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Päätoimittajan rapinat

Terve kaikki histonit! 

Tähän vuodenaikaan sopisi hyvin, olettaen että liikuntaministerinne 
tätä kirjailee, tarinointia keväthangista ja auringosta ja puissa laulavista
linnuista. Vaikka kaikki nämä onkin tullut jo näin päivän pidennyttyä
havainnoitua, ja vaikka liikuntaministerinä toivonkin että käytätte kauniit 
keväthanget hyödyksenne virkistävän ulkoilun myötä, niin ei mennä siihen
tarkemmin. Päivä on edelleen lyhyt, ja histonit todennäköisesti viihtyvät 
joko labrassa tai luentosalissa koko valoisan ajan. Viikonloppuna toki
sitten maataan kotona krapulassa koko päivä, ja todennäköisesti lopulta 
ensimmäinen auringonsäde tulee bongattua vappupäivänä, kun heräillään 
aamupäivästä jonkin epämääräisen lakitetun patsaan alta ja ihmetellään 
vallitsevaa kirkkautta sekä ohilipuvan poliisimaijan renkaiden rapinaa. 
Mutta onpahan jotain mitä odottaa! 

Kuten olette jo saattaneet havaita, Supernatantti on saanut uutta verta 
pääkallonpaikalle. Lehteä toimitetaan tällä haavaa kolmen henkilön 
voimin, toimituksen muodostuessa mediaministeri Arnesta, päätoimittaja 
Tonista ja yhdestä kappaleesta Heikkejä. Uusi toimitus haluaisi myöskin 
erittäin suuresti kiittää edellistä toimitusta eli Marjoa, joka on tehnyt 
kovasti töitä luoviakseen Suppia elämässä eteenpäin edellisenä vuonna. 
Toivottavasti kolmen miehen voimin pääsemme yhtä hyvään tulokseen.

Uusi toimitus on kaavaillut tekevänsä kovasti töitä, että Suppia saataisiin
entistä laajemmaksi ja pirteämmäksi julkaisuksi. Myös laitoksen
kuulumisia olisi tavoite saada kirjailtua julkaisuun. Suppia ilmestyy 
tänäkin vuonna noin neljä kappaletta, ja päätoimittajana haluaisin
muistuttaa, että Suppi on jokaiselle histonille erittäin hyvä media kokeilla 
siipiään luovana kirjoittajana. Lyhyidenkin tekstien kanssa työskentely
antaa hyvää pohjaa, teittepä tulevaisuudessa sitten postereita, artikkeleita
tai gradua. Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä toimitukseen ja katsotaan
miten me voimme rohkaista teitä tarttumaan kynään.

Uuden toimituksen puolesta haluan toivottaa kaikille histoneille hyvää 
ja opintopisterikasta kevättä. Toivomme että saatte tulosta aikaan, mitä 
kursseja sitten käyttekään, ettekä hautaudu työtaakan alle. Muistakaa 
välillä käydä liikkumassa ja virkistäytymässä, alkoholin kanssa tahi ilman.
Hyviä virkistäytymistapahtumia kevään mittaan järjestää myös
Histoni ry., eli seuratkaahan postituslistaa ja Histonin
foorumia, niin pysytte kärryillä. 

 Toni 
 päätoimittaja
	 tonisalo	(a)	paju.oulu.fi4



 Nimityksiä

Dos. Sakari Kellokummun laboratorioinsinöörin virka muutettiin yli-
insinöörin viraksi 1.2.2009 alkaen.

Solubiokemian professori Thomas Kietzmann aloittaa työnsä laitoksella 
marraskuussa 2009-02-26

Uusia laitteita

Elävien	solujen	kuvaukseen	tarkoitettu	fluoresenssimikroskooppi	saadaan	
kevään 2009 aikana. Laitteen hinta on noin 100.000 €

Kemian ja biokemian laitosten yhteiseen massalaboratorioon sijoitet-
tavaan korkean erotuskyvyn massaspektrometriin on saatu rahoitus.
Laitteen hinta on noin 500.000 €. Spektrometri otetaan käyttöön vuoden 
2010 alussa. Laitteen käytöstä tulee vastaamaan Ulrich Bergmann.

