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Ilmoittaudu alan suurimpaan täydennyskoulutustapahtumaan 25.10. mennessä! Kahden 
päivän lipun hinta opiskelijoille: 65 € (+alv 24%) sisältäen kongressimateriaalin ja pääsyn kaikille 

luennoille. Lisäksi pääset osallistumaan Suomen suurimpaan lääkealan näyttelyyn. 

www.farmasianpaivat.fi

Farmasian Päivät on farmasian alan suurin koulutustapahtuma, joka tuo 
kaikki alan osaajat saman katon alle. Tapahtumassa on yli 20 eri kohderyh-
mille profiloitua luentosessiota sekä Suomen laajin lääkealan näyttely. Ta-
pahtumaan tuo väriä ja elämyksiä lukuisat oheistapahtumat sekä tietenkin 
tuttujen tapaaminen.
Ohessa muutamia poimintoja tarjonnasta:

LAUANTAI 16.11.

Unettomuus – monta syytä, monta hoi-
toa

Unilääketieteen huippuasiantuntijat 
Henri Tuomilehto ja Markku Partinen 
valottavat luennoissaan unettomuuden 
taustoja ja nykyisiä hoitomenetelmiä. 

Pistos ehkäisee ja parantaa sairauksia – 
rokotteet ja niiden tulevaisuus

Tulevaisuudessa rokotteiden rooli sai-
rauksien hoidossa on paljon nykyistä 
suurempi. Mitä terapeuttisia rokotteita 
on tulossa? Kuulet myös vinkkejä far-
maseuttiseen neuvontaan rokotteisiin 
liittyen.

Lääkkeet ja alkoholi

Nalmefeeni on suomalainen lääkeinno-
vaatio, joka tuo aivan uudenlaisen väli-
neen  alkoholismin hoitokenttään. Alko-
holismia tarkastellaan myös laajemmin 
maksan toiminnan ja lääkkeiden yhteis-
vaikutusten kannalta – näiltä luennoilta 
saat kattavan infopaketin alkoholista ja 
lääkkeistä.

SUNNUNTAI 17.11.

Kivun hoito 

Kipuoireista kärsivät asiakkaat ovat 
apteekeissa yleisiä. Taustalla on hyvin 
moninaisia tekijöitä, jolloin myös kivun 
hoito on haastava ja laaja kokonaisuus. 
Lääkehoitoina käytetään myös paljon 
muitakin kuin traditionaalisia kipulääk-
keitä ja uutena myyntiluvan ovat saaneet 
kivun hoitoon myös kannabinoidivalmis-
teet. Tästä koko päivän luentosessiosta 
saat tuhdin tietopaketin kivusta sekä 
pääset miettimään asiaa myös käytän-
nön kannalta potilastapausten avulla.

Osallistu  
posterinäyttelyyn! 

 
Tule mukaan 

esittelemään omaa 
tutkimustyötäsi tai toi-
minnan kehittämispro-
jektiasi posterin muo-

dossa!
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 Kansainvälinen farmasian 
opiskelijayhdistyksen (IPSF eli  Inter-
national Pharmaceutical Students’ Fed-
eration) tarjoaa lähes 1000 farmasian 
opiskelijalle mahdollisuuden lähteä ulko-
maille. Student Exchange Programme (eli 
SEP) kestää tyypillisesti 1-3 kuukautta ja 
maavaihtoehtoja on liki 50! SEP-kohteita 
on kliinisessä farmasiassa, sairaalafarma-
siassa, avo-apteekeissa, teollisuudessa, 
humanitäärisessä työssä ja tutkimuk-
sessa. SEP-hakemukseen merkitään Si-
nulle sopiva aika, kolme kiinnostavinta 
hakumaata ja mahdollisesti ala, jota 
haluaisit kohteessa tehdä. SEP-opiskeli-
jalle hankitaan majoitus kohdemaasta 
etukäteen. SEP-ohjelma pyörii pääsään-
töisesti kesäkuu-elokuu, mutta myös 
muina ajankohtina voi löytyä paikkoja. 

Miksi kannattaa tehdä SEP:

-Tutustuu uusiin ihmisiin

-Yrittää saada sen osaksi virallista har-
joittelua (ei ole aina mahdollista)

-Parantaa kielitaitoaan

-Mahdollisuus ikimuistoisiin kokemuksi-
in, SEP:n aikana järjestetään usein retkiä.

-Voi matkustaa maihin, joihin ei muuten 
tulisi matkustettua

-Matkustaminen on yksinkertaisesti kivaa
-
Mahdollisuus tutustua farmasiaan 
Suomen ulkopuolella

-Mahdollisuus tutustua farmasian alaan 
uudesta näkökulmasta

Kuka voi hakea:

-Jos olet hakemisen aikana farmasian 
opiskelija

-Myös 1. vuoden opiskelijat voivat hakea 

-Englannin taidon on oltava kohtuullinen 
ja hakumaan paikallinen kieli on aina 
eduksi.

Miten haetaan:

-Ota yhteyttä seo@sfao.net ja ilmaise 
kiinnostuksesi.

-Syksyllä 2013 tehdään esikarsinta vuo-
den 2014 paikoista. Vuoden vaihteen jäl-
keen voi toki vielä kysellä, onko jäänyt 
paikkoja tayttämättä.

-Esikarsinta tehdään vain, jos kiin-
nostuneita on enemmän kuin paikkoja. 
Suomesta voidaan lähettää rajoitetu-
sti ihmisiä ulkomaille. Tämän vuoksi 
esikarsinnassa valitaan henkilöt, jolla 
on parhaat edellytykset lähteä, mutta 
siinä huomioidaan mm. motivaatio.  

-Esikarsinnassa vaaditaan hakijoilta mo-
tivaatio-kirje englanniksi.

