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       PÄÄKIRJOITUS

Tämän kevätnumeron jälkeen vuorossa on tuon kaikkien opiskelijoiden 
suosikkipäivän aikoihin ilmestyvä vappusuppi, sen jälkeen perinteinen uusille 
biokemisteille omistettu fuksinumero, ja päivänvalon jälleen vähetessä on 
tavoitteena julkaista paksumpi syyslehti. Ajan salliessa julkaistaan myös        
vaihto-opiskelijoille tarkoitettu KV-suppi.

Ensimmäisen lehden kokoaminen on ollut haastavaa, sillä toimintatapoihin   
totuttelu on vienyt oman aikansa. Ilman toimituksen tukea lehti tuskin olisi 
tullut koskaan valmiiksi. Nyt, kun perusasiat ovat hallussa, on mahdollista 
päästää luovuus irti. Tavoitteena onkin, että saisimme seuraaviin numeroihin 
erinäisiä leikkimielisiä arvosteluja sekä muuta mukavaa.

Toivon, että vuoden ensimmäinen Suppi on mielekästä luettavaa.

Benjamin Michelin
Päätoimittaja

4 Tunnista molekyyli!

Astun päätoimittajan saappaisiin tärkeänä
vuonna: Histoni ry. on saavuttanut 
neljänkymmenen vuoden kypsän iän. 
Juhlavuosi tulee näkymään myös 
Supernatantissa useiden artikkelien muodossa.

Virka on arvokas, sillä takana ovat menneiden
vuosien toimitusten mittavat saavutukset.
Edellinen toimitus on tehnyt erinomaista
työtä, ja tältä vakaalta pohjalta on hyvä lähteä 
kehittämään lehteä eteenpäin.

Kädessäsi (tai ruudullasi, jos luet nettiversiota) 
on siis ensimmäinen Supeista, joita on tänä 
vuonna tarkoitus tehdä yhteensä vähintään 
neljä.



Histoni täyttää tänä lukuvuonna 40 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi järjestet-
tiin Pippalot isolla P:llä ja astetta suuremmalla budjetilla.Vähän ennen juhlia
kopin juorut vaihtuivat pukusommitelmien suunnittelemiseen ja kravatin 
solmun sitomisen karkeaan filosofiaan. Onneksi itselläni oli vielä tallessa 
tumma puku LaO_Oulun vuosijuhlista, joten minun ei tarvinnut vielä pantata 
hampaiden paikkoja, että saisin hankittua itselleni sopivat vetimet juhlaa varten.

Tapahtumia on toistaiseksi tullut ulos kiitettävää tahtia. On ollut leffailtaa, 
exkursioita  kiltahuonetupareita, musiikki-iltamaa, vuosijuhlia, laskiais-
bileitä, liikennevalobileitä ja spontaaneja ryyppyhetkiä hyvässä seurassa. Lisäksi 
suunnitteilla (ja puoleksi toteutettuna) on paljon muuta ennen Wapun 
Wiimeistä kuoliniskua. Se, joka kehtaa väittää tämän hallituksen vain istuneen 
perseellään, saa minun puolestani injektoida formaldehydiä vasempaan 
silmäänsä.

Mainittakoon tähän loppuun, että Histoni sai biokemian laitokselta vuosijuhlalah-
jaksi uuden tietokoneen. Lahjaa ei ole vielä postilaatikkoossa näkynyt, mutta 
odotukset ovat korkealla. Vanha kone hoitaa kyllä hommansa (esim. skannaa, 
tulostaa ja pyörittää youtube-videoita), mutta ihmiset ovat jo alkaneet turhautua 
sen hitauteen ja ajoittaiseen tilttailuun. Henkilökohtaisesti minua on harmittanut, 
että kyseisellä peeseellä ei voi edes pelata Minecraftia. Mäkeen joutaa koko toosa.

Heikki Hartikka
Puheenjohtaja

*eli Heikin Herska Houreet 5

PJ:n porinat
Triple H -edition*

PJ:n porinat ovat aina olleet se osa 
Supernatantista, jonka olen surutta jättänyt 
lukematta. Kyseinen palsta käsittelee yleensä 
killan tulevia ja menneitä tapahtumia puheen-
johtajan näkökulmasta. Nyt tämä riippakivi 
on kaatunut minun kannettavakseni ja voin 
rehellisesti kertoa vihaavani puuhaa jo 
ennen neljättä lausetta. Jos vain voisin delegoi-
da tämän jollekin toiselle Histonin hallituksen 
jäsenelle, niin tämä olisi tapahtunut heti edellisen syysyleiskokouksen jälkeen. 
Kurjaan kohtalooni on kuitenkin tyytyminen, jotenka eiköhän hoideta tämä
pois alta.



6

Histonin Hallitus 
2011
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 PUHEENJOHTAJA
Heikki Hartikka
4. vuoden biokemisti
IRC: ZurpZurp

Kokemusta järjestötoiminnasta löytyy monesta erilaisesta aktiviteetista 
muutaman vuoden ajalta, joten en ole eilisen teeren poikia kun näistä 
asioista tulee puhetta. Eiköhän me saada nykyisen hallituksen kanssa 
vedettyä tämä vuosi loppuun saakka ihan kunnialla.

    SIHTEERI
    Samuel Mesihää 
    1. vuoden biokemisti
    

Olen kiinnostunut oikeastaan vähän kaikesta, mutta nyt biokemian ohella 
kiinnostaa satunnaisten herkkuruokien laitto, kirjallisuus (tiede, historia, 
elämäntarinat, filosofiset ja hauskat romaanit), sulkapallo, toiset ihmiset 
ja sellaisen tiedon kerääminen, josta ei ole juuri kenellekään yhtään 
minkäänlaista hyötyä.

Jos haluatte tietää jotain hallituksen toiminnasta, tapahtumista, tai oikeas-
taan ilman mitään syytä voitte tulla jutustelemaan. Kiltahuoneelta mut 
löytää vaaleanpunaisen viltin alta tai sitten kahvilasta jäätelöä syömässä.

