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IPSF: Pinsestaevnen
vierailu Suomessa
Pinsestaevne, tuttavammin Pinse, on pohjoismaisten farmasian opiskelijoiden
tapahtuma, jota vietetään vuosittain yhdessä osallistujamaista: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa. Koronan vuoksi Pinse on valitettavasti
jäänyt parina vuonna välistä, mutta pienen tauon jälkeen vuonna 2022 Pinse
rantautui Suomeen. Pinse järjestettiin maalis-huhtikuun vaihteessa Helsingissä
sekä Turussa Pinse-komitean voimin ja osallistujia tapahtumaan saatiin kaikista
pohjoismaista!
Pinseviikko starttasi maanantaina, kun ulkomaiset
farmasian opiskelijat saapuivat Helsinkiin ja Helsingin yliopiston Viikin kampukselle, jossa farmasian
tiedekunta sijaitsee. Aamu alkoi Helsingin yliopiston
henkilökunnan tervehdyksillä sekä tietenkin Pinselle
perinteisellä laululla: lambolla. Matka jatkui kampukselta kohti maanantain mökkeilyä Kiljavan leirikeskuksella, jonne Pinse-komitea oli kehitellyt osallistujille mökkiolympialaiset sekä muuta ohjelmaa. Ilta
jatkui aina aamun pikkutunneille saakka tutustuen
uusiin tuttaviin sekä tietenkin saunoen.
Tiistai-aamuna farmasialiitto tarjoili ”pirteille” pinseläisille aamupalan ja koko poppoo pääsi kuulemaan
farmasialiiton toiminnasta Suvi Luukon toimesta.
Myöhemmin päivällä bussi suuntasi Kiljavalta kohti Helsinkiä, osallistujat pääsivät majoituksilleen ja
katseet kääntyivät kohti illan Materiaa, joka järjestettiin YFK:n tiloissa Käärmeenpesällä. Materia on
Pinse-viikolla järjestettävä sitsien kaltainen tapahtuma, jossa lauletaan sekä syödään sitseiltä tuttuun
tapaan. Laulettavia lauluja Materiaan sekä muulle
Pinse-viikolle löytyi sille tarkoitetusta omasta kirjasta, Pharmacantosta, josta voi löytää lauluja kaikilla
viidellä eri kielellä.

pahtumista, nimittäin Nordic Night Turussa Q-talolla.
Illan aikana osallistujat pääsivät kokeilemaan ruokia
sekä juomia kaikista eri osallistujamaista ja maat
olivat pukeutuneet omalle maalleen uskollisesti teema-asuihin. Illan aikana testissä olivat niin Ruotsin
makeat Bilarit, kuin hieman suolaisempi kalakukko
Suomesta.
Upea Pinseviikko päättyi perjantai-illan Galaan, joka
järjestettiin Kupittaan Paviljongilla. Galassa Pharmacantosta laulettiin viikon aikana jo tutuksi tulleita
kappaleita sekä kuultiin uusia lauluja Pinse-alumnien
laulattamana. Galan upeat puitteet, herkulliset kolme
ruokalajia sekä parempaakin parempi seura kruunasi
tapahtumaviikon sen arvoisesti.
Vuonna 2023 Pinse suuntaa kohti Tanskaa, jossa
sen oli tarkoitus olla jo keväänä 2020. Kannustan
kaikkia hakemaan mukaan tälle reissulle, josta saa
sekä uusia, kansainvälisiä ystäviä sekä rutkasti upeita kokemuksia!
Noora Häyrinen
IPSF -asiainhoitaja
Finnish Pharmaceutical Students’ Associations

Keskiviikko aamuun startattiin kymmenen aikaan Apteekkariliiton tiloista, jossa osallistujat saivat kattavan
aamupalan sekä infoa farmasian alan ajankohtaisista
sekä polttavista aiheista Suomessa. Tilaisuuden jälkeen päivä jatkui Helsinki-kierroksella, jolloin osallistujat pääsivät tutustumaan Helsinkiin erilaisten vihjeiden avulla. Alkuviikon pöhinän jälkeen pieni lepo
päivällä teki hyvää, mutta illalla tapahtumaviikko jatkui Pub Crawlin merkeissä Sörnäisten sekä Kallion
alueella. Jatkot tapahtumalle järjestettiin jo tutussa
paikassa Käärmeenpesällä.
Torstaina Pinse-kansa suuntasi bussilla Helsingistä
kohti Turkua sekä Omena-hotellia. Päivän ohjelmaan
kuului muun muassa apteekkimuseossa vierailua,
paikallisessa opiskelijaravintolassa ruokailua sekä
tietenkin viikon yksi viikon mielenkiintoisimmista ta4

FiPSA:n hallitus
esittäytyy
Tänä vuonna FiPSA:n hallituslaisia pyydettiin vastaamaan seuraaviin kinkkisiin kysymyksiin:
1. Nimi, kaupunki, fuksivuosi tms.
2. Virka ja mitä teet käytännössä
3. Miksi FiPSA, missä aikaisemmin olet ollut mukana, mikä innoitti lähtemään mukaan toimintaan?
4. Mitä olet pitänyt FiPSAn toiminnasta, ensivaikutelma?
5. Mikä on jokin erittäin yleinen asia, jota et ole ikinä tehnyt?

PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

Karri Aalto,
Helsinki ja
vuosimallia tappi 2018.

Nella Laurikkala, Helsinki,
tappi 2017 ja melkein valmis
proviisori

Toimin tänä vuonna hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajana johdan järjestömme hallitusta, kutsun
hallituksen kokoukset koolle ja huolehdin siitä, että
yhdistys toteuttaa yhdistyksen perustehtäviä. Tämän lisäksi olen apuna muulle hallitukselle ja ohjeistan sekä neuvon parhaani mukaan eri asioissa.
FiPSA, koska toimin viime vuonna varapuheenjohtajana ja ajattelin, että on loogista edetä varapuheenjohtajasta puheenjohtajasta. Huomasin ensimmäisen vuoteni aikana asioita, joita halusin edistää
ja kehittää järjestössä ja ajattelin puheenjohtajan
olevan loistava virka edistämään asioita yhdessä
muun hallituksen kanssa.

Hallitusvirkani on sihteeri,
mikä tarkoittaa käytännössä
kokousten pöytäkirjojen, esityslistojen ja muiden papereiden pyörittelyä. Kuulemma syksyllä pitäisi järjestellä myös Farmasian
Päiville opiskelijoiden osasto.
Olin kolme vuotta mukana YFK:n hallituksessa, ja
siellä minulle opetettiin että FiPSAan kuuluu eläköityä järjestötoiminnasta valmistumisen aikoihin,
jolloin tietotaitoa kerääntyy yhteen paikkaan ja sitä
voidaan hyödyntää sekä FiPSAn että sen jäsenjärjestöjen toiminnassa.

FiPSAn toiminta on todella mielenkiintoista, koska
pääset osallistumaan kaikkien jäsenjärjestöjen toimintaan ympäri Suomea sekä edustamaan koko
Suomen farmasian opiskelijoita kansainvälisessä
opiskelijatoiminnassa. FiPSAn kautta on helppoa
päästä mukaan erilaisiin farmasian tapahtumiin
sekä ulkomailla että Suomessa.

Toistaiseksi olen itse ollut vähän puoliteholla mukana, kun gradu vaati alkuvuodesta kaikki voimat.
Nyt kuitenkin on aikaa ja energiaa miettiä enemmän
FiPSAn asioita ja uskon että tämän vuoden porukalla on hyvä motivaatio. Harmillista on se, että kokoustamaan joudutaan Zoomissa, kun osallistujat
ovat monessa eri kaupungissa. Odotan tapaamisia
innolla, koska ryhmäytyminen on iso asia järjestötoiminnassa.

Kämppiksen mukaan, olla hiljaa.

En ole koskaan juonut energiajuomaa. ►
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VARAPUHEENJOHTAJA
Tommi Puisto, Helsinki ja
fuksi vuodelta 2018
Toimin FiPSA:n tämän vuoden varapuheenjohtajana ja
projektipäälikkönä. Vastaan
siis FiPSA:n toimintaan liittyvien tapahtumien, kuten FiPSA:n seminaari sekä
kuuluisa farmasian opiskelijoiden risteilyn, järjestämisestä ja toiminnasta. Johdan siis erinäisiä tapahtumaprojekteja.
Toimin aikaisemmin YFK:n isäntänä, jossa sain kuvan ja intohimon tapahtumien järjestämiseen liittyvistä aihepiireistä. Halusin jatkaa tätä eteenpäin, ja
siksi lähdinkin FiPSA:an mukaan kyseiseen rooliin.
On hyvä haastaa itseään erilaisten tapahtumatyyppien osalta, ja tässä virassa pääsenkin työstämään
monipuolisia ja laajoja projekteja.
FiPSA:ssa toiminnassa ehdoton vetokoukku on
koko Suomen kattava toiminta, jossa pääsee yhteistyöhön farmasian ainejärjestöjen välille, ja voi olla
mukana mahdollistamassa kaupunkirajoja ylittäviä
kokemuksia ja koulutuksia. Olen pitänyt erityisesti kommunikoinnista kaikkien kolmen ainejärjestön
hallitusten kanssa.
En ole ikinä ostanut ranneketta huvipuistoon, sillä
laitteisiin menon kanssa olen arkaillut niin paljon, ettei reissun aikana tule käytyä kuin yhdessä tai kahdessa laitteessa. Kertaliput ovat olleet silloin täysin
riittäviä. Puolustuksekseni voin myös sanoa, että
moneen huvipuistolaitteeseen olen myös liian pitkä…