Tapahtumia

Valtakunnallinen glykotieteiden tutkijakoulu järjestää kurssin ”Glycan
biosynthesis and functions”  biokemian laitoksella 17.-18.9. 2009.
Järjestelyissä ovat mukana Sakari Kellokumpu ja Raili Myllylä.

Proteiinien rakennetutkimukseen liittyvä kansainvälinen  BIOXHIT-
kurssi järjestetään laitoksella 20.-24.4.2009 Kurssi on suunnattu jatko-
opiskelijoille. Järjestelyistä vastaavat Rik Wierenga ja Tuomo Glumoff

Väitöksiä

François Pujol puolustaa väitöskirjaansa perjantaina 27.3.
Hän on tehnyt tutkimuksensa Kalervo Hiltusen ryhmässä.

Laitoksen kuulumisia
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Tämän vuoden hallitus on tosi ihana. Jäsenten nimien alkukirjaimista 
saakin tehtyä vaikka anagrammeja. SE MATO-JAMO, TAO JO SEMMA,
EJ OMA MASTO,  JOSTA MEMOA, OMA SOMA JET.
Niissä ei tosin ole mitään järkeä. Eikä niiden tekemisessä. Siksi emme 
edes käytä aikaamme tähän enempää.

Kevään kohokohtamme excursio tehdään pitkästä aikaa oikein ulko-
maille. Jotain hyötyä siis löytyy asua täällä semi-susirajalla: lyhyt matka 
rakkaaseen naapuriimme Ruotsiin. Ei muuta kuin hiomaan ruotsinkieltä! 
Voipi tosin olla, että kommunikointimme tapahtuu sillä “kielellä, jota 
luulemme osaavamme tosi hyvin”.

Tähän mennessä on pelailtu lautapelejä, luisteltu jäällä ja futailtu hangessa,
laskettu Raksilan mäkeä tukka putkella ja juopoteltu T-talolla yhdessä 
ystäviemme Blankon, Verban ja Communican kanssa. Peli-ilta tempaisi 
mukavasti pois arjen hulinasta, joten suosittelen osallistumaan - varsinkin
juuri silloin, kun tuntuu ettei millään ehtisi. Ajankohta ei ikinä ole kaikille
hyvä, mutta voihan sitä tenttiin lukemista tai juttujen kirjoittelua
vaikka ennakoida. Tai ehdottaa hyvää ajankohtaa uutukaiseen palaute-
laatikkoon kopin edustalla.

On aika ärsyttävää, jos annettu aikataulu ei pidä. Joskus voisi olla viisasta
ilmoittaa epävarman, mutta jo luvatun, tapahtuman ajankohta vaikka 
+3kk. Kivempi yllättyä iloisesti kuin menettää toivonsa koko hommaan. 
Jos täällä jo lisätään kuukausia oikean arvion perään, voisi niiden arvioi-
jien vaihdosta keskustella.

Itsehän stressaan jo vaikkapa yhteen kuvaan jumittavan luennoitsijan 
puolesta silloin, kun materiaalia näyttää olevan vielä paljon enemmän 
kuin aikaa. Joskus myös mietin, kuinka kiinnostavalta ja tärkeältä mahtaa 
luennoitsija keskeneräisen lauseensa kanssa itsensä tuntea, kun opiskelijat
ryntäävät luokasta pihalle heti kellon lyödessä tasan.

Uuden kiltahuoneen tupareita odotellen
Susanna

PJ:n porinat
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Hallitus 2009
 
PUHEENJOHTAJA:      Susanna Teppo

SIHTEERI & OLUT-VASTAAVA:     Essi Karstinen

VARAPUHEENJOHTAJA &  TIEDOTUSVASTAAVA:   Jarkko Laitalainen

RAHASTONHOITAJA:       Minna Kihlström

MONISTEMINISTERI:       Outi Halonen

KULTTUURIMINISTERI:      Olli Ahtola

LIIKUNTAMINISTERI:      Toni Salo

MEDIAMINISTERI:     Arne Raasakka

VARAMINISTERI:     Anna Laitakari

VARAMINISTERI & KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA: Markus Keskitalo



 
PUHEENJOHTAJA
Nimi: Susanna Teppo  
Opiskelutausta: Kolmannen vuoden biokemisti
IRC: smallacts

tilaisuuksista siirrän vastuun varamies-Jarkolle. Laitan myös kokouskutsut
ja puhun joutavia kokouksissa. Yhdessä muun hallituksen kanssa
pähkäilemme monenmoista tehtävää. Muun muassa Histonin jäsenyydestä
saadaan tänä vuonna kaivettua kunnon edut esiin!