Moi! Aloitin nyt ekan vuoden biokemialla 
ja samalla Histonin hallituksessa. 

Tulin mukaan näihin kuvioihin, koska 
mielestäni killan toiminnan kautta avartuu 
tarkemmin kuva siitä, minkälainen maa-
ilma tieteen ulkopuolella on ja ketkä ovat 
kaiken takana.

Jos en nyt aivan väärin laske, niin tämän täytyy 
olla viides esittelyni tässä viheliäisessä kiltaleh-
dessä. Titteli vain vaihtuu, mutta  mies pysyy 
samana. Olen elävä esimerkki siitä, kun ihminen 
ei osaa sanoa ei jokaiselle pestille mitä eteen 
tulee. Uudessa hallituksessa tehtäväni on tällä 
kertaa toimia kyseisen sirkuksen tirehtöörinä ja 
pääpellenä eli puheenjohtajana.



VARAPUHEENJOHTAJA &
TIEDOTUSVASTAAVA
Mikko Karpale
2. vuoden biokemisti
IRC: miiklo 

Muutin Oulun Alppilaan (Alappillaan, god damn oululaiset!) syksyllä 
2009 opiskelujen perässä Porista. Muutaman solukämpässä vietetyn, 
höm, kansainvälisen kuukauden jälkeen muutin keskustaan. Opiskelen 
nyt toista vuottani biokemialla. 

Ensimmäisen vuoden jälkeen kävin pyörähtämässä armeijan kurkku-
salaateissa ja nyt tammikuussa palasin kuvioihin. Hallitustoiminta on jo 
tuttua viime hallituskaudelta, jolloin toimin puolen kauden ajan suhde-
vastaavana. Loppukausi meni sitten isämmaata palvellessa. Uudelta 
hallituskaudelta odotan parempia tapahtumia, aktiivisempia kiltalaisia ja 
lisää pientä positiivista varausta, jota Histoneista irtoaa. Hehh. Tulkaa 
nykimään hihasta, jos yllätte!

  
   

Rahastonhoitajuuden ja webmasteriuden lisäksi saatatte muistaa minut 
myös haalarivastaavana, pienryhmäohjaajana, hallituksen varajäsenenä, 
sihteerinä, KV-vastaavana ja vuosijuhlavastaavana. 
Tarkemmat toimenkuvani voitte tsekata osoitteesta www.histoni.fi 
-> Kilta -> Toimenkuvat. 
Luonteestani ja naamastani voitte tulla ottamaan selvää Histonin 
tapahtumissa. 9

Anna Laitakari
3. vuoden biokemisti
IRC: annabell

Moi, olen Anna ja kolmatta vuotta Histonin 
hallituksessa, eli tämän hetken hallituksesta 
pisimpään tässä hommassa roikkunut.

Hei, olen Mikko, Histonin uusi varapuheen-
johtaja eli VPJ. VPJ:n tehtäviin hallituksessa 
kuuluu tiedotuksesta vastaaminen ja puheen-
johtajan (PJ) tuuraus, jos hän ei herskoissaan 
ole kykenevä tehtäväänsä hoitamaan. 
Lyhenteet ovat muuten aika jees. 

RAHASTONHOITAJA, WEBMASTER
& VUOSIJUHLAVASTAAVA
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TILAVASTAAVA
& KV-VASTAAVA
Krista Juurikka
2. vuoden biokemisti
IRC: Kyria

Tässäpä muutamia tietoja minusta: Kuten nimestäkin näkee, olen 
geneettisesti homotsygootti X-kromosomin suhteen. BMI:ni on 
jotain 24,3 luokkaa. Ruokavalioltani olen heterotrofi karnivori eli 
kaikki käy paitsi aurinko ja kivet. Pidän erityisesti hiilihydraa-
teista. Juomavaliooni taas kuuluvat lehdillä, juurilla ja kukilla maustetut 
lämpimät vedet ja ajoittain tujaus etanolia. Valmistan (ja joskus 
metsästän) usein oman ravintoni. Ensi syksynä minut löytää (toivot-
tavasti) Kemiallisen rakennetutkimuksen ja Ihmisgenetiikan kursseilta.
         
     MEDIAVASTAAVA
 

Muutin tänne viime syksynä Porista, joku on voinut ehkä jopa kuulla 
kyseisestä kaupungista. Nykyisin asustelen Linnanmaalla aivan 
yliopiston vieressä.  Harrastuksiini kuuluvat suunsoitto (nykyään
OYY:n sekakuoro Cassiopeiassa) sekä lihansyöjäkasvien kasvattaminen.
Tällä hetkellä minut voi bongata metkujen labroista ja kasvi-
symbioosikurssilta.

Benjamin Michelin  
1. vuoden biokemisti
IRC: Benu

Moro!
Olen Benjamin Michelin, Histonin uusi media- 
vastaava ja hallituksen toinen kiintiöporilainen.
 
Mediavastaavana päätehtävänäni on toimia 
supernatantin päätoimittajana. Vastuullani
on siis artikkelien kokoaminen, juttujen 
armoton nakitus vähänkin toimettomilta 
vaikuttaville henkilöille ja ainainen kuvista 
nalkuttaminen. 

Hallo

Täällä puhuu tila- ja KV-vastaavanne Krista 
Juurikka, joka tunnetaan myös nimillä KJ ja 
Kyria. Tarvittaessa hääräilen myös käsissänne 
olevan Supin taustajoukoissa.



VARAJÄSEN

Mutta eipä sitä Suomen talvea pakoon kuitenkaan pääse, joten Oulu 
vaikutti parhaalta vaihtoehdolta lähteä lukemaan biokemiaa. Hallitus-
toimintaan lähdin mukaan puhtaasta mielenkiinnosta. Varajäsenenä 
ei tullu liikaa vastuuta, mutta eiköhän (toivottavasti) niitä hommia 
löydy ihan riittävästi mullekkin asti.  Itsestäni voisin kertoa sen verran, 
että rakastan urheilua, leipomista, kissoja, matkustelua ja Australiaa.

