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Krista Väänänen on keväällä valmis-
tunut farmaseutti, joka ei saa opiskelusta 
tarpeekseen.

SFaO:n syksy on ollut hyvin kiireistä 
aikaa ja kirjoitan tätäkin palstaa len-
tokoneessa matkalla EPSA:n syys-
kongressiin Espanjan Valenciaan. 
Kun on noussut kirjaimellisesti arjen 
yläpuolelle, voi antaa ajatustenkin 
lähteä lentoon ja miettiä, mitä farma-
sian opiskelusta on jäänyt käteen.

Yliopisto-opiskelu on jättänyt minuun 
ehtymättömän tarpeen oppia koko ajan 
uusia asioita. Meidänkin alallamme pai-
notetaan Lifelong Learningia eli oppi-
mista kaiken ikää. Yksi alamme suurim-
mista koulutustapahtumista, Farmasian 
Päivät, on jo ovella. Työn ohessa on 
mahdollisuus käydä erinäisiä kursseja, 
eikä pidä unohtaa myös esimerkiksi 
kielten opettelun tärkeyttä. Itse en tosin 
ole vielä päässyt yliopistomaailmasta 
eroon.

Farmasia taas näkyy joka päiväisessä 
elämässäni, satunnaisten työvuoro-
jen lisäksi, kiinnostuksena terveyden-
huolto- ja erityisesti lääkealan asioita 
kohtaan. Huomasin selailevani tieteel-
lisiä artikkeleja, kun stevia vapautet-
tiin markkinoille. Lisäksi olen yrittänyt 
tutustua parhaani mukaan esimerkiksi 
sähkötupakan hyötyihin ja haittoihin. 
Oletteko huomanneet itsessänne sa-
manlaista taipumusta?

Palataan vielä edessäni häämöttävään 
kongressiin. Odotan innolla tulevaa 
viikkoa innostavien aiheiden ja mukavi-
en ihmisten parissa. Luvassa on myös 

työntäyteinen viikko, sillä Suomen viral-
lisena edustajan osallistun monipäiväi-
seen yleiskokoukseen. Kongressin 
koulutuksellisen ohjelman aiheena on 
tällä kertaa Personalised Medicine - the 
Future on Pharmacy. Suomalaisia kon-
gressivieraita on kuusi, minkä lisäksi 
paikalla on tietenkin EPSA:n puheen-
johtaja Tiia Metiäinen. Lopuksi vielä 
pakollinen kongressihypetysmainos! 
Kansainväliseen kongressiin lähtemin-
en on todella vaivan arvoista, olet sit-
ten 1.:llä tai n.:nnellä vuosikurssilla, tai 
jo valmistunut. Tiesithän, että voit olla 
SFaO:n henkilöjäsen vielä kaksi vuotta 
valmistumisen jälkeen, jolloin pääset 
osallistumaan myös EPSA:n ja IPSF:n 
kongresseihin.
Näissä tunnelmissa toivotan kaikille 
farmasian opiskelijoille menestyk-
sekästä loppuvuotta!

                 PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Prince
There is a flickering spark in us all 
which, if struck at just the right age can 
light the rest of our lives, elevating our 
ideas, deepening our tolerance, and 
sharpening our appetite for knowledge 
about the rest of the world. Educational 
and cultural exchanges provide a per-
fect opportunity for this precious spark 
to grow, making us more sensitive and 
wiser international citizens through our 
careers.” These words from Ronald 
Reagan have been my source of inspi-
ration to go beyond borders.

I decided to challenge myself by tak-
ing a bold step to have an internship 
somewhere outside my continent. I 
wanted to develop my inter-personal 

and professional skills as a student 
pharmacist and also stand out in future 
career oriented areas. “But how?” was 
the question that sat at the forefront of 
my brain waiting for answers. Through 
thorough search and questioning then 
came a solution-STUDENT EXCHANGE 
PROGRAM.