Useimmiten olen mielettömän kiinnostunut opiskelemastamme tieteestä. 
Kannan jonkinasteista ylpeyttä kotokotiseudustani – ilman varsinaista 
syytä. En ole koskaan ajatellut asettuvani Ouluun (olen myös ajatellut,
etten ikinä kiinnostu matkustelusta tai ainakaan hurahda mihinkään 
järjestötoimintaan). Oikeasti tykkään salaa joistain vanhoista suomirappi-
biiseistä, ruotsin kielioppisäännöt ovat yllättävän mielenkiintoisia 
ja kaiken lisäksi macin Spotlight toimii mielestäni vallan mainiosti.
Olen myös tietysti tosi kiva.

MONISTEMINISTERI
Nimi: Outi Halonen
Opiskelutausta: Kolmannen vuoden biokemisti

 Olen alunperin kotoisin Kuusamosta, vaikka
asunut muualla jo sellaset 10 vuotta. Olen toista vuotta hallituksessa ja 
mukaan päädyin, kun satuin ilmestymään paikalle. Nimikkeeni on tänä 
vuonna monisteministeri eli tehtävätaakka on keventynyt sitten viime 
vuodesta (kirjanpito), vastaan siis haalarimerkkien ja prujujen myyn-
nistä.
 Kirjoittelen näin lyhyesti, sillä loukkasin oikean käteni 
luistellessa ja käden pitäminen tietyssä asennossa on epämiellyttävää.
Niin osa teistä on varmaan jo ehtinyt huomata, että netin lisäksi
olen nykyään addiktoitunut luisteluun, tai tarkemmin sanottuna
roikun mukana muodostelmaluistelussa.

Tässä nämä pakolliset: viimeksi lukemani kirja on Anne McCaffrey:
Nerilka’s story & the coelura, sekä labrabiisi Ana Johnsson: Playing with 
fire.
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Olen puheenjohtaja eli koitan pitää asiat päiväjärj-
estyksessä, hoitaa asioita Histonin ulkopuolelle 
(esim. kopohommia), tiedottaa hallitukselle, ehdot-
taa uutta ja kehittää Histonin toimintaa. Estyessäni



VARAPUHEENJOHTAJA &
TIEDOTUSVASTAAVA
Nimi: Jarkko Laitalainen  
Opiskelutausta: Ensimmäisen vuoden biokemisti
Syntymäpäivä: 24.3.1987

Miksi hallitukseen: Aattelin jotta vois olla jotain
annettavaa Histonille ja mikäs sen paree paikka
vaikuttaa ku hallitus. Saa nährä mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.

Tehtävä hallituksessa: Varapääministeri/tiedotusvastaava. Hommiini siis
kuuluu tuurata Sussua jos syystä tai toisesta hän on estynyt
toimimaan tehtävässään. Päätehtävänä on kuitenkin informoida
histonilaisia tulevista tapahtumista yms. tärkeästä.

Muuta infoa: Nautin musiikista sen kaikissa muodoissa. Kitarakamat 
on enemmän kuin lähellä sydäntä. Soitan kitaraa ja “laulan” bändissä 
nimeltä Kaatörsnik. Hommat on vähä jäis ku porukka pitkin Suomea, 
mutta tarkoituksena tehä aikanaan jonku sortin omakustannelevy.

Kirja: “Sydämen muotoinen rasia” vaikuttaa erittäin lupaavalta...ei, ei oo 
romantiikkaa vaan puhdasta kauhua.

Leffa: Peter Jacksonin leffat: Braindead, Meet the Feebels ja Bad  
Taste. Toki paljon muitaki...

