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Vappu on juhlan aikaa, mutta on syytä myös muistaa päivän perinteet. Tänä 
päivänä opiskelijan oikeuksia ajetaan surutta alas, ja me vain mumisemme 
hyväksyvästi. Kun katsotaan neljäkymmentä vuotta taaksepäin, nähdään, kuin-
ka surkeassa tilassa ollaan silloin oltu: ei opintotukea, ei edes oikeutta ottaa 
valokopioita!  Tähän tilaan ei ole mitään kohtuuta palata, ja siksi saavutetuista 
eduista on pidettävä kiinni. Pyörittelemällä silmiä tai alistumalla emme pääse 
mihinkään, vaan on aktiivisesti järjestäydyttävä, että saamme äänemme kuu-
luviin. Eräänlaista järjestäytymistä ovat myöskin erilaiset vappuriehat, joissa 
luodaan yhteistä opiskelijahenkeä. Siinäpä vasta syy juhlia!

 Benjamin Michelin, mediavastaava
bmicheli@paju.oulu.fi

Pääkirjoitus

Luonnontieteilijän perunasalaatti n. 6 l (noin 18 annosta)
Vapun ehdoton herkku, josta riittää myös kavereille ja tutuille.

2 kg perunoita (kokeile kesällä myös uusia perunoita)
½ kg sipulia
2 prk (á 200 g) laktoositonta fetaa
1 - 1,5 prk (á 330 g) aurinkokuivattua tomaattia suikaloituna
1 prk (á 350 g) suolakurkku kuutioita
Oliiviöljyä reippaasti
Mustapippuria myllystä
Kapriksia oman maun mukaan esim. 1 prk
Pilko kaikki sormenpään kokoiseksi silpuksi. Kaada päälle oli-
iviöljy sekoita, mausta ja sekoita uudelleen. Anna maustua esim. 
yön yli. Jos kaipaat salaattiin lihaa, lisää pari pakettia nakkeja.
By Markus Oja

Vuoden toisen supin tuotto alkoi kiireellä heti
kun saimme ensimmäisen numeron julkaisu-
kuntoon. Tavoite oli selkeä: saada lehti ulos 
ennen vappua.  Koko toimituksen tehokkaan
toiminnan ansiosta tässä ollaan onnistuttu.

Kevät on ollut raskasta niin opiskelun kuin 
vastuuhommien osalta, mutta onneksi edessä 
siintää nyt vappu, tuo kaikkien opiskelijoiden 
riemujuhla, koko kevään kohokohta. Histoni 
on mukana suuressa määrässä tapahtumia, 
joten aktiviteetista ei todellakaan tule pula. 
Jos et ole vielä varma suunitelmistasi, 
tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät 
seuraavalta aukeamalta!
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PJ:n porinat
Triple H -edition*

Vuosijuhlat on vietetty ja vaalit ovat ihan nurkan 
takana (itse asiassa ovat jo ohi kun toimitus saa tämän 
numeron painosta jakoon). Tätä myötä ovat kiltahuoneen 
keskusteluaiheet muuttaneet muotoa solmioista ja 
ilta-asuista enemmän erilaisten näkemysten 
yhteiskuntapoliittiseksi sanaharkaksi.
Unohtakaamme kilta vähäksi aikaa, ei puhuta siitä nyt. Histoni voi ihan hyvin. 
KUKAAN EI PUHU HISTONISTA NYT JUM****TA! *Kröhöm* Näin vaalien alla 
on ollut mahdotonta huomata OYY:n vetämää ”Opintotuki indeksiin” -kampanjaa, jolla 
ollaan haluttu herätellä niin opiskelijoita kuin päättäjiä ja vaaliehdokkaitakin. Asia 
onkin tuiki tärkeä koko Suomen korkeakoulumaailmaa ajatellen.

Opiskelijoiden oikeuksia on pyritty laimentamaan niin kauaa ja niin tehokkaasti, että 
voisi jo puhua jonkin sortin noitavainosta. Opiskeluaikoja on rajoitettu ja tukikuukau-
sien jakamisessa ollaan ryhdytty säästölinjalle. Tuet eivät ole nousseet, mutta vaatimuk-
sen niiden saamiseksi ovat kiristyneet. Tulee ihan kolmannen valtakunnan juutalais-
vainot mieleen. Päättäjät eivät halua meidän viihtyvän opiskelussa liian kauaa, 
jotta meistä tulisi nopeasti kelvollisia veronmaksajia ja tunnollisia kansalaisia. Huonot 
opintotuet ajavat ihmisiä töihin, joka saattaa hankaloittaa opiskeluja, mutta säästää 
yhteiskunnalle pitkän pennin kun ei enää tarvitse maksaa ”tyhjästä”. Likinäköistä 
touhua, sanon minä. 

Ainejärjestöjen ja muiden aktiivikerhojen tuntuu olevan jo valmiiksi tarpeeksi hanka-
laa värvätä  motivoitunutta porukkaa. Kuvitelkaa kuinka paljon vaikeampaa ihmisten 
houkutteleminen palkattomiin vastuuhommiin tulee olemaan, kun heidän on samalla 
käytävä töissä opiskelun ohessa. Aika ei tule riittämään täysipäiväiseen opiskeluun, 
töissä käyntiin, ainejärjestöihin ja omaan elämään.

Olkaa siis valppaina ystävät, tontut ja värikkäät yksisarviset, sillä ahneet veronmak-
sajat tiirailevat kateellisena autuasta opiskelijaelämämme ja haluavat viedä sen meiltä 
pois ensimmäisen tilaisuuden iskiessä. Saatan ehkä kuulostaa hieman kyyniseltä, mutta 
provosoinnilla tahdon vain herättää ihmisten valveutuneisuutta koulutuspoliittisissa 
asioissa.
Pidetään siis silmät auki ja bensaa pullossa.
  Heikki Hartikka, puheenjohtaja

Voi visva ja syylä, taas tuo päätoimittaja uhkaa 
talikolla seivästää, jos en ota itseäni niskasta kiinni ja 
tuota tätä viheliäistä palstaa ajoissa. Ei auta kuin aukaista 
olut ja ruveta takomaan päätä näppäimistöä vasten kuin 
mielisairas masokisti mustetahratestissä.
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Joko kuulet tai näet sen? Ilmapalloja, auringon lämpöä, epäselvää puhetta, naurua, 
legendojen syntyhetkiä, etanolin vieno leuhahdus pohjoisesta, värien paljous, joka 
sokaisee värisokeankin… No mutta sehän on Vappu! Eikä mikään Pimiä vaan ihan 
supisuomalainen kansanjuhla. Ehkä oletkin jo suunnitellut mitä teet vappuna, mutta jos 
et ole vielä täysin varma mitä teet, minne menet tai mistä löydät oman vappuheilan, niin 
tässäpä lista Vapun tapahtumista, jotka voisivat pienen biokemistin kiinnostusnystyrää 
kutitella. Muistathan myös, että vappuna kannattaa hyödyntää edullista ja elämyksel-
listä Wesibussia väliä Linnanmaa-Keskusta siirryttäessä. 

