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Kuvassa on esitetty yksinkertainen peptidi.
Montako aminohappoa peptidissä on?
Mitä aminohappoja peptidissä on?
Mikä on peptidin nettovaraus fysiologisessa pH:ssa?
Mikä “hassu” juttu piilee peptidin kirjoitetussa
aminohapposekvenssissä? (biokemisteille)

Vastaukset ovat helppoja.
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Päätoimittajan rapinat

Sommertiden, hej hej? Supernatantti palaa entistä keväisimmissä tun-
nelmissa, vuoden suurimman juhlan eli vapun kolkutellessa ovelle. 
Vappukelien osalta tuskin päästään edellisvuoden helteisiin, mutta säät 
näyttävät tähän mennessä positiivisilta, myös lämpötilamielessä, ain-
akin sen verran että skumppapullojen pitäisi säilyä suhteellisen sulana 
repunpohjalla. Allekirjoittanut muistaa sellaisiakin vappuja, missä edes 
taskulämmin salmiakkiesanssi etanolilla lantrattuna ei riittänyt lämmit-
tämään räntäsateen keskellä - mutta hauskaa toki oli silti. Ja jos vap-
pukelit yhtäkkiä heittäytyvätkin kerrassaan surkeiksi, niin voitte syyttää 
päätoimittajaa epäonnen manaamisesta.

Histonille on tapahtunut paljon sitten viime numeron, ja tässä Supissa 
saadaan nauttia tarinoista mm. Umeån ekskusta sekä hurjaakin hurjem-
masta bändi-illasta, joka kulkei nimellä Tuomion Tiistai. Mielenkiinnolla 
toimituksen puolessa seuraamme myös laitoksen osanottoa Supin kirjoit-
teluun, sillä jo perinteeksi muodostuneiden amanuenssi Heikkisen laito-
suutisten lisäksi tässä numerossa on luettavissa myös prof. Ruddockin 
mietteitä keväästä ja opiskelijoista -aihe, jonka sisältö on toimitukselle 
mysteeri vielä paria päivää ennen painoon menoa. Oletamme kuitenkin, 
että odotettavissa on jonkin verran valitusta sekä kitinää, ainakin leik-
kimielisesti. Suppiin on onnistuttu myös lisäämään tällä kertaa main-
oksia, ainakin yksi kappale, sekä myös yksi yleishyödyllinen artikkeli 
lääkeaineista apteekin henkilökunnan näkökulmasta, eli mielenkiintoista 
luettavaa löytynee.

Supin toimituskunta onnitteleepi pyöreitä kuuskymppisiään juhlivaa lai-
toksen johtajaa Kalervoa sekä toivottaa kaikille biokemian opiskelijoille 
ratkiriemukasta vappua ja minimaalisia kosketuksia virkavallan kanssa. 
Käyttäkää päihteitä sopivan vastuullisesti ja miellyttävissä määrin, sekä 
tutustukaa erinäisiin vapputapahtumiin. Niitä pitäisi löytymän tästäkin 
pitäjästä sen verran monituisia, että jokainen löytää omansa, jos ei muu-
tamankin.

YO-lakkia päähän sovitellen,

 Toni, päätoimittaja
	 tonisalo	(a)	paju.oulu.fi

Hyvää kesälomaa myös kaikille, ja Suppi palaa 
tapahtumapaikalle fuksinumeron merkeissä syk-
symmällä!
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Kevät toi kevät toi muurarin, kevät toi kevät toi maalarin - - 

Vaan ei uudelle kiltahuoneelle.

Kevät toi kuitenkin vuosien suomalla varmuudella vapun. Vappu on
kliseisesti opiskelijan vuoden kohokohta. Monta tapahtumaa on käsillä, 
eikä halutessaan tarvitse olla selvinpäin ainakaan viikkoon! Viikon
tapahtumat ilmestyvät ainakin Histonin kotisivuille. Muistammehan
sitten, että toisen jäsenen juomien lirpittely on Histonin sääntöjen
mukaan rangaistava teko. Vappupäivänä kannattaa myös käydä ostamas-
sa torilta lakua ja jätskiä. :>

Kevät tuo myös pesäpallon ja muun aurinkoisen ulkoliikunnan. Vaikka 
kesällä onkin Histonin puolesta hissumpaa, muutamat histoneista ovat 
loukussa Oulussa myös silloin, ja vapaita hetkiä voisi käyttää iloiseen 
yhdessäoloon. Histonilta on myös ilmoitettu pesisjoukkue sekasarjaan, 
joten kaivakaapa räpylät esiin.

Jos tuntuu, että haluaa kesän aikana esim. grillailuseuraa, Histonin 
maililistan kautta voi hyvin mielellään ilmoittaa tällaisista ja muista 
happeningeista. Kehotan myös liittymään #histoni irc-kanavalle, joka 
saattaa olla ainut paikka, jossa ilmoitetaan joku lyhyen varoitusajan
tapahtuma.

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee palautepäiville 20.5.!
Lisäinfoa asiasta myöhemmin. Huomauttaisin kuitenkin, että seuraava 
päivä sattuu sopivasti olemaan vapaapäivä.

Toivotaan, että kevät tuo myös lämpimän kesän.

