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Tässäpä  oes  muutama asia,
jotka kannattaa  paenoo  mielee ku tänne  asti  uotta 

piässynnä:

• Opiskelu ei oo pelekästään aena juhloo, se on myös ruusuilla tanssimista. – 
Se ei aena oo liian hyvvee eikä ihanoo.  

• Anna kaekkes, vua elä periks.  
• Kompastelu voep estää kuatumisen.  
• Joka ihteensä luottaa, se kykynsä tuploo.  
• Naara ittelles ennen kun muut kerkijää.  
• Ikkee tulloo, vuan vanahaks ei tarvihe tulla.  
• Huominen on monesti viikon kiireisin päevä.  
• Jos mieles tyhjenöö, elä unneuta katkasta iäntä.  
• Lukemalla ee sosiaaliseks opi, porukkaan se on mäntävä.  
• Ne tekköö, jotka ossoo – jotka ee ossoo, ne arvostelloo.  
• Leoka pystyyn kun tulloo kova paekka – pyssyypähän aenae suu kiinni. 



4

Mahdottoman paljon onnea farmasian opiskelupaikasta Itä-Suomen yliopistossa! Voitte nyt 
ansaitusti taputtaa itseänne selkään, sillä olette todennäköisesti tehneet suuren työn, kun olet-
te raivanneet tienne tänne.

Piakkoin, kun opinnot viimein alkavat, tulette varmasti ennemmin tai myöhemmin kuulemaan 
sanan Fortis. Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry on vuonna 1973 perustettu farmasian opis-
kelijoiden ainejärjestö Kuopiossa. Fortis on latinaa ja tarkoittaa vahvaa tai väkevää. Jotkut ovat 
myöskin saattaneet kuulla Spiritus Fortiksesta, tai mikäli ette, niin nopea Googletuokio saattaa 
sen teille valaista.

Ensimmäiset päivät ovat teille varmasti melkoista myllytystä, mutta olen aivan varma, että mei-
dän ihanat farmasian tuutorit tulevat pitämään teistä super hyvää huolta ja kaikki tulee ensi 
kuussa olemaankin jo luonteva osa teidän uutta opiskelija-arkea! Kuopion kampuksella (eten-
kin farmasistit) on todella lämminhenkistä sakkia, joten paras vinkki tähän kohtaan voisikin olla: 
kysyvä ei tieltä eksy. Eli mikä tahansa mietityttääkin, niin mukavaa auttavaista porukkaa löytyy 
aivan varmasti, jos ei lähettyviltä niin esimerkiksi vuosikurssinne WhatsApp-ryhmästä tai For-
tiksen Instagram directistä!

Fortis tulee olemaan mukana hulinoissanne ensimmäisestä päivästä lähtien. Me Fortiksen halli-
tuksessa pyrimme järjestämään teille esimerkiksi useita erityyppisiä tapahtumia ja illanistujaisia 
aina luontoretkistä haalaribileisiin, edunvalvontaa sekä tietenkin yhteisöllisyyttä niin poikki-
tieteellisesti kuin meidän oman järjestön kesken. Fortislaisina saatte varmasti uusia kavereita, 
näette ja koette paljon uutta eikä aika tule varmastikaan käymään pitkäksi! Toivottavasti näh-
dään, me ei ainakaan hallituksen kesken maltettaisi enää odottaa, että päästään toteuttamaan 
syksyn suunnitelmia, kaikkea huippua luvassa!

Fortiksen jäsenet tunnistat tummanvihreistä haalareista tai vihreästä, harmaasta tai mustasta 
Fortiksen logolla varustetusta paidasta, joita meidän porukkamme pitää yllään tapahtumissa ja 
tutustumistilaisuuksissa (ja välillä toki myös muuten vaan).

Fortiksen jäseneksi liittymiseen jokaisella meidän opiskelijalla on mahdollisuus ja sen tuomat 
etuudet ovat varsin laajat. Meidän tapahtumiin, kuten sitseille, approille, beerpong turnauk-
seen, Tahkoexcursioon (=rento mökkiviikonloppu Tahkolla), viinijuhlille, vuosijuhlille, hengailu- 
tai pelailuhetkiin ja moniin muihin Fortiksen jäsenille liput ovat usein ilmaisia tai huomattavasti 
edullisempia. Lisäksi fortislaiset saavat kuuluivat tummanvihreät opiskelijahaalarinsa erittäin 
edullisesti, kuten myös tuottamamme oppikirjat. Tarjoamme myös lukuisia koulutustilaisuuksia 
sekä kirsikkana kakun päällä ilmaiset kahvittelut tukikohdassamme toimistolla vuoden ympäri.

Eikä tässäkään vielä kaikki! Meillä on myös jäsenlehti Dilutus, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Tulette syksyllä varmasti saamaan mahdollisuuden saada oma kappaleenne uusimmasta jul-
kaisusta, mutta mikäli ette malta odottaa, niin lehdet löytyvät myös sähköisenä versiona netti-
sivuiltamme kirjautuneille opiskelijoille! ►

Fortiksen 
tervehdys
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Jos haluat kuulla kaikesta tulevasta ensimmäisten joukossa, niin suosittelen nappaamaan seu-
rantaan Fortiksen Facebookin ja Instagramin (@fortisry) Myös nettisivuiltamme (www.fortis.fi) 
löytyy jos vaikka mitä! Aina saa laittaa viestiä, voit olla esimerkiksi muhun yhteyksissä sähkö-
postitse pj@fortis.fi jos herää kysyttävää!

Vielä kerran, erittäin paljon onnea ja tervetuloa vahvaan ja väkevään joukkoomme far-
masian fuksit vuosimallia 2022! ■

Terkuin

Inka Rantamäki

Hallituksen puheenjohtaja

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry
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https://www.instagram.com/fortisry/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fortis.fi%2F&data=05%7C01%7C%7C6481a1ffbd714eae1fb908da419762ec%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C637894415716912117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C5wF1OvSTZobwvIjONusAw3s%2B7px%2Fu5g2KIPrwACYMQ%3D&reserved=0
mailto:pj@fortis.fi
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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 terveyden-
huollon eri osa-alueilla.