-Esikarsinta pyritään tekemään mar-
raskuun lopussa 2013, mutta tarkemmat 
aikataulut saat ottamalla yhteyttä seo@
sfao.net.

-Esikarsinnassa valitut opiskelijat 
maksavat 68€, josta hakijalle palautetaan 
18€, jos hänelle ei löydetä paikkaa.

SFaO:n avulla opintojen aikana ulkomaille 
töihin
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Edunvalvonta – mitä se on?

 Useat opiskelijajärjestöt kerto-
vat yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväkseen 
jäsentensä edunvalvonnan. Useimmille 
näiden järjestöjen jäsenille tuo nimeno-
mainen termi ei kuitenkaan kerro yhtään 
mitään.
 Yleisimmin edunvalvonnalla tar-
koitetaan sitä, kun jokin järjestö tai ryh-
mittymä sanoo ajavansa tai valvovansa 
jäsentensä etuja.  Suomeksi sanottuna 
tällä tarkoitetaan sitä, että tämä järjestö 
tai ryhmittymä pitää huolen, ettei heidän 
jäsentensä oikeuksia, saavutettuja etu-
isuuksia, työolosuhteita tai palkkaa jne. 
huononneta. Loppujen lopuksi kyse ei 
ole kovin monimutkaisesta asiasta. 
 Edunvalvonta on jotain, mikä 
tapahtuu taustalla ja tuloksia ei edes 
välttämättä nähdä ennen kuin vuosien 
päästä. Tästä syystä sitä on vaikea hah-
mottaa ja mieltää joksikin konkreettisek-
si, ellei sitä itse tee. Joku voisi puhua 
myös lobbauksesta. Tällä sanalla vain on 
valitettavasti Suomessa hiukan negati-
ivinen kaiku. Olen kuitenkin varma, että 
jos edunvalvontaa tekevät organisaatiot 
yhtäkkiä lopettaisivat työnsä, kaikki huo-
maisivat, että jotakin on pahasti pielessä.  
 Suomen Farmasian Opiskeli-
jajärjestöt SFaO pitää huolta farmasian 
alan opiskelijoista. Teemme tätä työtä 
tiivisti yhdessä jäsenjärjestöjemme Ex 
Temporen, Fortiksen ja YFK:n kanssa. 
Edellä mainitut pitävät huolen paikal-
lisesta edunvalvonnasta siinä missä 
SFaO keskittyy enemmän kansalliseen ja 
kansainväliseen edunvalvontaan. Muita 
tärkeitä sidosryhmiämme ovat lääkäri- ja 
hoitajaopiskelijajärjestöt.
 Mitä edunvalvonta SFaO:ssa 
konkreettisesti tarkoittaa? Järjestöl-
lämme on edustus työryhmissä, joissa 

pohditaan mm. kansallista lääkepolitiik-
kaa ja koko terveydenhuoltoalan tu-
levaisuutta. Lääkepoliittisia asioita ovat 
esimerkiksi lääkelaki ja sen säädökset 
(laajin alaamme säätelevä lakikokonaisu-
us), EU:n ammattipätevyysdirektiivi (jos-
sa säädellään mm. harjoittelusta ja tut-
kinnon sisällöstä), apteekkijärjestelmän 
kehittäminen ja lääkehuollon järjestämin-
en Suomessa.
 Osallistumme myös koulutuspoli-
ittiseen edunvalvontaan yhteistyössä yli-
opistojen ja jäsenjärjestöjemme kanssa. 
Toisin sanoen vaikutamme esimerkiksi 
siihen, mitä farmasian alan tutkinnoissa 
opetetaan ja kuinka tutkintoon kuuluva 
harjoittelu järjestetään. Asioita, jotka vai-
kuttavat myös Sinun arkeesi, ellei aiem-
min mainittu lääkepolitiikka ihan niin 
konkreettiselta tuntunut.
 Kaikissa näissä työryhmissä ja 
tapaamisissa pääasiallinen tehtävämme 
on pitää huolta, että farmasiaa ja sen 
opiskelijoita ei unohdeta kehityksen 
pyörteissä. Sinulla on siis joku joka sa-
noo puolestasi: Hei, me olemme olemas-
sa ja me olemme lääkealan ammattilai-
sia! Joku miettinee tässä kohdassa, että 
miksi tällä on väliä. Karu todellisuus 
kuitenkin on, että kukapa sen kissan hän-
nän nostaisi, ellei kissa itse. 
 Vaikutamme myös kansa-
inväliseen lääkepolitiikkaan ja alan 
kehitykseen eurooppalaisen kat-
tojärjestömme EPSA:n ja kansainvälisen 
kattojärjestömme IPSF:n kautta. EPSA 
on yhteyksissä muihin eurooppalaisiin 
alan järjestöihin, sekä lobbaa farmasian 
opiskelijoiden asioita EU-tasolla. IPSF 
taas ajaa farmasian opiskelijoiden etuja 
maailmanlaajuisesti ja tekee yhteistyötä 
muiden maailmanlaajuisten järjestöjen 
(mm. FIP ja WHO) kanssa. Me SFaO:ssa 
pidämme huolen siitä, että suomalais-
ten farmasian opiskelijoiden ääni kuuluu 
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edellä mainituissa järjestöissä ja siellä 
tehtävissä päätöksissä ja kannanotoissa. 
 SFaO:n hallitus ja sen virkailijat 
tekevät työtään jäseniään eli juuri Sinua 
varten. 

Heidi Jäntti

Kirjoittaja on järjestöaktiivi, joka tällä het-
kellä taloudenhoitajan ominaisuudessa 
istuu SFaO:n rahakirstun päällä.

