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Vähemmistöryhmät apteekissa
Päätoimittajalta

Vähemmistöryhmien

kohtaaminen

apteekissa

syrjimättä terveydentilan perusteella, voidaan olla

aiheuttaa allekirjoittaneellekin välillä päänvaivaa.

myymättä neuloja ja ruiskuja niitä tarvitseville?

Miten kommunikoida silloin, kun yhteistä kieltä ei

Millä tätä käytäntöä perustellaan? Ymmärrän, että

ole? Entä miten auttaa näkövammaista asioimaan

esimerkiksi 24/7 auki olevassa apteekissa ei

apteekissa? Näihin kysymyksiin ei tässä numerossa

yöaikana myydä neuloja turvallisuussyistä. Muissa

kuitenkaan vastata, vaan sen sijaan pureudumme

tapauksissa minun mielestäni asialle ei kuitenkaan

tarkemmin

ole perusteita. Apteekkisopimuksesta ei apteekki

transsukupuolisten

asiakkaiden

kohtaamiseen ja asiakaskokemukseen apteekeissa.

pääsääntöisesti

voi

kieltäytyä,

ja

diapamit,

dormicumit ynnä muut on apteekki velvollinen
toimittamaan, jos asiakas niitä tulee hakemaan

Kun haastattelin Trasek ry:n asiantuntijoita, esiin

käypällä reseptillä. Miksi samalle asiakkaalle ei

tuli asoita, joita en itse ollut tullut aikaisemmin
ajatelleeksi;

monet

pistettävän

voida myydä Stop-pussia, jossa on ohjeet avun

testosteronin

piiriin hakeutumiselle? Tai vaikka suoraan neuloja

käyttäjät pistävät Nebido-lääkkeen itse, ja siksi he

ja ruiskuja?

ostavat ruiskuja ja neuloja apteekista. Lisäksi,
koska seos on paksua ja öljymäistä, voi sen
pistämiseen tarvita useampia neuloja.

Jos apteekki perustelee asiaa sillä, että apteekin
tehtävä ei ole kannustaa päihteiden käyttöön,

Monet

kannattavat

apteekkien

saanen huomauttaa, että puhtaiden pistovälineiden

tiukempaa

myymättä

integraatiota terveydenhuoltoon, ja sen kannalla

jättäminen

aiheuttaa

ainoastaan

terveyshaittoja. Kannattavampaa olisi ottaa selvää

olen itsekin - farmasisteilla on paljon annettavaa

kunnan

terveydenhuollon kehittämiseksi. Siksi minusta on

päihdekuntoutuksen

kouluttaa

ihmeellistä, kuinka joissakin apteekeissa neuloja ja

työntekijät

prosessista

kohtaamaan

päihderiippuvaiset asiakkaat.

ruiskuja ei myydä kuin ainoastaan silloin, kun
asiakas osaa nimetä lääkkeen, jonka käyttöön ne
tulevat. Tämä asettaa päihderiippuvaiset alttiiksi
terveyshaitoille, kun puhtaiden pistovälineiden

Noora Hämäläinen

saatavuutta on vaikeutettu.

Pharmaca Studentican päätoimittaja 2021

Kysymykseni kaikille on, kuinka apteekeissa,

joiden velvollisuutena on palvella asiakkaita
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FiPSAn apuraha
FiPSA on jakanut vuodesta 2019 lähtien apurahaa jäsenilleen kattamaan erilaisten ammatillista kehittymistä ja osaamista tukevien tapahtumien osallistumismaksuja ja matkakuluja. Tapahtuma voi olla kotimaan tai ulkomaan tapahtuma, ja haku tulee tehdä tapahtuman jälkeen viimeistään puoli vuotta tapahtumasta. Apurahaa voi hakea yhteen tapahtumaan vuodessa. Apurahan tarkoituksena on kannustaa jäseniä laajentamaan osaamistaan ja verkostoitumaan niin kotimaassa kuin maailmallakin!
Apurahaa voi hakea erilaisiin kongresseihin (EPSA, IPSF, FIP, WHSS) tai esimerkiksi Farmasian Päivien luennoille. Matka-apurahaa voi hakea myös ulkomaan vaihtoon, joka tukee ammatillista osaamista. Ulkomaan vaihtoa varten opiskelija voi hakea avustusta kattamaan matka- tai asumiskuluja.
Apuraha-hakemuksen
linkin
löydät
FiPSA:n
Facebookista
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGdpZWqguUYLzqAuvtbLeVNulmkZvI8pe18ubZ39RJwY-MA/viewform
Osallistumismaksun tukeminen seuraavin
ehdoin:

ja

tästä:

3. Ulkomaanvaihto:

1. Yli 100 € maksava tapahtuma:
Apurahaa voi hakea maksimissaan 80 %
ensimmäisen rekisteröitymishinnan
(osallistumismaksu) mukaan (l. halvin
mahdollinen osallistumishinta). Korvattava
summa on enintään 500 €.

1. Matkakulut: matkakulujen korvausehdot
(katso ylempänä).
2. Majoituskulut:
Alle viikko (6 yötä), 100 €
Yli viikko, alle kuukausi, 200 €
Yli kuukausi, 300 €

2. Alle 100 € maksava tapahtuma:
Apurahaa voi hakea koko
rekisteröitymishinnasta (osallistumismaksu).

Apurahan saamisen ehtona on, että hakija
toimittaa FiPSAlle tarvittavat kuitit/
dokumentit sähköpostitse.

Apurahahakemuskset käsitellään kaksi kertaa
vuodessa, huhti-toukokuussa sekä marras1. Matkakuluja korvataan maksimissaan 200 joulukuussa. Apurahatoimikuntaan kuuluu
€ huomioiden halvin järkevä kulkuväline.* apurahatoimikunnan puheenjohtajan lisäksi jäsen
jokaisesta jäsenjärjestöstä. Tarvittaessa ota
2. Osallistuminen on muuten jäsenelle/
yhteyttä: apurahatoimikunta.fipsa@gmail.com
hakijalle ilmaista.
Matkakuluja korvataan seuraavin ehdoin:

*Esim. Kotimaassa juna ja bussi tai oma
auto, Viro ja Ruotsi laivaliikenne.

Hanna Lindstedt
Apurahatoimikunnan puheenjohtaja 2020-2021
4

FiPSAn hallitus ja virkailijat esittäytyvät
HALLITUS
PUHEENJOHTAJA

VARAPUHEENJOHTAJA
Kuka? Karri Aalto, Helsinki ja vuosimallia tappi
2018.
Mitä
teen?
Varapuheenjohtajana
toimin
puheenjohtajan oikeana kätenä ja tuuraajana, hänen
ollessaan estynyt. Puheenjohtajan oikeana kätenä
olen aina valmis avittamaan puheenjohtajaa hänen
avun tarpeessa. Tämän lisäksi toimin vuoden
mittaan tapahtuman koordinaattorina järjestäen
FiPSAn
kevätseminaarin,
jäsen
järjestöjen
hallitusten
koulutusviikonlopun
sekä
opiskelijaristeilyn.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? FiPSA,
koska taustalla on kaksi vuotta kokemusta
järjestötoiminnasta ja ystäväni ehdotti minua
hallitukseen. Eihän suorasta kysymyksestä “Onko
Karri käytettävissä?” voi järjestöaktiivi sanoa ei,
ehkä pitää jossain vaiheessa opetella. Suurena
motivaattorina toimi myös FiPSA:n muu hallitus,
josta tunsin suurimman osan jo ennestään.

Kuka? Kauri Laine, Helsinki (2020), aikaisemmin
Åbo (gulnäbb 2013).
Mitä teen? Johdan hallituksen työskentelyä, kutsun
hallituksen kokoukset koolle ja huolehdin siitä, että
yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä.

Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSA:n hallitus on
pienempi kuin YFK:n johon olen tottunut, mutta
ryhmähenki on todella hyvä. Ihmiset ovat tulleet jo
aikaisemmissa jutuissa tutuksi, joten FiPSA tuntuu
kaveriporukasta, joka yhdessä järjestää tapahtumia
ja edustaa Suomen farmasian opiskelijoita
ulkomailla. Hyvällä porukalla hommat hoituu!

Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA?
Ensikosketukseni SFaOon (myöh. FiPSA) oli
vuonna 2015, jolloin olin ruotsin kielen
käännösvastaava. Vuosina 2016 ja 2017 olin
hallituksessa tiedottajana ja Pharmaca Studentican
päätoimittajana ja vuosina 2019 ja 2020 olin
yhdistyksen sihteeri. Matkan varrella olen ollut
FLOpin, Farmasialiiton ja Fimean toiminnassa
mukana. Ei tässä enää muista, miksi sitä aikanaan
lähti mukaan, mutta yhdessä tekemisen meininki ja
hienojen ihmisten tapaaminen ympäri farmasian
opiskelijoiden skeneä on pitänyt menossa mukana!

Mitä et ole koskaan tehnyt? Kämppisten mukaan:
ollut hiljaa.

Ensivaikutelma FiPSAsta? Jotain tosi suurta ja
siistiä Biocityn kolmoskerroksen kodikkaan
pieneen ekosysteemiin tottuneena. Samaan
tunnetilaan törmää edelleen säännöllisesti, koska
maailma on suuri paikka, jossa tapahtuu paljon ja
jatkuvasti. Suomi on osa sitä kaikkea.
Mitä et ole koskaan tehnyt? En ole koskaan
käyttänyt TikTokia.
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TALOUDENHOITAJA

SIHTEERI

Kuka? Daniela Wollstén, Helsinki, Fuksi 2017.
Mitä teen? Toimin FiPSAn Roope Ankkana, istun
siis himoison rahakasan päällä, seuraan pankkitilin
tuloja ja menoja, pohdin debetin ja kreditin eroa ja
toistan ikuista mantraa: “Hakuna matata”. Hommaan kuuluu käytännössä siis kirjanpidon ja budjetin seurantaa, laskujen maksaminen (ajallaan!), laskuttaminen ja kaikenlainen numeroiden pyörittely... Lisäksi osallistun aktiivisesti erilaisten projektien rahoituksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? Olen
aikaisemmin ollut mukana YFK:ssa kirjastotätinä,
yrityssuhdevastaavana ja kerho- ja liikuntavastaavana. Opiskeluaikanani on tullut järjestettyä yhtä
jos toista proggista haalarimerkeistä vapputeltan
aamuisiin roudauksiin ja niistä vuosijuhliin. FiPSA
vaikutti mukavalta jatkumolta järjestöuralle, ja
olinhan ollut useasti mukana helppimässä fipsalaisia. Lähdin koettelemaan kepillä jäätä ja toimin
2020 virkalijaroolissa järjestön sidosryhmävastaavana (kylläkin korona-aikana, jäi harmittavan yksitoikkoiseksi vuodeksi). Syksyllä 2020 aloitin kauppatieteiden opinnot, joten ajattelin talousvastaavan
pestin tuovan hieman sitä kovin arvostettua käytännön kokemusta, win-win!

Kuka? Ella Kälvälä, Helsinki, vuoden 2016 tappi.
Mitä teen? Tänä vuonna toimin FiPSAn sihteerinä.
Vastuulleni siis kuuluu hallituksen kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen ja farmasian opiskelijoiden yhteisen osaston järjestelyt Farmasian Päivillä.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? Viime
vuonna aloitin FiPSAn hallituksessa hyppäämällä
suoraan syvään päähän eli puheenjohtajan pestillä.
FiPSAn toimintaa olin kuitenkin seurannut useamman vuoden toimiessani niin YFK:n kuin FLOpinkin hallituksissa. Varsinainen kipinä FiPSAn
toimintaan syntyi lopulta osallistuessani IPSF:n
maailman kongresseihin Argentiinassa ja Ruandassa.

Ensivaikutelma FiPSAsta? YFKissä hallitus ja
virkailijat muodostavat ison ryhmän, yli 20 henkeä.
Ensivaikutelmani fipsasta oli “Apuva, miten tästä
selvitään näin pienellä ryhmällä?? Me hukutaan
hommiin!”. Oikeastihan asiat eivät menneet yhtään
kuten kuvittelin. Pienellä ryhmällä on helppo sopia
vastuista ja tehtävistä, kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja meininki on jees!

Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSAn toiminnassa
minua on aina kiinnostanut kansainvälisyys sekä
Suomen farmasian opiskelijoiden yhdistäminen.
On mahtavaa, että joka vuosi yhä useampi aktiivi
on lähtenyt mukaan FiPSAn toimintaan ja nykyään
pystymmekin panostamaan jokaiseen yhdistyksen
osa-alueeseen. Tänäkin vuonna meillä on aivan
huikea porukka koossa, jonka kanssa hommat hoituu ja uusia kehitysideoita syntyy jatkuvasti. En
malta odottaa, että koronan jälkeen saamme toimintaa vieläkin näkyvämmäksi kotimaassa sekä
suomalaisia lähtemään sankoin joukoin ulkomaille
edustamaan FiPSAa erilaisiin tapahtumiin ja kongresseihin.

Mitä et ole koskaan tehnyt? Tällainen uniikki lumihiutale tekee vain sellaisia asioita mitä muut ei
ole vielä edes keksinyt!

Mitä et ole koskaan tehnyt?
En juurikaan pidä makeasta, joten en ole koskaan
syönyt kokonaista suklaalevyä tai karkkipussia.
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IPSF CONTACT
ASIAINHOITAJA

PERSON

(CP)

L.

IPSF-

SIDOSRYHMÄVASTAAVA
Kuka? Nelli Niskanen, Helsinki tappi vuosimallia
2020.
Mitä teen? Olen sidosryhmävastaava, eli hoidan
projektien yhteistyösopimuksia sekä muita mahdollisia yhteistöitä yritysten ja FiPSAn välillä.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? Viime
syksynä hain myös YFK:n hallitukseen, jonka
kautta pääsin FiPSAn toimintaan mukaan - jännitti
kyllä aika paljon molempiin lähteä niin nopeasti
opiskelun aloittamisen jälkeen. Halusin kuitenkin
heti molempien toiminnasta kuultuani mukaan, ja
järjestöhommiin kannattaa lähteä ajoissa, niin pääsee olemaan mahdollisimman kauan mukana!
Ensivaikutelma FiPSAsta? Ryhmänä hallitus toimii hyvin! Vaikkei ollakaan päästy kasvokkain tapaamaan, ensivaikutelma oli todella tervetullut ja
rohkaiseva. Vastuut jakautuu tasaisesti kaikkien
kesken ja aina voi kysyä apua.

Kuka? Maria Ilola, Kuopijjoo, fuksi_18.
Mitä teen? Viime vuoden teema jatkuu, eli toimin
IPSF:n Contact Personina, suomennettuna kansainvälisen farmasian opiskelijoiden ainejärjestön Suomen yhteyshenkilönä. Käytännössä luen sähköpostia, kirjoitan FiPSAn ja farmasian opiskelijajärjestöjen tapahtumista aktiivisuusraportteja IPSF:lle,
osallistun moniin kokouksiin ja yleisesti edustan
suomalaisia opiskelijoita järjestössä. Yritän myös
tuoda IPSF:n tapahtumia esille, vaikka erittäin suuri osa on koronatilanteen takia peruttu.

