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Pääkirjoitus

 “Hand over your flesh, and a new world awaits you. We demand it.”

      - Machine, Animatrix

Talvi on laskeutunut yllemme: on pimeää, valkoista ja viileää - oikein mukavaa. Talvi elementissään on kyllä ihan 

ässä, lähinnä siksi ettei ole liian kirkasta. 

       Arne Raasakka, mediavastaava
                  arneraas @ paju.oulu.fi

Vuosi päättyy, kuten myös nykyisen päätoimittajan pulinat.

Pensselit ja väripaletti siirtyvät nyt seuraavalle päätoimittajalle ja

mediavastaavalle, jotka jälkeeni jatkavat tämän lehden parissa 

väkertelyä. Oma taipaleeni ehkä mediavastaavana on ohi, mutta

lehden ja killan kuvioissa pysyttelen tiiviisti mukana, varokaa 

vain! Näihin sanoihin päätän kauteni ja kiitän niin toimitusta kuin 

kaikkia muitakin, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon kahden 

vuoden aikana.

Talavisuppi, olokaapa hyvät!

Harmikseni joudun kuitenkin karvaasti toteamaan, että tämän 

vuoden kestojutuista vain toinen kesti loppuun saakka: ajanpuut-

teen vuoksi tällä kertaa ei saatu Jälkiviisaus -artikkelia mukaan.

Riippumatta tästä, aminohappojen palvonta jatkuu - ja voi pojat

pitihän viimeiseen suppiin saada jotain hieman erityisempää! 

Vuorossa on pyrrolysiini, yhdessä selenokysteiinin kanssa

“kultaisen kahdenkympin” ulkopuolelle jäävä äpärälapsi, joka

ansaitsee hetkensä spotlightissa. 

Kahden vuoden aikana mediavastaavana ollessani olen oppinut, että vaikka supernatanttia pyritäänkin jatkuvas-

ti parantamaan niin sisällön kuin ulkonäönkin suhteen, kaikki loppuu aikanaan. Nyt kun kalkkiviivoille olemme 

selvinneet, on tullut aika ajatella tulevaa. Histoni on pian saava uuden uljaan mediavastaavan, joka on kokoava 

toimituksen ja määräävä päätoimittajan minun jälkeeni. Vaikka näin vaivihkaa voinkin paljastaa, että seuraavaan 

toimituksen hunajapurkkeihin joudun karvaiset tassuni vielä upottamaan, niin se kaikki mitä supernatantista on 

tullut kahden vuoden aikana, ei tule haihtumaan henkäyksenä ilmaan. Uusi mediavastaava ei tule lähtemään tälle 

kiviselle tielle tyhjin taskuin, vaan mukaan rientoon liittyvät niin minun ja muun toimituksen menneet kokemuk-

set tämän lehden toimittamisesta, kuin hyisen, helmikuisen kevättalven saatanan kylmät pakkasetkin (jotka löy-

tyvät muuten Sodankylästä). Aika näyttää miten tämä siemen, joka kaksi vuotta sitten porukalla kylvettiin, kasvaa

pensaaksi (tai ainakin piharatamoksi).

Vuoden viimeinen suppi on jo toista vuotta putkeen hieman koreampi kuin muut: sisältöä on haalittu ja yritetty

pusertaa sisälle niin tehokkaasti kuin mahdollista, puhumattakaan A4 lehtikoosta sekä täysvärillisyydestä (Suppi, 

yet again in TECHNICOLOR!). Juttuja riittää aina viini- ja olutmaistelusta jokavuotisiin fuksiesittelyihin sekä 

sponsoriemme vakiopalstoihin! Kiltatoimintaa jälkikartoitetaan myös, onhan tässä vierähtänyt edellissupista jo mini-

ekskursio, pikkujoulut sekä fuksiaiset!
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Vuoden 2010 PJ:n viimeiset sanatNiin vain on vuosi pian pulkassa. Takana on varsin mukava ja onnistunut vuosi, mutta pian on taas aika kääntää
lehteä ja aloittaa uusi luku Histonin historiassa. Histonin hallitus vaihtuu taas vuodenvaihteessa ja uudet vallan-
himoiset edustajat pääsevät pyörittämään järjestelmän rattaita. Tuleva vuosi näyttää varsin mielenkiintoiselta
kaikkine juonenkäänteineen: tulevien kiltatilojen muokkaaminen “kutukerrokseksi” kera muiden kiltojen, Histonin
40-vuotisjuhlat keväällä, suunnitellut muutokset pääsykokeisiin ja syksyllä alkaviin kursseihin. Paljon on siis uutta 
ja jännää luvassa.

Viimeinen vuosi Histonin aktiivina ja mahdollisesti viimeinen vuosi Oulussa saa miehen mietteliääksi. Mitä on 
opittu ja mitä on käteen jäänyt? Voin sanoa että takana on elämäni ehkä tärkeimmät 3 vuotta tulevan kannalta. Bio-
kemian laitoksen tarjoaman opetuksen avulla on oppinut lännen nopeimmaksi pipetoijaksi ja penaalin tervävimmäksi
kynäksi. Histonin avulla sosiaalimoottori on saanut uudenlaiset voiteet ja järjestöaktiivin ura tehnyt ihmeitä verkos-
toitumiselle ja halulle vaikuttaa asioihin. Käteen on siis jäänyt paljon muutakin kuin lämmin muisto hetken huvista, 
joten näillä eväillä on hyvä matkata kohti tuntemattomia seikkailuja.Loppuun tahdon kiittää hallituksen jäseniä ja toimihenki-löitä, jotka ovat tehneet vuodesta onnistuneen. Erityisenkiitoksen ansaitsee Kati Drushinin perseelle potkimisesta ja vastuunkantamisesta yli hallituspaikkojen. Myös sihteerimmeAnna Laitakari on tehnyt ehkä parhaan sihteerin uranHistonin historiassa. Kiitoksen ansaitsee myös jäsenistö, jokakillasta tekee killan. Osallistujia on riittänyt tapahtumiin ja jengi on ollut hyvin mukana fiiliksissä. Muistakaa olla messissä myös tulevana vuonna!

Hyvää loppuvuotta histoneille ja laitoksen henkilökunnalle!
whist ja SPRUITS...siinä näyte lännen nopeimmalta pipetoijalta!

Myös (epä)virallinen toimitus kiittää ja kumartaa!
Viralliseen toimitukseen vuonna 2010 kuuluivat...

 Arne Raasakka (mediavastaava & päätoimittaja, AR)
 Heikki Hartikka (toimittaja, HJH)
 Krista Juurikka (toimittaja, KJ)

Ja muuten vain jeesaamassa olivat (aina vuodesta 2009 asti)...

 Markus Keskitalo (MK)
 Kati Drushinin (KD, keidii, -KD-, nainen)
 Toni Salo (TS)
    ... sekä lukuisat muut! 
 Let us not be rememb- eiku.. forgotten!

Jarkko Laitalainen      puheenjohtaja

Toimitus jättää hyvästi
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MÄÄRÄRAHOJA

Sigrid Juseliuksen säätiö on rahoittanut seuraavia tutkimushankkeita:        •	
Kalervo Hiltunen 101 500 €, Veli-Pekka Jaakola 40 000 €, Thomas Kietzmann 40 000 €, Inari Kursula 40 000 €, Petri Kursula 
50 000 €, Lloyd Ruddock 70 000 €

Suomen Akatemia on rahoittanut seuraavia biokemian laitoksen tutkimushankkeita:  Maija Risteli:    •	
Lysyylihydroksylaasi 3:n merkitys kollageenisten proteiinien biosynteesissä. 279 000 €, rahoitus vuosille 2011-2013.   
Kalervo Hiltunen: Peroksisomit ja mitokondriot solujen lipidiaineenvaihdunnassa. 632 800 €, rahoitus vuosille 2011-2014.

VÄITÖKSIÄ

Anna-Kaisa Lappi väitteli 24.9.2010. Hän on tehnyt väitöskirjansa Lloyd Ruddockin ryhmässä. Anna-Kaisan aihe oli:  •	
” Mechanisms of protein disulphide isomerase catalyzed disulphide bond formation”.

Samuli Kursu väitteli 10.12.2010. Hän on tehnyt väitöskirjansa Kalervo Hiltusen tutkimusryhmässä. Samulin aihe oli:  •	
“The	physiological	significance	of	mitochondrial	fatty	acid	synthesis	pathway”.

UUSIA VÄITÖSKIRJATYÖNTEKIJÖITÄ

Väitöskirjatyönsä	ovat	aloittaneet	Kati	Korhonen	Lloyd	Ruddock’in	 ryhmässä	 (kesällä	2010)	Yashwanth	Ashok	Veli-Pekka	•	
Jaakolan ryhmässä (syksyllä 2010), Teija Paakkola Thomas Kietzmannin ryhmässä (keväällä 2010) sekä Rajesh Harijan ja Jothi 
Anantharajan Rik Wierengan ryhmässä (syksyllä 2010).   

UUSIA POST DOC –TUTKIJOITA

Piotr Prus on aloittanut Biocenter Oulun Protein Analysis ydinpalveluissa syksyllä 2010.•	

TAPAHTUMIA 

Kalervo Hiltusen tutkimusryhmä oli järjestämässä yhdessä Biocenter Oulu Graduate Schoolin kanssa kansainvälistä sympo-•	
siumia  ”Mitochondrial Function and Health”  11.-12.11.2010. Kokoukseen osallistui yli sata tutkijaa kuudesta eri maasta.

UUSIA LAITTEITA

Laitokselle	vuoden	2010	alussa	asennettua	fluoresenssimikroskooppia	on	päivitetty	niin,	että	sen	yhteyteen	on	saatu	erillinen	•	
konfokaalimikroskooppi, jolla voidaan havainnoida elävän solun toimintaa reaaliajassa kolmiulotteisesti.

Laitokselle on hankitty opiskelijoiden (ja tutkijoiden) käyttöön tarkoitettu DNA- ja proteiinigeelien dokumentointilaite (Biorad, •	
ChemiDoc). Laite on sijoitettu 3. kerrokseen valokuvauslaboratorioon BK312.  Laitteen käyttöönoton myötä opiskelijatöissä 
käytettävät  DNA-molekyylit voidaan detektoida etidiumbromidia turvallisemmilla reagensseilla.

