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Pitelette käsissänne Superna
tanttia, tuttavallisemmin Sup
pia. Suppi on Histonin, eli 
siis meidän Oulun yliopiston 
biokemian opiskelijoiden, iki
oma lehti.

Ensi syksynä aloitatte taipa
leenne biokemian laitoksella 
 ensimmäisen vuoden opiskeli
joina, fukseina. Yliopistossa 
opiskelu eroaa huomattavasti  
lukion yleissivistävästä päivä
hoidosta. Täällä opiskellaan, 
koska se oikeasti kiinnostaa, 
ei ko ska täti luokan edes sä 
p ati sta a. 

Mielekkyyttä opiskeluun löytää myös kiltatovereista   
muistakaa poiketa Histonin kiltahuoneelle tutustumaan 
muihin opiskelijoihin!

Biokemian opiskelijat saavat kuulla kyllästymiseen 
asti, kuinka he opiskelevat “tulevaisuuden alaa”. 
Biokemistien arkeen kuuluvat menetelmät kuulostavatkin 
monelle tieteisfiktiolta. Myös Oulussa siirtogeenisiä 
bakteereita käytetään hyväksi päivittäin esimerkiksi 
proteiinien tuotossa, fluoresenssimikroskoopilla tar
kastellaan solun sisäisiä tapahtumia reaaliajassa ja 
ydinmagneettiresonanssia käyttäen voidaan määrittää 
jopa yksittäisten atomien sijainti molekyylissä!

Mukana on muutama vakioartikkeli, mutta pääasiassa  
tähän numeroon on pyritty  kokoamaan mahdollismman 
 paljon hyödyllistä tietoa opiskelujen alkutaipaleelle.

Miltä tulevat pienryhmäohjaajat näyttävät? Millainen 
on laitoksella työskentelevän arkipäivä? Ja mikä ihme 
se IRC oikein on? En pidättele teitä sen enempää, vas
taukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät 
lehden sivuilta.

 Benjamin Michelin, mediavastaava
bmicheli@paju.oulu.fi

Pääkirjoitus
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“Power Rangers have fallen, but the Nebuchadnezzar  
will survive and I will not rest until I’ve des troyed 
 every terminator in Jurassic Park!”

Hei kaikki uudet ja/tai vanhat  bio kemistit! 
Tämä on puhenjohtajan  henkilökohtainen 
näkemys/avautumispalsta Supernatan
tissa. Tarkoitus on siis, että PJ vaihtaa 
mielialalääkkeensä polttoöljyyn ja kertoo 
kuinka asiat oikeasti ovat. Valmista? Sit
ten mennään!

Kun hyväksytte opiskelupaikan korkeakoulussa, uhraatte verenne ja 
sielunne helvetinkoneelle, joka tunnetaan nimeltä akateeminen maailma. 
Tulette huomaamaan, että tämä maailma ei ole koulu. Täällä koulukave
rit ovat akateemisia kollegoita, läksyt akateemisia tehtäviä ja kouluruoka 
akateemista harmaata mössöä, jota voi tökkiä akateemisella haarukalla 
akateemisen lounastauon ajan. Akateeminen maailma on kiinnostunut 
teidän työpanoksestanne ja valmistumisestanne. Älkää käsittäkö väärin, 
sillä tämä on hyvä asia. Tieteen kuuluu olla objektiivista ja henkilöistä 
riippumatonta. Henkilökohtaiset vakaumukset eivät saa olla vaikutta
massa johtopäätöksiä tehtäessä. Tämän vuoksi meidän opiskelijoiden on 
täytynyt huolehtia myös henkisestä hyvinvoinnistamme, jonka vuoksi 
korkeakoulumaailmaan on syntynyt ainejärjestöt ja muut sosialistiset 
holhouskerhot, kuten esimerkiksi OYY, OluT ja tietenkin HISTONI.

Histoni on Oulun biokemistien kilta, eli se järjestö, joka on kiinnostunut 
juuri teidän hyvinvoinnistanne. Kilta koostuu pelkästään opiskelijoista 
(ja joskus vähän vanhemmistakin sirkusväestä), jotka pitävät yhtä koska 
meillä sattuu olemaan sama pääaine: biokemia. Killan tehtävä on valvoa 
biokemian opiskelijoiden etuja ja järjestää opiskelijatapahtumia jäse
nillemme. Toisin sanoen Histoni tasapainottaa akateemisen maailman 
jäykkyyttä järjestämällä jotain muuta tekemistä kuin opiskelu. Killassa 
pidetään huolta siitä, että kenenkään ei tarvitse olla opiskelun ajan  yksin 
tai selvin päin.