The student exchange officer for my 
country, Ghana, is one who is very pas-
sionate about international relations. 
He brewed the student exchange inter-
est in me and gave me an opportunity 
to participate. I chose three countries; 
Britain, Finland and The Netherlands. I 
was accepted by both Finland and Brit-
ain. I needed to make a decision. Fin-
land was my choice.

Vaihto-opiskelijoiden 
kokemuksia Suomesta
Pyysimme muutamaa Suomessa SEP-harjoittelun suorittanutta kertomaan harjoit-
telustaan sekä kokemuksistaan Suomessa.
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Miksi Suomi? I wanted something dif-
ferent. I wanted to challenge myself 
and also move out of my comfort zone. 
Having compared Finland to other coun-
tries, Finland has one of the best phar-
macy systems. In any case, it has been 
barely a month and I must admit I have 
a great Student Exchange officer from 
Finland who is always there to be of any 
assistance and guide me. Initially my 
only reason for choosing Finland was 
solely based on their unique pharmacy 
system. However, I haven’t regretted my 
decision so far.

I'm in Finland and I don't even feel like 
a stranger. The people I have met have 
been nice and welcoming. After just 
some few days I can boldly confirm 
that my experience in Finland has been 
enormous. I appreciate the staff at my 
work place; totally lovely people. I enjoy 
every time spent at the pharmacy and 
most of the time, I exceed my total work-
ing hours for the day, by two hours in 
order to spend more time with the staff.

Before my exchange comes to an end, 
I wish to have broadened my scope of 
pharmacy study, know the culture and 
lifestyle of people from Finland, and if 
possible visit and stay for a longer time. 
Each day is a new day full of experienc-
es and memories.  I would encourage 
student exchange program for anyone 
who would love to challenge themselves 
but do not know how. Let the flickering 
spark in you grow by participating in 
the life changing program "Student Ex-
change Program"

Prince O. Ampomah  SEP In Finland 
2012-2013.

Michaela  “Misa”
My SEP in Finland 

1In July 2013 I took part in summer in-
ternship thanks to Student Exchange 
Program by IPSF. I heard about it at 
school and decided immediately that I 
have to try it! At first I was a little ner-
vous because I had never been totally 
alone in a foreign country before, but af-
ter a while my curiosity and enthusiasm 
prevailed.  

And why I chose Finland? I wanted to 
stay in Europe because the traveling 
here is easy (you don’t need any visa), 
safe and quite cheap. I wanted to visit 
the country where I had not been be-
fore, and visiting Finland was always 
my dream. 

Of course, your wish is just one part, 
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and then you have to wait if the country 
chooses you as well. I was very lucky 
because not many students get the 
chance to go there. I am still very grate-
ful for that. 

I enjoyed my stay in Helsinki very 
much. During 4 weeks I worked in 3 
pharmacies. The system in Finland is 
quite different from Czech system, and 
even each pharmacy as I could see was 
a little different, though they were part 
of the same company – Yliopiston Ap-
teekki. It was very interesting; I could 
compare it with our way and take the 
best from both.

As I said, it was actually first time I was 
in a foreign country all alone. But it is 
more advantage than disadvantage – 
you have to rely on yourself, speak only 
in the foreign language, you actually 
grow up! 
Finnish people are maybe a bit cold 
at first, but inside they are very kind, 
willing and helpful. When I needed any 
help, every time there was someone 
who advised me. 

Those 4 weeks went by very fast. I did 
not even want to go home. I gained 
many new experiences and friends, I 
saw many interesting places and what 
is most important – I get a new tempta-
tion - I definitely want to visit Finland at 
least once more. 
Participation in SEP was the best deci-
sion and I will never regret it. I am so 
glad that I chose Finland and Finland 
chose me!

Gery
The first step always the dream , 

the second the plan the last the 
implementation. 

My name is Gergely from Hungary and 
I did my exchange in Finland, but it’s 
less important then the challenge the 
experience  and the knowledge what I 
got during my exchange. 