UUSIA KURSSEJA

Uusittu immunobiologian kurssi järjestetään syksyllä 2011 maisteriopintona. Opettajina toimivat Tuomo Glumoff ja Thomas •	
Kietzmann.

MULLISTUKSIA

Yliopiston uudistaessa tilojaan, Histonin kiltahuone ja Biokemian pääluentosalina toiminut BK130 muutetaan Geotieteiden •	
laitoksen käyttöön tulevaksi laboratoriotilaksi.  BK130 ei ole enää vuosiin kuulunut laitoksen hallinnoimiin tiloihin, vaikkakin 
siellä pidettiin valtaosa biokemian  luennoista.

Laitoksen kuulumisia
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Tämän vuoden pHukseja! (eli siis 2010 lol)

Mo!

Olen Mari Rahkola, 19 vuotta. Olen asunut koko pienen ikäni enemmän tai vähemmän Oulussa. Vietin Oulunsalossa 
melkein	kymmenen	vuotta,	mutta	olen	sittemmin	oululaistunut	uudelleen.	Asun	nykyään	Heinäpäässä	(follow	the	smell	
folks!) kihlattuni Mikon kanssa :)

Olen kevään 2010 ylioppilas taide- ja draamapainotteisesta Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta (Kuusipahka-
nakin tunnettu). Halusinkin kauan aikaa taiteilijaksi tai vastaavaksi sosiaalipummiksi, mutta päädyinkin nyt sitten jostain 
kumman syystä biokemian laitokselle. Ja hyvin olen viihtynyt.

Kuuntelen paljon musiikkia, mm. System 
of	 a	 Downia,	 Metallicaa,	 Nickelbackia,
Aerosmithia ja Don Huonoja. Olen 
myös harrastanut elämäni varrella vähän
kaikenlaista liikuntaa tenniksestä koripal-
loon	 ja	 taekwon-doon.	 Lisäksi	 katselen	
paljon elokuvia ja luenkin jonkin verran.

Mutta sepä siitä.
Hauskaa vapun odotusta!

- Mari

Hei. Heii. Mä olen se joka tunnetaan yleisesti Linneana, 

mutta Linskuksikin kutsuvat. Mun syntymästä on kulu-

nut nyt runsaat 20 vuotta (vuosimalli on siis 1990), joista 

ensimmäiset yhdeksäntoista vietin Seinäjoen seudulla 

eteläisemmällä Pohjanmaalla ja loput täällä Oulussa, 

jonne keksin hakeutua opiskelemaan kemiaa lukion

jälkeen. Sitten keksin ettei se ollut mun juttu ja päädyin 

biokemialle.

Mä osaan paitsi nimetä soluelimiä myös piirtää kauniita 

kuvia, kutoa villasukkia, opettaa koiran antamaan tassua, 

myöhästellä ja unohdella asioita ja tehdä kaikenlaista 

muuta mutta viheltää mä en osaa enkä kirjoittaa kovin 

fiksuja	esittelytekstejä.	Juttuja	jo
tka	tekevät	mut	iloiseksi	

ovat esimerkiksi kauniit päivät ja ulkoilma, reissaaminen,

tanssittavat ja laulattavat biisit, brittiaksentti, minttu-

suklaa, nauravat ihmiset ja oikein erityisesti sellaiset 

tyypit jotka tulevat juttelemaan. :)
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Moro vaa kaikille! Kuten varmaa tiiätte nii mun nimi on Jonne. Tottelen myös nimiä Jouni, Jonna ja Jaana. Oon syn-tyny ja kasvanu Rovaniemellä ja tykkään kaikesta talveen liittyvästä, kuten laskettelusta, hiihdosta, jääkiekosta sekä moottorikelkkailusta. Muita harrastuksia on mm. sali-bandy, golf ja valokuvaus. Oon aika kaikkiruokanen, tyk-kään kokeilla uusia juttuja. Kuten suurin osa tämän vuodenfukseista, myös mulla on ollu haaveena päästä lääkik-seen. Vielä ei ole tärpänny, ja varmasti koitan vielä uudes-taan sinne pääsyä, mutta täytyy kyllä sanoa, että oon tykänny biokemiasta tosi paljon, eikä se ole mikään häpeä,vaikka tältä linjalta valmistuisikin! Asun tyttökaverini kanssa samassa kämpässä, eli olen varattu. Käytän irkkiä, ja nimimerkkini on omaperäisesti JONSPA. 

Heippa kaikki! 

Elikkäs nimi oli Heidi Rönkkömäki ja 19 vuotta 

tuli täyteen kesäkuussa. Onnistuin suoraan lukio-

sta heittämään itseni yliopistoon ja vieläpä 

alalle joka kiinnostaa. Tällä hetkellä asun Pelto-

lassa kämppiksen kera, joka sattuu olemaan sa-

malla yksi parhaista ystävistäni. Tulen Pulkkilasta,

mikä ei (onneksi) kerro monellekaan ihmi-

selle juuri mitään. Olen perheen kiltti kuo-

pus, se rauhallisin kolmesta siskoksesta. Iso-

siskoja löytyy siis kaksi, joista toinen on vain

tunnin vanhempi.  Ehkä silloin tällöin joku jopa

väittää, että muistutetaan hänen kanssaan toisia-

mme, mutta mene ja tiedä.  

Urheilu on aina ollut enemmän tai vähemmän mu-

kana kuvioissa, kuin myös vaihtelevasti musiikki, 

tanssiminen, matkustelu, tai ennemminkin siitä 

haaveilu, ratsastus, hyvät ystävät jnejne. Rakastan 

kaikkia vuodenaikoja, koska esimerkiksi kesällä 

on lämmin, voi uida tai korkata terassilla vaikka 

yhden oluen tai useammankin, talvella on joulu, 

lautailu ja lunta, syksyllä on kynttilät ja ruska ja 

keväällä.. No jaa, tietää että kesä on tulossa.

Mutta eipä siinä enempää jaarittelua, nähdään

kiltiksellä!
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Hanna Rousu on 19-vuotias ailahteleva haihattelija, joka… 

… on entinen bingoemäntä Tornion lähiöistä.

… omistaa lähes sata mekkoa, muttei yksiäkään farkkuja.

… rakastaa pätemistä valkoviinihuuruissa.

… haluaisi joskus osata molekyyligastronomiaa ja päästä
					Top	Chefiin.

… on sukua Mikael Jungnerille, muttei maksa tv-lupamaksuja.

… haluasi vanhuksena omistaa kymmeniä kissoja ja rakentaa     
     niille oman kissatalon.

… haaveilee valoisasta ullakkohuoneesta Pariisissa tai vaihto-
     ehtoisesti Toivoniemessä.

… on kokenut elämänsä oudoimmat hetket pellolla
     Amsterdamissa.

… tilaisi viimeiseksi ateriakseen macaroneja ja banaanipizzaa.

…	on	hienoisen	Black	Tower	-yliannostuksen	ja	kyseenalaisen	
     sanomalehtiluomuksen ansiosta uusi Ms. Histoni. 

Moro!
Olen Benjamin Michelin ja kotoisin Porista.Kouluni kävin Porin steinerkoulussa, ja jo lukiossa (tai siis steinerlaisittain luokilla10-13) tuleva opintosuunta oli tiedossa: biokemiaaon päästävä lukemaan (tosin on pakko tunnustaa, että biologian opinnot houkuttelivat myös).Ouluun päädyin melkolailla mututuntumalla, sillä hain lukemaan biokemiaa sekä Turkuun ettäOuluun, joihin molempiin minut myös hyväk-syttiin. En ollut kovinkaan varma siitä,kumman opiskelupaikan valitsisin, mutta pitkäl-lisen pohdinnan jälkeen (opintopaikan vastaan-ottoilmoitus lähti pikakirjeenä perjantaina, kun seuraava maanantai oli viimeinen päivä, jolloin ne otettiin vastaan) päätin sitten muuttaa tänne pohjoiseen. Enkä ole tähän mennessä valintaani ka-tunut.

Suunsoittoa olen harrastanut jo kymmenisen vuot-ta, ja niinpä laulankin tätä nykyä OYY:n sekakuoroCassiopeiassa. Muihin harrastuksiini kuulu-vat valokuvaus ja lihansyöjäkasvit; kuvassa minä ja lempilihikseni Cephalotus follicularis.Internetin ihmemaailmassa roikkuminen onnistuumeikäläiseltä vähän turhankin hyvin, IRCistälöydyn nimimerkillä Benu.
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Tervehdys Mr Histonilta    

Nimeni on siis Otto Raassina ja olen ensimmäisen 

vuoden opiskelija. Olen 21-vuotias ja Vaasasta ko-

toisin (pituus 190 cm ja paino 84 kg). Kiinnostuk-

sen kohteena ovat naiset sekä urheilu (mm. kaikki

menee?). Asun peltokadulla, jonne kaikki ovat terve-

tulleita kellonajasta riippumatta! Oulussa asuminen 

on melko jäätävää. Kokeilin stadia vuoden verran 

ja tänne tultua arktiset olot tulivat toteen. Harrastus-

mahdollisuudet ovat loistavat ja jos on menevää tyyp-

piä, niin bileitä varmasti riittää.

Mennäänpäs biokemiaan ja menneeseen. Hain parina 

vuotena lääkikseen, mutta hammasta lähemmäksi 

en päässyt. Tulevaisuudestani en ole varma, mutta 

biokemia on erittäin mielenkiintoinen ala. Jos olet 

tutkija-ainesta, tämä on sinun juttusi! Meidän vuosi-

kurssi on ollut erittäin suotuinen, jengi on liekittäny 

aiva kybäl bileis ja yhteishenki on ollut kondikses! 

Esim. Histonin järjestämät pikkujoulut TOIMII. 

(”hetkinen, oota, poskeen”) . Sen enempää jauhamatta

haluan toivottaa kaikille rauhaista aikaa ja nautti-

kaaha toisistanne! 

Teidän ~ Ode 

Onnittelut uusille
Histonin kuninkaallisille

toivottaa
Supernatantin toimitus!!

Kiitokset myös kaikille
supernatanttiin kirjottaneille 

rohkeille fukseille!
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Fuksiaisraportti
Joukkueen nimi: Teampyllyrypäleet (kaikki yhteen)
Jäsenet:  Timi, Joonas & allekirjoittanut
Lahjukset: laitoksen ”saa ottaa” -hyllystä mukaan napattua sälää (esim. pyyhekumeja, sandaalit ja Aku Ankka -juliste) sekä terttu viini-
  rypäleitä.

