 
Olen päässyt kehittämään itseäni ammatillisesti ja 
oppinut uusia asioita koulunpenkin ulkopuolelta. 

TUTKIJA, MINÄKÖ?  
TUTKIJALINJALAISEN TARINA

“Kuuntelin hiljaa ja 
nyökyttelin. Todel-
lisuudessa en ym-

märtänyt puoliakaan 
siitä, mitä hän minulle 

kertoi.”

“Seurasin ohjeita tark-
kaan ja aloin pikkuhiljaa 
ymmärtää mitä tapah-

tuu.”
“Vaikka itse kerroin 

työskentelystä tutkijalin-
jalaisena, se ei ole  

ainoa reitti töihin tutki-
musryhmiin.”

Suosittelen lämpimästi hakemaan töihin oman 
yliopistosi tutkimusryhmiin - ensimmäisen, toisen 
tai vielä kolmannenkaan vuoden opiskelijalta ei 
odoteta ihmeitä, vain innostusta ja kiinnostusta 
oppia uutta. Vaikka itse kerroin työskentelystä 
tutkijalinjalaisena, se ei ole ainoa reitti töihin 
tutkimusryhmiin; yliopistojen sivuilta löydät 
ryhmien vetäjien sähköpostiosoitteet, joihin voit 
vapaasti laittaa viestiä. En edelleenkään tiedä 
haluanko valmistumisen jälkeen jatkaa opiskelua 
farmasian tohtoriksi, mutta onneksi ei moni muukaan 
tiedä, mitä tekee reilun kolmen vuoden päästä. 

Hanna Lindstedt 
SEO 2018, toisen vuoden farmasian opiskelija 
Helsingin yliopistosta 

Lisätietoa tutkijalinjasta ja Santo’s Labista:

https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/farmaseutin-
koulutusohjelma/opiskelu/opintojen-sisalto-ja-
rakenne/farmasian-tutkijalinja

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/
nanomedicines-and-biomedical-engineering
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PERINTEINEN PINSE
Pinse, oikealta nimeltään Pinsestævne, 
on vuosittainen pohjoismaisten 
farmasianopiskelijoiden kongressi. Pinse eroaa 
muista Euroopassa järjestettävistä tapahtumista 
siinä, että ohjelman pääpaino on yritysvierailuissa 
ja sosiaalisessa ohjelmassa, kun taas esimerkiksi 
EPSA-kongresseissa paino on tieteellisessä 
ohjelmassa ja soft skills -koulutuksissa.

Pinsellä on pitkät perinteet ja kevään 2019 Pinse on 
jo 77. laatuaan. Ainutlaatuisen siitä tekee kuitenkin 
se, että se järjestetään ihan ensimmäistä kertaa 
Islannissa! Normaalisti Pinsen järjestysvastuu 
kiertää Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä, 
mutta koska vuoden 2018 Pinsessä oli vain kolme 
norjalaista, joista kaksi olivat suomalaisia, päätettiin 
Pinse järjestää Reykjavikissä, hurra!

Pinse on myös siitä hauska kongressi, että se on 
koukuttava. Moni käy Pinsessä kaikissa maissa, 
jolloin osallistuja palkitaan Full circle -mitalilla! 
Pharmaca Studentica haastatteli pinseläisiä 
selvittääkseen Pinsen perinteitä: 

1. Kuka olet?

Jade, viidennen (!) vuoden opiskelija, Helsinki 
Ida, n:nnen vuoden opiskelija, Helsinki

 
2. Monesko Pinse tämä on sinulle?

Jade:
Kolmas

Ida:
Full circle, eli neljäs (Tanska, Suomi, Ruotsi, Islanti)

 
3. Mitä odotat Islannin Pinseltä?

Jade:
Menoa ja meininkiä! Islantilaisia on ikävä <3

Ida:
Islanti on varmasti maana kaunis ja jännittävää 
mennä sinne, on myös kiva nähdä mitä islantilaiset 
hupsut kollegat on saanut aikaan. Erityisesti 
kiinnostaa ruoka (omnomnom) ja yritysohjelma tms 
 
4. Lempi Pinse-laulusi ja -juomasi?

Jade:
Pinse 2017 laulu on oikeesti hyvä :D  
Juoma: Topas (ei oo mikään virallinen pinse juoma, 
mut onpahan aina ollu tarjolla) ps. älkää missään 
nimessä juoko Brennivíniä.

Ida:
Pinse 2017 laulu tietty. Tai sit se juna laulu 
niistä norjalaisista nuorista jannuista.  
Pinse juoma... Ööö... Kalja lasipullosta.

Ruotsissa suomalaiset edustivat Pikku Myinä.

Yritysvierailu Tukholmassa: Apotekarsocieteten.

“Pinse, first time will 
make you sore. But still 

you come back for 
more, Full Circle waits!”

FARMAKAMU
Me, Rajaton Farmasia Suomi ry. (Pharmaciens Sans Frontieres Suomi), olemme 
keväällä 2018 käynnistäneet maahanmuuttajia ja paikallisia farmasisteja yhdistävää 
Farmakamu-toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ulkomailta Suomeen saapuneiden 
farmasian alan ammattilaisten sopeutumista uuteen elinympäristöön. Ideana 
Farmakamussa on kerätä toiminnasta kiinnostuneet yhteen ja jakaa heidät pareihin 
tutustumaan. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi kahvilla käyntiä, apteekkivisiittiä, 
puhelimitse yhteydenpitoa, you name it. Perimmäisenä tarkoituksena toiminnassa on 
siis luoda linkki paikallisten ja maahan tulleiden farmasistien välille. 

Etsimme mukaan ensisijaisesti farmasisteja (myös siis farmasian opiskelijoita), 
joilla on jo jonkin verran työkokemusta alaltamme, mutta lähtökohtaisesti asenne 
ratkaisee – ei niinkään opintojesi vaihe! Mikäli kiinnostuit, tai tiedät jonkun, joka 
voisi olla kiinnostunut toiminnasta (sekä Suomessa työskenteleviä farmasisteja, 
että maahan vasta saapuneita etsitään!), ilmoittaudu mukaan osoitteessa:  
https://goo.gl/forms/6SVSjKrnqjTQqBVa2 ja jaa linkkiä eteenpäin! 

Osallistu ja jaa omia kokemuksiasi! Keskustele esimerkiksi eroavaisuuksista farmasian 
alalla sekä vaihda kulttuurillisia näkemyksiä Farmakamusi kanssa! Mikäpä parempi 
mahdollisuus kansainvälistyä ilman tarvetta lähteä kaukomaille?!

Rajaton Farmasia tarjoaa tukea ja tietoa toimintaan liittyen, joten heräävien kysymysten 
kanssa ei tarvitse painiskella yksin Farmakamuillessa.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan! 

Jaa että mikä ihmeen Rajaton Farmasia?? Lisää tietoa meistä ja toiminnastamme 
(mm. uudesta Uganda-Ruanda projektista) löydät uusilta kotisivuiltamme  
https://rajatonfarmasiasuomi.wordpress.com/.

 

Muistathan myös seurata meitä somessa  
@rajatonfarmasiasuomi 

Tervetuloa Farmakamuksi tai muuten vaan toimintaamme mukaan!

Ystävällisin terveisin,
Ida Lepistö
Farmakamu-toiminnan koordinaattori

Vuoden 2017 Pinse-laulu tehtiin Suomessa.
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