Tapahtumakalenteri 2013
24.-25.10. SFaO 33v Risteily

29.10.-3.11. 10th EPSA Autumn Assembly, Espanja

16.-17.11. SFaO mukana Farmasian Päivillä

17.11. SFaO:n Syyskokous

2014
Tammikuussa Hallituskoulutusviikonloppu

19.3. Valtakunnallinen Lääkehoidon päivä

Huhtikuun lopussa 36th EPSA Annual Congress, Norja

31.7.-10.8. 60th IPSF World Congress, Portugali
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SFaO:n hallitus ja virkailijat  
                         2013

   Krista Väänänen, Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on vastuussa siitä, että 
kaikki SFaO:ssa toimii ja tapahtuu sään-
töjen ja suunnitelmien mukaan. Tehtäväni 
ovat olleet hyvin monipuolisia, sisältäen 
niin papereiden allekirjoittamista, kuin 
juhlien jälkien siivoamista.
Helsinki, opiskellut farmasiaa 2009-2103, 
nyt kokeilee siipiään toisella pääaineella.
Minut pyydettiin pari vuotta sitten ti-
etotekniikkavastaavaksi päivittämään 
joitakin tietoja SFaO:n nettisivuille. Viime 
vuoden Fortiksen vuosijuhlien jatkoilla 
minut suostuteltiin hakemaan puheen-
johtajaksi tälle vuodelle, ja tulinkin 
valituksi tähän vastuulliseen tehtävään 
syksyn vaalikokouksessa.
“Napakka puheenjohtajamme, joka saa 
kaiken tapahtumaan.” “Pj:n nuijan tilalle 
sopisi paremminkin jokin pehmoinen ja 
pörröinen esine.”    JarnoKotajärvi, 

Varapuheenjohtaja

Tarvittaessa otan vastaan PJ:n tehtävät. 
Sillä välin vastaan edunvalvonnan 
organisoinnista. 
Ada, OH (Kuopio) aloitettu 2009 eli 5. 
vuosi menossa. 
Kiitos Farmasian Päivien olen mukana 
SFaO:ssa aktiivisesti. Ensimmäistä ker-
taa siellä ja pyydettiin mukaan kokouk-
seen ja vinkattiin että hallituspaikkaakin 
olisi tarjolla. Niinhän siinä sitten kävi, 
että joku meni minua siihen ehdottamaan 
ja mukana on oltu siitä asti. 3. vuotta ja 
tällä hetkellä hallituksen “konkari”. 
“Vanha tekijä, jolla kärsivällisyyttä riit-
tää neuvoa uusiakin hallituksen jäseniä.” 
“Jarnolla on villeimmät ideat ja kokemuk-
sen tuoma suuri tietämys.”
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Jenni Kaupinniemi, Sihteeri

Sihteerinä toimin puheenjohtajana 
oikeana kätenä. Huolehdin siitä, että kai-
kki kokouksessa käsiteltävät asiat tule-
vat pöytäkirjaan ja pidän paperit tarkasti 
järjestyksessä. 
Helsinki, F2010, valmistunen syksyllä. 
Lähdin vuonna 2012 järjestelemään 
ensimmäistä SFaO-kongressia, kun 
sähköpostitse haettiin avustajia. 
“Tiukat  mielipiteet omaava sihteeri.” 
“Chihuahua-tyttö.” 

Heidi Jäntti, Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajana valvon SFaO:n ra-
han käyttöä, ts. pidän huolen siitä, että 
jäsenmaksuista saadut tuotot käytetään 
siten, kun jäsenistö on syyskokoukses-
sa päättänyt.
Valmistunut Itä-Suomen yliopistosta vu-
onna 2010.
Vuoden 2012 puheenjohtaja Jarno vink-
kasi, että voisin lähteä ehdolle ja siitä 
se ajatus sitten lähti. Hallituksessa 
työskentely on siis mahdollista myös jo 
meille valmistuneille.
“Porukan aivot. Mitä Heidi ei tiedä, 
ei tarvitse muidenkaan tietää. “ 
“Järjestöaktiivi, muttei -jyrä!(?)” 
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Golaleh Shahi, Projektivastaava

Olen SFaOn projektivastaava. Se tarkoit-
taa sitä että koordinoin SFaO:n projek-
teja, joita ovat esimerkiksi risteily, kon-
gressiviikonloppu ja PharMed
Helsinki 2011, kolmannen vuoden 
farmaseuttiopiskelija
Tutustuin SFaO:on kaverini kautta, joka 
oli vuotta aikaisemmin hallituksessa 
mukana. Innostuin sitä kautta järjestö-
toimintaan mukaan. Projektivastaavaksi 
päädyin siitä syystä, koska tykkäsin 
todella paljon SFaO:n ensimmäisestä 
Kongressiviikonlopusta ja haluaisin olla 
itsekin järjestämässä ja kehittelemässä 
sellaisia tapahtumia. 
“Tunnollinen projektipäällikkömme, joka 
taitaa enemmän kuin itse uskookaan.” 
“Ihanan päättäväinen ja toimelias.”

Minna Häkkinen, 
IPSF-asiainhoitaja, 

Kuopion paikallistoiminnan vastaava
Olen yhteydessä kansainväliseen farma-
sian opiskelijayhdistykseen, jossa 
edustan Suomea.
Kuopio Vuosikurssi pr3-4., aloitus 2010
Päädyin SFaO:on, koska minua kiin-
nosti kansainvälisyys. Olen aiemmin ol-
lut eri järjestöissä ja halusin vuorostani 
tehdä jotakin oman alani järjestöasioita. 
Täten SFaO oli luonnollinen vaihtoehto! 
J Aiemmin en ole ollut ainejärjestöni 
hallituksessa.
“Vauhtimimmi, jolta kimpoilee 
mielettömästi uusia ideoita.” “Vautsi 
mitä energiaa!”
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Lauri Elsilä, EPSA-asiainhoitaja