Suuntaamme ensin kohti paikkaa, jossa LAL-rastin pitäisi olla. Minkäänlaista rastia ei vaan ole näkyvissä. Kierrämme alueen muutaman kerran ja 
käännämme kartan ylösalaisin. Kulkiessamme opiston viertä huomaamme läheisessä ryteikössä viininpunaisia haalareita: sinne siis! Rasti ei tosin 
ollut etsimämme, mutta emme anna sen haitata menoa.

Pullojen etsintä sokkona & cocktailin pipetointi
Ryntäämme ryteikköön sokkona Timin opastuksella, ja onnistumme jotenkuten löytämään piilotetut pullot. Vielä selvin päin olleet rastivahdit eivät 
lämmennet varsin tiukalle juomasekoituksellemme. Vahdeille tuli hieman kiire pullojen uudelleenpiilotuksen kanssa, joten jäimme harhauttamaan 
seuraavana paikalle saapuvaa ryhmää. 

Omstart
Oiomme opiston sisäpihalle, josta meidät häädetään saman tien pois; edellinen ryhmä tekee vielä suoritustaan. Joudumme odottamaan nurkan
takana epäilyttävän pitkään. Lopulta tiimimme kutsutaan seuraavaan koitokseen. Tarina Aladdinista ja taikalampusta sai uuden elämän ryhmällemme
nimensä antaneen sketsin mukaelmassa. ”Omstart! Lamppu on syvällä.” Kummeli-ummikot rastinpitäjät eivät valitettavasti arvostaneet tragikoomista
taide-esitystämme, eikä Aku Ankka-julistekaan kasvattanut pistesaldoamme. Suuntaamme kohti seuraavaa rastia tappiomielialan vallitessa: ”me on 
hävitty tää peli”.

Aarteenetsintä
Paniikinomaista kirjainten etsintää ympäri laitoksen, ja sen jälkeen epätoivoista yritystä muodostaa niistä järkevä sana aikarajan puitteissa. Sanan 
BAKTEERISOLU muodostuminen ei meiltä onnistunut, mutta joitakin pisteitä sentään saatiin kasaan sanasta TUBE. Päätimme palata vielä kerran 
paikalle, jossa LAL-rastin piti olla, ja kas kummaa: alueelle on ilmestynyt epämääräisen näköisiä laatikoita ja mikä parasta, kaksi termoskannua.

LAL-rasti
Tiimimme saa tehtäväkseen muodostaa kolmella esineellä madonreikä. Esityksessämme vilahtelevat sanat kuten ”singulariteetti” ja ”aika-avaruus”, 
ja nappaamme siitä hyvät pisteet. Huomattavasti pitempi aika rastilla kuluu minttuviinalla terästettyä lämmintä kaakaota siemaillen ja LAL:in työ-
ttömyyskassasta jutustellen. Selvästi piristyneenä päätämme lähteä uuteen nousuun.

Karkkinauha
Rastilla tuli syödä karkkinauhaa arvan määräämistä ruumiinosista. Saimme kuulla edellisen ryhmän napanneen täydet pisteet, ja päätämme, että rima 
on ylitettävä. Tuloksena täydet pisteet ja rastivahtien kameralle materiaalia, jota en toivo koskaan näkeväni.

Suuntaamme kohti Kaijonharjua, pikainen täydennysvisiitti valintatalossa ja hieman pidempi pysähdys meikäläisen kämpillä – että se mikropizza on 
hyvää! Oikaisu yhdyskäytävän kautta seuraavalle rastille ja naureskelua niille, jotka joutuvat värjöttelemään ulkona.

Työhaastattelu
Kolme miestä. Kaksi seksinoppaa. Yksi tehtävä: tulla palkatuksi bordelliin.
”Nyt kävi näin”. Päästiin sentään lopuista rypäleistä eroon.

Kaikki rastit kunnialla suorittaneena siirrymme koneen saunalle, jossa juhlat ovat jo hyvässä vauhdissa. Melko nopeasti meidät passitetaan suihku-
tiloihin, jossa kietoudumme sanomalehtiin selvittääksemme, kuka on tämän vuoden mr. Histoni (tosin aika moni arvasi tuloksen jo etukäteen). 
Kilpailun jälkeen alkaa juhliminen: sauna on mukavan lämmin, Twister kaivetaan esiin ja tanssilattiaksi muuttuneessa huoneessa soi the Prodigy: 
mitä muuta voi toivoa?

Kaiken kaikkiaan Histonin fuksiaiset olivat vallan mukava kokemus, josta varmasti riittää juttua tuleville vuosille. Kiitokset kaikille järjestäjille!

    ~Benjamin Michelin



12

... kun Histoni järjesti miniekskursion Medipolis GMP:lle ja Yliopistomme Lääke-
tieteelliseen Tiedekuntaan. Tarkoituksena oli tutustua senhetkiseen tutkimustyöhön.
Reissu oli menestys ja mukana oli reilusti porukkaa… Ainoa huono puoli oli rajattu 
osallistujamäärä, jonka vuoksi kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan.

Tästä johtuen, kilta järjesti reissun uudelleen: marraskuun 11. päivä 2010 suuntasimme 
uudemman kerran kohti Lääketieteellistä Tiedekuntaa ja Biocenter Oulua, tavoitteena 
oppia lisää siellä tehtävästä tutkimuksesta. Noin kello 12:27 meidän 25 henkinen osal-
listujajoukkomme kutsuttiin parituntiselle luennolle kontaktimme Seppo Vainion joh-
dosta. Seppo Vainio toimii kehitysbiologian professorina LTK:ssa.

OuluExq
Reissu lääkiksen puolelle

... oli ensimmäisen puhujan vuoro esitellä tutkimusryhmänsä ja -projektinsa. Ritva Heljasvaara (Ph.D.) esitteli Taina Pihlajaniemen 
ryhmän, joka  työskentelee konservoituneiden tyypin XIII, XV ja XVIII kollageenien rooleista solun ja soluvälitilan homeostasiassa, 
keskittyen ei-perinteisiin kollageeneihin ja solu-soluvälitilan interfaasin kollageeneihin. Pääasialliset työhypoteesit ovat: (i) transmem-
braanisella tyypin XIII kollageenilla on rooli hermosolujen erilaistumisessa/pysyvyydessä ja luiden muodostumisessa, sekä (ii) homolo-
giset basaalimembraanin tyypin XV ja XVII kollageeneilla on sekä rakenteellisia että säätelyrooleja solu-soluvälitilan homeostasiassa. 
Tutkimustulokset osoittavat esim. tyypin XVIII kollageenin olevan säätelytekijä hiirten rasva-aineenvaihdunnassa ja että tyypin XV
kollageenin puutos hiirissä altistaa dilatoivaan kardiomyopatiaan. Ryhmän viimeinen työhypoteesi on, että (iii) konservoituneet
kollageenit vaikuttavat monella tapaa kasvainten syntyyn. Tutkimus osoittaa tyypin XVIII kollageenin/endostatiinin inhiboivan
imusuonien syntymistä ja metastasiaa hiirissä sekä vaikuttavan kasvainmultiplisiteettiin, vaikuttamalla mutatoituihin ihon kantasoluihin 
kemiallisesti indusoidussa syöpämallissa. Pihlajaniemen ryhmän tutkimus suoritetaan laajalla tekniikkarepertuaarilla, johon lukeutuu 
geenimuunneltujen hiirten valmistus, histologiset ja immunokemialliset menetelmät, soluviljely ja -manipulaatio, solujen kuvantaminen 
sekä konfokaali- ja elektronimikroskopia, rekombinanttiproteiinien tuotto ja puhdistus sekä in vivo kasvainmallien valmistus.

Professori Vainion Tervetulotoivotuksen jälkeen ...

Kaikki alkoi vuosi sitten ...
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... oli seuraavana esittelemässä oman ryhmänsä ja tutkimuksensa, joka liittyy liikalihavuuteen 
- yhteen nykyajan suurimmista kasvavista ongelmista. Käyttämällä menetelmiä, kuten solu-
viljelyä, jyrsijöiden in vivo interventiota, ELISA ja RIA kokeita ja erilaisia in vitro menetelmiä, 
kuten western blottausta ja real time PCR:a, tutkimusryhmä keskittyy laajalle tutkimusalueelle, 
johon kuuluvat mm. rasvakudoksen molekulaarisen metaboliasäätelyn mekanismit sekä liika-
lihavuuteen liittyvien biokemiallisten reaktioteiden kartoittaminen. Tutkimusryhmä keskittyy 
esim. oreksiinien (hypotalamisia peptidejä, jotka sitoutuvat OX-1 ja OX-2 G-proteiini välit-
teiseen reseptoriin) toiminnan tutkimiseen eläinten fenotyyppausten kautta. Professor Herzig 
ilmoitti myös, että ryhmässä on avoinna mahdollisia tutkimusprojekteja ja tutkimuskohteita 
ovat esim. rasvakudoksen sytokiinien eritys, D-vitamiinin merkitys aineenvaihdunnassa ja 
oreksiinireseptorien säätely syömisen ja nälän aikana.

Karl-Heinz Herzig
(M.D., PhD. Fysiologian ja Sisätautien Professori) 

Kolmas esittelijä ...

