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Päätoimittajan rapinat

Vaikuttaisi olevan taas se aika vuodesta, kun uudet fuksit - tai  
kemiallisten ainejärjestöjen parissa pHuksit - kerääntyvät sankoin  
joukoin ihmettelemään yliopistomaailman ihanuutta. Supernatantin  
toimituskunnan puolesta pääsen päätoimittajan ohessa toivottamaan  
tuoreet fuksit tervetulleeksi biokemian pariin, toivomme että  
viihdytte biotieteiden maailmassa, niin mekin olemme jo useita vuosia 
tehneet!

Onnittelut myös uusille fukseille siitä, että olette valinneet ehkä  
maailman hienoimman opiskelualan. Mikään muu ala ei nimittäin sovi  
paremmaksi pohjakoulutukseksi mikäli lapsuuden urahaave on
ollut hullu tiedemies. Tämähän itseasiassa on nimenomaan se syy
miksi allekirjoittanutkin alalle päätyi. Koulutustahan yliopistolta saa,  
mutta hulluiksi synnytään, eli toivottavasti teissäkin on hivenen  
ainesta jo valmiiksi. Ja tiedoksi myös niille jotka eivät ole  
tuijottaneet puolta lapsuuttaan scifileffoja, niin kyllä sillä  
biokemialla tekee myös paljon muutakin mielenkiintoista - pohjia on  
erikoistua vaikka mihin.

Päätoimittaja toivottaa tämän Supernatantti-lehden pHuksi editionin  

Toni
päätoimittaja

muodossa hyvää kesää ja mielenkiintoista syksyä 
kaikille uusille  fukseille, ja palataanpas asiaan 
syksymmällä!
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Aurinkoista kesää uudet fil. yo:t! Biokemian opiskelijat toivottavat teidät 
lämpimästi tervetulleeksi laitokselle.

Tätä vakiintunutta Supernatantin palstaa rustailee hallituksen puheen-
johtaja: ylistää hallitusta, houkuttelee jäseniä menoihin, enimmäkseen 
puhuu joutavia.

Haluan kuitenkin erityisesti korostaa teille Histonia: yhtä painavaa syytä 
siihen, että biokemian opiskelijat ovat perinteisesti hyvin yhteisöllistä 
sakkia yli vuosikurssirajojen. Olemme pieni kilta suhteellisen vähäisellä 
opiskelijoiden aloitusmäärällä. Pienen pitääkin olla vähän pippurinen. 
Myös yhteistyö on suosikkisanamme ja toteutamme sitä ajan sallimissa 
rajoissa.

Teitä on ensimmäisenä päivänä ottamassa vastaan kolme orientoitunutta 
pienryhmäohjaajaa, jotka syksyn kuluessa johdattavat teidät yliopisto-
maailmaan ja siihen, mitä biokemia on. Kun eihän “se on elämän kemiaa” 
avaa asiaa yhtään. Paremmin alaan päässee tutustumaan työesimerkkien 
ja opintopisteiden karttumisenkin kautta.

PJ:n porinat

Hallitus vastaa ilomielin, jos jokin opiske-
lussa, Oulussa tai yliopiston yhdistyksissä 
jää epäselväksi. Sähköpostia vaan tule-
maan tai kysymyksiä plakkariin pien-
ryhmäohjaajille. Häiriköinnin voi aloittaa 
vaikka heti.

Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole.
Ja tyhmiä vastaajia ei meiltä tietenkään 
löydy. =)

Susanna



Perinnölliset sairaudet, autoimmuunitaudit, välilevyn rappeutuminen, Parkin-
sonin tauti. Esimerkiksi näillä hatusta heitetyillä asioilla on kaikilla kytkös 
biokemiaan. Perinnölliset sairaudet liittyvät tietysti geeneihin, autoimmuuni-
taudit immunologiaan, välilevyn rappeutuminen esimerkiksi tyypin IX kolla-
geenin geenin mutaatioon ja Parkinsonin tauti proteiinien aggregoitumiseen 
ja dopaminergisten hermosolujen tuhoon. Biokemia on paljon muutakin ja 
todennäköisesti kuulet lisää esimerkkejä työpaikoista ja työnkuvasta syksyn
aikana. Jos lukiossa on vielä olemassa biologian geeni-kurssi, kävit sen, ja vielä
tykkäsitkin siitä, olet ihan oikeassa paikassa.