11

   

Biokemialla opiskelen nyt neljättä vuotta ja viime vuosi oli ensimmäinen 
vuoteni hallituksen jäsenenä. Silloin pestini oli varajäsen. Puolet halli-
tuskaudesta, syksyn ajan, toimin suhdevastaavana varsinaisen sellaisen 
ollessa estynyt kiitos Suomen puolustusvoimien. Tulevalta hallituskaudel-
ta odotan sitä samaa ja perinteistä mitä kaikki aina eli kivoja tapahtumia 
ja innostuneita histoneita ja plaaplaa, kylstiätte sanois porilainen. Ottakee 
yhteyttä jos on jotain kysyttävää tai huikeita ideoita uusista tapahtumista!

Johanna Tuomisto
1. vuoden biokemisti
IRC: yossa

Heisan kaikki! 

Oon Johanna Tuomisto, ikää on 20 vuotta ja 
pikkuinen kotikuntani on nimeltään Jalasjärvi. 
Aloitin opiskelut Oulussa nyt tänä syksynä ja 
hyvin oon täällä viihtynyt, vaikka vähän liian 
kylymä meinaakin olla. 

TAPAHTUMAVASTAAVA
Kati Drushinin
4. vuoden biokemisti
IRC: keidi

Sí sí!
   
Olen siis Kati, kuten ylhäältä ilmenee. Tunnettu myös 
keidiinä, kd:na sekä Naisena. Choose your favorite! 
Toimin tapahtumavastaavana eli hom miini kuuluu, 
yllätys yllätys, tapahtumien järjestäminen. 
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VARAJÄSEN
Vesa Hautaniemi
2. vuoden biokemisti
IRC: vesmo

Morjens!

Eli nimi on Vesa Hautaniemi ja toista vuotta
opiskelen pienessä biokemistiyhteisössämme. 

Hallitustoiminnassa olen ensimmäistä kertaa mukana ja tottakai vara-
jäsenenä, koska asiahan on niin kuin edellinen PJ:mme totesi: ”varajäsen 
saa kaikki edut muttei yhtään vastuuta” ;).

No ihan vakavasti puhuttuna innoissani lähden näihin hommiin mukaan
ja parhaani tulen tekemään Histonin hyväksi. Taustaltani olen ihan 
synnynnäinen Oululainen isolla O:lla ja nykyään asustelen Rajakylässä 
väistellen satunnaisia puukoniskuja. 

Musiikkia kuuntelen raskaammasta päästä death metallista klassiseen 
rockiin, mutta aika lailla kaikki menee. Jalkapallo on lähellä sydäntäni 
ja tästä saakin oikein mielellään tulla kanssani juttelemaan, kyseinen laji 
kun on Suomessa pahasti aliarvostettu ja juttukaverit ovat vähissä. 

Mitäs vielä? Ai niin, olen myös toimittajana tällä hetkellä lukemassasi 
lehdessä ja IRC-nickini on vesmo.

TOIMIHENKILÖT:
LIIKUNTAVASTAAVA 

Mikko Syrjälä
1. vuoden biokemisti

RAHASTONHOITAJAN KÄTYRI  
 
Tuomas Nurmi
3. vuoden biokemisti
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TOIMITTAJA
Arne Raasakka
4. vuoden biokemisti
IRC: eche/echelol

Opiskeluissa on nyt neljäs vuosi menossa ja uhkaavasti näyttää vielä siltä 
että valmistun ajallaan tässä vuoden kuluttua, yikes! Noh, kuten olenkin 
pariin otteeseen jo todennut, alun perin olen Kiimingistä kotoisin oleva 
skorpioni ja nykyään asustelen Yliopistokadulla rakkaiden Ikeasta ostet-
tujen huonekalujeni kanssa. Tykkään oliiveista, fetajuustosta, sienistä 
(!!!!), tulisesta ruuasta, punaviinistä, koirista, pienistä laamoista, tähti-
tieteestä, NMR-spektroskopiasta, siitä että talvella on pimeää, kitaran-
soitosta (sekä rahan tuhlaamisesta kitaroihin), rehellisistä ihmisistä, 
mutta ennenkaikkea siitä, että tämän lehden toimitus on hyvissä käsissä!

En lähde lääkikseen. Käykää 780317A.

Terve lol

Olen Arne kaksytkolmevee ja irkkaan 
nimimerkillä ”eche”. Toimin Histonin hallituk-
sessa kaksi vuotta putkeen mediavastaavana, 
mutta nyt kun paikkani on siirtynyt hallituksen
upouudelle mediavastaavalle, jatkan vielä 
tiiviisti lehden toimituksessa mukana.

OLUT-VASTAAVA
Oona Uunila
2. vuoden biokemisti
Olen Oona, Omituinen Orava Oluen, OLuTin 
Oivaltaja.
Toisen Taipaleen Tavallinen Taapertaja 
Tantereen. Ratsastan Railakkaasti Rannan 
Reunaa, Rakastan Rapsuttelua, Rauhallisuutta
Rantojen. En Elämää Ehkä Ehjin Endoteelein
Etene, Potkuja Potkiksessa Päähän, Pienehen.
Aina Ahkera. 
Suuria Suhteita Suunittelen.
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Histonien havinaa
Histonin 40-vuotinen taival

Histoni on kulkenut pitkän matkan Oulun akateemisessa maail-
massa: keväällä napsahtaa lasiin pyöreät 40 vuotta ja keski-iän kriisiä 
sopinee odotella tulevina vuosina. Juhlavuoden kunniaksi Supernatantin 
toimitus pureutuukin menneisiin vuosikymmeniin arkistoitujen 
Suppien avulla vuoden jokaisessa pääjulkaisussa. 

Sen pidemmittä puheitta palataan vuosiin 1971-1980, Histonin perustus-
vuosikymmeneen.