Toivottavasti tulette viihtymään Histonissa ja Oulun yliopistossa!

PJ:n porinat
Triple H -edition*

*eli Heikin Herska Houreet

  Heikki Hartikka, puheenjohtaja
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PIENRYHMÄOHJAAJAT

2011
Hei vaan, kaikki fuksit!

Olen Samuel Mesihää, toisen  vuoden 
opiskelija, ja toimin pienryhmäohjaa
jana kolmannekselle teistä. Tulen 
syksyn aikana opastamaan teitä yli
opistolla käytännön asioissa, ja kerron 
vähän biokemian opiskelusta. Syksyn 
aikana muun muassa käydään läpi 
yliopiston tiloja, tutustutaan laitoksen 
henkilökuntaan, suunnitellaan opintoja 
ja tutustutaan muihin opiskelijoihin 
 illanvieton merkeissä.

Itse olen eksynyt tänne Turusta bio
kemian perässä ja erityiskiinnostuk
seni on solubiologian ja genetiikan 
puolella. Kirjoittelen ajoittain tähän 
lehteen muutamia juttuja huvikseni ja 
käyn monissa Histonin sekä muiden 
ainejärjestöjen tapahtumissa, joten 
 niistäkin minut voi bongata. 

Toivottavaa olisi, että uskaltaisitte 
 kysellä mahdollisimman paljon. 
 Vastaan mieluusti, ja jos en tiedä niin 
selvitetään asia yhdessä! 

Aurinkoista kesää!
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Tervehdys ja suuret onnittelut 
mahtavasta valinnasta aloittaa yli
opistoopiskelut  biokemian parissa! 
Olen Roji Khezri (23), toisen vuoden 
biokemisti Hämeenlinnasta. 

Vapaaajallani joko reissaan 
 halpalennoilla minne ikinä vaan 
pääsenkin tai istun popcornit  sylissä 
hyvää leffaa katsellen. Toimin 
 pienryhmäohjaajana nyt ensimmäistä  
kertaa, mutta ei hätää: jos en tiedä 
jotain, niin otan selvää.  Pienryhmä
ohjaajana siis pidän huolta, että 
opiskeluvuotesi täällä alkaa muka
vasti niin opiskelun kuin opiskeli
jaelämänkin puolesta. Jos mieleesi 
tulee joitain opiskeluun liittyviä 
 kysymyksiä, joihin uskot minun 
osaavan vastata, ota toki yhteyttä 
 sähköpostiini rkhezri@paju.oulu.fi. 

Nähdään syksyllä!
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Hei, 

olen Krista Juurikka, yksi ensi 
syksyn kolmesta pienryhmä
ohjaajasta. Opiskelen tätä alaa 
3. vuotta ja pidän biokemiaa 
 yleisesti ottaen mielenkiin
toisena ja hyvin monipuolisena 
alana. Pidän fantasiakirjoista, 
erilaisista peleistä, kirsikoista, 
yrteistä, oranssista ja pitkistä 
hiuksista. Ainejärjestössämme 
Histonissa toimin sekä tila että 
kansainvälisyysvastaavana sekä 
kuulun  biokemian laitoksen 
opetuksenkehittämistyöryh
mään. Useimmiten minut löytää 
nukkumasta kiltahuoneelta. 



Terve!

Olen Anna Laitakari ja toimin vara
pienryhmäohjaajana tänä syksynä, 
eli vedän yhden ohjausryhmän siinä 
tapauksessa, että joku varsinaisista 
ohjaajista sattuisi vaikkapa sairas
tumaan alkusyksystä.

Tulemme kyllä tapaamaan joka 
 tapauksessa, koska toimin myös  
 ainejärjestömme Histonin rahaston
hoitajana ja webmasterina; heti yksi 
tuttu naama enemmän ensimmäisissä 
 Histonin tapahtumissa!

Olen toiminut pienryhmäohjaajana 
syksyllä 2009, joten homma on tuttua 
ja minultakin saa aina tulla käytävil
lä kysymään jos luentosalit ovat 
 hukassa. Ircissäkin voi toki kysyä, 
vaikka jo ennen opintojen alkamista, 
jos  kysyttävää löytyy! Sieltä minut 
löytää nimimerkillä Annabel.

Psst. Muistakaa käydä tutustumassa 
kiltamme nettisivuihin, 
www.histoni.fi!

9
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Eväitä syksyn kemian kurssille
Onnittelut! Olet saanut opiskelupaikan Oulun yliopiston biokemian laitoksel
ta. Ensimmäinen syksysi kuluu tuon oppiaineesi loppuosan – kemian parissa. 
 Tervetuloa siis myöskin kemian laitokselle!