Susanna

PJ:n porinat



MÄÄRÄRAHOJA

Korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunta on myöntänyt  Tuomo
Glumoffille	 ja	Miki	Kalliolle	1000	€	määrärahan	uusien	opetuskäytän-
töiden ja oppimisen arvioinnin kehittämiseen.  Työ on toteutetaan
Aineenvaihdunta I:n kurssilla huhtikuussa 2009. Edelleen Tuomo Glu-
moff	ja	Markus	Keskitalo	saivat	500	€	verkkopelin	kehittämiseksi	pro-
teiinikemian opetus/oppimiskäyttöön. 

Biokemian laitos on saanut määrärahan kiteytysrobotin  hankintaan.
Robotti aloittaa työt vuoden 2009 aikana ja palvelee laitoksen proteiinien 
rakennetutkimusta. 

NIMITYKSIÄ

Suomen Akatemia on myöntänyt Alexander Kastaniotikselle viisi-
vuotisen akatemiatutkijan viran 1.8.2009 alkaen.  Alexin tutkimuk-
sen aihe on  ”Rasva- ja lipoaattihapon metabolia hiivassa, hiiressä ja
ihmisessä”.	Myönnetty	rahoitus	on	suuruudeltaan	555	900€

UUSIA TUULIA

Sakari Kellokumpu tutustui huhtikuussa High End –mikroskooppiin 
Nikonin tutkimuskeskuksessa Heidelbergissä. Mikroskoopin avulla 
voidaan kuvata hyvin nopeita solun sisäisiä tapahtumia reaaliaikaisesti.

Viesti toimitukselta:

ONNITTELUT

Biokemian laitoksen johtaja, Professori Kalervo Hiltunen, 
täytti huhtikuun alussa 60-vuotta. Histoni ry sekä Supernatan-
tin toimitus onnittelevat lämpimästi Professori Hiltusta merk-
kipäivän johdosta! Histoni ry muisti merkkipäivää ostamalla 
lahjaksi huonekasvin. Merkkipäivän johdosta kansikuvassa 
Kalervon tutkimuskohteita, eli mitokondrioita ja peroksisome-
ja!
Kuva: Wikipedia

Laitoksen kuulumisia
Jari Heikkinen
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Umeå EXQ -Raportti

Kun sunnntai vaihtui maanantaiksi tuon kohtalokkaana yönä, palloi-
lin vielä ystäväni luona, jonne mennyt katsomaan Madventuresin. Hie-
man vuorokauden vaihtumisen jälkeen suuntasin kämpille. Nukkumaan ei
ollut mitään järkeä mennä enää, eihän sitä sängystä pääsisi enää ylös.

Kellon näyttäessä tarpeeksi loin viimeisen katseen kohti Tuiraa, huokai-
sin ja lähdin pyöräilemään yliopistoa kohti. Valmiiksi pakatussa
repussani oli: petivaatteet, kahdeksan tölkkiä olutta, vesipullo ja eväsleipiä. Ei siten, 
että tarvitsisin edes noin paljoa tavaraa näin lyhyttä reissua varten, mutta vanhana 
exquilijana tuppaa ottamaan asiat varman päälle. Pyöräilin kiivaasti öisien lähiöal-
ueiden läpi, ja saapuessani yliopistolle puoli kolmelta, odotti minua siellä yllättä 
näky. Suurin osa exquilijoista oli jo saapunut paikalle, hyvissä ajoin. Ennenkuu-
lumatonta. Hyvin nopeasti tämän jälkeen bussi saapuikin jo paikalle ja nousimme 
ajoneuvoon. Nimilistan tarkistus paljasti vain muutaman henkilön puuttumisen, ja
viimeisenä ajoneuvoon saapuikin Eve, vain 10 minuuttia etuajassa (hyvää työtä, näytit 
nuoremmille vähän mallia). Täten pääsimmekin lähtemään hyvissä ajoin liikkeelle.

Yön tunteina matkatessa tiet olivat tyhjiä, joten matka kävi joutuisasti. Ensimmäiset ol-
uet avattiin ja tunnelma oli lievässä nousussa. Valitettavasti suurin osa matkaajista päätti 
laittaa lähes välittömästi nukkumaan (hyi huono hyi) jolloin vain kourallinen sisukkaita 
sinnittelijöitä pysyi ylhäällä. Taka osassa bussia pelattiin korttipelejä, mutta sen lisälksi 
matkan aikana ei tapahtunutkaan mitään eriskummallista, ja muutaman oluen juotuani 
annoin itsenikin torkahtaa hetkeksi.

Herätessäni auriko kurkki jo taivaanrannassa ja lähestyimme jo uhkaavasti 
päämääräämme. Olimme niin reilusti etuajassa, että päätimme pysähtyä tarkastamas-
sa paikallista keskustaa. Hetken aikaa kikkailtuamme, bussikuski päätti parkkeerata 
ajoneuvonsa taksipaikalle. Tästä paikasta seurueemme ulostautui ajoneuvosta ja hajaan-
tui alueella kuin parvi varpusia. Lyhyen pällistelyn ja tallustelun jälkeen osajoukkomme 
huomasi, että mikään paika ei ollut auki. Paitsi eräs syrjässä ostostunnelissa sijaitse-
va pikkuinen kahvila. Tänne sitten asetuimme hetkiseksi nauttimaan teestä/kahvista/
kaakaosta. Lyhyen nautintohetken päätteeksi suuntasimme takaisun ajoneuvoon ja nok-
kamme kohti ensimmäistä vierailupysäkkiä.