The real voyage of discovery consists 
not in seeking new landscapes, but in 
having new eyes.  It not just a quote it’s 
lifestyle as well. What could be better 
way to „ having new eyes” than ap-
ply for Student Exchange Programme 
(SEP)? It is a mobility programme that 
gives students from all over the world 
the opportunity to get to know pharma-
cy in a different country.
The member associations like FIPSA  
organise the exchanges by finding host 
sites and anything what you need for 
your life abroad. The programme runs 
throughout the year, but the majority of 



                                                        -9-                            

the exchanges take place between May 
and September. The length is usually 1 
month but it means at least 1 year fun 
and experiance for you.

When I arrived to Finland it was the 
coldest winter what I ever feel , but it 
was just normal Finnish March. After  
the cold begining I started my practice.
met with new people and do a lot fun. 
I attend the national pharmacy student 
meeting in Kuoppio. Please belive in 
me newbie what is the most special ex-
periance in my life.
If you planing to learn new languages 
or eager for new professional experi-
ance you have to give a chance to SEP. 
Beacuse the International Student As-
sociation’s motto always true :  stu-
dents today , pharmacist tomorrow.

Caroline - French version
How you decided to do SEP and how 
you end up in Finland?

J'avais envie de découvrir un autre 
pays et d'améliorer un peu mon an-
glais. J'ai donc postulé pour partir avec 
le SEP pour découvrir la pharmacie à 
l'étranger et parce que c'est beaucoup 
plus facile que de trouver un stage par 
soi même.

La Finlande était mon premier choix. 
En effet, je n'étais jamais allée en Eu-
rope du nord avant, j'étais curieuse de 
découvrir cette région et ses habitants. 
Le pays m'a semblé accueillant d'après 
le site de l'IPSF, et les finlandais ont 
la réputation de bien parler en anglais 
(beaucoup mieux que les français!).

How it goes so far and how it feels to be 

in different country?

La pharmacienne à qui appartient 
la pharmacie où je fais mon stage 
m'héberge chez elle. C'est sympa d'être 
dans une famille, on se sent plus proche 
de la vie du pays. A la pharmacie ça se 
passe bien, les employés sont agré-
ables et me font découvrir leur métier.

Les premiers jours je ne me sentais pas 
très à l'aise, puis, petit à petit, j'ai com-
mencé à mieux connaître les gens.

J'ai eu quelques expériences typique-
ment finlandaises. J'ai pu apprécier le 
sauna et avantouinti lorsque la pharma-
cienne m'a emmenée au cottage famil-
ial, c'est tellement relaxant ! J'ai aussi 
participé à la soirée sit-sit du SFAO 
congress, c'était super. J'y ai rencon-
tré les filles avec qui j'ai été en contact 
pour organiser mon SEP et d'autres 
étudiants finlandais, tous très sympas 
et communicatifs.

               -9-
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A l'heure actuelle mon stage n'est pas 
encore fini mais je pense déjà que ça 
restera un très bon souvenir pour moi.

Finnish version
Päädyin hakeutumaan vaihto-opiskeli-
jaohjelmaan, sillä halusin oppia tun-
temaan itselleni tuntemattoman maan 
sekä parantamaan hieman englannin 
kielen taitojani. Siispä hain SEP-vaih-
to- opiskelijaohjelmaan, jonka myötä 
voisin saada selville apteekkitoimintaa 
ulkomailla sekä järjestön kautta oli hel-
pompi löytää työharjoittelupaikka, sillä 
sitä haettiin itse. 