EPSA-asiainhoitajana pidän yllä 
SFaO:n yhteyttä eurooppalaiseen kat-
tojärjestöömme EPSA:iin: kerron Suomen 
tapahtumista eurooppalaisille ja vasta-
avasti Euroopan tasolla keskustelun alla 
olevista asioista suomalaisille. Edustan 
myös suomalaisia farmasianopiskelijoita 
ja SFaO:a EPSA:n yleiskokouksissa ja 
toimin Suomessa hallituksen jäsenenä. 
Olen syksyllä 2011 opintoni aloittanut, nyt 
siis kolmatta vuottani aloittava proviiso-
riopiskelija Helsingistä.
Kiinnostuin EPSA:n syyskongressista jo 
syksyllä 2011, koska olisin halunnut Bir-
minghamiin. Aikatauluongelmien vuoksi 
se jäi käymättä ja asia hautautui. Seuraa-
vana kesänä päätin kokea SFaO:n kon-
gressin ja tapasin Jarno Kotajärven, joka 
yhdessä muutaman muun ylipuhui minut 
EPSA:n syyskongressiin Sofiaan ja siel-
lähän minut ylipuhuttiin hallitukseen. Jos 
olisinkaan mennyt jo Birminghamiin...?
“Fiksu ja filmaattinen taivaanrannan-
maalari.” “Laurin lähellä tulee sellainen 
olo, että kaikki asiat järjestyvät.”   

Sofia Rosbäck, 
Harjoitteluvaihdon ulkomaan 
koordinaattori

Hoidan ulkomaanvaihdon hallinto-asiat 
järjestelmässä, vastaan kysymyksiin ja 
toimin yhteyshenkilönä näissä asioissa. 
Myös IMP-vaihto kuulee virkaan. 
Turku, 2010, neljännellä 
Minulle sanottiin että SFaO:n hallitukselle 
tarvitaan joku Turusta, ja vaikka en edes 
hallitse Suomen kieltä täydellisesti läh-
din mukaan. Minulla oli myös kokemusta 
ulkomaanvaihdosta, mutta vielä tärkeäm-
pi oli pelkkä kiinnostus aiheesta. 
“Bold and creative.” “Paljon tapahtuu ja 
aina ajallaan.”
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Emma Vahanne, Harjoitteluvaih-
don kotimaan koordinaattori

Etsin harjoittelupaikkoja Suomen 
ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ja 
avustan heitä tarvittaessa käytännön 
asioissa täällä Suomessa, mm. asunnon 
hankinnassa. Mitä enemmän paikkoja 
löytyy ulkomailta tuleville, sitä enemmän 
suomalaisia opiskelijoita pääsee suoritta-
maan SEP-vaihtoa Suomen ulkopuolelle
Apua, eihän tästä edes ole kauaa, mutta 
aloitinko opinnot 09? Olen kumminkin 
jo valmistunut Farmaseutiksi Helsin-
gistä syksyllä 2012. Työskentelen tällä 
hetkellä järjestötoiminnan lisäksi Yli-
opiston apteekilla Malmilla. Tervetuloa 
moikkailemaan! 
Voisi melkein sanoa, että lähdin mukaan 
ihan sattumalta Innostun uusista asioista 
kovin helposti ja välillä vähän liikaakin. 
Kun pyyntö kävi mukaan järjestötoim-
intaan, olin mukana ennen kun huoma-
sinkaan. Järjestötoiminta taustaa minulle 
ei sinänsä ollut aiemmin, joten vuosi 
on ollut kovin opettavainen, mutta eri-
tyisen antoisa näin uudellekin tekijälle! 
Olen aina ollut innokas kansainväli-
siin opiskelijakongresseihin osallistuja 
(EPSA/IPSF kongressit), joten minulle 
luonnollista oli mennä virkaan, joka liit-
tyy jollain tavalla kansainväliseen toim-
intaan. Jos jäit miettimään hyppäämistä 
mukaan SFaO:n toimintaan, mielestäni 
virastani on myös helppo aloittaa vasta-
alkajan kuin kokeneemmankin konkarin. 
"Ihanan iloinen ja positiivinen!" "Aina 
valmis auttamaan muita."
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Emmi Kokki, Edunvalvontavirkailija

Edunvalvontavirkailijan tehtävänä on 
huolehtia farmasian opiskelijoiden kou-
lutuksellisesta ja ammatillisesta edun-
valvonnasta tuomalla esille ajankohtai-
sia opiskeluun liittyviä asioita. Tänä 
vuonna on käsitelty muun muassa 
EPSA:n ja IPSF:n kanssa farmasistien 
roolia tulevaisuudessa, osallistuttu 
Fimean lääkeinformaatioverkoston kou-
lutustyöryhmän kokouksiin ja suunnitel-
tu seuraavaa kansallista Lääkehoidon 
päivää.
Valmistunut proviisoriksi 2011 Kuopiosta, 
jatko-opiskelija A. I. Virtanen -instituutti. 
Tutustuin SFaO:n toimintaan aikoinaan 
KV-toiminnasta huolehtivan SFaO:n pai-
kallistoimikunnan kautta ja toimimalla 
järjestelytoimikunnassa Helsingissä 
järjestetyssä EPSA:n syyskongressissa 
2010. Varapuheenjohtajana SFaO:ssa 
hoidin edunvalvonnallisia tehtäviä ja tällä 
kaudella halusin jatkaa sitä hommaa hal-
lituksen ulkopuolisena virkailijana. 
“Vanha tekijä, joka osaa antaa vinkkejä 
meille muille miten hommat kannattaa 
tehdä.” 

