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Tässäpä oes muutama asia, jotka kannattaa paenoo mielee ku tänne
asti uotta piässynnä:
1. Opiskelu ei oo pelekästään aena juhloo, se on myös ruusuilla tanssimista. – Se
ei aena oo liian hyvvee eikä ihanoo.
2. Anna kaekkes, vua elä periks.
3. Kompastelu voep estää kuatumisen.
4. Joka ihteensä luottaa, se kykynsä tuploo.
5. Naara ittelles ennen kun muut kerkijää.
6. Ikkee tulloo, vuan vanahaks ei tarvihe tulla.
7. Huominen on monesti viikon kiireisin päevä.
8. Jos mieles tyhjenöö, elä unneuta katkasta iäntä.
9. Lukemalla ee sosiaaliseks opi, porukkaan se on mäntävä.
10. Ne tekköö, jotka ossoo – jotka ee ossoo, ne arvostelloo.
11. Leoka pystyyn kun tulloo kova paekka – pyssyypähän aenae suu kiinni
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Lämpimät onnittelut farmasian opiskelupaikasta Itä-Suomen yliopistossa!
Olet valinnut hyvän alan – ja tämä ei ole viimeinen kerta kun siitä kuulet. Fortis on 1973
perustettu farmasian opiskelijoiden ainejärjestö, joka toimii paikallisesti Kuopiossa ja
edesauttaa Sinun sopeutumistasi opiskelijaelämään sekä suorittaa edunvalvontaa
monella eri saralla. Fortiksen nimi kumpuaa latinasta ja tarkoittaa vahvaa sekä väkevää.
Fortiksen hallitus haluaa toivottaa fuksit mitä lämpimimmin tervetulleeksi Kuopioon
opiskelemaan farmasiaa ja tavoitteenamme on saada teidät kaikki tuntemaan olonne
kotoisaksi ja haluamme että pääsette kaikki mukaan opiskelijaelämään. Miten aiomme
sen tehdä? Antakaahan kun kerron.
Järjestämme teille haalarit! Ole hereillä ensimmäisen viikon aikana, tuutorisi kertoo
sinulle haalareista lisää. Haalarityöryhmän hankkimien sponsoreiden ansiosta haalarit
ovat Fortiksen jäsenille erittäin edulliset. Kannamme ylpeydellä tummanvihreää väriä
pitkin Kuopion katuja ja pian pääset myös vetämään jalkaasi ikiomat haalarit.
Järjestämme tapahtumia laidasta laitaan, aina bileistä ja mökkiviikonlopuista
fuksipyöräilyyn ja lajikokeiluihin. Haluamme luoda teille paikkoja tavata ja tutustua
toisiinne ja näin luoda koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita.
Julkaisemme 4 kertaa vuodessa Fortiksen omaa lehteä, Dilutusta. Käy ensimmäisten
viikkojen aikana hakemassa omasi Fortiksen toimistolta à siellä on loistavat esittelyt
opiskelija-aktiiviryhmistä kuten Fortiksesta, FLOpista ja monesta muusta. Toimistolta
saa ostettua myös muutaman kympin hintaan loistavia, kursseilla käytössä olevia
oppikirjoja joita Fortis kustantaa.
Ota seurantaan Fortiksen facebook, instagram (@fortisry) ja käy nettisivuillamme
tutustumassa toimintaamme. Jos mitään kysymyksiä ilmenee, saa ne lähettää rohkeasti
sähköpostiin pj@fortis.fi.
Älä epäröi kysyä, vasta useimpaan asiaan syksyllä ”kyllä” ja lupaamme että sinulla tulee
olemaan edessäsi paras syksy ja opiskeluaika ikinä. Vielä kerran onnittelut
opiskelupaikastasi!

Heli Saari
Hallituksen puheenjohtaja
Farmasian
opiskelijayhdistys Fortis ry
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Laitoksen tervehdys
Hyvä tuleva farmasian alan ammattilainen,
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden
tiedekuntaan Farmasian laitokselle! Tavoitteenamme on kouluttaa kriittisesti
ajattelevia, oma-aloitteisia ja tiimityöskentelyn taitavia lääkkeiden ja lääkehuollon
asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia farmaseuttisissa tehtävissä terveydenhuollon
eri osa-alueilla.
Opinnoissa perehdyt farmasiaan monipuolisesti. Yliopistossa opetus perustuu
viimeisimpään tutkimustietoon ja opettajat ovat opiskelun mahdollistajia ohjaten
opiskelijaa oikeaan suuntaan ja luotettavien tiedonlähteiden äärelle. Opetusohjelma ja
ohjeistukset löytyvät opinto-oppaasta. Tutustu siis farmasian opinto-oppaaseen
Kamussa! Opinnot on koottu vuosikurssikohtaisiin lukujärjestyksiin, joita noudattamalla
etenet opinnoissasi sujuvasti ja pääset suorittamaan ajallaan esimerkiksi
opetusapteekkiharjoittelut. Yliopistossa vastuu oppimisesta ja opintojen etenemisestä
on opiskelijalla. Ota siis aktiivinen ote heti alusta lähtien!
Syksystä 2019 alkaen farmaseuttiopinnot on järjestetty uuden tutkintorakenteen
mukaisesti. Uudistettu farmaseuttitutkinto on osaamisperustainen ja siinä korostuvat
mm. työelämälähtöisyys, moniammatillisuus ja kliinisen farmasian näkökulma.
Opintojen aikana teet omaa osaamistasi näkyväksi kumulatiivisen oppimisen arvioinnin
ja portfolion avulla sekä saavutat lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijavalmiudet.
Opintoihin kannattaa suhtautua vakavasti jo ensimmäisestä opiskelusyksystä alkaen.
Muista myös pitää huolta hyvinvoinnistasi. Syö, nuku ja liiku riittävästi, jotta palaudut
opiskelun aiheuttamasta rasituksesta.
Olet valinnut alan, joka tarjoaa monipuolisen ja poikkitieteellisen koulutuksen ja jolla
työllisyystilanne on hyvä. Valtaosa farmaseuteista ja noin puolet proviisoreista
työskentelee avohuollon ja sairaaloiden apteekeissa. Lisäksi farmasian ammattilaisia
työllistyy merkittävästi lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan palvelukseen sekä
viranomais- ja tutkimustehtäviin. Sinulla on siis vara valita oman mielenkiintosi
mukaisia työtehtäviä.
Toivotamme Sinulle erittäin antoisaa opiskeluaikaa koko farmasian laitoksen puolesta!
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Moikka fuksit!
Isot onnittelut kaikille opiskelupaikan johdosta - pääsykoekevät oli tänä vuonna
erityisen haastava pandemiatilanteen takia, joten nyt viimeistään voitte taputtaa
itseänne selkään sekä suunnata katseet avoimesti kohti syksyä. Toivotamme teidät
lämpimästi tervetulleiksi Kuopioon Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan farmasiaa!
Me kaikki 18 farmasian laitoksen vertaistuutoria olemme toisen vuoden opiskelijoita, ja
tulemme olemaan tukenanne sekä turvananne läpi ensimmäisen vuoden (meitä voi
kuitenkin aina tulla nykäisemään hihasta, mikäli myöhemminkin ilmenee kysyttävää!).
Järjestämme teille myös vapaaehtoista ohjelmaa virallisempien tapahtumien lisäksi,
joihin ehdottomasti suosittelemme osallistumaan. Yliopistoelämänne alkaa tiistaina
1.9., jolloin teidät jaetaan omiin tuutoriryhmiinne.
Olemme tehneet teille Facebook-ryhmän UEF Farmasian Fuksit 2020 ja suosittelemme,
että liittyisitte siihen. Ryhmässä jaamme tärkeää infoa jo ennen opiskelujen aloitusta.
Jos sinulla ei kuitenkaan ole Facebook-tiliä, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä
vastuutuutoreihin Ninaan (ninavuo@student.uef.fi) tai Tarjaan
(tarjason@student.uef.fi). Lisäksi ylläpidämme teille tarkoitettua Instagram-tiliä
@farmasiantuutorit
, jonne lisäilemme erinäisiä vinkkejä yliopistoelämään ja muuta
vapaamuotoisempaa sisältöä. Instagramia emme käytä ensisijaisena viestintäkanavana,
joten ei huolta, jos et käytä kyseistä palvelua. Jos mieleen tulee kysymyksiä jo ennen
ensimmäistä tapaamista, ottakaa rohkeasti yhteyttä omaan tuutoriinne tai
vastuutuutoreihin!
Odotamme innolla tulevaa syksyä ja teidän tapaamistanne. Toivotamme vielä teille
kaikille erittäin rentouttavaa ja lämmintä loppukesää - älkää ottako stressiä opinnoista!
Syksyllä nähdään!

