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 “Ketään ei oikeasti kiinnosta kasvien juurten solut.”
   - Markus Keskitalo, hieno mies.

Kädessäsi lepää Supernatantti, tuttavallisemmin Suppi, joka on Oulun yliopiston 
biokemian opiskelijoiden ainejärjestön, Histoni ry:n, kiltalehti. Lehdellä ei tehdä voit-
toa ja se on kaikkien luettavissa ja saatavissa. Tämä on pääkirjoitus.

Ensiksi haluan onnitella kaikkia hyväksymiskirjeen saaneita - te teitte sen! Pääsitte 
opiskelemaan biokemiaan. Mutta ei siinä kaikki: te, jotka olette tulossa opiskelemaan 
biokemiaa uusina fukseina, tai siis pHukseina, tulette pääsemään osaksi aktiivista, oma-
aloitteista ja tiivistä porukkaa, joka yhdessä porskuttaa kohti biotieteiden jatkuvasti
kehittyvää maailmaa.

Tämän lehden sisältö on pääasiassa suunnattu biokemian opiskelijoille ja jutut ovatkin 
sitten sen mukaisia. Lehti jaetaan yleensä laajemmin luonnontieteellisen tiedekunnan 
ainejärjestöille, mutta tällä kertaa lehti on lähetetty tuleville fukseille postissa ja tarjoaa 
tietoa siitä mitä tuleman pitää. Lehdessä esitellään ensi syksyn pienryhmäohjaajat ja 
varapienryhmäohjaaja, sekä tutustutaan erään edellisvuoden fuksin menneen vuoden 
tunnelmiin. 

Supin kestojutut saavat myös jatkoa. Tällä kertaa Jälkiviisaus osiossamme on käsitte-
lyssä Leena Turpeenojan tavanomaiselle lukijakunnalle suunnattu suomenkielinen 
yleisteos, aiheena tietysti biokemia. Aakkosissa vuorossa C eli Cys eli kysteiini, tuo rik-
kiä sisätävä aminohappo, joka kätkee sisäänsä paljon herkullista kemiaa. Sponsoriemme 
suunnasta on myös tarjolla asiaa: apteekkari motivoi tulevia fukseja (ja miksei myös 
vanhempiakin opiskelijoita) hieman opintojen suunnittelusta ja yleisesti jaksamise-
sta. LAL tarjoaa tiukasti pohjaan fuugattua tietoa ammattiliitosta ja siihen kuulumisen 
eduista.

 

Pääkirjoitus

Syyssuppi, pääjulkaisumme ja samalla vuoden 
viimeinen, saapuu pian uusien fuksien jälkeen. 
Sitä ennen kuitenkin keskitymme kansainvälisille 
opiskelijoillemme ja työntenkijöille omistettuun 
KV-suppiin.

Näitä odotellessa nauttikaa loppukesästä, pian 
päästään taas paiskimaan hommia. Muistakaahan 
mennä Qstockiin, siellä on Meshuggah!

       Arne Raasakka, mediavastaava
            arneraas @ paju.oulu.fi
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Hei tulevat fuksit!

Tällä palstalla biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Histoni ry:n (lyhyesti Histoni) 
puheenjohtaja avautuu, ottaa kantaa, taikka kertoilee satuja. Aluksi haluan onnittella 
Teitä kaikkia, jotka valittiin biokemistien aateliseen joukkoon! Biokemistit eivät ole 
yliopiston suurin populaatio, mutta kokemuksella voin sanoa biokemistit saavat välillä 
teekkaritkin haukkomaan henkeä, hyvässä mielessä tottakai.

Biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Histoni ry:n tehtävä on huolehtia jäsenten eduista 
ja järjestää toimintaa ja tapahtumia jäsenistölle. Hyväksymiskirjeen mukana tulleessa 
esitteessä on lyhyesti kuvattu Histonin toimintaa ja mitä etuja saa liittymällä Histonin 
jäseneksi. Histoniin ei ole pakko liittyä vaikka biokemiaa opiskeleekin, mutta erittäin 
suositeltavaa se on kaikkien etujen saavuttamiseksi. Vuoden 2011 keväällä Histoni
täyttää 40 vuotta ja jäsenistölle on varmasti luvassa tapahtumaa ja toimintaa, jossa kan-
nattaa olla mukana!

Lopuksi voin lyhyesti kertoa biokemian opinnoista omien kokemusten perusteella. Heti 
ensimmäinen vuosi sisältää paljon laboratorio-osuuksia, mikä toki on ymmärrettävää 
sillä onhan  biokemistin osattava työskennellä laboratoriossa teorian ymmärtämisen
lisäksi. Opintojen alkuvaihe sisältää paljon kemiaa, mutta ensimmäisen vuoden
keväästä eteenpäin pääpaino on biokemian omissa opinnoissa. Suunniteilla on kui-
tenkin biokemisteille oma kemian kurssi, jossa käytäisiin biokemisteille oleellisia
asioita kemiasta. Opinnot vaativat aikaa ja panostusta enemmän kuin lukio-opinnot, 
mutta vapaa-aikaakin ensimmäiseen vuoteen mahtuu yllin kyllin.

PJ:n porinat

  Jarkko Laitalainen, puheenjohtaja

Siinä tämänkertaiset porinat. Syksyllä nähdään 
ja tavataan! Nauttikaa sitä ennen Suomen kesästä 
rentoutuen ja välillä pitäen hauskaa porukalla!
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Hei siellä! Nimeni on Maija Karjalainen ja kirjoitan tätä esittelyä koska tulen 
ensi syksynä toimimaan pienryhmäohjaana yhdelle kolmasosalle uusista fuk-
seista. Pienryhmäohjaajana opastan fuksit niin yliopistossa opiskeluun kuin 
myös Histonin vapaa-ajan aktiviteettien saloihin. Itse aloitan samalla toisen 
vuoteni biokemialla, mutta varmasti muistan vielä jotain niistä ensimmäisen 
vuoden murheistakin. Sen voin sanoa ainakin, että opintojen alkamisen jännit-
täminen oli aivan turhaa!

Itsestäni voin kertoa sen, että olen syntynyt ja asunut täällä Oulussa suurim-
man osan elämästäni. Väliin mahtui silti neljä (kamalaa) Vaalan metsässä viet-
ettyä vuotta, kun vanhemmat keksivät muuttaa meidän kesämökille. Biokemian 
opiskelun aloitin suoraan Madetojan lukion läpäistyäni.  Tätä nykyä olen iältäni 
pyöreät 20 ja asun ihan kampuksen vieressä Kaijonharjussa poikakaverin ja 
Maine Coon -rotuisen ilveskissan kanssa.