HARJOITTELUVAIHDON
KOORDINAATTORI (SEO)
Lauri Antelo,
tappi 2017

Helsinki,

Virkani on harjoitteluvaihdon
koordinaattori,
lyhyemmin
seo. Käytännön tehtäväni
on viran nimen mukaisesti
koordinoida harjoitteluvaihtoja sekä lähtevien että
saapuvien opiskelijoiden osalta. Virka sisältää harjoittelupaikkojen etsimistä, saapuvien opiskelijoiden
opastusta ja auttamista käytännön asioissa kuten
asunnonhankinnassa ja veroasioissa. Lisäksi tehtävään kuuluu paljon sähköpostikirjeenvaihtoa muiden maiden seojen ja ipsf:n kanssa mukaanlukien
kuukausittaiset raportit oman maan tilanteesta.

FiPSA:an päädyin puolivahingossa äänivaltaisena
ainejärjestön edustajana FiPSAn kokouksessa. Alkuperäinen ajatukseni ei ollut lähteä mukaan, mutta
niin siinä vain kävi. Tämä on ensimmäinen vuoteni
fipsassa, mutta opiskelijajärjestökokemusta löytyy
muualta: 2 vuotta YFK:ssa, 2 vuotta Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisessa osakunnassa sekä 3
vuotta Akateemisessa puhallinorkesterissa.
FiPSAn toiminta on hyvin erilaista verrattuna esimerkiksi ainejärjestötoimintaan, koska mukana on
opiskelijoita kolmesta kaupungista ja kansainvälisyys varsinkin oman virkani näkövinkkelistä on hyvin
vahvasti läsnä. Kaikki toiminta on mittakaavaltaan
suurta, mutta myös usein hidasta ja näkymätöntä.
En ole ikinä tilannut Netflixiä

TALOUDENHOITAJA
Ronja Ryyti,
Helsingfors
tappi vuodelta 2021.
Lyhyesti olen Fipsan Mr.
Krabs Spopngebob Squarepantsistä, eli pihi ja pidän tarkasti huolen, että rahaliikenne sujuu moitteettomasti. Taloudenhoitajana hoidan
kaikin puolin Fipsan raha-asioita. Seuraan budjettia,
riitelen kivikautisen kirjanpidon kanssa, maksan laskut (toivon mukaan ajoissa) ja tarkistan, että ne jotka
meille on velkaa maksaa omansa.
THB tuurilla tähän ryhdyin. Long story short; YFK
hallituksen vaaleissa tarvittiin innokkaita lähtemään
FiPSAn kokoukseen ja minähän halusin tietää mikä
FiPSA on. Kokouksessa sitten tuli ilmi että, siellä
valitaan FiPSAlle uusi hallitus. Minun nimi otettiin
randomilla zoomin listalta ja olen surkea sanomaan
ei uusille haasteille ja tässä sitä ollaan. Kauhulla pikkutappi heitettiin syvään päätyyn mutta oman kiinnostuksen motivaation myötä olen viihtynyt virassa
enkä kadu hetkeäkään… risteilylaskuja odotellessa.
Olen oppinut paljon uusia asioita joista varmasti on
hyötyä tulevaisuudessakin ja tämä antaa energiaa
uusiin haasteisiin joita tullakseen on.
Alusta asti FiPSAlla on ollut hyvä meininki. Vaikka
kevät on ollut aika rauhallinen niin tiedän, että kun
tarve on niin kaikki auttaa ja puhaltaa yhteen hiileen.
Ladannut tiktok-appia. ►
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SIDOSRYHMÄVASTAAVA

IPSF-VASTAAVA

Nelli Niskanen,
vuosikurssi 2020

Noora Häyrinen, Helsinki,
vuosikurssi 2019

Helsinki

Virkani hommat painottuu
kolmeen isompaan tapahtumaan vuoden aikana, eli
kevätseminaari (tänä vuonna pidetään syksyllä) hallitusten gettogether aka
HIMOS ja marraskuinen farmasian opiskelijoiden
risteily!
Tappina lähdin YFK:n hallitukseen messiin, koska
halusin kaiken irti opiskelijaelämästä sekä -yhteisöstä ja samasta syystä lähdin myös FiPSAn hallitukseen. Farmaseutin tutkinto kun on vain kolme vuotta
(joillain neljä :D) niin ei tässä kauaa ehdi pöhistä ennen kuin työelämä kutsuu. Eli kannattaa lähteä järkkäämään kaikkea, jos vähääkään innostusta riittää!
Olin itse asiassa samassa virassa myös vuoden
2021 hallituksessa, ja nyt vaihtui porukka melkein
kokonaan tälle vuodelle, joten ensivaikutelmana tosi
hyvä jengi meillä kasassa! Odotan innolla kun päästään nyt kesäksi hommaileen HIMOS kasaan ja syssymmällä sit muita kivoja prokkiksia.
Aikasemmin oisin sanonut etten oo koskaan käyny
Turussa, mutta Pinsessä tuli käytyä pikavisiitillä parissa omenahotellissa sekä Ex Temporen vujuilla.
Tänä kesänä olis tarkotus käyä testaamassa jokilaivat!