                                                            Ei näin.
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Ensimmäinen kohteemme oli Umeå BioTech Incubator, paikallisen yliopiston kanssa 
yhteistyössä toimiva bioteknologian alalla yksityisyrittämistä tukeva järjestö. Esitteli-
jänä meille toimi yksi järjestön perustajista, professori Tor Ny, joka oli ihan mukava 
höppänä. Koska kaikki olivat pirteitä kuin peipposet esityksen aikana, mitään ei menny 
keneltäkään sivu suun, joten en viitsi tässä selostaa tarkemmin esittelyn sisältöä. 

Täältä suuntasimmekin sitten kohti läheisintä yliopiston kanttiinia, joka ei ollutkaan 
mitenkään mystisen kaukana. Kanttiinin vieressä oli kaiken lisäksi sopiva neuvosto-
tyyliin sisustettu sisävessa, jota moni matkalainen käyttikin hyväksi. Kanttiinissa asio-
inti oli toteutettu hieman typerästi, ja suurin osa ihmisistä maksoikin ruokansa valmi-
iksi ostetuilla lipukkeilla jolloin suuri joukkio suomalaisia käteisellä tai luottokortilla 
maksavista opiskelijoista loikin taakseen huomattavan jonollisen närkästyneitä ihmisiä. 
Ruuan laatukin osoittautui hieman kyseenalaiseksi, jotku kuvailivatki ruokaansaa ok-
sennusmaiseksi, ja poistuimmekin paikalta syomisen jälkeen kohti seuraavaa kohdet-
tamme.
       Om nom nom

kenenkää pään nuokahtamatta. Esittelyssä tuli myös harvinaisen selväksi Umeån
yliopiston suuri puutos biotieteiden opiskelijoista, jolloin meille suoraan tarjottiin
maisterin paikkoja, jos vaan viitsisimme hakea. Esittelyn jälkeen saimme kahvia ja
pullaa, ja sitten siirryimme paikallisten maisteriopiskelijoiden kanssa esittely-
kierrokselle laitoksen ympäri.

Esittelyn jälkeen poistuimme paikalta vähin äänin, ja kohti paikallista alkoholin jake-
lukeskusta, System Bolagetia. Vaikka eksyimmekin hieman matkalla, onnistuimme 
silti mahtisuunnistajan taidoillamme pääsemään perille. Ostimme herkkumme ja si-
irryimme kohti majapaikkaamme, joka olikin ihan mukavan oloinen hostelli. Täällä 
vähän aikaa levähdettyämme ja syötyämme (ainakin osa söi) pakkasime laukkumme, 
ja päätimme lähteä tarkastamaan illan bileitä, jotka ruotsalaiset kanssaopiskelijat olivat 
meillä järjestäneet.

      Jatkuu...

 

Saapuessamme kohteeseemme, 
matkalle lähtenyt ainoa fuksi (en 
mainitse nimeltä) päätti jättää os-
allistumatta vierailuun, oi mikä 
röyhekys. Umeån yliopiston 
molekyylibiologian laitos oli 
sokkeiloisen oloinen, mutta pian 
meidät ohjattiin pieneen luen-
tosaliin jossa kaksi paikallista pro-
fessoria esitelmöi meille paikasta. 
Kuuntelimme esitystä aikaisem-
min mainitulla innokkuudella, 
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          Paskat bileet

jolloin vitutuskäyrä pomppasi taas pari pykälää ylemmäs. Poistuimmekin kyrpä otsassa 
paikalta ja päätimme suunata kohti keskustaa päin, jossa osoittautui, että Umeån baarit 
menee maanantaisin klo 23:00 kiinni. Muutama henkilö suuntasi kapakkaan, ja muuta-
ma pehkuihin ja loput päätyi ryyppäämään hostellin tiloihin, joissa alkoholin juominen 
oli kiellettyä.

Juopottelimme hissuksiin isoimmassa hostellihuoneessa jonkin aikaa, kunnes uteli-
aisuus sai voiton, ja lähdimme seikkailemaan muualle sisätiloihin. Löysimme ainakin 
yhden matkustelevan säveltäjän, ja kaksi nuorempaa ruotsalaista, joista ainakin toinen 
oli päissään, tai aineissa, en ole varma, olin aika päissään tässä vaiheessa. Löysin tieni 
jossain vaiheessa yläkerran keittiöön, josta lunastinkin mukaani yhden paketillisen kek-
sejä. Joimme olutta, pidimme hieman mekkalaa (kuulemma joku äkämystynyt pappa oli 
paukutellut ovia) ja nauroimme paljon. Ainakin minulla on muistikuva nauramisesta.

   Rokkenroll

Paikalla meille tarjottiin taas kahvia ja pullaa, ja sen jälkeen siirryttiinkin esittelyo-
suuteen. Esittelijänä toimi suomalainen professori, tanskalainen professori, turkulainen 
tohtoriksi opiskelija, ja intialainen tohtoriksi opiskelija. Jälleen kerran esityksesta tuli 
harvinaisen selväksi ruotsalaisten vähäinen kiinnostus biotieteitä kohtaan, ja meidän
   päästä houkuteltiin ihmisiä tulemaan paikanpäälle tekemään tohtorintutkionta. 