SIHTEERI & OLUT-VASTAAVA
Nimi: Essi (Maria) Karstinen  
Opiskelutausta: Kolmannen vuoden biokemisti
IRC: Duende
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Päädyin hallitushommiin jo fuksivuonna,
joten olen ehtinyt roikkua mukana jo pari vuotta. 
Siksi tämän esittelyn kirjoittaminen onkin niin
vaikeaa kun koittaa kertoa jotain nokkelaa ja silti 
muistaa mainita myös ne oleelliset asiat.
 Olen loppujenlopuksi aikastatylsä ihminen,
joten niiden välkkyjen huomioiden keksiminen
on vielä vaikeampaa. Jos joku ei minua jo tunne 
niin ei pidä pelätä ynseää ulkokuortani, tervetuloa
tutustumaan. 
Viimeisin levy: Paramore: Decode
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TALOUSMINISTERI
Nimi: Minna Kihlström
Opiskelutausta: Toisen vuoden biokemisti

muualle en juuri edes hakenut. Ja miksi tänne? Biokemia vaikutti
miun jutulta, kun en siitä fysiikasta perusta. Ouluun olen aina halunnut
tulla muttei oltu koskaan käyty täällä edes kesälomareissulla,
joten nyt jos joskus oli protestin paikka. Lääkikseen en ole
koskaan edes ajatellut hakevani ja tuskin tulen mieltäni muuttamaan.
 Olen Histonin hallituksen jäsen, talousministeri, ja täten vastuus-
sa täpötäyden arkun sisällöstä. Tähän tehtävään päädyin eksymällä killan 
syyskokoukseen ja kun en eitäkään osannut sanoa niin nakki napsahti. 
Täytyy myöntää, että olin tästä kuitenkin ihan mielissäni. Homma on
osoittautunut mukavaksi ja asioihin saa nyt vaikuttaa oikeasti.
On mukava pysyä kärryillä tapahtumista.
 Harrastus ja elämäntapani on Teekkaritorvet. Olen kunnostautunut
sekä oboen että tuuban soitossa, joten kai miulla jotain nuottikorvaakin 
sitten on... Lisäksi harrastan kestävyysjuoksua ja varsinkin esteet ovat 
olleet aikoinaan mukava laji. Hiihtäminenkin on kivaa.
 Ja ainiin, paistattelen päivää tuossa kuvassa Wisconsinin Stur-
geon Bayn maissipellolla, jossa vietin tovin jos toisenkin viime kesänä.

VARAMINISTERI
Nimi: Anna Laitakari
Opiskelutausta: Ensimmäisen vuoden biokemisti
IRC: annabell

Mie oon Minna ja kotoisin ison kiven takoa eli 
Lemiltä, joka on Särä-paistin sekä Stam1nan koto.
Lemihän on siis Lappeenrannan naapurikunta, jos 
joku ei sitä tiennyt. Halusin tulla opiskelemaan 
nimenomaan Ouluun ja biokemian laitokselle, 

Olen vuoden 2009 Histonin hallituksen varaministeri. Varalla olon lisäksi
teen silloin tällöin sitä sun tätä ja yritän työntää lusikkani jokaiseen 
soppaan. Hallituksen toiminnasta minut sai kiinnostumaan pienryhmä-
ohjaajani ja entinen hallituksen puheenjohtaja Elina.

Biokemian lisäksi minua kiinnostavat historia, kielet ja matkustelu.
Ennen syksyä yhdistänkin nämä kolme kiinnostuksen kohdetta
lähtemällä kummastelemaan Egyptin ihmeitä.
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KULTTUURIMINISTERI
Nimi: Olli Ahtola  
Opiskelutausta: Neljännen vuoden biokemisti
IRC: Lurjus

Terve! Nimeni on Olli ja olen biokemisti.
Olen hiimaillut yliopistolla jo pitemmän tovin (neljä vuot-
ta jo, HUI), mutta kaiken asteinen valmistuminen on vältellyt
minua kuin ruttoa. Toimin nykyisessä hallituksessa kulttuuriministerinä,
joka tarkoittaa sitä, että vastaan tämän keväisestä eXQ matkasta
kaukomaille. Tämä voi osoittautua huonoksi asiaksi myöhemmällä
tarkastelulla. Vapaa-ajallani toimitan lähinnä tyhjää ja syön tuhottomia 
määriä ananasrenkaita. Paistettuna.