TIEDOTTAJA
Emma Auvinen,
vuosikurssi 2020

Kuopio,

Virkani FiPSA:ssa on tiedottaja. Vastaan siis viestinnästä kaikille jäsenjärjestöille eli
FiPSA:n jäsenille. Toimitan
myös viime vuosina hieman vähemmälle jäänyttä
FiPSA tiedottaa -uutiskirjettä.

FiPSAssa toimin tänä vuonna IPSF vastaavana, eli toimin yhteyshenkilönä IPSF:n
(International Pharmaceutical Students’ Federation) suuntaan.
Olen toiminut aktiivina Yliopiston farmasiakunnassa
vuodesta 2020 sekä viime vuonna olin mukana Farmasialiiton opiskelijoiden hallituksessa. Järjestötoiminta on lähellä sydäntäni ja tykkään olla mukana
siellä, missä on meininkiä! Järjestötoiminnan kautta
on myös hyvä tutustua ihmisiin myös muista kaupungeista.
Ensivaikutelma FiPSA:sta on loistava ja järjestön
kautta on helppo lähestyä myös muita kaupunkeja,
jossa farmasiaa opiskellaan.

EPSA-VASTAAVA
Aaro Heikkinen, Kuopio,
fuksi 2021
Toimin FiPSAssa EPSAvastaavana, eli olen Finnish
Pharmacy Student Associationin (FiPSA) ja European
Pharmacy Student Associationin (EPSA) välinen
yhteyshenkilö.
Olen myös mukana myös Fortiksen hallituksessa
ja päätin FiPSAn syyskokouksessa asettua ehdolle
myös FiPSAn hallitukseen, koska järjestöhommat
ovat kivoja ja ei tule tylsää.
FiPSA on ihan jees.
En ole koskaan pelannut golfia ■

Heti fuksivuonna lähdin mukaan Fortiksen hallitukseen, sillä halusin kokea opiskeluajan mahdollisimman monipuolisena. Vuoden 2021 toimin Fortiksessa tiedottajana sekä varapuheenjohtajana. Syksyllä
FiPSA:n risteilylle kaivattiin järkkääjiä kaikista jäsenjärjestöistä, joten lähdin silloin innokkaana mukaan
FiPSA:n toimintaan. Risteilyn järkkäily oli niin kivaa,
että pohdin hallitukseen
Ensivaikutelma FiPSA:sta oli, että meininki on rentoa ja kaikille avointa kaupungista huolimatta. Tämä
ensivaikutelma piti paikkansa :)
En ole ikinä syönyt oliivia
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Vaihto Kroatiassa

Dobar dan!
Lämpimästi tervetuloa muistelemaan kanssani viime syksyn matkaani Kroatiaan.
Ennen reissua jo yli puolitoista vuotta kestänyt pandemia sai minut kyseenalaistamaan reissupäätöstäni useamman kerran. Luonteeseeni kuuluu tietty varautuneisuus, joten lähtö yksin korona-aikana täysin vieraskieliseen maahan oli minulle
melko hurja ratkaisu, erityisesti pidemmän matkataukoilun jälkeen. Epätietoisuus
tulevasta vaivasi öisin, mutta saavuttuani Zagrebiin tiesin, että näistä tulee unohtumattomat kaksi viikkoa. Enkä ollut väärässä.
Asuimme muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa
opiskelija-asuntolassa noin kuuden kilometrin etäisyydellä keskustasta. Käsitys opiskelija-asuntolasta hieman eroaa siitä, mitä Suomessa sellaiseksi
mielletään. Kyseessä on laaja vartioitu alue, jossa
on useampi iso kerrostalo, opiskelijaravintola, oma
elokuvateatteri ja urheilusali. Minun lisäksi opiskelijoita saapui Egyptistä, Puolasta, Saksasta, Romaniasta ja Portugalista. Tapasimme paikallisen farmasian opiskelijajärjestön jäsenten kanssa muun
muassa kansainvälisen illan merkeissä. Yhteinen
kieli löytyi heti monen kroatialaisen ja vaihtarin
kanssa, joiden kanssa vietimme tiivistii aikaa aamusta iltaan. Jokainen päivä sisälsi vaihtelevasti