Kuten arvata saattoi sauna oli ruotsal-
ais mallia, johon ehkä tuli 40 astetta 
lämpöä. Koska ruotsalaiset eivät uska-
ltautuneet saunaan, puhuimme siellä 
heistä surutta paskaa kovaan ääneen. 
Meille oli jossain vaiheessa ilmoitet-
tu, että paikka on saatava tyhjäksi klo 
23:00 mennessä, mutta saunassa ol-
lessamme ruotsalaiset ilmoittivat, että 
nyt pitää lähteä ulos. Kellohan ei tässä 
vaiheessa ollut vielä kymmentäkään, 

Aamulla heräsimme virkeinä ja iloi-
sina. Suuntanamme ennen kotiin 
lähtöä oli reissun mielenkiintoi-
sin matkakohde, Umeå Plant Sci-
ence Center (UPSC). Osa exqui-
lijoista (3 kpl muistaakseni) päätti 
jättää vierailun käymättä, ja lähti 
keskustaan shoppailemaan, mukaan 
lukien	 reissun	 ainoa	 fuksi,	 fittan.	
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Laitoksen tilat eivät hirveästi eronneet yleisistä bioteknologian laitoksista, oli mik-
roskooppeja ja massaspektrometrejä. Ainoa erikoisuus oli suurehkot kasvihuoneet, 
joissa kasvatettiin mutanttikasveja, hui!

Esittelyn jälkeen suuntasimme keskustaan syömään, koska ketään ei enää huvitta-
nut käydä yliopiston kanttiineissa. Kaikki saivat vapaasti valita ruokailupaikkansa, ja 
löysimmekin oman pikkupartioni kanssa kohtuullisen huokean pizza-buffetti paikan, 
jonka pitsat eivät näyttäneet oksennukselta. Tämän lisäksi hintaan kuului uskomatto-
man huikea salaattipöytä. Syötyämme itsemme soikeiksi, palasimme takaisin linja au-
toon. Suureksi ärsytykseksi, ihan kuin ei vitutuskäyrä olisi ollut jo valmiiksi korkealla, 
yli puolet exquilijoista ei saapunut linja-autoon ajoissa. Tästä huolimatta pääsimme 
lähtemään kotio kohti, kaikki matkalaiset kyydissä.

Paluumatkasta muistikuvani ovat hieman hatarat, koska tässä vaiheessa huonosti nu-
kutut yöt veivät voiton, ja koomasin/nukuin suurimman osan ajasta. Ainakin jossakin 
vaiheessa töllöttimessä oli Die Hard. Teimme pienen pysähdyksen matkalla Haaparan-
nassa, jossa ihmiset kävivät pikaisesti piipahtamassa Ikeassa ja/tai karkkikaupassa. 
Yliopiston bussipysäkille saapuessa vitutuskäyrä oli mukavasti laskenut matkan aikana 
siedettäviin lukemiin, ja kiitinkin kuskia uudelleen matkasta tarkistin bussin siisteyden, 
ja exquilijat suuntasivatkin matkansa kotiin, kuka mitenkin.

Tarinan opetus: Ruotsi on paska maa.

 - Olli Ahtola, kulttuuriministeri

Ou jea.
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Ajatus toisesta bändi-illasta ei ollut uusi, vaan biokemistien keskuudessa siitä oltiin
puhuttu jo pitemmän aikaa. Tilaisuus päätettiin käyttää hyväksi 45 specialin suostuessa
pitopaikaksi. Musiikkiteema pyrittiin valitsemaan siten, että kävijöitä olisi yliopiston
ulkopuoleltakin, ja esiintyjiksi värvättiin kolme more-or-less tunnettua metallijyrää
vaalan, oulun ja aina tornion alueelta asti. Illalla paikalle saapuikin sitten reilu 150 päätä 
kuuntelemaan ja viihtyisää oli sekä bändeillä että yleisöllä. Ilta sujui hyvin ilman sen 
suurempia mutkia, ja karvas maku ei jäänyt suuhun killalle eikä artisteille.

        aloitti illan nopealla ja hyökkäävällä grind-musiikillaan, voi pojat!
Ja kuinkas siinä sitten kävikään? Äkäseen tahtiin blästättiin ja sormet heilu hulluna. 
Senkin aikana muutama uskalikko uskalsi jo pittiäkin pistämään pystyyn. Harmil-
lisesti, väkevän blästin alle jäi myös ne paljon toivotut kitarasoundit. (Don’t get me 
wrong, ei blästissä mitään vikaa ole! Mutta miksaus nyt on olennainen osa suoritu-
sta.) Torniosta saakka vaivautuneet soittajat kommentoivat itse iltaansa oikein muka-
vana ja virkistävänä keikkana, jonka jälkeen sitten jaloviina maistui ken kullekkin.
Viihdyttävää ja äkästä settiä tarjottiin kyllä Disaren puolesta ja lavameininki vaikutti 
juuri sen mukaiselta. Kuvat alla puhutkoon puolestaan (Antti, Niko, Otto & Jaakko).

       koostuu ihmisistä Oulun alueelta, vaikka osa matkasikin
hieman kauempaa soittohommiin. Ääniportin keikalla toista kitaristia tuurasi viime
bändi-illasta jo tuttu kitarasankari. Tunnelmaa ja melodista metallia tarjonnut ryhmä ei 
jättänyt kylmäksi. Keikan aikana tuli sekä pitattua, moshattua että hiljaa itsekseen ku-
unneltua uuden Manaaja-EP:n raitoja vanhempien biisien ohellaa. Vakuuttavasti uuden 
EP:n ensimmäisellä biisillä, Polttomerkillä, aloitettu keikka vietiin läpi itsevarmasti, 
kuten Histonin ensimmäisessäkin bändi-illassa vuotta aikaisemmin.