Omasta luonteesta en osaa ketään etukäteen varoittaa, sen näette sitten. Har-
rastuksista lukemisen lisäksi ainut mainitsemisen arvoinen lienee musiikki, jota 
toistaiseksi harjoitan lähinnä pianonsoiton muodossa. Syksyyn ja uusien fuks-
ien tapaamiseen mennessä olisi kuitenkin tarkoitus opetella vielä uusi soitin, 
nimittäin irlantilainen low-whistle pilli. Saa nähdä...

Lämmintä loppukesää kaikille, syksyllä tavataan!

 - Maija

PIENRYHMÄOHJAAJAT

2010
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Hei

Nimi on Krista Juurikka ja tuon kuvassa virnistelevän koiruuden nimi on Mur-
tion Iitu. Olen tällainen kääpiö Ylikiimingistä eli siis olen metsässä niin fyy-
sisesti kuin henkisestikin. Biokemian opiskelussa on alkamassa toinen vuosi 
minkä lisäksi olen yksi käsissänne olevan Supernatantin toimittajista ja aine-
järjestömme Histonin varajäsen. Ja tietenkin myös yksi kolmesta pienryh-
mäohjaajasta. Joten se kolmasosa teistä, joka minun seuraani syksyllä liittyy,  
näemme pian, MUHAHAHAHAAA. Ircistä minut löytää nimimerkillä Kyria.

Nyt kun mietitte, miten ihmeessä tälläinen henkilö on päässyt pienryhmäohjaa-
jaksi, niin onkin hyvä kertoa mitä oikeastaan aion tehdä pienryhmäohjaajana. 
Tarkoitus on yksinkertaisuudessaan perehdyttää teidät yliopiston tapoihin ja 
käytäntöihin, biokemian opiskeluun  ja (tiede)yhteisöittää. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että koluamme yliopiston tiloja ristiin rastiin, selailemme opinto-
opasta, vierailemme netin ihmeelliseessä maailmassa, valtaamme muiden kil-
tojen kiltahuoneet ja kaikkea muuta pientä. Pienryhmäohjauksen jälkeen osaatte 
toivottavasti suunnistaa oikeisiin luentosaleihin, tarkistaa päivän ruokalistan, 
tiedätte ainakin yhden kurssin johon on PAKKO päästä ja uskallatte puhua 
muillekkin kuin mielikuvitusystävillenne.

Kaikki tämä ja paljon muuta kun syyskuu koittaa. Teidän ei tarvitse kuin ilm-
estyä paikalle ja omistaa hitunen avointa mieltä ja tiedonhalua. Näemme sil-
loin!
 - Krista “Kysyä ei saa vaan pitää” 
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Hola fukseille!

Olen Kati Drushinin ja yksi kolmesta pienryhmäohjaajasta. Yksi kolmannes 
teistä uusista biokemian opinnot syksyllä aloittavista tulee olemaan siipieni 
suojassa opintojenne alussa. Aloitan itse neljännen opintovuoteni syksyllä eli 
kandiopinnot ovat kasassa ja maisteriopintoja pukkaa. Omasta fuksivuodesta 
alkaa siis jo olla aikaa, mutta eiköhän ne alkuopintojen kysymysmerkit ja ih-
metyksen aiheet ole sen verran muistissa vielä, että teille osaan olla avuksi J 
Pienryhmäohjauksen ohella toimin hallituksessa varajäsenenä, häärään osaltani 
syksyllä toteutuvan Universitas -hankkeen parissa sekä olen mukana keväällä 
2011 järjestettävien Histonin 40-vuotisjuhlien suunnitteluryhmässä. 

Pienryhmäohjaajana tavoitteeni on antaa teille tietoa yleisesti yliopisto-opiske-
lusta, biokemian opinnoista sekä yleensäkin auttaa kaikissa käytännön asioissa, 
jotka aluksi voivat tuntua hämmentäviltä. Tavoitteeni on myös auttaa teitä tutus-
tumaan toisiinne sekä vanhempiin biokemian opiskelijoihin. Meillä biokemialla 
ei eri vuosikurssin välisiä kuiluja tunneta, kuten ei myöskään kuiluja laitoksen 
työntekijöiden ja opiskelijoiden välillä ja sen tulen muiden pienryhmäohjaajien 
avulla toivottavasti teille näyttämään.

Teiltä toivon ja odotan innokkuutta ja avoimuutta opiskelujenne alussa, niin itse 
opiskelua kuin vapaa-ajantoimintaakin kohtaan. Kokemuksesta voin sanoa, että 
viettämällä myös vapaa-ajalla aikaa muiden biokemian opiskelijoiden kanssa 
ja osallistumalla ainejärjestömme järjestämään toimintaan parannatte opiskelu-
motivaatiotanne ja viihtyvyyttänne biokemialla. Mikäs sen parempaa kuin liuta 
hyviä ystäviä samalta opiskelualalta, joiden kanssa sitten voi jakaa niin opiske-
lumurheet kuin muutkin huolet!

Tavataan syksyllä!

 - KD
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Pieni luonnekuvaus on aina paikallaan: sosiaalinen, musikaalinen, huumorinta-
juinen, kiltti, villi... koitan venyä moneen. Musiikki on erityisen lähellä sydäntä, 
sillä soitan kitaraa ja laulan bändissä, jonka tukikohtana toimii pohjanmaa. Lii-
kuntaa harrastan omalla ajalla, mutta myös Histonin liikuntavuoroilla, mikäli 
aikataulu antaa myöden.

Pienryhmänohjaajana toimin mikäli joku kolmesta pääohjaajasta on estynyt. 
Vastaan ja opastan mielelläni myös pienryhmänohjauksen ulkopuolellakin, 
mikäli jokin asia askarruttaa. Rohkeasti vain hihasta nykimään ja kysymään. 
Useimmiten olen tavoitettavissa kiltahuoneeltamme, jossa porukalla vietämme 
aikaa katsellen videoita, keskustellen päivän polttavista aiheista tai muusta 
vähemmän tärkeästä.

Teiltä fukseilta odotan innostusta ja aktiivisuutta niin opiskelussa kuin opiskeli-
joiden 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 taika-
sauvasi ja fletkumatosi! Innolla odotan mitä tuleva vuosi tuo tullessaan, joten 
syksyllä tavataan!