yhteisiä museokäyntejä, ravintolailtoja, lounaita tai
matkustelua ja kaupungin salojen tutkimista. Osallistuimme useampaan ekskursioon ja viikonloppuna suuntasimmekin rantakaupunki Opatijaan, jota
paikalliset kutsuvat vaatimattomasti Kroatian Rivieraksi. Viereinen satamakaupunki Rijeka tarjosi upeat maisemat 200 metrin eli 516 portaan korkeudella
sijaitsevasta Trsat-linnasta. Toinen päivä vietettiin
henkeäsalpaavassa Plitvicen kansallispuistossa.
Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva vuoristoparatiisi lumosi meidät turkoosilla järvillä ja lukemattomilla vesiputouksilla.
Tärkein syy matkalleni oli tietenkin tutustuminen►
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farmaseuttiseen työhön Suomen ulkopuolella.
Kaikki vaihtarit pääsivät 1–3 hengen ryhmissä Zagrebin eri apteekkeihin töihin, muutama henkilö
sai paikan yliopistolta. Minun työpaikkani oli Ljekarna Pablo – pieni apteekki lyhyen kävelymatkan
päässä keskustasta. Apteekin henkilökunta otti
minut pienestä kielimuurista huolimatta avosylin
vastaan. Kroatiassa farmasian opinnot kestävät
viisi vuotta, ja ensimmäinen yhden viikon kestävä harjoittelu suoritetaan kolmannen vuoden syksyllä. Seuraava harjoittelu on neljäntenä vuonna,
ja viimeinen viidentenä, jolloin harjoittelu kestää
puoli vuotta. Sen aikana opiskelijat viettävät neljä
kuukautta avoapteekissa, kuukauden sairaalassa,
sekä yhden kuukauden tutkimuslaboratoriossa ja
teollisuudessa. Minun tehtäviini kuului sama kuin
kroatialaisen oppilaan ensimmäisen harjoittelun
tehtäviin kuuluisi, eli tavaroiden vastaanotto ja purku, hyllyttäminen sekä tutustuminen lääkkeisiin ja
tuotteisiin. Apteekissani kaikki lääkkeet toimitettiin
pyynnöstä tiskin takaa. Sivusta seurasin myös re-

septin toimitusta. Toisella viikolla osasin jo hakea
asiakkaalle oikeaa itsehoitolääkettä ilman tulkkausta, mistä olin äärimmäisen ylpeä.
Päällimmäisenä mieleeni jäi se lämmin tunne, jolla
maa otti minut vastaan. Paikallisten lämminhenkisyydellä, ystävällisyydellä ja rentoudella ei ollut
rajoja. Ystävystyin koko apteekin henkilökunnan ja
usean kroatialaisen sekä vaihto-oppilaan kanssa.
Monien kanssa pidämme edelleen yhteyttä. Maiseman vaihto sateisesta syyskuisesta Suomesta
kuumaksi Kroatian kesäksi teki hyvää mielelle ja
sielulle. Vaikka koronatestit ja -tilastot kummittelivat mielessäni sielläkin, vaihtoni osui jokaisesta
näkökulmasta minulle oivalliseen hetkeen. Zagrebista toin mukanani kullanarvoisia muistoja ja kokemusta, joita tulen aina vaalimaan.
Hvala i doviđenja! ■
Katja Efimova
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FiPSA:n 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 ja tästä:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGdpZWqguUYLzqAuvtbLeVNulmk-ZvI8pe18ubZ39RJwY-MA/viewform

Osallistumismaksun tukeminen seuraavin ehdoin:
1. Yli 100€ maksava tapahtuma:
Apurahaa voi hakea maksimissaan 80% ensimmäisen rekisteröitymishinnan (osallistumismaksu) mukaan (l.halvin mahdollinen osallistumishinta). Korvattava summa on maksimissaan
500€.
2. Alle 100€
Apurahaa voi hakea koko rekisteröitymishinnasta (osallistumismaksu).
Matkakuluja korvataan seuraavin ehdoin:
1. Matkakuluja korvataan maksimissaan 200€
huomioiden halvin järkevä kulkuväline.*
2. Osallistuminen on muuten jäsenelle/hakijalle
ilmaista.
*Esim. Kotimaassa juna ja bussi tai oma auto.
Viro ja Ruotsi laivaliikenne.

Ulkomaanvaihto
1. Matkakulut: matkakulujen korvausehdot (katso ylempänä).
2. Majoituskulut:
Alle viikko (6 yötä), 100€
Yli viikko, alle kuukausi, 200€
Yli kuukausi, 300€
Apurahan saamisen ehtona on, että hakija
toimittaa FiPSAlle tarvittavat kuitit/dokumentit
sähköpostitse.
Apurahahakemukset käsitellään kaksi kertaa
vuodessa, huhti-toukokuussa sekä marras-joulukuussa. Apurahatoimikuntaan kuuluu apurahatoimikunnan puheenjohtajan lisäksi jäsen
jokaisesta jäsenjärjestöstä. Tarvittaessa ota
yhteyttä: apurahatoimikunta.fipsa@gmail.com
Sanne Keskimäki
Apurahatoimikunnan puheenjohtaja 2022
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Kevätterveiset
jäsenjärjestöiltä
Kuulumisia Ex Temporelta
Vuosi on lähtenyt käyntiin ripeällä vauhdilla. Ex Tempore juhlisti 30 vuotisjuhliaan rajoitusten helpottua
huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Monenlaista hauskaa olemme saaneet aikaan keväällä erilaisten tapahtumien muodossa. Perustimme myös
kevään lopussa urheilukerhon Idrottsvänner (I.V.)
minkä toiminnan aloitamme syksyllä. Olemme myös
aloittaneet ja elvyttäneet useampaa yhteistyötä mitkä jääneet koronan aikana tauolle. Poikkitieteellistä
ohjelmaa on ollut ja tulossa muun muassa biotieteiden, logopedien, tietojenkäsittelytieteiden ja juristien kanssa. Toisin sanoin koronan jälkeinen aika on
lähtenyt ryminällä käyntiin.