“Minua kiinnostaa auttaa enemmän ihmisiä.”
Oletko kiinnostunut lääketieteestä, siis tieteenä? Se on biokemiaa. Osa meistä 
liukeneekin tutkimaan ihmiselimistön pieniä ihmeellisyyksiä ja esim. etsimään 
keinoja erilaisten sairauksien parantamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Tiede 
ei kehity ilman perustutkimusta. Erittäin karkeasti jaoteltuna meidän opiskeli-
joiden kiinnostus saattaa parin vuoden opiskelun jälkeen jakautua biologiseen tai 
kemialliseen biokemiaan; tai soluihin tai proteiineihin. Solu- ja molekyylibiolo-
gia ja proteiinikemia ovatkin laitoksemme tarjoamat maisterisuunnat. Edelleen 
mahdollisuuksia on Suomessa neurobiokemiasta farmakologiseen kehittelyyn 
tai biotekniikasta bioprosesseihin. Jos vaikkapa kantasolut tuntuvat mielenki-
intoisilta, voit järjestellä opintojasi ja työpaikkojen hakua siihen suuntaan. Ou-
lustakin löytyy jo monenmoista kiinnostavaa tutkimusaihetta.

“Tutkija kyyhöttää pimeässä huoneessa yksin päivät pitkät.”
Tämä jo vanhentunutkin cliché on ihan höpöä juttua. Nykymaailmassa biokemis-
tin hommassa ei pärjää kommunikoimatta lähelle ja kauas. Usein ryhmä tekee 
yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, useimmiten ympäri maailmaa. Uudella tie-
dollahan ei ole mitään arvoa, ellei sitä osaa jakaa. Sitä paitsi kaikki biokemistit 
eivät suinkaan ole tutkijoita, vaikka se onkin ilmeisin reitti. Voit alkaa myös 
myyntitykiksi, opettajaksi tai vaikka tiedetoimittajaksi mahdollisten lisäopin-
tojen avulla. Biokemisti löytyy monen erilaisen työnimikkeen takaa. Siksi 
“biokemistiä” tapaa harvoin töissä, ja siksi on vaikea selittää, mitä biokemisti 
valmistuessaan tekee.

Mitä hemmettiä on biokemia?
Susanna Teppo
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Mistä on pienet biokemistit tehty?
Kandidaatin tutkinnon (BSc) eli kolmen ensimmäisen vuoden ajan biokemian 
kursseihin on sujuvasti integroitu laboratorioharjoituksia. Tärkeiden perusteiden 
jälkeen päästään kokeilemaan laitteita ja tekniikoita, joita oikeasti käytetään 
tutkimuksessa. Ulkomaisissa yliopistoissa ollaankin hämmästyneitä laitok-
seltamme valmistuneiden biokemistien korkeista taidoista. Jo kolmen vuoden 
opinnoilla opitaan sellaisia taitoja, jotka ovat vaatimuksina kansainvälisiinkin 
työpaikkoihin. Laitos pyrkii pitämään opetuksensa ajan tasalla ja kouluttamaan 
alan parhaimmistoa. Biokemian osaamista tarvitaan nykyään ja tulevaisuudessa 
varmasti yllättävissäkin työpaikoissa ja -aloissa.

Keitä te ootte te biokemian laitoksen väki kun en mä tunne teitä?
Laitoksemme on hyvin kansainvälinen. Eri kansalaisuuksien lukumäärä on 
noussut jo yli kahteenkymmeneen. Lukua saattaa edelleen kasvattaa kansa-
invälisessä maisteriohjelmassa elokuussa aloittavat opiskelijat, jotka tulevat 
keskenään eri maista. Kansainvälisyys ei näy ainoastaan yläkerrassa vaan ran-
tautuu hyvin myös opiskelijoiden enimmäkseen miehittämään ensimmäiseen 
kerrokseen. Halutessasi täällä on siis mahdollisuuksia kielitaidonkin kehit-
tämiseen. Englannin sanotaan olevan tieteen kieli ja tulet törmäämään siihen 
heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Se on kuitenkin vain työväline. Vaikkei 
sen suoltaminen onnistuisi vielä ollenkaan sujuvasti, ei tarvitse hätääntyä, sillä 
täällä kyllä ymmärretään pienemmästäkin vihjauksesta ja lauseiden osista. Osa 
vieraskielisestä henkilökunnasta hallitsee myös jonkin verran suomea.