Killan ensimmäiset julkaistut Supernatantit ovat kunnioitettavaa 
luettavaa: vanhanaikainen kirjoituskoneen jälki kellastuneella
paperilla suorastaan kuiskii historian lehtien havinaa.
Ensimmäinen Supernatantti julkaistiin alkuvuodesta 1975,
ja heti pääkirjoituksesta käykin selkeäksi silloisen yliopistomaailman
erot nykyiseen. Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry
perustettiin ajamaan ennen kaikkea opiskelijoiden etuja eikä
ihme, sillä niinkin itsestäänselvät perusoikeudet kuin valokopioiden
ottaminen ja luentomonisteet puuttuivat! Kädenvääntöä on käyty 
professorien kanssa niin hallinnon-  kuin tutkinnonuudistuksistakin.
Omien kiltalaisten ja opiskelijatovereiden sosiaalisia etuja on 
myös puollettu vastustamalla opiskelija-asuntojen vuokrannousua 
sekä vaatimalla uudistuksia opintorahalakiin. Kyseistä lakia onkin 
arvosteltu kovin sanoin kiltalehdessä, ja radikaalejakin uudistus-
vaatimuksia on tehty. Politiikkaan osallistuminen ei ole rajoittunut vain 
kotimaahan, vaan kantaa on otettu myös tuolloin Chilessä vallinneeseen 
fasistihallintoon, verraten sitä Hitlerin kolmanteen valtakuntaan. 
Huh-huh! 

Histonin vaikutusmahdollisuudet omaan toimintaansa Biokemian 
laitoksen kautta ovat olleet varsin heikot, rajoittuen laitosneuvoston 
kokouksiin. Näissä kokouksissa kolme opiskelijaedustajaa on 
joutunut kuuntelemaan laitoksen budjettiesityksiä ja toimintasuun-
nitelmia opiskelijoita koskevien päätösten, kuten tutkintovaatimusten, 
tenttien arvosteluperiaatteiden ja assistenttien nimeämisen käsittelyn 
jäädessä yksin laitoksen päätösvallan piiriin. Toimintaansa Biokemian 
laitos toimitti Lääketieteellisen tiedekunnan läheisyydessä aina vuoteen 
1980 asti, jolloin tapahtui muutto Linnanmaan kampusalueelle.
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Toki 70-luvulle sen lukuisista kauheuksista (eikä vain opetuspoliittiselta 
kannalta) huolimatta on mahtunut myös hyviä hetkiä Histonille. 

Tapahtumia on järjestetty rahaongelmista huolimatta, mm. jokavuotinen
hiihtoreissu Rukalle, jossa virvoitusjuomat ovat virranneet pitkälti 
nykyiseen tapaan. Myös pikkujouluja on juhlittu railakkaasti aina 
alkuvuosilta saakka. Excursioita on järjestetty todella runsaasti, 
kohteina mm. Turku, Helsinki sekä Kuopio, jonne suuntautui myös tänä 
vuonna pitkästä aikaa Histonin ulkopaikkakuntaexcursio. Ohjelmistoon 
excursioilla on kuulunut pitkälti julkisissa laitoksissa vierailu, kuten 
korkeakoulujen laitokset, yliopistolliset sairaalat sekä luonnontieteel-
liset museot. Yksityisissä firmoissa ei ole vierailtu, liekö opiskelijat olleet 
sen verran huonossa maineessa tuohon aikaan. Histoni on myös päässyt 
toimimaan excursioisäntänä 1980 kuopiolaisen Kulti ry:n vieraillessa 
Oulussa.

Ehdottomasti yksi Histonin ensimmäisen vuosikymmenen suurimmista 
kohokohdista löytyy maaliskuulta 1980, jolloin kilta suoritti kahdeksan 
vuorokautta kestäneen excursion Puolan Varsovaan ja Krakovaan. 
Vierailukohteina on ollut perinteisten laitosten lisäksi mm. suolakai-
vosta sekä keskitysleiriä. Vapaa-ajan viettoon on sisältynyt runsaasti 
Jazz-klubeja, hotelleja sekä baareja. Reissun motosta voinee päätellä jo 
paljon: ”Ilo ilman vodkaa on teeskentelyä”.

-VH

4
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Kuten moni jo tietääkin, on Histoni muuttanut jälleen kerran; Tällä kertaa biokemian
ja maantieteen laitosten rajamailta huoltorakennuksen toiseen kerroksen toimisto-
huoneeseen. Ennen kuin tykitetään tietoa uusista tiloista, käydäänpä hieman läpi 
Histonin kiltahuoneiden historiaa. 
Kaikki alkoi joskus pimeillä 80- tai 90-luvuilla kun nuori Histoni -kilta sai käyttöönsä 
legendaarisen Kopin. Tätä aiemmin pikkuinen nurkkaus (koostui lähinnä tiiliseinän 
nurkasta ja kahdesta ohuesta seinämästä) lienee toiminut vahtimestarin koppina.  
Histonit valtasivat tilan nopeasti käyttöönsä ja muuttivat sen viihtyisäksi paikaksi 
viettää aikaa ja tavata muita Histoneita. Adjektiivit intiimi ja kehonlämmin 
kuvaavat Kopin tunnelmaa enemmän kuin hyvin. Aikojen saatossa Koppi saavutti 
suosiota ja kävi pikkuhiljaa ahtaaksi koko ajan kasvavalle Histoniaktiivijoukolle. 
Niinpä uuden tilan etsinnät aloitettiin ja lopulta keväällä 2010 päästiin muuttamaan uusiin 
tiloihin. Nämä tilat sijaitsivat lähellä Atlaksen kiltahuonetta ja biokemian luentosaleja. 
Keittiöstä ja oleskelutilasta koostuvat tilat olivat varsin sopivat: lähellä luentosaleja ja 
labroja, mukavan tilavat edelliseen verrattuna jne. Harmittavasti kyllä yliopistolla oli 
muita suunnitelmia näiden tilojen suhteen. 

Syksyllä 2010 Histonille selvisi että edessä olisi uusi muutto; Yliopisto oli nimittäin 
päättänyt vuokrata tilat yksityiselle yritykselle laboratoriotiloiksi. Tieto muutosta tuli 
muutamia viikkoja ennen muuton deadlinea (13.12), mutta onneksi tämä ei tuotta-
nut ongelmia. Vaikka tilat menivätkin alta yllättäen, ei silti jääty puille paljaille, sillä 
yliopisto uudelleensijoitti Histonin huoltorakennuksen toiseen kerrokseen yhdessä muiden 
häädettyjen tai aiemmin kiltahuoneettomien kiltojen kanssa. Nykyään alkuperäisen 
keltaisen Kopin rauniot ovat vieläkin nähtävissä opetuslabrojen vieressä, jossa sitä 
käyttävät oletettavasti rakennusmiehet taukotilanaan.