Ääniportin laulaja-kitaristi Sami kommentoi iltaa näin: “Paska haisi yllättävän hyvälle. 
Menoa riitti ja tukka heilui kaljuillakin.” Sami oli oikeassa, vaikka basistinpuolei-
selle monitorille kaatuikin.. noh, kalijaa. Keikalla laulettiin lisäksi yleisön voimin
       syntymäpäiviään viettäneelle kosketinsoittajalle, Marille. Edustavana viereseillä
         sivulla ylhäällä: Jani, Sami ja Konsta.
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melodisempaa, välillä teknisempää kuolonmetallia ihmisille, jakoi tuomioita illan
viimeisenä. Vuonna 2001 perustettu Akma on pysynyt koko aikansa jotakuinkin vii-
simiehisenä, vaikka välillä mukana on ollut kosketinsoittajakin, tosin nelivitosen 
keikalla pärjättiin ilman. Keikan lisäksi oli tilaisuudessa bändillä myynnissä paitojen 
lisäksi mm. niitä paljon kysyttyjä Akma -karvalakkeja.

Pojat saapuivat lavalle suurten etanolipilvien saattelemana ja keikka lähti käyntiin hiu-
kan uudemmalla matskulla, jota kuullaan Akman myöhemmin keväällä ilmestyvällä 
“Manifest” nimisellä EP:llä. Pittiä nousi ihmisten lietsomana viimeinkin “Recoil”
kappaleen tahdittamana ja loppua kohden meno vain parani. Myös Akman riveissä
juhlittiin syntymäpäiviä, sillä kitaristi-Antillekkin lauleskeltiin iloisesti metallin ohella.
Lassin tahdittamana kuitenkin oli väistämätöntä, että paljon onnea vaan -laulussa 
päivänsankarin nimi “Antti” muuttuikin nimeksi “Läski”. Soittajakaarti vasemmalta 
lukien: Antti, Juha, Lassi, Henri (yllä) sekä Ville (alla).

 

Artikkeli: Arne Raasakka, mediaministeri    Logot © Akma, Disare, Ääniportti
Histoni kiittää suuresti keikkakuvista: Jaakko Alatalo, 2009

“Jaloviinan voimallahan sielä tietenkin
mentiin. Ehkä vähä liianki lujasti ku lähti yöllä 
mopo rasasta ja aamusta sai suurella vaival-
la hakeman hampurilaisen antaa koiralle
aamupalaksi. Onneksi rekku oli onnellinen.”
    - Ville, Akma

Oulun underground-ylpeys, Akma, joka
on jo kymmenisen vuotta tuottanut välillä 
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The Ruddock Rant
by Prof. Lloyd Ruddock

This event also comes but once a year and it is fortunate that it is as infrequent 
as	it	takes	that	long	to	recover	from	the	carnage	inflicted.	Of	course	only	a	few	
minor	wounds	are	inflicted	in	the	feedback	session,	the	vicious	attacks	are	saved	
up for afterwards, for after the session comes the staff-student football match. 
With two victories for the staff and none for the students to date it seems the 
staff are invincible, but we are certainly not invulnerable. Nobody has needed 
stitches yet, but last year I lost one toenail completely and two-thirds of another 
thanks to some well placed studded footprints. Still it is all good clean fun.....

Vappu is also the time of year when the projects for summer students are
finalized.	Either	it	is	old	age,	or	I	am	just	running	out	of	fingers	and	toes,	but	I	
can’t remember how many have been through the doors of my group. Some are 
easier to remember, the biologists who subsequently saw the light and decided 
to transfer to become biochemists, the students who have (or will) be co-authors 
on papers, the students who have the clear abilities to be group leaders within 
a	decade	(if	they	want	to)	and	of	course	one	of	my	first	tutees	who	having	said	
they enjoyed doing the research (and getting paid) found out that they wanted to 
do something which would help more people than biochemistry.

Hmmm...”help more people”. There are of course lots of ways that you can 
“help people”, ways that suit all sorts of abilities and temperaments. However, 
what seems to be often overlooked - especially by biochemistry students - is that 
this includes by using biochemistry. After all what is drug development if it is 
not applied biochemistry? Potential new treatments for, or insights into, cancer, 
diabetes, malaria, various metabolic diseases, multiple sclerosis and asthma all 
come from biochemical studies and that list is just from groups working in our 
department.

People should follow their dreams, go to the medical campus if you always 
wanted to be a doctor, but don’t go there only if are doing it to “help more 
people”. Medics are an invaluable part of our society, it is a vocation which
certainly can be argued to “help people more” than many other career options, 
but the help tends to be one person at a time. Where do the drugs come from or 
the detailed understanding of physiological processes? The answer is increas-
ingly from biochemistry and with some medicines being used by millions of 
people every day a biochemist has the potential to “help more people” than a 
surgeon or a GP ever has.

Hyvää vappua kaikille!