Ammattini?
Yliopistosta ei yleensä saa varsinaista ammattia. Siihen tarkoitukseen on ole-
massa ammatti- ja ammattikorkeakoulu. Yliopistosta valmistuva saa sen sijaan 
tutkinnon. Kuitenkin voi joskus tuntua turhauttavalta opiskella alaa, jossa ei 
tunnu olevan selkeää työnkuvaa. Laitokselta saadulla tutkinnolla on kuitenkin 
mahdollisuus pyrkiä suuntautumaan omanlaiseensa työhön. Uraansa ei tarvitse 
määrätä heti kerralla 40 vuodeksi: tutkinto antaa joustomahdollisuutta. Nykyis-
en systeemin mukaisesti jo kandintyön jälkeen maailma on avoin jatkosuun-
nitelmille. Suurin osa jatkanee laitoksen omilla epäilemättä parhaimmistoon 
kuuluvilla maisterilinjoilla, ja etsii gradutyöpaikan mielenkiinnon kohteensa 
mukaan. Erilaisia maisteriohjelmia löytyy Suomen eri kaupunkien lisäksi myös 
ulkomailta, vaikkapa naapuristamme Ruotsista, jonne meitä jo yritettiin viime 
keväisellä excursiollamme houkutella. 
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Ulkomaillekin ehtii tietysti hyvin myös varsinaisen valmistumisen jälkeen. 
Biokemistejä työskentelee yliopiston tutkimusryhmien lisäksi myös yrityksissä.  
Akateeminen ura on hyvä vaihtoehto, mutta ei siis ainoa.

Opinnot?
Opinnot alkavat perusteista, jotta myöhemmin olisi riittävä pohja kasata päälle 
uutta tietoa, päätellä asioita ja tehdä tietoa itse. Myös kemia kuuluu biokemian 
pohjatietoon. Biokemia ei kuitenkaan ole kemiaa, vaikka ensimmäisenä vuo-
tena sitä tuntuukin olevan paljon. Älä siis turhaan ahdistu. Kun pohjatiedot ovat 
riittävät, voidaan opinnoissa mennä tarkempiin yksityiskohtiin ja laajempiin 
kokonaisuuksiin. Jos kemia kiinnostaa, sitä voi hyvin mielin opiskella enem-
mänkin ja halutessaan suuntautua sen mukaan tulevaisuudessa.

Lisää tietoa
Ohjaus- ja työelämäpalveluista saat ajan varaamalla tietoa biokemistin työl-
listymismahdollisuuksista ja palkkauksesta. Tietoa erityisesti opinnoista 
saat amanuenssilta. Näistä ja paljon muustakin voit tietysti kysellä pienryh-
mäohjaajilta ja hallituksen väeltä. Tule ihmeessä myös syksyllä järjestettävään 
työelämäiltapäivään.

      Tarkkaa hommaa...

          ... mutta mikäpä
              ei olisi?
                                :)
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Pienryhmäohjaajat 2009
Uu lalaa!

Nimeni on Jarkko Laitalainen ja olen yksi biokemian kolmesta pienryhmän-
ohjaajasta. Syksyllä alkaa toinen vuoteni biokemialla, joten fuksivuoden huolet 
ja murheet ovat tuoreena mielessä (niitä ei montaa vuoteen mahtunut). Kotoosin 
oon pohojammaan pienestä pitäjästä nimeltä Vähäkyrö ja sen tuutta vuoren
aikana kyllä kuulemahan. Nykyisin asustelen Kaijonharjun Kalervontiellä.

Pieni luonnekuvaus on aina paikallaan. Sosiaalinen, musikaalinen, huumorinta-
juinen, kiltti, villi... koitan venyä moneen. Musiikki on erityisen lähellä sydäntä, 
sillä soitan kitaraa ja onhan meillä bändiki pohjammaalla. Liikuntaa harrastan 
omalla ajalla, mutta myös Histonin liikuntavuoroilla.

Pienryhmänohjauksessa tutustutan teidät yliopiston saloihin. Kampuksen 
ruokalat, kahvilat ja luentosalit löytyvät muutamien päivien jälkeen vaivatta. 
Käytännön opiskeluasiat käydään huolella läpi, että arki sujuu mutkatta. Myös 
pientä kurkistusta otetaan Histonin toimintaan ja samalla tutustutaan vanhemp-
iin biokemian opiskelijoihin.

Teiltä fukseilta odotan innostusta ja aktiivisuutta niin opiskelussa, kuin opiske-
lijoiden vapaa-ajan riennoissakin. Uusien kavereiden kanssa koetut tapahtumat 
antavat muistoja, jotka lämmittävät vielä vuosienkin päästä. Meno yliopistolla 
voi joskus olla kuin Tylypahkassa konsanaan, joten varaathan mukaan taikasau-
vasi ja fletkumatosi!

