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Pääkirjoitus

 “Diagrams, blueprints, sketches are drawn 
   Infinite calculations so accurate 
   Lines, circles, angles, images are linked 
   To perfection be combined”
   - Anata

Vuoden ensimmäinen supernatantti, se on ehkä se helpoin kirjoittaa ja kasata.
Avaussupin sisällähän tulee esiteltyä uusi hallitus, uusi toimitus ja muut uudet kujeet 
alkavalle vuodelle. Lisäksi, näin laskiaisen jälkeen riittää mäenlaskuista ja biletykses-
täkin tarinoita, unohtamatta pitkän tauon jälkeen pidettyjä haalaribileitä.

Sehän siinä onkin kuinka joulupyhien ajan sitä on uuden toimituksen kanssa jo
pohdittu ja suunniteltu suppiasioita - jokainen suppi kun sitä yritetään aina kirjoittaa
paremmaksi kuin edellinen, täydelliseksi. Hyviä ideoita poikiikin tästä: mietteitä,
kuinka joku “juttu” voitaisiin ottaa perinteeksi joka numeroon kuluvalle vuodelle.
Tälle vuodelle kaavailtiinkin kaksi kestojuttua: Biokemistin aakkoset, jossa
esitellään tutumpaa ja tuntemattomampaa tietoa yhdestä aminohaposta. Toinen
kestojuttu on kirja-arvosteluita ja -vertailuja käsittävä palsta, Jälkiviisaus.

Supernatantti kehittyy uuden hallituksen ja toimituksen myötä. Toimitus on viralli-
sesti kolmihenkinen ryhmä, joka pääasiassa junailee lehden sisältöä ja järjestelyä.
Mutta sitten itse _toimitus_ koostuu sekä virallisesta toimituksesta että niistä luovista ja
innokkaista sieluista, jotka ovat eksyneet vaatimattomalle IRC-kanavallemme. 
Heidän intonsa on todellinen kulmakivi tämän lehden toteutuksessa ja kuinka se
ilmeneekään! Kysyessäni kuka haluaa kirjottaa aminohaposta suppiin, vastaus oli 
jotakuinkin seuraavanlainen: “Ai arginiinistako? OIKIASTI? MINÄ TIETYSTI!”

Supernatantti ilmestyy tänäkin vuonna kolme kertaa ja numerot jaetaan kiltahuoneille. 
Lisäksi painetaan erillinen fuksisuppi, joka lähetetään pääsykokeiden jälkeen koulutus-
ohjelmaan hyväksytyille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Ulkomaalais-
vahvistuksillemme painetaan englanniksi vielä oma kansainvälisyyssuppi.

 
       Arne Raasakka, mediavastaava
            arneraas @ paju.oulu.fi

No ok, menipä nyt hehkutteluksi.

Näihin sanoihin päätän ensimmäisen pääkir-
joitukseni ja toivotan kaikille lukijoille ja 
toimittajille sekä opiskelijoille yleensäkin - 
hyvää uuden vuosikymmenen alkua ja
mukavia lukuhetkiä!



VÄITÖKSIÄ

Mikko Salin väittelee perjantaina 19.3.2010.
Hän on tehnyt väitöskirjansa Rik Wierengan tutkimusryhmässä.

UUSIA VÄITÖSKIRJATYÖNTEKIJÖITÄ

Väitöskirjatyönsä ovat aloittaneet Henni Piirainen ja Rahul Nanekar Veli-Pekka
Jaakolan tutkimusryhmässä (syksyllä 2009) sekä Laura Pietikäinen ja Anne
Karjalainen Kalervo Hiltusen ryhmässä (vuoden 2010 alusta).

UUSIA LAITTEITA

Kalvoproteiinien kiteytykseen tarkoitettu laite on otettu käyttöön. Laitteen käytöstä 
vastaa Veli-Pekka Jaakola.

TAPAHTUMIA

Laitos järjesti tiedepäivät (Science Day) perjantaina 19.2.2010. Tapahtumassa kuultiin 
laitoksen tutkimusta luotaavia esitelmiä ja keskusteltiin tutkimuksen suuntaamisesta ja 
uusista mahdollisuuksista.

MÄÄRÄRAHOJA

Suomen Akatemia on rahoittanut seuraavia biokemian laitoksen tutkimushankkeita:

Kursula Petri:  Hermoston toiminnan ja sairauksien rakennetutkimus, 76 160 € + 8 370 €.•	

Kursula Petri: Myeliinitupen valkuaisaineiden ja niiden välisten vuorovaikutusten tutkimus •	
fluoresenssi-	ja	yksittäismolekyylimenetelmillä,		4	400	€.

Rajaram Venkatesan: Structural enzymological studies of the human mitochondrial trifunc-•	
tional enzyme (TFE) fatty acid oxidation complex. 314 650 €, rahoitus vuosille 2010-2012.

Thomas Kitzmann: Cellular Compartments and New Molecules Interacting in Hypoxia-•	
Signalling and Associated Diseases.  630 720€, rahoitus vuosille 2010-2013.

Inari Kursula Solutukirangan elementtien proteiinitunnistuksen ja säätelyn rakenne-toiminta •	
suhteet. 250 610€, rahoitus vuosille 2010-2012.