... oli dosentti Peppi Karppinen (M.D., Ph.D.), joka esitteli ensin Lääke-
tieteellisen biokemian professorin, Johanna Myllyharjun, projektin. Professori
Myllyharjun ryhmä tutkii kollageenisynteesin avainentsyymejä sekä hypoksiavastetta. 
Ryhmä keskittyy kollageenien prolyyli 4-hydroksylaasin (C-P4H) rooleihin, lysyyli
hydroksylaasin (LH) ja prolyyli 3-hydroksyylasin (P3H) rooleihin epiteelisolujen
polarisaatiossa sekä C-P4H ja LH isoentsyymien ja lysyyli oksidaasin (LOX) rooleihin solu-
välitilan muodostumisessa. Ryhmä tutkii myös esim. LOX:n roolia tuumorisuppressiossa 
ja organogeneesissä. Hypoksiavaste on tärkeä tutkimusaihe, etenkin hypoksiaindusoita-
van tekijän (HIF) kohdegeenit. Tutkimus on jo tuottanut tulosta ja ryhmä on osoittanut että
HIF1a:ta säädellään proteiineilla, jotka kuuluvat samaan proteiiniperheeseen kuin
kollageenien prolyylihydroksylaasit. Hypoksian indusointi HIF-P4H:n inhiboinnilla voi 
tulevaisuudessa tarjota jopa kliinisiä sovellutuksia. Tutkimusmenetelmät ja mahdolliset 
projektit sisältävät poistogeenisten hiirimallien ja solulinjojen valmistusta, rekombinantti-
proteiinien tuottoa, puhdistusta ja karakterisointia sekä P4H rakennetutkimusta.
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... Peppi Karppinen kertoi myös omista projekteistaan. Laajan menetelmärepertuaarin 
avulla, johon kuuluvat mm. tutkimus geenimuunneltujen eläinten avulla, in vivo mallit
ja kuvantaminen, soluviljely, virusvälitteinen geeni- ja shRNA-siirto, rekombinantti-
proteiinien tuotto, puhdistus ja karakterisointi, entsyymiaktiivisuusmittaukset sekä
immunologiset ja immunohistokemialliset menetelmät, hän pyrkii selvittämään HIF
hydroksylaasien fysiologisia ja onkologisia rooleja. Karppisen projektiin kuuluu myös
erään prolyyli 4-hydroksylaasin tutkimus.

Professori Myllyharjun projektien lisäksi...

... ovat Ulla Petäjä-Revon (Ph.D.) alaa. Petäjä-Repo oli neljäs henkilö esittelemässä 
projektinsa, jossa hän pyrkii selvittämään mekanismit GPCR perheeseen kuuluvien
reseptorien ekspressiossa, prosessoinnissa ja kuljetuksessa. Petäjä-Repo ilmoitti
useiden Pro Gradu- ja väitöskirjaprojektien olevan avoinna, jotka kattaisivat
useita eri reseptorimalleja. Tutkimusta riittäisi mm. opioidireseptorin, beta-adrenergisten
reseptorien, Pael reseptorin ja luteinisoivan hormonin reseptorin kohdalla. Projektit
keskittyvät pääasiassa solubiologisiin menetelmiin, mutta paljon tutkimusta tehdään myös 
proteiinibiokemiallisin menetelmin. Muita käytettyjä menetelmiä ovat esim. molekyyli-
biologiset menetelmät, virtaussytometria sekä konfokaali- ja elektronimikroskopia.

G-proteiini välitteisten reseptorien (GPCR) 
ekspression säätelymekanismit ... 
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... oli Seppo Vainio. Hänen projektinsa keskittyy munuaisen organogeneesin ohjelmointiin,
sairausten mallintamiseen sekä kudosmuokkaukseen. “Kantasoluista elimiksi” on 
Vainion iskulause ja tutkimus koostuukin useista eri lähtökohdista sekä sisältää
hieman epätavallisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusryhmä pyrkii selvittämään solujen 
käyttäytymisdynamiikkaa organogeneesissä, Wnt viestintätien merkitystä munuaisten
organogeneesissä ja munuaiskasvainten muodostumisessa sekä molekulaariset että 
sellulaariset lähtökohdat nefrogeneesissä. Tutkimuksen kautta on jo voitu rakentaa
malleja munuaisten organogeneesistä, käyttäen hyväksi optisia tomografia-
menetelmiä. Professori Vainio myös kertoi meille Biocenter Oulusta tutkijakouluna.
Biocenter Oulun tavoitteena on muodollistaa tohtoriopetus yleisnäkökulmalliseksi
alaksi ja tarjota korkeatasoisia tutkimusmahdollisuuksia väitöskirjatyöntekijöille.

Teksti (eng): Arne Raasakka
Muokattu (eng): Karl-Heinz Herzig & Ritva Heljasvaara
Kääntänyt: Arne Raasakka
Kuvat: Jaakko Lehtimäki

Viimeinen puhuja ...



16

-o-

Ostakaa Hob Nob! Kyllä, se on hyvää ja helppoa juotavaa.  

Nyt kun hätäisimmät ovat saaneet vastauksen siihen, mitä seuraavalla kerralla kiikuttaa pitkäripasesta, siirtykäämme 
päivän varsinaiseen epistolaan eli iltaamme jumalten juomien parissa. Histonin viini-iltojen toivottavasti pitkäikäisessä 
historiassa tämä esikoinen oli kaikkiaan varsin onnistunut. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin pieni varoituksen sana sanottava niille, jotka ovat jo syvemmälle viinien saloihin
perehtyneet. Vaikka kukin raatimme jäsenistä onkin oman osansa alkoholin ylitsevuotavasta maljasta juonut, ei kellään 
meistä ole muodollista koulutusta enologian alalta, vaan parhaimmillaankin vain syvä mielenkiinto rypälejuomia 
kohtaan. Toisaalta keskiverto-opiskelijan* viinitietämys on naurettavalla tasolla, joten käykäämme itse asiaan. 

Ilta lähti käyntiin varsin verkkaisesti laitellessamme pikkupurtavia esille ja pohtiessa miten näitä viinejä oikein tulisi 
lähteä maistelemaan. Päädyimme luonnollisesti sokkotestiin, tähän anteeksiantamattomaan menetelmään joka vaatii 
myös maistelijalta kohtuullisen määrän tietämystä, tai vähintäänkin mielikuvitusta. Viinejä kun voi kuvailla aivan miten 
itse haluaa; värein, kuvin, mitä merkillisin hajuin tai vaikka musiikin avulla. Jokainen kehittää itselleen oman kielen 
tulkita viinejä. Toki mikäli haluaa oikein asiaan paneutua, on suositeltavaa tutkia viinin väriä, hajua, teknistä rakennetta, 
suutuntumaa, jälkimakua, viinille sopivaa ruokaa ym. lukemattomia ominaisuuksia. Usein kuitenkin riittää että tietää 
mikä on hyvää viiniä ja mikä ei.

Sokkona maistelu tuntui aluksi kovin oudolta ja taiteen sääntöjen mukaisesti syljimme viinin aina pois. Tosin täytyy 
myöntää että allekirjoittaneella ensimmäinen maisteltu viini poistui suusta suurena kulauksena nielurisojen kautta eikä 
suinkaan mennyt kuppiin.  Lieneekö ollut syy hyviin arvosanoihin, tiedä häntä. Viiniä tulisi ottaa reilusti ja maisteltaessa 
huljutella reilusti, jotta koko suu saa siihen kosketuksen. Tosin tällä kertaa käytössä tuntui olevan sekalainen joukko 
erilaisia siemauksia.

Lyhimmän korren sai Hob Nob joka oli ensimmäisenä maisteltavana. Koska emme olleet juoneet alle mitään edes 
maistellaksemme, oli ensimmäinen viini erityisen haastava tuomaroitavaksi. Väriltään hieman violettiin kallistuva 
karmiininpunainen ranskalaisviini toi jo hajussa esille harkitun koostumuksen, joka on tyypillinen ranskalaisviineille. 
Herukkaisuuden hallitessa tuoksua onnistuivat hedelmäiset ja jogurttiset sävyt muodostamaan miellyttävän ja helposti 
lähestyttävän kokonaisuuden joka jatkui myös makuun. Miedot tanniinit ja kurissa pysyvä makeus toivat esille myös 
pientä mausteisuutta, jota ei ollut havaittavissa muissa viineissä. Täysiä pisteitä Hob Nob ei kuitenkaan arvostelussa saa-
nut, mutta sokkotestin jälkeen sininen pullo tyhjeni nopeasti. Kuten lopussa totesimme, oli viinien paremmuus helposti 
havaittavissa pullojen tyhjenemisnopeuden perusteella ja tässä testissä Hob Nob kiri niukasti ohi seuraavana vuorossa 
olleen Montes Alphan. 

Montes Alpha oli testimme ainoa yli kymmenen euron pullo ja lunastikin testissä paikkansa kärjestä. Väriltään tumman 
purppuran punainen, hieman rubiininen chileläinen lupaili alussa paljon. Tuoksussa happamuus yllätti paljastaen viinin 
tarvitsevan vielä kypsytystä. Muuten marjaiset ja kirsikkaiset sävyt saivat seuraksi hieman savuisuuttakin. Suutuntu-
maa hallitsi vahvojen tanniinien tuoma karvaus ja kuivuus, myös happamia marjoja erottui joukosta. Tanniinien domi-
noinnista huolimatta se ylsi parhaisiin pisteisiin ja on tästä joukosta kestävin ruokajuoma ja ehdoton valinta raskaiden 
liharuokien, etenkin grillatun lihan kanssa. Kauttaaltaan viinillä olisi vielä paljon annettavaa parin vuoden säilytyksen 
jälkeen. Montes Alpha kun on kuulemma nopeasti kehittyvä viini, voi jo vuoden tai kahden säilytys tuoda esiin yllät-
tävän suuren parannuksen tähän vielä sulkeutuneeseen viiniin. Tällä hetkellä Montes Alpha kisaa myös tiukasti Alkon 
Chileläisten kärjessä, etenkin jos on valmis hieman viiniin sijoittamaan myös ajallisesti, maksaa tämä varmasti itsensä 
takaisin. Ja jos janon yllättäessä sattuu tämä pullo aukeamaan, kannattaa ehdottomasti kaivaa esiin jo mainitut entrecotet 
ja	marmoroidut	fileet.	

Seuraavana vuorossa ollut viini olikin sitten edellisen täysi vastakohta. Caballo de Mendoza oli halpana Argentiina-
laisena	Sangiovesena	(rypälelaji)	katastrofien	summa.	Murskatuomion	ansainnut	haalean	punainen	viini	sai	osakseen	
kommentteja tylsän mitäänsanomattomasta mausta aina nötkötin kautta lietelannan ja virtsan vivahteisiin. Tätä ei voi 
suositella kenellekään, edes päihtymistarkoitukseen. 