Bonus haiku:
Liuoksessa on

väärä konsentraatio.
-Syvä huokaisu

MEDIAMINISTERI
Nimi: Arne Raasakka  
Opiskelutausta: Toisen vuoden biokemisti
IRC: eche / echelol

Minun pääasiallinen tehtävä hallituksessa on katsoa sen perään
että suppi ilmestyy milloin pitääkin ja sisältö on hyvän maun
rajoissa. Olen myös tänä keväänä osallistunut aktiivisesti bändi-illan 
järjestelyihin. 

Itse olen kiimingissä vuonna 1987 syntynyt skorpioni ja tykkään
tulisesta ruuasta, koirista, metallimusiikista, oliiveista, punaviinistä,
biokemiasta, kemiasta, suuvedestä, H.R. Gigerin taiteesta sekä snörestä.
Vapaa-aikanani opiskelen tähtitiedettä, soittelen sähkökitaraa, väännän
suppia ja juon kalijaa. Kuvan vas. yl. kulmassa Raimo, kaktukseni.

Meikä on ihan neitsyt tän hallitushomman kans, 
no kaippa tästä nyt jotain saadaan aikaseksi.
Media-ministerin pestiä suositeltiin ja vaikutti ihan
mielenkiintoiseltakin hommalta. Tiesinkin kyllä 
jo fuksivuonna että lähtisin hallitushommiin
mukaan, kun kerta killan kanssa pääsi heti alusta
asti juttuun mukaan ja biokemiaahan tässä tullaan
opiskelemaan ainakin kandiksi asti. Mutta lääkikseen 
en stna lähde.
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LIIKUNTAMINISTERI
Nimi: Toni Salo  
Opiskelutausta: Toisen vuoden biokemisti
IRC: proileri

Meikäläinen on hieman mutkan kautta biokemialle
päätynyt entinen biofysiikan opiskelija, joka on myös
ehtinyt kokeilla insinööriopiskelua AMK:n puolella.
Opiskelijajärjestöaktivismia on tullut harrastettua liiankin kans-
sa entisessä opinahjossa, ja liikuntami isterin pestiin päädyin nyt
parin puhtaalta pöydältä vedetyn opiskeluvuoden jälkeen, kun en enää
osannut olla osallistumatta järjestöilyyn. Mutta pesti sopii meikäläiselle
hyvin, sillä vaikka en ulkokuoren perusteella kauhean
liikunnalliselta vaikuta, niin vähän kaikenlaista on tullut kokeiltua.
Kuntosalitreenaus on pitkäaikainen harrastus, ja kokemusta on niin
kamppailulajeista kuin kestävyysjuoksustakin, ja onpa 
pari peliminuuttia kirjattu myös OYUS Rugbyn kirjoihin.
Myös ilmailu kiinnostaa, laskuvarjon ja varjoliitimen kanssa
on tullut taivaalla liideltyä. Liikuntaministerin virassa toivon
innostavani kaikkia Histoneita ja vähän muitakin
rentoutumaan ja hikoilemaan erinäisten liikuntaharrastusten parissa, jo-
ten näissä asioissa palaillaan! 

Viimeksi hankittu metka levy: Mike Doughty - Golden Delicious 

VARAMINISTERI &
KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA
Nimi: Markus Keskitalo  
Opiskelutausta: Kolmannen vuoden biokemisti
IRC: gesgi
‘Ello.

My name is Markus and I am the Histoni’s brand new correspondant for 
international affairs. I’m not quite clear myself what my very impressive 
title	encompasses	as	it	hasn’t	really	been	specified	so	far,	but	I	myself	am	
looking very much forward to working with international students of all 
sorts that’ve strayed to our little department.
 I started my studies circa 2005 at the department of mechanical
engineering,	 but	 quickly	 came	 to	 my	 senses	 and	 unofficially
defected	 to	 biochemistry	 in	 2006	 and	 officially	 in	 2007.
That theoretically makes me a 3rd year student.
 I’m a laid-back kind of guy and enjoy all the wonders of life equally.
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Yarr.

Uusi vuosi on taas lähteny käyntiin ja uusi hallituskin valittiin tuossa 
jokunen aika sitten. Ei muutaku tervehystä vaan kaikille uuden media-
ministerinkin puolesta! Laskiainen tuli ja meni, ihan hyvin sujui omalta 
osalta eli hengissä ollaan, kiitos keskiviikon labran...