Laitoksen kuulumisia
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Vuosi on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja saatiimpa tälle vuodelle haalarikemutkin parin 
vuoden tauon jälkeen. Kiitos siitä tämän vuoden aktiivisille fukseille! Kemut oli sangen 
onnistuneet ja histoneita oli paikalla varsin mukavasti. Kuvat kemuista ovat syöpyneet 
jo monien mieliin ja sehän on vain parasta!

Uudistukset ovat olleet alkuvuoden teemana. Histoni sai uuden kiltahuoneen, laitoksen 
hallintoelimet menivät uusiksi ja tottakai vuoden vaihteessa Histonin hallitus vaihtui. 
Uudistusten astuessa voimaan se teettää töitä niistä vastaaville elimille. Alkuvuosi on 
Histonin hallituksella mennyt suunnitellessa uutta kiltahuonetta ja toteuttaessa näitä 
suunnitelmia. Kutakuinkin kaikki ideat on toteutettu ja kiitos siitä kuuluu aktiiviselle 
hallitukselle ja kiltalaisille, jotka ovat luovuttaneet omaisuuttaan Histonin tarpeisiin! 
Toivottavasti kiltahuoneesta saadaan viihdyttävä ja toimiva tila kiltalaisten tarpeisiin.

Syksy, talvi, kevät, stressi ja kesä, siinä ovat opiskelijan viisi vuodenaikaa. Kevät on 
monelle rankkaa aikaa kouluhommien parissa. Fuksien elämässä alkaa pian vekkulit
”metkut I” labrat, kakkosten kynä sauhuaa artikkelia kirjoittaessa ja powerpoint 
slidejä tulee kuin liukuhihnalta protein chemistry I:n esitelmää väsätessä, kolmosilla 
kandi ja loppukoe painaa päälle ja maisterivaiheen opiskelijoilla päässä pyörii luulta-
vimmin jo perheen perustaminen. Kaiken kiireen keskellä tulisi muistaa rentoutua ja
irroitella välillä. Opiskelijatapahtumat ovat oivia tapahtumia varsinkin irroittelua varten.
Tapahtumiin kannattaa osallistua nyt kun se on mahdollista! Vanhempana on sitten
mukava muistella ”villejä opiskeluvuosia” ja lapsenlapset kuuntelevat silmät suurina
vaarin taikka mummin kertomuksia siitä kuinka teekkaritalolla viuhahdettiin nuorena, 
viriilinä ja vetreenä...

Matka tästä vappuun on pitkä ja täynnä esteitä (lue: tenttejä, labroja, luentoja...), jotka 
täytyy voittaa ennen Grande Finalea, josta lisää ensi porinoissa. Vappuun kuitenkin

PJ:n porinat

selviämme ja jopa kunnialla mikäli tahtoa ja
sisua löytyy ja en epäile hetkeäkään etteikö meistä
jokaisesta löytyisi sen verran vätkyä verta jotta hom-
mat hoidetaan!

Loppuun toivotan erittäin hyvää kevättä kaikille!
Koitetaan jaksaa painaa duunia kuten ”Siili”
konsanaan ja muistaa välillä irroitella kuten Pyynö 
kylillä!

  Jarkko Laitalainen, puheenjohtaja
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PUHEENJOHTAJA    Jarkko Laitalainen

SIHTEERI    Anna Laitakari

VARAPUHEENJOHTAJA &  TIEDOTUSVASTAAVA Heikki Hartikka

RAHASTONHOITAJA    Tuomas Nurmi

Suhdevastaava       Mikko Karpale

Tilavastaava      Marjo Sahlman

Tapahtumavastaava Oona Uunila

MEDIAvastaava    Arne Raasakka

VARAjäsen    Kati Drushinin

VARAjäsen Krista Juurikka

Toimihenkilöt:

OLUT-vastaava Oona Uunila

KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA Anna Laitakari

Liikuntavastaava    Olli Niemitalo

Rahastonhoitajan kätyri   Minna Kihlström

Supernatantin toimitus    Arne Raasakka
Heikki Hartikka
Krista Juurikka





 
PUHEENJOHTAJA
Nimi: Jarkko Laitalainen
Opiskelutausta: 2. vuoden biokemisti
IRC: Jakke_

“Geenejä lajeilta toisille!”, sanoi Jakke suurin kirkkain silmin katsoes-
saan kohti tulevaisuutta...

   rahastonhoitaja
   Nimi: Tuomas Nurmi
   Opiskelutausta: 2. vuoden biokemisti
   IRC: BossChef

Faseböökissä luuhaan suht ahkerasti, ja ihan elävänä mut saattaa bongata 
kopilta ja käytäviltä menossa tai tulossa kämpiltä (tosin ainakin tähän 
asti aina vähän myöhässä). Tähän en tuhlaa enempää kenenkään aikaa 
vaan taian mennä leipomaan. Tämä onki hyvä resepti kaikille kädellisille,
Mumikan kääretortturesepti: 3 kananmunaa, 2dl sokeria, 2-3rkl vettä, 
1dl vehnäjauhoja, 1dl perunajauhoja, 1,5tl leivinjauhetta. Sekoita kanan-
muna ja sokeri vaahdoksi, vesi sekaan sekoittaen. Sekoita jauhot kes-
kenään ja kääntele siivilän läpi sekaan. Täytteeksi 2dl kermaa ja hilloa.