Histonin kiltahuone vol. 3
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Mutta siirrytäänpä uusien tilojen pariin. Kuten aiemmin mainittiin sijaitsevat 
uudet kiltatilat huoltorakennuksen toisessa kerroksessa. Tiloihin kuuluvat 8 
toimistohuonetta, keittiö, vessat, neuvotteluhuone ja kaksi oleskeluhuonetta, joista 
toista suunnitellaan pelihuoneeksi ja toista auditoriohuoneeksi. Toimistohuoneet 
ovat yksittäisten kiltojen käytössä ja muut tilat yhteisiä kaikkien kiltojen kanssa. 

Toimistohuoneita majoittavat Histonin lisäksi Atlas (maantiede), EGEA 
(European Geography Students Association), OLTO (Oulun Lääkietieteellisen 
Tekniikan Opiskelijat), Biofyysikot (biofysiikan opiskelijat), ESN(Erasmus Students 
Network), NISO (Network of International Students of Oulu) ja OLuT (Oulun Luon-
nontieteilijät eli kattokiltamme). Histonin omassa ”kiltatoimistossa” voi selailla 
vanhoja tenttejä, tarkistaa päivän Unirestan menun netistä, kuunnella musiikkia, tavata 
muita histoneita tai vaikka ottaa päiväunet. Keittiössä voi keittää teetä tai kahvia hintaan 
10 senttiä/kuppi ja muissa tiloissa pistää pystyyn vaikkapa laskaripiirin. 
               
Jos et vielä ole uusiin kiltatiloihin eksynyt (vaikka luultavasti olet jos luet tätä lehteä ja 
olet histonilainen), niin eipä hätiä mitiä. Livahdat vaan sisään F- tai F4-ovesta huolto-
rakennukseen, kipaiset portaat ylös toiseen kerrokseen, valitset kolmannen oven oikealta
(HK206) ja istahdat alas muiden histonien seuraan. Oheisesta kartasta voinee myös olla 
apua.

           

KJ (Tilavastaavanne)
Ps. Muistakaa pestä käyttämänne kuppi ja siirtää se astiakaappiin kuivumaan!   

17
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L-Kanavaniini eli (2S)-2-amino-4-(diaminometylideeniamino)oksibutaanihappo on
kasviperäinen, mm. Canavalia -suvun  kasvien tuottama ei-proteinogeeninen amino-
happo, joka muistuttaa rakenteeltaan läheisesti arginiinia. 

Kanavaniinin molekyylikaava on C5H12N4O3 ja molekyylipaino 176,17378 g mol-1.
Kanavaniini sisältää viisi (5) pyörivää sidosta, seitsemän (7) vetysidosakseptoria
sekä neljä (4) vetysidosdonoria ja se voi omaksua kaksi erilaista tautomeerista 
rakennetta. L-Kanavaniini, kuten L-arginiini, on alfa-aminohappo, joka sisältää yhden 
S-konfiguraatiossa olevan stereokeskuksen ja pitkän sivuketjun, joka sisältää emäksisen 
guanidinoryhmän - ainoa ero arginiiniin on sivuketjun δ-metyylin korvaava happisilta.1,2

Kanavaniini on myrkyllinen aminohappo. Sen myrkyllisyys perustuu hapen 
elektroneja puoleensavetävään vaikutukseen, joka laskee guanidinoryhmän 
pKa -arvon noin 7,04:ään. Verrattuna arginiinille tyypilliseen guanidinoryhmän 
pKa -arvoon (noin 12,48), on protonoituneen guanidinoryhmän osuus liuoksessa 
paljon alhaisempi kuin arginiinin guanidinoryhmällä. Kanavaniinin on osoitettu 
inkorporoituvan proteiineihin virheellisesti soluissa, joissa ei ole kanavaniinin
metaboliaan tarvittavaa entsyymikoneistoa. On pystytty osoittamaan, että kanavaniinin
analoginen rakenne arginiinin kanssa johtaa siihen, että kanavaniini voi toimia 
substraattina lähes kaikissa arginiinia substraattina käytettävissä entsymaattisissa 
reaktioissa. 

Tämä vaikuttaa etenkin arginyyli-tRNA syntetaasin toimintaan: Siirtäjä-RNA, 
johon normaalisti liitettäisiin proteiinisynteesissä käytettävä arginiini, liitetäänkin 
kanavaniini. Tämän seurauksena proteiinisynteesissä inkorporoidaan proteiineihin 
kanavaniinia, joka saavuttaa positiivisesti varautuneen, protonoituneen tilan vasta 
paljon korkeammassa pH:ssa. Tästä johtuen proteiinien rakenne saattaa muuttua 
merkittävästi, ja tutkimuksissa, joissa kanavaniinia annettiin Manduca sexta -kiitäjän 
toukille, havaittiin väärinlaskostuneiden proteiinien määrän nousseen radikaalisti.2,3

Kanavaniinin myrkyllisyys johtuu sen taipumuksesta inkorporoitua proteiineihin. 
Sitä tuottavien kasvien on havaittu omaavan arginyyli-tRNA -syntetaasin joka pystyy 
erottamaan kanavaniinin arginiinista, ja siten estämään mahdollinen autotoksisuus. 

Kanavaniini 
myrkyllinen aminohappo
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Kuva 1. Kanavaniinin rakennekaava.

