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Päätoimittajan rapinat
Hejssan alla!

Kovasti on taas edetty asioissa sitten lukuvuoden alun, ja hiljalleen on saatu mm. uudet tulevat biokemistit sisäänajettua 
opiskelutoimintaan! Mukava nähdä että vaihteeksi kyseessä on vähän aktiivisempi vuosikerta, joka on innolla lähtenyt 
vaalimaan harrastusta tuleville sukupolville asti. Aktiivisuudesta kertoo myös se, että tässä Supernatantin numerossa 
esittäytyy ainakin kymmenkunta kappaletta uusia pHuksimuksia, joka on suurin määrä vuosiin. pHuksien lisäksi tässä 
numerossa esillä onpi myös muita mielenkiintoisia teemoja, kuten suun kipureseptorien molekyylitökkimistä chileillä, 
sekä magneettiteemaista kaukomatkailua. Ja yleisen kansanterveyden puolesta tähän numeroon apteekkariyhteytemme 
on poikinut mm. influenssa-aiheisen artikkelin, joten tiedätte mitä tehdä kun alkaa saparoa pukkaamaan selän puolelle -
kirjoitushetkellä Pohjois-Suomessa on jo tuhansia sikainfluenssatartuntoja ja lehdet täynnä kauhutarinoita aiheesta!

Muista Histonin kuulumisista taas, liikuntaministerinä ylpeänä voin todeta, että Histoni on ottanut jälleen uuden
liikuntakulttuurisen edistysaskeleen ja siirtynyt muiden ruhjomisessa modernin teknologian pariin. Fuksityttöjen
innoissaan järkkäämässä paintball-tapahtumassa kävi ilmi, että nykyaikaisin välinein mustelmien aiheuttaminen
onnistuu kymmenien metrien päästä ja lähes ponnistuksetta, kun värikuulat viuhuivat halki kiiminkiläisen pusikon ja
runnoivat biokemistien lisäksi myös mm. lääketieteellisen tekniikan opiskelijoita. Enää siis ei tarvi turvautua
perinteisiin välineisiin kuten sählypalloon tai jalkapallonappuloihin, mikäli on murjoa mieli. Väistyvän liikunta-
ministerin pallilta viimeisenä toiveenani esitänkin, että värikuula-aseet otetaan myös osaksi perinteistä opiskelijat vas-
taan henkilökunta -futismatsia!

PJ:n porinat

Täytyy se varmaan myöntää, että olen parin vuoden aikana ehtinyt hieman ihastua. Siis Histoniin. Olkoot
vaikka pohojalaasen luonnetta, mutta kaikkea minulle rakasta täytyy myös puolustaa henkeen ja vereen. Mollaa siis 
biokemistejä, niin saat ainakin kärkkään puolustuspuheen päällesi, ellet ihan mustalle listalle joudu. 

Notta koitetaanpa laittaa Histoni toimimaan hyvin. Hallitus laittoi nimikkeensä uusiksi, jotta tehtävät
olisivat ajanmukaiset, tai edes jotain sinne päin. Toimivuus edellyttää hyvää yhteistyötä eli tietysti sinua, hyvä
opiskelutoveri! Hallituksen jäsenet valitaan syysyleiskokouksessa, joten ole paikalla myöhemmin lähettämäni
kutsun mukaisesti. Lainaten oman fuksivuoteni puheenjohtajaa: parhaat bileet ovat loppujen lopuksi aina 
keittiön puolella. Lisäksi mitä nyt jotain pientä biokemistin työstä luulen 
tietäväni, niin organisointikyvyn, yhteistyötaidon ja oma-aloitteisuuden
harjoittelemisesta tuskin on tulevaisuudessa haittaa! 

Ei välttämättä tarvita edes mitään järkyttävän isoa ponnistusta, 
että kiltamme olisi hyvinkin esimerkillinen. Histoni tarvitsee ja
ansaitsee edustusta. Meidän ei myöskään tarvitse aina tehdä, kuten 
muut tekevät. Tällä luonteella tulee toimia kuten biokemisti - ei siis
välttämättä kuten teekkari tai humanisti. Muiden kiltojen hyvien
esimerkkien lisäksi voisi siis kehittää omia toimintatapoja. Hallituskin 
ansaitsee virkistäytymistä ja kiitosta hyvin hoidetuista hommista - 
muistakaahan siis vaikka kahvitella ensi vuoden kokoustelujen aikana.

Ollaan yhdessä ylpeitä tiiviistä killastamme ja laitoksella
saamastamme hyvästä biokemistin tietotaidosta.

Susanna, puheenjohtaja

PJ ja muu hallitus kiittää ja kuittaa!

Ja vielä sokerina pohjalla, vuodenaikaan liittyen, kaamosmasennus puk-
kaa monilla päälle, joten vinkkinä vielä että syksyn pimeyden iskiessä 
pääkopan syövereihin, ei kannata käpertyä yksin nurkkaan, vaan pitää 
itseään lämpimänä, mieluiten hyvässä seurassa. Ulkoisesti tämä prosessi 
käy helpoiten lähmyillen, sisäisesti taas kuumia juomia ja jopa hivenen 
viinaksiakin nauttimalla - tai itseasiassa alkoholin kiihdyttäessä pinta-
verenkiertoa, se lämmittää myös ulkoisesti, ainakin sitä viereen käper-
tynyttä kaveria. Histoni toki kivasti edesauttaa taas pientä opiskelijaa, 
järkkäämällä parit häppeningit vielä vuoden lopuksi. Tärkein näistä on 
tietty päätoimittajan synttärijuhlat Friday the Thirsteenth -bändi-illan 
muodossa Hevimestassa, eikä tietty unohtaa kannata killan pikkujoulu-
jakaan. Ja mikäli perinteinen viikonloppuiltojen alkoholinhuuruinen 
illanvietto ei innosta, ainahan voi kutsua muita histoneita vaikkapa
iltapäiväkahville sunnutai-illan ratoksi!

 Pakanallista joulua odotellessa,

 Toni, päätoimittaja



4

Vuoden viimeinen suppi - now in A4 and TECHNICOLOR !!  ...

Asiaan: Histoni pyöräyttää tänä syksynä taas bändi-illan! Lavalle kapuaa jo vakkaribändiksi
muodostuneen Ääniportin lisäksi Oulun undergoundskenestä tuttu Chromatic Dark. Melodista
dödöä takova poppoo on hiljattain julkaissut kolmannen demonsa, joka on kuunneltavissa
yhtyeen MySpace -sivustolla. Iltaa tähdittää kahden edellisen lisäksi jo 80-luvulla perustettu
National Napalm Syndicate eli NNS - rässiä on siis luvassa! Histonin kolmas bändi-ilta kulkee kliseisen 
perjantai 13. päivän innoittamana nimellä Friday the Thirsteenth. 

Ei muuta. Oli hauskaa olla mediaministeri! Nauttikaa supista ja tulkaa mestaan pittaamaan marraskuussa!

- Arne Raasakka, mediaministeri

Mediaministeri kajauttaa!
Bändi-ilta - mitäs muutakaan?



5

Täytettä haalareihin!
Histonin uutuudet tulevat PIAN!

Muista Myös vanhat tuttavuudet...

Biohazard Merkki on tänä vuonna neonvihreä!

2,5 € 2,5 €

4 €
NED-merkki hohtaa pimeässä

ja fluoresoi UV-valossa!

Merkki Osittain käsityötä!

2,5 €Biohazard,hISTONIN LOGO JARAuTALUTKA.

Haalarimerkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta.