Viini-ilta
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Illan viimeisenä viininä oli Gracia de Chile, rypäleenä malbec. Tumman violetin sävyinen väri olisi kaivannut hieman 
syvyyttä kertoen kenties turhan vaatimattomasta tynnyrisäilytyksestä. Myös tuoksu olisi kaivannut hieman ryhtiä, sillä 
pieni pistävyys tuntui erottuvan viinimarjojen sävyttämästä, melkein raikkaasta tuoksusta. Maku toisti hajua ollen viini-
marjainen ja jopa hyökkäävän kirpeä ja pistävä. Tanniinit tulivat myöhässä luoden hyvin läsnä olevan jälkimaun. Ken-
ties olisi kaivannut hieman makeuden tuomia hedelmiä tasapainottamaan hapokkuutta ja karvautta. Tasapainoisuudessa 
tämä oli selvästi illan ensimmäistä chileläistä vaatimattomampi, kuitenkin raadin mukaan aivan juotava viini. 

Näin oli viinit arvosteltu ja koitti odotettu juoma kontra syömäosuus. Tarjoiltavana oli runsas valikoima pikkupurtavaa 
mm. espanjalaisesta kuivakinkusta tomaattien ja leivän kautta erinomaisiin juustoihin, sekä yllätys yllätys, neljä pulloa 
viiniä! Hob Nob sai tässä vaiheessa odotettua arvon nousua makeahkona ja erittäin aromirikkaana viininä, jota on 
helppo juoda seurusteluviininä. Montes Alpha puolestaan kesti aterioinnin loppuun asti lähes ilman mitään tuntuvaan 
hapettumisen vaikutusta, puoltaen säilytystä tai pitempää dekantointia (= ilmastus) ennen nauttimista. Rento seurustelu 
jatkui ruoka ja juomakulttuurin merkeissä kunnes kolme parasta pulloa olivat lähes tyhjät. Vielä neljäs juomakelvol-
linen	pullo	olisikin	tarvittu,	jotta	keskustelussa	oltaisi	päästy	aidosti	filosofisen	intellektuelleihin	aihepiireihin.	No	aina	
ei kaikkea voi saada ja siinä on kenties seuraavalle viini-illalle jotain parannettavaa. Eihän tämä toki tähän jää vaan viini 
tulee jatkossakin virtaamaan purppurahaalareiden rinnuksilla. Joten seuraavaa kertaa odotellessa taidankin tästä siirtyä 
itsenäisyyspäivän	kunniaksi	lampaan	fileiden	ääreen	ja	toivoa	josko	kellarista	jotain	seuraksi	liikenisi.	

Tuomas Nurmi

*Pätee myös suureen osaan suomalaisista.

Illan viinit:

Viini     Valmistaja Rypäle   Maa     Alue   Luokitus             Hinta €  
Hob Nob     Hobnob Cellars CABERNET
2008     SAUVIGNON (100%) Ranska     Languedoc-Roussillon Vin de Pays d'Oc  8,98
Montes Alpha    Montes  MERLOT (10 %)   Chile     Rapel, Colchagua Valley  -                16,98
Cabernet Sauvignon 2008   CABERNET SAUVIGNON (90 %)                                                                                          
Caballo de Mendoza   Altia  SANGIOVESE  Argentiina   Mendoza  -                  5,98 
        MALBEC                 
Gracia de Chile    Corpora  MALBEC (100 %)  Chile     Bío Bío  -   8.98 
Malbec 2009 
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Mikä: Histonin pikkujoulut
Milloin: to 25.11.2010
Missä: Työttömien maja (YTYÄ), Hietasaari, Oulu
Miksi: Koska varpusta tarvitsee ruokkia myös ennen jouluaamua

Hyytävän viileänä marraskuisena torstai-iltana, joukko Histoneita (pieniä ja positiivisesti varautuneita) oli päättänyt 
kerääntyä yhteen viettämään ennenaikaista joulujuhlaa. Juhlan fyysisestä järjestelystä vastasi Histonin hallitus sekä 
muutama hallituksen ulkopuolinen apuri ja tunnelman luonnista paikalle saapuneet Histonit sekä useat sponsorit
lahjoineen. Juhlapaikaksi oli valittu Hietasaaressa sijaitseva Työttömien maja (YTYÄ), jonka pienehkö sali ja puu-
lämmitteinen sauna auttoivatkin tunnelman tiivistämisessä.

Itse tilaisuus alkoi sisäänpääsymaksun yhteydessä saatavilla alkumaljoilla. Varsinaisen juhlan alkaminen venyi lähelle 
seitsemää osalle juhlijoista sattuneiden logistiikka- ja kartanlukuongelmien vuoksi. Hyväähän kannattaa toki odot-
taa ja lopulta juhlan avasi Histonin rahastonhoitaja Tuomas “Stubben” Nurmi. Osallistujat saivat täyttää vatsansa
perinteisellä riisipuurolla ennen virvokkeisiin ja typistettyyn jouluruokaan siirtymistä. Tänä vuonna hallituksen pää-
painoksi tarjoilun suhteen oli valittu enemmänkin nestemäiset kuin kiinteät nautintoaineet. Tämän takia jouluruoka 
koostuikin lähinnä vihersalaatista, kinkusta, limpusta ja lisukkeista, jälkiruokana toimivia glögiä ja joulutorttuja sekä 
pipareita unohtamatta. Virvokkeista löytyi valinnanvaraa lähes yhtä paljon kuin jouluruuastakin; ruokaviineistä oluen 
kautta booliin. Myös OPM-sääntö oli voimassa eli kukin sai tuoda ja juoda valitsemaansa virvoketta oman halunsa 
mukaan.

Kun jokaisen läsnäolijan kupu oli ravittu, siirryttiin illan ohjelmien pariin. Jokaisen vuosikurssin tehtävänä oli ollut 
kehitellä pikkujouluihin jonkin sortin ohjelmanumero, mikä oli myös tapahtunut. Ohjelmiston aloittivat lennokkaasti 
ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka asettivat enemmän tai vähemmän vapaaehtoiset henkilöt esittämään yleisölle 
pantomiimia heidän valitsemistaan asioista, esineistä, henkilöistä tai muusta vastaavasta käyttäen hyväkseen heille
annettuja esineitä. Yleisön tehtävänä oli tietenkin arvata näiden ”vapaaehtoisten” esittämät asiat. Eräs oikeista vastauk-
sista oli muun muassa herra Ron Jeremy, jonka rooli esitettiin avuliaan fuksin ja kermavaahtopursottimen avulla. 

Naurua nostattaneen pantomiimi-arvausleikin jälkeen vuoron saivat toisen vuoden opiskelijat, jotka olivat päättäneet 
kertoa yleisölle jouluisen tarinan pienestä E.coli - bakteerista. Kuten edelliseenkin ohjelmaan, myös tähän valittiin 
”vapaaehtoiset” yleisön joukosta esittämään erilaisia tarinassa esiintyviä hahmoja. Yleisön odotettiin myös osallistuvan 
tarinaan juomalla pienen kulauksen juomaansa aina kun kuulivat tarinassa mainittavan sanan E.coli. Tarina mutkit-
teli pienen E.colin haaveiden, Suuren Joulukokkin ilmestymisen ja humalaisen nuoren biokemistiopiskelijan toimien 
kautta tarinan päättäneeseen lähmyläjään. Viihdyttävän biokemia-aiheisen tarinan jälkeen estradille nousivat kolman-
nen vuoden opiskelijat, jotka aloittivat huomauttamalla, että heidän esityksensä oli kursittu kokoon viimeisen 18 tunnin 
aikana. Tämä ei kuitenkaan haitannut nopeatempoista kysymysten esittämistä, joihin eniten oikein vastannut palkittiin.
Kysymykseen sai vastausvuoron huutamalla sanan penis ja kaikki kysymykset liittyivät jotenkin biokemian opiske-
luun.

Pienenpieni pikkujoulukertomus
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Ohjelmien jälkeen vuoronsa saivat glögi, pipari ja joulutorttu –tarjoilu. Joulupukki pääsi yllättämään iloisesti puhelevan 
juhlijajoukon ja puhe vaihtui nopeasti hurraa -huutoihin ja tervetuliaislauluun. Pukin säkki tyhjeni lahjoista alta aika-
yksikön ja sitten olikin aika pukin jo kiiruhtaa seuraavaan pikkujoulupaikkaan tyhjentämään loputonta lahjavarastoaan. 
Pukin lähdettyä oli virallisista ohjelmanumeroista jäljellä enää arpajaiset, joihin jokainen oli voinut ostaa arpoja koko 
juhlan ajan. Arpajaispalkinnot olivat suurelta osin sponsorien järjestämiä ja ne käsittivät kaikkea protokollan/paperin-
pidikkeestä pikniklaukkuun. Kuten arpajaisten luonteeseen kuuluu, toisia onni suosi kaikkien ostamiensa
arpojen verran, toiset taas jäivät täysin ilman palkintoja.  Kaikki arvan ostaneet saivat kuitenkin jännittää oman tuurinsa
puolesta. 

Virallisen juhlan päättymisen jälkeen tarjolla oli vapaata seurustelua, jäljelle jääneiden ruokien hävittämistä sekä tieten-
kin sauna, jota saunatonttumme Oona oli koko illan avuliaasti lämmittänyt. Osan juhlijoista hävitessä saunan lämpimän 
syleilyyn, päätti toinen puoli juhlijoista muuttaa ruokailusalin tanssipaikaksi. Loppuilta kuluikin tanssin ja saunan 
pyörteissä aina aamun pikkutunneille asti. 

Yleinen konsensus vaikutti olevan se, että juhlat olivat onnistuneet, ehkäpä jopa yli odotusten. Ruokaa ja juomaa oli 
tarpeeksi eikä kukaan jäänyt piparitta. Paikkana Työttömien maja oli kohtuullinen, positiivisina asioina mieleen jäivät 
sauna ja tilava keittiö, negatiivisena taas vaikeahko sijainti ja pieni sali. Tunnelma oli kuitenkin katossa ja loppu-
illasta ihmiset pöydillä; varsin mainio juhla kyseessä siis. Allekirjoittanut haluaa kiittää kaikkia osallistuneita omasta ja
Histonin hallituksen puolesta.