Aloitamme tiistaina 13.9. klo 8.15 aina joulukuun puoliväliin asti kestävän 
 yhteisen taipaleemme kurssilla Johdatus kemiaan. Kurssin laajuus on peräti 12 
opintopistettä. Tuon kurssin aikana kertaamme ja syvennämme lukioaikaisia 
kemian tietojasi sekä opimme uusia aihekokonaisuuksia. 

Opetus koostuu luennoista ja harjoituksista. Kurssin alussa voit ostaa harjoitus
monisteen, josta selviävät kunkin opetuskerran aihe sekä viittaus käsiteltäviin 
oppikirjan lukuihin. Harjoituksia teemme laskutupaperiaatteella. – Se tarkoittaa 
laskemista pienissä porukoissa.

Kurssikirjamme on englanninkielinen. – Älä pelästy! Tässä alussa, kun asiat 
eivät vielä ole kovin vaikeita, on hyvä harjoitella omaa ammattisanastoa  tieteen 
“kotimaisella” kielellä. Luennot ja harjoitukset toki pidämme suomeksi.

Kurssilla on tietysti ”virallisia” kemian osaamistavoitteita, mutta näin ensim
mäisenä syksynä kannattaa katsella myös piiloopetussuunnitelmaa. Tärkeintä 
opintojen kannalta on saada arki rullaamaan ja saada hyviä kavereita, joiden 
kanssa yhdessä voi opiskella ja jakaa tietojaan ja tietämättömyyttään. 

Ja se ihana akateeminen vapaus! – Se tarkoittaa vastuuta omista opinnoista! 
Kokemukseni mukaan hankalimpia asioita tällä kemian kurssillakin ovat 
ajankäytön hallinta ja oman oppimistyylin muuttaminen yliopistotahtiin sopi
vaksi. – Mutta näihinkin löytyy apuja ja neuvoja sekä pienryhmäohjauksen että 
kaikkien ensimmäisen syksyn kurssien aikana.

Evääksi syksyn opintoihin tarvitset siis suuren pussillisen uteliasta ja avointa 
mieltä! Yliopistoon tuloa ei kannata jännittää. Täälläkään kysyvä ei tieltä eksy! 

Jos kaipaat lisäksi konkretiaa, pakkaa mukaasi muuttokuormaan myös ne lukio
aikaiset kemian kirjat.

Tapaamme siis syyskuussa! Leena Kaila 
lehtori - kemian laitos
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Biokemian makuun päästään myöhemmin syksyllä 
- vorteksointia Biomolecules -kurssilla
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FUKSIVUOTENI
erään fuksierän erään fuksin eräs tarina

Hei. Olen Mikko, 20 vuotta. Fuksivuottani on hankala kuvailla tai ylipäänsä kertoa siitä 
mitään lyhyehkösti. Jos on hetkittäin enemmän hajalla kuin koskaan, mutta viettää silti 
elämänsä parasta aikaa, miksi sitä kuuluu kutsua? Maailmanlopun reiveiksi vai? No 
okei, ehkä kuitenkin opiskeluksi.

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

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

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

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

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

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

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

 - Mikko Karpale



Teitä useita varmasti mietityttää, että

Miten pääsen yliopistolle
ensimmäisenä aamuna?

Autolla?

Jos tulet pohjoisesta tai etelästä Nelostietä (Pohjantie, E8/E75) pitkin, 
nouse ylös rampista nro 12, suuntaa oikealle kohti Linnanmaata, käänny 
liikenneympyrästä vasemmalle ja heti oikealle kohti yliopiston parkki
paikkoja. Etsiydy Jovelle ja sisään. Onnea, olet saapunut kohteeseen!

Jos tulet koillisesta Alakyläntietä (8156) pitkin, käänny oikealle Linnan
maantielle (847) Linnanmaan kylttien kohdalta, aja kunnes saavut liiken
neympyrään ja käänny siitä oikealle. Liikenneympyrän jälkeen käänny 
heti oikealle yliopiston parkkipaikoille ja etsiydy Jovesta sisään. Onnea, 
olet saapunut kohteeseen! 

Jos tulet etelästä Kemintietä (8156) pitkin, käänny vasemmalle Linnan
maantielle (847) Linnanmaan kylttien kohdalta, aja kunnes saavut liiken
neympyrään ja käänny siitä oikealle. Liikenneympyrän jälkeen käänny 
heti oikealle kohti yliopiston parkkipaikkoja ja etsiydy Jovesta sisään. 
Onnea, olet saapunut kohteeseen!