Suomi oli ensimmäinen vaihtoeh-
doistani. En tosiaan ollut ikinä aikaisem-
min matkustanut Pohjois-Eurooppaan 
ja olin utelias oppimaan tämän alueen 
kulttuurista ja ihmisistä. Maana Suomi 
vaikutti minusta hyvin vastaanotta-
valta ainakin IPSF-sivuston mukaan, ja 
suomalaisilla oli hyvä maine englannin 
puhujina (ainakin paljon parempi kuin 
meillä ranskalaisilla!). 
Olen majoittuneena apteekkarin luona, 
jonka apteekissa olen työharjoittelus-

sa. On mukavaa asua paikallisessa per-
heessä, jolloin maan elämäntapaa oppii 
ymmärtämään paremmin. Apteekissa 
kaikki sujuu hyvin – työntekijät ovat 
mukavia minua kohtaan, ja he esittel-
evät minulle työtään. 

Ensimmäiset päivät olivat hieman han-
kalia, sillä en tuntenut oloani juurikaan 
kotoisaksi mutta pikkuhiljaa aloin tun-
tea ihmisiä ja asiat helpottuivat.

Olen saanut kokea joitakin tyypillisiä 
suomalaisia tapoja, kuten saunomisen 
ja avantouinnin, sillä apteekkari, jonka 
luona asun, vei minut vierailemaan 
perheensä mökille. Se oli todella rent-
outtavaa! Osallistuin myös muiden 
farmasian opiskelijoiden kanssa sit-
seille sekä SFAO:n kongressiin, joka 
oli todella mahtavaa. Tapasin ihmisiä, 
joiden kanssa olin ollut järjestämässä 
vaihto-opiskeluani sekä muita suoma-
laisia opiskelijoita – kaikki todella 
mukavia ja puheliaita. Tällä hetkellä 
työharjoitteluni ei ole vielä ohi mutta 
mielestäni se on jo tähän mennessä ol-
lut minulle hyvä kokemus. 

Thank to Emma Savela for translating 
this text from French to Finnish :)

Suomalaisten omat perusvoiteet
APTEEKISTA.

Hoitavat
perusvoiteet

Erikois-
perusvoiteet

Kosteuttavat
perusvoiteet

perusvoide.fi 

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi 
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 

arkisin klo 8–16.

Tapahtumakalenteri   2013

16.-17.11. SFaO mukana Farmasian Päivillä
17.11. SFaO:n Syyskokous

2014

18.-19.1. Hallituskoulutusviikonloppu
19.3. Valtakunnallinen Lääkehoidon päivä
31.7.-10.8. 60th IPSF World Congress, Portugali
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Tänä vuonna vuosijuhlaristeilyllemme 
osallistui yli 300 farmasistia ympäri 
Suomea. Hyttejä oli varattu lähes 100 
kappaletta ja kauempaa saapuville oli 
tilattu yhtensä 7 bussia. Osallistujat 
söivät laivan buffetissa noin 400 ateriaa 
ja joivat siellä lukemattoman määrän vi-
iniä. Risteilyn ja sen ohjelman toteutti-
vat yhdessä SFaO:n 9 hallituslaista 
tukenaan 3 risteilytyöryhmäläistä, 5 
bussivastaavaa sekä Ex Temporen 
hallitus.

Ensimmäinen bussi kohti Turkua lähti 
jo vähän aamukuuden jälkeen Kuopion 
yliopistolta, joten joillekin osallistu-
jille oli tulossa pitkä päivä. Molemmat 
aamubussit sekä Kuopiosta että Hels-
ingistä piipahtivat ensin Bayerin tehta-
alla jättämässä excuilijat rakennuksen 
eteen, jonka jälkeen ne suuntasivat 
kohti Turun keskustaa. Tuomiokirkolla 
matkailijoita oli vastassa Ex Temporen 
iloista väkeä, jotka nappasivat Turku 
Amazing Race -kilpailun osallistujat 
mukaansa.