  - KJ

Toimitus pahoittelee Oton joutumisesta jokaiseen kuvaan.
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Johdanto:

Joulu on paitsi antamisen, myös nautiskelun aikaa, ja mikäs sen paremmin sopii opiskelijan suuhun kuin jouluinen olut. Toimituk-
sen tonttuilussa harjaantunut joukkio istahti nelimiehisenä takkatulen loisteeseen, haasteenaan päättää mikä jouluiseksi luvattu olut 
Alkon valikoimista kannattaisi sijoittaa joulupöytään tai vaikkapa sujauttaa anoppilan joulusukkaan. Tällä kertaa, kvantitatiivinen 
hinta-alkoholisuhde ei kuitenkaan ollut se ensisijainen valintakriteeri, vaan valinta päätettiin hoitaa empiirisen metodin kautta eli 
subjektiivisesti makunystyröillä hiplailemalla.

Materiaalit ja menetelmät: 

Testikoriin valikoitui sattumanvaraisesti kahdeksan hyvin erilaista olutta, yhteistä ainoastaan että kaikki löytyvät Alkon nettisivujen 
jouluolutvalikoimasta. Maltaiden maaottelussa suomalaisia edustivat Nokian panimon Keisari Talvi sekä Malmgårdin Arctic Circle 
Ale, belgejä La Chouffe ja La Rulles, Englannin lipuissa purjehtivat Winter Welcome Ale sekä Insanely Bad Elf, ja viimeisimpinä 
muttei vähäisimpinä perässä seilasivat saksalainen Kapuziner Winter-Weisse ja eestiläinen Saku Porter.

Perinteisesti jouluoluita yhdistää tavanomaista mausteisempi maku sekä vahvempi alkoholipitoisuus, jotka sopivat hyvin nautiskel-
tavaksi talvisena iltana lämmikkeenä taikka pöytäjuomana rasvaisen jouluaterian yhteydessä. Usein oluen mausteisuus menee hyvin 
yhteen oluen tummuuden kanssa, mutta tällä kertaa oluiden värikirjo vaihteli huomattavasti, kun pöydässä olleista oluista tyyppejä 
löytyi yleensä kesäisenä pidetystä vehnäoluesta belgialaisten vaaleiden trappistioluiden kautta jouluvivahteen saaneeseen brittiläi-
seen aleen. Alkoholipitoisuus ei sen sijaan pettänyt odotuksia, etanolisaturaatiossa liikuttiin jouluoluille varsin sopivasti 6 - 11,2 
tilavuusprosentin välillä. Oluet arvosteltiin erikseen sekä yleinen olutnautiskelu mielessä, että vuodenaikaan sopivina jouluoluina. 
Jotta joulupöytäkelpoisuus voitiin parhaiten todeta, maisteltiin oluita myös kinkun ja sinapin kera.

Jouluoluita
takkatulen loisteessa



Tulokset:

Kapuziner Winter-Weissbier (6 %, Saksa) - Mieto, vaalea, vehnäolutmainen, ei tyypillistä vehnäoluen makeutta, hieman turhan 
mauton. Ei lie toimi kinkun kera.

Nokian Keisari Talvi (6 %, Suomi) - Erikoinen, jopa hieman keinotekoinen mausteinen tuoksu ja aromi, muuten aika tyypillinen 
tumma lager. Kinkun kanssa ihan jees. 

Smith’s Winter Welcome Ale (6 %, Englanti) - Vaalea, hivenen makea ja marjainen, selvästi humalan kitkeryyttä, moniulotteinen 
maku. Jää turhan paljon kinkun jalkoihin joulupöydässä.

Malmgård’s Arctic Circle Ale (7,3 %, Suomi) - Tumma lager, marjaisen makea, hieman humalan katkeruutta muttei liikaa, samet-
tinen suussa. Kinkun kanssa ihan hyvä, mutta jälkimaun pitkä humalaisuus hieman häiritsee.

Saku Porter (7 %, Eesti) - Musta portteri, hyvävaahtoinen, mieto tai olematon tuoksu, ei kummoista aromia, keinotekoisen makea, 
pehmeä, ei lainkaan hapokas. Menee kinkun kera ihan hyvin, sopii myös olutta juomattomille.

La Chouffe (8 %, Belgia) - Vaalea, hedelmäisen raikas, hieman makea ja vehnäolutmainen, miellyttävä nautiskeluolut. Illanistu-
jaisiin, ei kinkulle. 

Insanely Bad Elf (11,2 %, Englanti) - Vaalea, toffeinen, hieman paahtunut, kevyen alkoholinen, alkoholi ei maistu liikaa, reipas 
suutuntuma, täyteläinen alusta loppuun, ei liian humaloitu. Sopii hyvin kinkun kanssa. 

La Rulles Triple - (8,4 %, Belgia) - Vaalea, hapokas, hedelmäinen, puolimakea, alemaisen humalainen. Ei kovinkaan jouluoluen-
omainen.

Pohdinta:

Koska arvostelu oli hyvin subjektiivinen sekä tilannekin hieman nautinnonhakuinen, ei varsinaisia pistesaaliita ryhdytty sen tarkem-
min setvimään. Kuitenkin, kärkipäähän eli mainitsemisen arvoisiksi rankattiin kolme olutta: Ykkössuosikiksi sekä yleisessä että 
joulupöytäkategoriassa rankattiin brittiläinen vaalea ale Insanely Bad Elf, joka hurmasi raadin peittämällä huiman 11,2 % alko-
holipitoisuutensa yllättävän samettiseen pehmeyteen ja täyteläisyyteen. Raatilaisten toiseksi suosituin valinta joulupöytään oli koti-
mainen tumma Arctic Circle Ale, jota pidettiin tasapainoisena ja hieman marjaisana, suklaisena ja makeana, kun taas joulupöydän 
ulkopuolella nautiskelusarjassa belgialaista La Chouffea pidettiin mukavan raikkaana ja juotavana kakkostilamaininnan arvoisesti.   
 
 - TS
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Pyrrolysiini (Pyl, O), IUPAC nimeltään (2S)-2-atsaniumyyli-6-[[(2R)-3-metyyli-3,4-dihydro-2H-pyrroli-2-karbonyyli]
amino]heksanoaatti, on proteinogeeninen aminohappo, jota tavataan luonnossa vain mikrobeissa. Rakenteeltaan pyrro-
lysiini	vastaa	lysiinin	ε-aminoryhmästä	peptidisidoksella	yhdistyneitä	lysiiniä	ja	1-pyrroliini-5-karboksyylihappoa.	Sen	
molekyylikaava on C12H21N3O3 ja molekyylipaino 255.31344 g mol-1. Pyrrolysiinin rakennekaava on esitetty kuvassa 1.
Pyrrolysiinissä on kaksi (2) vetysidosdonoria ja neljä (4) vetysidosakseptoria, kuusi (6) pyörivää sidosta ja sillä on kaksi 
(2) tautomeeriä. Pyrrolysiinissä on 18 raskasta atomia ja kaksi (2) stereokeskusta. Pyrrolysiini tunnetaan yleisesti myös 
nimellä	CPD-3321.	Pyrrolysiini	on	EC	6.1.1.26:n	reaktantti	reaktiossa	ATP	+	L-pyrrolysiini	+	tRNAPyl	↔	AMP	+	di-
fosfaatti + L-pyrrolysyyli-tRNAPyl.1

Pyrrolysiini havaittiin empiirisesti ensi kerran Methanosarcina barkeri arkkibakteerin monometyyliamiini metyyli-
transferaasin (MtmB1) kiderakenteesta. Tätänykyään muutamien arkkien sekä harvojen prokaryoottien tiedetään hyö-
dyntävän pyrrolysiiniä proteinogeenisenä aminohappona. Kaikista sekvensoiduista genomeista pyrrolysiiniä inkorpo-
roidaan proteiineihin vain 1 %:ssa. Nykyään pyrrolysiinin tiedetään löytyvän kolmesta erillisestä Methanosarcinaceaen 
metyyliamiini metyylitransferaasista. Nämä metyylitransferaasit antavat näiden metanogeenien käyttää uniikkeja kasvu-
substraatteja mono-, di- ja trimetyyliamiineja. Jokaisessa näissä metyylitransferaasigeenissä on sisäinen, lukukehyk-
sessä oleva amber-kodoni (TAG), joka toimii stop-kodonina suurimmassa osassa organismeja. Näiden geenien tapauk-
sessa kyseinen kodoni luetaan pyrrolysiiniksi ja translaatio pysähtyy vasta seuraavaan lukukehykseen osuvaan opal- tai 
ochre-kodoniin. Vielä ei tiedetä, lukevatko pyrrolysiinia transloivat organismit kaikki amber-kodonit pyrrolysiineinä 
vai omaavatko organismit jonkun selektiivisen mekanismin, joka määrää luetaanko amber-kodoni pyrrolysiininä vai 
stop-kodonina.2

Pyrrolysiini-tRNA	 syntetaasi	 (PylRS)	 on	 kiteytetty	 kompleksina	 sekä	 pyrrolysiinin	 että	 pyrrolysiinianalogin	 N-ε-
[(syklopentyylioksi)karbonyyli]-l-lysiinin (Cyc) kanssa. Kiderakenteisiin ei saatu sisällytettyä todella huonoliukoista 
N-terminaalista domeenia. Ratkaistut rakenteet paljastivat PylRS:n uniikin sitoutumiskohdan pyrrolysiinin pitkälle
sivuketjulle ja täten rakenteista voitiin selvittää PylRS:n pyrrolysiinin sitomiselle oleelliset seikat. PylRS:n katalyytti-
nen domeeni muistuttaa ominaisuuksiltaan muita luokan II aminohappo-tRNA syntetaaseja (aaRS) ja fylogeneettisesti on 
päätelty, että PylRS on muinoin kehittynyt fenyylialaniini-tRNA syntetaasista (PheRS). Rakenteista selviää, että hydro-
fobiset	interaktiot	dominoivat	PylRS:n	ja	Pyl/Cyc	kontaktipinnoilla,	mutta	substraatin	spesifinen	tunnistaminen	tapah-
tuu PylRS:n ja aminohapposubstraatin välisillä vetysidoksilla. Cyc:n huomattiin sitoutuvan PylRS:iin hieman Pyl:stä 
poikkeavasti,	 jonka	 oletetaan	 selittävän	 PylRS:n	merkittävästi	 suuremman	 affiniteetin	 pyrrolysiinille.	 Erään	 tyrosii-
nin oletetaan toimivan määrittävänä tekijänä PylRS-substraatti interaktioissa; se muodostaa vetysidoksen substraatin
pyrrolirenkaan typpeen. Kyseinen tyrosiini sijaitsee liikkumiskykyisessä silmukassa, joka havaitaan järjestäytyneenä 
vain pyrrolysiinin läsnäollessa.2