Makeaa kevättä kaikille ;)
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Potra poika pohjammaalta Vähänkyrön kunnas-
ta. Nauttii musiikista ja varsinkin kaikesta sähkö-
kitaroihin liittyvästä. Tavoitteena hoitaa pj:n 
paikka kunnialla läpi vuoden.Tavoitteena
biokemian saralla on tehdä suuria ja mullista-
via tutkimuksia, kuten toivottavasti kaikilla 
biokemisteillä. 

Pohjammaan keskeltä tulee tämän vuoden His-
tonin kirstunvartija eli oikeutettu mulkero ja kus 
piä ;) Penninvenytyksestä riittää varmasti hauskaa 
koko vuodeksi, joten IRC:ssä tarvii tuskin enää 
norkoilla. 



VARAPUHEENJOHTAJA &
TIEDOTUSVASTAAVA
Nimi: Heikki Hartikka
Opiskelutausta: 3. vuoden biokemisti
IRC: ZurpZurp 

minun pitää kirjoittaa jotain itsestäni, nousevat niskakarvani pystyyn
ja pieni anarkisti sisälläni herää haastamaan riitaa. Taidanpa siis vain 
latoa joitain turhia faktoja itsestäni: Silmäni ovat vihreät ja kieleni
vaaleanpunainen.  En juo kahvia, mutta pidän paljon teestä.
Lempiplaneettani on Saturnus ja tykkään maustaa ruokaani suurilla 
määrillä valkosipulia ja currya.  Pidän aina karkkia jemmassa huonon 
päivän varalta. Inhoan rusinoita maksalaatikossani.

SIHTEERI & Kansainvälisyysvastaava
Nimi: Anna Laitakari  
Opiskelutausta: 2. vuoden biokemisti
IRC: annabell
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Olen hallituksessa toista vuotta. Puolen-
toistavuoteni aikana biokemialla olen 
ehtinyt toimia myös haalarivastaava-
na ja pienryhmäohjaajana. Nyt hoidan
hallituspaikkani lisäksi myös KV-
vastaavan tehtäviä, joten varsin
aktiiviseksi voisin kai itseäni kuvailla.
Päätehtäväni sihteerinä on pöytä-
kirjan pito kokouksissa ja KV-vastaavana 
yhteydenpito laitoksemme kansainvälisiin
tutkinto-opiskelijoihin sekä vaihto-
opiskelijoihin. Vapaa-aikaani vietän osa-
aika töissä ja tietenkin bileissä. Olen myös 
ihan mahdottoman söpö, kuten voitte
kuvasta itsekin todeta.

Jos joudun tekemään vielä yhdenkin esitte-
lyn Supernatanttiin tämän jälkeen, niin taid-
an vaan copy/pastettaa vanhoja esittelyitäni
satunnaisessa järjestyksessä. Joka kerta kun
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tilavastaava
Nimi: Marjo Sahlman
Opiskelutausta: 1. vuoden biokemisti
IRC: Mithrionel

vastaava, lisäksi myös joku ympäristövastaava tai vihervastaava.
Vastaan uuden ihanan kiltahuoneemme siisteydestä, täytän karkki-
automaatin tarvittaessa sekä painatan biokemian laitoksen prujut kun 
asia tulee ajankohtaiseksi. Olen itse yllättynyt, kuinka vähän lorvin
kopilla näin kevääseen aikaan – kiire kiire (seli seli) – mutta sieltä minut 
todennäköisesti bongaa, jos kysyttävää tai palautetta ilmenee, kiltiksestä 
tai toimistani. Irkissä pyörin myös, yleensä se onpi taustalla auki kun 
konettani käytän. Olen myös vuosikurssini toinen OKTR:n (Opetuksen
Kehittämis-TyöRyhmä) edustajista, joten jos jokin opiskelussa
ihmetyttää tai tuntuu epäkäytännölliseltä, tule nykimään hihasta! Tässä 
lyhyen tylsästi uudet toimenkuvani. ;)
      
     
MEDIAvastaava

Kuten jo vuosi sitten totesin, olen kiimingistä. Olen myös vuonna 
1987 syntynyt skorpioni ja tykkään tulisesta ruuasta, koirista, metalli-
musiikista, oliiveista, punaviinistä, biokemiasta, kemiasta, suuvedestä, 
H.R. Gigerin taiteesta sekä snörestä. Vapaa-aikanani opiskelen tähti-
tiedettä, soittelen sähkökitaraa, väännän suppia ja juon kalijaa. Mikäli 
haluatte nähdä Raimon, kaktukseni, kaivakaa esille suppi 1/2009.  
            ... Lisäksi olen kalju ja tykkään NMR spektroskopiasta - käykää tämä kurssi: 780317A    

Nimi: Arne Raasakka  
Opiskelutausta: 3. vuoden biokemisti
IRC: eche / echelol

Moro, olen Arne ja EN LÄHDE LÄÄKIKS- 
tai siis olen nyt jo toista vuotta putkeen media-
hommissa Histonin hallituksessa! Tämä sopii 
minulle - pääsee kirjottamaan tätä lehteä, lait-
tamaan tähän kuvia ja nakittaan porukkaa
laittamaan kuvia minun puolestani! Loppu-
tulos: suppi tulee ajoissa ja se on täynnä kuvia. 
Biokemialta en ole nyt karkaamassa mihinkään.

