Tappikapteenin terveiset tapeille
Paljon onnea opiskelupaikasta, ja tervetuloa opiskelemaan farmasiaa Helsingin yliopistoon!
Olette valinneet erittäin mielenkiintoisen ja monipuolisen alan, jossa työmahdollisuudet ovat laajat. Opintoihin kuuluu sekä
teoriaa että käytäntöä: massaluentoja auditorioissa ja pienluentoja pienemmissä luokkatiloissa, tilanneharjoituksia, ryhmätöitä
ja labrakursseja. Voitte valita eri suuntauksia painottaen sitä, mikä näkökulma farmasiassa kiinnostaa teitä eniten. Farmaseutin
tutkintoon kuuluu kaksi apteekkiharjoittelua, joten pääsette tutustumaan käytännön työhön jo ennen valmistumista.
Valinnaisissa opinnoissa voitte lukea kurssin vierasta kieltä tai vaikkapa maailmanhistoriaa! Olette toinen vuosikurssi, joka
aloittaa opintonsa uudella tutkintorakenteella, joten tuutorit osaavat vastata hyvin teidän polttaviin kysymyksiinne!
Olen Saana Pohjavaara, ja minulla on ilo ja kunnia toimia tämän vuoden tappikapteenina, toisin sanoen fuksivastaavana.
Farmasialla ensimmäisen vuoden opiskelijat, fuksit, ovat tappeja. Se, mistä tämä nimitys on tullut, on legendaarinen tarina, ja se
varmasti selviää teille ajan myötä! Tehtäväni on siis olla teidän, tappien, tukena, niin alkusyksyn hämmennyksen keskellä kuin
myöhemminkin missä vaan asiassa, mikä teidän tappien mieltä painaa. En toki ole yksin, sillä apunani ovat aivan mahtavat
tuutorit, jotka opastavat teidät opiskelijaelämään: kuinka löytää luentosaleihin, miten ilmottautua kursseille ja tentteihin, ja
mistä löytää parhaat opiskelijaruokalat. Toki tuutorit auttavat teitä myös pitämään hauskaa ja rentoutumaan opintojen ohessa.
Apunani on myös Yliopiston farmasiakunnan hallitus, joka järjestää kanssani kaikenlaisia tapahtumia jokaiselle: teemailtoja,
bileitä, excursioita, leffailtoja ja erilaisia urheilutapahtumia. Jokaiselle löytyy varmasti mieluisaa tekemistä, ja olette myös itse
tervetulleita mukaan järjestämään erilaisia tapahtumia! YFK:lla eli Yliopiston farmasiakunnalla on oma, hieno kerhotila
Sörnäisissä, ja sitä kutsutaan Käärmeenpesäksi, tuttavallisemmin Pesäksi. Suurin osa tapahtumista järjestetään siellä, ja se tulee
teille tutuksi jo ensimmäisen viikon aikana.
Ensimmäisillä viikoilla on paljon ohjelmaa, varsinkin orientaatioviikolla 27.-31.8., joten varatkaa tämän viikon arki-illat vapaaksi.
Ensimmäisenä päivänä muodostetaan tappiryhmät eli tuutorryhmät, sekä niille sisartappiryhmät, joiden kanssa vietetään paljon
aikaa varsinkin ensimmäisillä viikoilla.
Ensimmäiset viikot voivat tuntua rankoilta, sillä silloin on
paljon ohjelmaa, mutta kannustan jokaista teistä
osallistumaan mahdollisimman moneen tapahtumaan, sillä
siellä pääsette tutustumaan muihin opiskelijoihin myös
tappiryhmien ulkopuolelta. Allekirjoitan täysin sanonnan
Opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa ja siksi toivon, että
lähdette mukaan tapahtumiin! Tutustukaa toisiinne,
minuun ja tuutoreihin, sillä kenenkään ei tarvitse selvitä
yksin! Minulta, tuutoreilta ja keltä vaan voi tulla kysymään
mikä vaan mieltä painaakin. Olemme täällä auttamassa
teitä ja pitämässä hauskaa teidän kanssanne!
Jos ilmenee kysymyksiä jo ennen opintojen alkamista, ota
rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen. Yliopiston
farmasiakunta löytyy Facebookista nimellä YFK ja Facesta
löytyy myös ryhmä Farmasianopiskelijoiden puskaradio, ja
näihin ryhmiin kannattaa liittyä! Instagramista löydät
meidät nimellä farmasiakunta. Omat nettisivumme ovat
osoitteessa www.yfk.fi , ja sieltä löydät muun muassa
uuden opiskelijan muistilistan ja labratakkitilauslinkin.
Viettäkää rentouttava kesä ja nähdään elokuussa!
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