Bussilla? Esimerkiksi…

Keskustasta/Tuirasta kulkevat yliopistolle linjat 4, 5, 6, 7, 19 ja 22 
Oulunsalosta yliopistolle kulkee linja 19
Rajakylästä yliopistolle kulkee linja 3
Lisätietoja, aikatauluja ja muiden reittien tiedot Koskilinjojen internet
sivuilta

Linjaautosta kannattaa jäädä pois yliopiston pääpysäkillä, josta voi 
jatkaa Roven kautta sisään. Käänny oikealle ja kulje käytävää, kunnes 
näet vihreät naulakot vasemmalla puolellasi. Käänny naulakkojen suun
taan, ja jatka käytävän perälle.

Pyörällä/Kävellen?

Pyörätie keskustasta yliopistolle kulkee Tuirassa Merikoskenkadun 
kautta Alppilaan, ohi Niittyaron urheilukentän, alikulun jälkeen vasem
malle ja uudelleen risteyksestä vasemmalle, jonka jälkeen oikealle. 
Pyöräile Jovelle asti ja astu sisään.    

KJ



Yliopiston kartta
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07:30 Herätys. Unet katkesivat juuri kun vastaanotin  
 pystiä prinsessa Victorialta. Tympeää. Terveellinen ku
pillinen kahvia, aamutoimet, velosipedin selkään ja kohti 
yliopistoa.

09:00 Työmaalla. Pyyhin unen innoittamana pölyt hyllystä Nobelpaikalta. 
Kyllä se siitä. Kahvipaikka kutsuu.

09:15 Sähköpostien tarkistaminen. Viagra ja cialisvarastot vaativatkin täyden
nystä. Hei tina 15 from russia ;) on lähestynyt taas viestillä!

09:30 Viikon kokeiden suunnittelua. Parannetaanko tänään syöpä vai diabetes, 
ja mikä lienee työhypoteesi? Vilkaisu “hyvin ajantasalla pidettyyn työpäiväkir
jaan”, edellisen viikon kokeet ovat paenneet mielestä viikonlopun oluen
maisteluillan seurauksena. Jaa tämähän minun piti seuraavaksi tehdä!

10:00 Tulosten sumplintaa pomon kanssa. Westernit näyttävät hyviltä mutta 
monipuolisilta. Koe A ja koe B antavat keskenään ristiriitaisia tuloksia. Päätä 
raavituttaa siihen malliin että pomon alkava pälvikalju ei enää ihmetytä.

10:30 SDSPAGE geelit muhimaan päivän kokeita varten. Naapuriryhmän 
törkimys näemmä käy hakemassa valmiita geelejä labrareagenssivalmistajan 
kaapista eikä joudu tekemään omia. Senkin roisto. Ikeniä kiristää. Pitäiskö tässä 
hakea kahvia?

11:00 Urinestan ravitsemuslaitosta kohti. Tarjolla olisi lihakastike havailijai
sittain (ananaksella), lihakastike kreikkalaisittain (oliiveilla), lihakastike un
karilaisittain (paprikalla) ja monta muuta mielenkiintoista ravintomössövariaa
tiota. Herrasmies tuntee olevansa rahoissaan joten päätyy ökylinjaston pihviin.

12:00 Näytteet valmiiksi, geelit ajolaitteeseen. Jaha, Edellinen Käyttäjä on 
käyttänyt ajopuskuriliuoksen loppuun eikä ole jaksanut tehdä lisää. Viiden min
uutin rauhoittumishetki kylmähuoneessa. Hidasta laskemista sadasta alaspäin, 
kiroilua. 

Katsaus herrasmiesbiokemistin arkipäivään
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Fiiliksen Edellistä Käyttäjää kohtaan voi tiivistää Rytmihäiriön sanoin: “Muo
vipussi päähän ja ruumis suohon”. Hyvä rage, parempi mieli, ja uusi pönikkä 
ajopuskuria syntyykin lopulta hujauksessa. Näytteet geelille ja ajo päälle!

13:00 KAHVI LOPPU KAHVIPAIKALLA STOP HÄTÄTILANNE STOP 
EMAIL VÄLITTÖMÄSTI KOKO LAITOKSELLE AIHEESTA STOP

13:30 Soluviljely kutsuu. Puhdistautuminen ennen soluviljelyn aloittamista tuo 
mieleen Outbreakin ja muut biotrillerit. Naapurihuoneessa soluviljellään ilman 
labratakkia... kantsiikohan olla näin neuroottinen!? 