Radioaktiivisesti leimatun kanavaniinin ei havaittu inkorporoituvan proteiinei-
hin kanavaniinia luonnollisesti tuottavissa kasveissa. Arginyyli-tRNA syntetaasin 
tunnistusmekanismin arvellaan kehittyneen spesifisesti tätä tarkoitusta varten, 
koska kanavaniinia ja arginiinia läheisesti muistuttavan tioarginiinin suhteen saman-
kaltaista diskriminaatiota ei havaittu, vaan tioarginiini inkorporoitui proteiineihin. Muut 
arginiinia ja kanavaniinia läheisesti muistuttavat yhdisteet, kuten L-ornitiini, 
L-sitrulliini, L-homositrulliini ja L-homoarginiini eivät inkorporoidu proteiineihin, ja 
niitä tavataankin lähes kaikissa organismeissa.4 Kanavaniinin on havaittu inhiboivan 
kasvien kasvua, mutta erona useisiin muihin inhiboiviin yhdisteisiin, jotka inhiboivat 
porfyriinisynteesiä, kanavaniini vaikuttaisi inhiboivan arginiinin metaboliaa. Kanava-
niinia voitaisiin näinollen käyttää mahdollisesti luontaisena herbisidinä synteettisten 
sijaan.5

Kanavaniinin vaikutus proteiineihin heijastuu myös immunologiassa: eräässä  
täysin asiaan liittymättömässä tutkimuksessa havaittiin erään vapaaehtoisen sairas-
tuneen SLE –autoimmuunisairauteen syötyään sinimailasen lehtiä. Myöhemmin 
tutkimukset apinoilla ja jatkotutkimukset hiirillä paljastivat kanavaniinin olevan 
sairauden aiheuttaja – kanavaniini saattaa inkorporoitua endosomeihin sekä protea-
someihin ubikitiinivälitteiseen proteiinien hajotussysteemiin, jolloin immunologisten 
vasta-aineiden prosessointi saattaa häiriintyä ja tuloksena on autoimmuunisairaus.6
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Miksi ammattiliittoja tarvitaan?
Vastaus tähän kysymykseen on moninainen, mutta lyhyesti: koska työelämä ei ole 
ideaalinen. Ideaalisessa työelämässä työnantajat kilpailisivat työntekijöistä, työntekijät
voisivat valita työpaikkansa ja toiminta olisi tasavertaista ja reilua kaikkia kohtaan. 
Todellisuus on kuitenkin, etteivät ihmiset ole niin ideaalisia, että yllä oleva toimisi. 
Useimmiten työnantajalla on ylitarjontaa työntekijöiden suhteen ja harva on niin kova 
asiantuntija, että voi vapaasti valita missä työskentelee. Lisäksi reiluutta, yhdenvertai-
suutta ja työlainsäädäntöä rikotaan tahallaan ja tahattomasti, koska käytäntöjä ja lakeja 
ei aina tunneta riittävän hyvin tai niiden tarkoitusta ei ymmärretä.

Ammattiliitot syntyivät turvaamaan työntekijöiden etuja teollistumisen aikana, kun 
työntekijät eivät enää hyväksyneet epäreiluutta ja mielivaltaa työnantajien taholta. 
Oli kohtuutonta, että raskaana olevan naisen tuli synnyttää kutomakoneen vieressä 
työpaikalla siinä pelossa, että menettäisi työpaikkansa. Tai että jokaisesta päivästä 
käytettiin puolet työntekoon, työtä piti tehdä nälässä ja vapaa aikaa oli alle kaksi tuntia 
päivässä. Alku oli tietenkin rankka, koska työnantajat eivät halunneet luopua vallasta. 
Suomessa ammattiyhdistysliike on hyvin vahva, noin 70 % työntekijöistä kuuluu 
ammattiliittoon. Siksi työelämämme ja monet nykyään itsestään selvinä pidetyt asiat 
on saatu lainsäädäntöön. Kahdeksan tunnin työpäivä, 4 viikon vuosiloma, seitsemän 
kuukauden äitiysloma, määräaikaisten työsuhteiden rajoittaminen ja apurahan saajan 
sosiaaliturva ovat esimerkkejä asioista, joita ei olisi ellei ammattiyhdistysliike olisi 
niitä vaatinut. Suomi ja muut pohjoismaat ovat tässäkin tapauksessa poikkeus muuhun 
maailmaan.

Vastaavasti työnantajaliike on vahva. Noin 90 % työnantajista kuuluu työnantajaliittoihin
eli heidän toimintansa on myös järjestelmällistä. 

Työlainsäädännön tehtävä on suojella työntekijää eli tasoittaa pelikenttää teetettävästä 
työstä, työn tarpeesta ja laajuudesta määräävän työnantajan kanssa. Ammatti-
liitot pyrkivät vaikuttamaan siihen, että työlainsäädäntöä noudatetaan ja ettei sairaita 
käytäntöjä pääsisi syntymään. Eräät suurimmista ongelmista korkeasti koulutetuilla
tällä hetkellä ovat työnkuormittavuus, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen 
ja työpaikkakiusaamiseen puuttuminen. Ongelmat eivät siis enää ole aina suuria ja 
valtakunnallisia, vaan yksilöityjä ja työpaikkakohtaisia. Luonnontieteiden asiantuntijat 
tekevät pääasiassa työtä aivoillaan ja silloin asiat, jotka häiritsevät työstä palautumista 
tai haittaavat suoraa ajattelutyötä ovat todella merkittäviä. Mielenterveysongelmat ovat 
myös kasvussa opiskelijoiden keskuudessa. Ne johtuvat osaltaan työelämän käytän-
teistä ja heijastuvat valmistumisen jälkeen sinne takaisin. Oravanpyörä tulee katkaista, 
jotta meillä kaikilla olisi hyvä ja oikeudenmukainen työelämä.
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Voisi ajatella, että työnantajien ja työntekijöiden tavoitteet olisivat lopulta samat ja 
asioista olisi helppo sopia. Hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on myös työnanta-
jan etu, koska tuottavuus kasvaa ja pysyy pidempään vakiona. Tätä ideaalia rajoittaa 
raha. Työnantajien edun mukaista on, että työntekijät tekevät tulosta ja liiketoiminta on 
kannattavaa. Valitettavasti työntekijät ja työnantajat ovat usein eri mieltä siitä, kuinka 
voittoisaa yrityksen toiminnan tulisi olla. Henkilöstökulut ovat työnantajan suurimmat 
kulut. Niinpä työnantaja pyrkii saamaan osaavaa työvoimaa mahdollisimman halvalla, 
jotta se voi tehdä parempaa tulosta.