Hellou. Minä, Marjo, olen uusi tilavastaava,
ensimmäisen vuosikurssin opiskelija ja IHAN 
EKAA KERTAA hallituksessa. Toimen-
kuvana kiltahuonevastaava eli ”emäntä”,
monistevastaava sekä karkkiautomaatti-
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Varajäsen

Nimi: Kati Drushinin
Opiskelutausta: 3. vuoden opiskelija
IRC: keidii

kuin ei milloinkaan :) Hallituksen toiminnasta innostuin enemmän, 
kun toisen vuoden aikana otin osaa muutamiin kokouksiin ja pian
löysinkin itseni istumasta joka kokouksesta ja toimittelemasta pieniä
hommia pyydettäessä. Nyt olen sitten varajäsen, eli tehtävänäni on
toimittaa jostain syystä estyneen jäsenen toimia. Muuten sitten osallistua 
vähän kaikkeen ja auttaa siinä missä tarvitaan ja pyydetään. Joka paikan 
höylä siis ;) Ja kivvaa puuhahan tämä on ollut, niin ennen jäsenyyttä kuin 
nyt jäsenenäkin. 

   suhdevastaava
   Nimi: Mikko Karpale
   Opiskelutausta: 1. vuoden biokemisti
   IRC: Miiklo

   Olen Mikko, eli joo, se pisin ja porilaisin bio-
   kemisti. Hallituksen toimintaan halusin mukaan
   vanhasta tottumuksesta, sillä olin lukiossakin
   oppilaskunnan hallituksessa älisemässä. Siellä
viihtyi ja ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä että Histonin hallituksessakin 
viihtyy sangen mukaisasti. 

Pestini Histonin hallituksessa on suhdevastaava, joka on nimikkeenä
uusi – se lisättiin hallitukseen vasta viime hallituskaudella. Suhde-
vastaavan tehtävät ovat vielä pienen hienosäädön alla, mutta pää-
piirteittäin tehtäviini kuuluu olla yhteydessä muiden kiltojen hallituksiin 
ja mm. hankkia sponsoreita Histonin tapahtumiin. 

Suhdevastaavan toimeni hallituksessa loppunee jo ennen kesää, koska
heinäkuussa armeijan kurkkusalaatit kutsuvat luokseen. Siihen asti
hoitelen suhteita ja hallitustelen parhaani mukaan. Hallitus-
kaudeltani toivon, että Histoni on vuoden kuluttua ainakin vähän vielä 
loistokkaampi kilta kuin nyt.

Olen Kati (”hei Kati!”), toinen Histonin hallituk-
sen varajäsenistä. Vaikka opiskelijana alankin 
olla jo vanha lotjake, hallituksessa olen mukana
ensimmäistä kertaa. Ehkä siis vähän myöhännäis-
herännäinen mitä hallituksen toimintaan
osallistumiseen tulee, mutta parempi myöhään
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Varajäsen
Nimi: Krista Juurikka 
Opiskelutausta: 1. vuoden biokemisti
IRC: Kyria

lisäksi intohimoihini kuuluvat muunmuassa leipominen, verenluovutus 
ja lentopallo. Histonilla toimin varajäsenenä ja käsissänne olevan Super-
natantin toimittajana.

tapahtumavastaava
Nimi: Oona Uunila 
Opiskelutausta: 1. vuoden biokemisti

Olipa kerran ja siihen että oli vain kerran on 
syynsä. Elikkäs, olen Krista, Ylikiimingistä ja 
suurin osa tätä lehteä lukevista on luultavasti 
nähnyt minut jossain. Pyöriskelen useimmiten 
fysiikan käytävän tuntumassa ja biokemian
laitoksella, mutta myös Cryo:n lautapeli-illoissa. 
Tapahtumissa minut näkee yleensä tiskin takana, 
luultavasti myös vähemmän promillepitoisena 
kuin ne, joiden perässä rahjustan. Fantasian

Moro!

Olen Oona, jotkut myös väittävät
hulluksi, pölijäksi ja vaikka miksi.
Mutta rakkaalla lapsella on monta 
nimeä :D Olen siis Histonin tapahtuma-
ja OLuT-vastaava ja erittäin ylpeä
tittelistä. Ensimmäistä vuotta sekä halli-
tuksessa että opiskelemassa biokemiaa, 
joten tuplafuksi on kyseessä. Elämääni 
rajoittavat hevoset, opiskelu (lue: oheis-
toiminta) ja kaverit. Muuta en osaa 
valitettavasti itse kertoilla, niistä täytyy 
ottaa itse selvää!
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Histonin kotisivun kautta. Itse istun päivät nörttiköyryssä teoreettisten 
asioiden parissa tietokoneen ääressä, mihin virkistävä liikunta iltaisin 
on todella hyvää vastapainoa. Muita harrastuksiani ovat palstaviljely,
kaikenlaiset tee se itse -puuhat ja väkertelyt, syntyjen syvien pohdiskelut 
ja luova toiminta valokuvauksen, musiikin yms. parissa.

rahastonhoitajan kätyri
Nimi: Minna Kihlström 
Opiskelutausta: 3. vuoden biokemisti

Hej allihopa!