Terkuin farmasian tuutorit,
Aapo, Anna-Sofia, Elli, Enna, Henna H, Henna L, Hilla, molemmat Idat, Laura K, Laura V,
Mari, Marika, Mitja, Nina, Riikka, Sanni ja Tarja
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Tuutorit 2020

Ida Pavela
0440127199
idapav@student.uef.fi

Tarja Sonninen
0400399296
tarjason@student.uef.fi

Nina Vuori
045 13038 33
ninavuo@student.uef.fi

Mari Vaarankorpi,
0400279484,
marivaar@student.uef.fi

Elli Rautiainen
0504120200
elliraut@student.uef.fi

Laura Kyllönen
laurkyll@student.uef.fi
0504430201

Henna Lintala
0505994687
hennlin@student.uef.fi

Marika Eloranta
marikelo@student.uef.fi
numero 0458070998
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Laura Väkevä
lauravak@uef.fi
0504414060

Riikka Pesonen
0401377711
rpesonen@student.uef.fi

Anna-Sofia Sarpola
0443660060
annassa@student.uef.fi

Henna Honkonen
0451182262
henhonko@student.uef.fi

Sanni Siurua
0451352038
ssiurua@student.uef.fi

Ida Peräniemi
0452349929
iperanie@student.uef.fi

Mitja Vilja
0440225982
mitjavil@student.uef.fi
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Hilla Viitalähde
0400188003
hillav@student.uef.fi

Aapo Peräkorpi
0445656145,
aapopera@student.uef.f
i

Enna Lahtinen
0440335900
ennalah@student.uef.fi

Moikka!

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta myös opetuutorien puolesta! Meitä
opetuutoreita on farmasian laitoksella yhteensä yksitoista. Edustamme laitoksen
opetushenkilökuntaa. Jokaisella uudella opiskelijalla on toisen vuosikurssin opiskelija
vertaistuutorina sekä joku meistä opettajista opetuutorina.
Me opetuutorit olemme käytettävissäsi koko opintojen ajan. Tehtävänämme on ohjata
ja neuvoa sinua kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Meidän puoleemme voit
kääntyä milloin tahansa opintojen aikana. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@uef.fi. Opetuutoreiden lisäksi koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen
(paivianneli.hartikainen@uef.fi) antaa opintoneuvontaa farmasian laitoksella.
Tutustut omaan opetuutoriisi jo heti opintojen alussa Orientaatio yliopisto-opintoihin
(ORI) sekä farmaseuttiopintojen suunnittelu ja portfolio (FASP) -opintojaksoilla. FASPopintojaksoon kuuluu henkilökohtainen keskustelu oman opetuutorin kanssa, jossa
keskustellaan opintoihin liittyvistä asioista. Älä unohda varata keskusteluaikaa
ensimmäisen opintovuoden syyslukukaudelle! Oma opetuutorisi ohjeistaa sinua tästä
tarkemmin opintojen alettua.
Tervetuloa farmasian laitoksen opiskelijaksi ja syksyllä tavataan!
Terveisin farmasian laitoksen opetuutorit

Kuvassa alla vasemmalta oikealle: Marika Ruponen, Hanna Kauppinen, Pekka Jarho, Tarja
Toropainen, Reeta Heikkilä, Niina Nyberg, Niina Karttunen, koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen,
Jaana Veki, Kirsti Laitinen, Krista Laine ja Piia Siitonen
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Syksyn tärkeitä päivämääriä
Fortiksen fuksi-ilta Introssa
Fortiksen kastajaiset
Fortiksen fuksisitsit
LISÄÄ SYKSYLLÄ
Farmasian opiskelijoiden risteily 15.-16.11.
Haalarikastajaiset & kostajaiset
31.10. Fortiksen vuosijuhlat
LISÄKSI muita upeita tapahtumia
kaupunkisuunnistus, Kauppakadun Improbatur, Beerpong tournament,
Varaa siis kalenteriisi tilaa näille tapahtumille
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Ensimmäinen päivä
Tästä se alkaa!
Ensimmäinen päivä jännittää aivan varmasti. Monelle uudelle opiskelijalle yliopiston
ovet aukeavat nyt ensimmäistä kertaa. Keväällä pääsykokeessa kaikki tuntui niin
epätodelliselta, mutta nyt sitä sitten ollaan oikeasti Itä-Suomen yliopistossa ja
farmasiaa opiskelemassa.
Ensimmäisen päivän aluksi uudet opiskelijat kerätään suureen luentosaliin, jossa
kuullaan pieni johdatus yliopisto-opiskeluun ja tervehdyksiä eri henkilöiltä ympäri
yliopistoa. Edustettuina ovat muun muassa yliopiston hallinnollinen puoli,
terveydenhuolto ja Kuopion kaupunki.
Opiskelijat jaetaan tuutoriryhmiin, ja tällä porukalla tutustutaan yliopiston tiloihin,
lukujärjestykseen, sekä muihin opiskelijalle tärkeisiin asioihin. Tuutori ohjaa sinua
opintojen alussa ja on aina käytettävissäsi! Kysyä kannattaa aina, mikäli jotain jää
epäselväksi. Virallisia ja epävirallisia tuutoritapaamisia järjestetään syksyn mittaan.
Ensimmäisenä päivänä on myös ensimmäinen oikea luento, jolla tutustutaan
farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin sekä tarkastellaan farmasian
koulutusta yleisesti. Yleensä kurssien ensimmäiset luennot ovat ne tärkeimmät –
niillä saat tietää kurssin vaatimuksista ja tenteistä ynnä muusta.
Ensimmäisinä viikkoina on paljon lukujärjestyksen ulkopuolista toimintaa, johon on
hyvä varata aikaa. Fortis järjestää uusien opiskelijoiden tutustumisillan jo heti
ensimmäisenä päivänä! Opiskelun alkupäiviin kuuluu myös kaikkien
ainejärjestöiden tuutoreiden järjestämä kaupunkisuunnistus, jonka aikana
tuutoriryhmät kiertävät ympäri Kuopion kaupunkia tutustumassa tärkeisiin
paikkoihin. Tätä tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä! Kaupunkikierros päättyy
syksyn ensimmäisiin opiskelijabileisiin. Vapaa-ajan toimintaan kannattaa osallistua,
sillä siellä solmitaan ystävyyssuhteita, jotka tuovat kummasti iloa opiskeluaikaan!
Tervetuloa opiskelemaan farmasiaa!
Toivottavasti viihdyt niin Kuopiossa kuin Itä-Suomen yliopistossakin!
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Kampuskartta
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Tärkeät järjestöt

FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry on Itä-Suomen Yliopistossa Farmasian
opiskelijoiden ainejärjestö. Vuonna 1973 perustettu Fortis yhdistää Kuopiossa farmasian
opiskelijoita sekä tukee heidän pyrkimyksiään. Fortis on latinaa ja tarkoittaa ”vahvaa,
väkevää”. Fortis kilpailee lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestön KuoLOn kanssa
suurimman ainejärjestön tittelistä.
Fortiksen tärkeimmät tehtävät ovat oppikirjojen kustannus sekä lisäkoulutusten ja
tapahtumien
järjestäminen.
Vuotuiseen
tapahtumakalenteriimme
kuuluvat
mm. kastajaiset, kostajaiset, vuosijuhlat, pikkujoulut, valmistuvien farmaseuttien ja
proviisorien potkijaiset sekä kevätkauden päättäjäiset. Syksyn mittaan hankitut haalarit
vihitään käyttöön haalarikastajaisissa perinteisiä juhlallisuuksia noudattaen. Jäsenemme
eivät tarvitse kummoista aihetta juhlaan, joten bileitä riittää tiuhaan tahtiin myös
perinteisten tapahtumien lisäksi! Fortiksen säännöllinen sählyvuoro keskellä kampusta
sijaitsevalla Studentialla puolestaan takaa hien pintaan vaikka luentojen välissä.
Toimimme aktiivisesti opetuksen laadun parantamiseksi ja farmasian alan koulutuksen
kehittämiseksi. Jäseniämme on lukuisilla paikoilla yliopiston hallinnossa valvomassa
opiskelijoiden etua. Osallistumme myös Opetuksen päivän järjestämiseen ja
tiedekunnan keskustelupäiviin.
Fortis tekee tiivistä yhteistyötä farmasian laitoksen ja terveystieteiden tiedekunnan sekä
Kuopion kampuksen muiden ainejärjestöjen ja sisarainejärjestöjen (YFK Helsingissä ja Ex
Tempore Turussa) kanssa. Fortis pitää yhteyttä myös muissa Pohjoismaissa toimivien
kollegoiden kanssa. Fortis myöntää myös apurahoja ulkoimailla harjoittelua tekeville tai
opiskeleville opiskelijoilleen.
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Fortiksen toimistolla Canthialla jäsenemme voivat oleskella ja levähtää. Jäsentemme
käytettävissä on pieni keittiö, sohva, pleikkari, lehtivalikoima, kirjasto ja lautapelejä.
Toimistolla tapaat varmasti muita fortislaisia, joten se on oivallinen paikka
hyppytuntien viettoon ja sosiaalisen verkoston kasvattamiseen! Päivystämme
toimistolla (elokuusta toukokuuhun) tiistaisin ja torstaisin klo 11–12, jolloin mm.
myymme kirjoja ja haalarimerkkejä, sekä rekisteröimme uusia jäseniä. Päivystäjältä voi
kysellä yhdistyksen toiminnasta ja esittää toivomuksia tulevista tapahtumista tai
toimiston kehittämisestä.
Fortis julkaisee omaa Dilutus-lehteä. Lehteä julkaistaan jäseniä varten ja sen sisältöön
voi parhaiten vaikuttaa kirjoittamalla itse juttuja. Dilutukselle voi jättää postia toimistolle
tai ottaa yhteyttä sähköpostilla toimituskuntaan. Dilutuksen lisäksi tiedotamme
toiminnastamme
kotisivuillamme,
Facebook-sivuilla,
Instagram-tilillä,
spiritussähköpostilistalla, ilmoitustauluilla, ja Wiikko-Ärsykkeessä.
Yhdistyksen toimintaa koordinoi hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja enintään
kymmenestä hallituksen jäsenestä. Hallitukseen voi asettua ehdolle kuka tahansa
innostunut jäsen. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan marraskuun
syyskokouksessa.
Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoon!
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Miksi liittyisin Fortikseen?
Koska:
• Fortis järjestää ykkösille labratakit ja maksaa osan jäsentensä haalarihankinnasta
• Jäsenet saavat Fortiksen kustantamat oppikirjat alennettuun hintaan (10 - 25 %)
• Jäsenet saavat Fortiksen myymät haalarimerkit ja muut artikkelit alennettuun
hintaan sekä saavat alennusta joidenkin tapahtumien pääsymaksusta
• Fortiksen apurahoja ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua ja vaihtoa varten sekä
eräitä muita Fortiksen jakamia apurahoja voidaan myöntää vain jäsenille
• Tiettyihin tilaisuuksiin pääsevät vain jäsenet (esim. koulutusillat)
• Vain jäsenenä pääset vaikuttamaan Fortiksessa tehtäviin päätöksiin yhdistyksen
kokouksissa ja olet vaalikelpoinen hallituksen vaalissa
• Vain jäsenet saavat kantaa rintamerkkiä ja juhlanauhaa.
• Fortiksen jäsenenä kuulut myös FiPSA:an (Suomen Farmasian Opiskelijajärjestö)
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Miten liityn Fortikseen?
Maksa jäsenmaksusi suoraan tilillemme FI22 2027 1800 0475 35. Käytä viitenumeroa
301. Jäsenmaksun suuruus riippuu opinto-oikeudestasi.
•

Jos sinut on valittu farmaseutin koulutusohjelmaan, jäsenmaksu on 30 e

Jos sinut on valittu proviisorin koulutusohjelmaan, jäsenmaksu on 40 e, mutta jos sinut
on valittu proviisorin koulutusohjelmaan, ja olet jo valmistunut farmaseutiksi tai suoritat jotain
jatkotutkintoa farmaseuttisessa tiedekunnassa, jäsenmaksu on 10 e.
•

Jäsenyys on voimassa valmistumiseen saakka riippumatta siitä, kauanko se kestää; siis myös
opiskelujen venyessä suunniteltua pidemmäksi.
Säilytä kuitti tai tiliote jäsenmaksustasi! Tarvitset sitä ilmoittautuessasi
jäseneksi. Ilmoittaudu jäseneksi toimistolla päivystysaikaan. Ota mukaasi kuitti
jäsenmaksusta. Ilmoittautuessasi sinut merkitään jäseneksi ja saat opiskelijakorttiisi
jäsentarran, jolla voit tarvittaessa näppärästi osoittaa jäsenyytesi.

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n yhteystiedot
Postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio
Käyntiosoite: Canthia, pohjakerros, huone 1112/1-3
Päivystykset: Tiistaisin & torstaisin klo 11-12

Puhelinnumero: 044 241 5900
www.fortis.fi
sähköposti: hallitus@fortis.fi
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Muita tärkeitä opiskelijajärjestöjä:

Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry on nimensä mukaisesti Farmasialiiton
opiskelijajäsenten oma jäsenyhdistys. Toimintaa koordinoi FLOpin hallitus, johon kuuluu
opiskelijajäseniä Kuopiosta, Helsingistä ja Turusta. FLOp ry:n paikallistoimikunnat
järjestävät kussakin opiskelijakaupungissa toimintaa jäsenilleen paikallistoimijoiden
voimin.
Miksi kannattaa liittyä Farmasialiiton jäseneksi? Farmasialiitto on farmasian alan suurin
ammattiliitto. Ammattiliitto on väylä verkostoitua juuri oikeaan kollegiaaliseen joukkoon
jo urasi alkumetreillä. Jäsenenä saat kattavasti ajankohtaista tietoa, pääset osalliseksi
alan huipputapahtumiin ja varmistat, että urasi kaikki vaiheet ovat fiksusti turvattuja.
Farmasialiitto neuvottelee apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkoista ja muista
työsuhteen ehdoista suoraan Apteekkien Työnantajaliiton kanssa. Akavalaisten
neuvottelujärjestöjen jäsenenä Farmasialiitto on mukana myös muiden farmasian alan
sektorien palkka- ja työehtojen neuvotteluissa. Yhdistys neuvottelee myös
farmaseuttiseen tutkintoon kuuluvan työharjoittelujakson palkan ja antaa suositukset
opiskeluaikana maksettavista palkoista alan töissä. Huolehdimme siis sinun eduistasi!
Floppilaiseksi? Liiton riveihin voit liittyä jo opiskeluaikana liittymällä Suomen
Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n jäseneksi eli tuttavallisemmin FLOpiin tai
savolaisittain Floppiin. Kaikki liiton toiminta on avointa myös opiskelijoille, jollei erikseen
muuta mainita.
Mitä se maksaa? Jäsenmaksu farmasian opiskelijoille vuonna 2020 on 25 euroa vuodessa.
Halutessasi voit liittyä myös Erikoiskoulutettujen työttömyyskassaan Erkoon, jonka
jäsenmaksu on 70,00 euroa vuodessa.
FLOpin jäsenenä pääset lukuisiin erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin joko ilmaiseksi tai
pienellä omavastuulla. Mukanamme pääset koulutustilaisuuksien ohella tutustumaan
monenlaiseen puuhaan värikuulasodasta teatteriin ja viinikoulutuksesta uusimpiin
leffoihin. Ammatillisista asioista ja oikeuksista saat kertausta opiskelun eri vaiheissa mm.
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työharjoitteluun lähteville ja valmistuville opiskelijoille järjestettävissä tilaisuuksissa.
Farmasialiitto tarjoaakin opiskelijajäsenilleen työelämään valmistavan koulutuspaketin,
joka sisältää työnhaku- ja neuvottelutaitokoulutusta edellä mainittujen
vuosikurssikohtaisten koulutusten lisäksi.
FLOp tiedottaa jäsenilleen Farmasialiiton kuulumisista alan opiskelijan näkökulmasta
mm. FLÖÖPPI jäsenkirjeen avulla ja toimii siten linkkinä opiskelun ja työelämän välillä.
Maan parhaimman kollegiaalisen tuen lisäksi saat untuvikolle ammatti-identiteetillesi
virikettä myös tuettujen virikkeiden muodossa.
Liityttyäsi olet oikeutettu paitsi Farmasialiiton, myös kattojärjestömme Akavan
jäsenetuihin! Saat hyötyä jäsenyydestäsi jo opiskelujesi aikaisissa työsuhteissa.
Lakiosaaminen on yksi Farmasialiiton vahvuuksista. Jäsenille lakimiehen
työsuhdeneuvonta on ilmaista ja vain puhelinsoiton päässä. Esimerkiksi pelkästään
konsultaatio työsuhdeasioissa juristin kanssa asianajotoimistossa maksaa vähintään 300
euroa/tunti. Jäsenenä saat liiton lehden Farmasian 6 kertaa vuodessa sekä
farmaseuttisen tieteellisen aikakausikirjan Dosiksen neljästi vuodessa. Lisäksi liitto
myöntää jäsenilleen apurahoja esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa harjoittelua varten.
Syyskuussa järjestämme kaikille uusille opiskelijoille Fuksi-illan, jossa kerromme lisää
Farmasialiiton ja FLOpin toiminnasta.
Jäseneduista, toiminnastamme ja alan tapahtumista voit lukea myös internetistä
http://www. flop.fi, http://www.farmasialiitto.fi sekä facebook-sivuiltamme.
Yhteystietomme löydät myös farmasian ala-aulan ilmoitustaululta.
Tervetuloa joukkoomme!
Terveisin,
FLOpin hallitus ja paikallistoimijat
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Onnittelut hyvästä valinnasta - olet vastaanottanut opiskelupaikan mielenkiintoisella ja jatkuvasti
kehittyvällä alalla! Opintojesi myötä sinusta tulee lääkealan asiantuntija, jolla on lukuisia
erikoistumismahdollisuuksia. Me autamme sinua tutustumaan jo opiskeluaikana farmasian alan
laajaan kenttään ja luomaan arvokkaita yhteyksiä tuleviin kollegoihisi niin Suomessa kuin
maailmallakin.
Finnish Pharmaceutical Students' Associations ry (FiPSA), joka tunnetaan myös vanhalla nimellä
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry eli SFaO, on Helsingissä toimivan YFK:n, Kuopiossa
toimivan Fortiksen ja Turussa toimivan Ex Temporen kattojärjestö. Paikallisen ainejärjestön
jäsenenä olet automaattisesti myös FiPSAn jäsen!
FiPSAlla on paljon toimintaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Me olemme linkki farmasian
opiskelijoiden kattojärjestöihin sekä Euroopan tasolla (EPSA) että maailmanlaajuisesti (IPSF).
FiPSAn kautta on mahdollista lähteä edustamaan Suomea kansainvälisiin kongresseihin tai
suorittamaan harjoitteluvaihtoa ulkomaille.
Suomessa suurin vuosittain järjestämämme tapahtuma on Farmasian opiskelijoiden risteily, jossa
voit ystävinesi bilettää ja tavata muita tulevia farmasisteja ympäri Suomea. Ilmoittautuminen
marraskuussa järjestettävälle risteilylle alkaa pian, joten pysy kuulolla seuraamalla
uutiskirjeitämme sekä somekanaviamme!
Tykkää meistä facebookissa : https://www.facebook.com/FiPSA
Seuraa meitä Instagramissa: @fipsafinland
Vieraile nettisivuillamme: http://www.fipsa.fi
Somen lisäksi tavoitat meidät sähköpostitse: yhteydenotot@fipsa.fi

Ikimuistoista fuksisyksyä toivottaen,
Ella Kälvälä
Puheenjohtaja, Finnish Pharmaceutical
Students' Associations ry
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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, tuttavallisemmin ISYY, on molemmilla
kampuksilla toimiva opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Kaikki Itä-Suomen yliopistossa
ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat ovat
automaattisesti ISYYn jäseniä, ja myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä
mukaan. ISYYläisiä onkin tällä hetkellä yli 13 300! Ylioppilaskunnan jäsenyys on
lakisääteinen, joten jo yliopistoon ilmoittautuminen edellyttää jäsenmaksun
maksamista. Jäsenmaksu toimii ikään kuin henkilökohtaisena vakuutuksena
yliopistomaailmassa. Sen turvin saat käyttöösi
esimerkiksi YTHS:n perusterveydenhuollon palvelut, opiskelijakortin ja sillä saatavat
opiskelija-alennukset sekä monet muut ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut.
Ylioppilaskunnan tehtäviä ovat opiskelijoiden edunvalvonta sekä erilaisten palveluiden
tuottaminen. Paikallisesti ISYY toimii linkkinä esimerkiksi opiskelijan ja yliopiston,
kaupungin, Suomen ylioppilaskuntien liiton, Opiskelijoiden liikuntaliiton, Kelan sekä
opetusministeriön välillä. Edunvalvonnalla ylioppilaskunta pitää huolen siitä, että
opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja opiskelijoiden ääni kuuluu myös
päätöksenteossa.
ISYY tarjoaa jäsenilleen monia palveluja, joista osa on ilmaisia sisältyen jäsenmaksuun,
osan saa käyttöön pienellä erillisellä maksulla. ISYYn kampustoimistojen henkilökunta
palvelee molemmilla kampuksilla arkisin lukukausien aikana. Toimistoista voi hakea
muun muassa lukuvuositarran opiskelijakorttiin, kysyä apua ja neuvoja opiskeluun
liittyvissä edunvalvonnallisissa ongelmissa tai vuokrata tiloja esimerkiksi tapahtumia
varten.
ISYY järjestää koko jäsenistönsä iloksi myös tapahtumia, kuten Kampusrysäyksen
syksyllä ja Vapun toritapahtuman professorin uittoineen keväällä. Matalan kynnyksen
SYKETTÄ-liikuntapalvelut liikuttavat sinua pikkurahalla joko palloiluvuoroilla tai
ryhmäliikuntatunneilla ja Ylioppilaslehti Uljas viestii jäsenistölle tarttuen ajankohtaisiin
aiheisiin. Uusia ystäviä ja tekemistä vapaa-ajalle voit löytää ISYYn kerhojen ja jaostojen
kautta tai voit itse lähteä toimintaamme mukaan hakemalla hallitukseen tai
edustajistoon!
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Lämpimästi tervetuloa ylioppilaskunnan jäseneksi!
Tutustu meihin tarkemin osoitteessa: www.isyy.fi
FB: ISYY - Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
IG: isyyuef
Twitter: ISYYH

Mitä on Fa-Gots? Fa-Gots on lyhyesti ja ytimekkäästi Kuopion farmasian opiskelijoiden
miesjärjestö/ veljeskunta. Ja voimmekin painottaa tuota paikkaa Kuopio, koska tälläistä
järjestöähän ei ole muilla farmasian aloilla. Ei äbo akademissa, eikä Helsingissä. FaGotsien perustamisen legenda kulkee vuoteen 2006, jolloin Sompatien saunassa
farmasian miesopiskelijat saivat nerokkaan ajatuksen yhteisöllistää farmasian
miesopiseklijoita, koska meitähän on tunnetusti niin vähän tällä naisvaltaisella alalla.
Fa-Gotsit tarjoavat jäsenistölleen erilaisia tapahtumia ja muutenkin jätkien kesken
yhdessä oloa.
Esimerkkejä näistä edellä mainituista tapahtumista ovat vuotinen Sika- ja olutjuhla,
minkä voimme väitellä olevan veljeskuntamme suurin spektaakkeli. Tapahtumassa
syömme kinkkua ja juomme ohrapirtelöä mielin määrin. Kyseisen tapahtuman
yhteydessä on UBDC (ultimate beer drinking challenge). Nimi jo hiukan paljastaa, että
mistä on kyse, mutta kokonaisuuden ehditte nähdä kyllä myöhemminkin. Lisäksi meillä
on perinteiset pikkujoulut, joita on vain neljä vuodessa. Ski and die ja teille fukseillekkin
toivottavasti järjestettävä rekrysauna, kaikki yhdessä, muiden tapahtumien lisäksi,
varmistavat ettei teille ainakaan tylsää tule olemaan tämän veljeskunnan toiminnassa
mukana ollessanne.
Fa-Gotsien jäseneksi päästäkseen ei tarvitse tehdä mitään. Veljeskuntaamme
kuuluminen ei maksa mitään, etkä tarvitse muuta kuin itsesi silloin tällöin paikalle
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nauttimaan muiden ihmisten seurasta. Gotsien kesken saa ja pitääkin pitää hauskaa
siellä sun täällä sinä ja tänä ajankohtana.
Kansallisena juhla-asunahan meillä on kravaatti ja pitkät kalsarit, jotka usein tarvitset,
kun osallistut tapahtumiimme. Toivotaan, ettei meille tule etäsyksyä koronan takia ja
saamme toimintamme alkamaan jo heti, kun pääsette aloittamaan opiskelut!
Rakkaudella,
Aleksi Kekkonen
Puheenjohtaja
Fa-Gots