Turun päiväohjelma oli onnistunut ja 
osallistujat kiittelivät niin Bayerilla 
käyntiä kuin hauskaa kaupunkisuun-
nistustakin. Tuomiokirkolta bussit 
jatkoivat satamaan, missä kyytiläisiä 
vastassa oli pirteitä SFaO:laisia jaka-
massa osallistujille niin hyttikortteja 
kuin risteilyn omia haalarimerkkejäkin. 
Laivaan päästiin aikataulun mukaan ja 
monet siirtyivätkin heti hyvän ruoan 
ja juoman pariin laivan illallisbuffetiin. 
Ruokailun jälkeen alkoi laivan yöker-
hossa SFaO:n vuosijuhlashow, jossa 
palkittiin Turun suunnistuskilpailun 
voittajat ja yleisöä viihdyttivät mm. 
Kuopion omat Fa-Gotsit suorastaan, 
noh, kuumalla esityksellään.

Aloitustapahtuman jälkeen väki jakaan-

Tunnelmia SFaO:n 33v risteilyltä
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tui ympäri laivaa niin virallisiin baa-
reihin kuin hytteihinkin viettämään 
hauskaa iltaa ja yötä. Mukavaa seuraa 
riitti joka puolella minne vain askel vei. 
Kuulemamme mukaan kovimmat juhlijat 
nukkuivat vain 15 minuuttia koko yönä. 
Perjantaina meno oli aluksi hillitympää, 
mutta risteilyn loppupuolella haalari-
kansa hengaili rappukäytävässä kuun-
telemassa musiikkia. Kuopiolaiset su-
unnittelivat uusia bileitä bussimatkalle, 
joten matkassa olleet voinevat kertoa, 
pitikö lupaus paikkansa.
Toivotamme kaikki jälleen ensi vu-
onna mukaan farmasian opiskelijoiden 
risteilylle!

Krista Väänänen

SFaO-risteilyvisan voittajajouk-
kue: Toni Alanko, Niilo Korpioksa, 
Tuoman Kudjoi ja Alpo Turunen.

SFaO-risteilyvisan kunniamain-
inta joukkueelle: Minna Virala, 
Heidi Ylöstalo, Eini Ylä-Sulkava 
ja Eveliina Voutilainen

               -13-
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Kolumni
Viime aikoina julkisuudessa on käsitel-
ty paljon lääkeaiheisia kauhu-uutisia. 
Välillä on kauhisteltu tappavia e-pille-
reitä, toisinaan taas hengenvaarallisia 
rokotteita. Jokaisella keskustelijalla 
tuntuu olevan oma mielipiteensä asioi-
hin. Äänekkäimpiä ovat yleensä olleet 
lääkkeiden käytön vastustajat. Heistä 
yksi ääripää ovat erilaisten salaliittote-
orioiden kannattajat, joiden mukaan 
lääkkeiden tarkoitus on tappaa ihmisiä 
ja näin vähentää ihmisten määrää 
maapallolla. Onneksi monen maalais-
järki kuitenkin pitää moiset ajatukset 
poissa.

Jokainen teistäkin on varmasti törmän-
nyt erilaisiin lääkeaiheisiin keskuste-
luihin sosiaalisessa mediassa. Ka-
verimme jakavat väitteitä puolin ja toisin 
niin Facebookin uutisvirrassa, blogeis-
sa kuin Twitter-viesteissäänkin. Miten 
meidän farmasisteina tulisi suhtautua 
informaatiovirtaan, ja pitäisikö meidän 
osallistua keskusteluun? 

Lääkkeiden vastustajia ei kannata 
mennä tyrmäämään suoralta kädeltä. 
Erityisesti ketään ei pitäisi haukkua 
idiootiksi tai vain sanoa hänen olevan 
väärässä. Valitettavan usein internetin 
tarjoama anonyymi ilmapiiri kuitenkin 
aiheuttaa monissa jopa sopimatonta 
käyttäytymistä. On muistettava, että 
joidenkin pelot voivat olla aiheellisia. 
Jos sairastaa jotain vakavaa tautia, 
tai useampaa, on lääkehaittojen saa-
misen todennäköisyys suurempi. 
Jos esitetyt väitteet ja pelottelut ovat 
kuitenkin täysin hataralla pohjalla, 
voi virheitä perustellusti korjata es-
imerkiksi vastaväittein ja tieteellisin 
tutkimustuloksin.