Joonas Salo, Lääkepoliittinen 
asiantuntija

Kehitän farmasian opiskelijoiden lääke-
poliittista edunvalvontaa ja viranomai-
syhteistyötä. Edustan farmasian opiskeli-
joita moniammatillisissa työryhmissä.
Kuopio (asun nykyään Espoossa), opin-
not alkoivat 2007. Valmistun proviisoriksi 
lähiaikoina.
SfaO:n tutustuin osallistumalla aluksi 
EPSA:n kongresseihin. Lääkepoliittisen 
asiantuntijan tehtävään minut kutsuttiin 
aiemman lääkepolitiikkaan liittyvän koke-
mukseni perusteella.
“Kukkahattusetä sosiaali-
ja terveysministeriöstä.”
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Elina Niemeläinen,
Tapahtumakoordinaattori

Tapahtumakoordinaattori: Autan järk-
käämään SFaO:n tapahtumia ja aut-
telen yleisesti. 
Helsinki 2012, tänä vuonna 2. vuotta 
Olen kiinnostunut kansainvälisistä 
meiningeistä ja tapahtumia on kiva 
järjestää joten päätin lähteä mukaan. 
On mukava kun pääsee tekemään ja 
tapaamaan ihmisiä myös Kuopiosta ja 
Turusta! 
“Mieletön tyttö, tehokas ja innostava 
touhuilija.” “Mitä, eikö Elina kuulukaan 
hallitukseen?”
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Paikallistoiminnan vastaava pyrkii osallistumaan erilaisiin paikallisiin farmasian 
opiskelijoiden tapahtumiin ja pienessä määrin myös järjestämään tapahtumia 
tms. vaihto-opiskelijoille - sekä myös kotikansainvälistymisestä kiinnostuneille 
suomalaisille opiskelijoille -  paikallisjärjestöje kanssa yhteistyössä. Tarvittaessa 
järjestämme SFaO:n kanssa myös itsenäisesti pieniä tempauksia paikallistasolla.

SFaO:n Paikallistoiminnan 
vastaavat

Saara Ruokonen, 
Helsingin paikallistoiminnan 
vastaava

Opiskelukaupunki: Helsinki, aloitus-
vuosi: 2011, kolmannen vuoden 
farmaseutti-opiskelija 
Ensimmäisenä opiskeluvuotenani juok-
sin tappi-infon päätteeksi SFaO:n sil-
loisten hallituslaisten (Tiian ja Kaarlon) 
kiinni ja kysyin, miten tulevaan Euroo-
pan kongressiin pääsisi vielä mukaan. 
Unohtumattoman kongressikokemuk-
sen lisäksi kävin kerran katsomassa, 
mitä SFaO:n kokouksissa tapahtuu. 
Farmasian päivillä 2011 SFaO:n syys-
kokouksessa minut valittiin uuden hal-
lituksen jäseneksi ja hieman myöhem-
min astuin EPSA-asiainhoitajan virkaan. 
Vuosi hallituksessa oli rikastuttava 
kokemus, eikä tästä porukasta uskalla 
ainakaan päästää kokonaan irti vielä 
vähään aikaan!
Vuodesta 2012 lähtien olen kuulunut 
myös SFaO:n strategiavaliokuntaan. 
Strategiavaliokunnassa pyrimme kar-
toittamaan ja luomaan järjestöllemme tu-
levaisuuden tavoitteita, joiden avulla vo-
imme ylläpitää ja kehittää toimintaamme.
“Todella mukava tehopakkaus, joka on 
mielellään mukana monessa asiassa”
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Minna Häkkinen, 
Kuopion paikallistoiminnan 
vastaava 

(esittely IPSF-asianhoitajan kohdassa)

Mikaela Söderström, 
Turun paikallistoiminnan 
vastaava

Opiskelukaupunki Turku, aloitusvuosi 
2012.
Niin, miten päädyinkään mukaan SFaO:n 
toimintaan? Aloitin vuoden alussa Ex 
Temporen puheenjohtajana. En silloin 
juurikaan tiennyt SFaO:n toiminnasta 
mitään, joten laitoin itseni likoon. Tavoit-
teeni on nostaa turkulaisten profiilia ja 
auttamaa luomaan parempia suhteita 
olemalla “helppona” kontaktina SFaO:n 
ja Ex Temporen välillä. 
“Pieni supertehokas tyttö, jonka aktiivi-
suuden määrä ei voi toimia tuntemamme 
aikakäsityksen kanssa samalla tavalla.”

               -17-



Suomalaisten omat perusvoiteet
APTEEKISTA.

Hoitavat
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          Mikä ihmeen farmasian maisteri?

 Vuodesta 2011 lähtien on Åbo 
Akademissa voinut opiskella Farmasian 
maisteriksi (Filosofie magister i bioveten-
skap med inriktning farmaci). Maister-
intutkinto antaa valmiudet työskentelyyn 
lääketeollisuudessa erinäisissä tehtä-
vissä sekä vaikka Fimeassa tai Emassa. 
Tutkijaksi suuntaavat voivat tietysti aina 
pyrkiä jatko-opiskelemaan tohtoroin-
nin merkeissä. Proviisorin koulutukseen 
eroten Farmasian maisteri ei voi omistaa 
apteekkia eikä näin ollen kurssilistalla ole 
otettu apteekkeihin liittyvää tietoutta lain-
kaan huomioon. Koulutus sopiikin niille, 
jotka tietävät, että haluavat työskennellä 
joko tutkijana tai lääketeollisuudessa. 
Suosituksena on että koulutuksen pohjal-
la olisi farmaseutin tutkinto, mutta periaat-
teessa jonkun samantapaisen (esim. bio-
kemian) kandidaatti-tutkinnon pohjalta 

voi myös hakea koulutukseen. Silloin on 
tietysti suoritettava asianmukaiset siltao-
pinnot. Pääpaino maisterikoulutuksessa 
on galeenisessa farmasiassa, johon kuu-
luu niin prekliininen kuin postkliininenkin 
lääkekehitys. Pro Gradu tutkielman voi 
tehdä pääaineena esimerkiksi farmasian 
teknologia tai farmaseuttinen kemia. Uut-
ta lukuvuodelle 2013–2014 on uuden pro-
fessuurin luominen farmasian yksikölle. 
Koska farmasia alana on nykyisin niin 
laaja, haetaan myös uudelta professuuri-
lta samanlaista laajaa alan tietoutta. Uusi 
farmasian professori aloittaakin nimik-
keellä prekliinisen lääkekehityksen pro-
fessori. Professuuria ei ole vielä myön-
netty kellekään.  