Mitä et ole koskaan tehnyt? En ole koskaan käynyt Turussa :D

Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? FiPSA,
koska minut suostuteltiin 2019 syyskokouksessa
mukaan. Kiinnostaa yhdistää farmasian opiskelijoita enemmän Suomen sisällä ja myös ulkomaille
päin. Aikaisemmin olen ollut viime vuonna
FiPSAssa CP:nä ja EPSAn yhteyshenkilönä, sekä
vahvasti Fortiksen toiminnassa mm. koulutuspoliittisena vastaavana 2020 ja jokapaikanhöylänä.
Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSAn hallitus on
melko kompakti (max 8 henkilöä), joten mielestäni
porukkaan on tosi helppo päästä mukaan, ja omat
ideat ja kysymykset on helppo heittää ilmaan. On
ollut myös ihan parasta päästä tutustumaan Helsingin (ja ehkä tulevaisuudessa lissää Turunkin) opiskelijoihin!
Mitä et ole koskaan tehnyt?
Juonut kokonaista kuppia kahvia.
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EPSA LIAISON SECRETARY (LS) L. EPSAASIAINHOITAJA

STUDENT EXCHANGE OFFICER (SEO)

Kuka? Roosa Kekki, Helsinki, vuoden 2018 tappi.
Mitä teen? Toimin EPSA-asianhoitajana eli vastuullani on pitää yhteyttä Euroopan farmasian opiskelijoiden järjestöön eli EPSAan sekä pitää huoli
siitä, että FiPSAn jäsenet tietävät, mitä EPSAssa
tapahtuu. Pääasiassa virka koostuu sähköpostien
läpi käymisestä, EPSAn kokouksiin osallistumisesta, sekä erilaisten hankkeiden työstämisestä yhdessä muiden Euroopan maiden edustajien kanssa.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? Viime
vuonna toimin FiPSA:n SEO:na eli harjoitteluvaihtojen koordinaattorina, eli kuluva vuosi on toinen
FiPSAn hallituksessa. Alunperin lähdin mukaan
FiPSAn toimintaan, sillä osallistuminen kansainväliseen järjestötoimintaan kiinnosti sekä nykyisen
päätoimittajan kannustamana päätin osallistua mukaan FiPSAn kokoukseen, jossa lähdinkin heti epäröimättä FiPSAn hallitukseen mukaan.
Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSAn kansainvälisessä toiminnassa pääsee kehittämään omaa osaamistaan, sekä konkreettisesti vaikuttamaan moniin
päätettäviin asioihin. Parasta FiPSAn toiminnassa
on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen niin kotimaassa, kuin maailmanlaajuisestikin. FiPSAn hallitus on tiivis porukka, johon on helppo päästä mukaan ja jossa saa vertaistukea asiaan kuin asiaan.

Kuka? Sébastien Chiaroni, Helsinki, fuksivuosi
2018.
Mitä teen? Toimin SEO:na eli harjoitteluvaihdon
koordinaattorina. Tehtäviin kuuluu mm. saapuvien
opiskelijoiden hakemusten läpikäynti, esikarsinta,
uusien harjoittelupaikkojen hankkiminen sekä lähtevien opiskelijoiden hakuprosessin koordinointi.
Käytännössä aikaa kuluukin sähköposteja kirjoittaessa ja toisinaan kokoustaessa.

Mitä et ole koskaan tehnyt?
En ole koskaan murtanut luita :D

Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? Hain
FiPSAn hallitukseen, sillä järjestötoiminta on lähellä sydäntä ja juuri FiPSAssa sitä pääsee toteuttamaan isossa mittakaavassa - SEO:na erityisesti
pääsee paitsi auttamaan ja vaikuttamaan konkreettisesti opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun, myös
verkostoitumaan kansainvälisesti. Olen aiemmin
toiminut YFK:n hallituksessa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2020, tällä hetkellä
toimin myös tiedottajana FLOp ry:n hallituksessa.
Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSAn hallituksessa
on loistava porukka ja yhteistyö on toiminut mielestäni hyvin, kokeneemmilta hallituslaisilta on
myös saanut hyvin apua tarvittaessa.
Mitä et ole koskaan tehnyt?
En ole koskaan käynyt festareilla.
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TIEDOTTAJA
Kuka? Essi Alanne, Kuopio, 2 vuosikurssi.
Mitä teen? Olen tiedottaja, vien jäsenistölle tietoa
tapahtumista ja ideoin yhdessä muiden hallituslaisten kanssa.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA?
Olen ollut ja olenkin Fortiksen hallituksessa mukana tällä hetkellä Dilutus lehden päätoimittajana.
Halusin tutustua paremmin helsinkiläisiin ja turkulaisiin farmasian opiskelijoihin ja päästä ideoimaan
myös heidän kanssaan.
Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSA on monipuolinen yhteisö, jossa voi päästä näkemään farmasiaa
myös kansainvälisellä tasolla
Mitä et ole koskaan tehnyt?
En ole koskaan ostanut konvehtirasiaa itselleni,
suklaa ei vain ole mun juttuni.
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VIRKAILIJAT

Kuka? Hanna Lindstedt, Helsinki, Fuksivuosi
2017.

Kuka? Noora Hämäläinen, Helsinki, tappivuosi
2015.

Mitä teen? Toimin apurahatoimikunnan puheenjohtajana eli vastaan FiPSA:n apurahahakemusten
käsittelystä yhdessä apurahatoimikunna kanssa.
Esitämme ehdotuksen FiPSA:n hallitukselle henkilöistä, joille apuraha tulisi hakemusten perusteella
myöntää. Apurahahakemuksia käsitellään kaksi
kertaa
vuodessa.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? Olen
aikaisemmin toiminut FiPSAn harjoitteluvaihdon
koordinaattorina 2018-2019 ja varapuheenjohtajana 2019 sekä apurahatoimikunnan puheenjohtaja
2020. Lähdin mukaan FiPSAn toimintaan fuksivuotenani, sillä olin kiinnostunut järjestötoiminnasta ja kansainvälisestä farmasian opiskelijatoiminnasta. Halusin lisäksi tutustua uusiin ihmisiin eri
vuosikursseilta ja kaupungeista.

Mitä teen? Toimin FiPSA:n lehden, Pharmaca Studentican, päätoimittajana tänä vuonna. Käytännössä luon sisältöä lehdelle yhdessä muiden hallituslaisten ja virkailijoiden kanssa laittaen ideoita ja
deadlineja pöydälle.
Missä kaikessa mukana ja miksi FiPSA? Aikaisemmin olen FiPSA:ssa ollut IPSF-asiainhoitajana
vuosina 2018-2019, EPSA-asiainhoitajana vuonna
2019 ja varapuheenjohtajana vuonna 2020. FiPSAn
toimintaan lähdin mukaan kansainvälisen toiminnan innoittamana - IPSF-asiainhoitajaksi taisin lupautua EPSA:n kevätkongressissa Baarlossa vuonna 2018. Olenkin päässyt muun FiPSA:n toiminnan
ohella edustamaan FiPSA:a kahteen IPSF:n maailmankongresiin, vuonna 2018 Mendozaan Argentiinaan ja vuonna 2019 Kigaliin Ruandaan. En vaihtaisi näitä kokemuksia pois mistään hinnasta!

Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSAn toiminnassa
pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Olen oppinut tärkeitä
työelämätaitoja ja saanut uusia ystäviä. Tekemään
pääsee oman kiinnostuksen mukaan, ja kaikki otetaan mukaan porukkaan. Meininki on rentoa ja
vaikka hommaa on välillä paljon, on järjestötoiminta myös todella antoisaa! Yksi huippuhetkistä
on ollut Mendozassa järjestetty IPSF:n maailmankongressi, johon osallistuin FiPSAn edustajana
vuonna 2018.

Ensivaikutelma FiPSAsta? FiPSA:n toiminnassa
pidän erityisesti kansainvälisyydestä, jota paikallisilla ainejärjestöillä on vähemmän. Lisäksi FiPSAaktiiveja on vähemmän kuin paikallisilla ainejärjestöillä aktiiveja, joten pääsee moneen asiaan mukaan tekemään ja vaikuttamaan sekä tutustumaan
ihmisiin pienemmässä porukassa.
Mitä et ole koskaan tehnyt?
En ole koskaan järjestänyt kotibileitä, koska kotini
on linnani ja muiden sotkuja en sieltä siivoa XD

Mitä et ole koskaan tehnyt?
Kaikkea olen kokeillut, zero regret XD
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På fritiden var jag mycket med mina vänner och
med Nordjobbs fritidsaktiviteter. På grund av
Nordjobb fick jag se många sevärdheter liksom
Kastelhoms slott och Notvikstornet i Bomarsund,
besöka i äpplesafaren, limonadsfabriken och
skärgården. Dessutom simmade jag mycket i havet,
cyklade, paddlade, spelade minigolf och tennis och
gick på naturstigar. Jag rekommenderar gärna
Åland för alla till som en praktik- eller
sommarjobbplats och en semesterresa. Åland är ett
häftigt ställe, det är lika utlandet där finns smaragd
grön havet och annorlunda natur än på fastlandet.
Där man talar svenska varje dag och det är det
bästa stället att börja lära sig svenska.