Opinnoissa perehdyt farmasiaan monipuolisesti. Yliopistossa opetus perustuu viimeisimpään tutkimustie-
toon ja opettajat ovat opiskelun mahdollistajia ohjaten opiskelijaa oikeaan suuntaan ja luotettavien tiedon-
lähteiden äärelle. Opetusohjelma ja ohjeistukset löytyvät opinto-oppaasta. Tutustu siis farmasian opinto-op-
paaseen 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 far-
maseuttitutkinto on osaamisperustainen ja siinä korostuvat mm. työelämälähtöisyys, moniammatillisuus ja 
kliinisen farmasian näkökulma. Opintojen aikana teet omaa osaamistasi näkyväksi kumulatiivisen oppimi-
sen arvioinnin ja portfolion avulla sekä saavutat lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijavalmiudet. Opin-
toihin 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 ap-
teekeissa. 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!

Jarkko Ketolainen, laitosjohtaja

Krista Laine, opetuksen kehittämisestä vastaava yliopistonlehtori ja

Päivi Hartikainen, koulutusuunnittelija

Farmasian 
laitoksen 
tervehdys

6



7

Tervehdys! 

Täällä kirjoittelee farmasian tuutorit vuosimallia 2022. Hurjan paljon onnea teille kaikille opiskelupaikan joh-
dosta ja lämpimästi tervetuloa opiskelemaan tänne Kuopioon, Pohjois-Savon sydämeen. Toivottavasti tulet-
te viihtymään! 

Olette valinneet hienon ja tärkeän alan. Me tuutorit aiomme pitää parhaamme mukaan huolen siitä, että 
ensimmäinen vuotenne farmasialla Itä-Suomen yliopistossa sujuu ilman suurempia kommelluksia. Esittelem-
me syksyn aikana yliopiston tiloja, kuten Fortiksen toimiston, labrat ja tärkeimpänä kampusalueen ruokalat. 
Olemme siis täällä teidän tukenanne ja turvananne, joten meiltä voitte kysyä mitä vain ja milloin vain. Tulem-
me myös järjestämään tapahtumia ja tekemistä opiskelun ohelle etenkin opintojen alkupuolella. Näistä on 
luvassa lisää infoa myöhemmin. 

Infosta puheen ollen suosittelemme, että liitytte UEF Farmasian fuksit 2022 Facebook-ryhmään ja alatte 
seuraamaan @farmasiantuutorit-tiliä Instagramissa. Kummassakin tullaan tiedottamaan opiskelusta, sen 
aloituksesta ja muista ilmoitusluontoisista asioista. Ennen opintojen aloitusta olemme teihin yhteydessä 
sähköpostitse, jolloin saatte tietää omat vertaistuutorinne (katso alhaalta kuva) ja linkin, jolla voitte liittyä 
tuutoriporukkanne WhatsApp-ryhmään. 

Kannattaa myös vierailla osoitteessa https://kamu.uef.fi/ , josta löytyy muun muassa farmasian opinto-opas, 
Digistartti (kannattaa tehdä ennen opintojen alkua) sekä muistilista uudelle opiskelijalle. Mikäli herää kysy-
myksiä tai, jos et käytä Facebookia/Instagramia, ota rohkeasti yhteyttä vastuutuutoriin Nooraan npuskala@
student.uef.fi  tai omaan tuutoriisi. 

Nauttikaa kesästä ja älkää stressatko turhia opintojen aloituksesta. Tuskin maltamme odottaa, että pää-
semme tapaamaan teidät. Nähdään syksyllä! 

Terveisin

Noora x2, Lotta x3, Patrisia, Seidi, Eemil, Lassi, Marianne, Roosa x2, Anni, Hanna, Helena, Inka, Jenna, 
Lena, Saaga, Sanna-Mari, Valpuri

Tuutorit 2022

Noora Puskala 

npuskala@uef.fi 

0445657859 

Hanna Piirainen

piiraine@uef.fi  

0445962691 

Anni Lahtinen

annilaht@uef.fi  

0400594046

@farmasiantuutorit UEF Farmasian fuksit 2022

https://www.facebook.com/groups/861308134832319
https://www.instagram.com/farmasiantuutorit/
https://kamu.uef.fi/
mailto:npuskala@student.uef.fi
mailto:npuskala@student.uef.fi
mailto:npuskala@uef.fi
mailto:piiraine@uef.fi
mailto:annilaht@uef.fi
https://www.instagram.com/farmasiantuutorit/
https://www.facebook.com/groups/861308134832319
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Helena Heusala

hheusala@uef.fi

0442183734

Lotta Karhunen

lottkarh@uef.fi

0403236850 

Eemil Takala

eetakala@uef.fi

0503442001 

Saaga Hautamäki

saagahau@uef.fi

0401821271

Inka Issakainen

inkaissa@uef.fi

0403730522

Jenna Laukka

jenlaukk@uef.fi

0451535655 

Lassi Ilvesmäki

lasilves@uef.fi 

0458560833

Lena Nevalainen

lenaneva@uef.fi

0453418889

Lotta Joona

lottajoo@uef.fi

0404186667 

mailto:hheusala@uef.fi
mailto:lottkarh@uef.fi
mailto:eetakala@uef.fi
mailto:saagahau@uef.fi
mailto:inkaissa@uef.fi
mailto:jenlaukk@uef.fi
mailto:lasilves@uef.fi
mailto:lenaneva@uef.fi
mailto:lottajoo@uef.fi
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Lotta Kohonen

lottakoh@uef.fi

0442799509 

Marianne Liias

mliias@uef.fi 

0452661766   

Noora Latvala

nooralat@uef.fi

0452673755

Patrisia Kaisla

pkaisla@uef.fi

0503035750

Roosa Bruun

rbruun@uef.fi

0449741647

Valpuri Salminen

valpusal@uef.fi

0453132009 

Sanna-Mari Purola

sannpuro@uef.fi

0400287068

Roosa Kuparinen

roosakup@uef.fi 

0442171001 

Seidi Salo

salosei@uef.fi

0505454300

mailto:lottakoh@uef.fi
mailto:mliias@uef.fi
mailto:nooralat@uef.fi
mailto:pkaisla@uef.fi
mailto:rbruun@uef.fi
mailto:valpusal@uef.fi
mailto:sannpuro@uef.fi
mailto:roosakup@uef.fi
mailto:salosei@uef.fi


Farmasian alan välittävin työantaja
 löytyy osoitteesta www.farenta.com
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Moikka!