Ti 26.4
Wesibussi liikennöi klo 16-24

Klo 12:00 Kirkkovenesoudut: Tässä kilvoittelussa voittavat he, jotka soutavat tasa-
tahtisimmin! Kannusta rannalta paras joukkue voittoon. Matkaan lähdetään Tuiran 
uimarannalta. Samaisella paikalla voit myös osallistua OLuT:n Vappubongariin, jossa 
tarkoituksena on bongata mitä erilaisimpia vapun juhlijoita.  
                
Klo 22:00 Jälkisoudut: Väsyneitä äänihuulia onkin sitten hyvä virvoitella illalla 
Apollossa jälkipelien merkeissä. 

Ke 27.4
Wesibussi liikennöi klo 17-24

Klo 12:00 KotiKaupungin lyhyt (KKL): Oletko aina halunnut tutustua oululaiseen 
kantapubi- eli räkäläkulttuuriin, mutta et ole saanut aikaiseksi? Tästäpä löytyy sinulle 
ratkaisu. Wesibussi liikennöi KKL:ää varten klo 12-17.  

Klo 12:00 OLuT:n Vappusuunnistus: Suunnistus, jossa fuksit pääsevät kokeilemaan 
rastivahdin taitojaan ylempien vuosikurssien ollessa rastien kunnianarvoisina (ja usein 
nolattuina) suorittajina. Tänä vuonna vappusuunnistus järjestetään edellisvuosista poi-
keten Linnanmaalla. 

Klo 18:00 Vappusitsit: Etkö ole koskaan sitseillyt? No tästä on hyvä aloittaa! Nämä 
rennot haalarisitsit järjestää Histoni yhdessä Tiiman ja Ympin kanssa Oulun Tetralla. 
Muistithan varata paikkasi?

Klo 22:00 AatonAatonAatonAatonApinaKapina(AAAAAK): OLuT:n järjestämät bileet 
Tivolissa, jossa palkitaan mm. vuoden fuksi ja vappusuunnistuksen voittajat. Hyvä 
jatkopaikka sitseiltä lähtiessä, kokeileppa!

BIOKEMISTIN
WAPPU 2011



7

To 28.4
Wesibussi liikennöi klo 15-24

Klo 12:59 Päiväkännit: Voiko päivällä muka juoda? No mikä ettei, ainakin OLuT:n 
ja OTY:n mielestä. Halvat humalat löytyvät Hevimestasta, jossa on tarjolla myös 
live-musiikkia by The Renvoyers ja Absolute Izvestija. Asiaan kuuluu myös ilmainen 
Wesibussikuljetus Linnanmaalta mestaan klo 13-15.

Klo 21:00 WappuReivit: Teekkaritalo täyttyy valo- ja savumerestä, tiiviistä tunnelmasta, 
psykedeelisestä liikehdinnästä ja asiaankuuluvasta musiikista kun nämä Ravet pistetään 
käyntiin. Kannattaa kokeilla ellet ole epileptikko.

Klo 22:00 Wappuhäjyylyt: aka Wapun häjyimmät bileet. Tivoliin kokoontuvat kaikki
oman arvonsa tuntevat etelä- ja keskipohjalaiset, mutta muutkin mahtuvat hyvin 
mukaan.

Pe 29.4
Wesibussi liikennöi klo 15-24 

Waatonaatto: Vappuaatonaatto, jota teekkarit juhlistavat monin kinkerein. Tärkeimp-
inä voidaan mainita klo 12:00 tempaukset Kauppatorilla, klo 14:00 teekkarifuksikisat 
Kauppatorilla ja klo 22:00 Waatonaaton bileet Apollossa. Bileet kruunaavat tapahtu-
marikkaan päivän klo 23:00 alkavalla PJ-kisalla ja livemusiikilla (klo 00.30 Make It 
Shake) 

Klo 16:00 Histonin Vappurieha: Histonin oma vapun/vapun odotuksen julistus eli 
vappurieha. Kiltatiloissa on illan aikana tarjolla pientä vappuista purtavaa ja tietenkin 
mahtavaa seuraa. Histonin ikioma juttu!

La 30.4
Wesibussi liikennöi klo 16-24

Waatto: eli (teekkari)vappuaatto. Päivä jolloin vapun alkaminen sinetöidään. Päivä al-
kaa teekkariwapun julistuksella Rauhalan pihassa klo 11:50, josta lähtee myös Wappu-
kulkue klo 12:00. Legendaariset teekkarien fuksikaste eli teekkarifuksien uitot Ainolan 
puistossa klo 14:00 alkaen. Nähdäänköhän tänä vuonna helikopteria miespuolisen teek-
karifuksin esittämänä? Waattoa juhlistetaan myös illalla bileiden merkeissä Dionessa ja 
Toivossa klo 22:00 alkaen.  Livemusiikista vastaa Chorale.

Su 1.5 VAPPU
Wesibussi ei liikennöi

Klo 03:33:33 Ashematunnelin Örinät: örmörmörmörmör *köh köh* örmörmörmör. 
Asematunnelissa tavataan örinän merkeissä! (Huomaa kellonaika)

Klo 05:00 Tekkarien lakitus: Ansiokkaasti fuksivuodestaan suoriutuneet teekkarifuksit 
saavat vihdoinkin verhota päänsä valkolakilla. Tämäkin teekkarien pyhä tapahtuma on 
avoin kaikille.

Klo 05:30 Sillis: eli silliaamiainen. Pientä hiukopalaa on asetettu tarjolle Oulun Lyseon 
lukion tiloihin kaikille halukkaille.
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LAITOKSEN KUULUMISIA  - 15.4.2011

MÄÄRÄRAHOJA
Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopiston tutkimusinfrastruktuureihin 
seuraavat rahoitukset: André  Juffer  79 000 € ja Rik Wierenga 228 940 €.
Sigrid Juseliuksen säätiö on rahoittanut seuraavia biokemian laitoksen
tutkimushankkeita:  Kalervo Hiltunen 104 500 €, Veli-Pekka Jaakola 
38 000 €, Thomas Kietzmann 38 000 €, Inari Kursula  38 000 €, Petri 
Kursula 47 500 €, Lloyd Ruddock 65 500 € ja  Rik Wierenga 47 500 €

NIMITYKSIÄ
Ph.D. Alexander Kastaniotis on nimitetty molekyyligenetiikan ja -biologian 
dosentiksi 1.12.2010 alkaen
Ph.D. Steffen Ohlmeyer on nimitetty biokemian dosentiksi 1.12.2010 
alkaen
FT Ari-Pekka Kvist on nimitetty  Biokemian laitoksen laboratorioinsinööriksi 
1.1.2011 alkaen toistaiseksi

TAPAHTUMIA
Biokemian laitos on mukana järjestämässä tieteellistä kokousta ”The 10th Yeast 
Lipid Conference in Oulu 2011”. Kokous pidetään 26.-28.5. ja siihen osallistuu 
yli 60 tutkijaa  noin 15 eri maasta.