 Åbo Akademi on ainoa yli-
opisto Suomessa jossa opiskelukielenä 
käytetään pääsääntöisesti ruotsia. Eng-
lannin kieltä käytetään opetuksessa 
kaikilla tasoilla mutta suomenkielisiä 
kursseja ei ole lainkaan. Åbo Akademin 
farmasian yksikkö on kouluttanut farma-
seutteja jo yli 50 vuoden ajan. Farmasian 
yksikkö on osa Biotieteiden laitosta ja 
jakaa tilansa muun muassa biokemistien 
kanssa. Yksikön pienuudesta kertoo se, 
että koko farmasian yksikössä toimii alle 
100 henkilöä, sekä opiskelijat että hen-
kilökunta mukaan luettuna. Jo vuosien 
ajan toiveena on ollut antaa farmaseu-
teille mahdollisuus jatko-opiskeluun 
pääsääntöisesti ruotsin kielellä. Syksystä 
2011 asti tämä on ollut mahdollista uuden 
maisteriohjelman myötä, jossa koulu-
tetaan Farmasian maistereita. Useimmat 
maisteri-tason kurssit ovat silti luonnol-
lisesti englanniksi koska teollisuudessa 
käytetään pääsääntöisesti englantia 
työkielenä. 
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 Kansainvälisyys on Turun 
farmasian yksikölle hyvin tärkeätä. Pi-
enet resurssit sekä yksikön pieni koko 
tekevät omasta tutkimustyöstä suhteel-
lisen pienimuotoista joka on johtanut 
siihen että kansainvälisyys ja yhteistyö 
muiden yliopistojen kanssa korostuvat 
sekä opinnoissa että tutkimusprojek-
teissa. Farmasian maisteriksi opiskel-
evista onkin lähes jokainen suorittanut 
osan opinnoistaan ulkomailla. 
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Mari Liisa Teinilä 

Pinsestaevnet, tuo jokavuotinen yh-
teispohjoismais-yhteisfarmasistinen 
tapahtumaviikko, oli jälleen kerran 8.-
12.4. Perimätiedon mukaan Pinsen pe-
rustivat norjalaiset farmasistiopiskelijat 
vuonna 1937, ja kyseinen tapahtuma 
saapuu Suomeen joka neljäs vuosi. Al-
kuviikko vietettiin tällä kertaa Helsin-
gissä, jonka jälkeen siirryttiin Turkuun. 
Seuraavaksi luettelen joitakin mielestäni 
mainitsemisen arvoisia sattumuksia.

Pre-Pinse
Olin Pinse-komiteassa ja sen osalta Pin-
sea edeltäneet ajat tarkoittivat runsasta 
kokoustamista ja erinäistä itsenäistä 
puuhastelua. Esimerkiksi piti säätää 
sponsorilta saatujen ilmaiskondomien 
sijainnin kanssa. Pinse-perinteeseen 
kuuluu, että viikon ohjelmaan pitää 
sisältyä tietyt asiat, esimerkiksi yhdet 
sitsit ja mökkireissu. Täysin tyhjästä ei 
siis tarvinnut alkaa koostamaan päivien 
kulkua.

Maanatai
Viikko alkoi Helsingistä. Olin hakemassa 
tanskalaisia lentokentältä. Olivat mu-
kavia, joskin lennot olivat myöhässä. 
Ehdimme kuitenkin kuulla osan farma-
sian tiedekunnan virallisista höpinöistä 
ja lounaskin saatiin syötyä. Pharmacan-
ton laulut alkoivat tulla tutuiksi. Mökillä 
Orimattilassa oli mukavaa. Kier

rätettiin ihmisiä rasteilla. Seurauksena 
ristiinpukeutumista ja kohtaamisia vii-
nahyytelön kanssa. Dirlandaa oli käsit-
tämätön suosittu laulu, jopa saunassa. 
Avantoonkin, ihme kyllä, oli runsaasti 
menijöitä.

Tiistai
Paluu Helsinkiin. Ekskursioita Tamrolle 
ja Fazerille. Varsinkin jälkimmäinen 
herätti ihastusta. Armotonta sitsausta 
YFK:n tiloissa Käärmeenpesällä. 

Keskiviikko

Tutustumassa apteekkiasioihin ja si-
irtyminen Turkuun. 

Pinse – matkakertomus 

Komitealainen Paul johtamassa 
nälkäisiä joukkoja opiskelijalounaalle. 
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Odotin riemulla, että pääsin testaamaan 
väitteen, jonka mukaan Turussa on help-
poa ja mukavaa liikkua jalan. Paljastui 
aika paikkansapitäväksi. Pubikierros, 
jossa Turun yöelämä mahdollisuuk-
sineen tuli ei-turkulaisille tutuksi.

Torstai 
Åbo Akademin virallisempaan puoleen 
tutustumista. Vaikutti mukavalta, ja lu-
entopaikan arkkitehtuuri oli mielestäni 
todella hienoa. Nordic Night, jossa pääsi 
kokeilemaan muiden Pohjoismaiden 
herkkuja ja ”herkkuja”. Huomionar-
voista absintin runsaus ja norjalais-
ten mystinen ruskea juusto. Suomen 
pöydässä oli tarjolla karjalanpiirakoita 
ja chilisalmiakkiviinaa. Triviana mainit-
takoon, että tapahtumapaikka oli ollut 
ties kuinka kauan purku-uhan alla, tällä 
kertaa kuulemma lopullisesti.