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta myös opetuutorien puolesta! Meitä opetuutoreita on farmasian lai-
toksella yhteensä kolmetoista. 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 kai-
kenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Meidän puoleemme voit kääntyä milloin tahansa opintojen aikana. 
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uef.fi. Opetuutoroinnin lisäksi koulutussuunnittelija 
Päivi Hartikainen (paivianneli.hartikainen@uef.fi) antaa yleistä opintoneuvontaa farmasian laitoksella.

Tutustut omaan opetuutoriisi jo heti opintojen alussa Orientaatio yliopisto-opintoihin (ORI) sekä farmaseut-
tiopintojen suunnittelu ja portfolio (FASP) -opintojaksoilla. FASP-opintojaksoon kuuluu henkilökohtainen 
keskustelu oman opetuutorin kanssa, jossa keskustellaan opintoihin liittyvistä asioista. Älä unohda varata 
keskusteluaikaa ensimmäisen opintovuoden syyslukukaudelle! Oma opetuutorisi ohjeistaa sinua tästä tar-
kemmin opintojen alettua.

Tervetuloa farmasian laitoksen opiskelijaksi ja syksyllä tavataan!

Terveisin farmasian laitoksen opetuutorit

Kuvassa alla farmaseuttivaiheen opetuutorit vasemmalta oikealle:

Marjaana Koponen, Marika Ruponen, Reeta Heikkilä, Susanna Forsberg, Tarja Toropainen, Pekka Jarho, Päi-
vi Hartikainen, Katja Savolainen, Emma Aarnio, Jaana Veki, Krista Laine, Piia Siitonen ja Hanna Kauppinen

Opetuutorit

11
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Syksyn tärkeitä 
tapahtumia
Fortiksen piknik 23.8.
Kaupunkisuunnistus 8.9.
Fortiksen kastajaiset 14.9.
Fortiksen fuksisitsit 12.10.
FiPSA:n risteily lokakuun lopulla 
Haalarikastajaiset ja kostajaiset 
Fortiksen vuosijuhlat 4.11. 
Kauppakadun improbatur 
Beerpong tournament 26.10.

Varaahan kalenteriisi 

tilaa näille! 

12
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Tästä se alkaa!  

Ensimmäinen päivä jännittää aivan varmasti. Monelle uudelle opiskelijalle yliopiston ovet aukea-
vat nyt ensimmäistä kertaa. Keväällä hakemusta tehdessä sekä mahdollisesti 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, lukujärjes-
tykseen, 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 va-
rata aikaa. Fortis järjestää uusien opiskelijoiden tutustumisillan jo heti ensimmäisenä päivänä! 
Opiskelun alkupäiviin kuuluu myös kaikkien ainejärjestöiden tuutoreiden järjestämä kaupun-
kisuunnistus, 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 yliopis-
tossakin! 

Ensimmäinen 
päivä
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Kampuskartta

Interaktiivisen kampuskartan löydät myös Tuudo-mobiilisovelluksesta!
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FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS 
FORTIS RY  

Tärkeitä 
järjestöjä

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 tar-
koittaa ”vahvaa, väkevää”. Fortis kilpailee lääketieteen opiskelijoiden ainejärjes-
tön 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 noudat-
taen. Jäsenemme eivät tarvitse kummoista aihetta juhlaan, joten bileitä riittää 
tiuhaan tahtiin myös perinteisten tapahtumien lisäksi! Fortiksen säännöllinen säh-
lyvuoro keskellä kampusta sijaitsevalla Studentialla puolestaan takaa hien pin-
taan vaikka luentojen välissä.  

Toimimme aktiivisesti opetuksen laadun parantamiseksi ja farmasian alan kou-
lutuksen kehittämiseksi. Jäseniämme on lukuisilla paikoilla yliopiston hallinnossa 
valvomassa opiskelijoiden etua. Osallistumme myös Opetuksen päivän järjestä-
miseen ja tiedekunnan keskustelupäiviin.  

Fortis tekee tiivistä yhteistyötä farmasian laitoksen ja terveystieteiden tiedekun-
nan 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 ul-
koimailla harjoittelua tekeville tai opiskeleville opiskelijoilleen.  

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! Päivys-
tämme toimistolla (elokuusta toukokuuhun) tiistaisin ja torstaisin klo 11–12, jolloin 
mm. myymme kirjoja ja haalarimerkkejä, sekä rekisteröimme uusia jäseniä. Päivys-
täjältä voi kysellä yhdistyksen toiminnasta ja esittää toivomuksia tulevista tapah-
tumista tai toimiston kehittämisestä.  ►
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Fortis julkaisee omaa Dilutus-lehteä. Lehteä julkaistaan jäseniä varten ja sen sisältöön voi parhai-
ten 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-Ärsykkees-
sä.  

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)  

Miten liityn Fortikseen? 

• Jäsenyys ostetaan Kide.app -sovelluksesta 

• Jäsenmaksu suoritetaan kertamaksuna

• Jäsenmaksu farmaseuttiopiskelijoille on 32,00 € ja 
proviisoriopiskelijoille 42,00 €

• FM-koulutettavien, farmaseutista proviisoriksi opiskelevien 
sekä jatkoopintoja suorittavien jäsenmaksu on 12,00 € 

• Tarkemmat ohjeet saat myöhemmin tuutoreilta ja Fortiksen 
hallitukselta :)  ■

18
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Muita tärkeitä 
opiskelijajär-
jestöjä:  

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 toi-
mintaa 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. Jä-
senenä 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 liiton verkkosivuilla. Kaikki 
liiton toiminta on avointa myös opiskelijoille, jollei erikseen muuta mainita.