Praktiken på Åland

Aida, Kuopio

Förra sommaren reste jag till Åland att lära mig
svenska. Jag kommer från Östra Finland och jag
gjorde min sista obligatoriska praktik i Första
Apoteket i Mariehamn (13.7.-11.10.2020), varefter
tog jag examen som farmaceut. Jag har alltid gillat
svenska och drömt att få använda svenska
verkligen och lära mig att ge medicinrådgivning
för kunder på svenska. Jag var på Åland för första
gången.
Under praktiken expedierade jag många recept,
fick bekanta till dåsdispensering och nätapotekets
verksamhet. Dessutom fick jag tillverka
hostmediciner, besöka på fartygapoteket och
Kumlinge filialapoteket. Jag är tacksamt att jag
fick göra min praktik på Första Apoteket eftersom
praktiken var månsidigt och en fin erfarenhet. Jag
lärde mig nytt från farmaci från mina
arbetskamrater och fick goda tips och hjälp alltid
när jag behövde. De hjälpte mig också att hitta en
bostad och få nya kompisar. Det var intressant att
se vad hörs till farmaceuts och provisors jobb.
Under praktiken lärde jag mycket nytt från
mediciner och hur man möter kunden. Praktiken
gav för mig en bra basis för arbetslivet. Jag var den
första eleven från Östra Finlands universitet som
gjorde praktiken på Första Apoteket. Under
praktiken fick jag nya vänner och lärde mig att tala
och förstå svenska bra till exempel från mediciner
och sjukdomar och det var också lättare att
diskutera. Det var fint att se hur jag klarade själv
med svenska på jobbet och i vardagen.
11
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Kevätterveiset
jäsenjärjestöiltä
Ex Tempore: Aurinkoinen tervehdys Turusta!
Kevätterveiset jäsenjärjestöiltä

Lisäksi olemme alkuvuoden
ainejärjestön
voimin
koronarajoituksia noudattaen.

Me farmasiaopiskelijat Åbo Akademilla olemme
saaneet monen pimeän kuukauden jälkeen todistaa
poikkeuksellisen valkoista ja kaunista talvea
kampusalueella. Lunta on riittänyt kinoksiksi asti ja
aurinko paistanut kirkkaalta taivaalta, tuoden iloa
muuten niin poikkeuksellisen talven keskelle.
Viime kuukausina heikentynyt koronatilanne on
johtanut tiukennettuihin rajoituksiin ympäri
Suomen, myös täällä Varsinais-Suomen alueella.
Suunnitelmat muuttuvat tiuhaan tahtiin ja
rajoitukset
ulottuvat
luonnollisesti
myös
normaaliarkeen sekä opiskeluihin. Paljon on
uutisoitu ja keskusteltu opiskelijoiden jaksamisesta
pandemian keskellä ja voinkin yleisesti todeta, että
jatkuva etäopiskelu on vaatinut veronsa. Erityisesti
ensimmäisen
vuoden
opiskelijoille
verkostoituminen uuteen opiskelijakaupunkiin on
ollut haastavaa. Me farmasiaopiskelijat Turussa
olemme kuitenkin onnekkaita, sillä olemme
saaneet suorittaa opintoihin vaaditut laboratoriotyöt
yliopistolla, pieniä ryhmäkokoja ja erityistä
turvallisuutta noudattaen.

aikana päässeet
pulkkamäkeen,

Vaikka tämänhetkinen maailmantilanne asettaa
paljon rajoitteita, voimme tietyissä rajoissa
kuitenkin itse asenteellamme vaikuttaa siihen,
miten me ja ihmiset ympärillämme viihtyvät.
Olemme Ex Temporen hallituksen sekä vuosijuhlaa
suunnitelleen
komitean
kanssa
iloisia
vuosijuhlaviikostamme, joka tänä vuonna oli
erilainen, mutta varmasti odotettu ja tärkeä meille
kaikille. Vallitsevan tilanteen myötä pienemmätkin
ohjelmanumerot saavat suuren merkityksen ja mikä
tärkeintä, tuovat meitä yhteen.
Ex Tempore toivottaa aurinkoista keväänjatkoa
jokaiselle opiskelijalle!
Pidetään huoli toisistamme!

Haasteellisista ajoista huolimatta kevät on ovella.
Aurinkolasit on kaivettu esiin kesän jäljiltä ja
ihmisistä huokuu toiveikkuus. Lisääntynyt valon
määrä on tuonut uutta intoa ja antanut motivaatiota
myös opintojen pariin. Myös Åbo Akademin
farmasian ainejärjestön Ex Temporen uusi hallitus
on saanut aloittaa tehtävänsä ja toiminta on jo
täydessä vauhdissa. Kuluneen viikon aikana
olemme viettäneet Ex Temporen 29. vuosijuhlaa
skumpan,
täytekakun
sekä
erilaisten
etäaktiviteettien parissa. Ohjelmassa on ollut muun
muassa
digitaalinen
museokierros
Turun
Apteekkimuseossa, ompeluilta Zoomin välityksellä
sekä sponsoreidemme järjestämiä etätilaisuuksia.
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Kevätterveiset jäsenjärjestöiltä

Ex Tempore: Solig hälsning från Åbo!
Efter många månader har vi farmacistuderande vid
Åbo akademi kunnat bevittna ett exceptionellt vitt
och vackert vintercampus. Det har snöat mycket och
solen har skinit från den klara himlen, vilket ger
glädje mitt i en annars exceptionell vinter. Den
försämrade Corona situationen under de senaste
månaderna har lett till skärpta restriktioner runt om i
Finland, även här i sydvästra Finland. Planerna
förändras i snabb takt och begränsningarna sträcker
sig naturligtvis såväl till den normala vardagen och
studierna. Det har varit många nyheter och
diskussioner om hur studeranden orkar mitt i en
pandemi och jag kan i allmänhet säga att de
kontinuerliga distansstudierna märks av. Speciellt
för förstaårsstuderanden har skapande av ett nätverk
i den nya studiestaden varit utmanande. Vi
farmacistuderanden i Åbo har dock haft tur eftersom
vi har kunnat utföra de laboratoriearbeten som krävs
för studierna vid universitetet, i små gruppstorlekar
med speciell säkerhet.

annorlunda men säkerligen efterlängtad och viktig
för oss alla. Med den nuvarande situationen blir
mindre programnummer mycket viktiga och för oss
samman.
Ex Tempore önskar en solig fortsättning på våren till
alla studeranden!
Låt oss ta hand om varandra!