UUSIA VÄITÖSKIRJATYÖNTEKIJÖITÄ
Goodluck Onwukwe on aloittanut väitöskirjatyön Rik Wierengan 
tutkimusryhmässä. 

UUSIA POST-DOC –TUTKIJOITA
Avinash Kale ja Juha Vahokoski ovat aloittaneet Inari Kursulan 
tutkimustyhmässä ja Salla Ruskamo Petri Kursulan tutkimusryhmässä.

Toimittanut Jari Heikkinen
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Vuosijuhlien järjestämisestä vastasi vuosijuhlatiimi, joka koottiin 
motivoituneista jäsenistä noin vuosi sitten. Ryhmällä ei ollut juurikaan 
tietoa tulevasta koitoksesta mutta innokkuudella ja kovalla työllä se 
selvisi urakasta. Syksyn täyttäneen ahkeran suunnittelun lisäksi 
erityisesti pari viimeistä viikkoa ennen vuosijuhlia olivat täynnä 
käytännön järjestelyä ja muuta pakollista hommaa, jota riitti aina viime 
minuuteille ennen juhlien alkua ja läpi koko juhlien.
 
Puheenjohtajamme H. Hartikka kätteli vieraat heidän saapuessaan 
juhlasaliin ja alkusanojen jälkeen kohotettiin teemaan sopiva malja: 
Histonin punainen kuohuviini. Muiden luonnontieteellisten kilto-
jen edustajat muistivat Histonia monenmoisilla, toinen toistaan 
hienommilla lahjoilla; esimerkiksi älyttömän hienolla labratakilla, 
pehmopossulla sekä kartulla eikä juomapuoltakaan ollut unohdettu.
 
Alkuruuaksi tarjoiltiin erittäin hyvän vastaanoton saanutta tulista 
perunasalaattia lohiruusukkeella ja patongilla (erityismaininta myös 
maukkaalle levitteelle), jotka nautittiin miellyttävän pianomusiikin kera. 
Alkuruokaa sulatellessamme saimme kuulla Professori Lloyd Ruddockin 
puolesta laitoksen tervehdyspuheen. Vuosijuhlan kunniaksi laitos lupasi 
lahjoittaa Histonille kauan kaivatun uuden tietokoneen, jonka saapumista 
odotamme innolla.

HISTONI NELKYT WEE
Histonin 40-vuotista taivalta juhlittiin 12.3.2011 Honkapirtillä.
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Ennen pääruokaa ehdimme vielä kuunnella tiedekunnan tervehdyk-
sen Dekaani Jouni Pursiaiselta, joka mainitsi, ettei huolimatta monista 
yhteyksistään biokemian laitokseen ole yllätyksekseen koskaan käynyt 
yhtään biokemian kurssia. Kemisti-taustaisen dekaanimme paljastuk-
sesta toipuessamme tarjoiltiin pääruoka: Häränpaisti pippuri-kermakas-
tikeella, perunat, kasvispaistos ja salaatti. Ruokailun osalta kaikki sujui 
mallikkaasti yhtä epäonnista porkkanaepisodia lukuun ottamatta.
 
Ennen jälkiruokaa saimme kuunnella muistelmia Histonin perustamis-
vuosilta Histonin kolmannen puheenjohtajan, Olli Raasakan, kertomina.
Olli vertasi 70-luvun alun opiskelijaelämää nykyaikaan ja puheen 
perusteella voimme todeta, että vaikka moni asia on muuttunut 
parempaan suuntaan, opiskelun kulmakivet, kova työ ja sen vastapainona 
toimiva hurja juhliminen, ovat säilyneet samoina. 
Jälkiruoaksi maistelimme suklaamoussea mangokastikkeella, joka 
tarjoiltiin kahvin ja brandyn tai kermaliköörin kanssa. Kahvin avecit 
katosivat nopeasti eikä jälkiruokakaan kauaa lautasilla ehtinyt 
istua. Jälkiruuan mangokastike maistui sellaisenaan vielä seuraavana 
päivänäkin.
 
Tanssien alkaessa juhlaväki rynnisti parketille, ja tanssilattian tiivis 
tunnelma takasi, ettei tanssitaidottomienkaan tarvinnut murehtia 
askeleitaan. Silti Histonin järjestämien ”Stampa med Stubben” –tanssi-
harjoitusten hyöty oli selvästi nähtävissä tanssitaitoisten Histonien 
määrässä.
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Yleisesti juhla sujui varsin mukavasti ohjelman edetessä omalla painol-
laan ja ihmisten viihtyessä myös illallisen aikana toistensa kanssa rupatel-
lessaan. Kunnioitimme juhlassamme akateemisia perinteitä; Muistimme 
laulaa viinille ja snapseille, joskin juomalaulujen hallitsemisessa on vielä 
harjoittelun varaa. Loistava tunnelma ja ystävien seura menivät kuiten-
kin puuttuvan laulutaidon ohitse. Puheenvuorojen pyytäminenkin sujui 
luontevasti lasia kilistämällä, ja vain yksi lasi räsähti rikki. Ensi-iltansa 
juhlassa sai Histonien oma perintölaulu, jossa lahjoitettiin jälkipolville 
mm. pipetti, epparit, Nobel-palkinto ja solulinja. Toivottavasti laulua 
muistetaan veisata ahkerasti tulevissakin hippaloissa. Vuosijuhlatiimillä
oli ilmeisesti selvänäkijän lahjoja, sillä ohjelmalehtisiin painettiin 
Tshernobyl-jenkka ja juhla-aamuna Japanissa posahti…
 
Jatkot aloitti The Annola Band tanssittaen juhlijoita kunnes 
tunnelman pitämisen katossa otti hoitaakseen DJ Junkle, jonka seurasta
saimme nauttia aina aamukuuteen asti. Biokemistien suosikki-
liuotin virtasi kurkuista alas ja tarjolla ollut yöpalakin katosi nopeasti. 
Jatkoilla oli rento tunnelma ja juhlafiilis pysyi yllä pitkään. Aamun 
lähestyessä juhlijat luovuttivat yksi toisensa jälkeen, eikä suoraan 
jatkoilta sillikselle jaksanut enää kuin kourallinen ihmisiä.

Anna & Minna
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Histonien havinaa
Histonin 40-vuotinen taival

Vuoden ensimmäisessä Supernatantissa tutustuimme Histoni ry:n perustus-
vuosikymmenen toimintaan, tapahtumiin sekä erinäisiin kohokohtiin. Tässä 
kiltalehden numerossa onkin vuorossa kultainen kahdeksankymmentäluku ja 
vuodet 1981-1990.

