Moikka Tapit,
ja onnittelut opiskelupaikasta! Teillä on mahtava tappivuosi edessä. Ensimmäiseen vuoteen kuluu
paljon opiskelua erinäisten luentojen, labrojen ja tenttien muodossa. Onneksi vastapainona
opiskeluille pääsette tutustumaan YFK:n juhlakulttuuriin jo heti ensimmäisestä viikosta lähtien.
Juhlavaliokunta järjestää monipuolisesti erilaisia juhlia, joissa toivon tapaavani mahdollisimman
monia teistä. Juhlat ovat erinomainen mahdollisuus tutustua paremmin omiin tutorryhmäläisiin ja
tehdä tuttavuutta kanssaopiskelijoiden ja muidenkin kanssa.
Ensimmäisellä viikolla pääsette tutustumaan muiden tappien lisäksi myös vanhempiin
tieteenharjoittajiin. Tiistaina järjestetään tappisuunnistuksen jälkeen Pesäkauden avajaiset
rakkaalla Käärmeenpesällämme. Bileet starttaavat koko lukukauden ja samalla pääsette
tutustumaan Pesään, missä suurin osa ensi vuoden unohtumattomista illoista vietetään.
Myöhemmin syksyllä on tiedossa monenlaista tapahtumaa, muun muassa Isännän suunnistus,
tappisitsit, haalarikastajaiset, SFAO:n järjestämä farmasiaristeily ja savujuhla. Isännän suunnistus on
YFK:n oma appro, jossa kaikki yfkiläiset suunnistavat Kallion baareissa juoden ja toteuttaen samalla
pieniä tehtäviä. Tappisitseillä pääsette tutorien johdatuksella tutustumaan sitsien saloihin. Sitseillä
tarkoitetaan akateemista pöytäjuhlaa, jossa Emäntä ja Isäntä loihtivat upeat tarjoilut ja
laulunjohtaja viihdyttää sitsikansaa. Haalarikastajaisissa saatte viimein omat mustanvihreät
haalarinne ensi kertaa käyttöön, ja pääsette käyttämään niitä farmasiaristeilyllä. Tiedossa on myös
Savujuhla, joka on vuosijuhlien jälkeen toiseksi arvokkain perinnejuhla. Viimeinen tappitapahtuma
eli tappikaronkka järjestetään ensi vuoden alkupuolella, jolloin teidät kastetaan kuntalaisiksi.
Ensi vuoden helmikuussa tulee ainutlaatuinen mahdollisuus päästä juhlistamaan Yliopiston
farmasiakunnan pitkää taivalta, kun YFK täyttää 130 vuotta. Itse pääjuhlassa pääsemme juhlimaan
arvokkaasti monen sadan hengen juhlassa iltapuvut viuhuen ja laulu raikaen. Juhlaan kuuluu kolmen
ruokalajin menu, laulua, tanssia, puheita ja stipendejä. Illan kruunaavat jatkot, johon ovat
tervetulleita myös ne, jotka eivät pääse osallistumaan itse vuosijuhlille. Pyöreiden vuosien kunniaksi
juhlinta ei rajoitu ainoastaan pääjuhlaan, vaan tiedossa on erilaista tapahtumaa koko viikolle, muun
muassa kulttuuria, urheilua, sitsejä ja yritysesittelyjä muutaman mainitakseni. Viikko päättyy
sunnuntaina silliaamiaiseen eli tuttavallisemmin sillikseen, jossa pääsee nauttimaan herkullisesta
brunssista ja muistelemaan edellisen illan tapahtumia.
Keväällä juhlitaan myös hieman rennommin. Isännän luotsaamassa beer pong -turnauksessa
nopeimmat parit pääsevät ottamaan mittaa toisistaan. Laskiaisena opiskelijakansa suuntaa
Ullanlinnanmäelle, jossa hieman vanhempikin opiskelija voi taas tuntea itsensä nuoreksi
pulkkamäessä. Vuoden kostein juhla eli Vappu starttaa vappuratikalla, joka kiemurtelee ympäri
Helsingin kantakaupunkia ja päätyy Mantan lakitukseen. Mantan lakituksesta matka jatkuu Pesälle,
jossa ainakin tänä vuonna oli vuoden villeimmät bileet.
Muistakaa ottaa kaikki ilo irti tappivuodesta, sen pääsee kokemaan vain kerran!
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