Trots de utmanande tiderna är våren på väg.
Solglasögonen har grävts fram och människor är
fulla av hopp. Den ökade mängden ljus har gett ny
iver och motivation, även till studierna. Även Åbo
Akademis farmacistuderandes ämnesförening Ex
Tempores nya styrelse har inlett sina uppgifter och
verksamheten är i full gång. Under den senaste
veckan har vi firat Ex Tempores 29-årsjubileum med
skumpa, tårta och olika aktiviteter på distans.
Programmet har bland annat inkluderat en digital
musérundvandring på Åbo apoteksmuseum, sykväll
via zoom och distanstillfällen ordnade av våra
sponsorer. Dessutom har vi under början av året
varit i pulkabacken med vår ämnesförening, med
beaktande av restriktionerna.
Även om den nuvarande världssituationen sätter
många begränsningar, kan vi inom vissa gränser
genom våra egna attityder påverka hur vi och
människorna omkring oss trivs. Tillsammans med
styrelsen för Ex Tempore och årsfestkommittén är vi
mycket nöjda med vår jubileumsvecka som i år var
15
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Kevätterveiset jäsenjärjestöiltä
Kevätterveisiä Stadista
Heipä hei täältä etelän lämmöstä!

sekä vuosijuhlat ovat joko peruuntuneet tai siirretty
myöhemmäksi odottamaan arvoistaan tilaisuutta.
Tiettyä optimismia kuitenkin kytee Yliopiston

Vastoin kaikkia, erityisesti viime vuoden asettamia

farmasiakunnan hallituksessa, joka muun muassa

odotuksia, talvi saavutti vuodenvaihteessa myös
Helsingin,

ja

ulkomuistista

jopa

buukkasi Käärmeenpesän YFKin käyttöön vapuksi.

lumisade-

Tosin, näillä näkymin haaveet vapustakin alkavat

ennätysten lukemia taidettiin tuossa jossakin

olla pikkuhiljaa kuopatut. Vuosijuhlat ollaan tämän

vaiheessa vähintäänkin uhkaavasti lähestyä. Lunta

vuoden puolella suunniteltu pidettävän, mutta

on siis toisin sanoen riittänyt, ja jopa niin, että
erillisiä

liikkumisrajoituksia

ei

muuan vanhan aktiivin sanoin, sitten syssymmällä,

välttämättä

ja rajoitusten sen salliessa. Erilaisia mahdollisia

tarvittaisi ihmisten liikkumisen hillitsemiseksi.
Siitä

puheen

ollen,

etäjärjestelyitäkin on toki pohdittu, joskin yleinen

meinaavat

tahtotila etätilaisuuden järjestämiseen on ollut

liikkumisrajoituksetkin pian olla ajankohtainen

jossakin määrin vastahakoista. Toki jos nyt niin

huolenaihe koronatilastojen saavuttaessa uusia

vain sattuu käymään, että etänä täytyy jotain

huippujaan etenkin pääkaupunkiseudulla. Pientä

järjestää, vähintään vuosittaisten palkintojen saajat

laskua on onneksi nähtävissä. Saimme joka

tulevat saamaan ansaitsemansa tunnustukset. Tästä

tapauksessa oikean talven, joka varmasti on monia
miellyttänyt,

sillä

muun

kaupunkihiihtäminen

on

uutisotsikoiden

arvoisen

informoidaan tarkemmin sekä jäsenistöä että

muassa

saavuttanut

ystäväjärjestöjämme

jopa

näiden

tilaisuuksien

lähestyessä.

buumin

pääkaupunkiseudulla. Tällä erää taitaa monien
hiihdot ynnä muut talviurheilut saapua kohti

Huolimatta siitä, että toiminta on ollut kaikkea

vääjäämätöntä päätöstään, sillä sää on hiljalleen

muuta kuin vanhassa huipussaan, on YFKissä

muuttunut

tapahtunut jos jonkinnäköistä syksystä alkaen.

tuulisen

enemmän

Helsinki-tyypilliseksi,

kylmänkosteaksi

rannikkosääksi

Kuukausittaisia

etäkahvitteluja,

muutamia

paikoittaisilla auringon pilkahduksilla. Se siitä

etäsitsejä ja muuta etätapahtumaa. Muun muassa

takautuvasta sääennusteesta.

aprillipäivänä kokeillaan yhdessä etänä leipomista,

jota tuskin tulisi tehdyksi ilman nykypäivän
rajoitteita.

Farmasian opiskelijat Helsingissä ovat läpi koronan

mukanaan

mikä

väistämättä

mediassakin

on

paljolti

hyvin

tuonut

pakollisia.

Myös

järjestämällä

esimerkiksi

huomioon ottaen toteutettu loistavasti. Tapahtumia
tullaan toteuttamaan jatkossakin etänä YFKissä

toki järjestetty paikan päällä, edellyttäen että ne
tutkintoon

haltuunsa

etäteemailtoja, joiden järjestelyt ovat nykytilanne

uutisoitua

opiskelijoiden uupumusta. Laboratoriokurssit ovat
ovat

myös

yhteistyökumppanimme ovat ottaneet rajoitukset

viettäneet aikansa käytännössä pelkästään kotona
etäluennoilla,

Luonnollisesti

siihen asti, kunnes paikan päällä pitäminen voidaan

lukuisat

taata tapahtuvan turvallisesti.

perinteiset ja vähemmän perinteiset tapahtumat,

(jatkuu)

kuten 40. Savujuhlat, Käärmeenpesän 10-synttärit
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Kevätterveiset jäsenjärjestöiltä
YFKin keskeinen tehtävä, opiskelijajäsentensä

kampuksen valmistumisessa, sillä noin vuosi sitten

edunvalvonta, on taasen saanut huiman sysäyksen

aloitettu (nykypäivänä hieman kornisti nimetyn)

eteenpäin jo viime syksystä alkaen. Farmasian tie-

Infokeskus Koronan remontti on vienyt yhden

dekunnasta valittiin huikean äänestysaktiivisuuden

meille keskeisimmistä luentosaleista mukanaan

ansiosta yhteensä jopa seitsemän edustajaa ja vara-

muutoksen tuuliin. Myös uuden raitiovaunureitin

edustajaa HYYn edustajistoon, ja yksi on löytänyt

rakennustyömaa kampuksen läpi on vaikeuttanut

tiensä jopa HYYn hallitukseen asti. Tämä käytän-

kampukselle kulkua, mutta toiveena toki on, että se

nössä tarkoittaa sitä, että farmasian opiskelijoiden

helpottaisi liikkumista kampukselle huomattavasti

ääni kuuluu ja otetaan varmastikin huomioon tule-

tulevaisuudessa. Onni sinänsä, että kaikki tämä ta-

vina vuosina. Lisäksi YFK allekirjoitti yhdessä yli

pahtuu juuri nyt, kun kampukselle ei ole samalla

200:n muun opiskelijajärjestön kanssa kannanoton

tavalla käyttöä kuin ennen.

opetus- ja kulttuuriministeriölle ja valtamedioille
opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamisesta pande-

29.3.2021

mian keskellä.

Kalle Manninen
MDS:n päätoimittaja

Keskimäärin meininki Helsingin farmasian opiske-

Yliopiston farmasiakunta

lijoilla on varovaisen toiveikasta siitä, että parempi
tulevaisuus on edessä. Lisäksi odotettavaa piisaa
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Yleistä transsukupuolisuudesta
Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan
(Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus 2021). Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti
on useimmiten mies tai nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen. Naisesta mieheksi sukupuoleaan korjaavaa transsukupuolisia kutsutaan transmiehiksi ja miehestä naiseksi sukupuoltaan korjaavaa transsukupuolisia transnaisiksi (Tinkanen 2017). Sukupuolenkorjaushoitojen aloitus on keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistollisiin sairaaloihin, lääkityksen seuranta puolestaan
tapahtuu avoterveydenhuollossa. Hoidon piirissä olevat henkilöt tarvitsevat jatkuvaa lääkitystä ylläpitääkseen sukupuolelle ominaisia piirteitä.

Termit kuntoon!
Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia

Transseksuaali on vanha termi, jota on muinoin

kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet,

käytetty

kuten

sukupuolen korjaamisesta on puhuttu sukupuolen

kromosomit,

sukuelimet

tai

transsukupuolisuudesta.

Samoin

hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais-

"vaihtamisena".

tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus voi olla

vanhentuneita; ne vääristävät asiaa ja ovat

joillekin myös sukupuoli-identiteetti.

loukkaavia. Myös transu on loukkaava sana.