Pitkään on härnätty ja hypetetty...VIIMEINKIN SE TULEE!
Erotut joukosta,

etenkin jos haalarisi on
viininpunainen!



6

Hellöys kaikki, jotka tämän lehden olette käsiinne saaneet.

Olen Johanna Yli-Öyrä, 20-vuotias ja kotoisin Keminmaan peräkyliltä,
missä oli näemmä tarpeeksi tilaa sekoittaa päätään niin paljon, että päädyin 
opiskelemaan biokemiaa. Huhtikuun alusta asti olen asunut Oulun Etu-Lyötyssä
poikaystävän, parin kiinankellosammakkon ja niiden ruokaeläinten  kanssa. Kaikki
edellämainitut ovat yhtä helppohoitoisia. 

Sydäntäni lähellä ovat eräharrastukset kuten kalastus ja vaellus, kaksi mustaa
kissaa Keminmaan kotona, musiikki (vähän kaikki Infected Mushroomista ym. kone-
humpasta Rammsteiniin, Meshuggahiin ja Townsendin Deviniin) ja kirjallisuus,
mieluiten luen tietokirjoja tai fantasiaa. Reissaus, miittiminen ja intialaiset/thaimaalaiset 
ruuat ovat myös kivoja asioita.
 

Tämän vuoden pHukseja!

Harrastuksia on ollut soittimista eri urheilulajeihin. Olen soittanut 7-vuotiaasta asti pianoa, tosin nyttemmin on ollut 
pitempi tauko ja osa taidoista on unohtunut. Niitä nyt muistelen, kun itseäni hieman vanhempi sähköpiano muutti vasta 
luokseni mummolasta. Huilua olen soittanut ala-asteelta asti, mutta sen soittaminen on jäänyt. 

Yläasteen kävin musiikkipainotteisena. Musiikkia kuuntelen itsekseni hyvin kapeasti – fanitan pääasiassa Semmareita. 
Hyllystä löytyy myös italialaisia muusikkoja sekä yksi lempi artisteistani, Gregorian. Laihasta valikoimasta huolimatta 
olen suht kaikkiruokainen, kun joku muu pistää jotain puolestani pyörimään.

Pitkäaikaisin urheiluharrastukseni lienee Taekwon-Do. Olen harrastanut sitä nyt neljä vuotta. Musta vyö pitäisi kohta 
sieltä hakea, jos vain motivaatiota treenaamiseen riittää. Toinen pitempiaikaisista harrastuksistani on ratsastus, jota 
olen harrastanut noin 12-vuotiaasta asti (erinomainen laji, muuten). Uusimpiin harrastuksiini kuuluu itämainen tanssi,
johon olen totaalisesti hurahtanut. Muuten tykkäilen erilaisista peleistä sun muista lajeista. Joukkuepelit kirvoittavat aina
hymyn huulilleni.

Käsityöt kuuluvat elämääni. Neulon paljon ja toisinaan jopa ompelen. Wanhojen puku sekä ylioppilasmekko valmistuiv-
at omin käsin. Joskus lienee vuorossa häämekko. Tykkään myös koota palapelejä – kauneimmat pääsevät aina seinälle 
asti. Myös japanin kieli kuuluu harrastuksiini.

Elukoina itselläni on kaksi gerbiilipoikaa. Nimeltään he ovat Baro ja Twimyo Bandae eli Aaro ja Timo. Nimet ovat
koreaa, ja taekwon-don ystävät tietävät niiden tarkoittavan ”suora” ja ”hyppytakakiertopotku”. Perheelläni on myös 
kaksi gerbiiliä, R2-D2 ja C-3PO eli Arttu ja Seppo. Alkukodista löytyy myös pentukoira, kääpiövillakoira Baccus.

 Tässäpä minä lyhykäisyydessäni.   – Marjo

Heipparallaa.

Nimeni on Marjo, 19 wee, ja tulen niinkin kaukaa kuin Oulusta. Olen kevään 2009 abi, ja 
ykkösvalintani kevään haussa oli biokemia. Tänne pääsin, ja näyttäisin sopivan niin hyvin
porukkaan, että tänne sitten jään. Nipo en ole, vaikka käymälläni lukiolla sellainen maine 
saattaa ollakin. Harrastuksista löytyy sporttisia ja musiikillisia lajeja, sekä käsitöitä.

Perheeni on asunut lähestulkoon aina Oulussa. Molemmat vanhempani ovat Kemistä kotoi-
sin, ja ovat sittemmin tulleet Oulun yliopistoon opiskelemaan. Synnyinkotini on Ahvenojalla, 
Kuivasjärven tuolla puolen. Sisaruksia minulla on vain yksi – kaksi vuotta nuorempi pikku-
siskoni. Pian siskoni synnyttyä perheemme muutti Saksaan pariksi vuodeksi. Palattuamme 
muutimme Pyykösjärvelle, ja siellä muu perheeni edelleen asuupi. Ollessani ykkös-kakkos 
-luokalla, käväisimme vuoden verran asumassa Sveitsissä. Saksaa osaan siis jonkun verran, 
luin sen pitkänä lukion alkuun asti.

Noh, tähänastisia kokemuksia: “koulun”käynti ei ole tähän mennessä ole ollut liian rankkaa, kouluruoka on
hyvää ja ihmiset kivoja. Ihmiset ovat IHAN OIKEASTI kivoja, samoin järjestetyt tapahtumat ainakin tähän asti. 
Killan koppi on varsin mukava ja kotoisan pieni paikka, missä ainakaan itse en tunne ahtaan paikan kammoa. Muut
kehittyvät mielenhäiriöt taas aiheuttanee kopin tietokoneen ruudulta näkyvä “opetus”materiaali, joka varmaan
muokkaa aika monen ihmisen maailmankuvaa.

    Tulevia hetkiä odotellessa.
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Moikka!

Eli nimi on Vesa Hautaniemi ja taidanpa olla melkein ainoa, joka aikoialunperin pyrkiä lääkikseen, mutta jättikin sen kokonaanbiokemian takia. Kovasti on odotuksia lipastoelämän suhteen japositiivisesti on ainakin lähteneet asiat rullaamaan. Harrastuksia minullaei juurikaan ole, mitä nyt pyrin pari kertaa vuodessa käymään 
metsällä.  Musiikkimaku yltää Led Zeppelinistä aina raskaampaanmättöön à la Hypocrisy. Majaa pidän Rajakylän slummissa ja irssinickion pullomies (tosin en ole mikään aktiivinen irkkaaja..).
Hyvät syksyn jatkot vaan kaikille minunkin puolesta! :)

Heippa vaan kaikille!

Nimi on Maria Herrala ja ikä 20 vuotta. Horoskooppi on leo eli leijona.

Harrastuksiin kuuluu jumppa, kuntonyrkkeily, vintage-laukku-

jen kerääminen, lukeminen, manga/anime,piirustelu ja sen sellainen.

Haaveilen japanin kielen opiskelusta, vintage-laukuista, matkustelusta

ja urasta luonnontieteen saralla. Minut tunnistaa käytävillä suhteellisen

helposti. Olen aika pitkä (187cm), omistan vihreät silmälasit ja kannan

aina-liian-isoa laukkua, joka on aina liian täynnä tavaraa. Olen kotoisin

Isojoelta, Etelä-Pohjanmaalta, joten leviää murretta joudutte valitettavasti

kuuntelemaan tältäkin suunnalta. Isojoki ei ole muusta kuuluisa kuin Kyllikki

Saaresta ja Lauhan kansallispuistosta. Lukion kävin Kauhajoella ja asuin 

siellä ne kolme vuotta. ”Välivuosi” tuli vietettyä EPO:n opistolla, Ilmajoella

lääketieteeseen painottavalla linjalla. Ouluun muutin elokuun lopussa ja kyllä 

kaupunki on tutuksi tullut. Biokemian laitoksella ja kopilla on tullut ihan kivasti 

pyörittyä. 