14:30 Solut herätelty nestetypestä, tarkistamaan SDSPAGE:n tulokset. Geeli 
näyttää... no... miten sen nyt kiltisti sanoisi. Olihan se ajopuskuri varmasti kun
nollista? Jospa laitan geelin talteen ja mietin asiaa tarkemmin huomenna!

15:00 Nopea ensi viikon opetusten suunnitteluhetki. Pääsee paimentamaan fuk
sipalleroita labrakurssilla :3

15:30 Ulkona paistaa aurinko, tuleepa mukava pyöräily kotiin! Työpäiväkirja
backlogin kanssa taistelua ennen seminaaria.

16:00 Tutkimusryhmän viikkoseminaari. On hyvä pysyä perillä siitä mitä muut 
ryhmässä puuhaavat. Nuokuttaa, onneksi on kahvia. Seminaarinpitäjä on tuonut 
vielä hyvät pullat tarjolle! Kukahan ensi viikolla pitää seminaarin, onneksi ei 
m... ai mun vuoro? Ilmeeni kun. Taidan ottaa toisen kupillisen.

17:00 Velosipedin selkään ja kotia kohti, kaatosateessa kelpaa.

Katsaus herrasmiesbiokemistin arkipäivään



Mitä biokemistit tekevät työelämässä? Kuten kaikki jossain vaihees
sa opintojaan ymmärtävät, luonnontieteilijän tutkinnolla ei työllistytä 
 samalla tavalla selkeästi yksiselitteiseen tehtävään kuten vaikkapa 
 putkimiehen tutkinnolla. 

Ensimmäinen asia, joka opiskelijan tulee hahmottaa, on vaihtoehto
jen lukumäärä. Ei ole vain yhtä tai kahta juttua jota filosofian maiste
rin  papereilla voi tehdä. FM takaa työnantajalle sen, että olet kykenevä 
 oppimaan mitä tahansa mitä tulevassa työssäsi saatetaan vaatia, osaat 
hankkia tietoa ja ennen kaikkea, että todella ymmärrät omaa alaasi ja sen 
erityispiirteitä. 

Tieto on tärkeintä, kun suunnittelet omaa uraasi. Yliopistossa ympärilläsi 
pyörii professoreja ja akatemia tutkijoita, jotka tuntuvat tietävän kaikesta 
kaiken ja ovat innostuneita kertomaan tutkimuksestaan. Voi alkaa tuntua 
siltä, ettei oikeastaan osaa mitään ja edessä siintää ainoastaan tutkijan ura 
apurahahakemuksineen. 

Kun pysähdyt miettimään asiaa, on täysin luonnollista, että opettajina ja 
ohjaajina yliopistoissa toimivat ne jotka tietävät eniten. Yliopistoissa ope
tellaan nimenomaan asian ymmärtämistä, jolle kaikki pohjaa. Tärkeää on 
hahmottaa, että yliopiston ulkopuolelle siirryttäessä tilanne on toisinpäin. 
Maisterina tiedät todennäköisesti enemmän omasta alastasi kuin moni 
muu ja löydät itsesi siitä asemasta, jossa proffat ja akatemiatutkijat ovat 
yliopistolla.

Tutkijan tehtävästä saat varmasti opintojesi aikana kuvan, mutta sen 
lisäksi biokemistit löytävät itsensä muun muassa seuraavien nimikkeiden 
alta; asiantuntija, laadunvalvontapäällikkö, opettaja, avainasiakaspäällik
kö, erityisasiantuntija, henkilöstöjohtaja, kehitysinsinööri, markkinointi
johtaja, tuotantokemisti, tarkastaja ja toimitusjohtaja. 

Mitä kannattaa opiskella, 
jotta työllistyn hyvin?
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Kuten huomaamme tehtäväkenttää ja tehtäviä löytyy monenlaisia. 
 Yhteiseksi piirteeksi voidaan sanoa, että tehtävissä sovelletaan oman 
alan osaamista. Haasteena on saada selvää siitä mitä eri tehtävät pitävät 
sisällään ja minkälaista osaamista niissä tarvitaan, jotta voisit suunnitella 
opintojasi tulevaa uraasi varten. Tähän kysymykseen voit etsiä vastausta 
excursioilta, kesätöistä, työelämätapahtumista, harjoittelusta, liitostasi, 
opiskelukavereilta ja tutuilta sekä tietenkin seuraamalla alan lehtiä. Voit 
kuitenkin olla varma, että tutkintosi jälkeen olet pätevä oppimaan minkä 
tahansa oman alan tehtäväsi ja toisin kuin putkimies voit vaihtaa uraasi 
tehtävästä toiseen ja tehdä monia erilaisia tehtäviä urasi aikana.