Perjantai
Viimeinen rutistus. Aloitimme tutustum-
alla mm. Apteekkimuseoon. Oppaana 
ollut humanisti mainitsi muumioiden 
käytön lääkkeenä, olen onnelliseksi si-
itä, että elän nykyaikaa. Pinsegala Turun 
linnassa. Hieno miljöö, joskin vessareis-
su oli hankalahko. Jatkoilla komiteaa la-
hjottiin mm. absintilla, jota olin onneksi 
oppinut juomaan edellisenä päivänä.

Lauantai
Poistuminen Turusta. Junassa oli aika 
koomainen olo. Ainoaksi tavoitteeksi 
kotona Helsingissä jäi päästä nukku-
maan mahdollisimman pian. 

Ella esimerkkinä suomalaisten 
karhutyylistä

Virallisempaa tutustumista Turun 
farmasistielämään
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Eurooppa 2020, Perusopetus 2020, Maa-
hanmuutto 2020 sekä tietenkin Lääke-
politiikka 2020 ja Farmasia 2020. Tätä 
strategioiden ja toimenpideohjelmien 
listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta 
nämä olivat vain osa niistä, jotka löysin 
Googlen avulla laittamalla hakusanaksi 
vuoden 2020.  Hakukoneen tuloksien po-
hjalta aloin miettimään, että mitä onkaan 
farmasian opiskelu vuonna 2020? Tai entä 
onko tuo maaginen 2020 se vuosi, jolloin 
kaikki muuttuu?
 Alallamme harmikseni vallitsee 
liika nöyristely ja hyssyttely.  Eettisyyden, 
potilasturvallisuuden ja erityisesti sal-
assapitovelvollisuuden kannalta hiljaise-
lo onkin ehkä parempi, mutta se miten 
alamme ja ammattihenkilömme näkyvät 
ulospäin, ei ole tarpeeksi räikeää. Arvos-
tuksemme niin sanotusti kansan parissa 
on toki kasvanut viime vuosina, mutta 
monta kertaa olen itsekin joutunut tilan-
teeseen, jossa lääkärin sana on laki - ai-
nakin asiakkaan mielestä.  D-vitamiiniin 
analytiikasta puhuttaessa asiakas uskoo 
ennemmin Iltalehden uutisointia kuin 
farmasian alan ammattilaista. Olemmeko 
todellakin vain lääkkeiden myyjiä? Vai 
olemmeko kenties lääkeinformaation am-
mattilaisia, interaktioiden salapoliiseja, 
lääkeainesuunnittelun pioneereja, hen-
kilöitä jotka tietävät, miten saada suspen-
sioista kontrolloidusti flokkiutuvia?
 Lisäksi proviisorin ammattinimike 
on monelle maallikolle mitäänsanomaton. 
Anssi Asiakkaan mielestä kaikki ap-
teekissa työskentelevät ovat apteek-
kareita, vaikka sen yhden apteekkarin 
lisäksi joukkoon mahtuu yksi tai kaksi 
proviisoria ja joukko lääkeneuvonnan 

ammattilaisia, farmaseutteja. Kyllä Anssi 
tietää, että ravintolassa on kokki keittiön 
puolella ja baarimestari baarissa ja an-
nokset tuo pöytään tarjoilija. Eikö tämän 
pitäisi pistää hälytyskellomme soimaan 
ja kovaa? Soi tai ei, asialle voi ja pitää 
varmasti tehdä jotain.
 Kyllähän meidän suuntamme 
edellä mainituissa asioissa on selkeästi 
menossa ja on jo mennytkin roimasti 
parempaan suuntaan. Opintojensa al-
kutaipaleella oleville fukseille luennoi-
daan mielipiteitä herättävästi, koko ajan 
korostetaan itsenäisen ja kriittisen ajatte-
lun tärkeyttä, lähdekriittisyyttä sekä oman 
ammatti-identiteetin kasvattamista. Näitä 
asioita ei todellakaan korosteta liikaa. 
Onkin hauska huomata itsessään ja ystä-
vissään, kuinka identiteetti on kasvanut 
opiskeluvuosien myötä yhtä suuremmak-
si ja suuremmaksi. Ja suuri sen kuuluu ol-
lakin. Meidän tulee jo opiskeluaikanamme 
kasvattaa sellainen ylpeys ja asenne, jot-
ta voimme vakuuttavasti perustella kan-
tamme ja faktamme niin lääkäreille kuin 
asiakkaillekin.  
 Jos tämä kehityssuunta jatkuu, 
luulen että farmasian ala on erilainen 
vuonna 2020. Meillä koulutetaan tuolloin 
entistä parempia farmaseutteja ja provi-
isoreja. Olen sitä mieltä, että alallamme 
on tuolloin reippaita, rohkeita, ulospäin 
suuntautuneita, tulevaan katsovia hen-
kilöitä, jotka uskaltavat sanoa suoraan 
mielipiteensä. Tulevina vuosikymmeninä 
farmasian alan ammattilaiset hakeutuvat 
entistä erilaisimpiin työtehtäviin, sillä 
meillähän on erityisosaamista monesta 
eri aihealueesta. Uskon ja toivon, että 
proviisoreita ja farmaseutteja nähdään 

      Mielipide Farmasia 2020



entistä näkyvämmin myös politiikassa.  
Farmasian opiskelijajärjestöt ovat tieten-
kin vuonna 2020 täynnä omasta alastaan 
kiinnostuneita, itsetietoisia ja vaikut-
tamisesta innostuneita jäseniä. Minun 
mielestäni oman ammattiylpeytemme 
kasvamisen tärkeyden voi tiivistää EPSA 
kongressissa Istanbulissa keväällä 2012 
kuulemaani lauseeseen: ”It is not about 
becoming a mini-doctor, it is about being 
a maxi-pharmacist”. 