Mitä se maksaa? Jäsenmaksu farmasian opiskelijoille vuonna 2022 on 25 euroa vuodessa. Halutessa-
si voit liittyä myös Erikoiskoulutettujen työttömyyskassaan Erkoon, jonka jäsenmaksu on 75,00 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. työharjoitteluun lähteville ja valmistuville 
opiskelijoille järjestettävissä tilaisuuksissa. Farmasialiitto tarjoaakin opiskelijajäsenilleen työelämään 
valmistavan koulutuspaketin, joka sisältää työnhaku-ja neuvottelutaitokoulutusta edellä mainittujen 
vuosikurssikohtaisten koulutusten lisäksi. ►

Suomen farmasialiiton 
opiskelijat FLOP ry
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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 viriket-
tä 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 työ-
suhdeneuvonta on ilmaista ja vain puhelinsoiton päässä. Esimerkiksi pelkästään konsultaatio 
työsuhdeasioissa juristin kanssa asianajotoimistossa maksaa vähintään 300 euroa/tunti. Jä-
senenä saat liiton lehden Farmasian 6 kertaa vuodessa sekä farmaseuttisen tieteellisen aika-
kausikirjan Dosiksen neljästi vuodessa. Lisäksi liitto myöntää jäsenilleen apurahoja esimerkiksi 
ulkomailla suoritettavaa harjoittelua varten.

Syyskuussa 19.9.2022 järjestämme kaikille uusille opiskelijoille Fuksi-illan, jossa kerromme lisää 
Farmasialiiton ja FLOpintoiminnasta. Jäseneduista, toiminnastamme ja alan tapahtumista voit 
lukea myös internetistä http://www.flop.fi , http://www.farmasialiitto.fi sekä instagram- ja face-
book-sivuiltamme. Yhteystietomme löydät myös farmasian ala-aulan ilmoitustaululta.

Tervetuloa joukkoomme!  ■

Terveisin, FLOpin hallitus 2022 ja paikallistoimijat.

20

http://www.flop.fi
http://www.farmasialiitto.fi


21

Hei sinä aloitteleva farmasisti vuosimallia 2022!

Oletko Helsingin Yliopiston Farmasiakunnan (YFK) ylpeä jäsen? Pukeudutko Kuopion 
Fortiksen juhlavaan kokovihreään asuun? Oletko Turun Ex Temporen valkoinen 
yksisarvinen? Hienoa! Siinä tapauksessa kuulut myös FiPSAn riveihin.

Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry eli tuttavallisemmin FiPSA (lyhenne sanoista 
Finnish Pharmaceutical Students’ Associations) edustaa yli 1800 suomalaista farmasian 
alan opiskelijaa. Järjestöön kuuluu hallituksen ja virkailijoiden lisäksi toimi- ja valiokuntia, 
ja ylin päätösvalta FiPSAssa on jäsenillä, eli kaikilla teillä.

Toimimme Suomen farmasian opiskelijoiden linkkinä maailmalle Euroopan kattojärjestö 
EPSAn (European Pharmaceutical Students’ Association) ja maailmanjärjestö IPSF:n 
(International Pharmaceutical Students’ Federation) jäsenjärjestönä. FiPSA edustaa 
Suomea molempien järjestöjen vuosittaisissa kongresseissa ja rohkaisee opiskelijoita jo 
opiskeluaikana osallistumaan lukuisiin muihinkin kansainvälisiin farmasian tapahtumiin, 
kuten esimerkiksi pohjoismaiden yhteiseen Pinsestævneen (ystävien kesken Pinse), 
joka järjestettiin tänä vuonna Suomessa! Näiden lisäksi pääsee osallistumaan myös 
Euroopan sairaalafarmasistien järjestö EAHP:n kongresseihin, BPSS -seminaariin (Baltic 
Pharmaceutical Students` Seminar) ja kahden vuoden välein järjestettävään maailman 
terveysalan opiskelijoiden WHSS-symposiumiin. FiPSAn henkilöjäsenenä voit osallistua 
tapahtumiin vielä 2 vuotta valmistumisen jälkeenkin. Tätä mahdollisuutta kannattaa 
ehdottomasti hyödyntää!

Kansainvälisyys näkyy muussakin FiPSAn toiminnassa, sillä meidän kauttamme 
on mahdollista lähteä ulkomaille harjoitteluun ja järjestämme myös ulkomaalaisille 
harjoittelupaikkoja Suomeen. Olemme mukana sekä IPSF:n maailmanlaajuisessa 
Student Exchange Programme (SEP) -ohjelmassa että EPSAn eurooppalaisessa 
Individual Mobility Project (IMP) -hankkeessa. Vaihto-ohjelmien kautta suomalaisilla 
farmasian opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla farmasisteilla on mahdollisuus lähteä 
tutustumaan ulkomaiden työelämään harjoittelun muodossa. FiPSA myös tukee 
jäseniään lähtemään ulkomaille vaihtoon jakamalla apurahaa erilaisiin vaihdosta 
johtuviin kustannuksiin. Tästä lisää infoa vuoden aikana!