Miten maallikkoja voi auttaa 
ymmärtämään tutkimuksia? Voimme 
kertoa ihmisille tutkimusten peru-
sideoita, ja että tutkimuksissa on eroja. 
Muutaman ihmisen otantaan ja omiin 
tuntemuksiin perustuvat tutkimustu-
lokset ovat paljon epäluotettavampia, 
kuin tuhansilla ihmisillä suoritettujen 
kaksoissokkotutkimusten tulokset. 
Luotettavuutta lisää myös tutkimuk-
sen suorittamisen selkeä kuvaus 
sekä laadukas toistaminen samoin 
lopputuloksin.

Sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa 
linkkejä, joissa kerrotaan kansantajuis-
esti lääkkeistä tai korjataan virheellisiä 
väitteitä, joita aiemmin on esitetty. Ei 
kannata kuitenkaan lannistua tylystä 
vastaanotosta, koska ketään ei voi 
pakottaa uskomaan edes tieteellisesti 
todistettuja faktoja.

Myrkynkeittäjä
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Vaikka Helsinki ei kaupunkina 
suomalaisille, erityisesti ulkopaik-
kakuntalaisille, näyttäydy sykkivänä 
metropolina, ovat Helsinki kaupunki-
na sekä helsinkiläiset ihmiset olleet 
suurissa rooleissa kansainvälisissä 
farmasianopiskel i ja jär jestöissä. 
 
Euroopan suuntaan vaikuttaminen on 
Helsingistä käsin helppoa pääkaupun-
kiaseman vuoksi: erilaiset järjestöt 
ja vaikuttavat tahot pitävät päämajo-
jaan kaupungissa ja Helsingistä on 
helpot kulkuyhteydet myös Suomen 
ulkopuolelle. Kulkuyhteydet ovat mah-
dollistaneet myös Euroopan farmasian 
opiskelijajärjestö EPSA:n (European 
Pharmaceutical Students' Associa-
tion) ja maailmanlaajuisen farmasian 
opiskelijajärjestö IPSF:n (Interna-
tional Pharmaceutical Students’ Fed-
eration) yleiskokousten ja kongressien 
järjestämisen kaupungissa. IPSF:n 
vuosikongresseja on järjestetty Hels-
ingissä vuosina 1975 ja 1998. EPSA:n 
historialla ja Helsingillä on myös 
merkittävä yhteys, sillä EPSA on saa-
nut nykyisen nimensä Helsingin kevät-
kongressin aikana 1992. Vuoden 2010 
EPSA:n syykongressissa puolestaan 
tehtiin suuri muutos EPSA:n jäsen-
maksuihin, mikä on vaikuttanut merkit-
tävästi järjestön talouteen. Vaikka 
päätökset olisi voitu yhtälailla tehdä 
missä muussa kaupungissa vain, 
on Helsinki kuitenkin jäänyt näin 
väkisinkin eurooppalaisen järjestön 
historiaan.

Myös Helsinkiläiset farmasianopiskeli-
jat ovat olleet kansainvälisesti aktiivi-
sia. EPSA:n kunniajäsenen, Honorary 
Life Member -tittelin on tähän men-
nessä saanut kaksi helsinkiläistä. 
Timo Mohnani sai kunniajäsenyyden 
vuonna 2006 toimittuaan muun 
muassa puheenjohtajana kauden 
2003/2004 sekä oltuaan mukana 
EPSA:n alumniverkoston suunnittel-
ussa ja EPSA:n ja farmasianopiskeli-
joiden maailmanjärjestön IPSF:n yh-
teisen symposiumin järjestämisessä. 
Inkatuuli Heikkinen, vuoden 2010 
syyskongressin puheenjohtaja ja 
järjestön hallituksessa useampana 
kautena vaikuttanut, on puolestaan 
ollut kunniajäsen vuodesta 2012. 
Hän on kehittänyt järjestössä erityis-
esti edunvalvontaa. Myös nykyinen 
puheenjohtaja, Tiia Metiäinen, on 

       HELSINKI KANSAINVÄLISYYDEN 
               KESKIPISTEESSÄ
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helsinkiläinen farmasianopiskelija 
ja hänenkin kädenjälkensä on vahv-
asti nähtävissä nykyisten kongressien 
koulutussisällön järjestämisessä. 
 