Mutta asiaan - Ensi kuun alussa kajahtaa 45 specialissa,
nimittäin Histonin ensimmäinen raskaampi bändi-ilta,
Tuomion tiistai, kerää lavalle kolme kuumaa metallinimeä Oulusta ja
sen lähialueilta - luvassa on siis mallasta ja turpaanvetoa!

Illan tuomioita jakavat oulun oma, jo underground-legendaksi
kivunnut melodödömahti Akma, tunnelmaa ja meininkiä pur-
suava Ääniportti sekä piinkovaa grindiä takova Disare.
Illasta on tulema hikinen ja hilselaskeuman varjostama, siispä paikalle 
vain sankoin joukoin - kaikki ovat tervetulleita!

Pieni ilmoitusluontoinen asia koskien Histoneita, öm.. siis biokemistejä, 
tenttien jälkeen ottakaa ihmeessä kopille niitä tenttimuistoja... siis tent-
tilappuja; niitä varten on varattu oma kansio. Ei sillä sen suurempaa väliä 
onko lappu kemian, prosen, teologian vai japanin tentistä, kaikki käy.
No ok, kemia, bilsa ja tietty biokemia etusijalla. Tenttikansiosta on 
aina hyvä tsekata edellisvuosien tenttikoettelemuksia niin osaa hieman
varautua viimeisenä iltana.

Ainii ja fuksit KOPILLE HENGAAMAAN NYT! Teitä on odoteltu jo 
koko syksy! Kopilla on oikiasti hauskaa! Siellä on karkkiautomaattikin!

Lisäksi fuksit voisivat mahdollisesti miettiä heittävänsä hynttyyt yhteen 
ja pistävänsä haalaribileet suunnittelun alle. Perinteisesti fuksit ovat 
järkänneet (haalarit saatuaan) haalaribileet vanhemmille opiskelijoille.
Ohjelmahan on vapaasti suunniteltavissa ja Histoni on yleensä
sponsoronanoinut bileitä erinäisin tavoin.

Mukavaa kevään jatkoa ja muistakaa opiskella,
uudet supit väijyvät jo nurkan takana!

 Arne
 mediaministeri

PS. Fuksit aina hypäreillä kopille, mars!

Mediaministeri kajauttaa!



Nousiainen, laskiainen & dagen efter
Tiesitkö? Sana laskiainen ei tule mäenlaskuperinteestä, vaan laskeu-
tumisesta neljäksikymmeneksi päiväksi paastoon. Tämän vuoksi
perinteenä on tankata rasvaisia ja sokerisia laskiaispullia varastoon pitkää
paastonaikaa varten. Paasto voisi olla tarpeen nykyäänkin moisen mässäilyn
jälkeen, mutta onneksi edes yllämainittu mäenlasku ja toisinaan jopa sen 
katselukin saattavat kuluttaa muutaman kalorin.

Keittoa, kaakaota ja kalapuikkoja

Laskiaistiistai alkoi Raksilassa lumisena ja aurinkoisena. Pakkasta 
ei poikkeuksellisesti ollut juuri lainkaan ja osanottajamäärä oli sen
mukainen. Laskijat olivat pirteän ja jännittyneen oloisia ja katsojatkin 
saivat liikuntaa kahlatessaan paikoin polvenkorkuisissa kinoksissa.
 
Histonit olivat lähteneet reippaasti liikkeelle ja meillä oli nimikkojouk-
kuekin. “Histoni” lennähti ensimmäisenä alas, ja odotimme jännityk-
sellä mahdollista jatkoonpääsyä. Aivan näin hyvin ei kuitenkaan käynyt, 
mutta tärkeintä olikin kova vauhti ja kannustus. Standardisarjan voittoon 
kiisivät lopulta sähköinsinöörit.
 

 
Ennen	Modified-sarjaa	olikin	histoneilla	sopiva	hetki	lähteä	hernekeitto-
kojulle. Kuumalle keitolle riitti kysyntää jonoksi asti. Muina aikoina
histonien lämmityksestä huolehtivat kaakao ja viereisen uimahallin
kahvio.
 