Suomen farmasian opiskelijajärjestönä järjestämme tapahtumia tietenkin myös 
Suomessa. Keväisin olemme perinteisesti järjestäneet FiPSA-kongressin, jossa on 
joka vuosi ajankohtaisia aiheita, joista alan ammattilaiset tulevat puhumaan meille. 
Kongressi päätettiin siirtää tänä vuonna syksylle, joten teillä on heti ensimmäisenä 
vuonna mahdollisuus päästä osallistumaan ja kuuntelemaan ajankohtaisista 
aiheista farmasialla. Vuodesta 2019 alkaen olemme järjestäneet YFK:n, Fortiksen, 
Ex Temporen ja Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n hallituksille hallituskoulutus- ja 
verkostoitumisviikonlopun Jämsän Himoksella. Näiden lisäksi pimenevän syksyn kirkkain 
kohokohta on FiPSAn järjestämä farmasian opiskelijoiden risteily Itämeren aalloilla. ►

Finnish Pharmaceutical 
Students Associations 
FiPSA
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Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, niin pysyt perillä tulevista tapahtumista ja kongresseista! 
Facebookissa löydät meidät nimellä Finnish Pharmaceutical Students’ Associations ja 
Instagramissa nimellä @fipsafinland. Myös nettisivumme osoitteessa www.fipsa.fi päivittyvät 
tasaiseen tahtiin ja sieltä voit etsiä tietoa meistä. Jos käyt luovuttamassa verta, muista mainita 
kuuluvasi Suomen farmasian opiskelijoiden yhteiseen verenluovutusryhmään nimeltä Punaiset 
käärmeet. Punaisiin käärmeisiin liittyen voit kysellä lisää varapuheenjohtajaltamme Tommi 
Puistolta, sähköpostista vicepresident@fipsa.fi!

Erinomaista alkavaa lukuvuotta kaikille tuleville farmasian alan ammattilaisille. Tavataan 
myöhemmin syksyn mahtavissa opiskelijatapahtumissa! Jos sinulle jäi mitään kysyttävää tai 
haluat kuulla lisää esimerkiksi kongresseista, tapahtumista sekä ulkomailla tapahtuvasta 
harjoittelusta, ota meihin yhteyttä! ■

FiPSAn 2022 hallituksen puolesta,

Karri Aalto

Puheenjohtaja / President

Finnish Pharmaceutical Students’ Associations

president@fipsa.fi
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Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta ISYY
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. 
Toimimme kahdella kampuksella, Kuopiossa ja Joensuussa, ja jäseniämme ovat kaikki Itä-
Suomen yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Meitä 
onkin täällä tällä hetkellä jo peräti 13 500 ISYYläistä!

Ylioppilaskunnan jäsenyys on lakisääteinen, joten liityt ylioppilaskunnan jäseneksi yliopistoon 
ilmoittautumisen yhteydessä. Liittymisen yhteydessä maksat jäsenmaksun, jonka myötä 
saat käyttöösi opiskelijakortin ja sillä saatavat opiskelija-alennukset sekä monet muut 
ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut.

Ylioppilaskunnan tehtäviin kuuluvat ennen kaikkea opiskelijoiden edunvalvonta sekä erilaisten 
palveluiden tuottaminen. Paikallisesti ISYY toimii linkkinä opiskelijan ja yliopiston sekä 
esimerkiksi kaupungin päättäjien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton väillä. Edunvalvontatyöllä 
ylioppilaskunta pitää huolen siitä, että opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja 
opiskelijoiden ääni kuuluu ja näkyy päätöksenteossa.

ISYYn kampustoimistojen henkilökunta palvelee sinua molemmilla kampuksilla arkisin 
lukukausien aikana. Toimistoista voit hakea muun muassa lukuvuositarran opiskelijakorttiin, 
kysyä apua ja neuvoja opiskeluun liittyvissä edunvalvonnallisissa ongelmissa tai vuokrata tiloja 
esimerkiksi tapahtumia varten.

ISYY järjestää vuoden mittaan koko jäsenistönsä iloksi myös tapahtumia, kuten 
kaupunkisuunnistuksen syksyllä ja vapun toritapahtumat keväällä. Matalan kynnyksen 
SYKETTÄ-liikuntapalvelut liikuttavat sinua pikkurahalla joko palloiluvuoroilla tai 
ryhmäliikuntatunneilla. Uusia ystäviä ja tekemistä vapaa-ajalle voit löytää ISYYn kerhojen ja 
tiimien kautta. Voit myös lähteä toimintaamme mukaan hakemalla hallitukseen tai edustajistoon 
tekemään tulevaisuuden ISYYtä!

Tervetuloa, nähdään syksyllä!

Jimi Virkkala, ISYYn hallituksen varapuheenjohtaja ja Kuopion kampuspuheenjohtaja
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Mitä on Fa-Gots?
Lyhyt vastaus kysymykseen on, että Fa-Gots on Kuopion farmasian miesoletettujen 
opiskelijoiden perustama epävirallinen ainejärjestö. Lyhenne tulee englannin kielestä, ja 
koko nimihän on Brotherhood of Pharmaceutical Academic Group or Talented Specialists. 
Painosanalla Kuopio, sillä kerhomme on täysin Kuopiolainen keksintö, eikä muualla tälläistä 
löydy! Ei Åbo Akademissa eikä Helsingissä, jossa Fortiksen serkku YFK majailee.

Tarinamme alkaa vuodelta 2006, myyttisen Sompatien saunasta, jossa sen aikaiset 
miesopiskelijat saivat nerokkaan idean yhteistöllistää alallamme määrällisessä vähemmistössä 
olevia miesoletettuja erinäisten aktiviteettien kautta, ja tätä toimintaa edistämään perustettiin 
epävirallisen virallinen Fa-Gots. Gotsit tarjoavat jäsenistölle erinäisiä tapahtumia, yhteistä 
ajanviettoa, saunomista ja hauskanpitoa! Vaikkakin alun perin tehtävänä on ollut juurikin 
farmasian miesten yhteistöllistäminen, on toiminta kehittynyt nyt käsittämään myös kaikki 
muut ja yhteistyötä tehdään tätä nykyä Fortiksen ja muiden Kuopion ainejärjestöjen kanssa. 
Vaikkakin tapahtumat onkin suunnattu jäsenistölle, kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita osallistumaan tapahtumiin ikään, sukupuoleen tai mihinkään muuhun katsomatta. 
Jos siis koet itsesi gotsimieliseksi, haluat pitää hauskaa ja osallistua vähän erikoisempaan 
opiskelijakulttuuriin, olet enemmän kuin tervetullut jokaiseen gotsitapahtumaan!