- Jarkko

Innolla odotan mitä tuleva vuosi
tuo tullessaan, joten syksyllä
tavataan!
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Moi,

Olen Anna Laitakari ja tulen toimimaan pienryhmäohjaajana kolmas-
osalle teistä. Aloitan syksyllä toisen vuoden biokemialla ja kolmannen
Oulussa. Tällä hetkellä asun, opiskelen, työskentelen ja harrastan
Linnanmaalla, mutta saattaa minut toisinaan bongata muualtakin
Oulusta. Ennen Oulua olen asustellut Keski-Suomessa ja Lapissa, sekä 
kaupungeissa että peräkylissä. Pienryhmäohjailun lisäksi toimitan myös 
varaministerin virkaa Histonin hallituksessa.

Pienryhmäohjauksessa perehdytän teidät yliopiston ja Histonin tapoihin 
ja käytäntöihin. Itselleni ohjaus oli erittäin positiivinen kokemus; Ilman 
sitä olisin näyttänyt eksyneeltä viikkokausia vain yhden päivän sijaan. 
Omasta pienryhmästä jää usein myös pitkäaikaisia opiskelukavereita,
joten ottakaa utelias ja optimistinen asenne mukaanne. Pienryhmän kautta 
pääsette lisäksi luontevasti tutustumaan vanhempiinkin opiskelijoihin, eli 
meihin pienryhmäohjaajiinne.

Olen paikalla heti ensimmäisenä päivänänne auttamassa teitä alkuun,
joten turhan jännityksen voi suosiolla jättää kotiin!

Aurinkoista loppukesää, syksyllä nähdään!
 
- Anna 
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Moi sinne! Olen Toni, ja olen virallisesti toisen vuoden biokemian  
opiskelija, joskin hieman kauemmin jo yliopistolla pyörinytkin.
Samalla toimin Histoni ry:n hallitushommissa sekä liikunta-
ministerinä, jossa yhteydessä muutkin kuin meikäläisen pien-
ryhmäläiset tulevat saamaan postia minulta. Meikäläisen käsialaa on
myös tämän lehtisen pääkirjoitus, josta voinee päätellä että olen
mukana siinä porukassa, jonka tämänkin tuotoksen on laatinut - hienosta 
tittelistä ei toki kannata hämääntyä.

Mikäli olet saanut tämän lehtisen kouraasi, niin on olemassa noin 33% 
riski että me tulemme tapaamaan useamminkin, eli tämä siis mikäli satut 
ohjattavaan ryhmääni. Tavoitteenani yhtenä pienryhmäohjaajista on 
saada uudet opiskelijat tuntemaan olonsa jos ei välittömästi muka-
vaksi yliopistolla, niin ainakin helpottaa laitokselle kotiutumista.

Tässä roolissa, ja ehkä vähän muuloinkin, lupaan yrittää parhaani 
mukaan olla rento ja helposti lähestyttävä
kaikenlaisissa vähänkään opintoihin liittyvissä kysymyksissä. 
Samalla saatan koettaa markkinoida teille kaikenlaista, aina täysin alaan 
liittymättömistä sivuaineista opiskelijajärjestötoimintaan asti, joten
kannattaa olla hivenen kriittinen meikäläisen juttuja kohtaan. Mutta 
eiköhän tässä toimeen tulla, nähdäänpä siis syksyllä!

- Toni
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Varapienryhmäohjaajana minun tehtäväni on odotella vaihtopenkillä, 
sillä välin kun varsinaiset pienryhmänohjaajat hoitavat kaiken oikean 
ohjaamisen. Jos joku heistä estyy täyttämästä työtehtäväänsä, on 
minun vuoro astua remmiin ja hoitaa homma kotiin.  
    
Jos jotain biografian poikasta pitää tähän oksentaa niin nimi on 
Heikki Hartikka, vuosimallia 1987, kolmannen vuoden biokemisti ja 
ellen nyt aivan väärin laske, niin tämä on kolmas esittelyni tässä paha-
maineisessa kiltalehdessä (vielä yksi lisää ja saan yhden kaupan-
päälliseksi). Paikallinen miljöö on uppoutunut minuun jo niin 
syvästi vuosien varrella, että voin kerskua tuntevani Oulun 
kaupungin kuin omat taskuni; lukuunottamatta ehkä linja-
autoliikennettä, joka saa osakseen suunnattoman halveksuntani.