Modified-sarjassa	 tuotiin	 tänä	 vuonna	 esille	 yhteiskunnallisia
kannanottoja. YMP:läiset ja koneinsinöörikilta ottivat kantaa lamaan,
muut esimerkiksi taannoiseen kalapuikkojupakkaan. Allekirjoittaneen
mielestä onnistunein oli kuitenkin suuri Nokian kumisaapas, joka oli 
ajankohtainen mielenilmaus Lex Nokiaa vastaan.
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Kun viimeisetkin kelkat, sohvat ja
kalapuikot olivat liukuneet alas 
alkoivat myöskin molemman laatuiset 
keitot olla lopussa, mikä antoi histo-
neille hyvän syyn suunnata Teekkari-
talolle.

Kun ensimmäisen sarjan laskiaiset oli las-
kettu, tuli nousiaisten vuoro. Kilpajuoksu 
mäkeä ylös oli viihdyttävää katsottavaa ja 
nousiaisidea laskiaisen vastapainoksi haus-
ka ja omaperäinen.



Toimintaa neljän killan tarpeisiin

Teekkaritalolla tunnelma oli varsin tiivis alusta alkaen. Histoni, Blanko, 
Verba ja Communica olivat kaikki hyvin edustettuina. Kuitenkin heti 
alussa oli huomattavissa selvää jakautumista killoittain. Neljä pitkää 
pöytää ja neljä kiltaa osoittautui varsin toimimattomaksi ratkaisuksi 
suhteiden luonnin kannalta.
 
Sekä juoma- että ruokatarjonta oli varsin monipuolista. Histonin sipsit
kuten muutkin syötävät löysivät tiensä laskiaiskansan suihin todella
vikkelästi ja tölkinjakajilla riitti töitä.
 
Kun bileiden nousiaisosuus oli saatu hyvään vauhtiin, alkoi ammat-
titaitoinen Dj pyörittää hittibiisejä tanssinnälkäisille juhlijoille. Lattia
täyttyikin nopeasti ja pysyi käytössä aina viime minuuteille saakka. Tosin 
tässä vaiheessa olisi ollut suositeltavaa muutamien jo jättää tanssilattia; 
kenties tällöin Dj:n pöytäkin olisi välttänyt hyvin epätoivottavan lattia-
kosketuksen.
  
Kun talo oli pullollaan haalarikansaa alkoi Blankon organisoima tietovisa.
Kysymyksiä oli esimerkiksi aiheista whose boobs, whose manboobs ja 
90’s musiikki. Kaksi joukkuetta jakoi tietovisan himoitun palkinnon, 
kuohuviinipullon.
  
Tietovisan jälkeen haalarit alkoivat kadota saunoihin, joita olikin 
lämpimänä kaksi. Hangessa kieriminen osoittatui hauskaksi puuhaksi ja 
luntakin oli enemmän kuin tarpeeksi. Myös viuhahtelu oli suosittu ajan-
viettotapa muutamien keskuudessa.
 
Nuotiokatoskin oli suosittu koko illan ajan. Laskiaisen viettäjät paist-
oivat makkaroita tai tulivat muuten vain istuskelemaan tulen lämpöön, 
myöskin heti hangessa piehtaroimisen jälkeen. Samaan aikaan yläkerrassa
viihdyttiin toisenlaisen aktiviteetin parissa. Eiväthän bileet olisi olleet 
Histonin, ellei jossain vaiheessa olisi pelattu Twisteriä.
 
Tunnelma pysyi hyvänä myös lopun laskiaisvaiheen aikana, eikä 
muutamaa leikkimielistä painia lukuun ottamatta minkäänlaista
kiukuttelua ollut huomattavissa. Monenlaista aktiviteettia siis riitti,
ja kokonaisuudessaan bileet olivatkin erittäin onnistuneet.
Lopulta kiltalaisten kesken solmittiin muutamia uusia yhteyksiäkin.
Ainoastaan mainostetun Bling Bling -teeman puuttuminen oli pienoinen
pettymys, vaikkei allekirjoittanut itsekään teemaa noudattanut.