Elikkä olen Vesa Virtanen ja yksi tämän vuoden erittäin kovan pääsykokeen 
pistekamppailun paremmalle puolelle selvinneistä biokemistifukseista! Jos 
tässä jotain itsestä pitäisi kertoa, niin alotetaan vaikka siitä, että olen kotoisin
Kiimingistä, joka sijaitsee ihan tässä Oulun vieressä.

Opiskelun ulkopuolella harrastelen mm. löhöilyä ja liikumis-
ta on/off-periaatteella, taukojen jälkeen on taas mukava muutama
kuukausi kohottaa kuntoa kun tuloksiakin näkyy. Liikuttua itsellä
yleensä tulee kuntosalilla, tai erinäisien itsepuolustus- tai kamppailu-
lajienparissa. Myös musiikki on lähellä sydäntä ja sitä tuleekin kuunneltua
päivästä riippuen hyvinkin laidasta laitaan. Jotain instrumenttiakin tässä varmaan 
pitäisi myös aloittaa rämpyttelemään jos jostakin semmosen käsiini saan.

Olen yleensä hyvin laiska tekemään mitään, mikä ei itseäni suuremmin kiinnosta. 
Onneksi kiinnostun kohtuullisen helposti kaikista uusista asioista joten opiskelussa 
ongelmaa ei näin yleensä pääse syntymään. Ehkäpä tästä uutuudenviehätyksestä 
johtuen minut on myös yleensä hyvin helppo saada mukaan moniin päähänpistok-
siin ja kaikkeen ex tempore-ajatuksella tapahtuviin hommiin.

Minun luonteestani löytyy ehkä hieman myös hippivaikutteita, masentuneena ette siis minua kovin pitkän aikaa
tule hyvin todennäköisesti koskaan näkemään. Vaikka joskus saatankin näyttää partani kanssa pelottavalta,
niin ei kannata silti mennä piiloon jos minut jossakin näkee. Seuraavat 5 vuotta tulen varmaankin siinä biokemian
laitoksen läheisyydessä pyörimään, joten eiköhän se naama tule tutuksi tässä vuosien saatossa.  

Käännä ihmeessä! Seuraavalla sivulla vielä lisää fukseja!
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Hei!

Olen Katri Paarma. Tarkoituksenani oli mennä lääkikseen, mutta en ihan päässyt.
Tulin sitten tänne biokemiaa opiskelemaan ja hyvin olen viihtynyt. Muutin opiskelujen
alkaessa omaan asuntoon ja alkusyksystä kaikki ”ylimääräinen” aika meni lähinnä kotia
laittaessa.

Harrastan tällä hetkellä huilunsoittoa ja partiota. Pidän myös monenlaisesta liikunnasta,
erityisesti lumilautailusta, ja haluaisin alkaa harrastaa vaikka mitä, mutta aika ei
kummasti riitä kaikkeen… 

Loputpa saatte selvittää ite... :D

Jukka Lankinen (jeppex) on 20-vuotias keskikokoinen

ihminen (sukupuoleltaan mies), pituudeltaan noin 175 cm ja

painoltaan 68-74 kg. Jukan tuntomerkit ovat ruskeat lyhyet

hiukset, ruskeat silmät, sekä pyöreähköt kasvot. Jeppex

on esiintynyt Kaukovainiolla erityisesti viimeisten

15 vuoden aikana merkittävästi ja viimeisten havaintojen mukaan 

Jukka on asunut Toivoniemen seudulla.  Jukka on yksi Suomen

luonnonvaraisista eläimistä.

Ravinnokseen Jukka syö lähes mitä vain, mutta on

havaittu, että Jukan erityistä herkkua on kiinalainen ruoka.

Jukan on todettu harrastavan yleistä häröilyä netin äärellä

(4chan, irc jne.), musiikin kuuntelua (koska Jukalla ei ole

musikaalisia lahjoja), sekä jonkin sortin liikuntaa.

Menneisyydessä Jukka onkin harrastanut mm. jääkiekkoa,

jalkapalloa, pesäpalloa ja pianon soittoa. 

Hei!

Olen Krista ja materialistisessa todellisuudessa asun Ylikiimingissä.
Useimmiten asun kuitenkin omassa pienessä fantasia-
maailmassani. Fantasia on ollut aika kauan mukana elämässäni eri
muodoissa: peleinä ja kirjoina. Suosikkeja mm. Raknarok Online,
Final Fantasyn viimeisimmät, Dragonlance, Althalus ja Race for the Galaxy 
uusimpana. Kiina- ja Japani-jutut  uppoaa myös vahvasti.

Siitä asti kun kävelemään olen pystynyt niin olen ollut isäni mukana
metsällä ja jo aikaisemmin marjassa (kuvia löytyy). Niin paljon
luonnosta pidän että pienenä sain rotaviruksen kun menin syömään 
jotakin maasta - luultavasti multaa tai vanhoja puolukoita. Luonto
on hyvä ruokavarasto, rauhallinen ja puhdas ympäristö sekä monimutkainen 
järjestelmä.

Tieto on kulkenut aina mukana, ongelmana vain on että tiedän liikaa vääristä/turhista/kamalista asioista.
Kokeilkaa vaikka googlata autoeroottinen tukehtuminen (erotic asphyxiation).

       Siinä se. Kuten Richard Dick(Looking for Group) sanoi:
     Screw you guys, I’m going home.

        - Krista Juurikka

 Ps. Luovuttamaan verta 3.11, anyone?
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Hei.

Olen Mikko. Se pitkä. Se porilainen. Tämänvuotinen Mr. Histoni ja Hymypoika vuosimallia 2003. Tähänastisen 
elämäni olen viettänyt (oho) Porissa. Synninpäästö on nyt tehty.

Olen fuksien nuorimmasta päästä, sillä tulin laitokselle suoraan lukiosta. Aion palvella maata
ensivuoden heinäkuussa Niinisalon, aka Nynnysalon,  varuskunnassa. Kun palaudun maanpalveluksesta
takaisinbiokemian laitokselle, olen samalla viivalla ensi vuoden fuksien kanssa. Toivottavasti ovat kaikessa
biokemistisyydessään samaa laatuluokkaa kuin tämänvuotiset fuksitkin. Kröhöm.

Puoli vuotta sitten selasin yliopistojen koulutusaloja, ja biokemia kuulosti jokseenkin lempiaineideni,
kemian ja biologian, yhdistelmältä. Otettuani selvää alasta ilmoittauduin pääsy-
kokeisiin, joista lopulta kävin vain Oulun yliopiston pääsykokeessa. Onneksi näin, sillä Oulussa
viihtyy paremmin kuin hyvin. Hain opiskelemaan myös Helsinkiin kuvataideakatemiaan, mutta
sieltä ei opiskelupaikkaa yllättäen heltynyt. Ensi vuonna aion yrittää uudestaan.

Mielenkiinnon kohteisiin kuuluvat musiikki (sen kuuntelu), kuvataiteet ja oikeastaan kaikki maan ja taivaan väliltä. 
Kiinnostun helposti erinäisistä asioista. Yhtä helposti se kiinnostus myös lopahtaa..
Tämän takia vakituisia harrastuksia ei oikeastaan tällä hetkellä ole. Olen tosin kokeillut periaatteessa
kaikkea vesipallosta judoon. Nykyisin käyn juoksemassa, kun on aikaa ja mielenkiintoa. Juostessa
soi muutamia mainitakseni Prodigy, Panic at the disco, mauttomat ysärihitit ja vähemmän mauttomat
klassikot kuten “It’s like that”.