Kolmas sukupuoli käsitettä voidaan käyttää

Transvestisuus tarkoittaa, että henkilöllä on tarve

useammalla

ilmaista

tavalla.

esimerkiksi

Yleisessä

antropologiassa

puheessa

ja

kolmannen

Molemmat

eläytymällä,

termit

pukeutumalla

ovat

tai

laittautumalla toista (binääristä) sukupuolta kuin

sukupuolen käsitteellä viitataan siihen, että

mikä

sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Se ei

Transvestiitti on usein tyytyväinen syntymässä

merkitse sitä, että sukupuolia olisi kolme, vaan

määriteltyyn sukupuoleensa eikä hänellä ole

kattokäsitteenä

tarvetta

on

syntymässä

määritelty.

rikkoo

kaksinapaista

Juridisten

sukupuoli-

lääketieteellisiin korjauksiin sukupuolen suhteen.

kategorioiden kohdalla kolmannella sukupuolella

Transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan

tarkoitetaan mahdollisuutta asettaa sukupuoli-

siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää.

sukupuolijakoa.

se

hänelle

merkinnäksi jokin muu kuin mies tai nainen.
Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies
että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden
väliltä tai sitten jotain tämän jaon ulkopuolelta.
Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä
muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille,
esimerkiksi gender fluid, gender queer ja
sukupuoleton.
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juridisiin

muutoksiin

ja/tai

Lähteet:

Sukupuolen moninaisuuden sanasto

www.sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/
sukupuolen-moninaisuuden-sanasto/
Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja seksin sanastoa
www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisen-suuntautumisen-sukupuoliidentiteetin-ja-seksin-sanastoa/

På svenska:
Lista över begrepp som kan vara till hjälp när du orienterar dig i hbtiqa+
diskussioner www.regnbagsankan.fi/utbildning/fakta-om-hbtiq/
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, Seta, Sukupuolen moninaisuuden sanasto (viitattu 8.3.2021a). Saatavilla Internetistä:
www.sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/

sukupuolen-moninaisuuden-sanasto/
Tinkanen, H: Transsukupuolisuuden hoitopolku Suomessa, Sic!, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 1/2017: 36-37 (2017). Saatavilla
Internetistä: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703071979
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Transsukupuolisen kohtaaminen apteekkityössä
Valtakunnallinen Trasek ry ajaa sukupuolivähem-

galta neuvoa, tarvitseeko tällainen resepti sic-

mistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjin-

merkinnän, sillä sellaista ei ole tähän reseptiin lai-

tää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämi-

tettu - näin varmistutaan siitä, että kelakorvattavuu-

seen. Artikkelia varten on haastateltu Trasek ry:n

det menevät oikein". Näin toimimalla asiakkaalle-

hallituksen varajäsentä Helena Holopaista sekä

kin on selvää, mitä tilanteessa tapahtuu, eikä vää-

Trasek ry:n neuvonantajaa.

rinymmärryksiä pääse syntymään yhtä helposti.

Sukupuolenkorjausprosessiin kuuluu hyvä hoito-

Asiakkaan yksityisyyden huomioiminen on tärkeä

suhde ja seuranta, minkä vuoksi sukupuolenkor-

osa sensitiivistä kohtaamista. Esimerkiksi reseptin

jaushoidossa olevat saavat hyvän neuvonnan esi-

toimituksen selvittelyä vaativissa ongelmatilanteis-

merkiksi lääkehoidoista jo yliopistollisessa sairaa-

sa, mieti, voisiko asian selvittää takahuoneessa.

lassa. Sukupuolenkorjaushoidossa käytettävät lääk-

Näin asiakkaalle ei turhaan synny hermostunut olo,

keet ovat off label -käytössä, mikä tuo haasteita

kun asiaa selvitellään hänen edessään. Itsehoidon

apteekin tiskiin, jos reseptiin liittyy epäselvyyksiä

puolella voit tarvittaessa kysyä, haluaisiko asiakas

esimerkiksi sic-merkkiin liittyen. Pääsääntöisesti

siirtyä esimerkiksi reseptiloossiin keskustelemaan

hormonihoitoon saa Kelan peruskorvauksen noin

asiasta, missä yksityisyys on paremmin suojattu.

vuoden ajalta, jonka jälkeen lääkäri voi kirjoittaa B

Toisaalta syrjään vetäytyminen voi herättää vielä

-lausunnon, jolloin Kela myöntää ylemmän erityis-

enemmän huomiota, joten tilannetajua tarvitaan.

korvauksen korvausnumerolla 121 (Sukupuolen
moninaisuuden osaamiskeskus 2021a ja Kela

Joskus voi tulla eteen tilanne, jossa asiakkaan ulko-

2021).

näkö ja sen perusteella oletettu sukupuoli ei vastaa
esimerkiksi kelakortin tietoja. Koska apteekin tie-

Parikymmentä vuotta Trasek ry:n neuvonantajana

tosuoja-asetukset ovat syystä sellaisia kuin ovat,

toiminut kertoi haastattelussa, kuinka sukupuolen-

tulee farmasistin aina varmistua siitä, mitä tietoja

korjauslääkehoitojen määrään nähden apteekeista

hakijalle voi lääkkeistä luovuttaa. Miten pitäisi toi-

tulee harvoin valituksia Trasekille transsukupuolis-

mia, jos farmasisti on epävarma siitä, hakeeko asia-

ten epäasiallisesta kohtelusta tai muista ongelmati-

kas omia lääkkeitään vai asioiko hän jonkun toisen

lanteista. Yleisin ongelmatilanne apteekeissa lienee

puolesta?

kelakorvattavuuteen ja lääkkeiden off label ”Kannattaa kysyä suoraan, harvoin kukaan siitä

käyttöön liittyvä tietämättömyys.

loukkaantuu”, vahvistaa Trasek ry:n hallituksen
Jos esimerkiksi reseptiin liittyy epäselvyyksiä, jot-

varajäsen Helena Holopainen. Hän nosti myös esiin

ka pitää selvittää, on tärkeä kertoa asiakkaalle mitä

sensitiivisen kohtaamisen tärkeyden; älä oleta tai

epäselvyydet koskevat. Sen sijaan, että rientää su-

kyseenalaista.

pattelemaan toisen farmasistin kanssa, kannattaa
että

Asiasta voikin kysyä esimerkiksi näin: "Pahoittelut,

"varmistan kollegalta vielä, että tämä kelakorvatta-

mutta varmistan vielä, ovatko nämä lääkkeet tulos-

vuus menee oikein" tai "minun pitää kysyä kolle-

sa teille vai asioitteko toisen henkilön puolesta?

asiakkaalle

ensin

kertoa

esimerkiksi,
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Esimerkiksi englannin tai ruotsinkielisen asiakkaan

”Yleensä joudun itse kysymään, kuinka nämä lääk-

kanssa saattaa joskus tulla vastaan tilanne, että

keet tulisi hävittää”, hän sanoo. Kysymykseen,

käyttämääsi

korjataan.

kuinka transihmiset voitaisiin paremmin huomioida

”Silloin on kohteliasta pahoitella väärän persoona-

apteekissa, Holopainen antaa yksinkertaisen vin-

pronominin käyttämistä ja käyttää jatkossa sitä,

kin: ”Älä oleta tai kyseenalaista.”

persoonapronominia

jota on pyydetty”, Trasekin neuvonantaja sanoo.
Jos taas et ole varma, mitä persoonapronominia

Kysymykseen, kuinka transihmiset voitaisiin pa-

sinun tulisi käyttää, on asiasta kohteliasta kysyä.

remmin huomioida apteekissa, Holopainen antaa

Voit myös käyttää pronomineja englanniksi they/

yksinkertaisen vinkin: ”Älä oleta tai kyseenalais-

them tai ruotsiksi hen.

ta.”