Kahdeksankymmentäluku alkoi opetuspoliittisesti merkittävällä tutkinnon-
uudistuksella, jonka tarkoituksena oli tuoda yliopisto-opiskeluun selkeyttä ja 
yhtenäisyyttä. Oulussa biokemian opiskelijoille uusi järjestelmä ei kuitenkaan 
toteutunut aivan toivotulla tavalla. Eri laitosten järjestämissä kursseissa oli 
usein päällekkäisyyksiä, ja opinto-oppaista on löytynyt kursseja, joita ei ole 
ollut edes olemassa. Tutkinnonuudistus ei ole ollut ainoa opiskelijoiden elämää 
vaikeuttanut muutos, vaan biokemian laitos on myös kärsinyt pahoista raha-
ongelmista. Muun muassa laboratoriokurssien harjoitustöitä varten opiskeli-
jat ovat joutuneet itse noutamaan sian maksat entsyymien eristystä varten 
teurastamolta! Histoni on pyrkinyt auttamaan jäseniään mm. hankkimalla kal-
liita oppikirjoja alennuksella killan kautta, sekä välittämällä jäsenilleen myös 
laboratoriotakkeja ja jopa laboratoriovälineitä.

Histoni vietti 10-vuotisjuhliaan vuonna 1981. Varsinaisia juhlia ei järje-
stetty, mutta Histonin pyynnöstä biokemian laitos järjesti esitelmiä erinäisistä 
tutkimuskohteistaan. Osallistuminen oli ollut heikohkoa, mikä onkin leimannut 
Histonin alkutaivalta: aktiiveista killan jäsenistä on ollut huutava pula ja omia 
kiltalaisia on pyritty saamaan toimintaan mukaan suostuttelemalla, järkeilemäl-
lä ja kovasanaisella kritiikilläkin. Lahjat juhlavuonna olivat suorastaan huikeat: 
Luonnontieteellisen tiedekunnan edeltäjä SMLOL lähetti sähkeen ”Eläköön 
Histoni, niin pieni, niin äskettäin keksitty, mutta niin hämmästyttävän tehokas” 
ja biokemian laitokselta kilta sai yliopiston tunnuksella varustetun kansion. 
Liekö tämä ollut silloinen vastine uudelle tietokoneelle.

Tapahtumia Histoni on järjestänyt tasaiseen tahtiin, erityismaininnan ansait-
see kiltamme aktiivinen ekskursiotoiminta kahdeksankymmentäluvulla. Koti-
maassa on vierailtu useaan kertaan mm. Turussa ja Helsingissä, ja Oulussa 
on järjestetty runsaasti paikallisekskursioita erinäisiin yrityksiin. Toisin kuin 
seitsemänkymmentäluvulla, vierailukohteet ovat olleet jo osittain rennompia, 
perinteisten laitosesittelyjen lisäksi ohjelmistoon on kuulunut mm. myös Alkon 
koskenkorvatehdas. 
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Histoni järjesti myös huhtikuussa 1982 kaksi viikkoa kestäneen ekskursion 
silloiseen Länsi-Saksaan. Tämä massiivinen hanke järjestettiin yhteistyössä 
Saksan akateemisen vaihtopalvelun kanssa, joten aivan jokaista opasta ja hotel-
lia ei ole histonien täytynyt itse järjestää. Kaupunkeja käytiin läpi kymmenkunta 
aina Münchenistä pieneen Rüdesheimiin. Vierailukohteista yksi merkittävimpiä 
lienee ollut Leverkusenissa Bayerin lääketehdas, joka on yksi Euroopan 
suurimpia vielä tänäkin päivänä.  Viihdepuolella histonit edustivat 
Suomea mm. tanssimalla letkajenkkaa paikalliskuppiloissa, sekä laulamalla 
juomalauluja paikallisten kanssa niin suomeksi kuin saksaksikin. Histonien 
saksanvalloitus pääsi jopa muutamien sanomalehtien etusivuille 
Leverkusenissa, Oulun ystävyyskaupungissa.

Kiltalehtemme Supernatantti koki myös muutoksen kahdeksankymmentä-
luvulla. Raskaat poliittiset asiat jäivät huomattavasti vähemmälle humorististen 
tekstien ja sarjakuvien noustessa suurempaan rooliin. Kahdeksankymmentä-
luvun loppu ei ollut kiltalehdellemme kovin suotuisaa aikaa: lehdet olivat 
ohkaisia, juttujen taso aikaisempaa matalampi ja tavallisen kolmen tai neljän 
numeron sijasta vuodessa julkaistiin vain kaksi Supernatanttia. Vuonna 1989 
Histoni aloitti aina nykypäivään asti jatkuneen pienryhmäohjauksen.

-VH



14 Arkistojen kätköistä -- sarjakuva Supernatantista 2/83
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No niin, haalaribileet on juhlittu ja krapulat on podettu physical biochemistryn 
workshopin merkeissä. Kuumotus seuraavan päivän workshopista näkyi  ennen bileiden 
alkua, kun ihmiset yrittivät saada raavittua jotain epätoivoisesti  kasaan. Kiinnostus 
koulutöitä kohtaan alkoi kuitenkin laskea, kun veren alkoholipitoisuus alkoi nousta. 
Porukkaa alkoi valua paikalle siinä seitsemän aikaan. Alkuilta meni boolin ja politiikan 
merkeissä, mutta tunnelma alkoi kuitenkin kohota nopeasti. Illan ohjelmassa oli 
ensimmäisenä fuksibingo, joka lähti heti vahvasti kun Tommin nimi möläytettiin 
ilmoille. Voittaja saatiin kuitenkin selville ja palkintona oli suurella antaumuksella 
tuotettua labrataidetta.

Toisen ohjelmanumeron ideana oli keksiä aikarajan sisällä erilaisia käyttötarkoituk-
sia haalareille, sekä esittää ne pantomiimina. Ohjelmanumeroa suunniteltaessa 
aprikoitiin että tuleekohan siitä mitään ja loppuuko kisa jo toisella kierroksella, mutta 
humalassa ihminen on kuitenkin yllättävän luova. Kilpailijat ylittivät kaikki odotukset 
kekseliäisyydellään. Käyttötarkoituksia haalareille keksittiin muunmuassa turbaani, 
oksennuspussi, ruoska, talutushihna, viitta ja ties vaikka ja mitä. Kilpailu oli tiukka ja 
aikarajaa jouduttiin pudottamaan monta kertaa, että saataisiin joku päätös kilpailulle. 
Voittajaksi selviytyi Katin ja Heikin tiimi.

Haalaribileraportti

Sitten oli vuorossa vapaata örveltämistä. 
Tanssirinki alkoi pikkuhiljaa muodostua ja
meno alkoi olla muutenkin katossa. 
Sitten oli luvassa beer-pong, missä pingis-
palloa tarkasti pompauttamalla pistetään 
vastapuoli juomaan. Pingispallo olikin 
sitten loppubileiden ajan tärkeässä roolissa, 
on muuten yllättävän hauska leikkikalu 
tuo... 