Lempikipale tällä hetkellä: The Presets – Kicking And Screaming
Motto: Aina voi olla paremmin
Lempiruoka: Kaikki missä on kanaa.
Lempiaminohappo:  Glysiini.

Hei, olen Pome, tuore Miss Histoni! 

Olen 23-kesäinen ja Oulusta kotoisin, tällä

hetkellä asun Tuirassa puuseppä-

poikaystäväni kanssa. Harrastan shoppailua

ja erilaisia taide- ja käsityöprojekteja,

jotka tosin jäävät useimmiten suunnittel-

uasteelle. Koska opintotuki ei riitä, rahoitan 

harrastukseni paistamalla viikonloppuisin

hampurilaisia ja makkaraperunoita

Oulun kermalle. Olen ennen biokemialle

tuloa kokeillut ympäristötekniikan ja

arkkitehtuurin opiskelua ja koska kolmas 

kerta toden sanoo, uskon viihtyväni täällä 

jopa mahdolliseen valmistumiseeni asti.

Onnittelut uusille Histonin kuninkaallisille
toivottaa Supernatantin (pian entinen) toimitus!!

Kiitokset myös kaikille supernatanttiin kirjottaneille fukseille!

HISTONIN KUNINKAALLISET 2009
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Fuksiaiset Vol. 2009
Team:   Karotenoidit
Kokoonpano: Maria, Katri.H ja allekirjoittanut
Lahjukset:  Porkkanakardemumma- ja pähkinäkeksit sekä Ballerinat
Pärstäkerroin: 7.2
Aika:   25.9 klo 17.00-26.9 klo 03.00

Klo 17.00 Fuksisuunnistus alkaa
                  Ensimmäiset ryhmät lähtevät liikkeelle Kopilta.

Klo17.20    Allekirjoittanut pääsee vihdoin paikalle ja jopa johonkin joukkueeseen.  
  Ensimmäisille rasteille on jonoa joten odotetaan.

Klo 17.45   Askartelurasti by Cthulhu-Olli
                   Tehtävänä askarrella jotain pientä ja kivaa uudelle kiltahuoneelle. Parempiakin päiviä nähnyt  
  mystinen naisfiguuri ei tuonut niin paljon pisteitä kuin odotettiin, sniff.

Klo 18.05  Alkoholirasti by Marjo ja Outi
                   Arvioitiin eri alkoholiannosten prosenttipitoisuuksia, absolutisteille mehua. Opittiin että
  alkoholijuomat, joissa on 40-80 prosenttia etanolia maistuvat käytännössä samoilta.

Klo 18.25   Frisbee by Toni
                   Osumisesta ja lähelle pääsystä pisteitä. Taito/tuurirasti, jossa omasta, korkeasta promille-  
  pitoisuudesta ei ollut kilpailijoille tällä kertaa hyötyä.

Klo 18.40   Tietovisa by Jarkko ja Antti
                     Koostui kolmesta osasta, jotka käsittelivät soittotaitoa, muistia/tietoa tiettyjen bändien
  tekemien levyjen kansista ja käsivoimaa. Rastin avainsana oli selvästi Muistikatkoset.

Klo 19.00 ->  Joukkueemme onnistui eksymään useampaan otteeseen ja seuraavalle rastille oli tungosta.

Klo 19.25   Työhaastattelu by Visa ja Teemu
                    Aka nänninuolenta-rasti. Three girls two sex dices, miettikääs sitä.

Klo 20.15  Omstart by Markus ja Henri
                    Vanha kunnon Tuhkimo-tarina tuotuna nykyaikaan suunnistajien voimin. Tarina muuttuu   
  koko ajan rastin pitäjien mielivaltaisista toiveista/käskyistä johtuen. ”Omstart, lisää SMS:ää!”

Klo 20.55  Hullu tiedemies by Heikki ja Jaakko
                    Suunnistajille annettiin mahdollisuus keksiä lääke tappavaan HzNz-virukseen ja ansaita siten  
  mainetta ja kunniaan omassa pienessä miuelikuvitusmaailmassaan. Välineet tarjosi hulluksi  
  tullut tiedemies metsään leviteltyinä ja saastutettuina. Bon appetit.

Klo 21.15  Tietovisa by Essi ja EP
                     LAL:in asiat ei täydellisesti hallussa olleet, mutta eivät olleet muillakaan joukkueilla
  ilmeisesti. Yrittänyt laitettiin tällä rastilla täysien pisteiden arvoiseksi.
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Klo 21.45   Kolikko by Susanna 
                Viimeinen rasti Koneen saunalla ja tarkoituksena maassa maaten saada  kolikko vierimään  
  omalta vatsalta seuraavalle käsiä, jalkoja, nenää tai muita ulokkeita avuksi käyttämättä.

Klo 22.00 ->  Rankkaa juhlintaa, hauskanpitoa, saunomista, twisterin peluuta, boolin metsästystä,
  valssaamista ja muuta asiaankuuluvaa Koneen saunalla. Illan aika fuksit saivat myös
  kilvoitella Mister ja Miss Histonin titteleistä ekologissa sanomalehtipaperiasuissa ja
  finaalit käytiin kaksintaisteluina twister-lakanalla. Lopulta titteleitä kantamaan valittiin ja   
  kruunattiin Mikko ja Pome. 

Allekirjoittanut kiittää erityisesti saunasta, joka oli sopivan tilava, päällä koko illan ja hengeltään
erinomainen vaikka ehkä muutaman asteen hitusen liian kuuma eikä voita tunnelmassa aitoa peri-
suomalaista puusaunaa. Allekirjoittaneen käskettiin myös kiittää hyvistä lopputansseista (eli siitä kun ihmiset 
valtasivat toiseen huoneen tanssilattiakseen) ja Jukan salmarista(?).

Klo 03.00   Fuksiaiset päättyvät ja viimeisetkin norkoilijat ajetaan pois Koneen saunalta.

   

By Krista Juurikka

Löydätkö oman fuksisi kuvasta?
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Lisukkeet
Aivan paljaaltaan emme sentään lähteneet chilejä
maistelemaan. Lisukkeiksi valmistimme ison annoksen
jauhelihaa tortilloiden kera. Tsatzikia, suolakeksejä ja
paljon jäätelöä oli myös tarjolla pahimman varalle.

Juotaviksi tarjoilimme toisillemme olutta, maitoa, vettä ja 
punaviiniä

Blair’s Jalopeno Death sauce
Ehdottomasti miedoin kastike koko testiryhmästä. Vaikkei Blairin Jalopeno kastiketta ehkä kannata käyttää ketsupin tavoin, on sen 
tulisuus silti sitä luokaa, että suora lisäys ruoan päälle ei ole pois kysymyksestä. Maku on helposti aistittavissa ilman liikoja kipuja. 
Soveltuu hyvin ajoitteleville chilien harrastajille.

Punainen Jalopeno 
Miedoin kaikista testissä olleista chilipaprikoista. Herkkäsuisimmatkin toimituksen jäsenet pystyivät nauttimaan tästä tujun
näköisestä, mutta yllättävän kevyestä palkokasvista ilman suurempia kyyneleitä tai hengenahdistusta.