Supervoimiini kuuluu alhainen verenpaine, pullistunut oikeanpuoleinen 
aivopuolisko ja impulsiivinen käytös alkoholin vaikutuksen alaisena. 
Luonteelleni on myös ominaista käyttäytyä vainoharhaisesti ja yrittää 
ymmärtää maailmankaikkeutta hieman paremmin joka päivä.

- Heikki
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Minne ensimmäisenä aamuna...?

Löydät helposti
perille biokemian laitoksen läheisyydessä sijaitsevaan luentosaliin BK130: jos
tulet yliopistolle Yliopistokadun puolelta (bussipysäkki, parkkipaikka, pyöräparkki),
tulet vain sisään ovesta 2T ja jatkat suoraan vihreiden naulakoiden takaa, kunnes käytävä 
loppuu. Luokka on käytävän päässä vasemmalla. Käytävän päässä oikealla sijaitsee 
Histonin kiltahuone "koppi", jonne saa tulla tutustumaan vaikka heti aamuvarhaisella. 
Perille pääset helposti myös yliopiston toista puolta J-oven kautta.
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Niin kovasti kuin tiede yrittääkin pysyä puoluettomanan ja objektiivisena, ihmiset, jotka
työskenetelevät tieteen parissa, eivät siihen aina pysty. Biokemistitkään eivät eroa 
tässä asiassa mistään muusta akateemisesta alalahkosta, vaan hekin riitelevät toistensa
kanssa siitä kuka saa ensimmäisena julkaistua artikkelinsa suositusta tutkimus-
kohteesta tai siitä kenen nimiin jokin suuri proteiinilöytö loppujen lopuksi päätyy.
Kaikkien jalojen tarkoitusperien alta paljastuu kuitenkin se ruma tosiasia,  että biokemia 
ja koko akateeminen maailma muistuttaa hyvin paljon saippuaoopperaa, jossa kateus, 
petos ja yllättävät käänteet näyttäytyvät juuri ennen mainostaukoa. Tosin tällä kertaa 
sinä oletkin yksi näyttelijöistä. Aika siis lukea vuorosanat ja laitaa puuteria naamaan. 
Valot, kamera, käy!

Yliopistojemme joutuessa mukaan yritysmaailmaan muutuvan yliopistolakien astuessa 
voimaan, voimme vain arvailla kuinka paljon enemmän joudumme tekemään rahoit-
tajien sanelemaa tutkimusta. Tämän seurauksena tutkiva tiede voi jäädä taka-alalle ja 
oikeasti mielenkiintoiset aiheet joudutaan hautaamaan.  Toisaalta voimme nähdä tämän 
myös mahdollisuuten saada enemmän rahoitusta projekteille, jotka muuten olisivat liian 
suuria toteutettavaksi. Elämme mielenkiitoisia aikoja, ystävät hyvät. No, ehkä emme 
niin mielenkiintoisia kuin viisikymmentä vuotta sitten, mutta näin lyhyellä aikavälillä 
tarkasteltuna hyvinkin mielenkiintoisia. On silti pysyttävä optimistisina kunnes meillä 
on taas varaa olla jälkiviisaita.

Tulevina biotieteiden harjoittajina, biokemian opiskelijoiden tulee osata puolustaa
tieteellistä näkemystään sekä omille kollegoilleen että fanaattisille fundamentalisteille 
ja kreationisteille. Näistä jälkimmäisenä mainitut voivat olla erittäin vakuuttuneita 
omasta kannastaan, eikä heitä kiinnosta muiden ”pakanalliset teoriat” elleivät ne satu 
olemaan samat kuin heillä. Toiset tiedeihmiset uskovat (yleensä) kun istutaan samaan 
seminaaripöytään vertailemaan koetuloksia ja puhumaan asiat selviksi, mutta kun vasta-
puoli vetoaa raamattuun ja hatusta temmattuihin teorioihin, joilla ei ole minkäänlaista 
loogista tai tieteellistä perustaa, niin voi kokeneemmaltakin tiedemieheltä hyvin nope-
asti loppua järkevä sanottava.

Biokemiaa pinnan alta

Uskonnot ovat vaikuttaneet 
kansan todellisuudentajuun 
kautta ihmiskunnan histo-
rian.