Dilutus
Dilutus on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Fortiksen jäsenten oma lehti. Lehti sisältää
farmasia alan kiinnostavimpia haastatteluja, kertomuksia koulutuksista, artikkeleja ja
mukavaa viihdemateriaalia. Lehti raportoi myös muiden farmasian opiskelijoille
läheisten järjestöjen kuulumisia.
Dilutuksen jutut kirjoittaa pääosin Fortiksen syyskokouksessa valittava toimituskunta,
mutta lehteen otetaan mielellään myös muiden farmasian opiskelijoiden kirjoittamia
juttuja. Opiskelija voi julkaista lehdessä mitä tahansa materiaalia, kunhan se liittyy
farmasian opiskeluun tai on muuten vain kiinnostavaa ja sisällöltään hyvän maun
mukaista. Perinteisten artikkeleiden lisäksi vain taivas on rajana kirjoittajan
mielikuvitukselle, aina sarjakuvista ja runoista treeniohjelmiin asti.
Lehteä voi lukea hakemalla paperisen julkaisun Fortiksen toimistolta tai sähköisesti
(kirjautumisen jälkeen) Fortiksen nettisivuilta. Jos lehteen osallistuminen kiinnostaa,
lehden toimituskunta esittäytyy fuksi-illassa. Meidät löytää myös säännöllisen
epäsäännöllisesti toimistolta, joten tule rohkeasti juttelemaan.
Terveisin
Dilutuksen toimituskunta
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PROVIISORIEN OMA YHDISTYS – LIITY MEIHIN JO OPISKELUAIKANA
PROVIISORIOPISKELIJA
Tervetuloa mukaan joukkoomme
Olet tehnyt hienon ja mahdollisuuksien täyteisen alavalinnan - onneksi olkoon! Sinä
tulevaisuuden upea proviisori, ota selvää ammattikuntasi aktiivisesta toiminnasta
Proviisoriyhdistyksessä opintojesi alusta alkaen! Yhdistyksen Toiminnalla tutuksi- tapahtuma
kokoaa lokakuun alussa yhteen uudet proviisoriopiskelijat. Uusien proviisoriopiskelijoiden
tapahtuman lisäksi toiminta- ja koulutuskalenterimme on täynnä mahdollisuuksia verkostoitua
ja oppia. Unohtamatta urapalveluitamme, kuten ProMentee-mentorointiohjelmaa.
Proviisoriyhdistys on Suomen vanhin ja suurin proviisorien ja proviisoriopiskelijoiden oma
ammatillinen järjestö. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on jäsentensä taloudellisten,
ammatillisten ja koulutuksellisten etujen ajaminen. Olemme itsenäinen järjestö ja
toimintamme suuntaa lääkealan aktiivisena toimijana ohjaavat yhdistyksen 1050 proviisorija proviisoriopiskelijajäsentä. Proviisoriyhdistys toivottaa sinut tervetulleeksi mukaan
vaikuttamaan lääkealan kehittämiseen ja tulevaisuuteen!
Proviisoriopiskelijana saat kaikki jäsenetumme
superedullisesti
Jäsenenä saat kattavat palvelumme todella edullisesti
(29/59 €/vuosi). Voit kuulua kauttamme
työttömyyskassaan (KOKO), turvata itsesi yhdistyksen
kautta saatavien vakuutusetujen ja
järjestöalennusten kautta, tilata Proviisori-lehden
kotiisi sekä käyttää työsuhde- ja urapalveluitamme
niin halutessasi.
Osallistut koulutuksiimme edulliseen jäsenhintaan ja
verkostoidut alan ammattilaisten kanssa jo
opiskeluaikana. Älä siis aikaile, vaan ota kaikki ilo irti
jäsenyydestä heti! Heinäkuun jälkeen liittyessäsi maksat
ensimmäisen vuoden osalta vain ½ vuoden
jäsenmaksuosuuden eli vain 14,5 € (ei sis. KOKO)/ 29,5 €
(sis. KOKO).
Proviisoriyhdistys toivottaa sinulle oikein antoisaa opiskeluaikaa ja onnittelee opiskelupaikastasi!