Förra året var jag en skattmästare av Histoni och detta år ska jag hjälpa
den nya skattmästaren i sitt arbete som en funktionär. Det är nu mitt
tredje år i biokemi studierna och jag fortfarande står på mig. Denna vår 
ska jag satsa i svenska såsom ni ser. I bildet är jag i bussen i Histonis 
resa till Umeå, som var fårra våren. Den svenska Cosmo kan ni hitta 
någonstans i Histonis gillerummet. Lägg märke till likhet av mig och den 
modellen i framsidan. Vilken, kan ni avgöra själv.

Skattmästares hejduk/ Taloudenhoitajan kätyri Minna

Liikuntavastaava
Nimi: Olli Niemitalo
Opiskelutausta: N+1. vuoden biokemisti
IRC: yehar

Liikuntavastaava ja 70-luvun puolella syntynyt 
N+1:nnen vuoden opiskelija. Toivotan kaikki terve-
tulleiksi Histonin liikuntavuoroille, joilla itse käyn 
“aina”. Muutenkin kannattaa hyödyntää yliopiston 
liikuntatarjontaa. Näihin pääsee kätevästi kiinni

Jag heter Minna och kommer från Lemi 
(ju, det ligger nära Villmanstrand). Jag 
är	 varken	 finlandssvensk	 eller	 styrelsele-
damot av Histoni. Trost det skriver jag till 
den här tidningen över mig själv på svenska.



Laskiaistiistain lasku(humala)tapahtumat
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Laskiaistiistai alkaa mitä parhaimmilla olosuhteilla. Pakkasta on
kymmenisen astetta ja aurinko helottaa kuin vappuna konsanaan. Ainoa vapusta 
poikkeava asia on kutsuvat nietokset.

Toinen Histonin raudanlujasta laskuporukasta Koneen ahkiokisassa 
aloittaa aamun kello 11 Linnanmaan kuppilassa syöden hiilihydraatti-
pitoisen aterian. Suunnitteilla on myös laskustrategia. Hyvän tankkauk-
sen jälkeen lähdemme Lil DT:n laskuporukan kanssa ostamaan ravit-
sevia ja energiapitoisia eväitä päivän tiukkaan (juoma)kisaan. Vierailu
Raksilan marketeilla tuottaa tulosta: mukaan tarttui (minttu)kaakaota sekä muu-
tama palautus (kalja)juoma. Matkamme etenee nyt Välkkylän kisakylään pla-
kaatin tekoon.

Kello on jo melkein kaksi, kun eniten energiaa saanut henkilö hokaa, 
että laskuun pitää myös ilmoittautua paikan päällä. Hopulla viimeiset-
kin lämmittelyjuomat reppuun ja rehellisellä, kröhöm, kisamielellä
mukaan Raksilan Riekumäkeen! Ilmoittautuminen hoituu onneksi helposti
pienistä artikulaatio-ongelmista huolimatta. Kisasuunnitelmaan kuu-
luu ensin kisakumppanien huolellinen tarkastelu. Yksi joukkue antoi 
oikein perusteellisen tarkastelun sekä meille että muille mäessä olijoille
paljastamalla itsensä kokonaan. Lil DT ei tietenkään tämmöisestä
seksuaalisesta häirinnästä nostanut syytettä, vaan toivoi lisää…

Toinen histonilainen joukkue laskee ensin. Nimestä en voi mennä takuuseen, 
mutta olen näkeväni kolme peetä nimessä, ellei silmäni harita vielä oikein pa-
hasti. Laskuporukassa ovat pj, kiltahuonevastaava sekä edellisen hallituksen 
KV-vastaava. Hyvästä yrityksestä huolimatta he jäävät karvan mitan päähän 
kakkossijasta omassa lohkossaan (suosittelisin tässä välissä haalarimerkin 
sheivausta).  Lil DT on lämmitellyt jo tässä vaiheessa kurkunpään lihaksiaan 
omaa suoritusta varten. 
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Suoritushetki tulee. Jännittyneenä kolme Lil DTn varsinaisista jäsenistä astuu 
vapisten ahkioon. Kaksi muuta heiluttelevat alhaalla plakaattia: ”Lil DT – taatu-
sti parasta luistoa!” Vieressä olevat komis… kanssakilpailijat huutelevat hävyt-
tömyyksiä, mutta se ei keskittymiskykyä haittaa. Pj on työnnön vastuuhenkilö. Ja 
pilli viheltää! Vaikka hidas alkutyöntö jättää ahkiomme muiden taakse, saamme 
täysosuman alhaalla suoraan vastustajajoukkueen ankkurin parempaan puoleen 
(lue: takapuoli). Kisakunto on vielä kova, mutta vääjäämättä tyttöjen fyysiset 
ominaisuudet eivät riitä poikien tasolle. On siis turvauduttava vilunkipeliin ja 
allekirjoittanut astui toisen joukkueen ahkion narun päälle. Ja lopputulos on 
tiukan kirin jälkeen TOISIA! Riemu on suunnaton. Palautusjuomat korkataan 
ja siirrymme kisastudioon lepuuttamaan väsyneitä jäseniämme seuraavaa kisaa 
varten, jotka käydään Fionassa.