Esimerkkejä edellä mainituista tapahtumista ovat mm. jokavuotinen Sika -ja olutjuhla, vuoden 
suurin spektaakkeli joka järjestetään joulukuussa. Tapahtumassa kokoonnumme joulun alla 
nauttimaan kinkuista, oluesta ja toistemme seurasta ennen ansaittua joululomaa. Tapahtuman 
yhteydessä järjestetään myös perinteinen UBDC eli Ultimate Beer Drinking Challenge, ja 
nimestä voi jo arvata mistä on kyse, mutta kokonaisuus paljastuu vasta itse tapahtumassa. 
Toinen perinteisesti järjestetty tapahtuma on pikkujoulut, mutta näitä on valitettavasti vain 
neljästi vuodessa, ja te tulevat fuksit pääsettekin kokemaan ensimmäiset syyskuun aikana. 
Mainittakoon myös kevään suurin laskutapahtuma Ski & die, jossa lasketaan mäkeä. Lisäksi 
tavanomaisesti on järjestetty uusille tulokkaille Rekrysauna mahdollisimman aikaisin, jotta 
saadaan teidät kartalle, että mistä on kyse ja että kuka on kuka. Rekrysaunaan suosittelemme 
ehdottomasti osallistumaan avoimin mielin, ja se onkin uusille gotseille ehkä syksyn tärkein 
tapahtuma. Nämä yhdessä erinäisten leikkimielisten turnauksien ja sitsien kanssa varmistavat, 
ettei teitä ainakaan tylsyys pääse yllättämään opiskelujen aikana!

Mutta mikä ihme se Sompatie oikein olikaan? Kyseessähän on rakas ja lähes koko farmasian 
laitoksen tuntema Sompa eli somppis eli Sompatie 7 A1: paikka, jossa pidämme virallista 
päämajaamme, kokoustamme kuukausittain, riehumme, saunomme ja asumme – neljä 
onnekasta jopa ihan vuokralaisina. Tänne on tultu mm. vappua viettämään ja erinäisten 
tapahtumien yhteydessä kääntymään strobosaunassa. Sinäkin olet tervetullut kokemaan 
Sompatien taian minä tahansa vuorokauden aikana.►

Fa-GotS
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Fa-Gotsien jäseneksi päästäkseen ei tarvitse mitään ihmeellistä tehdä. Veljeskuntamme 
toimintaan osallistuminen ei maksa, ja mukaan tapahtumiin et tarvitse muuta kuin 
itsesi, evääsi ja juhlamieltä! Gotsien kesken saa ja oikeastaan kuuluukin pitää hauskaa 
missä milloinkin ja mitä ihmeellisempänä ajankohtana. Kansallisena juhla-asuna 
meillä toimii kravatti ja pitkät kalsarit, ja näitä saa usein kiskoa päälleen huikeisiin 
tapahtumiin osallistuessasi! Toivottavasti olemme jo nähneet kaiken mitä kaikille tutulla 
hengitystiesairaudella on antaa, eikä se tule enää häiritsemään syksyn aktiviteetteja. 
Toiminta alkaa heti syksystä lähtien, ja odotamme innolla että pääsemme näkemään 
teitä, kunhan pääsette aloittamaan opiskelunne täällä! ■

Syksyllä nähdään, rakkaudella

Fa-Gotsien hallitus
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Dilutus
Dilutus on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Fortiksen jäsenten oma lehti. Lehti sisältää 
farmasian 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 – PROVIISORIOPISKELIJA, LIITY JÄSE-
NEKSI JO OPISKELUAIKANA  

Proviisoriopiskelijana saat kaikki jäsenetumme superedullisesti  
Olet tehnyt hienon ja mahdollisuuksia täynnä olevan alavalinnan – on-
neksi olkoon! Sinä tulevaisuuden upea proviisori, ota selvää ammatti-
kuntasi aktiivisesta toiminnasta Proviisoriyhdistyksessä opintojesi alusta 
alkaen! Yhdistyksen Toiminnalla tutuksi -tapahtuma kokoaa syksyn aluk-
si yhteen uudet proviisoriopiskelijat. Opiskelijoille suunnattujen tapah-
tumien lisäksi toiminta- ja koulutuskalenterimme on täynnä tilaisuuksia 
oppia ja verkostoitua myös kokeneiden kollegojen kanssa. Unohtamatta 

urapalveluitamme, kuten ProMenteementorointiohjelmaa.  
Proviisoriyhdistys on Suomen vanhin ja suurin proviisorien ja proviiso-
riopiskelijoiden oma ammatillinen järjestö. Yhdistyksen toiminnan tarkoi-
tuksena on jäsentensä taloudellisten, ammatillisten ja koulutuksellisten 
etujen ajaminen. Olemme itsenäinen järjestö ja toimintamme suuntaa 
lääkealan aktiivisena toimijana ohjaavat yhdistyksen tuhat proviisori- ja 
proviisoriopiskelijajäsentä. Proviisoriyhdistys toivottaa sinut tervetulleeksi 
mukaan vaikuttamaan lääkealan kehittämiseen ja tulevaisuuteen!  ►

Proviisoriyhdistys
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Proviisoriyhdistys toivottaa sinulle oikein antoisaa opiskeluaikaa ja onnitte-
lee 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!  

Nähdään syksyllä!   

Terveisin Famourettes  
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Opiskelija-
elämää
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Terveyden-
huolto

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta! Opintojesi aikana voit turvautua terveyteen ja sairauteen 
liittyvissä kysymyksissä Ylioppilaiden 

terveydenhoitosäätiöön. Kaikki YTHS:n palveluihin oikeutetut korkeakouluopiskelijat 

maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Vuonna 2022 maksun suuruus on 71,6 euroa, joten 
lukukausikohtainen maksu on 35,8 euroa. Tarkemmat maksuun liittyvät tiedot ja ohjeet maksamiseen 
löydät Kelan verkkosivuilta. Terveydenhoitomaksu suoritetaan kevät- ja syyslukukaudella Kelan 
määrittelemän aikataulun mukaisesti. Maksun eräpäivät määräytyvät sen mukaan, milloin olet 
ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi syyslukukaudelle ajalla 1.10.–31.12. 
maksat maksun vuoden loppuun mennessä. YTHS:n palveluja voit käyttää, kun olet ilmoittautunut 
läsnä olevaksi. 

Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet 
ilmoittautunut läsnäolevaksi. YTHS:n käyttöoikeus on voimassa sen lukukauden loppuun kun 
valmistut. 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 8-13. Kesäisin toimipisteiden aukioloajoissa on muutoksia, joten 

aukioloajat kannattaa tarkistaa esimerkiksi nettisivuilta osoitteesta www.yths.fi > toimipisteet.  
Opiskelija voi myös saada kaikki rokotukset terveysasemilta, perusrokotukset ja riskiryhmien 
influenssarokotukset ovat maksuttomia, muut maksullisia. Opintojen aikana on kerran mahdollisuus 
maksuttomaan hampaidentarkastukseen. 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 sil-
loin 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 viimeise-
nä iltana. Olemme kaikki erilaisia oppijoita; joku oppii parhaiten istumalla luennoilla, toinen 
lukemalla asiat itse kirjasta tai luentomonisteesta, kolmas tekemällä muistioita tai mind map-
peja opiskeltavista asioista ja neljäs kertomalla farmasian totuuksia kämppikselleen Neulamä-

en perukoilla.  
Luennot ovat yleensä vapaaehtoisia eikä kukaan paina mieleen poissaolijoita. Harjoitustyöt 
puolestaan ovat pakollisia ja farmasiaa opiskellessa tuletkin viettämään lukuisia tunteja labo-
ratoriossa 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 harraste-
ryhmiä teatterista ja kuorotoiminnasta lautapelikerhoon. Yliopiston liikuntatilat ovat käytet-
tävissäsi 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 uusintakuulus-
teluissa, 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 val-

mistumistakin 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! Kan-
nattaa 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 epämääräi-
siä 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 monen-
laista 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 tuudit-
tautua 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 har-
joitustöiden 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 pa-
lataan säännöllisesti myös myöhemmissä opintojen vaiheissa. Molempiin opintojaksoihin liittyy paljon 
harjoitustöitä, joten laboratoriotyöskentely tulee varmasti tutuksi!  

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 harjoi-
tustöitä; elimistön rakenteita opetellaan hahmottamaan muovisten, ja yleensä myös koottavien mallien 
avulla, fysiologiaa havainnollistetaan puolestaan esimerkiksi verenpainetta mittaamalla ja keuhkojen 
toimintakokeilla. Ensimmäisen vuoden keväällä on farmakologiaa, jossa käsitellään erilaisia lääkeaine-
ryhmiä, ja kuinka ne vaikuttavat sairauksiin ja elinjärjestelmiin.

Eikä tässä vielä kaikki. Ensimmäisen vuoden monipuoliseen opetustarjontaan kuuluu myös englantia, 
tiedonhakua, solubiologiaa ja biokemiaa. Jos lukujärjestys tuntuu tyhjälle, voi sitä täydentää valinnaisil-
la 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 ol-

leet perinteisesti aina suosittuja! Tässäpä pieni kuvaus toimihenkilöiden työnkuvista:  

Farmaseutti-isäntä  
Fa-isännän suurin haaste on valmistaa juoma-
kelpoista viiniä yhteisiin illanviettoihin. Farmasian 
opiskelijat ovat tunnetusti vaativia, mutta ei 
pelkoa! Olipa viinin laatu mitä tahansa, ei sitä 
koskaan ole jäänyt viemäriin kaadettavaksi. Teh-
tävään tulee kuitenkin paneutua hartaudella, 
sillä vuosikurssien viinit ja siinä sivussa isännätkin 
asetetaan paremmuusjärjestykseen tammikuun 

Viinijuhlissa.  

Farmaseuttiemäntä  
Fa-emäntä osallistuu bileiden organisointiin ja toi-
mii 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 teh-
tävät alkavat vasta neljäntenä vuonna, kun farma-
seutit ovat poistuneet yliopistolta. Silloin Pr-isän-
nän tehtäviin kuuluu mm. proviisoripotkiaisten ja 
muiden bileiden järjestelyä. Siihen asti pr-isäntä 
toki auttaa toimikuntaa muissa touhuissa - pitää-
hän Pr-isännän toki oppia hoitamaan asioita, jotta 
hän pystyy ottamaan ohjat käsiinsä neljäntenä 
vuonna. Lisäksi Pr-isäntä valmistaa viinit yhdes-

sä Fa-isännän kanssa.  

Proviisoriemäntä  
Pr-emännän tehtävät alkavat myös varsinaisesti 
vasta neljäntenä vuonna, jolloin hän Pr-isännän 
kanssa vastaa vuosikurssin tapahtumien järjes-
telyistä. Siihen asti Premäntä toimii Fa-emännän 

rinnalla ja on mukana yhteisissä puuhissa.  

Monistevastaavat (1-2 kpl)  
Monistevastaavat pyytävät tulevilta luennoitsi-
joilta luentomateriaalit ja toimittavat ne painoon 
niissä tapauksissa, joissa materiaalit eivät tule 
saataville nettiin. He myös hoitavat opiskelijato-
vereiltaan luentomateriaalitilaukset ja vastaavat 
saapuneiden materiaalien toimittamisesta kurssi-
tovereilleen. Monistevastaavan pesti on taloudelli-
sesti kannattava - he nimittäin saavat tilaamansa 

luentomonisteet itselleen ilmaiseksi.  

Kirjavastaava  
Kirjavastaavan tehtävänä on huolehtia vuosikurs-
sin yhteisistä kirjahankinnoista. Tehtävä sisältää 
muun muassa halvimman kirjatarjouksen met-
sästämistä, rahan keräämistä ja tilattujen kirjojen 
jakelusta huolehtimista. Mutta nämä pienet pon-
nistelut eivät mene ollenkaan hukkaan, sillä kirja-

vastaava saa tilaamansa kirjat veloituksetta!  