www.proviisoriyhdistys.net // facebook.com/proviisoriyhdistys puh. 09
– 177 771 toimisto@proviisoriyhdistys.net
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FAmourettes
FAmourettes on farmasian opiskelijoista koostuva iloa ja energiaa pursuava
tanssiryhmä. Käymme esiintymässä kaikenlaisissa opiskelijatapahtumissa pitkin vuoden,
mm. sitsien jatkoilla ja silliksillä. Meidät voit nähdä valtaamassa tanssilattiaa
myös Fortiksen kastajaisissa syyskuussa! Voit tulla nykäisemään tanssijoita hihasta jo
ensimmäisen päivän fuksi-iltana.
FAmourettesin toiminta ja koreografiat perustuvat senhetkisen jäsenistön taustaan ja
tanssitaitoon. Meillä on tanssijoita monen vuoden tanssitaidolla, ja osa taas on
aloittanut tanssiuransa FAmourettesin joukoissa! Tule siis rohkeasti mukaan ja kysy
lisää, jos jokin jäi askarruttamaan!
Toimintaamme voi käydä tutustumassa
Instagramissa: @famourettes
Facebookissa: @FAmourettes
Meihin voi ottaa yhteyttä
sähköpostilla, famourettes.uef@gmail.com.
Nähdään syksyllä!
Terveisin Famourettes
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OPISKELIJAELÄMÄÄ
Terveydenhuolto
Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!
Opintojesi aikana voit turvautua terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön. Maksettuasi ylioppilaskuntasi jäsenmaksun
sinulla on oikeus käyttää YTHS:n palveluja. Ylioppilaskunnat maksavat jokaisesta
jäsenestään vakuutusluonteisen terveydenhoitomaksun. Perustutkinto-opiskelijat
voivat käyttää kaikkia tarjoamiamme palveluja. Kotisivuiltamme löydät kattavan
“Terveystietoa A-Ö “-tietopankin, jonne olemme koonneet laajan valikoiman
artikkeleita opiskelijaikäisen aikuisen terveyteen, sairauksiin, mielenterveyteen sekä
suun terveyteen liittyvistä asioista. Verkkoneuvonnan kautta voit esittää kysymyksiä
terveydenhuollon asiantuntijoille. Matkailijan rokotus- ja neuvontapalvelu auttaa sinua
matkailuun liittyvissä kysymyksissä. Terveysasemalla oikean palvelun löytämisessä
sinua opastaa ammattitaitoinen ajanvaraushenkilökunta. Vastaanotolle tullessasi ota
mukaan opiskelijakortti tai läsnäolotodistus.
YTHS:n toimipisteiden aukioloajat ovat ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14,
puhelinyhteydenotot mielellään klo 8-12. Kesäisin toimipisteiden aukioloajoissa on
muutoksia, joten aukioloajat kannattaa tarkistaa esimerkiksi nettisivuilta
osoitteesta www.yths.fi > toimipisteet.
Maksuttomat tarkastukset
YTHS kutsuu ensimmäisen lukuvuoden aikana kaikki opiskelijat terveystarkastukseen,
joka koostuu sähköisestä terveyskyselystä sekä tarvittaessa henkilökohtaisesta
tapaamisesta. Opintojen aikana on kerran mahdollisuus maksuttomaan
hampaidentarkastukseen. Opiskelija voi myös saada kaikki rokotukset terveysasemilta,
perusrokotukset ja riskiryhmien influenssarokotukset ovat maksuttomia, muut
maksullisia.
Terveydenhoitajan kanssa voit keskustella myös mielenterveyteen liittyvistä
kysymyksistä ja stressin ehkäisystä.
Apua opinnoissa jaksamiseen
Opintoihin liittyvää neuvontaa ja tukea saa tuutoreilta, opinto-ohjaajilta sekä
opintopsykologeilta. Apua jaksamiseen saat myös terveydenhoitajalta ja
yleislääkäriltä. YTHS:n mielenterveyspalveluihin kuuluvat mielenterveysneuvonta ja
tarvittaessa harvajaksoiset psykoterapiakäynnit sekä psykiatripalvelut.
www.yths.fi
Iloa opintojen tielle!
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Akateeminen vapaus
Opiskelu yliopistossa on mahdollisesti hieman erilaista, kuin mihin olet aikaisemmin
tottunut. Suurin ero lienee niin sanottu akateeminen vapaus. Hommia voi tehdä tai olla
tekemättä silloin kuin huvittaa. Toisaalta akateemiseen vapauteen kuuluu myös vastuu
omista opinnoista. Kotitehtäviä ei luennoilla anneta, vaan sinun oletetaan
omatoimisesti kertaavan luennoilla käydyt asiat – mielellään hyvässä ajoin ennen
tenttiä, ettei kaikkea tarvitse opetella viimeisenä iltana. Olemme kaikki erilaisia
oppijoita; joku oppii parhaiten istumalla luennoilla, toinen lukemalla asiat itse kirjasta
tai luentomonisteesta, kolmas tekemällä muistioita tai mind mappeja opiskeltavista
asioista ja neljäs kertomalla farmasian totuuksia kämppikselleen Neulamäen perukoilla.
Luennot ovat yleensä vapaaehtoisia eikä kukaan paina mieleen poissaolijoita.
Harjoitustyöt puolestaan ovat pakollisia ja farmasiaa opiskellessa tuletkin viettämään
lukuisia tunteja laboratoriossa tutkimassa mielenkiintoisia kemiallisia reaktioita ja
kiehtovia mikrobikasvustoja tai valmistamassa lääkkeitä. Päivät saattavat joskus venyä
yliopistolla pitkiksikin, mutta opiskelu ei kuitenkaan ole pelkkää vakavaa puurtamista!
Kampuksella toimii useita erilaisia harrasteryhmiä teatterista ja kuorotoiminnasta
lautapelikerhoon. Yliopiston liikuntatilat ovat käytettävissäsi ja lisäksi opiskelustressiä
voi lievittää lukuisissa bileissä. Ja jos iltariennot väsyttävät vielä aamullakin, voi
akateemisen vapauden valtuuttamana jäädä kotiin nukkumaan – paitsi jos aamun
ohjelmaan kuuluu pakollisia harjoitustöitä tai tärkeä tentti.
Akateemiseen vapauteen kuuluu toki myös se, että voit suorittaa tenttisi myös
uusintakuulusteluissa, jos se tuntuu hyvälle ratkaisulle. Älä kuitenkaan jätä liikaa
tenttejä uusintoihin, sillä uusintakuulustelujakin on vain rajallinen määrä. Muista myös
se, että KELA edellyttää jostain syystä opintosuorituksia, jotta rahahanat pysyisivät
auki. Ja kuulemma meiltä edellytetään valmistumistakin jossain vaiheessa…
Yliopistossa luennot ja harjoitukset alkavat lähes aina vartin yli, vaikka ne olisikin
merkitty alkamaan tasalta. Tätä kutsutaan akateemiseksi vartiksi, ja sitä on erittäin
helppo noudattaa, varsinkin aamuluennoille tullessa. Muista kuitenkin, että tentit
alkavat aina tasatunnein! Kannattaa myös varoa, ettei sisäinen kellosi ala jätättää
pysyvästi, sillä kaikkialle ei voi saapua varttia myöhemmin kuin oli sovittu. Ja tietysti
tästä vartin säännöstäkin on sitten epämääräisiä poikkeuksia, joten kannattaa selvittää
aikataulukuviot jokaisen kurssin kohdalla heti alussa kuntoon.
Kun lisäksi muistat hankkia asunnon ja herätyskellon, hakea opintotuet ja asennoidut
uteliaasti ja iloisesti opintoihisi, niin tulet kyllä selviämään yliopistoelämässä!
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Fuksivuosi pähkinänkuoressa – opiskelun lyhyt oppimäärä
Ensimmäisen vuoden kurssitarjonta on hyvin laaja-alaista. Päähän pitäisi mahduttaa
hyvinkin monenlaista tietoa. Esimerkiksi kemiaa, fysiologiaa, tautioppia,
lääkevalmistusta ja mikrobiologiaa.
Ensimmäisen vuoden peruskursseilla rakennetaan vankkaa ja hyvää pohjaa