Tässä vaiheessa selostajamme kiittää ja kumartaa mukana olostanne. Kello 
kuuden jälkeen kerrottavat asiat ovat hieman pimennossa, mutta meno oli ollut 
kovaa, niinkin kovaa että Fionan narikat eivät sitä kestäneet. Tuloksena aamu-
kuudelta kotona.
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Histonifuksit saivat hankittua haalarinsa viime vuoden marraskuussa ja 
tätä juhlistaakseen fuksit järjestivät haalaribileet 5.2.2010 Koneen sau-
nalla. Juhliin olikin syytä, sillä histonien viime bileistä oli kulunut jo 
jonkin aikaa. Luonnollisesti itse bileitten laatu korvaa kuitenkin määrän.

Bileitten järjestelyt alkoivat fukseilla tunti ennen h-hetkeä, jonka ai-
kana journalisti ja illan romantikko ehtivät nautiskella juomistaan siinä 
sivussa. Myönnettäköön, että journalistin muistikuva illasta ei ehkä ole 
parhaimmasta päästä, mutta pienellä tiedustelulla illan tapahtumat lok-
sahtivat paikoilleen.

Harvat rohkeat yksilöt aloittivat illan nohevasti juomapeleillä, kun taas 
muut tyytyivät seuraamaan taistelua sivusta. Juomapelillä olikin merkit-
tävä rooli muutamien fuksien illan jatkon kannalta. Eräästä nimeltä main-
itsemattomasta henkilöstä kuoriutui oikea casanova, kun taas toisella tuli 
tarve kertoa koko maailmalle mitä hänellä on perseessään (myöhemmin 
paljastui, että hän sai enemmän mitä pyysi). Koneen saunan tiloista otet-
tiin kaikki irti ja luonnollisesti saunaa käytettiin ahkerasti jopa pieneen 
tungokseen asti. Useat naiset tekivät tuttavuutta lumen kanssa siinä 
määrin, että olen melko varma siitä, että neitien käsilaukuista löytyi jo 
valmiiksi antibiootteja virtsatietulehdusta varten. Illan aikana oli myös 
fuksin tunnistuskilpailu, perinteistä lähmyläjää (vakavilta vammoilta 
vältyttiin) sekä twisteriä.

Haalaribileistä löytyi siis kaikkea mitä huippibileistä pitääkin löytyä. Oli 
romantiikkaa, muistikatkoksia, hyvää musiikkia ja huikeita fyysisiä suori-
tuksia (sekä tanssilattialla, että Koneen saunan vessassa). Jälkimmäisen 
suorituksen tekijä saattaakin jäädä ikuiseksi mysteeriksi. Haluan kiittää 
kaikkia bileitä järjestäneitä ihmisiä ja kunnia-arvoisia vieraitamme.
Over and out.

 - Jukka Lankinen

Haalaribileet 5.2.2010
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Arginiini (Arg, R) on aminohappo. Arginiinin kemiallinen rakenne on esitetty
kuvassa 1. Fysiologisessa pH:ssa sen guanidiiniryhmä varautuu positiivisesti ja varaus 
resonoi ryhmän terminaalisten aminoryhmien välillä. Arginiinillä on suuri fysiologinen 
relevanssi osana urea sykliä, jossa arginaasi katalysoi reaktion

L-arginiini + H2O <=> L-ornitiini + urea

L-arginiinin arginaasi välitteisen depleetion on todistettu suppressoivan T-solujen
immuuniresponssia ja tämän oletetaan olevan perimmäisenä mekanismina tulehdus-
assosioidussa immuunisuppressiossa.1

Arginiinin metylaatio on osoittautunut tärkeäksi proteiinien funktioiden säätelijäksi. 
Arginiinit metyloidaan proteiini arginiini metyylitransferaasien (PRMT) toimesta. 
Kahdeksan	PRMT:tä	on	identifioitu,	joista	kuuden	on	todettu	siirtävän	metyyliryhmän
S-adenosyylimetioniinilta (SAM) arginiinin guanidiiniryhmän typpeen reaktiossa

L-arginiini + S-adenosyylimetioniini <=> metyyliarginiini + S-adenosyylihomokysteiini 

Metylaatio kohdistuu usein proteiineihin, jotka omaavat glysiini- ja arginiinirikkaita 
(GAR) toiminnallisia alueita. Arginiinin metylaation on todettu säätelevän ainakin 
RNA:n prosessointia, transkriptiota, signaalin välitystä ja DNA:n korjausta.2

Metyloiduista arginiineista etenkin asymmetrinen dimetyyliarginiini (ADMA) on
typpioksidisyntaasin (NOS) inhibiittori. Kokeissa ADMA:n todettiin estävän koiran
sepelvaltimoiden asetyylikoliinivälitteisen, endoteeliriippuvaisen laajenemisen, seuraus 
ADMA:n NOS inhibitiosta.3

Elimistö tuottaa L-arginiinista myös typpioksidia (NO) NOS:n toimesta. NOS hapet-
taa	L-arginiinin	ensin	Nω-hydroksyyli-L-arginiiniksi,	joka	muutetaan	L-sitrulliiniksi	ja	
typpioksidiksi.4

L-arginiini on osa endoteelin toimintaa edistävää aineenvaihduntaa ja sen onkin 
alustavasti todettu olevan hyödyllinen diabeetikkojen erektiohäiriöiden hoidossa
yhdessä propionyyli-L-karnitiinin, nikotiinihapon ja 5-fosfodiesteraasi inhibiittorin
kanssa.5

Arginiinia voidaan hyödyntää massaspektrometriaan pohjautuvassa rakennetutkimuk-
sessa	käyttämällä	arginiinispesifisiä	kemiallisia	ristiinkytkijöitä.6
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Kuva 1. Arginiinin rakennekaava.
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Veikko Launis: Geeniteknologia, arvot ja vastuu. Gaudeamus. 133 sivua.