Habanero Tabasco 
Perinteisen Tabascon tulisempi versio. Aloitteli-
joiden on syytä käyttää varovaisuutta ja tottu-
neempikin kieli saa luvan olla varovainen tämän 
kastikkeen kanssa. Vahvan tulisuuden takaa
paljastuu kuitenkin hedelmäinen aromin hivenen. 
Puhtaan Habanero Tabascon nauttiminen alkaa 
olla maalaisjärjen rajoilla ja suosittelemmekin sitä 
käytettäväksi mausteena ruoan laitossa. 

Habanero chilipippuri
Habanero Tabascolle nimeään lainannut
Habanero chilipippuri oli ansainnut maineensa 
yhtenä väkevimmistä testissä mukana olleista 
eineksistä. Kokeneemmankin chilin nuuhkijan 
nenä alkoi vuotamaan, kun tätä pilkottua hedelmää 
lisättiin jauhelihan joukkoon. Tässä vaiheessa iltaa 
alkoi toimituksen makunystyrät olla jo sen verran 
mutkalla, ettei isompiin annoksiin uskallettu enää 
ryhtyä. Kielen päälle jäi silti kummittelemaan 
aavistuksen makea paprikamainen maku.

Supernatantin hallitus päätti (jälleen kerran) unohtaa kaiken terveen järjen, kerätä rohkeutensa ja
testata niin monta kapsaisiinipitoista kastiketta/chilipaprikaakuin vain onnistui saamaan käsiinsä. 
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Brazilian Starfish
Selvästi maukkain illan aikana maistetuista chilipaprikoista. Tulisuudessaan se ei yllä kovimpien nimien joukkoon, mutta hiipivällä 
paprikanomaisella maullaan tämä pieni hedelmä hurmasi toimituksen.

PAIN 100% sauce
Kastikkeen voiman huomasivat kaikki heti ensimmäisestä maistiaisesta asti. Tulisuus oli suoraan verrannollinen nautittuun
annoksen kokoon ja varomattomimmat saivat haukkoa henkeään useita minuutteja. Tarkempien maisteluiden jälkeen, vahvan
tulisuuden alta paljastui kuitenkin erittäin etikkainen maku, joka ei juuri miellyttänyt toimituksen vaativia makunystyröitä. PAIN on 
nimensä ansainnut kielen raiskaaja, mutta muuhun maustamiseen siitä ei ole.

Blair’s Jersey Death sauce
Ehdottomasti kovin kaikista tarjolla olleista kastikkeista. Laimentamattomana maistelu vastaan suurinpiirtein kielen lyömistä
vasaralla. Tässä kohtaa alkoi toimituksella tulla raja vastaan kuinka paljon on liikaa kapsaisiinia per annos. Suosittelemme tätä
tavaraa käytettävän vain kokeilu tarkoituksissa, ei vakavaan ruoanlaittoon. Erityisesti nälkäisten kannattaa pitää varansa, sillä
tulisuus ei tässä kastikkeessa iske samantien niinkuin esimerkiksi PAINissä, vaan alkaa tuntua ehkä vasta toisen tai kolmannen
suullisen jälkeen. Ei aloittelijoille.

Kapsaisiini 

   -  Hydrofobinen molekyyli, joka saa aikaan polttavan kivun tunteen aistihermosoluissa.
   -  Chilipippurit tuottavat kapsaisiinia  karkoittaakseen ei toivottuja kasvinsyöjiä.
   -  Käytetään pippurisumutteissa, ruoan maustamisessa ja kivun lieventämisessä.
   -  Molekyylimassa: 305,41 g/mol

     Lähde: Wikipedia

Allekirjoittaneena voin kertoa ottaneeni chilin ympärysmitan kokoisen siivun, 
sillä välin kun muu toimitus tyytyi kärpäsen paskan kokoisiin nokareisiin, jotka he
pystyivät piilottamaan kyntensä alle. Kymmenen sekuntia ensipuraisun jälkeen 
suu täyttyi puhtaasta kivusta ja jäätelön  tulisuutta helpottavasta vaikutuksesta tuli
ensiarvoisen tärkeää. Kokemusta voidaan verrata valkoisena hehkuvan magman 
nielemiseen paljaaltaan. Useiden minuuttien ajan polttava kipu levisi pitkin kurkkua,
nenäonteloita ja kyynelkanavia, joka sai aikaan mm. aivojen apoptoosin, silmä-
munien sulamisen ja kolmannen asteen palovammojen ilmestymisen pitkin
henkitorvea. Ainoa asia mikä sai minut pysymään järjissäni, oli jatkuva jäätelön syön-
ti. Seuraavan aamun vessassa käynnin jälkeen pystyin toteamaan, että tämä tavara
polttelee vielä ulos tulleessaankin. En voi suositella naga morichin syöntiä paljaaltaan 
kenellekään muille paitsi äärimmäisille masokisteille.

Naga Morich
Illan pimetessä ja jauhelihakattilan tyhjentyessä toimitus hiljeni
maistiaisten pääesiintyjän tullessa pöytään: Naga Morich, Ghost 
Chili, Bhot Jolokia, Dorset Naga, Naga Jolokia.

Tämä tervettä kunnioitusta kantava chilipippuri on virallisesti
luokiteltu maailman tulisimmaksi kasviksi maanpäällä.
Scoville asteikolla se on luokiteltu yli miljoonan yksikön
vahvuiseksi. Verrattuna Jersey Death sauceen se olisi siis melkein 
kolme kertaa voimakkaampaa. Supernatantin toimitksen oli
onnistunut saamaan haltuunsa muutama yksilö nimeen omaan
juuri tätä hetkeä varten.
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Lock, stock and two pulsing magnets
Tarinoita magneettikentän tuolta puolen

Noin yksitoista tuntia ja about 2500 kilometriä. Lentäen, junalla, bussilla ja taksilla. Kaiken tämän jälkeen 
löydän itseni illan jo hämärtäessä melko synkeännäköisen kompleksin pihalta. Pihalla minua vastassa on 
kaksi fransiskaani-munkkia. Siis kyllä, niitä heppuja kaavuissa joiden kuva koristaa Franziskaner-olutpullojen 
etikettiä. No, näillä ei ollut kaapuja, mutta kuitenkin. Toinen munkeista esittelee minulle kotini seuraavaksi 
kuudeksi viikoksi, kaksikerroksisen tiilisen laatikon, jolla on viehättävä sinapinkeltainen väri. Sisällä tapaan 
kämppikseni kuten myös seuraavaksi kuudeksi viikoksi, espanjalaisen papin. Tämähän alkaa mielenkiintois-
esti.

Aiemmin keväällä sain laitokselta apurahan puolentoistakuukauden harjoitteluun. Arvoin melko pitkään,
missä ne rahani käyttäisin, kunnes puolivahingossa otin asian puheeksi erään professorin kanssa, joka vihjasi 
yhteistyöprojektista erään Kentin yliopiston ryhmän kanssa. Laiskana ja saamattomana ihmisenä en jaksanut 
etsiä muita paikkoja ja lähdin siten Canterburyyn. Asiaan toki vaikutti myös se, että projekti oli puhdasta 
proteiini NMR:ää. Ottaen huomioon, että NMR on kiistatta seksikkäin tekniikka ikinä, Kentiin lähtö alkoi 
vaikuttaa ihan kivalta idealta.