Hälsningar från Ex Tempore
Året har farit i gång med full fjång. På våren firade
Ex Tempore sin 30 års jubileumsårsfest direkt efter restriktionerna lättat. Vi har också lyckats få mycket varierande program under vårens lopp. Under
våren hann vi grunda en idrottsklubb Idrottsvänner
(I.V.) vars verksamhet börjar på hösten. Vi har också
återupplivat och grundat nya samarbeten med bland
annat biovetare, datavetare, logopeder och jurister.
Med andra ord har vår koronafria tid farit i gång med
stormfart.
Jonne Kunnas
Puheenjohtaja - Ordförande
Ex Tempore rf.

YFK:
Heips Helsingin kevätauringosta!

opiskelijoiden mielipidettä tue.

Kesä häämöttää jo nurkan takana, ja ilmassa on
paljon kesähöpinöitä. Pikkuhiljaa opiskelijat aloittavat myös kesälomat (tai siirtyvät opinnoista kesätöihin). Piknik-viltit täyttävät kukoistavia puistoja, ja
lämpötilat kohoavat mukavasti kevätauringosta.

Viikin kampuksella on kuitenkin nähty jonkin verran
enemmän porukkaa, sillä jotkut tiedekunnat ovat
palanneet lähiopetukseen. Unicafét ovat ahkerassa käytössä ja Infokeskus Korona on avattu, vaikka
siellä vielä remonttia viedään. Tämä tuo kuitenkin
toivoa myös meille ja odotamme innolla, että farmasian opiskelijat ovat mukana kampushälinässä
muutenkin kuin laboratoriokursseilla.

Helsingissä farmasian opiskelijat ovat kohta olleet
jälleen lukuvuoden ajan etäopetuksessa. Tänä
vuonna valmistuvat ovat joutuneet käymään melkein
koko koulutuksensa etäopetuksena, mikä varmasti
harmittaa. Laboratoriokurssit ovat kuitenkin pidetty lähiopetuksena (ainakin ensimmäisen ja toisen
vuosikurssin), sillä nämä ovat kuitenkin pakollisia
tutkinnossa. Helsingin Yliopistolla yleisesti on ollut
vuoden aikana paljon keskustelua siitä, mihin suuntaan opetus menee tulevaisuudessa. Farmasialla
vaikuttaa siltä, että etäopetus on saanut suuren kannatuksen, vaikka tämä ei ehkä (ainakaan kaikkien)

Onneksi kuitenkin YFK on nähnyt suurta vaivaa järjestämällä opiskelujen ulkopuolella olevia tapahtumia. Syksy alotettiin tappiviikolla ulkoilun merkeissä ja Pesällä järjestettiin tapahtumia pienemmillä
osallistujamäärillä. Syksy huipentui
YFK:n toiseksi arvokkaimpaan juhlaan,
Savujuhliin, joka oli
oikein arvostettu ►
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tapahtuma.
Kevättä kohti YFK:lla on ollut hyvin
paljon tapahtumia eri muodoissa. Käärmeenpesällä
on pidetty teemailtoja ja ompeluiltoja, ja kerhot ovat
järjestäneet omia tapahtumia, kuten viini- ja juustoiltoja ja peli-iltoja. Kevät huipentui vappuviikkoon,
joka oli oikein vauhdikas. Kuntalaiset nähtiin skumppajoogassa, sitsaamassa, vappupesän bileissä, ja
tänä vuonna järjestettiin taas kahden vuoden tauon jälkeen myös perinteinen vappuratikka! Myös
yliopiston puolesta tämä kevät päättyy suursitseillä
toukokuun lopussa. Huhujen mukaan näitä ei ole
kolmeen vuoteen järjestetty, joten tämä on suuri as-

kel normaalia opiskelijayhteisöä kohti. Harmillisesti
vuosijuhlat, jotka “siirrettiin tai peruttiin” viime vuonna, saivat saman tuomion tänäkin vuonna. Vuosijuhlat kuitenkin pidetään kesäloman aikana.
Toisin sanoen tunnelin päädyssä alkaa näkymään
valoa ja olemme matkalla kohti parempaa tulevaisuutta.
Ronja Ryyti ja Anette Amonsen
YFK:n ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijat

Fortis:
Moi kaikki farmasianmieliset ja terveisiä Kuopiosta!
Kevät on Kuopiossa mennyt tapahtuman täyteisessä tunnelmissa. Säässä kuin säässä on kierretty
niin rastitapahtumissa ja approilla, kuin myös vappupiknikeillä. Perinteiset Viinijuhlatkin saatiin pidettyä menestyksekkäästi. Itse kampuksella on ollut
hieman hiljaista alkuvuodesta. Helmikuussa lähtivät
3. vuosikurssin opiskelijat harjoitteluun eri puolille
Suomea, ja kuukautta myöhemmin seurasivat 2.
vuosikurssin opiskelijat. Onneksi innokkaat fuksimme pitävät lippua korkealla ja edustavat Fortista milloin missäkin.
Huhti- ja toukokuussa pääsivät fuksit kunnolla lähi-

opetuksen makuun, sillä suurin osa systemaattisen
farmakologian kurssien luennoista järjestettiin livenä luentosalissa Zoom-mahdollisuuden kera. SYFA:n intensiivisyys toikin hyvää esimakua tulevasta.
Huhupuheiden mukaan nimittäin syksyllä opintoja
päästäisiin jatkamaan kaikkien osalta kontaktiopetuksena. Nyt kuitenkin viimeisiä viedään tämän lukukauden osalta myös fukseilla, sillä kesä on saapunut Kuopioon!

Fortiksesta terveisin,
Emma Auvinen ja Aino Kuosmanen
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Punaiset Käärmeet:
lähde mukaan pelastamaan henkiä!
Punaisen ristin veripalvelu on toimintaa, jolla moni meistä pystyy auttamaan terveydenhuoltoamme. On kysymys sitten kokeneesta verenluovuttajasta tai ensimmäistä kertaa luovuttamaan harkitsevasta henkilöstä, joka ei vielä tiedä edes
omaa verityyppiään, on kaikkien luovuttamaan soveltuvien apu kaivattua ja samanarvoista.
Mikä ihmeen ”Punaiset käärmeet”?

Punaiset käärmeet on Suomen kaikkien farmasiaopiskelijoiden yhteinen verenluovutusryhmä, jonka avulla pyrimme kannustamaan ja tukemaan farmasian
opiskelijoita liittyen verenluovutukseen liittyviin kysymyksiin ja erilaisiin kampanjoihin. Näistä hyvänä esimerkkinä on kesän verenluovutustoimintaan kannustava ”Rantakäärmeet vs Savokäärmeet”-kampanja,
jolla kesän aikana 1.6-31.8 otetaan leikkimielisesti
kilpaa ainejärjestöjen verenluovutus aktiivisuudesta!
Punaiset käärmeet informoivat myös kansainvälisestä verenluovuttajatoiminnasta, mikäli kampanjoita tapahtuu vaikkapa Euroopan tasolla. Punaisten käärmeiden jäseneksi pääsee ilmoittamalla luovutuksen
yhteydessä kuuluvasi kyseiseen verenluovuttajaryhmään. Ryhmällä löytyy myös hieno oma merkkinsä,
jota kannattaa oman ainejärjestön merkkimyynnistä
kysellä!
Verenluovutuksen ohella Veripalvelulla löytyy myös
oma kantasolurekisterinsä, jossa farmasian opiskelijoilla on varattu oma Kultaiset käärmeet ryhmä.
Kantasolujen luovuttamisella pystytään takaamaan
kriittinen apu kantasoluhoitoa vaativille henkilöille, ja
mitä enemmän rekisterissä on jäseniä, sen parempi!
Ohjeet kantasolurekisteriin liittymiseen löytyvät osoitteessa https://www.veripalvelu.fi/kantasolurekisteri/
liity-rekisteriin/nain-liityt

Ensiluovuttajan jännitys

On täysin ymmärrettävää, että ensimmäisellä luovutuskerralla voi ilmetä jännitystä. Minulla itselläkin ensimmäinen luovutuskerta oli melko jännittävä. On siis
tärkeää muistaa, että kaveria voi ja kannattaa pyytää
aina mukaan luovuttamaan tai ihan vaan seuraksi!
Mahdollisuuksien mukaan kannattaa myös seurailla
ainejärjestösi tai yliopistosi viestintää, sillä aika ajoin
on järjestetty ns. ”yhteislähtöjä” verenluovutukseen,
jossa kutsutaan mahdollisimman moni kerralla luovuttamaan.

Palkitsevaa toimintaa!