Rahastonhoitaja  
Rahastonhoitaja vastaa vuosikurssin tilistä ja sen 
sisällöstä. Tiliä kartutetaan esimerkiksi pitämällä 
bileitä ja rahoja käytetään mm. hätävarana kirjati-
lauksia varten sekä myös uusien tapahtumien jär-
jestämiseen. Rahastonhoitajan tärkein ominaisuus 
on rehellisyys, ettei joku kaunis päivä huomata ky-
seisen henkilön karanneen ulkomaille lomailemaan 

rahat mukanaan.  

Muut toimet  
Toimikunnassa voi olla mukana myös muita innok-
kaita 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 opin-
topisteitä, moni opiskelija varmasti valmistuisi ajallaan. Etiketin mukainen juhlaasu 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 (var-

sinkin 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 aine-

järjestön logosta.  
• Haalari kestää kovempaakin kyytiä. Matka baariin voi taittua nelinkontin lätäköiden, kaupun-

gintalon kukkaistutusten ja suihkulähteiden kautta eivätkä haalarit ole moksiskaan.  
• Haalarit päällä pääset lapsenomaiseen Zen-mielentilaan. Hölmöilitpä kuinka tahansa, ihmi-

set kyllä ymmärtävät kun huomaavat sinun olevan opiskelija.  
• Haalareihin tallentuu opiskeluajan muistot. Vedenkestävällä tussilla rustatut aamukolmen fi-

losofiat, erilaiset haalarimerkit ja epämääräiset matkaan tarttuneet esineet kulkeutuvat käte-

västi mukana koko opiskelutaipaleen ajan haalareissa.  

Kuulostaa herkulliselta! Mistä saan omani?  

Opiskelujen alussa parin ensim-
mäisen viikon aikana tuutorit vie-
vät sinut sovittamaan haalareita 
Fortiksen toimistolle. Kun sopiva 
koko löytyy, laita nimi ja koko ti-
lauslistaan, joka löytyy samaiselta 
toimistolta. Tästä kyllä tullaan tie-

dottamaan vielä syksyllä!  
Haalarit saapuvat parissa-muu-
tamassa viikossa tilauksesta, eli 
lokakuun alkupuolella. Haalareita 
ei saapumisen jälkeen saa kui-
tenkaan heti käyttää -käyttöön 
vihkiminen tapahtuu lokakuun 
aikana järjestettävissä haalarikas-
tajaisissa.
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1. Ale Pubi 
Ale Pubi on yksi keskustan suosituimmista istuskelupaikoista. “Koko Kansan olohuone” on rento ja välitön starttipaik-
ka illan baarikierrokselle. Iltaa voi viettää screeniltä urheilua seuraten tai bilispöydän äärellä. Ikäraja K-20, avoinna joka 
päivä klo 9.00 alkaen.  

2. 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.  

3. Nousu & Lasku
Afterski-tyyppisestä baarikokonaisuudesta löytyy kaikki mitä ihminen tarvitsee. Baaritiskit, DJ ja tanssilattia, alaker-
ran karaoke palvelevat nuorekasta käyttäjäryhmäänsä, joka päivä klo 19.00- 05.00. Ikäraja K20. Tunnelma Nousussa 
on taattua.  

Viereisestä viikonloppuisin pe-la aukiolevasta Laskusta löytyy peilisalidisco sekä karaoke. Baarien välillä on kulkuyh-
teys sisäkautta aina silloin tällöin.

4. 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.  

5. Intro social 
Tämä baari sisältää sporttimeinikiä sekä erittäin viihtyisän street foodiin erikoistuneen ravintolan. Intron grilli tunne-
taan 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. 

6. Apteekkari 
Apteekkari 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. ►

BAARIKIERROS
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7. 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.  

8. 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. 

9. Bierstube 36 
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.  

10. 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 pyörähtele-
mässä. Arkisin järjestetään bingo ja tietovisa ja screenillä pyörii urheilua. Neulamäessä asuville tämä on must! 

11. 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 12.0002.00.  

12. 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 te-
rassilla, jossa esiintyy myös livebändejä.  

13. Wanha Satama 
Vanhassa puurakennuksessa sijaitsevan, Viinijuhlien virallisen ravintolan isolle terassille paistaa ilta-aurinko. Lois-
tavaa ruokaa, rauhallinen tunnelma ja kaupungin suurin terassi. Myös Wanhassa Satamassa järjestetään keikkoja, 
etenkin kesäaikaan.  

14. Albatrossi 
Vapun tienoilla ovensa avaava 700 paikkainen ravintola on ehdottomasti kesän hittipaikka. Muut baarit ammotta-
vat 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 esiintymäs-
sä jokin Suomen suurista nimistä. Ikäraja on K-20  

15. Bar Freetime 
Biljardin ystävien ehdoton ykkösmesta. Paljon tasokkaita pool- ja snooker-pöytiä sekä dartsia ja pöytäcurlingia. Free-
timessä on halvat hinnat ja rento tunnelma. Baarissa voi lisäksi pelata lautapelejä ja katsoa urheilua laajakankaalta. 
Ikärajat klo 18 jälkeen ma-to K18 ja pe-la K-20.  

16. Circus Live
Circus Live tarjoilee koko kansalle elävän musiikin ykkösnimiä viikko toisensa jälkeen. Esiintyjiä on loppuviikosta tors-
taista lauantaihin. Perusiltoina auki to 19.30-24.00, pe 20.00-2.00 ja la 20.00-5.00

17. 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)■
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Fortiksen yhteistyökumppani Teva oy on mukana ottamassa Fortiksen fukseja vastaan tar-
joamalla yhdessä Fortiksen kanssa kaikille halukkaille ilmaisen labratakin, joka tulee tarpee-
seen jo ensimmäisenä syksynä eri kursseilla.   

Mikäli haluat tällaisen Tevan logolla varustetun takin, täytä 
alla oleva e-lomake viimeistään 14.8!  

https://forms.gle/MtgiRAG4eTqPVUvr5

LABRATAKIT
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