Siirrytään ajassa heinäkuun alkuun. Huolimatta asuinpaikkani askeettisesta ympäristöstä, munkkiopiston 
asuntola, talo osoittautuu todella hyvin varustelluksi ja viihtyisäksi paikaksi. Sama pätee kämppikseen, jon-
ka kanssa tulee vaihdeltua pikaiset esittäytymiset ja rupaltua tovi niitä näitä. Huoneessakaan ei ole mitään
vikaa kokolattiamattoa lukuunottamatta. Menen nukkumaan kerrankin hyvissä ajoin, sillä työt alkavat
tietenkin seuraavana aamuna eikä minulla ole mitään käsitystä missä NMR-ryhmä sijaitsee kampuksella.

Lähden aamulla hyvissä ajoin etsimään työpaikkaani. Kävelen pienen vajan ohi Biosciences –rakennuk-
seen ja kysyn ensimmäiseltä vastaantulijalta mistä löydän työnohjaajani. No sieltä pienestä vajasta tietenkin,
jonka ohi tuli juuri käveltyä. Tarkkaavaisempi ihminen olisi luultavasti huomannut ison ”Protein NMR
spectroscopy” –kyltin vajan seinällä.



Varsinainen tutkimus oli melko pitkälti odottelua. Jokaista spektriä varten näytettä pulssattiin semmoiset kol-
me tai neljä päivää ja kokonaisuutena puhdasta dataa kerättiin ehkä kaksi viikkoa. Loput kuudesta viikosta 
sitten prosessoitiin ja analysoitiin tätä dataa. Jos jotain, NMR-hommista kävi projektin aikana ilmi, että 98% 
ajasta istutaan näytön edessä erilaisia epämääräisiä spektrejä tuijottaen ja koitetaan kasata paloista jonkin-
lainen kuva. Projektissa ei ollut juurikaan muuta tekemistä kuin datan analysointi, joten koneen ääressä tuli 
vietettyä kyllä varmasti enemmän aikaa kuin yksikään lääkäri suosittelisi. Liekkö näin voi oikeasti sanoa, 
mutta kyllä sitä välillä kaipasi labraan tekemään jotain käytännön hommia.

NMR-ryhmä, jossa työskentelin, oli kyllä varsin mukava. Oli jokseenkin hämäävää todeta lähes jokaisen 
ryhmän väikkärityöntekijän olevan itseään nuorempi, Briteissä kun usein aletaan väikkärihommiin jo kandin-
tutkinnon jälkeen. Nuorin väikkärityöntekijä taisi olla 21-vuotias, joka kyllä tuntuu suomalaiseen systeemiin 
tottuneelta aika hurjalta. Ryhmä järjesti aika ajoin jotain yhteistä ohjelmaa. Esimerkiksi paikalliset oluet tulivat 
Kentin olutfestarien, Ison-Britannian toiseksi vanhin olutfestari muuten, kautta hyvinkin tutuiksi. Ja kyllähän 
niitä brittiläisiä näitä kotoisia Lappareita ja Karhuja mielummin joi. Myös brittiläinen versio BBQ-juhlista tuli 
koettua ryhmän virkistyspäivän yhteydessä, jolloin työt unohdettiin yhdeksi päiväksi ja syötiin hyvin. Pubeis-
sakin tuli käytyä, joskin vain työajan ulkopuolella.

Mietin jo etukäteen mahdollisesti tekeväni graduni ulkomailla, ja eiköhän sitä tämän reissun jälkeen tule 
lähdettyäkin jonnekin Suomen ulkopuolelle noihin graduhommiin. Näin lopuksi vinkkaisin, että jos sinulle 
tarjoutuu tilaisuus lähteä töihin tai harjoitteluun ulkomaille, lähde. Kokemuksesta tulee varmasti kehittävä ja 
mieltä avartava.

 Markus
 Histonin kv-vastaava

Paikkana Canterbury on varmasti monien mieleen. 
Idyllinen, pieni ja perienglantilainen kylä keskellä 
maaseutua. Paikka on tunnettu arkkipiispasta ja 
suuresta katedraalistaan, joka pihoineen dominoi 
keskustaa ja vie itseasiassa noin puolet keskustan 
pinta-alasta. Muuten keskusta on ehkä juuri sitä 
mitä vanhalta roomalaiskaupungilta voi olettaa. 
Paljon muureja ja portteja. Suuri pääkatu, josta 
risteää kymmeniä pieniä kujia sivuteille. Etenkin 
pääkatu monine kahviloineen ja pikkupuoteineen 
oli varsin viihtyisä.

Olin ehkä kuitenkin alunperin hieman 
varautunut lähtemään kuudeksi viikoksi
vieraaseen maahan ja kaupunkiin, mutta 
näin jälkeenpäin en kyllä kadu päätöstäni
lähteä. Brittiläinen elämäntyyli oli 
kovasti ainakin omaan makuuni ja
satunnaista analyysiin turhautumista
lukuunottamatta kokemuksesta jäi todel-
la hyvä maku. Espanjalainen pappi-
kämppikseni ja hieman myöhemmin 
taloon muuttaneet meksikolaiset, pappe-
ja myös, kämppiksenikin osoittautuivat 
oikein rennoiksi ja mukaviksi tyypeiksi. 



Biokemia aiheinen leffavisa:

Tällä kertaa supernatantissa visaillaankin elokuvien merkeissä! Alla on kuusi kohtuullisen helppoa, more-or-less biokemiaan liit-
tyvää lainausta kuudesta eri elokuvasta. Pystytkö nimeämään elokuvat sekä hahmot, joita on lainattu? Pystytkö lisäksi nimeämään 
hahmoja esittävät näyttelijät?

1. “You’re a thing! A construct! They grew you in a fucking lab!”

2. “Look, I’m just a biochemist. Most of the time, I work in a little glass jar and lead a very uneventful life. I drive a Volvo,  
   a beige one. But what I’m dealing with here is one of the most deadly substances the earth has ever known, so what say  
   you cut me some friggin’ slack?!”

3. “Their brains weren’t large enough to harvest sufficient amounts of the protein complex. So we violated the Harvard  
   Compact. Jim and I used gene therapies to increase their brain mass. A larger brain means more protein.
   As a side effect the sharks got smarter.”

4. “The lysine contingency - it’s intended to prevent the spread of the animals is case they ever got off the island. Dr. Wu  
   inserted a gene that makes a single faulty enzyme in protein metabolism. The animals can’t manufacture the amino acid  
   lysine. Unless they’re continually supplied with lysine by us, they’ll slip into a coma and die.”

5. “Is anyone else here a biochemical engineer?”

6. “I haven’t seen anything like that except, uh, molecular acid.”

      “Vastaukset ovat tuossa alapuolella.”
       - Chuck Norris

Vastaukset: Elokuvan nimi suomessa (Elokuvan virallinen nimi, julkaisuvuosi), Hahmo, Näyttelijä 
(selitys alla)

1. Alien – Ylösnousemus (Alien: Resurrection, 1997), Annalee Call, Winona Ryder
(Call huutaa tämän Ripleylle, hieman sen jälkeen kun Ripley on painanut puukon kätensä lävitse ja 
kysynyt kuka hän on).

2. The Rock – Paluu helvettiin (The Rock, 1996), Dr. Stanley Goodspeed, Nicholas Cage
(Goodspeed avautuu sen takia kun hommat eivät mene putkeen ja Mason on jatkuvasti kiusallinen.)

3. Deep Blue Sea (Deep Blue Sea, 1999), Dr. Susan McCallister, Saffron Burrows
(Susan kertoo minkä takia he ovat pulassa haiden kanssa merellisellä tutkimusasemalla.)

4. Jurassic Park (Jurassic Park, 1993), Ray Arnold, Samuel L. Jackson
(Arnold vakuuttaa kuinka saavat pidettyä dinosaurukset saarella ja estävät niitä leviämästä muualle.)