Dagen efteristä kärsien ja ensi vuotta innolla odottaen
 Anna Laitakari
 Varaministeri
(Kuvat © Hannu Oksman, 2009)
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17Bakuvisa:  A. Bakteeri, Streptococcus mutans B. Bakteeri, Vibrio cholerae
 C. Bakteeri, Escherichia coli  D. Hiiva, Saccharomyces cerevisiae
 E. Alkueläin, Chlamydomonas reinhardtii    F. Kolossaalinen jumalolento, Cthulhu



OKTR

Toisin kuin sinulle on saatettu ehkä kertoa joskus muinoin ollessasi vielä 
polvenkorkuinen, OKTR on tärkeä osa iki-ihanaa biokemian laitostamme 
ja sinun tulisi ottaa siitä selvää. Helpottaaksemme tätä pientä tehtävää, olen 
päättänyt valaista sinua, apinalta maistuvaa opiskelijaa (kautta satunnaista
irtolaista) ja tiivistänyt tähän lyhyeen artikkeliin pääkohdat mitä kyseessä 
oleva elin pitää sisällään.

OKTR, eli Oppimisen kehittämistyöryhmä, on laitoskohtainen semi-
hallinnollinen elin, joka koostuu laitoksen henkilökunnasta ja opiskel-
ijoista. Ryhmä pyrkii joka vuosi saamaan mahdollisimman laajan
variaation jäseniä aina Professoreista ensimmäisen vuoden opiskelijoihin, 
sillä kehittämistä pyritään annostelemaan kaikkeen laitoksen järjestämään 
opetukseen ja vähän muuhunkin. Esimerkkeinä annettakoot opiskelija-
valintakokeen pääkohdat ja virkistyspäivän suunnittelu ynnä totetus.
Yksi tärkeimmistä tehtävistä OKTR:llä on palautteen lukeminen,
käsittely ja varastointi, joista kaksi viimeisenä mainittua tehtävää jäävät 
yleensä	työrymän	armottomalle	kummisedälle	-	Lehtori	Glumoffille.
        
OKTR ei ole vain biokemistien etuoikeus, sillä muilla laitoksilla tun-
tuu myös olevan saman niminen ja samaan tarkoitukseen soveltuva elin, 
joka saakin minut epäilemään, että jokin nimeltä mainitsematon laki-
pykälä käskee laitoksia järjestämään opetuksen kehittämistä tällä tavalla. 
Mikäli näin ei olisi, todennäköisesti suurin osa yliopistomme  laitoksista
välttelisi kyseistä tehtävää kuin allekirjoittanut selkkareiden tekoa.
Onneksi biokemian laitos on ottanut tehtävän tosissaan ja harjoittanut
aktiivisesti palautteen keräämistä sekä pohtinut kuinka opiskelua saataisiin
miellyttävämmäksi sekä opettajille että opetettaville.

OKTR:ää ei pidä aliarvioida, sillä kaikki parannusehdotukset ovat
tervetulleita joko palautepaperin, sähköpostin tai *wink*wink* what’s-
the-word-on-the-streets-today -muodoissa. Henkilökohtaisesti olen
huomannut, että nopeimman reaktion palautteelle saa kun marssii sisään 
oikean henkilön toimistoon ja ulostaa kritiikkinsä sen kummempia
kumartelematta. Mutta jos pelkäät eksyväsi katakombeihin matkallasi
kyseiseen toimistoon, niin ei sähköpostissakaan mitään väärää ole. 
Jos olet vielä erittäin ujokin kaikkien muiden virheittesi lisäksi,
voit toki täyttää joitain palautelomakkeita netistä tai kun niitä aletaan
levittää yleiseen käyttöön kurssin lähestyessä loppuaan.

HJH:n puheenvuoro
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Jos et nyt aivan välttämättä tahdo liittyä OKTR:ään, voit auttaa sen 
toimintaa antamalla palautetta käymistäsi kursseista. Jotta asia ei jäisi
epäselväksi, pelkistän viestiäni vielä hieman:
ANTAKAA PALAUTETTA!!!

Your’s truly

-HJH 

Lisätietoja OKTR:stä saa osoitteesta:
http://www.biochem.oulu.fi/studies/OKTR_sivut-pages/

Oikeat vastaukset sivulla 17.

Bakuvisa
Kuudesta kuvasta osassa on bakteerisoluja, mutta missä?

Osaatko nimetä kyseiset bakteerit?  Osaatko nimetä muiden kuvien eliöt?