myöhemmille syventäville opinnoille.
Useilla ensimmäisen vuoden kursseista on harjoitustöitä, jotka ovat pakollisia kaikille.
Luennoilta taas voi akateemisen vapauden nimissä olla pois, ellei toisin ilmoiteta.
Vaikka kursseilla onkin paljon lukiosta tuttuja juttuja, mukaan mahtuu runsaasti täysin
uutta asiaa. Ei siis kannata liikaa tuudittautua siihen, että kaikki tarvittava on jo opittu
lukiossa. Harjoitustyöt tehdään pienryhmissä assistentin valvovan silmän alla ja omia
tuotoksia on aina välillä hyvä käydä näyttämässä assarille. Joistakin harjoitustöiden
tehtävistä tulee laatia kirjallinen työselostus, jossa kerrotaan työn vaiheet ja tulokset
sekä pohditaan, ovatko tulokset järkeviä ja mikä mahdollisesti meni vikaan.
Ensimmäisenä vuonna opiskellaan paljon kemiaa. Kemia on jaettu kahteen erilliseen
opintojaksoon, joista ensimmäinen osa on epäorgaanista ja yleistä kemiaa kun taas
toinen osa on pyhitetty pelkästään orgaaniselle kemialle. Etenkin ensimmäisessä
osiossa lasketaan paljon kemiallisia laskuja ja niihin palataan säännöllisesti myös
myöhemmissä opintojen vaiheissa. Molempiin opintojaksoihin liittyy paljon
harjoitustöitä, joten laboratoriotyöskentely tulee varmasti tutuksi! Labrassa vietetään
paljon aikaa myös lääkkeenvalmistuksen kurssilla, jossa opetellaan tekemään voiteita,
kapseleita, jauheita ym. lääkevalmisteita. Tällä kurssilla opittuja taitoja pääsee
käyttämään tosielämässä jo heti ensimmäisen apteekkiharjoittelun aikana.
Opetustarjontaan kuuluu myös ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. Tutuiksi tulevat niin
erilaiset elimet ja elinjärjestelmät sekä se, miten niitä säädellään. Myös anatomiaan ja
fysiologiaan liittyy erilaisia harjoitustöitä; elimistön rakenteita opetellaan
hahmottamaan muovisten, ja yleensä myös koottavien mallien avulla, fysiologiaa
havainnollistetaan puolestaan esimerkiksi verenpainetta mittaamalla ja keuhkojen
toimintakokeilla. Ensimmäisen vuoden keväällä on tautioppia, jossa käsitellään
yleisimpiä sairauksia sekä sitä, mitkä tekijät niitä aiheuttavat.
Eikä tässä vielä kaikki. Ensimmäisen vuoden monipuoliseen opetustarjontaan kuuluu
myös englantia, tiedonhakua, lääkkeiden hyviä tuotantotapoja, solubiologiaa ja
biokemiaa. Jos lukujärjestys tuntuu tyhjälle, voi sitä täydentää valinnaisilla kursseilla,
kuten tietotekniikan perusteilla tai huumausaineiden farmakologialla. Ensimmäisen
vuoden jälkeen opiskelijasta on kuoriutunut opiskelun rautainen ammattilainen ja
toinen opiskeluvuosi sujuukin sitten jo kuin vettä vaan!
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Vuosikurssin toimikunta
Syksyllä opiskelujen alettua valitaan aloittavan vuosikurssin keskuudesta kurssille
toimihenkilöt. Nämä loistotyypit tulevat vastaamaan kurssia koskevista yhteisistä
asioista ja järjestelyistä sekä tietävät kaiken ennen muita. Toimihenkilönä toimiminen
on palkitsevaa joten ei liene mikään ihme, että pestit ovat olleet perinteisesti aina
suosittuja! Tässäpä pieni kuvaus toimihenkilöiden työnkuvista:
Farmaseutti-isäntä
Fa-isännän suurin haaste on valmistaa juomakelpoista viiniä yhteisiin illanviettoihin.
Farmasian opiskelijat ovat tunnetusti vaativia, mutta ei pelkoa! Olipa viinin laatu mitä
tahansa, ei sitä koskaan ole jäänyt viemäriin kaadettavaksi. Tehtävään tulee kuitenkin
paneutua hartaudella, sillä vuosikurssien viinit ja siinä sivussa isännätkin asetetaan
paremmuusjärjestykseen tammikuun Viinijuhlissa.
Farmaseuttiemäntä
Fa-emäntä osallistuu bileiden organisointiin ja toimii usein pääjehuna, joka delegoi
hommat muille ja pääsee siis itse helpolla. Emäntä oppii yleensä tuntemaan parhaiten
vuosikurssinsa ihmiset, joten sosiaalisuus on plussaa!
Proviisori-isäntä
Pr-isäntää ei paljon vastuu paina! Pr-isännän tehtävät alkavat vasta neljäntenä
vuonna, kun farmaseutit ovat poistuneet yliopistolta. Silloin Pr-isännän tehtäviin
kuuluu mm. proviisoripotkiaisten ja muiden bileiden järjestelyä. Siihen asti pr-isäntä
toki auttaa toimikuntaa muissa touhuissa - pitäähän Pr-isännän toki oppia hoitamaan
asioita, jotta hän pystyy ottamaan ohjat käsiinsä neljäntenä vuonna. Lisäksi Pr-isäntä
valmistaa viinit yhdessä Fa-isännän kanssa.
Proviisoriemäntä
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Pr-emännän tehtävät alkavat myös varsinaisesti vasta neljäntenä vuonna, jolloin hän
Pr-isännän kanssa vastaa vuosikurssin tapahtumien järjestelyistä. Siihen asti Premäntä toimii Fa-emännän rinnalla ja on mukana yhteisissä puuhissa.
Monistevastaavat (1-2 kpl)
Monistevastaavat pyytävät tulevilta luennoitsijoilta luentomateriaalit ja toimittavat ne
painoon niissä tapauksissa, joissa materiaalit eivät tule saataville nettiin. He myös
hoitavat opiskelijatovereiltaan luentomateriaalitilaukset ja vastaavat saapuneiden
materiaalien toimittamisesta kurssitovereilleen. Monistevastaavan pesti on
taloudellisesti kannattava - he nimittäin saavat tilaamansa luentomonisteet itselleen
ilmaiseksi.
Kirjavastaava
Kirjavastaavan tehtävänä on huolehtia vuosikurssin yhteisistä kirjahankinnoista.
Tehtävä sisältää muun muassa halvimman kirjatarjouksen metsästämistä, rahan
keräämistä ja tilattujen kirjojen jakelusta huolehtimista. Mutta nämä pienet
ponnistelut eivät mene ollenkaan hukkaan, sillä kirjavastaava saa tilaamansa kirjat
veloituksetta!
Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja vastaa vuosikurssin tilistä ja sen sisällöstä. Tiliä kartutetaan
esimerkiksi pitämällä bileitä ja rahoja käytetään mm. hätävarana kirjatilauksia varten
sekä myös uusien tapahtumien järjestämiseen. Rahastonhoitajan tärkein ominaisuus
on rehellisyys, ettei joku kaunis päivä huomata kyseisen henkilön karanneen
ulkomaille lomailemaan rahat mukanaan.
Muut toimet
Toimikunnassa voi olla mukana myös muita innokkaita henkilöitä eli tiedottaja sekä
nakkiukkoja. Vain mielikuvitus on rajana muissa toimissa.
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Haalarit
Opiskeluajan ylivoimaisesti parasta antia ovat opiskelijariennot. Jos juhlimisesta
saisi opintopisteitä, moni opiskelija varmasti valmistuisi ajallaan. Etiketin
mukainen juhla-asu näissä kosteissa pidoissa on tietysti ainejärjestön omat
haalarit!
Haalareiden ylivoimaisuuden puolesta on olemassa ainakin n määrä argumentteja,
mutta jos et ole vielä vakuuttunut, tässä sinulle muutama lisäfakta:
Sinun ei koskaan tarvitse pohtia mitä laittaisit päälle! Tämä säästää
huomattavasti aikaa (varsinkin neitosilla), jonka voit käyttää hyödyksi esimerkiksi
pohjien ottamiseen ennen baaria.
•