 Jarkko

Hei taas!

Nimeni on Jarkko Laitalainen ja 
toimin myös varapienryhmän-
ohjaajana biokemian ainejärjestön 
Histonin puheenjohtajuuden lisäk-
si. Syksyllä alkaa kolmas vuo-
teni biokemialla, joten fuksivuo-
den huolet ja murheet ovat vielä 
kohtuullisen hyvin mielessä (niitä 
ei montaa vuoteen mahtunut). 
Olen kotoisin pohjanmaan pien-
estä pitäjästä nimeltä Vähäkyrö ja 
kieli taipuu vielä sen mukahan.
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“Haluan mukaan menoihin!”
Haluatko jo menoihin mukaan?
 Kiinnostaako muiden biokemistien seura?
   Onko motivaatio korkea biokemian suhteen?

Jos vastasin edes yhteen kohtaan “kyllä”, niin Oulun yliopiston bio-
kemian opiskelijoiden ainejärjestön, Histonin, aktiivisin keskustelu-
paikka on Histonin IRC-kanava!

Tiedätkö mikä on IRC?

“Kyllä!”
 Sitten löydätkin meidät IRCnet:in verkosta kanavalta #Histoni
 Muistathan suosia kotimaisia palvelimia, jotta yhteys pyörii
 huoletta! (Esim. irc.inet.fi, irc.oulu.fi, irc.cc.tut.fi, irc.cc.hut.fi
 yms.)

“En.”
 IRC eli Internet Relay Chat eli irkki on reaaliaikainen keskustelu-
 verkosto, joka toimii internetin välityksellä. Vakaalla ja luotta-
 muksellisella pohjalla toimiva IRC on yksi turvallisimpia ja
 helpompia tapoja käydä massa- ja yksityiskeskusteluja
 muiden ihmisten kanssa.

“Miten pääsen irkkiin?”

 Sinun on ladattava  ns. IRC client -ohjelma. Tällaisia ovat
 esimerkiksi mIRC, XChat, EPIC, HydraIRC sekä Irssi. Näistä 
 jälkimmäinen on myös yliopiston tarjoama, joten sitä pääsee
 käyttämään opiskelujen aloittamisen jälkeen. Edellämainituista
 ohjelmista mIRC lienee käytetyin Windows client. Internetistä 
 löytyy myös selain- pohjaisia sovelluksia, joilla pääsee “irkkaa-
 maan”.
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“Mutta haluan irkkiin nyt!”

Selväpä se! Lataa yksi client ohjelma, esim. mIRC (www.mirc.com) 
Windows-käyttäjille tai Ircle (www.ircle.com) Mac-käyttäjille. Asenna 
ohjelma. Manuaalia seuraamalla saa helpoiten säädettyä ohjelman kun-
toon, joka onkin yleensä käytön hankalin osuus. Periaatteessa riittää,
että kaksi perusjuttua on kunnossa: nimimerkki (eli “nick”) sekä yhteys 
IRC-palvelimeen. Nimimerkin on oltava uniikki, ainutlaatuinen, eikä se 
voi olla rajattoman pitkä eikä saa sisältää skandinaavisia merkkejä.

IRC-clientistä riippuen, yhteys verkkoon otetaan palvelimen kautta 
joko manuaalisesti kirjoittamalla /server palvelimen osoite tai clien-
tin valikon kautta, mikäli sellainen on. Pääset IRCnettiin kirjoittamalla
/server ja perään jonkun edellissivulla “Kyllä!” -kohdassa mainituista
palvelimista. Ohjelma ilmoittaa kun yhteys on muodostettu. Tämän jäl-
keen voidaan liittyä keskustelukanaville. Histonin IRC-kanavalle pääsee 
komennolla /join #Histoni.

Voit myös vaihtoehtoisesti googlettaa “webirc” ja etsiä selainirkin jolla 
pääsee IRCnettiin ja sitä kautta #Histonille.

Muista että / -merkki on aina oltava komennon edessä ja # -merkki on 
verkosta riippuen joskus pakko kirjoittaa ennen kanavannimeä.

“Löytyykö Histoni muualta internetistä?”

Kyllä. Histoni ry:llä on yhteisöt mm. Facebookissa ja IRC-galleriassa. 
Lisäksi Histonilla on virallinen keskustelufoorumi internetissä.

Lisäksi, opiskelujen alkamisen jälkeen pientyhmäohjaajat
opastavat tulevia fukseja tarkemmin näiden asioiden suhteen.

Kaikille opetetaan muunmuassa miten Irssiä käytetään.

 - Arne Raasakka, mediavastaava
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FUKSIVUOTENI
erään fuksierän erään fuksin eräs tarina

Hei. Olen Mikko, 19 vuotta, ja päätin juuri ensimmäisen vuoteni biokemialla. Fuksi-
vuotta on hankala kuvailla tai ylipäänsä kertoa siitä mitään lyhyehkösti. Jos on hetkit-
täin enemmän hajalla kuin koskaan, mutta viettää silti elämänsä parasta aikaa, miksi sitä 
kuuluu kutsua? Maailmanlopun reiveiksi vai? No okei, ehkä kuitenkin opiskeluksi.

Muistan vielä elävästi kun sain Oulun yliopiston biokemian laitokselta hyväksyvän eleen 
kirjeen muodossa. Näivettävä työpäivä vaihtui silloin eeppiseksi hämmennykseksi. Oli-
han se hienoa saada opiskelupaikka haluamaltaan alalta, mutta että Oulu? _OULU_ 
(pakolliset ylidramatisointimerkit, jotta ymmärrätte mistä oli kyse)? Kotikunnasta, 
Porista, oli hieman etäisyyttä Ouluun, tuohon pohjoisen Suomen suurimpaan poro-
rajakaupunkiin. Kun sitten olin saanut Oulussa viimeisenkin t-paidan viikattua kaappiin 
ja muuton muutenkin loppuun, oli melko yllättävää kuinka helppoa outoon ympäristöön 
muuttaminen oli. Koti-keskusta-koti-välillä eksyy omakohtaisten kokemusten mukaan 
hönöinkin ihminen maksimissaan kolme kertaa, ja apua saa aina kysymällä. Eläkeläiset 
auttavat muuten mieluiten. Kannattaa niiltä kysyä, jos on kolmisen kilometriä polkenut 
sateessa väärään suntaan. Kaikki on helppoa, jos on oikea asenne -  kliseistä, mutta ah-
niin-totta. 