5. Planet Terror (Robert Rodriguez’s Planet Terror, 2007), Cherry Darling, Rose McGowan
(Cherry vilkuilee ympärilleen ja tokaisee tämän lainauksen hetki sen jälkeen kun Abbyltä ammuttiin 
pää halki elokuvan loppupuolella.)

6. Alien – Kahdeksas matkustaja (Alien, 1979), Dallas, Tom Skerritt
(No ok, tämä ei ehkä ollut ihan biokemia-aiheinen, mutta hitto! Molecular acid! Mitä vittua?! :D Eli 
tässä yritettiin poistaa ”face huggeria” Kanen naamalta ja Ashin leikatessa eliön jalkaa, purskahtaa 
happoa lattialle, joka kiivaasti syöpyy läpi aluksen kerrosten. Hapon pysähdyttyä Dallas kokeilee 
happoa kynällään ja toteaa lainauksen.)

Sarjiksia ja visailua !
Täältä pesee!
(Härifrån tvättas!)
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Opintosuunta-testi (pakollinen fukseille)

Näin syksyn yllättäessä joillain on edessään hyvinkin epävirallinen, mutta tärkeä valinta. Kysymys, joka toisille on itsestäänselvyys, 
mutta toisille yöt hereillä pitävä ongelma. Tuleeko minusta isona proteiinikemisti vai molekyyli- ja solubiologi?
Supernatantin ikiviisas neuvosto ei voi tyytyä katselemaan tätä tuskaa sivusta. Niinpä tätä ahdistusta lievittämään on tehty opinto-
suunta-testi, joka aukottomasti kertoo akateemisen tulevaisuutesi.

1) Arkisista laboratoriotoimenpiteistä osaan parhaiten
 a. pipskaamisen  b. titraamisen  c. striikkaamisen
           

2) Isäsi on viikkojen suostuttelun jälkeen luvannut hankkia sinulle aina haluamasi lemmikin. Seuraavana iltana isäsi   
 saapuukin lupaustensa mukaisesti kotiin mukanaan
 a. Drosophila melanogaster b. Mus musculus  c. Escherichia coli

3) Ydintalvi ja kosminen taustasäteily tuhoavat kaikki maailman proteiinit. Viimeisillä voimillaan kuolemaa tekevä
 tiedemies syntetisoi yhden proteiinin, mutta antaa sinun valita minkä. Valintasi on
 a. laminiini  b. kollageeni  c. PDI

4) Laboratoriossa pukeudun
 a. verkkareihin  b. labratakkiin  c. nitriilikumiin
 

5) Rakastelen mieluiten
 a. kylmähuoneessa  b. vetokaapissa  c. magneetilla

6) Juon kahvini
 a. Humus-kuppilassa b. Aulakahvilassa  c. Massalaboratoriossa

7) Maljoissani kasvaa
 a. Henrietta Lacks  b. S. cerevisiae  c. Mycoplasma

8) Magneettini on
 a. sauvasekoitin  b. monopoli  c. 600 MHz

9) Akuutin energiantarpeeni tyydytän
 a.  sokerilla   b.  energiajuomalla  c. LB-liemellä

Pisteytys:

Anna itsellesi jokaisesta kysymyksestä, jossa vastasit a) yksi (1) piste. Vastaavasti jokainen b) on kahden pisteen (2) arvoinen ja 
lopulta jokainen c) nettoaa sinulle kolme (3) pistettä. Laske lopuksi pisteet yhteen.

0-9 pistettä:  Olet hieno ihminen. Olit aikanasi todennäköisesti seitsemän L:n ylioppilas eliittilukiosta. Elämäsi on kaikinpuolin
   täydellinen. Sinä olet täydellinen. Suosittelemme siirtoa ammattikoulun kokkilinjalle. 

10-11 pistettä: Olet jämerä ja luotettava tieteen harjoittaja. Teet taattua laatua. Aamusta iltaan. Päivästä toiseen. Et kontaminoi
  soluviljelmiäsi. Olet molekyyli- ja solubiologi.

12-27 pistettä:  Olet kapinallinen. Yritykset hillitä tieteellistä nerokkuuttasi opiskelutovereiden ja opetushenkilökunnan toimesta
  ovat epäonnistuneet. Kuljet omia polkujasi. Murskaat vastustajasi. Olet tovereidesi ihailun kohde.
  Vastakkainen sukupuoli himoitsee sinua. Saman sukupuolen edustajat haluavat olla sinä.
  Olet proteiinikemisti.
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Kenen SINÄ haluat edustavan meitä?

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit ovat nyt käsillä, ja juuri sinulla, hyvä läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, 
on valtaa. Edustajistossa istuu 37 varsinaista jäsentä, jotka päättävät, mitä OYY eli koko yliopisto-opiskelijoiden joukko tekee ja ei 
tee.

OYY toimii vain edustajiston päätöksellä. Edustajisto päättää mm. siitä, paljonko on seuraavan vuoden  OYY:n jäsenmaksun suu-
ruus: paljonko sinä siis ensi kesänä maksat. Jäsenmaksun lisäksi edustajisto päättää mm. ylioppilaskunnan toiminnan olennaisesta 
laajentamisesta tai supistamisesta sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen. Tällä hetkellä uutuutena OYY:ssä toimii kansain-
välisten asioiden yksikkö ja kv-sihteeri: mm. tämä on edustajiston päättämä uudistus viime vuodelta. OYY:n jäsenyys takaa myös 
edulliset terveyspalvelut YTHS:llä, alennuksia erinäisissä Oulun liikkeissä sekä opiskelijan etujen ajamisen koulutuspoliittisissa ja 
sosiaalipoliittisissa asioissa. Tiesitkö, että OYY omistaa myös suuren osan Unirestasta!

Luonnontieteilijöiden vaaliliitossa on 29 ehdokasta - mukavasti enemmän kuin viime vaaleissa. Vaaliliitto kuuluu tieteelliseen 
vaalirenkaaseen yhdessä tietojenkäsittelytieteiden (opiskelijoiden vaaliliitto) ja lääketieteellisen tiedekunnan ehdokkaiden kanssa. 
Edellisvuosina äänestysprosentti on ollut 25% luokkaa. Vaalit ovat suhteelliset. Tässä esimerkillinen muistutus, miten nämä vaalit 
toimivat:

Vaaliliitot A, B ja C päättävät muodostaa vaalirenkaan. Liitoilla sattuu olemaan sama määrä ehdokkaita, mikä on tuskin käytännössä 
tilanne... Äänet lasketaan vaalien jälkeen ja huomataan ehdokkaiden saaneen seuraavat henkilökohtaiset äänet.

 RENGAS X
 Liitto A: ehdokas ääniä Liitto B: ehdokas ääniä Liitto C: ehdokas ääniä 
  Makke 34  Anna 18  Toni 50 
  Olli 32  Heikki 4  Essi 12 
  Outi 13  Minna 3  Kati 9 
  Arne 5  Jakke 2  Sussu 1 YHT. renkaalla
 YHT.   84   27   72  182

Vaaliliittojen sisällä ehdokkaille jaetaan vertailuluvut. Eniten henkilökohtaisia ääniä kerännyt ehdokas saa alustavaksi vertailu-
luvukseen kaikki liiton saamat äänet, seuraava puolet siitä, seuraava kolmasosan jne. Periaatteessa siis jos liitossa on hyvin monta 
jäsentä, ei kenenkään tarvitse saada huimaa äänivyöryä pärjätäkseen lopullisessa kisassa.