Vaikka helsinkiläinen kansainvälisyys 
on paljolti painottunut Euroopan su-
untaan, myös IPSF:ssä on nähty hel-
sinkiläistä verta: Marjukka Suomela 
toimi keskusjärjestön puheenjohta-
jana kaudella 1988/1989 sekä Katja 
Hakkarainen kaudella 2005/2006. 
Historian kirjojen mukaan jo vuon-
na 1949 IPSF:ää perustettaessa on 
suomalainen ääni ollut edustettuna 
pohjoismaisen yhteistyön kautta. 
 

Helsinki on esiintynyt edustavasti kan-
sainvälisellä näyttämöllä, vaikka vuo-
den 2010 EPSA Autumn Assemblyssä 
ruoka tarjoiltiinkin Unicafessa. Aktiivi-
suutta ei ole syytä, saatikka tarpeellista 
pakottaa, mutta olisi hienoa nähdä sa-
manlaisen kansainvälisen näkyvyyden 
jatkuvan tulevaisuudessakin. Hyppää 
siis lentokoneeseen ja lennä seuraavaan 
kongressiin katomaan, miltä kan-
sainvälinen meno näyttää. Kuten 
näkyy, jotkut jäävät siihen koukkuun.  
 
Lauri Elsilä
EPSA-asiainhoitaja    
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Sveitsin Lausanneen kokoontui 
syyskuussa kansainvälinen joukko 
terveydenhuoltoalan opiskelijoita. 
Geneven lentokentällä oli delekaatio 
ohjaamassa osallistujat oikeisiin pai-
kallisjuniin ja Lausannen asemalle, 
jossa odotti seuraava tukiryhmä. 
Omatoimimatkaajat löysivät hostelli-
lle hyvin myös bookletin ja punaisten 
sydänilmapallojen opastamana. Kon-
gressi-ilmoittautuminen toimi jouhe-
vasti, laukut sai jättää laukkusäilytyk-
seen ja kaupunkia pääsi heti tutkimaan 
uusien kavereiden kanssa. Paikallista 
suklaata sai siis heti haettua koko 
viikon tarpeisiin.

Ensimmäisenä iltana pääsimme pik-
ku ryhmissä seikkailemaan metrolla 
kohti Geopolista, maantiedon laitosta, 
jossa järjestettiin avajaisseremonian 
lisäksi sveitsiläisilta ja päättäjäisillan 
ruokailu. Avajaisseremonian cock-
tailtilaisuudessa saimme puheiden jäl-
keen kuulla, miten alppitorviorkesteri 
kajahtaa korkeassa huonetilassa. 
Kongressikuvan ottamisen jälkeen 
salin täytti iloinen puheensorina.

Kongressin luento ja työpajaosiot 
järjestettiin Lausannen yliopisto-
sairaalantiloissa. Suomalaisia kävi 
edustamassa myös professori Marja 
Airaksinen, joka piti luennon lääketi-
eteen etiikasta. Muutkin luennot käsit-
telivät terveydenhuollon yleisiä aiheita 
sekä yhteistyötä eri ammattilaisten vä-
lillä. Yhteiset aamuluennot keskeyty-
ivät kahvitauoilla ja tervetulleilla jaloit-
teluhetkillä. Ranskankielinen Sveitsi 
näkyi croisantti- ja suklaatarjoiluissa. 