~Joonas Kortelainen

Bileiden ajan seinällä oli suuri paperi, jolle
sai halutessaan piirtää. 
Lopputulos seuraavalla sivulla...
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Punaiset paholaiset
eli kolome paskaa viinaa

Haalaribileiden yhteydessä oli aika pienen tempauksen: kolme alkon punaista 
paholaista laitettiin viidelle (lähes) satunnaisesti valitulle ihmiselle testattavaksi 
ilman sen suurempaa ennakkoilmoitusta. Jokaiselle maistajalle tarjottiin 4 cl 
juotavaa per pullo ja tehtäväksi annettiin kirjoittaa mahdollisimman värikäs 
teksti, joka kuvaa juomaa tai siitä syntynyttä olotilaa. Juomien nimet 
paljastettiin vasta lopuksi ja annettiin loppuunjuotavaksi. Nyt kävi näin...

Toimitus ei ota vastuuta mahdollisesti aiheitetuista elinikäisistä traumoista
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Reipas prosenttisuus, maistuu suussa lähinnä maanantaiaamulta viikon putken jälkeen. 
Aromit varmaan tuhoaa muutenkin olemattomat hajureseptorit. Voittaa silti sappi-
nesteet… kai…

Yksityiskohtainin, jännittävän väkevä, viinainen niuhkea, kiihottavan kiinnostava, 
maltillisen maittava. Keskinkertaisen

Väri sai minut laulemaan tätä juotavaa jaloviinaksi, mutta ensimmäinen siemaus sai 
minut nöyräksi kuin melankolisen paviaanin erämaassa. Maku on suorastaan kuvottava, 
mutta niin kovin tuttu. En usko, että maku on erillainen toiseen suuntaan tultaessa. Kar-
vaus on omaa luokkaansa ja tuntuu kuin olisin nielaissut kiven.. karvaisen kiven *ptyi!*

2. Chymos Kirsikka (21 t-%, väkevä hedelmäviini)

Täyteläisen värinen, rakas, ihana, tuo mieleeni ihanan illan, huhhuh kun on paskaa 
juttua. Turhan kirpeä kyllä on. Tähän mukaan jotain lempeää makua niin ei turruta 
makuaistia. Nostaa punan poskille <3 Juotatte meitä humalaan prkl!

Kostean kirsikkainen, sulavan suloinen, nautittavan nitrillinen, tumman tosinen, 
paholaisen punainen. Ehkä histonimaisin!

1. Gambina (21 t-%, maustettu väkevä viini)

Simainen, tervainen, kauhea, viinainen, pahaa tämä on, ei voi mitään. Tuli kyllä ihan 
paska olo ja mielikin tästä, voi voi * .. Nyt on elämä pilalla.

Poron perilymfaa. Hipaisen verran myös pelikaanin sperman makuista.

Anonyymit alkoholinmaistajat
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3. Carillo (21 t-%, katkero)

Joulu! Greippimäinen (!! tuttu), kengänpohja, suuvetinen. Kiitos!

Sementin suolaista. Vittu mitä paskaa. Jälkimaku on kuin kusta vetäessä (kokemusta 
on?) Oliko tämä aprillia, (KURAVETTÄ) päälle!

Tuoksu on sama kuin jossain nesteessä mitä tukitaan Sodiksessa auton konepellin alle 
johonki säiliöön. Maku kuitenkin tekee selväksi, että haju lupaili liikoja elikkä niin ku 
kotona sanotaan ”niin ku kissa ois paskonu suuhun…” Kyllä tällä Sodankylän teinit 
suostuis kännit vetämään ja juokseen loppuillan poliisia karkuun.

Sovinistinen, hyökkäävä, päällekäyvä mutta unohdettava, surullisen sekava, ahtistavan 
abstrakti.

Aromi aukaisee nenäontelot ja jättää mynthonin aromin kitalakeen. Jälkimaku ei ole 
ollenkaan paskempi ja saa kielen kasvamaan sammalta. Pelkään mitä tämä saattaa 
tehdä mielenterveydelle, mutta minä saatan pikkuisen tykätä tästä, niin kuin tykkään 
asdasldhlafafdadsad, tykkään _________ .

Toimitus arvostelemassa arvosteluja

Kivan punainen väri. Tuoksukin tuo mieleen kesän 2006 kun 
krapulaa ei vielä tunnettu ja näitä tällaisia juomia tulikin juotua 
vähän enempikin. Prosentitkaan ei haittaa, sillä maku on hyvin 
tuttu miellyttävistä kesäöistä Rollon baareissa.

Mitäänsanomaton, kirpeähkön hyökkäävä, helposti unohdet-
tava, liian hempeä.

Väri on synkkä ja punainen. Maku imelä ja kirsikkainen kuin 
14-kesäinen seurakuntatyöntekijä. Kummastakaan en niin 
erityisesti välittä välitä (tämän nauttiminen pitäisi olla lailla 
kielletty). Tulee likainen olo. Tässä ei varmasti vielä karva 
kasva.

Luovuuden äärirajoilla

Tyypillinen ensireaktio
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Matkailijan lääkelaukku
Kesällä tulee reissattua sekä Suomessa että hyvällä tuurilla myös ulkomailla. Ennen 
matkalle lähtöä kannattaa huolehtia rokotukset ja lääkitykset kuntoon.

Ennakoi
Mikäli olet menossa ulkomaille, selvitä hyvissä ajoin, mitä rokotteita on tarpeen ottaa. 
Jokaisella olisi hyvä olla hepatiittirokotteet kunnossa: a-hepatiittirokote suojaa ruoka-
myrkytyksen aiheuttamalta maksatulehdukselta. B-hepatiittirokotteella vältyt ikäviltä 
yllätyksiltä, mikäli joudut vaikkapa onnettomuuteen ja verensiirtoon. Myös tatuointien
ja lävistysten ottaminen hygienialtaan kyseenalaisissa hoitopaikoissa voi aiheuttaa 
b-hepatiitin. Kannattaa harkita a-b-rokoteyhdistelmää. Kolmen rokotepiikin sarjalla saat 
suojan 20 vuodeksi. Pyydä lääkäriltä resepti heti, koska viimeinen piikki otetaan vasta 
6 kk ensimmäisestä.

Voit myös tarvita suojaa keltakuumetta, Japanin aivokalvontulehdusta tai vaikka koleraa 
vastaan. Selvitä hyvissä ajoin, mitkä rokotteet ovat kohdemaassa tarpeellisia. Jäykkä-
kouristusrokote on voimassa 10 vuotta. Varmista että se ei kohdallasi ole vanhentunut.
Jos matkustat Ahvenanmaalle tai Manner-Eurooppaan, tarvitset rokotesarjan 
puutiaisaivokuumetta vastaan.

