Juhlavastaavan terveiset
Moikka uudet tapit ja onnittelut opiskelupaikasta! Seuraavat vuodet tulevat olemaan teille
opiskeluntäyteisiä, mutta onneksi vastapainona meillä on luvassa juhlia ainakin saman verran kuin
tenttejä. Minä juhlavastaava olen toteuttamassa kosteita ja vähemmän kosteita tapahtumia
kunnioittaen YFK:n juhlaperinteitä. Toivon, että tulen tapaamaan mahdollisimman monia teistä
YFK:n tapahtumissa, sillä omasta kokemuksesta voin sanoa, että monipuolisten tapahtumien
myötä itse pääsin tutustumaan huikeisiin tyyppeihin ja vietin ikimuistoisen tappivuoden.
Rohkaisen lähtemään mukaan juhlimaan, vaikka aamunlabrat mietityttävätkin.
Teidän syksyn polkaisee käyntiin vauhdikas fuksiviikko. Suosittelen fuksiviikon tapahtumia
erityisesti, sillä siellä voit luoda kontakteja opiskelukavereihin, joiden kanssa saat viettää mahtavia
vuosia. Ensimmäinen koko farmasian yhteinen tapahtuma tulee olemaan tappisuunnistuksen
jälkeinen pesäkauden avajaiset Käärmeenpesällä, joissa korkataan pesä käyttöön ja lukuvuoden
2016 juhlakausi pärähtää käyntiin. Syyskuussa on luvassa tapeille suunnatut tappisitsit, joissa
teidät saatetaan sitsien, akateemisten pöytäjuhlien saloihin. Sitsejä on luvassa pitkin vuotta ja osa
järjestetään yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Sitseillä syödään kolmen ruokalajin illallinen
lauluista, juomasta ja pöytäseurasta nauttien. Syyskuussa herätetään henkiin muutama vuosi
sitten järjestetty mökkireissu yhdessä Kuopion farmasistien kanssa, eli kannattaa pyyhkiä kalenteri
tyhjäksi 23.-25.9 ajalta. 14.9 järjestetään YFK:n oma appro, Isännän suunnistus. Tämä tapahtuu
Kalliossa ja tarkoituksena on juoda (vähintään) yksi juoma annetuissa baareissa samalla ratkoen
matkan varrelle asetettuja tehtäviä.
Savujuhlat ovat arvokkaampi perinnejuhla vuosien takaa (pukukoodina pikkumusta/puku).
Savujuhlia vietetään, koska muutama noheva farmasisti esti entisen farmasianlaitoksen tulipalon.
Koko tarinan saatte kuulla sitten Savujuhlassa lokakuussa. Lokakuun masentavuutta teitä piristää
myös farmasiaristeily, jonka järjestäjänä on SFAO. Voin sanoa, että meno risteilyllä on aika huimaa,
suosittelen lämpimästi! Joulua kohti mentäessä ohjelmassa on tietenkin perinteiset pikkujoulut.
Ennen joulua järjestetään myös haalarinkastajaiset. Nämä ovat ne bileet, joissa mustavihreät
haalarinne saavat kasteen. Myöhemmin vielä järjestetään tappikaronkka jossa teistä tulee
varsinaisia kuntalaisia.
Kevätlukukaudella on muutaman vuoden ajan perinteisesti järjestetty laskettelureissu Rukalle.
Nämä reissut ovat olleet mahtavia viimeiset kaksi vuotta; pitkä lumen ja saunan täyteinen
viikonloppu jolla ei voi olla kuin hauskaa! Kriteerejä lähtijöille ei ole; laskettelun lisäksi moni
harrastaa myös muita talviaktiviteettejä ja nauttii niin vanhojen kuin uusienkin
opiskelukavereidensa seurasta.
Keväällä juhlien järjestäminen on hieman haasteellista, koska rakkaalle Käärmeenpesälle tehdään
putkiremontti, mutta ei anneta sen vaikuttaa juhlafiilikseen.
Yksi vuoden kohokohdista kaikille opiskelijoille on vuosijuhla, joka järjestetään 11. helmikuuta.
Vuonna 2017 YFK täyttää 128 vuotta. Tapahtuma on arvokas iltapukujuhla, johon osallistuu
yleensä lähemmäs 200 henkilöä kutsuvieraineen päivineen. Vuosijuhlissa nautitaan kolmen
ruokalajin illallinen, lauletaan, tanssitaan ja jaetaan stipendejä sekä kuunnellaan muutama puhe.
Jatkot vietetään paikassa xx, jossa meno onkin sitten jo rennompaa. Vuosijuhlista seuraavana
aamuna tiedossa on vielä sillis eli silliaamiainen, jossa ei yleensä kyllä ole tarjolla silliä, mutta sen
sijaan herkullinen brunssi helpottamaan aamun olotilaa. Helmi-maaliskuussa vietetään myös

laskiaista, jolloin kaikki Helsingin opiskelijat kerääntyvät yhdessä Ullanlinnanmäelle pulkkamäkeen.
Kevään mittaan juhlavastaava saa toteuttaa itseään, mutta yksi mistä ei tingitä on vappu, joka
kruunaa koko kevään sisältäen farmasialla perinteisesti wappuratikan, joka kiertelee keskustan
juhlahuminoissa ennen Mantan lakitusta. Yleensä vappuna Pesällä on vuoden kovimmat pirskeet.
Tässä hieman esimakua mikä teitä opiskelunne ohella odottaa, mutta loppu selviää vain tulemalla
itse paikalle!
Kuplivaa kesää kaikille!
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