Pääasiallisen hyvän mielen ja auttamisen tunteen
lisäksi kiinteillä luovutuspisteillä on oikein hyvät tar-

joilut erilaisia leipiä ja juotavaa erityisruokavaliot
huomioiden. Riippuen luovutustoimipisteesta löytyy
pisteiltä myös erilaista kotiin vietävää, kuten itsellä
kokkailuissa edelleen aktiivisesti apuna oleva puukauha!
Veripalvelun sivulta löytyy myös hyvin lisätietoa sekä
verenluovutuspaikkoihin ja -aikatauluihin liittyen, että
myös siitä, sovellutko juuri sinä luovuttamaan! Ollaan
yhdessä hyvällä asialla, ja autetaan niitä, jotka sitä
eniten tarvitsevat!
Lisätietoja voi tulla kyselemään sähköpostitse myös
minulta osoitteeseen vicepresident@fipsa.fi. Kerron
mielelläni omista kokemuksista ja vastaan, jos jokin
on jäänyt askarruttamaan.

Miten osallistun?
1) Selvitä oma soveltuvuutesi luovutukseen sekä täytä terveyskysely ennen luovutuksen varaamista
https://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/
2) Kun luovutat verta Veripalvelussa, kerro ilmoittautumisen yhteydessä kuuluvasi “Punaiset käärmeet”
-ryhmään. Verenluovutusryhmän voi ilmoittaa missä
tahansa verenluovutustilaisuudessa.
3) Voit halutessasi julkaista kuvan verenluovutuksesta somessa aihetunnisteilla #punaisetkäärmeet ja
kannustaa muita luovuttamaan verta.
4) Punaisille Käärmeille on ilmainen haalarimerkki,
joita voi hakea ainejärjestöiltä tai Farmasian päivillä
meidän ständiltämme.
Verenluovutuspaikat ja tapahtumat löytyvät täältä:
www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuta-verta/missa-luovutat
Kesäisin terveisin
Tommi Puisto
FiPSA:n varapuheenjohtaja vuosimallia 2022
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FiPSAsta kuuluu!
No niin,
nyt on sitten vuoden puoliväli saavutettu ja kesälomat kutsuvat, ainakin joillain. Hallituksen vuosi tähän mennessä on mennyt hyvin nopeasti erilaisten hallituksen vaihtumiseen liittyvien asioiden käsittelyssä. Hallitus
on ehtinyt kokoustaa vuoden aikana neljä kertaa Zoomissa. Toivottavasti pääsemme kokoustamaan vielä
ihan livenä Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa.
Alkuvuosi on tapahtumien kannalta ollut hiljaisempi. Alunperin olimme järjestämässä vuosittaista FiPSAn
kongressia toukokuun aikana, mutta valitun teeman ympärille muodostuneet ongelmat sekä aikataulukysymykset johtivat siihen, että päätimme siirtää kongressia syksylle. Näin myös uudet opiskelijat pääsevät
osallistumaan kongressiin heti opiskelujensa alussa. Kokouksien ja kongressin alustavien suunnittelemisten
llisäksi kevään aikana hallitus on yrittänyt saada ulkomaalaisille harjoituspaikkoja SEP vaihtoa varten, mutta
valitettavasti vielä epävarma COVID-19 tilanne on hankaloittanut harkkapaikkojen saamista tulevalle kesälle.
FiPSAn hallituslaisia oli myös mukana järjestämässä pohjoismaiden yhteistä Pinse-tapahtumaa, joka pidettiin maalis-huhtikuun vaihteessa Suomessa. Hauskaa oli!
Loppuvuoteen liittyen hallituksella on katse jo käännettynä tuleviin loppukesän ja syksyn tapahtumiin, kuten
farmasian opiskelijajärjestöjen hallitusten koulutusviikonloppuun, kongressiin ja farmasian opiskelijoiden risteilyyn. Olkaa siis valmiina syksyllä, kun alkaa tapahtumaan: oli se sitten ajankohtaisista aiheista keskustelua
tai farmasiakavereiden kanssa Itämeren aalloilla tanssimista. Näiden lisäksi suunnitteilla on yhteistyökuvioita
Ruotsin Uppsalan farmasian opiskelijajärjestön kanssa ja vierailua kauniissa Uppsalassa. Mitäköhän kaikkea
muuta hienoa loppuvuosi tulee tuomaan mukanaan?
FiPSAn hallitukselta terveisiä,
Karri Aalto
Puheenjohtaja
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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.
Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Tällä hetkellä ehdotuksia voi jättää lukuvuosien 2021–2022 ja
2022–2023 aikana suoritetuista harjoitteluista. Palkinnon saajan päättävät Farmasialiiton opiskelijat FLOp ja Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt
FiPSA.
Ehdotukset vuonna 2023 palkittavaksi LoistoMestaksi on jätettävä 31.10.2023 mennessä seuraavan linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9b49d971-eb7d-4815-902b-c37d66fa5415?displayId=Fin2451221

Aiemmin palkitut LoistoMestat
2021 Yliopiston apteekki Vantaa Tammisto
2019 HUS-Apteekki Meilahti
2017 STM:n lääkkeiden hintalautakunta
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