As always once a year Vappu comes around again. 
For many students the focus is on imbuing large 
quantities of their favourite (bio)chemical, while 
for staff it is a quieter period to contemplate the
chaos of the last academic year, those students 
who have moved on to better and brighter things,
the future arrival of the new pre-med biochemistry
students and of course the annual staff-student
feedback day.
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Vappu Survival Guide
(for newbies, or those who can’t really recall  any previous ones)

In case you didn’t notice, it’s the time of the year when the biggest student
celebration, 1st of May, the Walburg’s Day, also known as Vappu in Finnish, is just around 
the corner.  And if you didn’t notice, the chances are that you’re either a freshman, or a  
international	student.	In	both	cases,	 let	 this	be	a	short	guide	for	your	official	Finnish	
student vappu.

Vappu is the number one celebration for students, no question about it. One of the
reasons	might	be	that	sun	has	finally	decided	to	show	up,	and	brought	a	few	celdegrees	
on the thermometer with it, or that the academic year seems to be drawing towards the 
end, or perhaps it’s just feels like it, every year at the same time. But in any case, it’s  
the time of the year when thousands of brightly colored overalls come out of hiding 
from dark closets, university students both past and present don their white student 
caps, and head out to beaches, parks and around downtown areas with their backpacks 
full of festive drinks. The roots of vappu celebrations, actually, are in the labor unions of 
the	past,	with	various	political	organizations	marching	under	bright	red	flags,	not	more	
than	few	decades	ago,	and	the	Vappu	day	also	signifies	the	start	of	the	season	when	the
university students could start wearing their caps. In the past, the caps were used all 
summer long, but nowadays this tradition has lost it’s meaning. However, while the 
traditional worker’s marches and festivities might be pretty much a thing of a past, 
nowadays, the students have taken the day as their own, and made it a week-long
celebration.

In	fact,	the	first	celebrations	are	being	arranged	right	when	this	number	of	Supernatantti	
comes	out,	on	the	first	weekend	before	the	Vappu	day.	The	events	are	numerous,	and	as	
engineering students are the number one celebrants, one of the best calendars to check 
the	progress	is	at	Oulu	Teekkariassociation’s	webpage,	www.oty.fi	-	just	click	the	link	
entitled “Wappu”. However, here’s a brief summary of the major events during the 
Vappu of 2009, so that you know where to be to check out the most important parts.

- Teekkaris start their Vappu at a BBQ event at Teekkaritalo in Kaijonharju on Saturday 
the 25th. In addition to BBQ, there’s a group orienteering competition, and a live band, 
so expect it to take the whole evening.

- On Sunday the 26th, there’s the traditional Long Boat Rowing event at Tuira Beach, 
where most of the student guilds have their own team - Histonis team included! This 
is the best way to start your vappu week. Also, the traditional student game kyykkä is 
being played on the beach, and the afterparty is located at Onnela.

- On Monday the 27th, there’s the Histoni/Blanko co-party at Teekkaritalo, starting 
from 1700, a must for any Histoni! There’s also the Short Hometown Bus Excursion,
touring the smaller pubs around Oulu, starting from the University bus stops at 10  in the
morning. Be early, and buy tickets in advance if possible.



- On Tues the 28th, there’s the traditional Humusfest outdoor chillout event behind the 
Faculty of Humanities, starting at noon. Afterparties at Teekkaritalo. And if you seek 
slightly more adventurous event, you can take part in the May Day Group Orienteering 
in downtown! Gather a group of 3-6 persons, and show up behind Radisson SAS hotel 
at the Market Square at 13:30 for some fun.

- On Wednsday the 29th, there are various teekkarievents and competitions around the 
Market Square, starting from noon, and afterparties at Club Tähti.

- The Vappu Day’s Eve, or Thursday the 30th, is the most important day when it comes 
to	vappu	and	general	merriness.	The	Vappu		festivities	are	officially	declared	in	Rauhala	
park, outside the central church in Oulu, at noon. This is also when the student caps are  
officially	donned.	Also,	teekkaris	are	having	their	freshmen	dipped	in	the	icy	streams	
of	Ainola	Park,	starting	from	14	o’clock.	The	official	Vappu	Eve’s	parties	are	at	Club	
Tähti, with the famous 90’s Finnish europop band Movetron performing. If cheesiness 
is your thing, be sure to attend!

- On Sunday morning, or on the May Day, there are a lot of teekkari-related events: if 
you want to see the worst and certainly the loudest part of teekkariculture, something 
they insist calling “singing”, be sure to hit the Railway Station tunnel at 3:33:33 in the  
wee hours of morning for the Asematunnelin Örinät event. The teekkari freshmen get 
their	caps	at	the	Student	Union	Office	next	to	Ainola	park	at	4	am,	which	is	followed	by	
the traditional herring & schnapps breakfast at 5 o’clock at Lyseo Highschool, opposite 
to the central church. The more civilized older folks gather around the city around 9 am, 
when there’s something called Champagne Matineé in Linnansaari island, across the 
river from Radisson SAS hotel, and often have a picnic while at it. If you want to be one 
of these people, be sure to bring some sparkling wine with you.

How to get from place A to place B? The traditional Wesibussi bus wanders the streets 
of Oulu between University and Market Square on Sunday between 15-24, Tuesday
between 12-24 and Wednesday between 12-14. It stops at the University main bus stop 
at even hours (for example, 18 o’clock) and at Market Square on odd hours (for ex-
ample,  19 o’clock) - and yes, it really takes one hour to reach each destination.