Intellektuelli ja kevyen sofistikoitunut (tähän väliin siemaisu viiniä) yliopistoelämä 
alkoi suuren hämmennyksen vallassa: ”Mikä tää ruokala on? Häh mistä saa salaattia? 
Hei mitä siellä luennolla tehdään? MISSÄ ON L2?” Käytännön toimet olivat aluk-
si kampuksella hankalia, mutta pienryhmäohjaajien avulla niihin pääsi sisälle melko
nopeasti. Ensimmäisen kahden viikon jälkeen ei enää näyttänyt yliopistolla kulkiessaan 
siltä kuuluisalta epäonniselta peuralta ajovaloissa. 

Luentosalia etsiessä on muuten hyvä lyödä päänsä yhteen muiden peurojen kanssa. 
Muutenkin ryhmäytyminen omalla kohdalla kannatti: kaikki vain oli helpompaa
ryhmässä. Uusia tuttavuuksia sai muista sinisilmäisistä biokemistin aluista nopeasti. 
Viimeistään erilaisissa tapahtumissa ”verkostoitui” hyvin. Jos jotain tarvitsee fuksivuo-
desta erityisesti hehkuttaa, niin on se lukuisat tapahtumat. Niistä riittää sitä egoanostat-
tavaa kerrottavaa sitten lapsenlapsille. 

Fuksivuoden alun kurssit ovat kaikki biologiaa ja kemiaa. Tämän takia motivaatio-
ongelmia oli aika monilla heti vuoden alusta. Itsehän aloitin opiskeluni vetämällä 
lonkkaa ensimmäisen puolen vuoden ajan, ja sen näköinen on WebOodin suoritukset 
–osiokin. Onneksi kristillisen mentaliteetin mukaan yliopistossa annetaan ihmiselle 
toinen mahdollisuus. Ja miksei kolmaskin. Joulun lähestyessä alkaa biokemian kursseja 
pyörimään ja silloin sitä keltanokkainen fuksikin ymmärtää, että biokemia on se maail-
man paras ja mielenkiintoisin ala. Yleisesti ottaen ainakin 1. vuoden biokemian kurssit 
olivat paljon paremmin järjestettyjä verrattuna biologian ja kemian kursseihin.
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Biokemian 1. vuotta määrittää myös suurelta osin labrat. Yksi labrakurssi on kemian 
laitoksen, mutta loput ihan biokemian kursseja. Salamannopealla älyllä nopeasti las-
kettuna labrassa tuli ensimmäisenä vuotena vietettyä yli kuukauden verran aikaa. Aika 
paljon. Ensimmäinen labroista on kemian perustyöt. Kurssilla mm. mittaillaan vettä 
ja tehdään kaikkea muuta perin (köhköh) mielenkiintoista. Tästä ei kuitenkaan kan-
nata mitään hulluja yleistyksiä vetää, sillä biokemian kursseilla pääsee sitten jo tutki-
maan munanvalkuaista ja karakterisoimaan entsyymejä kromatografisin menetelmin.  
Tekemään siis kaikkea monin verroin siistimpää!

Biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Histoni järjestää biokemian opiskelijoille eri-
laista tapahtumaa ja happeningia. Vinkkinä mainittakoon, että jos järjestötoiminta kiin-
nostaa yhtään, on Histonin hallitus oiva ja rento paikka päästä vaikuttamaan asioihin ja
”edustamaan” erilaisiin tapahtumiin, terv. Histonin suhdevastaava, allekirjoittanut 
itse. Histonin järjestämissä tapahtumissa kannattaa käydä, sillä biokemistit ovat erit-
täin monikirjava porukka ja meno on aina myös sen mukaista. Oululaisen biokemistin 
arjessa parhaita asioita ovatkin ehdottomasti Histoni ja koko biokemistiyhteisö!

Loppujen lopuksi ensimmäinen vuosi meni ohi hujauksessa. Syksyllä kaikki oli uutta, 
sitten opiskelu etenikin deadlinesta deadlineen ja tentistä tenttiin. Tapahtumia riitti, 
hyviä ihmisiä riitti, biokemiaa riitti. 

Toivottavasti Te, arvon uudet pHuksit, viihdytte biokemialla ja otatte opiskeluvuosista 
kaiken mahdollisen irti. Ei niitä opiskeluvuosia niin montaa kuitenkaan ole.

 - Mikko Karpale
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Kysteiini (C, Cys) on proteinogeeninen aminohappo, täydeltä IUPAC nimeltään 2-amino-
3-merkaptopropaanihappo. Sen molekulaarinen kaava on C3H7NO2S ja se on toinen kahdesta 
rikkipitoisesta aminohaposta, joita käytetään proteiinisynteesissä. Sen moolimassa on 121.16 g 
mol-1. Kysteiinin mRNA kodonit ovat UGU ja UGC. Kysteiinin [α]D vedessä ja huoneenläm-
mössä on +9.4°. Kysteiinin rakennekaava on esitetty kuvassa 1.

Kysteiini on rikkipitoisena aminohappona yksi reaktiivisten happiyhdisteiden ja –radikaalien 
pääkohteista proteiineissa. Oksidatiiviset modifikaatiot kysteiineissä voivat johtaa perustavan-
laatuisiin muutoksiin proteiinien aktiivisuudessa, rakenteessa, stabiiliudessa ja solunsisäisessä 
lokalisaatiossa. Irreversiibelit oksidatiiviset modifikaatiot, oksidatiiviset vauriot, voivat johtaa 
sellulaariseen vanhenemiseen ja käynnistää solujen korjaus- ja degradaatiomekanismeja sekä 
ohjelmoidun solukuoleman. Reversiibelit oksidatiiviset modifikaatiot voivat toimia ohimenevinä 
signaaleina, jotka kertovat fysiologisesta tilasta, solun ulkopuolisesta ympäristöstä, ravintoainei-
den saatavuudesta, metabolisesta tilasta, solusyklin vaiheesta, immuunireaktiosta ja sensorisesta 
ärsykkeestä. Nämä moninaiset vasteet sekä reversiibeleille että irreversiibeleille oksidatiivisille 
modifikaatioille kielivät kaikkiin kolmen pääryhmän soluihin kehittyneistä, monimutkaisista
oksidaation säätelymekanismeista.1 