Etenkin kaupungeissa, joissa on paljon vaihto-

Trasekin neuvonantaja huomautti puolestaan, että

opiskelijoita, apteekissa voi tulla vastaan tilanne,

monet pistettävän testosteronin käyttäjät pistävät

jossa asiakkaalle on eurooppalaisella lääkemää-

Nebido-lääkkeen itse. Siksi he ostavat ruiskuja ja

räyksellä määrätty sukupuolenkorjaushoitoon tar-

neuloja apteekista. Koska aine on paksu öljyseos,

koitettuja lääkkeitä. Näiden lääkkeiden toimittami-

sen ruiskuun laittaminen ja pistos saattaa vaatia

nen eurooppalaisella lääkemääräyksellä onnistuu,

useampia neuloja.

kunhan tarvittavat tiedot ovat lääkemääräyksessä
kunnossa (ks. Lääkkeiden toimittaminen eurooppa-

Suomessa nimilakia muutettiin vuonna 2019 siten,

laisen lääkemääräyksen perusteella 1/2020, Fimea).

että etunimen muutokseen liittyvät pykälät muo-

Vaihto-opiskelijat eivät ole oikeutettuja kelakor-

toiltiin väljemmiksi sukupuolen suhteen. Tämän

vaukseen Suomessa, vaan heitä tulee ohjata otta-

ansiosta sukupuolistereotypisten nimien käyttämi-

maan selvää, miten he voivat hakea kotimaastaan

nen ei ole enää sukupuoleen sidottua. Valitettavasti

takautuvasti lääkekorvausta lääkkeistään. Tulosta

juridisen sukupuolen vaihtaminen ei ole yhtä help-

siksi laskelma mukaan.

poa – sen vaihtamiseksi edellytetään virallista diagnoosia ja hormonihoitoa, joiden saamiseen hoitoon

Holopaisen kokemukset apteekkiasioinnista ovat

hakeutumisen jälkeen menee yleensä vuosi, joskus

pääasiassa olleet positiivisia. Negatiivisemmat ko-

parikin. Suomi onkin saanut tästä EU:lta useita

kemukset ovat liittyneet enimmäkseen siihen, ettei

huomautuksia, ja muutosta on toivottavasti luvassa,

lääkettä ole ollut saatavilla tai pieniin erheisiin, ku-

kun uuden translain lakiesitys tulee eduskunnalle

ten väärin laskettuun lääkemäärään. Kiitosta hän

käsiteltäväksi ehkä loppuvuodesta 2021. Näitten

antaa farmasisteille siitä, kuinka yhteisvaikutuksia

syitten takia onkin hyvä pitää mielessä, että nyky-

tarkistetaan, sillä joskus lääkäri ei jotain lääkettä

ään virallisissa dokumenteissa voi olla ristiriitaa

määrätessään ole kysynyt muista käytössä olevista

juridisen sukupuolen ja sukupuolistereotyyppisen

lääkkeistä ollenkaan.

nimen välillä. Trasekin neuvonantaja nosti esiin,
että sukupuolenkorjausprosessissa asiakkaan nimi

Holopainen toivoo, että apteekissa kerrottaisiin

ja henkilötunnus voivat vaihtua, mikä on hyvä huo-

enemmän lääkkeiden hävityksestä, etenkin koska

mata esimerkiksi apteekin kanta-asiakkaiden koh-

monet sukupuolenkorjaushoidossa käytettävät lääk-

dalla, jolloin vanhoja tietoja tulisi korjata.

keet ovat geelejä, laastareita tai injektioita.
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Trasekin hallituksen jäsen muistuttaa hormonikor-

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, Seta,

vaushoitojen olevan välillä monimutkaisia, mutta

Sukupuolen korjaaminen (viitattu 8.3.2021a). Saa-

tarkkaan lääkärin suunnittelemia. Apteekissa voi

tavilla Internetistä:

tulla vastaan tilanteita, joissa miehelle on määrätty

www.sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/lait-

estrogeenivalmisteita tai naiselle testosteronia.

ohjeet-ja-suositukset/sukupuolen-korjaaminen/

”Tällaisissa tilanteissa lääkäri on katsonut hoidon
tarpeelliseksi pitkään kestäneen prosessin seurauk-

Lukusuositus lääkehoidon toteutuksesta:

sena. Apteekissa ei saisi sitä lähteä kyseenalaista-

Das, P ja Tinkanen, H: Transsukupuolisten hormo-

maan tai ihmettelemään”, hän muistuttaa.

nihoidot, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2015;131(4):372-8. Saatavilla Internetistä

www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/4/duo12104

Lähteitä ja samalla lisälukemista kiinnostuneille:
Kansaneläkelaitos Kela, 121 Sukurauhasten vaikea

Tinkanen, H: Transsukupuolisuuden hoitopolku

vajaatoiminta, 23.5.2017 (viitattu 8.3.2021). Saata-

Suomessa, Sic!, Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

villa Internetistä: www.kela.fi/laake121

miskeskus Fimea, 1/2017: 36-37 (2017). Saatavilla
Internetistä:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703071979

Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella, 1/2020. Saatavilla Interne-

Lisätietoa:

tistä: www.fimea.fi/documents/160140/764653/L%

www.sukupuolenosaamiskeskus.fi

C3%A4%C3%

www.seta.fi

A4kkeiden+toimittaminen+eurooppalaisen+l%

www.trasek.fi

C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%
A4yksen+perusteella+1+2020.pdf/84628fca-c4cbea61-0036-008c6efd7584?t=1582532197456
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Punaiset ja kultaiset käärmeet
Tiesitkö, että Suomen farmasian opiskelijoilla on

Ennen jokaista luovutusta luovuttajalta mitataan

yhteinen VeriRyhmä Punaiset käärmeet? Kaikki

hemoglobiini, jonka pitää naisella olla 125-175 g/l

VeriRyhmät, myös Punaiset käärmeet, kuuluvat

ja miehellä 135-195 g/l. Yhdeltä luovuttajalta

veripalvelun

veriryhmärekisteriin.

kerätään verta noin puoli litraa, ja itse luovutus

VeriRyhmien tarkoituksena on kannustaa työ-,

kestää vain noin 10 minuuttia. Jokainen verierä

harrastus-

testataan

ylläpitämään
tai

esimerkiksi

opiskelijajärjestöjä

virusten

ja

veriryhmän

osalta.

luovuttamaan yhdessä verta. Suomen joukkueessa

Luovutuksen jälkeen verenluovuttajille on tarjolla

osallistut

farmasian

mehua, kahvia ja teetä sekä suolaista ja makeaa

opiskelijajärjestön IPSF:n Vampire Cupiin, jossa

syötävää. Veripalvelu jakaa lisäksi rautatabletteja

eri maiden farmasian opiskelijoiden järjestöt

niille

leikkimielisesti kisaavat, mikä järjestö luovuttaa

raudanpuutteelle.

myös

maailman

luovuttajille,

jotka

ovat

riskissä

eniten.
Verenluovutusta suositellaan enintään 2-3 kertaa
Suomessa tarvitaan jokaisena arkipäivänä 800

naisille

verenluovuttajaa. Yhden luovuttajan luovuttamalla

Veripalvelu palkitsee vähintään 10 verenluovutusta

verimäärällä voidaan auttaa jopa kolmea ihmistä.

vuodessa tehneet ryhmät kunniakirjalla ja listaa

Verivalmisteet

käytetään

nämä VeriRyhmät palkittujen listalle. Vähintään 20

leikkauspotilaiden,

onnettomuuksien

syöpäsairaiden

keskosen

ja

esimerkiksi
hoitoon.

uhrien,

ja

miehille

3-4

kertaa

vuodessa.

luovutuksesta saa hopeisen, 30 luovutuksesta

Koko

kultaisen

ja

50

luovutuksesta

platinaisen

verenluovutusprosessi kestää noin tunnin, sisältäen

kunniakirjan. Tämän lisäksi pääsemme yhdessä

hoitajan haastattelun ja arvioin siitä, sovitko

auttamaan apua tarvitsevia helpolla tavalla!

luovuttajaksi.
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Lähde mukaan verenluovuttajaksi Suomen farmasian opiskelijoiden yhteisen verenluovutusryhmän
“Punaiset käärmeet” kanssa!
Liity myös Suomen Kantasolurekisterin jäseneksi ja anna jollekin mahdollisuus elämään. Vuonna 2020
Punaisten käärmeiden alla tehtiin 44 luovutusta ja saimme SPR:n Kultaisen kunniakirjan!