The Supernatantti staff wishes you a merry Vappu, and would like to remind you that 
no, swimming is not a good idea, despite how intoxicated you might be.
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Tähän ei keksitty mitään. :D Ei kiinnosta.

Nauttikaa kuvasta. - Arne.

Ran out of ideas here. :D We don’t care.

Enjoy the picture. - Arne

Kuva: Googlen kuvahaku.
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OLuT:n olutilta 22.4.2009

Hienoinen pääkipu on jo tätä kirjoittaessa laantumaan päin.
OluT:n olutillassa eilen oli varsin laadukkaita oluita:

    1. Pivovar Rohozec - Rohozec Skalák Svetlý Lezák 5,3 %
    2. Brauerei Aying - Ayinger Bräu-Weisse 5,1 %
    3. Nørrebro Bryghus -  6,5 %

Kolmesta vähintään 0,5 litran pullosta suoritettiin järjestäjille 12 euron maksu. 
Oluita maisteltiin järjestyksessä pari desiä kutakin, eikä hyvää tavaraa syljetty 
pois. Välillä mutustettiin vehnäleipää, huuhdottiin suuta ja olutlasia vedellä ja 
vaihdettiin arvioita. Alkoholin vaikutus alkoi tuntua sopivasti viimeisen pullon 
kohdalla. Jämät nautittiin lopuksi omaan tahtiin. Paikalla oli 2 biokemistiä ja
6 biologia, joista suurin osa kuului biologien olutkerhoon. Meininki oli leppoisa 
ja ihmiset sattuneesta syystäkin mukavia. Oli mielenkiintoista vaihtaa oluttietoa 
ja ajatuksia. Velkopopovický Kozel Dark osoittautui monen harrastajan “portti-
aineeksi” mitä erilaisimpien oluiden maailmaan. Toivottavasti syksyllä useampi 
biokemisti lähettää ilmoittautumissähköpostin ja tulee mukaan!

Tämän verran muistan vielä eilisestä:

Rohozec - Tsekkiläinen vaalea lager, jota voisi kuvitella 
juovansa janoonkin.

Ulkonäkö vastasi täysin suomalaisia perusoluita, joskin
väri oli hieman voimakkaampi. Haju: malt-agar.
Hieman eltaantunut maltainen maku oli tämän oluen
tunnuspiirre. Hyvin balanssissa, ei liian vetinen, eikä kovin 
katkera. Perushyvä olut, josta saisi mukavaa vaihtelua, 
mutta joka unohtunee kuitenkin pian.
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Ayinger - Paksumpi saksalainen vehnäolut.

Paksuusvaikutelma johtunee osin runsaasta kuohu-
misesta. Vehnäoluet käytetään pintahiivalla, mistä 
johtuu sameus, hiiva pullon pohjalla ja hedelmäinen 
maku. Muista vehnäoluista esim. Hoegaarden on 
tähän nähden selkeästi kevyempää ja ohuempaa. 
Hyvä kesäinen juoma silloin tällöin nautittavaksi, 
kenties ruuankin kanssa.

 - Olli Niemitalo
Kuvat © Alko, 2009

Nørrebro - Raikkaampi indian pale ale.

Illan humala-aromikuningas, jota syystäkin maist-
ettiin viimeisenä. Punertava, rapean kirkas olut. Haju 
toi mieleen kaupan pesuaineosaston, eikä haittaisi vai-
kka oma kämppä haisisi tälle, tuoreelle ja raikkaalle.
Suussa elämys vain voimistui, mutta yllättäen 
Nørrebro olikin, humaloinnin runsaudesta
huolimatta, Indian pale aleihin varauksella
suhtautuvallehelppoa juotavaa. Oluttyypistä pitävä
jäänee kaipaamaan tyypillisempää kasvis-
uutemaista kitkeryyttä. Tätä voisin maistella toistekin.
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Siivoa lääkekaappi - Säästä ympäristöä!
Christel Monni-Raasakka, Kastellin apteekki

Pahimmat talvituiskut ovat kohta ohi ja aurinko alkaa pilkistää pilviverhon
takaa. Lisääntynyt valo herättää tarpeen puhdistaa koti tavallista perusteellisem-
min. Kodin lääkekaappiin asti auringonvalo ei kuitenkaan yllä, ellemme auta 
sitä raottamalla lääkekaapin ovea. 

Lääkekaapin suursiivous kannattaa tehdä säännöllisesti, vaikkapa kevätsiivouk-
sen yhteydessä. Läakekaapissa on turha säilyttää vanhentuneita tai tarpeetto-
miksi käyneitä lääkkeitä. Myös mummolta viime vuosisadalla perityt rohdot 
joutavat jo pois. 

Pakkausmerkinnöistä selviää, onko tuote vielä käyttökelpoinen vai tuleeko se 
hävittää. Lääkevalmiste pysyy käyttökelpoisena edellyttäen, että lääkettä on 
säilytetty ohjeen mukaan  mieluimmin alkuperäispakkauksessaan.  

Säilytyslämpötila

Yleensä lääkkeet säilytetään huoneenlämmössä (15-25 astetta), kuivassa ja 
valolta suojassa. Tarkista aina pakkauksesta minkälainen merkintä siinä on
säilytyslämpötilasta. Mikäli lääke vaatii viileän (8-15 astetta) säilytyksen tai 
säilytyksen jääkaapissa (2-8 astetta) siitä on maininta. Ellei ole, älä laita sitä 
jääkaappiin, vaikka mieli tekisikin, koska lääke saattaa mennä siellä pilalle. 