Kysteiini voidaan havaita näytteistä spektrofotometrisesti  menetelmällä, joka perustuu sitraatti 
käsiteltyjen kulta-nanopartikkeleiden (AuNP) pinnalla olevien yksijuosteisten oligonukleoti-
dien (ssDNA) syrjäytymiseen kysteiinin toimesta ja suola-indusoituun AuNP sakkautumiseen. 
Kysteiinin lisäyksen yhteydessä havaittiin ssDNA-stabiloitujen kultapartikkeleiden korkeissa 
suolapitouksissa sakkautumiseen yhdistetty värin muutos punaisesta siniseen. Värinmuutos oli 
havaittavissa paljain silmin. Absorption suhdetta aallonpituuksilla 520 ja 600 nm käytettiin sak-
kautumisprosessin kvantitoimiseen. Kalibraatiokäyrä osoitti absorptiosuhteen kasvavan lineaaris-
esti konsentraatiovälillä 0.1-1.3 µM. Pienimmäksi menetelmällä havaittavaksi pitoisuudeksi 
määritettiin 100 nM. Kokeissa menetelmää käytettiin onnistuneesti kysteiinin määrittämiseen 
keinotekoisista ja farmaseuttisista injektionäytteistä.2

N-asetyyli-L-kysteiini (NAC) on synteettinen, kysteiinijohdannainen aminotioli antioksidantti, 
joka on ollut kliinisessä käytössä jo yli 40 vuoden ajan, pääsääntöisesti mukolyyttisenä yhdis-
teenä erilaisten hengitystietautien hoidossa. Mukolyyttisten ominaisuuksiensa lisäksi NAC:ia tut-
kitaan ja käytetään HIV infektioiden, syövän ja sydäntautien hoitoon. NAC näkee myös käyttöä 
sekä oraalisesti että suonensisäisesti parasetamolimyrkytyksen hoidossa.3

NAC:n havainnointiin näytteistä voidaan soveltaa kineettis-spektrofotometristä menetelmää, 
joka perustuu toisiinsa kytkettyihin redox- ja kompleksointireaktioihin. Ensimmäisessä vaihees-
sa NAC pelkistää Fe3+:n Fe2+:ksi, joka toisessa vaiheessa reagoi 2,3,5-trifenyylitetratsol-2-ium
kloridin (TPTZ) kanssa. Muodostuvan, stabiilin Fe(TPTZ)2

2+ kompleksin absorptiomaksimi on 
593 nanometrissä, jolla reaktion etenemistä ja nopeutta voidaan seurata. Kokeissa menetelmä 
suoriutui NAC:n määrittämisestä kaupallisissa, farmaseuttisissa tuotteissa.3
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Kuva 1. Kysteiinin rakennekaava.

Kysteiini voidaan syanyloida, jolloin muodostuu β-tiosyanaattialaniinia. Proteiinien pin-
nalla olevat kysteiinit voidaan syanyloida kemiallisesti, jolloin muodostuu edellämainittua 
β-tiosyanaattialaniinia. Johtuen β-tiosyanaattialaniinin helposta post-translationaalisesta syn-
teesistä, yhdisteellä voi olla laajaa käyttöä suurien proteiinisysteemien paikkaspesifisen rakenteen 
ja dynamiikan havainnoimisessa. Yhdisteen nitriiliryhmän CN-kolmoissidoksen venymisvibraa-
tio tuottaa eristetyn infrapuna kromoforin. Tämän synteettisen aminohapon vaikutuksia paikal-
liseen sekundaariseen rakenteeseen ja sen herkkyyttä rakenteellisiin muutoksiin tutkittiin käyt-
täen kolmea varianttia vesiliukoisesta, synteettisestä alaniini-toisto kierteestä, joihin syntetisoitiin 
kysteiinejä eri paikkoihin, jonka jälkeen ne syanyloitiin. Syanyloitujen kysteiinien havaittiin 
heikentävän, muttei täysin tuhoavan, laskostuneen peptidin kierrerakennetta, kun syanyloidulla 
kysteiinillä korvattiin peptidin alaniineja. Lisäksi tämän keinotekoisen aminohapon sivuketjun 
CN-kolmoissidoksen venymisvibraation havaittiin olevan herkkä kierteen rakenteellisille muu-
toksille. Tulosten perusteella on odotettavaissa, että kysteiinejä voidaan syanyloida natiivien 
proteiinien kierteisille alueille tuhoamatta kierteitä, ja että näiden syanyloitujen kysteiinien IR 
vasteista voidaan havaita kierteenmuodostumisia proteiineissa, jos syanyloitu kysteiini sijaitsee 
proteiinin pinnalla.4

 - MK



16

Leena Turpeenoja: Biokemiaa – Virtsa-aineesta lääkemaitoon, 227 sivua.

Esipuheessaan Turpeenoja valottaa motiivejaan kirjoittaa kirja, joka ”antaa 
kokonaiskuvan biokemiasta elämälle välttämättömistä alkuaineista aina viimei-
simpiin biotekniikan ja geenitekniikan saavutuksiin”. Suomenkielisen perus-
teoksen puuttuminen ja sitä kautta opettamisen vaikeutuminen toimivat innoit-
tajana kirjan kirjoittamiselle. Turpeenojan mielestä perusasioiden selvittämisen 
helpottamiseksi tällainen perusopas on tarpeellinen, vaikkakin vieraskieliset 
teokset ovat hänen mielestään hyvää opetusmateriaalia. Esipuheessa Turpeen-
oja huomauttaa, että teos on kirjoitettu olettamuksella, että lukijalla on hallus-
saan perustiedot epäorgaanisesta ja orgaanisesta kemiasta.

Kirjan sisällysluettelo on selkeä ja kirja on jaoteltu selkeisiin kokonaisuuksiin. 
Näin lukija hahmottaa kirjan sisällön hyvin ja voi tarpeen tullen helposti valita 
luettavakseen itseään kiinnostavan osa-alueen.

Kirjan ensimmäisessä osiossa esitellään biokemiaa yleisesti. Toisessa osiossa 
esitellään elottoman ja elollisen maailman määritelmät ja kolmannessa osio-
ssa tutustutaan elämän alkuaineisiin ja biomolekyylien rakentumiseen. Kaikki 
alkuosiot ovat lyhyitä, yleistasoisia ja vielä varsin selkokielisiä ja suhteellisen 
ymmärrettävä, vaikka kemian opinnot eivät ihan hallinnassa olisikaan. Kuvat 
ja taulukot auttavat hahmottamaan lukemaansa ja ovat muutenkin mukava lisä
tekstin ohessa.