Työntekijät puolestaan haluavat kohtuullisen korvauksen osaamisestaan ja 
ajankäytöstään sekä hyvät olosuhteet, joissa tehdä töitä. 2011 kevään neuvotteluissa 
on jälleen puhuttu paljon palkan korotuksista. Inflaatio syö vuosittain palkkojen reaali-
arvoa ja inflaatiota pienemmän palkankorotuksen hyväksyminen käytännössä tarkoittaa
palkan alennusta. Samaisen inflaation takia opintotukeen pitäisi saada vuosittain 
korotus eli se tulisi sitoa indeksiin.

Viimeiset aseet ammattiliittojen arsenaalissa ovat lakot eli työnteosta kieltäytyminen 
ja työnantajien puolelta työsulku eli työnteon keskeyttäminen. Molemmissa tapauk-
sissa yritys ei tuota eli tekee päivittäin tappiota ja työntekijät menettävät joka päivä 
palkkansa. Tilanne on aina huono molemmille, mutta valitettavasti välillä nämä keinot 
ovat ainoat, joilla saadaan toinen puoli kaivettua kieltäytymisen poterostaan neuvot-
telupöytään puhumaan niistä vaikeista asioista.

Ammattiliittoja tarvitaan, jotta työelämä olisi reilua ja jotta meistä jokaisen ei tarvitsisi
opiskella sivutoimiseksi lakimieheksi osatakseen valvoa etujaan työelämässä. 
Ammattiliitto tarvitsee sinua, jotta toimintamme pysyisi ajan tasalla ja vastaisi tarpeitasi 
työelämässä.

-Markus Oja-
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:n opiskelija-asiamies. 

www.luonnontieteilijat.fi
http://www.youtube.com/watch?v=184NTV2CE_c
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Tehtävä: Piirrä hevonen!



24

Säästöä opiskelijan budjettiin
Opiskelijan budjetti on niukka ja monesti riittämätönkin. Kulujen vähentäminen on 
kuitenkin mahdollista ja samalla voidaan vielä säästää ympäristöäkin. Nälkää näkemi-
nen on yksi tapa, mutta miten jaksat opiskella ellet huolehdi omasta hyvinvoinnistasi?

Syö siis säännöllisesti yliopistolla. Ruoka on edullista ja terveellistä. Käytä hyväksesi 
opiskelijaetuja liikuntapaikoissa ja terveydenhuollossa. Käytä apteekkia, jossa saat 
Lyyra -kortilla alennusta vitamiineista, shampoosta ja voiteista.

Voit myös säästää muissa hyödykkeissä ja samalla kantaa kortesi kekoon ympäristö-
suojelullisessa  mielessä.

Paperinkulutusta vähentämällä voit pienentää jätteiden määrää: tulosta siis vain 
välttämättömät dokumentit ja pyydä laskut sähköisinä. Asiakirjat kannattaa lukea päät-
teeltä ja vasta viime tingassa  tulostaa. Voit tulostaa 2-4 sivua paperille, kun ne ovat omaan 
käyttöön ja vasta viralliset versiot  perinteisellä tavalla. Käyttämättä jääneitä tulosteita 
(siis oikeastaan rahaa) menee näin huomattavasti vähemmän paperikeräykseen ja nippu 
kopiopapereita kestää paljon pitempään. Lisäksi, jos tapanasi on tehdä käsin muisti-
listoja yms. niin siihen passaa hyvin tulosteet, jotka muuten menisivät roskiin.

Mustesuihkupatruunoitakaan ei kulu niin paljon, kun luet päätteeltä ensimmäiset 
versiot. Niin, muuten patruunoita voi käydä uusiotäyttämässä edulliseen hintaan. Ei tule 
sekajätettäkään. 

Kun käyt kaupassa, ota oma kassi mukaan. Muovisten ja paperisten kertakäyttöpussien 
kulutus vähenee ja tämähän säästää sekä kukkaroa että luontoa.  Tiesitkö muuten, että 
paperikassin valmistus jättää suuremman hiilijalanjäljen ja siis kuormittaa luontoa vielä 
enemmän kuin polyeteenimuovikassi? Tutkittu juttu!

Käsipaperin kulutusta ja jätevuoren kasvua voi hillitä ottamalla käyttöön kangaspyyhkeet.
Aika paljon roskiksesta löytyykin talouspaperia. Sitä saa jonkin verran laittaa 
biojätteisiin, mutta ei ylenmäärin. Tietenkin hyvä ellei sitä tule lainkaan. Pöytäähän 
ei kannata talouspaperilla pyyhkiä, kun kaupasta saa edullisempia Chifonetejä ja 
Wettexejä. Ne voi pestä koneessakin tarvittaessa. 

Energiaa kuluu vähemmän, kun sammutetaan valot tiloissa, joissa ei oleskella. 
Tietokone ja telkkari eivät kuluta virtaa kun ne sammuttaa käytön jälkeen. Älä jätä 
niitä valmiusasentoon, koska silloinhan sitä virtaakin kuluu. Kännykän laturi kannattaa 
irroittaa seinästä käytön jälkeen. 
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Veden kulutukseen voi kiinnittää huomiota tiskatessa, eikä suihkussakaan kannata 
seistä puolta tuntia vaikka se mukavalta tuntuukin. Tiskatessa tulee monesti huuhdeltua 
astiat juoksevalla vedellä. Täytä mielummin tiskiallas huuhteluvedellä ja huljuta astioi-
ta siinä. Pyykinpesukonetta ei kannata yhden T-paidan takia käynnistää, joten kasvata 
pyykkivuorta että saat täyden koneellisen pyöritettyä kerralla.