Haalari on turvallinen ja sopivasti ilmastoitu kesät talvet; se on aina liian iso,
joten sen alle mahtuu lähes rajattomasti vaatetta ja kesällä taas voi viilettää
puistoja pitkin turvallisin mielin kommandona.
•

Tuntemattoman opiskelijan heimon tunnistaa haalarin väreistä ja selkää
koristavasta ainejärjestön logosta.
•

Haalari kestää kovempaakin kyytiä. Matka baariin voi taittua nelinkontin
lätäköiden, kaupungintalon kukkaistutusten ja suihkulähteiden kautta eivätkä
haalarit ole moksiskaan.
•

Haalarit päällä pääset lapsenomaiseen Zen-mielentilaan. Hölmöilitpä kuinka
tahansa, ihmiset kyllä ymmärtävät kun huomaavat sinun olevan opiskelija.
•

Haalareihin tallentuu opiskeluajan muistot. Vedenkestävällä tussilla rustatut
aamukolmen filosofiat, erilaiset haalarimerkit ja epämääräiset matkaan tarttuneet
esineet kulkeutuvat kätevästi mukana koko opiskelutaipaleen ajan haalareissa.
•

Kuulostaa herkulliselta! Mistä saan omani?
Opiskelujen alussa parin ensimmäisen viikon aikana tuutorit vievät sinut sovittamaan
haalareita Fortiksen toimistolle. Kun sopiva koko löytyy, laita nimi ja koko
tilauslistaan, joka löytyy samaiselta toimistolta. Tästä kyllä tullaan tiedottamaan vielä
syksyllä!
Haalarit saapuvat parissa-muutamassa viikossa tilauksesta, eli lokakuun alkupuolella.
Haalareita ei saapumisen jälkeen saa kuitenkaan heti käyttää - käyttöön vihkiminen
tapahtuu lokakuun aikana järjestettävissä haalarikastajaisissa.
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Baarikierros
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1. Ale Pubi
Ale Pubi on yksi keskustan suosituimmista istuskelupaikoista. “Koko Kansan olohuone” on rento ja
välitön starttipaikka illan baarikierrokselle. Iltaa voi viettää screeniltä urheilua seuraten
tai bilispöydän äärellä. Ikäraja K-20, avoinna joka päivä klo 9.00 alkaen.
2. Passion
Passion, kavereiden kesken Pasari on keskeinen opiskelijatapahtumapaikka. Sisäänpääsymaksuja
on harvoin ja baaritiskin antimet, suosituimpana Las Palmasit ovat hinnoiltaan hyvinkin
opiskelijaystävällisiä. Erityisesti Touhu-Torstaistaan tunnetun Pasarin kävijäkunta on melko nuorta.
Pöydän ja VIP-tilan varaaminen on mahdollista. Ikäraja K-18.
3. Amarillo
Vastikään uusittu Amarillo on käymisen arvoinen ruokapaikka ja istuskelubaari. Baarin puolella voi
seurata urheilua isolta kankaalta vai pelata vaikka lautapelejä. Täällä ruokaillessa kannattaa
vilauttaa opiskelijakorttia! Ikärajat baarin puolella su-to K-18, pe-la K18/20 klo 18 jälkeen.
4. Henry’s Pub
Henkka on maineensa veroinen, Kuopion livemusiikkitarjonnasta jo yli 40 vuotta vastannut
kuppila. Henkasta löytyy menoa rock-henkisille farmasisteille, ja Henkassa esiintyykin bändejä joka
lähtöön monena iltana viikossa. Ikäraja su-to K-18, pe-la K-20 (keikoilla aina K-18). Auki joka päivä.
Myös jouluaattona. Henkasta voi lisäksi varata saunan.
5. Nousu
Afterski-tyyppisestä baarikokonaisuudesta löytyy kaikki mitä ihminen tarvitsee. Baaritiskit, DJ ja
tanssilattia, alakerran karaoke palvelevat nuorekasta käyttäjäryhmäänsä, joka päivä klo 19.0004.00. Ikärajat su-pe K20, la K-22. Tunnelma Nousussa on taattua.
6. Gloria
Tämä siisti istuskeluravintola on paikka paremmille ihmisille. Voi täällä opiskelijakin kuvitella miltä
tuntuu olla vanha ja viisas. Kellarissa lauletaan karaokea hyvällä meiningillä. Ikäraja su-to K-20, pela K-22.
Sivunvaihto
7. Intro social
Tämä baari sisältää sporttimeinikiä sekä erittäin viihtyisän street foodiin erikoistuneen ravintolan.
Intron grilli tunnetaan yhtenä parhaista Kuopion grilliravintoloista. Intro social konsepti yhdistää
katuruoan, käsityöoluen, urheilun ja komedian. Baari on loistava urbaanin kaupunkikulttuurin
yhdistelmä ja alkuillan aloittelumesta. Ikäraja K-20.
8. Apteekkari
Apteekki on kaikenlaisten kävijöiden suosima, ja joidenkin opiskelijoidenkin kantapaikka. Baarista
löytyy istuskelutilaa, DJ ja tanssilattia sekä karaoke. Tiskiltä kannattaa tilata viiniä. Ikärajat su-to K18, pe-la K-20.
9. Malja
Kaksikerroksinen malja on istuskeluravintola, jossa järjestetään mm. BaariBingo sunnuntaisin.
Yläkerrassa on tasokas viinibaari ja alakerrassa kodikas olutravintola. Maljassa jokaisella on
halutessaan oikeus soittaa maljakelloa, jonka jälkeen voi pitää puheen ja kohottaa maljan
haluamalleen asialle. Hyvä terassi, joka on auki pitkälle syksyyn.
10. Pannuhuone Gust. Ranin – Olohuone & Terassi
Tässä cocktailhenkisessä kivijalkaravintolassa on uniikki baarikonsepti, joka luottaa paikallisiin
raaka-aineisiin. Paikka on yksi harvoista Kuopiossa, jossa taustamusiikki ei estä normaalia
keskustelua. Katettu ja lämmin terassi on avoinna syksyyn asti. Ikäraja viikolla K-20, viikonloppuisin
K-22.
11. Bierstube
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Bierstuben hämyisessä ja leppoisassa tunnelmassa voit nauttia saksalaisen oluttuvan juomia tai
ruokia. Kuulopuheiden mukaan kaupungin parhaat Chicken Wings’it saa täältä. Auki joka päivä,
ikäraja K-18.
12. Hunter
Neulamäen kylänmiesten kantapaikka tarjoaa opiskelijahintaisia juomia ja ruokaa pikkunälkään.
Takuuvarma lähiön kokoontumisapaikka niin arkena kuin juhlanakin. Karaoke raikaa ulos asti ja
tanssilattiallakin voi käydä pyörähtelemässä. Arkisin järjestetään bingo ja tietovisa
ja screenillä pyörii urheilua. Neulamäessä asuville tämä on must!
13. Antura
Antura on pubi torin välittömässä läheisyydessä. Kävijäkunta Anturassa on kenties hieman
iäkkäämpää, mutta huhupuheiden mukaan kaupungin parhaat karaoket vedetään täällä! Pub on
auki viikon jokaisena päivänä, samoin myös karaokemikrofoni.
14. Puijon Pub
Puijonlaaksossa sijaitseva Puijon Pubi tarjoaa hekumoivaa tunnelmaa biljardin, karaoken tai
istuskelun merkeissä. Hämyisessä baarissa vaihtuu kaveriporukan rankan opiskelupäivän tai -viikon
tunnelmat kuin itsestään. Auki Su-Ma 12.00-22.00, Ti-To 12.00-23.00, Pe-La 12.00-02.00.
Sivunvaihto15. Sataman Helmi
Ravintola Sataman Helmi on Kuopion vanhimmassa kivitalossa sijaitseva mukavan leppoisa
istuskelupaikka. Nälän yllättäessä tarjolla mm. pizzaa opiskelijaystävälliseen hintaan. Kesäisin
Helmessä voi nauttia sataman vilskeestä terassilla, jossa esiintyy myös live-bändejä.
16. Wanha Satama
Vanhassa puurakennuksessa sijaitsevan, Viinijuhlien virallisen ravintolan isolle terassille paistaa
ilta-aurinko. Loistavaa ruokaa, rauhallinen tunnelma ja kaupungin suurin terassi.
Myös Wanhassa Satamassa järjestetään keikkoja, etenkin kesäaikaan.
17. Albatrossi
Vapun tienoilla ovensa avaava 700 paikkainen ravintola on ehdottomasti kesän hittipaikka. Muut
baarit ammottavat tyhjyyttään, mutta Kallaveden äärellä Albatrossissa on bileet viikon ympäri.
Isolla 500-paikkaisella terassilla oma baaritiski. Vanhassa makasiinissa sijaitsevan ravintolan
baaritiski on Suomen pisin (26 m) eikä olutta tarvitse kauan odotella. Baari on jokavuotisen
opiskelijoiden Kauppakadun Improbaturin viimeinen rasti, jossa nähdään esiintymässä jokin
Suomen suurista nimistä. Ikäraja on K-20
18. Bar Freetime
Biljardin ystävien ehdoton ykkösmesta. Paljon tasokkaita pool- ja snooker-pöytiä sekä dartsia ja
pöytäcurlingia. Freetimessä on halvat hinnat ja rento tunnelma. Baarissa voi lisäksi pelata
lautapelejä ja katsoa urheilua laajakankaalta. Ikärajat klo 18 jälkeen ma-to K-18 ja pe-la K-20.
19. Ilona
Isojen bileiden mesta, näiden seinien sisään mahtuu niin heviletin heilutusta
kuin discohittien tahtiin hytkymistä. Mikäli joraus ei innosta, voit hypätä karaokebaarin lavalle
viihdyttämään muita. Ilona on avoinna viikon jokaisena päivänä. Ilonassa järjestetään paljon myös
opiskelijabileitä. Ikäraja viikolla K-18, pe-la K-22.
20. Jolene
Tästä vanhemman väen karaokemestasta löytyy niin pubi- kuin discopuolikin. Jolene on
auki aamusta iltaan, ja baari on profiloitu kotoisaksi kaiken kansan
paikaksi. (Ei yleensä opiskelijoiden kantamesta)
Apua saa jos tarvitsee! Tuutorit, Fortis, FLOp ja monet muut tahot ovat olemassa sitä varten.
Yksin ei tarvitse pähkäillä jos ei välttämättä halua! :)
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Labratakkitilauslomake
Hei,
Fortiksen yhteistyökumppani Teva oy on mukana ottamassa Fortiksen fukseja vastaan
tarjoamalla yhdessä Fortiksen kanssa kaikille halukkaille ilmaisen labratakin, joka tulee
tarpeeseen jo ensimmäisenä syksynä eri kursseilla.
Mikäli haluat tällaisen Tevan logolla varustetun takin, täytä QR-koodin takaa löytyvä
e-lomake viimeistään 14.8!
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/26161/lomake.html

Ota oikea asenne - opiskelu on hauskaa ja tässä porukassa vielä hauskempaa!
Syksyllä tavataan!

37

Teemme työtä
terveemmän
huomisen
puolesta.
Farenta -henkilöstöpalvelut ovat osa lääkealan monipuolisimpia
urapolkujamme.Tulemeilletöihin! www.farenta.com/toihin
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