Launiksen kirja lähtee tehokkaasti vetämään lainauksella Aldous Huxleyn kirjasta 
Urhea uusi maailma. Aloitus soveltuu aiheeseen hyvin, sillä tuskin on yhtään moder-
nia	scifileffaa,	jossa	geeniteknologia	ei	olisi	esillä	taianomaisena	keinona	tuottaa	mitä	
merkittävimpiä tai pelottavampia asioita. Mikäli elokuvat heijastelevat ihmisten senhet-
kistä käsitystä maailmasta, voitanee sanoa että samoin tulevaisuuden geeniteknologiaan 
suhtaudutaan nykymaailmassa osin toiveikkain, osin pelokkain tuntein. Mutta mikäli 
haluaa tietää millaisia “oikeita” nykyisiä ja lähitulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä 
geenietiikan akateeminen keskustelu käsittelee, on turvauduttava hieman järeämpään 
aineistoon kuin Hollywoodissa tuotetut hirviörymistelyt, jolloin apuun tulee Turun
yliopiston lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis kirjoinensa.

Teoksessa	 esitellään	 aluksi	 lyhyesti	 etiikkaa	 filosofian	 tutkimusalana,	 sekä	 geeni-
etiikan	historiaa.	Silmäys	filosofian	puolelle	sisältää	kevyesti	filosofian	peruskäsitteitä,	
ja historiaosuudessa käydään pikaisesti läpi geenimanipulointiin liittyviä historiallisia 
kysymyksiä - joita tosin on huomattavan lyhyt määrä, ottaen huomioon kyseisen tekno-
logian nuoren iän. Launis jakaa yleisen ongelmat aitoihin moraaliongelmiin jossa on 
kyse geeniteknologiaan liittyvistä valinnoista, sekä hypoteettisiin, niin kutsuttuihin epä-
aitoihin ongelmiin, jotka lähinnä johtuvat vielä puutteellisista tiedoista geeniteknologian 
suhteen. Ongelmia jaetaan erilaisiin luokkiin, mm. päätöksentekoon liittyvät ongelmat 
sekä tutkijan vastuu tekemisistään. Samalla esitetään geenitutkimukseen keskeisesti 
liittyviä etikan periaatteita sekä ihmisten erilaisia suhtautumiskantoja luontoon.

Kirjassa oman kappaleensa ovat saaneet aiheet geneettisen materiaalin erityislaatuisuus, 
geneettinen syrjintä, geeniterapian eettiset ongelmat sekä elävien organismien paten-
toitavuus. Geenien erityislaatuisuus liittyy läheisesti niiden käsittelyyn joko uniikkina, 
henkilökohtaisena asiana tai pelkkänä vapaasti muokattavana materiaalina. Geneettisen 
syrjinnän osuudessa pohditaan yhteiskunnallisia vaikutuksia, mikäli henkilökohtaisten 
kirjastojen laatimisesta ja vertailusta tulee yleinen tapa esimerkiksi vakuutusyhtiöiden 
tai työnantajien osalta. Geeniterapiaosuudessa ruoditaan moraalisia argumentteja geeni-
teknologian lääketieteellisen käytön puolesta ja vastaan sekä vaikutusta yhteiskunnalli-
seen mielipiteeseen geenien muokkauksesta, ja organismien patentoitavuus pohtii onko 
ihmisellä oikeus patentoida ja hyväksikäyttää luonnollisia geenejä tai manipuloituja 
organismeja.
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Launiksen kirja avaa sopivasti geenietiikan keskustelunaiheita ja kysymyksiä sekä 
tutkijoiden että vastustajien kannalta. Launis käsittelee asioita objektiivisesti eikä ota 
juurikaan kantaa onko kysymyksiin oikeita tai vääriä näkökulmia. Päähän jääkin paljon 
mietinnänaihetta. Sinänsä kirja on helppolukuinen, eikä juurikaan eroa vaativuudeltaan 
lukion	filosofian	kirjoista.	Kun	sivumääräkin	on	suht	lyhyt,	voi	kyseistä	kirjaa	suositella
helpohkoksi lähtöteokseksi, mikäli geeniteknologian eettiset puolet kiinnostavat.
Mahdollista jatkolueskelua varten lopusta löytyy kattava lähdeluettelo. 

 - TS
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Kivun ja kolotuksen itselääkintä

Tavallisimpia ilman lääkemääräystä eli reseptiä saatavia kipu-
lääkkeitä ovat ibuprofeeni, ketoprofeeni,  asetyylisalisyylihappo 
ja parasetamoli. Niistä on olemassa koko joukko erinimisiä lääke-
valmisteita, joten apteekissa käydessä kannattaa olla tarkkana, jotta 
vältetään päällekkäisyyksiä. Apteekkihenkilökunta auttaa oikean 
lääkkeen valinnassa.