Näin osallistut!
Punaiset käärmeet:
1) Kun luovutat verta Veripalvelussa, kerro ilmoittautumisen yhteydessä kuuluvasi “Punaiset käärmeet” -ryhmään. Verenluovutusryhmän voi ilmoittaa
missä tahansa verenluovutustilaisuudessa.
2) Voit julkaista kuvan verenluovutuksesta somessa
aihetunnisteilla #punaisetkäärmeet ja #vampirecup ja

kannustaa muita luovuttamaan verta.
3) Punaisille Käärmeille on ilmainen haalarimerkki,
joita voi hakea ainejärjestöiltä tai Farmasian päivillä
meidän ständiltämme.

1)

Mene

osoitteeseen

www.veripalvelu.fi/

kantasolurekisteri
2) Testaa, voitko liittyä Kantasolurekisteriin osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi
3) Seuraa liittymisohjeita ja tilaa näytepaktti. Proses-

sin loputtua tieto kudostyyppitietosi kirjataan kansainväliseen tietokantaan, mitä enemmän rekisterissä
on jäseniä, sitä useammalla potilaalla on mahdollisuus parantua. Vuosittain noin 30 suomalaista luovuttaa veren kantasoluja.
4) Voit julkaista kuvan prosessista somessa aihetun-

Verenluovutuspaikat ja tapahtumat löytyvät täältä:

nisteilla #punaisetkäärmeet ja #kultaisetkäärmeet ja

www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuta-verta/
missa-luovutat. Esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja
Kuopiossa voi luovuttaa kiinteässä verenluovutustoi-

mistossa lähes päivittäin. Tehdään yhdessä hyvää!

Kultaiset käärmeet:

innostaa muita mukaan.
5) Kultaisille käärmeille on oma kultainen ja ilmainen haalarimerkki, joita voi hakea Farmasian päivillä meidän ständiltämme.
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(FiPSAn seminaari 24.4.2021)
Aah, maailmanlaajuinen pandemia ja somemyrsky-

reenisti FiPSAn varapuheenjohtaja ja projektivas-

jen aikakausi – niistä on kuplautumisen riskit tehty.

taava Karri, joka oli päävastuussa tapahtuman jär-

Kun jo lähtökohtaisesti liikaa aikaa ruudun ääressä

jestämisestä.

viettävä Eurooppa viettää elämää neljän seinän sisällä, siirtyy elämä enemmän tai vähemmän täysin

Ja hyvähän siitä tuli.

verkkoon. Sosiaalisen median kaikukammiot tuovat yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja hyväksyn-

Päivän ensimmäinen puhuja R-kioskin kolmiolei-

nän tunteita, jotka voivat saada jopa misinformaa-

piä mussuttaville farmasian opiskelijoille oli Ter-

tiokampanjaksi paljastuneen ”Kansan viiden val-

vettä skeptisyyttä -blogistaan tuttu tutkija ja tie-

tin” tuntumaan varteenotettavalta ohjenuoralta

debloggaaja FT Pauli Ohukainen, joka puhui sala-

THL:n empimisen rinnalla.

liittoteorioista ilmiönä ja salaliittoteoreetikon kohtaamisesta. Seuraavaksi oli vuorossa tutkitun tie-

Keskusteluilmapiiri on Suomessakin viime vuosi-

don puolustajana kunnostautunut LT, prof. Juhani

kymmenen aikana muuttunut niin, että farmasian

Knuuti, joka kylmiä tilastoja esittelemällä veteli

ammattilaisena on huomannut olevansa tutkimus-

rajoja hyväksyttyjen ja vähemmän validien ter-

näytön painoarvon peräänkuuluttaja myös siviilis-

veysväittämien välille ja kertoi, miksei pelkän pla-

sä. Sitä on välillä tullut oltua ritari valkoisessa ta-

cebon tietoinen tarjoaminen kuluttajalle ole ok,

kissaan etenkin silloin, kun siitä ei Helsingin Sano-

vaikka tämä siitä hyötyisikin.

mien Facebook-julkaisun kommenttikentässä ole
ollut mitään iloa kenellekään. Ihmiset eivät aina

Oppiminen jatkui lounastauolla, jolloin joutui use-

arvosta oman terveytensä kannalta haitallisia usko-

ampikin opettelemaan ruokalähettien palvelujen

muksiaan korjaavia ohikulkijoita.

hyödyntämistä.

Lauantaina 24.4.2021 järjestettiin jokakeväinen

Iltapäivällä pääsimme kansainvälisempiin tunnel-

FiPSAn seminaari Zoomin välityksellä otsikolla

miin, kun estradin otti haltuunsa Filippiineiltä kä-

”Menikö viesti perille? – Vaikuttavan viestinnän A

sin IPSF:n kouluttaja Paul Darrel O. Meneses, jon-

ja Ö”. Tapahtumaan ilmoittautui 64 osallistujaa, ja

ka työpajassa koeteltiin varsin usein kuultuja usko-

paikalla oli puhujavieraiden ja yhteistyökumppa-

muksia ja väitteitä COVID-19-tautiin ja koronaro-

neiden edustajien lisäksi myös satunnaisia FiPSAn

kotteisiin liittyen. Päivän viimeinen puhuja oli pu-

ansiomerkin tai hallitusrintamerkin saaneita paikal-

heviestinnän asiantuntija ja kouluttaja FM Paula

la pyörähtäneitä. Tapahtuman isäntänä toimi suve-

Salo-Valjakka, joka kertoi arkipäivän argumentaa25

tiosta ja hyvän dialogin aineksista ihmisten kohtaamisessa.
Osaan nimetä farmasisteja, jotka olisivat internetoikeuden väsymättöminä valamiehinä hyötyneet seminaarista. Esimerkiksi huonosti nukutun yön jälkeen
on hyvä tietää, ettei keskustelua herättävien, esimerkiksi terveydenhuoltoa ja lääkkeitä käsittelevien julkaisujen kommenttikenttiä välttämättä kannata kattoo
nopee. Toki myönnän toisaalta ihailevani niitä tulevia
ja nykyisiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka
kokevat velvollisuudekseen edistää näyttöön perustuvan argumentoinnin kulttuuria silloinkin, kun maailma tuntuu olevan vain pannukakku, jolla esiintyy koko rokotevastaisten perhe. Ja ahdistaahan se.
Koko maailmaa ei voi pelastaa, ja hinnalla millä hyvänsä ei päitä tule kääntää. Ihminen on varsin johdonmukainen eläin, ja luonnontieteiden näkökulmasta
”harhaoppisen” maailmankuvaa tutkimalla voi ym-

märtää myös tämän toimintaa. Jos ihmisen maailmankuvaa tahtoo muuttaa, dialogi johtaa huutelua todennäköisemmin hedelmälliseen lopputulokseen.
Ehkä joskus vielä sadattelun jälkeen paistaa aurinko.

Kauri Laine
Puheenjohtaja, FiPSA
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ILMIANNA LOISTOMESTA!
LoistoMesta-palkinto on Suomen Farmasialiiton, Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOpin ja Suomen Farmasian opiskelijajärjestöt FiPSAn kahden vuoden välein jaettava palkinto parhaalle harjoittelupaikalle. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa sairaala-apteekkia tai sairaala-apteekin toimipistettä, lääkekeskusta, Yliopiston Apteekin toimipistettä, Itä-Suomen yliopiston apteekkia, lääketeollisuuden tai lääketukkukaupan toimijaa, viranomaistahoa tai muuta sosiaali– ja terveydenhuollon työpaikkaa. Ehdotuksen voi jättää tutkintoon kuuluvan pakollisen harjoittelun tai vapaaehtoisen harjoittelun työnantajasta.
Tällä hetkellä ehdotuksia voi jättää lukuvuosien 2019–2020 ja 2020–2021 aikana suoritetuista harjoitteluista. Palkinnon saajan päättävät Farmasialiiton opiskelijat FLOp ja Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt
FiPSA.
Ehdotukset vuonna 2021 palkittavaksi LoistoMestaksi on jätettävä 31.10.2021 mennessä seuraavan linkin
kautta:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/17551b39ce06-4b7a-8452-ab07df9234c4?displayId=Fin1899277

Aiemmin palkitut LoistoMestat
2017 STM:n lääkkeiden hintalautakunta
2019 HUS Apteekki Meilahti

Parempien harjoittelujen puolesta.
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