Toistaiseksi ei ole yhtä ja 
oikeaa tapaa väitellä fanaat-
tisen kreationistin kanssa, 
mutta useita huonoja tapoja 
on yllinkyllin.
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Esimerkki yksi: Paikallinen zealotti sanoo jotain niin järjetönät, että päätät lopettaa
keskustelun siihen paikkaan ja lähteä pois. Tämä jättää vastapuolelle ymmärryksen,
että hän on todistanut olevansa oikeassa alkaen tuulettamaan voittoisana ja entistä 
varmempana omasta kannastaan. 

Esimerkki kaksi: Tulet päästäneeksi sammakoita suustasi niin paljon, että vastapuoli
takertuu huonoon kielenkäyttöösi ja jättää muuten valiidit päätelmäsi kokonaan
huomioimatta. Tästä seuraa usein amerikkalaistyylinen, molemminpuolinen musta-
maalaus ja loanheitto, joka ei hyödytä ketään. 

Esimerkki kolme: Pystyt kumoamaan jokaisen vastapuolen teorian ja päätelmän 
sillä välin kun omat argumenttisi ovat täysin murtamattomia. Hämmentynyt ja pelo-
kas kreationisti ymäärtää, että olet liian kova pala, joten hän perääntyy pystymättä
kuitenkaan myöntämään tappiotaan. Seuraavana päivänä saamme lukea hänen
blogistaan kuinka tyhmiä kaikki naturalistit ovat, kuinka Darwin on kereettiläinen
simpanssi ja kuinka koko maailman pitäisi ymmärtää  itsestäänselviä asioita, jotka
ovat peräisin useaan kertaan käännetystä, ikivanhasta satukirjasta. ”Herra siunaa” ja 
”Jeesus pelastaa”  toistetaan moneen kertaan, joskus huutomerkillä tai ilman. 

Biokemian kerrotaan olevan tulevaisuuden ala ja sen merkitystä seuraavina vuosi-
kymmeninä ei tule vähätellä. Kun sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ennakkoluulot
alkavat antamaan periksi, pystymme viemään geneettistä muuntelua monta kertaa
pidemmälle. Ihmisestä tulee ensimmäinen laji maapallolla, joka pystyy suunnit-
telemaan oman evoluutionsa yhden emäksen tarkkuudella. Tämä tuo suurta vastuuta
ennen kaikkea niille jotka ovat mukana luomassa näitä menetelmiä ja varmistamassa, 
että kansa ei käytä niitä väärin. 

Obama on sallinut kantasolutukimuksen rahoittamisen yhdysvalloissa.
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Jossain ajassa tullaan varmaan puhumaan ns. biokuplasta niin kuin aikaisemmin
puhuttiin IT-kuplasta. Ero tässä uudessa ilmiössä vanhaan IT-kuplaan nähden on se, 
että aikaisemmin (ja miksei vieläkin) kuka tahansa saattoi luoda oman ohjelmiston
kotikellarin vanhalla tietokoneella. Tarvitsi vain olla idea ja tietää perusteet
ohjelmointikielestä. Biokeksinnöt tulevat eroamaan tästä siinä, että kaikkea työtä ei 
enää voi tehdä yhdellä koneella, jonka hinta saattaa vasta kahden kuukauden ansio-
itasi. Biotutkimuksiin vaaditaan useita tolkuttoman hintaisia laitteita, joihin vain muu-
tamalla porvarilla tällä planeetalla saattaa olla varaa. Lisäksi enään ei tulla pärjäämään 
pelkällä ”HTML for dummies” -oppaalla, sillä tarvittavan tiedon määrä on monta kertaa
laajempi kuin mitä ohjelmoinnissa tarvitaan (kaikella kunnioituksella paikallisia
tietojenkäsittelijöitä kohtaan). Jos siis haluat olla mukana kehittämässä biokemiallista 
vallankumousta, suosittelen siis että jaksat opiskella tulevina vuosina.

Millaisen roolin tahdot saada tässä biokemian saippuaoopperassa? Pystytkö käyt-
tämään kolleegoitasi ponnahduslautana omalle urallesi, käräytätkö kaverisi tulosten 
vääristelystä vai murhaatko pomosi koska hän käytti työpanostasi häikäilemättömästi
hyväkseen eikä antanut sinulle tarpeeksi kunniaa artikkelissaan. Muista kuitenkin, 
että minkä tahansa kohtauksen saatkin eteesi, sinä ole se joka päättät omasta rooli-
suorituksestasi.

Taivaita kiroten

- Heikki H