Itsehoitoon tarkoitetut kipulääkkeet vähentävät lievää ja keskivaikeaa 
kipua sekä alentavat kuumetta. Tulehduskipulääkkeillä (ibuprofeeni, 
ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo) on lisäksi tulehdusta vähentävää 
vaikutusta. Siksi ne tehoavat hyvin myös  kurkkukipuun, korvakipuun, 
hammassärkyyn ja vaikkapa hammastoimenpiteen jälkeiseen kipuun. 
Myös nivel- ja selkäkipu saadaan taltutettua tulehduskipulääkkeellä.
Lihaskipuja voidaan hoitaa myös iholle siveltäviä kipugeelejä käyt-
tämällä, jolloin tuote imeytyy ihon läpi eikä vaikuta ruoansulatuskanavan 
toimintaan. 

Migreenikin voidaan hoitaa tulehduskipulääkkeellä, mutta silloin kan-
nattaa valita nopeasti vaikuttava tuote (esimerkiksi nestekapseli). Alku-
annos pitää ottaa jo aavistettaessa että migreenikohtaus on  tulossa, jotta 
lääke ehtii tehota. Parasetamolia voi ottaa tyhjään mahaan, jolloin tabletti 
hajoaa, imeytyy ja vaikuttaa mahdollisimman nopeasti. Teho ei silti aina 
riitä migreeniä taltuttamaan.

Tulehduskipulääkkeellä saadaan yleensä parempi teho kuin parasetamo-
lilla, mikä voi johtua siitäkin, että parasetamolia ei annostella riittävän 
suuria annoksia. Eli siinä missä ibuprofeenia riittää yksi 400 mg tabletti 
parasetamolia suositellaan kerralla kaksi 500 mg tablettia.

Tulehduskipulääkkeitä kannattaa syödä kuuriluontoisesti silloin, kun 
kysymyksessä on tulehdusreaktiosta johtuva kipu. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että lääke annostellaan säännöllisesti 8 tunnin välein muu-
taman päivän ajan. Silloin kipualueella tapahtuu nopeampi paraneminen 
kuin jos napsii tabletin silloin tällöin. 

Käytössä huomioitavaa 

Tulehduskipulääkkeet ovat tilapäisiin kiputilohin käytettäessä turval-
lisia. Tavallisin tulehduskipulääke on ibuprofeeni, josta löytyy vaihto-
ehdot vauvasta aikuiseen asti. Ketoprofeenia ei suositella alle 12-vuo-
tiaille. Asetyylisalisyylihappoa ei myöskään nykyään suositella ensi-
sijaiseksi kipulääkkeeksi lapsille ja mahaa kuormittavana sitä ei
          välttämättä aikuisenkaan kannata säännöllisesti käyttää.



23

Tulehduskipulääkkeet estävät prostaglandiinisynteesiä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että prostaglandiinien tulehduksia välittävät vai-
kutukset estyvät. Tulehduskipulääkkeet voivat myös vaikuttaa ruoan-
sulatuskanavan toimintaan varsinkin pitkäaikaisessa käytössä ja suurina 
annoksina. Näin ne saattavat altistaa mahan ja suoliston haavaumille 
tai aiheuttaa närästystä. Mahahaavaa sairastaneiden kannattaa valita
ensisijaiseksi kipulääkkeeksi parasetamolin, jolla ei ole mahaa ärsyt-
tävää vaikutusta. Parasetamoli on puolestaan maksan kannalta epä-
edullinen valmiste, joten se ei sovi alkoholin suurkuluttajille tai hen-
kilöille, joilla on maksasairaus. Tulehduskipulääkkeistä parhaimmin
siedetty on ibuprofeeni. Valitse siis se, jos mietit minkä ottaisit. Keto-
profeenilla tulee jo useammin mahasivuvaikutuksia ja asetyylisalisyyli-
happo on näistä äkäisin.

Kun olet viettänyt iltaa viihteellä kannattaa nukkumaan mennessä
ottaa ibuprofeenia ja iso lasillinen vettä, niin aamulla pää on
yllättävän yhteistyökykyinen. A-juoma ja ibuprofeeni eivät yhdessä
käytettynä pistä pääkoppaa sekaisin. Sen sijaan molemmat saatta-
vat aiheuttaa vatsan ärsytystä, joten maltti on herkkämahaisella juhli-
jalla ihan hyväksi. Perusteellisen juhlinnan jälkeen maksa saattaa olla
poksahtamaisillaan, joten vältä näissä tilanteissa parasetamolia.

Milloin lääkäriin

Itsehoitolääkkeet on tarkoitettu tilapäiseen, lyhytaikaiseen käyttöön. Jos 
kipu ja kolotus jatkuu viikon tai pitempään on hyvä kääntyä lääkärin 
puoleen. Lääkärin hoitoon tulee hakeutua myös jos äkillisen ja  voi-
makkaan pään, rintakehän tai vatsan alueella olevan  kivun syy  on
tuntematon, jos kipu on tapaturman seurausta tai  jos  kipuoireiden lisäksi 
yleistila heikkenee.

Muista vielä tämä

Noudata pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Ota tulehduskipu-
lääkkeet mielellään ruokailun jälkeen, parasetamolia voit ottaa myös
tyhjään mahaan. Älä omin päin käytä yhtäaikaa useaa kipulääkettä. Jos 
sinulla on allergiaa, astma, mahaongelmia tai muita lääkityksiä, varmista 
apteekissa käyttämäsi itsehoitolääkkeen sopivuus!

Kivutonta kevättä toivottaen

Christel Monni-Raasakka
Apteekkari
Kastellin apteekki