Anna Kaisa Tolvanen, 
puheenjohtaja Fortis ry
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Päädyin ensimmäiselle seikkailulle heti 
Zadariin saavuttuani. Matka linja-autoa-
semalta hostellille oli maantieteellisesti 
lyhyt, mutta silti se oli taksikuskilta hu-
kassa. Oikea paikka löytyi lisätiedust-
eluilla, ja myöhemmin sain kuulla paikan 
olleen muiltakin hukassa. Opiskelijat 
eivät selvästi käytä Zadarissa normaal-
isti taksia.
 Vastaanotto hostellilla oli ihanan 
lämpöinen. Sain heti avaimen ja monta 
käden viittilöintiä oikeaan suuntaan. 
Kaksi tyttöä oli jo selvästi majoittunut 
huoneeseen. Heihin törmäsin matkalla 
ensimmäiseen yhteisohjelmaan. Magda, 
pulppuava ja iloinen, neiti Ruotsi ja Aly-
ona, hillitty ja hymyilevä, neiti Venäjä oli-

vat seuranani siitä hetkestä koko viikon. 
Kolmistaan pidimme huolta meidän kol-
men maamme näkyvyydestä.
 Päivän toinen seikkailu oli sel-
viytyä ruokailemaan vanhan kaupun-
gin muurien sisälle ja kujia myöten yli-
opiston opiskelijaruokalarakennukseen. 
Ruokailujen järjestäminen vartin käve-
lymatkan päässä osoittautui viikolla 
ruokahalun herättäjäksi hellepäivän jäl-
keen, mutta myös kynnyskysymykseksi 
aamupalan saamisen suhteen – ainakin 
niille, jotka viihtyivät pitkään esimerkiksi 
aloitusillan cocktail-juhlissa linnoituk-
seen perustetussa kasvitieteellisessä 
puutarhassa.
 

  Kesäyliopisto Zadarissa



                                                       -26-

Toinen päivä, sunnuntai, pyhitettiin Za-
darin vanhaan kaupunkiin tutustumis-
een niin matkaoppaan avustuksella kuin 
omatoimisestikin. Kaupungin historia on 
vaiherikas ja jokainen aikakausi on jät-
tänyt omat jälkensä – oli mukava kuulla 
siitä edes tiivistelmä sekä saada op-
paan vinkit kaupunkiin tutustumiseen. 
Pääsimme myös ihmettelemään aaltojen 
soittamia vesiurkuja. Niiden vieressä 
on saman suunnittelijan aurinkokunta-
aurinkopaneelit, jotka alkavat auringon-
laskettua loistamaan kaikissa sateen-
kaarenväreissä. Illan meriteemainen 
baari-ilta sai kaikki hyvälle tuulelle ja 
joukossa nähtiin merirosvoja, merimie-
hiä, sukeltajia ja merikapteeneja. Osan 
kanssa päädyin yölliselle uintireissulle 
läheisten vesiurkujen luo.
 Päivälämpötila lähenteli joka 
päivä neljääkymmentä, ja aurinko paistoi 
kirkkaalta taivaalta. Vasta yöllä lämpöti-
la oli miellyttävät 27 astetta. Vietimme 
arkiaamut ryhmätilaisuuksissa pohtien 
astmapotilaan hoitoa, farmaseutin kom-
munikointitaitoja, uran kehitystä, päätök-
sen tekoa ja elämän mittaista oppimista.  
Suosituimpia ryhmiä olivat ison, ilmasto-
idun luentosalin koulutukset. Yliopiston 
jokaisesta ikkunasta avautui ihana nä-
kymä merelle, ja iltapäivät vietimmekin 
rannalla ja jäätelöä syöden.
 Maanantaina tutustuimme ilta-
menoissa rantabaari Hitchiin, jonka 
oma, valaistu ranta suorastaan houkut-
teli yöuinnille. Tiistaina juhlimme hos-
tellin sisäpihalla kansainvälisyyttä, ja 
tutustuimme kunkin maan ruoka- ja, 
ennen kaikkea, juomakulttuuriin. Kes-
kiviikkona pukeuduimme elegantisti, ja 
suuntasimme gaalaillalliselle vanhaan 
kaupunkiin. Tanssikavereita riitti aamun 
pikkutunneille ja jatkojen jatkoilla suun-
nistettiin kohti paikallista ruokakioskia 

ostamaan burekkia – reilun kokoista 
lehtitaikinakääröä juustokuutio- tai 
lihatäytteellä.
 Tiistaina teimme yhteisrantaret-
ken kaupungin ulkopuolelle, ja jaoimme 
tietoa ihosyövästä sekä aurinkovoid-
enäytteitä kaikille halukkaille auringonot-
tajille. Hyvin sujui farmaseuttina olemin-
en ulkomailla ja vieraalla kielellä kaikilta. 
Torstaina matkasimme kolmella bus-
silla Krkan luonnonpuistoon, jossa käve-
limme leveitä, pitkospuumaisia reittejä 
pitkin isojen vesiputouksien ympärillä ja 
kävimme lopuksi uimassa vesiputouks-
ien alla. Huima, ikimuistoinen päätös Za-
darin vierailulle. Viimeinen ilta hostellin 
sisäpihalla meni vakuutellessa kaikille – 
Valenciassa nähdään.

Hanna Viisainen
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NÄHDÄÄn SFaO:n
33-vuotisristeilyllä!
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Tarjoamme 
apteekkityötä 

ympäri 
Suomen!

Koulutamme 
lääketeollisuuden 

työtehtäviin!

Yhdistämme 
koko

lääkealan!

WAUTSIWAU 

MIKÄ TYÖPAIKKA! 

Alan upeisiin työmahdollisuuksiin pääset 
käsiksi täyttämällä hakemuksen osoitteessa 

www.farenta.fi