Vastikään sekvensoidut genomit ja metagenomiset projektit ovat kaksinkertaistaneet potentiaalisten pyrrolysiiniä trans-
loivien organismien määrän. Pyrrolysiinin käytön määrää Pyl operoni, joka sisältää geenit tRNAPyl:lle, PylRS:lle ja 
potentiaaliselle pyrrolysiinin biosynteettiselle koneistolle. Pyl operonin on havaittu riittävän itsessään pyrrolysiinin 
translaation mahdollistamiseen organismeissa:  Pyl operoni transformoitu E. coli alkoi transloida amber-kodonit pyrro-
lysiineiksi.2

Bakteerien ja arkkien PylRS:ien suurin ero löytyy proteiinin sadasta ensimmäisestä N-terminaalisesta aminohaposta, 
sillä bakteerit transloivat kyseisen alueen omasta geenistään. Evoluution kannalta kyseinen segregaatio on erikoinen. 
Eräänlainen transitiomuoto bakteerien ja arkkien ääripäiden välistä löytyi Acetohalobium arabaticum bakteerista, sillä 
sen N-terminaalinen geeni terminoituu 11 emäksen kohdalla ja ei siten osu C-terminaalisen geenin lukukehykseen. 
Fylogeneettisesti voidaan osoittaa, että pylS geenin jako kahteen osaan bakteereilla tapahtui bakteerien ja arkkien pylS 
geenien divergenssin jälkeen ja että pylS:n uudelleenjärjestely kahteen osaan tapahtui myöhemmin bakteerien evoluu-
tiossa.2
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1 Pubchem
2 Yuan	J,	O'Donoghue	P,	Ambrogelly	A,	Gundllapalli	S,	Sherrer	RL,	Palioura	S,	Simonović	M	&	Söll	D.	Distinct	genetic	code	
expansion	strategies	for	selenocysteine	and	pyrrolysine	are	reflected	in	different	aminoacyl-tRNA	formation	systems.	FEBS	Lett.	
2010 Jan 21;584(2):342-9.
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Kuva 1. Pyrrolysiinin rakennekaana.
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Marraskuun kääntyessä loppupuolelleen oli jälleen aika laittaa pystyyn kunnon turpajuhlat. Kyseessä oli siis marras-
kuun 19. päivänä järjestetty Histonin neljäs bändi-ilta, Marraskuun Manifesti, joka viime vuoden tavoin pidettiin Hevi-
mestassa.	Mukana	oli	edelliskerroilta	tuttu	ja	turvallinen	Ääniportti,	Vaasan	seuduilta	kotoisin	oleva	Swollen	Eye	View	
sekä illan pääesiintyjänä paikallinen Random Mullet. 

Edellistä bändiä hiukan melodisempaa metallia soittava Ääniportti on lunastanut jo vakiobändin statuksen iltojemme 
ohessa. Viisihenkinen yhtye julkaisi viime vuonna bändin seitsemännen EP:n, joka kulkee nimellä Manaaja. Selkeästi 
melodisesta suunnasta bändi on omaksunut musiikkiinsa jo lähes vuosikymmenen mittaisella uurastuksellaan mausteita 
hieman	modernimmasta	metallista,	kohtuudella	 tietysti.	Keikalla	kuultiin	Manaaja	EP:n	biisien	 lisäksi	 ”sitä	wanhaa	
matskua” edellisiltä julkaisuilta, sekä lisäksi ”sitä uutta matskua”, joka ilmestynee jossain vaiheessa uuden EP:n muo-
dossa. Valitettavasti (tälläkään kertaa) bändi ei täyttänyt allekirjoittaneen toivetta, että keikka olisi vedetty alasti, mutta 
onneksi lienee melko turvallista todeta että uusia keikkoja tulee aina!

(Tästä pidetään Histonin kanssa huoli!)

Hybridimetalliksi kutsumaansa musiikkia soittava Random Mullet on seitsenhenkinen yhtye Oulusta. Seitsemän henkeä 
riittää: pitäähän bändissä nyt olla rumpalin, kitaristin, synistin, basistin, laulajan ja toisen laulajan lisäksi vielä sakso-
fonisti! Bändi on perustettu 2004 ”tehdään jotain aivan muuta” tyyppisen idean pohjalle, ja bändi yhdisteleekin tehok-
kaasti eri genrejä, tehden sen ammattitaitoisesti, kuulostamatta liian esoteeriseltä. Bändin taival alkoi kaksihenkisestä 
poppoosta, joka johti myöhemmin reilumman soittoporukan kasaukseen ja lopulta, vuonna 2005, ensimmäisen demon 
julkaisuun. Bändi julkaisi vuonna 2007 Infection EP:nsä, ja soittivat ensimmäiset keikkansa vuonna 2008. Vuodenvaih-
teessa RM julkaisi toisen EP:nsä, joka kulkee nimellä ”Remission”. 

 -AR

Illan	avannut	nelihenkinen	rässidödispumppu	Swollen	Eye	View	oli	aiemmin	
vetänyt vain yhden keikan ennen manifestia. Vuonna 2008 perustettu bändi 
julkaisi syyskuussa ”Perpetual Slaughter” EP:n, joka on kuunneltavissa bän-
din MySpace -sivustolla. Illan aikana omien biisien lisäksi bändi veti mm.
Carcassia. Bändin omassa musassa on myös kuultavissa aika paljon ”carcass-
maista” meininkiä turpaanvedon ja blästin keskeltä nousevien, hieman melo-
disempien	riffien	saattelemana.

Bändi yhdistelee mielensä mukaisesti genrejä niin
metallista jazziin, vieläpä melko teknisellä otteella – eihän 
musiikki nyt liian helppoa saa olla? Pieni perfektionis-
min siemen tässäkin asiassa tuottaa tulosta. Verrattain
lyhyellä aikaskaalalla RM onkin ansainnut itselleen
joissain piireissä jo kulttibändin statuksen niin musiik-
kinsa kuin aktiivisen keikkailunsakin kautta.  Marraskuun 
Manifestissä RM veti esiintymistilan täyteen porukkaa ja 
meno oli sen mukainenkin. 
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Työelämän suurin sudenkuoppa

Opiskelemme, jotta voisimme työskennellä työssä, josta pidämme ja jota jaksamme tehdä vuodesta toiseen. Jokai-
sella on varmasti kokemuksia kesätyöpaikoista, joiden paras anti on ollut valaistuminen siitä, ettei halua tehdä mitään 
sen kaltaistakaan koskaan työkseen. Esimerkiksi itselleni työskentely opintojen ohessa apteekin kassalla oli todellinen
motivaatioruiske opintoihin.

Kuitenkaan suurin uhka työelämässä ei suinkaan ole puuduttava ja yksitoikkoinen homma, jota tekee väkisin, vaan 
mielenkiintoinen ja haastava unelmaduuni. Akateemisten merkittävimpiin ongelmiin kuuluu nimenomaan lähes rajat-
toman motivaation aiheuttama loppuun palaminen. Kun todella nauttii työstään, saa siitä arvostusta ja tuntee tekevänsä 
työtä, jolla on merkitystä, saattaa välillä lipsua työtunneista, jäädä ylitöihin tai tehdä töitä vielä illalla kotonakin. Jatkuva 
ylikierroksilla toimiminen ei kuitenkaan toimi, vaan oma fysiikka ja henkiset rajat tulevat jossakin välissä vastaan.

Kuvittele seuraava kauhuskenaario, joka ei ole niinkään harvinainen: Onni Opiskelija aloittaa opintonsa 20 vuotiaana. 
Hän opiskelee ahkerasti ja työskentelee kesät saadakseen työkokemusta ja tullakseen toimeen syksyllä ja keväällä sekä 
nostaa opintolainaa sopivassa suhteessa, ettei työnteko haittaa opintojen etenemistä. Hän tulee toimeen, pitää hauskaa ja 
valmistuu tavoiteajassa 25-vuotiaana ahkeran puurtamisen jälkeen valmiina työelämän haasteisiin. Käytännössä hän on 
tehnyt viisi vuotta ahkerasti töitä valmistumisensa eteen ilman todellista pidempää taukoa tai lomaa.

Valmistumisensa jälkeen Onni saa määräaikaisen työsuhteen kiinnostavasta työpaikasta omalta alalta, kuten lähes
kaikki vastavalmistuneet. Lomat korvataan rahana ja työsuhteen jatko selviää aina viime metreillä ennen edellisen 
pätkän loppumista. Paitsi jos hän vaihtaa työpaikkaa eli on työttömänä hakemassa töitä. Töiden saanti ei ole hänelle 
ongelma, koska hänellä on kokemusta ja hän pitää työstään eli yrittää ja pärjää niissä hyvin. Tätä toistuu seuraavat 3-4 
vuotta. Tuona aikana Onni löytää elämänsä rakkauden, he ostavat talon lainalla ja perustavat perheen. Onni tekee siis 
juuri niin kuin yhteiskunta olettaa hänen tekevän. On helposti kulunut melkein kymmenen vuotta siitä, kun Onni oli 
kirjoitusten jälkeen viimeksi lomalla tai saattaa olla, että hän teki myös Lukion kesät aina töitä.

On valitettavan mahdollista, että ennen kuin Onni ehtii saada ensimmäisen pysyvän työsuhteensa ja pääsee ensimmäistä 
kertaa palkalliselle kesälomalle, hän on jo ehtinyt palaa loppuun. Vuodesta 2000 vuoteen 2008 mielenterveyssyistä 
työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden alle kolmikymppisten määrä yli kaksinkertaistui. Joka päivä noin kymmenen alle 
35-vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle.  

Jotta voisit välttää tämän sudenkuopan, sinun tulee pitää oma elämäsi hallinnassa. Toisin sanoen tuntea rajasi, pitää 
lomaa, pitää huolta parisuhteestasi, pitää yhteyttä ystäviisi ja tehdä ylitöitä vain poikkeustapauksissa ja silloinkin vain 
sovitusti. Mitä paremmin pystyt pitämään oman elämäsi hallinnassa, sitä paremmin jaksat ja kestät vastoinkäymisiä ja 
olet kaiken päälle tehokkaampi työntekijä. Oman elämän hallinnasta on tulossa jatkuvasti tärkeämpi ja työnantajien 
keskuudessa arvostetumpi piirre. 