Neljännessä osiossa tutustutaan veteen ja sen ominaisuuksiin ja merkityksiin. 
Vesiosuus avautuu mielestäni melko hyvin myös ihmiselle, joka ei ole opiskel-
lut kemiaa. Ainoastaan puskurisysteemien toimintaa käsittelevä teksti voi olla 
vaikeatajuista ilman kemiantietoutta.

Viides osio käsittelee solua, elämän pienintä perusyksikköä. Kirja luo katsauk-
sen erilaisiin soluihin sekä solurakenteisiin ja niiden toimintoihin sekä kudosten 
rakentumiseen solujen yhteenliittyminä. Osion on jälleen varsin helppotajuinen 
ilman sen suurempaa paneutumista biologian tai kemian opintoihin ja antaa 
näistä asioista ennestään tietämättömälle varsinkin hyvät perustiedot soluista 
ja solurakenteista.
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Kuudennessa osiossa tarkastellaan biomolekyylien kemiaa ja merkitystä
elämälle. Osion alkaa jo mennä syvällisemmälle tasolle esitellen kaikkien 
biomolekyylien, hiilihydraattien, lipidien, proteiinien & entsyymien sekä
nukleiinihappojen, kemiallisia ominaisuuksia, rakentumista, toimintaa ja 
merkitystä elämässä ja niin edelleen. Tässä vaiheessa lukijalta aletaan jo vaatia 
tietoutta kemian ja biologian saralta ja mielellään myös biokemialta.

Ilman aitoa innostusta ja kiinnostusta sekä jo olemassa olevaa tietoa kemiasta, 
biologiasta ja biokemiasta osio olisi varsin raskasta luettavaa, ja kieltämättä 
biokemiaa jo kolme vuotta opiskellut, ei niin hyvin kemiaa taitava lukijakin 
saa välillä rasittaa aivonystyröitään kemiallisia ominaisuuksia esitteleviä teksti-
pätkiä lukiessaan. Ilman aineenvaihdunnan opintoja metaboliapätkät kaavio-
ineen olisivat varmasti melkoista hepreaa.

Huolimatta syvällisemmästä paneutumisesta biokemiaan tämä osio sisältää 
myös paljon perustietoutta eri biomolekyyleistä. Jos ei säikähdä kemian ja
metabolian osioita ja jaksaa lukea osion läpi paneutumatta kemialliseen puoleen 
liikaa ja sivuuttamalla vaikeimmat asiat, saa varmasti myös hyvän yleiskatsauk-
sen biomolekyylien toiminnoista ja merkityksistä elimistössä. Alaa opiskeleva 
taas saa varsin mukavan perustietopaketin biomolekyyleistä niin opiskeltavaksi 
kuin myöhemmin kertaukseksi.
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Viimeinen informatiivinen osio kertoo biokemian erilaisista työmenetel-
mistä. Aluksi käydään läpi eri biomolekyylien eristyksessä ja puhdistuksessa 
huomioon otettavia asioita jota seuraa tietopaketti kudosten ja solujen homo-
genisoinnista. Tähän asti teksti on helposti ymmärrettävää, mutta ilman labra-
kokemusta tuskin kovinkaan avartavaa tai havainnollistavaa. Uskoisin myös, 
että ilman biokemian opintoja ja labrakokemusta esimerkiksi termit ”frakti-
oida” tai ”homogenisoida” tuskin kuuluvat päivittäiseen sanavarastoon, eivätkä 
siis aukea tai kerro kovinkaan paljoa ensilukemalta. 

Sentrifugointia käsiteltäessä teksti on jälleen ihan selkeää ja ymmärrettävää, 
mutta ilman konkreettista kokemusta tuskin kovin mieltä avartavaa. Hyvä
informatiivinen tietopaketti opintoja aloittelevalla ja selkeää pässinlihaa sekä 
hyvää kertausta jo alaa opiskelleelle. Myös biomolekyylien erilaiset erottelu-
menetelmät on esitelty lyhyen ytimekkäästi, jolloin uusi opiskelija saa kivan 
ensinäkemyksen ja vanhempi opiskelija tiiviin kertauksen eri erottelume-
netel-mistä. Jälleen alaa opiskelematon tuskin kovin paljoa saa irti. Spektro-
fotometrin sovellukset olisivat varmasti joka fuksille oiva alkupaketti ennen
labroja, jotta ymmärrys siitä, miksi niitä spekkareita sitten käytetäänkään, olisi
vähän parempi kuin se ehkä labrojen alkaessa on. Jälleen vanhempi opiskelija 
voi kivasti kerrata, että ai niin tuokin menetelmä, niinhän sitä silloin fuksila-
broissa kokeiltiin. 

Isotooppiosio, soluviljely ja vasta-aineiden tuottokappaleet ovat myös melko 
helppolukuisia, mutta aukeavat syvällisemmin, kun opintoja ja kokemusta on 
kasassa hieman enemmän.

Kirja on siis kaiken kaikkiaan todellakin tiivis paketti biokemian maailmaan 
ja varsin helppotajuiseksi ja -lukuiseksi tehty. Kemiaa, biologiaa tai biokemiaa 
taitamatonkin, mutta ehkä jonkin verran näistä asioista kiinnostunut pystyy 
varmasti saamaan kirjasta hyvinkin tietoutta itselleen, jos vaan pystyy lukemaan 
teoksen ohittaen liian syvälliseksi menevät osuudet. Syvällisempää tietoisuutta 
tuskin kuitenkaan voi saavuttaa ilman peruskemian tietotaitoja.

Biokemian opintojen alkuvaiheessa olevat saisivat varmasti mukavasti tietoa
tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa, varsinkin kun opintojen alussa se 
englanninkielinen kirjallisuus voi vähän hirvittää. Kauemmin opiskelleelle kirja 
tarjoaa ihan mukavan kertauspaketin kaikista biokemian perusasioista, ne kun 
opintojen edetessä saattavat hieman painua unholaan. Oiva opus siis, ja alle-
kirjoittanut lämpeää etenkin kirjan kuvitukselle. :)

 - KD
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PIENI PÄRJÄÄMISOPAS
Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelemaan alaa, jolle pääseminen ei ole ihan 
helpoimmasta päästä. Nyt voit suunnata katseesi iloiseen opiskelijaelämään, mutta 
myös vaativaan opiskeluun. Aina ei tule olemaan helppoa, joten tässä tulee apteekin 
tädiltä elämänkokemuksen tuomia hyviä neuvoja miten selvitä haasteista.