Malarialääkitys pitää aloittaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Selvitä minkälainen malaria 
missäkin pyörii, koska resistenssitilanne vaihtelee eri maissa.

Reseptilääkkeet
Kun matkustat ulkomaille, ota mukaan alkuperäiset reseptit käyttämistäsi lääkkeistä. Ota 
mukaan lääkkeet alkuperäispakkauksissaan ja huolehdi, että pakkauksessa on tallella 
nimelläsi varustettu ohje-etiketti. Kolmiolääkkeistä saat apteekista Schengentodistuksen. 
Schengentodistukseen tarvitaan myös passin numero, joten ota se mukaan apteekkiin. 
Schengenmaiden ulkopuolelle matkatessasi pyydä lääkäriltä englanninkielinen todistus 
käyttämistäsi kolmiolääkkeistä. Lääkäriltä saat myös todistuksen ruiskujen ja neulojen kul-
jettamista varten, jos vaikka on tarpeen ottaa insuliinia lennon aikana.

Muut lääkkeet
Osta kaikki lääkkeet mukaan Suomesta. Silloin tiedät mitä saat. Älä osta lääkkeitä ulko-
mailta. Ne voivat olla väärennöksiä, joissa ei ole lainkaan vaikuttavaa ainetta tai joissa on 
sitä liikaa. Huonolla tuurilla ne ovatkin sementtiä tai rotanmyrkkyä. Matkavakuutus ei vält-
tämättä korvaa niistä aiheutuvia ongelmia tai ambulanssikyytiä takaisin kotimaahan.

Luotettavan lääkelaukun sisältö
Luotettavan lääkelaukun rakennat valmiiksi kotimaassa, jotta matkalla ei tarvitse siitä 
huolehtia. Kotimaan matkailussakin kannattaa ottaa survival pack mukaan, jotta keskelle 
ei mitään välttyy hankkimasta Sepellä sidetarvikkeita. Suomessa on poikkeuksellisen hyvä 
apteekkitiheys, mutta ei apteekkeja sentään ihan joka kannon nokassa ole. Mieti siis mitä 
voisit tarvita tai käy meillä apteekissa kysymässä:

Tulehduskipulääke helpottaa päänsäryn lisäksi kurkkukipua, kuumetta ja vaeltajan 
nyrjähtäneen nilkan kipua. Herkkämahaiselle parasetamoli on parempi vaihtoehto, kunhan 
muistat että se rasittaa maksaa eikä ole suositeltava vaihtoehto alkoholin kanssa. 
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Muista kuumemittari!
Nuhaan ja tukkoisuuteen kannattaa varata mukaan limakalvoja supistavaa nenä-
sumutetta. Sitä voi käyttää myös ennen lentoa, jotta korvat eivät menisi lukkoon.
Allergiatabletti helpottaa nenän valumista ja ennen metsään menoa otettuna myös sääsken-
piston jälkeisten paukamien ylenmääräistä paisumista. Sääskiöljykin auttaa, joten ota sitä 
mukaan. Suomen kesä on lyhyt mutta täynnä kaikenmaailman ötököitä joista moni pistää 
tai puree. Mieto hydrokortisonivoide auttaa sääskenpiston aiheuttamaan kutinaan mutta 
hätätapauksessa sitä voi laittaa auringonpolttamiinkin, kunhan iho on ehjä.

Käärme saattaa säikähtäessään purra. Käytä käärmeiden muodostamassa miinakentässä 
saappaita ja ota varulta kyytabletit mukaan. Kyytabletin teho ei ole kovin hyvä, mutta käy 
ensiavuksi ja auttaa myös ampiaisenpistoihin. Jos joudut kyyn hyökkäyksen kohteeksi aseta 
haavoittunut raaja lepoasentoon ja lähde lääkäriin. Jos olet allerginen ampiaisen pistolle, 
osaatkin jo ottaa mukaan piikkinä annosteltavan adrenaliini-annosruiskun.

Vatsanväänteet ovat tavallisia ulkomaan reissulla. Muista käsien desinfiointi mennen, tullen 
ja palatessa, koska pöpöt viihtyvät kuumentamattoman ruoan ja saastuneen veden lisäksi 
myös käsissä. Pikkupullo desinfiointiainetta kannattaa pitää taskussa mukana koko reissun 
ajan. Ota silti mukaan myös ripulilääkettä, jota saatat tarvita vaikka olisitkin ennakoinut 
tilanteen aloittamalla maitohappobakteeritablettien käytön matkan alkaessa. 

Ripulijuoma korvaa nestehukan sekä menetetyt suolat ja sokerit. Jos vatsa ei toimi lainkaan, 
niin mukana on hyvä olla ummetuslääkettä. Sitä saa tippavalmisteenakin ihan pienessä, 
mutta riittoisassa pullossa. Jos vatsanväänteet johtuvat myrkytyksestä, niin hiilitableteista 
voi olla apua. Muista kuitenkin, että hiilitabletit imevät tehon myös lääkkeistä. Myrkysten 
välttämiseksi poimi vain tuntemiasi sieniä kärpässientä lukuunottamatta. 

Joskus sienitulehdus voi yllättää, varsinkin jos käytät samoja sukkia ja kumisappaita 
24/7. Ota mukaan pikkutuubi sienivoidetta. Puutteellinen hygienia ja stressi voi laukaista 
intiimialueen hiivatulehduksen. Tytöille löytyy voiteiden ja puikkojen lisäksi apteekista 
ilman reseptiä saatavaa flukonatsoli-kapselivalmisetta. Yksi kapseli häätää hiivan. Stressi 
saattaa laukaista myös huuliherpeksen siihen taipuvaisella. Muista pakata voide matkaan!

Aurinkovoide on tarpeen ja valitse heti suosiolla kunnon kertoimet. UVA suojaa ihoa rypy-
iltä, UVB auringon polttavalta vaikutukselta. Apteekista saat laadukkaat, allergiatestatut 
tuotteet omalle ihotyypillesi soviteltuna. After sun-valmiste viilentää väriä saaneen hipiän 
mukavasti. Aurinko ja voimakas tuuli kuivattaa myös silmiä, joten kosteuttavat silmätipat 
tuntuvat hyviltä aamuin illoin annosteluina. Jo silmään menee roska, niin sen voi yrittää 
huuhdella pois samaisella silmätipalla.

Ilman rakkolaastaria ei kannata kävellä metriäkään, varsinkin jos jalassa on uudet kengät. 
Muista myös ottaa mukaan tavallista laastaria, muita sidetarvikkeita ja desinfektiopyyhkeitä. 
Hygieniatuotteet osaatkin ottaa mukaan lukematta tätä listaa!

Hyvää matkaa ja aurinkoisia kesäpäiviä!