Vastavalmistuneille tekemiemme tutkimusten mukaan he ovat olleet 
tyytyväisiä yliopiston opintotarjontaan, mutta toivoivat, että olisivat 
ymmärtäneet ottaa opintojensa aikana enemmän kursseja tilastotieteestä, 
viestinnästä ja esiintymistaidoista, tietojenkäsittelystä, tietotekniikasta, 
lakiasioista ja laadun valvontaan liittyvistä asioista. Lisäksi osa harmit
teli, etteivät he olleet ymmärtäneet rakentaa suhteita yksityisen sektorin 
yrityksiin ja hankkineet tietoa yliopiston ulkopuolisista työmahdolli
suuksista opintojensa suunnittelun tueksi. Erityisesti viimeisintä harmit
telivat ne, joiden oli hankala erottua hyvin samanlaisella tutkinnollaan 
esimerkiksi muista biokemian tutkinnon suorittaneista.

Biokemiassa on mahdollisuuksia ja sinä, onnekas, olet juuri tarttunut 
 niihin. Tervetuloa luonnontieteilijöiden joukkoon.
 

-Markus Oja- 
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten Liiton Opiskelija-asiamies
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Vatsa vihoittelee

Meillä kaikilla vatsa muistuttaa silloin tällöin olemassaolostaan. Varsinkin 
 sinulla, joka juuri olet selvittänyt pääsykokeet ja saanut tietää aloittavasi vaati
vat, mutta mielenkiintoiset biokemian opintosi sykyllä. 

Stressi, kiire ja epämääräinen ruokavalio voivat aiheuttaa närästystä, umme
tusta, ripulia ja ilmavaivoja. Saatat huomata, että ennen tenttiä vatsassa alkaa 
möyriä ja vessassa joutuu käymään tuon tuosta. Voit myös huomata, että suuhun 
tulee välillä hapan maku, varsinkin kun tuli syötyä kolme hampurilaisateriaa 
juuri ennen nukkumaan menoa. Joskus taas tuntuu että vatsa on kuin ilmapallo, 
kun ei ole tullut käytyä vessassa viikkoon. Siinä vaiheessa, kun ilmat alkavat 
poistua vatsasta ympäristökin huomaa että jossain on ongelma.

Tilapäisiin vatsavaivoihin löytyy apu apteekista. Mikäli itselääkintä ei auta ja 
oireet pitkittyvät tai pahenevat kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

Närästys tuntuu yleensä poltteena rinnassa. Sitä esiintyy ajoittain lähes jokaisel
la ja voi aiheutua liiasta kahvinjuonnista, juhlimisesta tai pitkittyneestä sär
kylääkkeiden käytöstä. Myös vankat, rasvaiset ateriat voivat aiheuttaa poltetta. 
Oire saattaa tulla nukkumaan mennessä, jolloin korkeasta tyynystä voi olla apua 
samoin kuin raskaiden aterioiden välttämisestä pari tuntia ennen nukkumaan 
menoa. 

Lääkkeeksi sopivat happoja neutraloivat antasidit, joilla saadaan välitön apu 
lievässä oireilussa. Jos ruokatorven limakalvo on happohyökkäyksen seurauk
sesta mennyt huonoon kuntoon, ei antasidi enää auta ja silloin voi kokeilla 
valmisteita, jotka estävät hapon erityksen. Kun näitä käyttää säännöllisesti parin 
viikon ajan on yleensä limakalvo taas kunnossa. 

Jos parin viikon lääkekuuri ei auta, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen tarkem
pia tutkimuksia varten  saatat tarvita järeämpiä aseita. Reseptilääke on lisäksi 
kelakorvattava, mikä on tervetullut helpotus opiskelijan tiukkaan budjettiin. 
Lisäksi lääkäri arvioi, tarvitseeko tehdä lisätutkimuksia vatsan kunnon arvioi
miseksi.

Silloin tällöin mahatauti yllättää. Etelän maissa se johtuu joko siitä, että 
 bakeerikanta poikkeaa suomalaisesta tai siitä että hygieniassa on ongelmia. 
Käytä käsidesiä ahkerasti ja vältä kypsentämättömiä ruokia, vettä ja jäitä, joissa 
saattaa piillä pieni pippurinen pöpö. Tottumaton maha ylireagoi ja pari päivää 
saattaa mennä vesidieetin merkeissä.