Motivaatio, tyytyväisyys ja stressi 

Motivaatio on käyttäytymistä, joka suuntautuu työhön tai käsillä olevaan tehtävään eli 
hyvä motivaatio viittaa prosessiin, jonka avulla tavoitesuuntautuneita toimintoja pan-
naan alkuun ja pidetään yllä toiminnan aikana. Hyvä opiskelumotivaatio on vireää ja 
kestävää, joka takaa sen, että haluat opiskella parhaasi mukaan koko seuraavan 5-vuo-
tiskauden.

Tyytyväisyys on henkilön reaktio siihen, miten hän tehtävänsä kokee, eli kysymyksessä 
on emotionaalinen asenne työhön. Tyytyväisyys on esimerkiksi kokonaisvaltainen 
myönteinen kokemus opiskelusta. Sinun kohdallasi tyytyväisyyteen vaikuttavat vaik-
kapa opiskelulle asettamasi tavoitteet ja odotukset ja opiskelun sisältämät mahdollisuu-
det näiden tekijöiden toteuttamiseen. 

Stressillä tarkoitetaan sitä fysiologista vastetta, jonka ihmiselle aiheutettu ärsyke saa 
aikaan. Stressi voi olla myönteisen ärsykkeen aiheuttamaa, jolloin kokemus on miel-
lyttävä tai negatiivisen ärsykkeen aiheuttamaa, jolloin seurauksena on epämiellyttävä 
kokemus. Stressi aiheuttaa ihmisessä muutoksia, jotka ovat fysiologisia ja näkyvät 
myös muutoksena käyttäytymisessä. Positiivisena koettu stressi johtaa voimavarojen 
löytämiseen, itsetunnon vahvistumiseen ja mielihyvän kokemiseen. Kovassa, pitkit-
tyneessä stressissä alkaa esiintyä unettomuutta, muistamattomuutta ja virhesuorituksia.

Vahva opiskelumotivaatio voi peittää alleen vaikkapa rankasta tenttiputkesta aiheutuvan 
stressin. Stressi voidaankin ensin kokea positiivisena, mutta pitkittyessään se voi kään-
tyä väsymiseksi. Loppuunpalamisessa (burn out) motivaatio on nollissa ja tyytyväisyys 
on muuttunut välinpitämättömyydeksi. Miten välttää tällainen?
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Ennenkuin joudut loppuunpalamisen partaalle, pysähdy arvioimaan tilannettasi: ovatko 
tavoitteet liian korkealla? Onko pakko ottaa toisenkin vuoden kursseja jo ensimmäisenä 
vuonna? Voitko  irroittaa voimavaroja muusta kunnes tärkein tavoite on saavutettu? 

Aseta selkeät tavoitteet

Valittelua ja surkuttelua parempi vaihtoehto on työhön tarttuminen ja vaikeiden asioiden 
opettelu. Listaa tavoitteesi. Siihen voit käyttää ihan ruutupaperia ja lyijykynää. Ei ole 
tarkoitus, että teet siitä itsesuunnittelemalle logopaperille julkaisukelpoisen esityksen ja 
raivoat sitä, että se logo ei pysy sivulla kohdallaan, vaan aina painelee omia reittejään 
menemään sitä mukaa kun tekstiä tulee lisää. 

Listaa ruutulapulle mitä kaikkea pitää tietyn ajan puitteissa tehdä: luennot, labrat, tentit 
vaikka lukujärjestysmaisesti pötköön. Huomaat, että kaikki menee päällekkäin etkä tule 
ehtimään kaikkialle. Lohdutuksena voin kertoa, että kaikilla käy noin. Ei siinä mitään 
- mikäli lista näyttää aivan hullulta, laadi tärkeysjärjestys. Onko pakko käydä joka lu-
ennolla? Toisaalta labrat ovat hyviä oppimistilanteita, joten luennot voi jättää joskus 
väliinkin. Järkeistä: jos luennot menevät päällekkäin, valitse se, mikä on vaikein aihe 
tai se, jossa on pakollinen läsnäolo. Epäselvien ja tulevien tilanteiden ahdistava vaiku-
tus vähenee kun käyt jämäkästi läpi tilanteen vaihe vaiheelta. Opi myös muilta - miten 
muut menettelevät tietyssä tilanteessa? 

Toteuta tavoitteet

Joka kurssin lopullinen tavoite on saavutettu, kun tentti on hyväksyttynä läpi. Joka ten-
tistä ei tarvitse saada täysiä pisteitä – anna itsellesi armoa ja salli epäonnistumisiakin. 
Jos et pääse tentistä läpi, niin uusia mahdollisuuksia tulee. Kaikki valmistuneet ovat 
saaneet jokaisen tenttinsä jossain vaiheessa läpi!

Aloita tenttiin valmistautuminen ajoissa. Edellisenä iltana ehdit ehkä kerrata, mutta et 
oppia koko kurssia. Jos luennon jälkeen kertaat muistiinpanojasi olet jo tehnyt piene-
hkön tenttiin valmistautumisen etukäteen. Oppiminen on pitkäjänteistä puuhaa, eikä 
kukaan voi oppia puolestasi tai kaataa tietoa päähäsi. Pienet osatavoitteet muodostavat 
paremman tuloksen kuin yksi hetkessä haukattu pala

Ulkoalukua harrastettiin ala-asteella. Yliopistossa pitää ymmärtää lukemaansa, jolloin 
myös oppii elämää varten eikä tenttiä varten. Ellet ymmärrä jotain, niin kysy kaver-
ilta tai opetushenkilökunnalta mieluummin kuin että pähkäilet itseksesi kaksi viikkoa 
jotain, joka osoittautuukin materiaalissa olevaksi painovirheeksi. Etenkin vanhemmat 
opiskelijat osaavat auttaa, heillähän on jo (toivottavasti) vastaavat kurssit takanapäin.