   Christel Monni-Raasakka
      Apteekkari, Kastellin apteekki 
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Yliopistolla hetken palloiltuani eräänä ekskursioaamuna tajusin, että olin 
tehnyt suuren aloittelijan mokan, olin jo heti kättelyssä eksynyt. Pienen 
pelastavan puhelinsoiton jälkeen löysin kuitenkin tieni bussille ja laitoin 
haalarit ensikertaa päälle, kuten muutkin fuksit. Bussimatka sujui aamu-
väsymyksen tunnelmissa, ajoittaisen live-räpin taustoittamana. 
 

Päivällä saavuttiin ensimmäiseen kohteeseen, AIV-instituuttiin. AIV- 
instituutissa järjestetään molekyylilääketieteellisen tutkimuksen ohella muun 
muassa maisterivaiheen opintoja neurobiology sekä molecular medicine 
and biotechnology -linjoilla. Tutkimuksen puolelta kaksi laitoksen edustajaa 
piti meille PowerPoint esitykset virusten hyödyntämisestä syöpää vastaan ja 
epilepsiatutkimuksesta. Lopuksi vielä käytiin katsomassa NMR-laitetta.

Vierailun jälkeen veimme kamat talteen yöpaikkaamme, joka toimi suurehkona 
kerhotilana päiväsaikaan ja suunnattiin kohti Kuopion Biotieteiden Laitosta. 
Yöpymistilat, Biotieteiden Laitos ja Farmasian Laitos sijoittuivat kaikki muka-
vasti alle kilometrin päähän toisistaan.  

KuopioEXQ

Histonit katu-uskottavina
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Arkkitehtuuri Biotieteiden laitoksella ei ollut onneksi kuin mitä Minoksen 
labyrintti täällä Oulussa, vaan tilat muistuttivat enemmän monikerroksista
spiraalia. Kaksi Biotieteitten opiskelijaa tuli aulasta hakemaan meidät turisti-
kierrokselle, jossa käytiin piipahtamassa paikalliseen kiltikseen ja opetus-
labraan. Tämän jälkeen kierreltiin ohjatusti laitoksen tiloja sekä lisäksi käytiin 
katsomassa tutkimuskäytössä olevia NMR-laitteita.
Kierroksen jälkeen meille jäi vapaata aikaa, ja valtaosa lähti lähimpään 
prismaan ostamaan pikkupurtavaa sekä illallisvirvokkeita.
Illanviettopaikkamme oli aivan Yliopiston tuntumassa, muutaman minuu-
tin kävelymatkan päässä. Itse tulin ensimmäisten joukossa seitsemän nurkilla 
paikalle, ja tila oli vielä melko tyhjä, koska biotieteilijöillä oli samaan aikaan 
fuksien haalarikastajaiset kauempana keskustassa, joten he saapuivat jonkin 
ajan kuluttua meidän jälkeemme. Suunnittelin lähteväni paikalle katsomaan, 
mutta lämmin tupa vei voiton suunnistelusta kylmässä. Mitään virallista 
ohjelmaa ei ollut, vaan ihan raa’asti ryypättiin ja osa Histoneista esimerkilli-
sesti täytti tanssilattian. Paikalla oli myös saunomis- ja lumenkieruumahdol-
lisuudet, josta jälkimmäinen jäi toteuttamatta itseltäni. Iltaan mahtui lisäksi 
lähmyläjäilyä ja ainakin yhden fuksin haalarineitsyys vietiin.
Ah, ja aamulla aikainen herätys. Farmasian laitoksen esittely klo 8.30. Itse 
tietenkin olin jo herännyt muita aiemmin innokkaana kahdeksan aikoihin 
katsomaan paikkoja laitoksella ja nuuhkimaan aamun tuoksuja kafeterian 
puolella. Ajantajun kadotettuani huomasin, että nyt oli jo liian myöhä päästä 
mukaan EXQ:n viimeiseen esittelykierrokseen, jossa esiteltiin istukkaper-
fuusiossa käytetty koneisto ja taas potentiaalisia maisteriopiskelupaikkoja 
general toxicology ja environmental health -linjoilta. Samaan aikaan, omaksi 
ajankuluksi, livahdin röyhkeästi biotieteiden laitoksen solubiologian luennolle 
nollaamaan aivot (tästä voi olla montaa mieltä). Syötyäni lounaan, joka 
muuten maksoi vain 1,80 euroa, pitikin jo suunnata nokka kohti bussia
paluumatkaa varten.

~MSM
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Amavadiini 
myrkkysienen metallikompleksi

Amavadiini on luonnollinen, esimerkiksi punakärpässienessä esiintyvä metalli-
kompleksi. Amavadiinin koordinaatiokeskuksena toimii V4+ -ioni ja ligandeina kaksi 
(2) nelihampaista N-hydroksi-imino-2,2’-dipropionihappo (HIDPAH3) -molekyyliä, 
jotka sisältävät kaksi (2) asymmetristä S-konfiguraatiossa olevaa hiiltä sekä kolme 
(3) hapanta protonia. Kompleksoituneena ligandit ovat deprotonoituneessa muodossa 
(HIDPA3-). Amavadiinin molekyylimassa on 398.94 g mol-1 ja liuoksessa kompleksi 
on väriltään sininen sekä omaa nettovarauksen 2-. Toisin kuin useissa vanadiini(IV) 
sisältävissä komplekseissa, amavadiinissa vanadiini(IV) ei ole läsnä oksovanadiini(IV)
kationina eli [VO]2+ –ionina.1,2,3

Amavadiini voi omaksua kaksi erilaista konformaatiota, [Δ-V(S,S-HIDPA)]2– ja 
[Λ-V(S,S-HIDPA)]2–, jotka ovat toistensa diastereomeereja. Näiden diastereo-
meerien ero on ligandien hydroksi-iminoryhmän koordinoivan typen ja hapen asen-
to kahden ligandin kesken. NMR-spektroskopiset, röntgenkristallografiset sekä CD 
spektroskopiset tutkimukset ovat osoittaneet, että niin sienistä eristetty amavadiini kuin 
synteettinen amavadiini on vesiliuoksessa olemassa kahden diastereomeerin seokse-
na vanadiinin ollessa pelkistyneessä (V4+) muodossa. Lisäksi, tutkimuksissa todettiin 
Δ-diastereomeerin isomerisoituvan spontaanisti Λ-diastereomeeriksi, jonka takia on 
hankala todeta, onko luonnollinen amavadiini olemassa raseemisena seoksena biologi-
sissa systeemeissä vai onko jompikumpi diastereomeereista vallitseva. Vanadiinin ol-
lessa hapettuneessa (V5+)-muodossa vastaavanlaista isomerisaatiota ei tutkimuksissa 
havaittu.4