Jos käytät autoa asiointiin, tee monta hommaa samalla reissulla ja mieti sopivin reitti, 
ettei tarvitse polttaa bensaa poukkoilemalla kaupunkia edestakaisin. Viereiseen ostos-
keskukseen kannattaa kävellä, niin saa hyötyliikuntaa kaupan päälle. Lähipalvelujen 
käyttö varmistaa samalla, että palvelut pysyvät lähellä eivätkä karkaa hypermarkettiin.

Myös me täällä Kastellin apteekissa kiinnitämme huomiota ympäristöön ja turhiin 
kuluihin. Saimme  ISO9001:2008 –laatusertifikaatin syyskuun alussa 2009 ja 
marraskuussa 2010 saamamme ISO14001 –ympäristösertifikaatti takaa sen, että me 
pyrimme varmistamaan siedettävät olosuhteet lastenlapsillekin.

Ympäristöohjelmamme mukaisesti sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan paran-
tamiseen ja kehittämiseen sekä lainsäädännön ja muiden määräysten noudattamiseen. 
Lisäksi pyrimme ennakoimaan tulevia vaatimuksia. 

Tavoitteenamme on kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen apteekin kaikissa
toiminnoissa. Olemme kartoittaneet minkälaiset ympäristöriskit voivat aiheutua 
apteekista. Pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia puuttumalla 
energiankulutukseen ja materiaalien käyttöön sekä lajittelemalla jätteet ja vähentämällä
niiden määrää. Lisäksi tunnemme  kemikaalien vaikutukset. Olemme kerranneet 
myrkky- ja väärinkäyttöasioita ja mitä pitää tehdä, jos esim. happopullo kaatuu. 
Ympäristövaikutusten lisäksi on huomioitu työturvallisuusnäkökohdat ja erityisesti 
asiakkaan turvallisuus.
  
Henkilöstömme tiedostaa toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja huomioi ne 
asettamalla ympäristösuojelullisia päämääriä ja tavoitteita. Päämäärien ja tavoitteiden 
toteutumista seurataan säännöllisesti.  Haluamme lisätä myös asiakkaiden osaamista 
antamalla neuvontaa ympäristönsuojelullisissa asioissa.

Ympäristösertifiointi on osa laadukasta toimintaa. Kun systeemi on luotu, kiitoksena 
on ainakin se, että tärkeä asia on saatu järjestykseen. Normaali toiminta jatkuu, mutta 
taloudellisemmin ja eettisesti kestävämmin kuin aikaisemmin. Neuvomme mielel-
lämme miten sinäkin voit auttaa luontoa selviytymään ja tuntea se lompakossasi!

Tervetuloa apteekkiimme!

Christel Monni-Raasakka
Apteekkari, Kastellin apteekki 
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Schwarzenegger-geenistä mustaan virtsaan ja valossa räjähteleviin punasoluihin. 
Kyseessä on 191-sivuinen geneetikkojen iltasatupokkari. Kirja esittelee harvinaisia ja 
vähemmän harvinaisia genetiikan ilmiöitä, joista muutamia mainiten; Miten hemofilia liit-
tyy toiseen maailmansotaan? Kuinka X -inaktivaatio tapahtuu? Mitä ovat alu-sekvenssit? 
Mitä jos geenien hiljennys ei toimikaan? Kirja on rakennettu kappaleisiin periytyvyys-
mallien mukaisesti. Esimerkiksi ensimmäinen kappale, ”It takes two to tango” kertoo 
autosomaalisesta, resessiivisestä periytymisestä. Kappaleet on edelleen jaettu omiin 
alakappaleisiin kunkin geenin kohdalla, joista jokainen (tosi) tarina kuvastaa tiettyä 
funktionaalisesti mielenkiintoista geeniä.

Koska kukin “satu” on toisistaan riippumaton, lukija voi vapaasti harpata epä-
mieluisan kappaleen yli menettämättä mitään kirjan ymmärtämisen kannalta oleellista. 
Kirjan tavassa jakaa luvut useisiin alakappaleisiin on vain se haitta, että kaikki tarinat
eivät voi millään miellyttää kaikkia, ja siksi itsekin luin aluksi vain osan kirjasta. 
(esimerkiksi ”Pregnancy gene”-kappale  jäi lukematta, koska se ei ollut henkilökohtai-
seen makuuni, se oli keskimääräistä pidempi ja sen akronyymiviidakkoon eksyi helposti.) 
Myöhemmin koko kirja tuli kuitenkin luettua :).

Kirjaa lukiessa oppii ymmärtämään, miksi  kaikkia perinnöllisiä sairauksia ei vielä kyetä 
hyvin diagnosoimaan ja miten kompleksit mallit poikkeavat klassisista Mendelin herneis-
tä. Samalla oppii myös ammattitermistöä/merkistöä, jotka selitetään niiden esille tullessa.

Pokkarin teksti on englanninkieleltään keskivaikeaa, mutta sen biologinen sisältö on 
melko kansantajuista, joten biologian perustiedoilla pitäisi olla kärryillä. Siltä varalta, 
että jokin asia on päässyt unohtumaan, kirjoittaja on tehnyt noin viiden sivun tiivistelmän 
teoriasta kirjan loppuun.

Omasta mielestäni parasta kirjassa oli se, että kaikki tarinat eivät päätyneetkään 
onnelliseen loppuun. Jäi tunne, että kirjailija halusi heittää pallon lukijalle ja haastaa tätä 
tutkimaan aihetta. Teksti oli hyvää ja yleissivistävää, mutta kuvia oli aivan liian vähän.

Koska teksti on tieteelliseltä tasoltaan astetta haastavampi kuin popularisoidut tiedelehdet, 
voisi kirjaa suositella genetiikasta kiinnostuneille, koska se johdattelee aiheeseen paljon 
viihteellisemmin kuin oppikirjat ja paljastaa uusia asioita myös tutkimuksen puolelta.

~MSM



HAALARIIN TÄYTETTÄ
histonin merkillinen valikoima

2,5 €
2,5 €

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!

Mikään ei ole ikävämpää kuin tyhjät haalarit,
Hanki siis äkkiä kertaluokkaa histonimaisemmat koristeet

 40-vuotisen killan kunniaksi, olitpa fuksi tai vanha konkari.