Tutkimusten mukaan nuoret arvostavat yhä enemmän vapaa-aikaansa ja haluavat oikeudenmukaisemman ja reilumman 
työelämän. Mitään niistä ei jää käteen, jos et pidä omia puoliasi työelämässä ja vedä selvää rajaa työn ja vapaa-ajan 
välille. 
 

-Markus Oja-

Kirjoittaja on LAL:n opiskelija-asiamies. LAL eli Luonnontieteiden Akateemisten Liitto on kaikkien korkeasti koulu-
tettujen luonnontieteilijöiden oma ammattiliitto. Liiton asiantuntijat eli asiamiehet auttavat jäseniä kaikissa työelämän 
vaiheissa.
 

Merkkaa jo nyt kalenteriisi: Opiskelija työelämässä -luento Oulussa 3.2. klo 14-16 !
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Hoida kuivaa ihoa oikein

Tuntuvatko kädet rutikuivilta labrassa uurastuksen jälkeen? Ihoa kuivattavia tekijöitä ovat pesu tavallisella saippualla, erilaiset 
liuottimet, lika ja pöly. Kesällä kuuma ja tuulinen sää voi aiheuttaa ei-allergisillekin henkilöille kiusallisia iho-oireita. Myös liian 
kuumassa suihkussa viihtyminen kuivattaa ihoa. Talvella taas viimat ja pakkaset, kutiavat villavaatteet ja kuiva sisäilma voivat 
aiheuttaa ongelmia.  

Mikä on kuiva iho?

Kun rasvojen määrä ihon sarveiskerroksessa on liian alhainen seurauksena on, että iholta haihtuu liikaa kosteutta. Veden haihtumista 
estävä rasvakerros koostuu kolesterolista, rasvahapoista ja ihosolujen erittämistä keramideistä. Keramidit ovatkin se peikko, joka 
ongelman aiheuttaa. Joka viidennellä ihmisellä keramidien muodostus on normaalia vähäisempää tai niiden hajoaminen kiihtynyt. 
Nämä ihmiset ovat perineet alttiuden atooppiseen, kuivaan ihoon. Myös ikä vaikuttaa keramidien tuotantoon. Siinä syy miksi iän 
myötä iho muuttuu yhä kuivemmaksi. Kuivuminen saa aikaan lievän tulehduksen iholle. Tämä aistitaan kutinana. Ihoa tekee mieli 
rapsuttaa ja kunnon rapsutukset voivat jopa rikkoa ihon.

Viina, terva vai sauna?

Viinaa	ja	tervaa	ei	kannata	ihon	hoitoon	käyttää.	Alkoholia	sisältävät	puhdistus-	ja	desinfiointiaineet	kuivattavat	ihoa	entisestään.	
Voiteeksi taas löytyy runsaasti miellyttävämpiä vaihtoehtoja kuin terva. 

Perinteinen saippua on emäksinen ja kuivattaa ihoa enemmän kuin mieto, hapan pesuneste. Molemmat liuottavat likaa tehokkaasti, 
joten kannattaa valita pesuneste. Nykyään jokapäiväisessä suihkussa käynnin myötä iho ei juurikaan ehdi likaantua, joten monesti 
riittää, että pesunestettä levitetään vain kainaloihin ja muu vartalo puhdistuukin jo pelkällä vedellä.. Myös pesu vaikkapa lotion-
tyyppisellä perusvoiteella liuottaa likaa. Sitä voi siis hyvin käyttä varsinasten pesuaineiden sijaan. Tässä kohtaamme sitten saunan 
mukanaan tuomat edut: Kutiavalle vartalolle levitetään lotionia ja sitten istutaan miedossa löylyssä tovi. Tämän jälkeen haalea 
suihku huuhtelee hellästi ja iho tuntuu pehmeältä ja mukavalta.

Kuivan ihon rasvaus

Kuiva iho tulee rasvata säännöllisesti 1-2 kertaa päivässä. Ongelmana on se, että kun iho-oireet häviävät, niin rasvauskin tahtoo 
unohtua ja kohta alkaa taas rapsutus. Kädet muuttuvat tiheiden pesujen seurauksena riivinraudaksi, joten ne kannattaa rasvata aina 
pesun jälkeen. Tarkoittaa siis paljon useammin kuin se 1-2 kertaa päivässä. Pyydä vaikka äidiltä voidenäytetuubeja. Ne on pieniä, 
kulkevat mukavasti matkassa ja äidillä on niitä joka lähtöön...

Kuivan ihon hoidossa voidetta käytetään runsaasti. Aikuisella saattaa kulua 30 grammaa kerralla, mikä tietää jopa puolen kilon 
satsia viikossa. Onneksi moni iso voidepakkaus on Kela-korvattava kun lääkäri on reseptiin merkinnyt käyttöaiheeksi pitkäaikaisen 
ihotaudin hoidon. Voitelu kannattaa suorittaa heti suihkun tai kylvyn jälkeen. Silloin iholle levitetty rasva sitoo kosteutta paremmin 
ja teho paranee.

Minkälainen rasva? 

Jotta hoitotulos olisi mahdollisimman hyvä, kannattaa perusvoiteen valintaan kiinnittää huomiota. Perusvoiteet ovat lääketehtaiden 
kehittämiä lääkkeettömiä voiteita, jotka soveltuvat myös herkistyneen ja sairaan ihon kostutukseen. Voiteen vesi- ja rasvapitoisuutta 
muuntelemalla saadaan aikaan erityyppisille ihoille soveltuvia vaihtoehtoja. Perusvoiteet ovat yleensä hajusteettomia, mutta myös 
hyväntuoksuisia vaihtoehtoja löytyy niitä haluaville. Ensimmäistä kertaa voidetta valittaessa kannattaa apteekkihenkilökunnan 
opastuksella valita keskirasvainen vaihtoehto ja sitten siirtyä kevyempään tai rasvaisempaan tarpeen mukaan. Päivällä voi käyttää 
kevyempää voidetta ja yöksi rasvaisempaa ja hoitavampaa voidetta.

Geelit ovat voiteista kevyimpiä. Ne sisältävät hyvin vähän tai ei ollenkaan rasvaa, mutta niissä saattaa olla alkoholia. Tämän takia 
ne iholle levitettynä aiheuttavat viilentävän tunteen, mutta samalla kuivattavat ihoa. Rikkonaista ihoa ne saattavat ärsyttää. Geelit 
soveltuvat siten henkilöille, joilla on normaali tai rasvainen iho.

Lotionit ovat myös kevyitä. Niitä on mukava käyttää pesuvoiteinakin. Kun normaali tai rasvainen iho tuntuu kuivalta ja kutisevalta, 
voi lotion lievittää oireita mukavasti. Tarvittaessa vankempaa rasvausta voidaan valita emulsiovoide, voide tai vedetön suihku-
tettava ihoöljy. Jos voide aiheuttaa kirvelyä iholla syynä voi olla valmisteen liian suuri vesipitoisuus. Silloin kannattaa kokeilla 
astetta rasvaisempaa voidetta. Hyvä nyrkkisääntö on, että kun iho muutaman minuutin kuluttua voitelusta tuntuu normaalilta ja 
miellyttävältä, niin sopiva voide on löytynyt.

Moni atoopikko on huomannut saavansa avun keramidejä sisältävistä voiteista, kun taas karbamidia ja maitohappoa sisältävät 
voiteet ovat hyviä esimerkiksi kantapäiden paksulle iholle. Vartalolle levitettynä viimeksimainitut sattavat kirvellä.



Täytettä haalareihin!
Histonin merkkivalikoima tällä hetkellä

Muista myös vanhat tuttavuudet...

Biohazard merkki on edelleen neonvihreä!

2,5 €
2,5 €

2,5 €Biohazard,hISTONIN LOGO JARAuTALUTKA.

Haalarimerkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta.

Sitä härnättiin,sitä hypetettiin...
Se tuli.

Erotut joukosta,
etenkin jos haalarisi on

viininpunainen!
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Kun perusrasvaus ei riitä

Joskus tulee tilanteita, että iho on jo päässyt niin huonoon kuntoon ettei pelkkä perusrasvaus riitä, vaan tarvitaan lääkevoidetta. Ihon 
rikkonaisille tai haavautuneille alueille voi hakea lisäapua  käyttämällä apteekista saatavaa B5-vitamiinia sisältävää voidetta. Ohen-
tuneita ihoalueita voi vastaavasti hoitaa A-vitamiinipitoisella voiteella. Ilman reseptiä saatavia mietoja hydrokortisonivoiteita voi 
kokeilla apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan. Myös kortisonihoidon aikana perusvoiteen käyttöä tulee jatkaa, mutta suositus 
on, että voiteiden välillä pidetään tunnin tauko, jotta kortisonivoide ei laimene. Näin saadaan parempi hoitotulos.  

Mikäli pari päivittäistä voitelukertaa perusvoiteella ei riitä on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin. Samoin, jos hydrokortisonivoidekuuri 
ei muuta tilannetta parempaan suuntaan. Lääkärin vastaanotolla arvioidaan tapauskohtaisesti miten hoitoa kannattaa jatkaa. Tuolloin 
kysymykseen voivat tulla esimerkiksi vahvemmat kortikosteroidivoiteet tai steroidivapaat takrolimuusi- tai pimekrolimuusivoiteet. 
Myös perusvoiteen vaihtaminen toiseen voi tuoda paremman hoitotuloksen.

Apteekissa autetaan

Apteekeissa toimivat farmaseutit ja proviisorit ovat lääkealalle koulutettuja asiantuntijoita. Tämä varmistaa sen, että henkilökunta 
tuntee tuotteet ja niiden vaikutukset ja että apteekista saatava tieto on luotettavaa ja puolueetonta. Voiteita on apteekissa laajat
valikoimat, joten jokaiselle löytyy varmasti sekä iholle että kukkarolle sopiva tuote. Sopivaa perus- tai lääkevoidetta valittaessa 
kannattaa siis kääntyä henkilökunnan puoleen, joka mielellään neuvoo miten voidetta käytetään.

 Christel Monni-Raasakka
  apteekkari, Kastellin Apteekki