Amavadiinia löytyy runsaasti Amanita -suvun sienistä: jotkut lajikkeet syntetisoivat 
sitä niin paljon että vanadiinin kokonaispitoisuus voi olla jopa 400-kertainen tavan-
omaisesti eliöissä tavattaviin pitoisuuksiin verrattuna. Amanita -suvun sienissä valtaosa 
vanadiinista on läsnä juuri amavadiinina, joka on tasaisesti jakautunut sienten eri osiin 
ja kokonaispitoisuus ei ole riippuvainen sienten iästä tai kasvualustasta.3
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Amavadiinin biologinen merkitys on epäselvä. Usein metallien kertyminen 
kelaatteina eliöihin on suojautumismekanismi korkean metallipitoisuuden omaavan 
ympäristön haitallisuutta vastaan, mutta amavadiinin rooli tällaisessa mekanismissa on 
epäilyksen alainen sen korkean pitoisuuden takia. Biologisissa systeemeissä esiintyvil-
lä metallikomplekseilla on usein myös funktionaalinen merkitys: amavadiinilla on 
erityinen kyky edesauttaa hapetus-pelkistys reaktioiden tapahtumista ja onkin arveltu 
että amavadiini voisikin toimia ei-entsymaattisena peroksidaasina: keskusatomina 
toimiva vanadiini(IV) kykenee reversiibelisti luovuttamaan yhden (1) elektronin ja siten 
hapettumaan vanadiini(V) –muotoon ilman että kompleksin rakenne häiriintyy.3,5

Amavadiinin on todettu myös pystyvän useisiin muihin oksidaatio- ja oksygenaatio-
reaktioihin, ja siten amavadiinin, kuten useiden muidenkin vanadiiniyhdisteiden, onkin 
arveltu toimineen katalyyttisinä yhdisteinä esientsymaattisen ajan aikana, kun elämä ja 
biokemialliset perusmolekyylit olivat vasta kehittymässä.6

Lähteet:
1 Wikipedia (2011) Amavadin [online]. Wikipedia foundation [viitattu 12.4.2011]. 
Saatavissa: http://en.wikipedia.org/wiki/Amavadin
2 Baran EJ. Oxovanadium(IV) and oxovanadium(V) complexes relevant to biological systems. J Inorg 
Biochem. 2000 May 30;80(1-2):1-10.
3 Garner CD, Armstrong EM, Berry ER, Beddoes RL, Collison D, Cooney JJA, Ertok SN & Helliwell M. 
Investigations of Amavadin. J Inorg Biochem. 2000 May 30;80(1-2):1-10.
4 Armstrong EM, Collison D, Ertok N & Garger CD. NMR studies on natural and synthetic Amavadin. 
Talanta 53 (2000) 75–87
5 Li C & Oberlies NH. The most widely recognized mushroom: Chemistry of the genus Amanita. Life Sci-
ences 78 (2005) 532 – 538.
6 Rehder D. Is vanadium a more versatile target in the activity of primordial life forms than hitherto antici-
pated? Org. Biomol. Chem., 2008, 6, 957–964.

Kuva 1. Amavadiinin rakennekaava.
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Kesätyöt ovat perinteisesti opiskelijoiden tärkein keino ansaita rahaa koko vuoden 
biletykseen ja toimintaan sekä tietenkin elämiseen kesäkuukausina. Monille kesätöiden 
tuoma vaihtelu on tervetullutta. 

Kesätyö koetaan motivoivana tekijänä opintojen suhteen. Usein jopa kahdessa suhteessa; 
Selventämään uravaihtoehtoja, että tietää paremmin millaista työtä tai jopa työtehtäviä 
haluaa tehdä urallaan. Toisena tuloksena voi olla parempi tuntemus siitä mitä ei ai-
nakaan koskaan halua tehdä työkseen. Omakohtaisena esimerkkinä tulee mieleeni oma 
kesäharjoitteluni kaivosteollisuuden laboratoriossa ja jälkimmäiseen työkokemukseni 
sairaalan vahtimestarin ja apteekin kassamyyjän tehtävistä.

Suurin osa luonnontieteiden opiskelijoista tekee kesätöitä (66 %). Biotieteilijöistä 
töissä oli 71 % kesällä 2010, joista oman alan töiksi raportoitiin reilusti yli puolet 
(61 %). Valitettavaa vain on, että yhä suurempi osa kesätöistä tehdään harjoitteluina 
yliopiston tutkimusryhmissä, kun suurin osa alan töistä on yksityisellä sektorilla ja 
kontaktien luominen sinne auttaisi valmistumisen jälkeistä työnhakua. En tietenkään 
tarkoita, että yliopistolla työskentely olisi pahasta. Etenkään, jos tavoitteena on tutkijan 
ura. Vastavalmistuneiden tilannetta seuratessa tulee vain aina mieleeni, että tietämys 
työtehtävien ja työnluonteen erosta yksityisen ja yliopiston välillä olisi erittäin hyödyl-
listä jo opintojen aikana ja erityisesti työhakemusta kirjoittaessa. 

Muutama vinkki, jotka kannattaa ottaa huomioon kesätöissä:
Muista tehdä kirjallinen työsopimus.

Tarkista palkkakuittisi erityisesti loma- ja ylityökorvausten osalta.

Liity työttömyyskassaan heti ensimmäisenä työpäivänä (soittamalla toimistolle, sähköpos-
tilla tai jäsensivuilla.)

Koeaika voi olla maksimissaan puolet työsuhteen kestosta tai maksimissaan 4 kk. 

Työtodistukseen tulee erikseen pyytää arvio omasta suoriutumisesta ja työtehtävistä.

Tarkista liiton palkkasuositukset opiskelijoille (kalenterissa ja verkossa). Kesätöiden keski-
palkka v. 2010 oli biotieteilijöillä 1757 €/kk ja vain yliopistolla työskennelleillä 1597 €/kk. 

Ansiosidonnaisen minimi on tänä vuonna 1071 €/kk, jos työsopimuksessa ei lue sovellet-
tavaa työehtosopimusta (TES).

Pyydä hyvästä esimiehestä tai työkaverista suosittelija.

Muista, että työaikalaki koskee myös kesätyöntekijöitä. Ylitöiden tekemiseen on aina 
pyydettävä suostumuksesi. Muista myös tarvittaessa sopia miten ne korvataan. Useim-
miten ylityöt saa korotettuna tuntipalkkana tai korotettuna vapaana.

Keskustele kavereiden kanssa työkokemuksista ja työpaikoista niin voitte hyötyä myös 
toistenne kokemuksista.

Jos työsopimuksessasi on jotain epäilyttävää tai haluat kysyä neuvoa, ota yhteyttä 
toimistoon.

Erinomaista kesää kaikille!             
-Markus Oja- 

Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten Liiton Opiskelija-asiamies

Kesätöitä tiedossa?



HAALARI ILMAN MERKKejÄ...
ON KUIN immunoglobuliini ILMAN hypervariaabelia aluetta!

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!

... siis täh? Ei mitään!

Muistutus vain, että näin vapun alla on hyvä hommata taas haalareihin täytettä.
Sitä itseään löytyy myös biokemistien suunnalta!

COMING
SOON

UUSIA MERKKEJÄ SAATAVILLA PIAN!
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