Jos tauti iskee, niin oireita voi lievittää ripulijuomalla, jolla korvataan menetetyt 
nesteet, suolat ja sokerit. Nesteytyksestä tulee huolehtia, koska kuivuminen saa 
uhrin entistä huonompaan kuntoon. Ripuliin löytyy apteekista myös lääkkeitä, 
jotka rauhoittavat suolistoa. Hiilitabletteja ei kannata käyttää, koska ne imevät 
tehot myös lääkkeistä ja ruuasta. Käytä niitä siis vain silloin jos olet vahingossa 
syönyt kieloja tai sormustinkukkaa.
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Antibioottikuurin aiheuttamat suolistooireet eivät ole mahatautia, vaan kysy
myksessä on antibiootin epäsuotuisat vaikutukset suoliston normaaliflooraan. 
Oireet helpottuvat käyttämällä maitohappobakteerivalmisteita ja ottamalla anti
biootti aterian yhteydessä. 

Ummetustakin esiintyy aika ajoin lähes jokaisella. Suolisto toimii yksilöllis
esti, toisilla päivittäin ja toisilla joka kolmas päivä. Joku saattaa huomata, että 
reissussa ei maha toimi, samoin saattaa käydä jos puurtaa viikkotolkulla nenä 
kirjassa kiinni ja päivittäiset liikuntasuoritukset rajoittuvat kirjoituspöydän ja 
kahvinkeittimen väliin. 

Vatsan toiminta kaipaa siis kunnon liikuntaa, monipuolista, kuitupitoista ruokaa 
ja riittävästi nestettä. Mikäli et syö, ei vatsakaan voi toimia. Myös tietyt lääkkeet 
voivat aiheuttaa ummetusta, samoin eräät perussairaudet. Jopa kivuliaat perä
pukamat voivat tuoda mukanaan sen, että vessassa käyntiä lykätään. Seurauk
sena voi olla ummetus.

Tilapäiseen ummetukseen löytyy kuitupitoisen ravinnon lisäksi hyviä lääkkeitä 
ja apteekissa osataan kertoa sopivat vaihtoehdot. Vahvasti vaikuttavia tablet
tivalmisteita kannattaa välttää, koska niiden säännöllinen käyttö tekee suolis
ton laiskaksi ja oire vain pahenee. Sen sijaan laktuloosivalmisteita ja tiettyjä 
muita valmisteita voi käyttää päivittäinkin turvallisesti. Lääkkeen valinta on siis 
 yksilöllistä ja arvoidaan aina tapauskohtaisesti.

Hyvä tapa saada suolisto toimimaan on juoda lasillinen kylmää vettä aamulla 
tyhjään vastaan. Silloin gastrokolinen heijaste herättää suoliston uuteen arkeen 
suorittamaan velvoitteitaan. 

Milloin lääkäriin?
Nielemisvaikeudet, laihtuminen, toistuva oksentelu, tummat ulosteet ja ihon 
keltaisuus ovat oireita, jotka jo automaattisesti vievät jokaisen lääkäriin. Kun 
epämääräinen vastakipu jatkuu pitkään, vaikka se ei asettuisikaan alavatsan 
oikealle puolelle, kannattaa myös pitää mielessä umpilisäkkeen tulehduksen 
mahdollisuus.

Kun tilapäiset ripuli ja ummetusoireet eivät hoidosta huolimatta asetu muuta
massa päivässä tai närästys viikossa parissa tai kun olo itsehoidosta huolimatta 
heikkenee on myös aika hakeutua lääkärin puheille.

Terveisin,

   Christel Monni-Raasakka
      Apteekkari, Kastellin apteekki 



22

Kreatiini 
energiaa varastoiva aminohappo

Kreatiini eli 2(metyyliguanidiini)etikkahappo on luonnollisesti selkärankaisissa 
 esiintyvä eiproteinogeeninen aminohappo, jota tavataan erityisesti luurankolihas
kudoksessa. Kreatiinin molekyylikaava on C4H9N3O2 ja molekyylimassa 131,13 g mol1.
   Kreatiinissa on kolme (3) vetysidosdonoria sekä kolme (3) vetysidosakseptoria ja siinä 
on kolme (3) pyörivää sidosta.1 Kreatiinin rakennekaava on esitetty kuvassa 1.