 RENGAS X
 Liitto A vertailuluku Liitto B vertailuluku Liitto C vertailuluku
 Makke 84  Anna 27  Toni 72
 Olli 42 (84:2) Heikki 13.5  Essi 36
 Outi 28 (84:3) Minna 9  Kati 24
 Arne 21 (84:4) Jakke 6.75  Sussu 18
 
Tämän jälkeen muodostetaan varsinaiset vetailuluvut vaalirenkaan äänien perusteella. Henkilö, jolla edellisen taulukon mukaisesti 
on suurin luku, saa lopulliseksi vertailuluvukseen kaikki renkaan äänet eli 182. Seuraava saa siitä puolet, seuraava kolmasosan 
jne. Näitä lukuja sitten verrataan muiden liittojen ja renkaiden ehdokkaiden vertailulukuihin. 37 suurinta lukua lopullisessa listassa 
valitaan edustajistoon.

 RENGAS X
 Liitto A vertailuluku Liitto B vertailuluku Liitto C vertailuluku
 Makke 182  Anna 30.3  Toni 91 (182:2)
 Olli 60.7 (182:3) Heikki 18.2  Essi 45.5 (182:4)
 Outi 36.4  Minna 16.5  Kati 26
 Arne 22.8  Jakke 15.2  Sussu 20.2
 
Esimerkistä opimme ehkä jotain. Vaikka Essi sai henkilökohtaisia ääniä vain 12, hän saa vertailuluvuksi 45.5 ja voisi hyvinkin tulla 
valituksi. Toni keräsi enemmän henkilökohtaisia ääniä, kuin Makke, mutta saa vetailuluvukseen vain puolet Maken luvusta, sillä 
Tonin liitto keräsi vähemmän yksittäisiä ääniä. Sussu kävi äänestämässä itseään, ja sai yhdellä henkilökohtaisella äänellään vertai-
luluvuksi silti 20,2. Yleisesti huonosti ääniä kerännyt liitto B ei tainnut saada yhtään ehdokasta läpi.

Mieti, millainen OYY ei missään nimessä saisi olla, jos sinä saisit päättää! Tämän kauhukuvan saattelemana mene äänestämään 
hommaan oikea ihminen. Sinulla on oikeus äänestää, mikäli olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi tälle lukukaudelle.

Biokemistiehdokkaana on Heikki Hartikka, äänestysnumerolla 140.
Vaalipäivä on 4.11. klo 8-18 ja luonnontieteilijöiden äänestyspaikka vanhan puolen ala-aulassa.
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APUA – VIRUS ISKI!

Flunssa 
Pitkän ja lämpimän kesän jälkeen opiskelut ovat taas täydessä vauhdissa. Kun paljon porukkaa kerääntyy labroihin ja luentosaleihin 
pöpötkin alkavat viihtyä.  Tuskin kukaan säästyy flunssalta. Aikuinen huomaa 1-4 kertaa vuodessa, että nokka tuhisee ja valuu 
kirkasta nestettä, kurkkua kirvistelee ja yskittää. Huonolla tuurilla kuumekin nousee. Flunssaa aiheuttavia viruksia tunnetaan hiukan 
yli 200 eri tyyppiä ja sitä esiintyy läpi vuoden. Onneksi pahimmat oireet yleensä ovat viikossa ohi.

Influenssa
Vuoden vaihteen jälkeistä kausi-influenssaa vastaan voi suojautua ottamalla influenssapiikki syksyllä. Tavallista flunssaa vastaan ei 
piikki suojaa.

Influenssa on ns. A- ja B-virusten aiheuttamaa hengitysteiden tulehdus, joka on potilaan yleensä vuoteeseen kaatava sairaus. Influ-
enssa alkaa äkillisesti ja rajusti ja alkamisen voi määrittää jopa puolen tunnin tarkkuudella. Influenssan oireita ovat korkea kuume, 
vilunväristykset, yskä, päänsärky, lihassäryt ja kurkkukipu. Myöhemmin oireina voivat olla myös nenän tukkoisuus ja nuha. Influ-
enssan oireet jatkuvat tavallisesti 5-7 päivää, mutta ne voivat kestää jopa kaksi viikkoa. 

Oireenmukainen hoito
Koska edellä mainitut flunssa ja influenssa ovat viruksen aiheuttamia eivät niihin bakteerien häätöön tarkoitetut antibiootit pure. 
Niinpä hoito on oireenmukaista ja sillä pyritään helpottamaan oloa. 

Laiskottelu on sallittua
Lepo on tärkeää, joten lenkkeilyssä kannattaa pitää viikon parin tauko. Hyvä syy jättää viikkosiivouskin tekemättä ja kääriytyä 
huopaan hyvän kirjan kera. Siinä vaiheessa kun kuumelääke alkaa tehota ja otsalle nousee hiki voi huovan heittää nurkkaan, käydä 
raikastavassa suihkussa – ja sitten jatkaa kirjan lukemista. Dekkari on tässä tapauksessa sopivampi kuin tenttikirja.

Nokka kuntoon
Hengitys helpottuu, kun sängyn pääpuoli korotetaan ja käytetään nenän limakalvoja supistavaa nuhasuihketta. Sitä suihkutetaan 
kumpaankin sieraimeen koska tukkoisuus yleensä vaihtelee puolelta toiselle. Samalla varmistetaan ettei tule käytettyä lääkettä 
liikaa: ohje on 3-4 kertaa vuorokaudessa, ei siis 2 kertaa toiseen sieraimeen ja 6 kertaa toiseen! Nuhasuihkeita saa käyttää yhtä-
jaksoisesti viikon verran ja siinä ajassa kyllä pahin tukkoisuus meneekin ohi. Jos limakalvot tuntuvat kuivilta, voi lisänä käyttää 
kosteuttavia suola- tai öljyliuoksia.

Yskälle häätö
Yskä on varsinkin yöllä hankala kaveri. Kovat yskänpuuskat häiritsevät yöunta ja voivat aiheuttaa lihaskipujakin, joten oireiden ol-
lessa pahimmillaan moni kaipaa lääkitystä. Apteekissa autamme valitsemaan sopivan yskänlääkkeen ärsytyksen hillitsijäksi – jollei 
sitten pärjää ihan juomalla runsaasti lämmintä mehua tai teetä ja hengittämällä niistä nousevaa höyryä.  Vältä rommia – siitä saattaa 
tulla päänsärky!

Kurkulle lepoa
Kun kurkku on kipeimmillään kannattaa pahimmat puhetulvat jättää paremman päivän varalle ja olla muutama päivä hiljaa. Kuis-
kaaminenkin rasittaa kurkkua.

Kurkkukipuun voi kokeilla lievästi puuduttavia imeskelytabletteja, mutta kun olo on oikein kurja, tulehduskipulääke lievittää tehok-
kaasti sekä kurkun tulehdusta että kuumetta. Mikäli kurkkukipua ja kuumetta jatkuu yli viikon tai jos kurkkuun ilmestyy peitteitä 
kannattaa käydä lääkärissä. 

Hygienia kunniaan
Jotta ei tartuta toisia, tulee huolehtia käsihygieniasta, aivastaa ja yskiä nenäliinaan ja vaihtaa nenäliina joka käytön jälkeen. Jos ei 
itse vielä ole saanut tartuntaa, kannattaa tehostaa käsien pesua,  koska hyvällä käsihygienialla pöpöt on helpompi pitää loitolla.

Tervettä talven odotusta toivottaen

Christel Monni-Raasakka
apteekkari
Kastellin apteekki
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