Yhteistyötä, yhteisoppimista ja ryhmä-
työtaitoja harjoiteltiin case study -tyyp-
pisissä työpajoissa yhteisluentojen 
jälkeen. Esimerkiksi hammaslääketi-
eteen ja Lausannen yliopistosairaalan 
syöpäosaston pitämät työpajat herät-
tivät paljon keskustelua taukojenkin 
aikana. Viikon aikana rikottiin monta 
ennakkoluuloa ja stereotypiaa sekä 
ryhmäydyttiin yli opiskelurajojen.

Sveitsiläisilta punavalkoisella teemal-
la esitteli paikallista ruokakulttuuria 

Lausanne WHSS 2013
5th World Healthcare Students´ Symposium
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juustofondyyn, suklaan ja leivosten 
avulla. Coverbändi sai kongressivier-
aat vaihtamaan vapaalle ja tanssia riitti 
pikkutunneille asti. Kansainvälisessä 
illassa pöydät notkuivat herkkuja ja 
ruokajuomaa riitti koko illaksi. Per-
inteisiä lipunryöstöjä, kansatansseja 
sekä kansallispukuja nähtiin, samalla 
kun taustalla soi kansainvälinen hit-
timusiikki. Hauskoja yhteiskuvia sai 
otettu muun muassa oman maan 
teeman mukaan pukeutuneiden ja-
panilaisten, egyptiläisten ja hollanti-
laisten kanssa. Suomi-pöydässä oli 
ihmeteltävänä puolukkamehua, Angry 
Birds tikkareita ja ruisnachoja. 

Gaalaillallinen alkoi cocktailtilaisu-
udella ja auringonlaskun ihastelulla 
järvenranta ravintolan terassilla. Tun-
nelmallisessa ravintolassa oli hieno 
palkita niin posteriseminaarin voit-
taja Fatma Mohammed AiSaleh kuin 
järjestäjätoimikuntakin uurastuksesta. 
Ruoan jälkeen pöydät siirrettiin sivuun 

ja käynnistettiin disko.
Lausannen kaupunkiin ja sen his-
toriaan tutustuttiin joukkueittain 
kaupunkikilpailussa. Rastikartta 
ohjeisti rastilta toisille, ja matkalla 
näimme näkötornin, 360-vuotiaan 
puun, vanhan kaupungin käsityökort-
telin, katedraalin, linnan, kauniin suih-
kulähteen ja sataman. Harmaa sääkään 
ei hillinnyt hulluttelua ja hauskan pitoa 
niin rasteilla kuin matkalla seuraavaan 
kohteeseen.

Kaikki järjestelyt toimivat moitteet-
tomasti, ja kongressivierailla oli antoi-
sa viikko uusien ideoiden ja näkemys-
ten kerryttämisessä. Viimeisenä iltana 
ja lähtöaamuna jätettiin jäähyväisiä 
uusien, moniammatillisten ystävien 
kesken. Uteliaiden, avoimien ja ava-
rakatseisten opiskelijoiden kesken 
tuli vietettyä ikimuistoinen viikko 
Sveitsissä. 

Hanna Viisainen

Mukanasi     alusta lähtien!

f a r m a s i a l i i t t o . f i
Suomen Farmasiali it to
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Farentaverkkoon avattiin lääkealan oma CV-pankki. 
Koulutusten ja työelämän ansioiden tallettaminen onnistuu 
niin aktiiviselta kuin passiiviseltakin työnhakijalta. Tiedot 
säilyvät luottamuksellisina ja niitä hyödynnetään kunkin 

käyttäjän toiveiden mukaisesti. Etsimme työntekijät apteekkien 
ja lääkeyritysten tarpeisiin jatkossa CV-pankin kasvavasta 

osaajajoukosta.

Talleta tietosi heti lääkealan omaan 
CV-pankkiin ja anna osaamisellesi 

mahdollisuus kasvaa korkoa.

Pst! Tule 
moikkaamaan 

meitä Farmasian 
Päiville, 

osastolle 1C4!