Lääkekaapin siivouksen yhteydessä kannattaa käydä jääkaapillakin, jotta sinap-
pituubien joukossa olevat voidetuubit tulee poistettua asianomaisesti.

Jos et tiedä missä osassa jääkappia on mikäkin lämpötila, niin nyrkkisääntö 
on, että jääkaapin ovessa on viileät olosuhteet, hyllyjen takaosassa vastaavasti 
kylmät. Tarkempaa tietoa kaipaavalle edullinen lämpömittari kertoo totuuden.

Kestoaika

Lääkkeillä on yleensä usean vuoden kestoaika, vaikka pakkaus avataankin. 
Tabletit, yskänlääkkeet ja monet voiteetkin säilyvät jopa 5 vuotta. Silmätipat 
ja eräät nuhasumutteet säilyvät avaamisen jälkeen vain rajoitetun ajan, joka
ilmenee pakkauksen kyljestä.

Pakkauksessa oleva merkintä "Käyt. ennen" tarkoittaa, että kyseistä lääkettä 
tulee käyttää ennen kuin ko. kohdassa mainittu kuukausi alkaa. "Käyt viim." 
tarkoittaa, että lääke on käyttökelpoista vielä ko. kohdassa mainitun kuukauden 
loppuun asti. Kuukaudet numeroidaan 01-12, joten käyt. ennen 03 2010 tarkoit-
taa, että kyseistä lääkettä voidaan käyttää turvallisesti helmikuun 2010 loppuun 
asti. Vastaavasti käyt. viim. 03 2010 tarkoittaa että lääkettä voidaan käyttää 
maaliskuun 2010 loppuun asti.

Jos merkintöjen suhteen on epäselvyyttä, me täällä Kastellin Apteekissa
autamme!
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Älä käytä perintölääkkeitä

Älä koskaan käytä muilta saamiasi reseptilääkkeitä. Ne ovat henkilökohtaisia ja 
lääkäri arvioi mikä lääke tai lääkeyhdistelmä on kullekin henkilölle sopiva. Se 
mikä passaa naapurille tai mitä mummo käytti aikoinaan, ei välttämättä olekaan 
itselle sopiva.

Älä myöskään koskaan käytä vanhentuneita lääkkeitä. Totta on, että oikein säi-
lytettynä ei lääke mene pilalle juuri sinä päivänä kun käyttöaika loppuu, mutta 
mikäli käyttöajan päättymisen jälkeen käytetystä lääkkeestä tulee haittavaiku-
tuksia, ei niitä mikään vakuutus korvaa.

Tämä koskee myös silmätippapulloja, jotka ovat käyttökelpoisia kuukauden 
avaamisesta. Vaikka tuntuu ikävältä tuoda hävitettäväksi vajaita pulloja, niin 
se on kuitenkin perusteltua. Silmätippapulloon on jo kuukaudessa päässyt sen 
verran monta pöpöä, että lääkkeen puhtaus ei enää ole entisellään. Merkitse 
siis pullon kylkeen päivämäärä milloin otit pullon käyttöön. Silloin tiedon ei 
tarvitse olla muistin varassa.

Vanhentuneet lääkkeet

Voit tuoda vanhentuneet tai muuten tarpeettomaksi käyneet lääkkeet meille 
hävitettäväksi. Toimitamme ne ongelmajätelaitokselle. Palvelu on apteekin 
asiakkaille maksutonta.

Lääkkeitä ei saa hävittää roskien mukana eikä myöskään laittamalla viemäriin.
Haluammehan säästää ympäristömme puhtaana ja vapaana lääkejäämistä!
Voit tuoda meille lääkejätteet alkuperäispakkauksissaan. Pahvikotelot ja tarrat 
voit toki poistaa ja hävittää tavallisen paperin mukana. 

On tärkeää, että lääkejätteiden joukossa ei ole sinne kuulumatonta jätettä. 
Muista siis pakata seuraavat eritystuotteet omiin pusseihin: joditabletit ja
jodia sisältävät desinfektioliuokset, elohopeakuumemittarit, mahdolliset lääke-
aerosolit ja insuliiniruiskut/-neulat. Mainitsethan apteekissa, että nämä erilliset 
pussit sisältävät erityistuotteita. 

Elohopeakuumemittareita ei enää muutamaan vuoteen ole ollut myynnissä, jo-
ten mittari ei välttämättä ole ongelmajätettä. Mittarissa saattaa lukea, että se on 
elohopeaton. Jos kuitenkin olet epävarma tai kaapista löytyy 20 vuotta vanha 
epäkelpo mittari, niin se on hyvä tuoda meille hävitettäväksi.

Nämä eivät kuulu lääkejätteisiin

Paristot ja lasijäte sekä kemikaalijätteet, kuten liuottimet, hapot ja tuholais-
myrkyt eivät kuulu apteekkiin. Huolehdithan, että nämäkin tulee vietyä oikeisiin 
keräyspisteisiin, jotta varmistamme terveen ympäristön tuleville sukupolville!

Ystävällisin terveisin

Christel Monni-Raasakka, apteekkari
Kastellin apteekki