Muuten, kun näet että kaverilla painaa jokin asia mieltä, niin kysy rohkeasti mistä kenkä 
puristaa. Kaveri tarvitsee sinua ja sinä häntä! Positiivinen minäkuva vahvistuu, kun 
huomaa voivansa vaikuttaa myönteisesti sekä itseensä että ympäristöön.
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Puhu asioista

Puhu tunteistasi ja ongelmistasi muille. Kielteisten tunteiden rakentava selvittäminen 
on ainoa tie myönteisen ilmapiirin luomiseen: se mikä jonkun mielestä on pikkujuttu 
voi toisen mielestä olla raskas kokemus. Etsi rakentavia ratkaisukeinoja pelon, petty-
mysten tai aggression voittamiseksi. Rakentava on siis rakentava, ei raivoava. 

Etsi yksilönä ja ryhmässä aktiivisesti uusia toimintatapoja ettet uraudu ja pitkästy. Tar-
vitset uskallusta, epäonnistumisen hyväksymistä ja luovaa otetta. Kun suhtaudut itseesi 
joustavasti, pystyt suhtautumaan muihinkin joustavasti.

Muista myös, että kaikkien kanssa ei tarvitse olla henkiystävä, mutta kaikkien kanssa 
pitää pystyä tulemaan toimeen. Muutama tosi hyvä ystävä olisi kuitenkin hyvä olla 
jokaisella olemassa. Muista kuunnella muita, älä vähättele muiden tunteita tai koke-
muksia. Sinulla, mutta myös toisella osapuolella on oikeus saada arvostusta ja odottaa, 
että tunteet ja tarpeet otetaan huomioon. Muista kiittää kaveria avusta ja tuesta!

Muistele onnistumisia

Eräänä kauniina päivänä huomaat, että ruutulapulle tehty lukujärjestys päällekkäisyyk-
sineen joutaa roskiin. Teet jo uutta ruutulappua ja kiroilet tulevaa stressikautta. Hup-
sheijaa! Mitä tuli sanottua? Nyt on aika terästää muistia ja huomata, että viimeksi oli 
sama juttu ja hyvin meni. Kurssit tuli tehtyä, tentit menivät läpi eikä hirveästi edes 
itkettänyt. Onnistuminen johtaa siihen, että tiedät onnistuvasi seuraavallakin kerralla. 
Kaikkihan on vain suunnittelusta ja itseensä uskomisesta kiinni!

Palkitse itseäsi ja muista kavereitasi!

Et ole kunnon opiskelija, jos et palkitse itseäsi! Muista olla mukana Histonin riennois-
sa, osallistua vapaaehtoisiinkin ekskursioihin, käydä välillä kiltahuoneella ihan vain 
laiskottelemassa, käydä leffassa, konsertissa, pyöräilemässä, lenkillä ja juhlimassakin. 
Lisäksi huumori ja nauru pidentävät ikää! Opiskeluun kuuluu siis myös vapaa-aika ja 
aivojen nollaus. Elämä ei saa olla pelkkää puurtamista. 

Tärkeä juttu oli unohtua: Muista soittaa vanhemmille ja käydä syömässä äidin lihapul-
lia. Niin, ja vanha kaveri (joka meni yläasteelta kokkilinjalle ja on nyt valmistunut työt-
tömäksi) kaipaa myös huomiotasi. Hänkin saattasi tarjota sinulle lihapullia. Vaali van-
hoja kaverisuhteita, koska vaikka biokemia on nykyinen perheesi, niin sinulla on myös 
menneisyys.

Hyvää tätä hetkeä ja tulevaisuutta toivottaen

 Christel Monni-Raasakka
 apteekkari, Kastellin apteekki
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Lyhyesti: Järjestäytyminen

Ammattiliitto on helposti sanottuna yhdistys, joka neuvottelee työn-
tekijöiden puolesta palkankorotuksista ja lomista sekä huolehtii, että 
sopimuksia noudatetaan ja töitä riittää myös tulevaisuudessa.

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL on sinun Akavalainen
ammattiliittosi ja meihin kuuluu jo 7300 akateemisesti koulutettua
luonnontieteilijää. Akava on se iso järjestö, joka vaikuttaa eduskuntaan 
ja vetää isoja linjoja. LAL:n edustaja on se joka auttaa sinua henkilö-
kohtaisesti, kun sinulle tulee kysyttävää työelämästä tai pahimmassa
tapauksessa ongelmia työnantajan kanssa. Kun kuulut liittoon, et ole kos-
kaan yksin työelämässä.

Jos haluat tietää mihin tutkinnollasi työllistyy, mitä työelämä tuo tulles-
saan tai yleensäkin mitä alalla tapahtuu, me tiedämme vastaukset näihin 
ja moniin muihin kysymyksiin. 

Monet ajattelevat työelämän olevan opiskelujen aikana kaukainen 
asia, mutta käyvät silti kesätöissä tai tekevät hommia kaupan kassalla 
opiskelujen ohella. Muut kuin oman alan kesätyöt ovat monesti ne, jois-
sa työehtoja poljetaan, koska työntekijät eivät tiedä omia oikeuksiaan.
Liitosta ja koulutuksista on hyötyä jo opiskelujen aikana ja vielä enem-
män tulevaisuudessa oman alan töissä.

Mitä enemmän meillä on jäseniä sitä parempia sopimuksia ja etuuksia 
voimme neuvotella. Järjestäytymättömät nauttivat usein järjestäytynei-
den tekemästä työstä mm. palkankorotusten eteen, mutta todellisuudessa 
he syövät kuormasta. Ja jäävät sitä paitsi ilman jäsenetuja kuten ilmaista 
matkustajavakuutusta.

Opiskelijajaostomme Luonnontieteiden Akateemisten Opiskelijat – Oulu 
järjestää kampuksellasi työelämätapahtumia ja heille voi esittää toiveita. 
Meistä löydät helpoiten lisää tietoa netistä: www.luonnontieteilijat.fi

    Markus Oja
  LAL:n opiskelija-asiamies
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HAALARI ILMAN MERKKejÄ...
ON KUIN immunoglobuliini ILMAN hypervariaabelia aluetta!

2,5 €
2,5 €

4 €
NED-merkki hohtaa pimeässä

ja fluoresoi UV-valossa!

Merkki Osittain käsityötä! 2,5 €neonvihreä Biohazard,hISTONIN LOGO JARAuTALUTKA.

Haalarimerkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta.

Supersuosittu kyrpä!lunasta sinäkin jo yksi itsellesi ... tai vaikkapa vappuheilallesi!
Erotut joukosta,

etenkin jos haalarisi on
viininpunainen!

... siis täh? Ei mitään!

Haalareiden saannin myötä tulevat haalarimerkit uusille fukseille varmasti tutuksi,
tässä Histonin valikoima!
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