Kreatiini ei ole välttämätön aminohappo – muut aminohapot toimivat lähtöaineena sen 
biosynteesissä. Amidinotransferaasi on entsyymi, joka kykenee liittämään arginiinista 
amidinoryhmän glysiinin aminoryhmään, muodostaen guanidinoasetaattia. Metioniini
sta valmistettava yleinen metyyliryhmädonori, Sadenosyylimetioniini (SAM), kyke
nee luovuttamaan metyyliryhmän, joka liitetään guanidinoasetaatin αaminoryhmään. 
Reaktion katalysoi metyylitransferaasi ja lopputuotteena muodostuu kreatiinia.2

Kreatiinin fysiologinen tehtävä on toimia energiapuskurina: kreatiinista muodoste
taan kreatiinifosfaattia siirtämällä guanidinoryhmään fosfaattiryhmä ATP:lta, jol
loin  vapautuu ADP. Fosfaattiryhmän kykenevät siirtämään kreatiinikinaasit, joita on 
olemassa useita eri isoentsyymejä niin sytosolissa kuin mitokondrioissa. Kreatiinifos
faattia voidaan käyttää ADP –tasojen noustessa, esim. fyysisessä rasituksessa, ATP:n 
syntetisoimiseen: fosfaattiryhmä siirretään kreatiinifosfaatilta ADP:lle, jolloin muodos
tuu ATP. Suurin osa elimistön kreatiinista löytyykin juuri luurankolihaksista, mutta sitä 
on pienissä määrin läsnä myös muualla elimistössä.2,3

Kreatiinifosfaatin muodostus ja kulutus on lokalisoitunut solun eri osiin – kreatiinin 
fosforylaatio tapahtuu pääasiassa oksidatiivisessa fosforylaatiossa (mitokondrioissa) 
ja glykolyysissä (sytosolissa). Defosforylaatio taas tapahtuu lähinnä sytosolissa, jossa 
ATP on pääenergialähde useille eri prosesseille. Kreatiinikinaaseilla ja niiden ekspres
siolla on merkitystä, sillä joidenkin kinaasien katalysoidessa kreatiini + ATP > krea
tiinifosfaatti + ADP –reaktion molempiin suuntiin, jotkut ovat erikoistuneet vain joko 
ATP:n muodostamiseen tai kuluttamiseen. Kreatiini/kreatiinifosfaatti –tasapainoa 
säätelee pääasiassa sytosolin ATP/ADP –suhde. Kreatiinin ja kreatiinifosfaatin kuljetus 
sytosolin ja mitokondrioiden välillä on aktiivisesti säädelty ja tätä ”sukkulasysteemiä” 
käytetään myös säätelymenetelmänä muissa aineenvaihduntaprosesseissa.3,4

Kreatiinia käytetään usein urheiluravintolisänä lihasten kreatiini ja kreatiinifosfaatti
varastojen kasvattamiseen ja siten kestävyyssuoritusten parantamiseen sekä haitallisen 
lihasrasituksen vähentämiseen. 
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Tämän lisäksi kreatiinilla ja kreatiinin metaboliaan liittyvillä proteiineilla on myös 
muita hyötyjä: aivojen kreatiinikinaasin (CKBB) alentunutta tasoa voidaan käyt
tää biologisena indikaattorina Huntingtonin taudille. Kreatiinin on todettu useissa eri 
 tutkimuksissa omaavan neuroprotektiivisia vaikutuksia, joihin lukeutuvat mm. eksi
totoksiineilta, kuten malonaatilta ja 3nitropropionihapolta, suojaavat vaikutukset. 
Myös useissa transgeenisissa hiirimalleissa (esim. ALS ja Parkinsonin tauti) havaittiin 
kreatiinilla olevan hiirten elinikää pidentäviä vaikutuksia.5,6

Kreatiinin lyhyt ja pitkäaikaisen käytön terveysvaikutuksia on kuitenkin tutkittu kohta
laisen vähän. Vasta hiljattaiset immunohistokemialliset tutkimukset kreatiinin vaiku
tuksesta in vivo transkriptiotasoihin ovat paljastaneet kreatiinin ja kreatiniinin (kreati
inifosfaatin hajoamistuote) omaavan immunosuppressiivisia ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat negatiivisesti immuunipuolustuksen aktivoitumiseen vähentämällä TLR 
(Tolllike  receptor) proteiinien ekspressiota makrofaageissa ja mahdollisesti myös 
muissa immuunipuolustussoluissa.7

Lähteet:
1 PubChem
2 Nelson D & Cox M. (2008) Lehninger: Principles of Biochemistry. 5. ed. New York, NY. s. 876 – 877.
3 Schlattner U, TokarskaSchlattner M & Wallimann T. (2006) Mitochondrial creatine kinase in human health and disease.  Biochimica et Bio

physica Acta 1762: 164– 180.
4 Walliman T, TokarskaSchlattner M & Schlattner U. (2011) The creatine kinase system and pleiotropic effects of creatine. Amino Acids 40: 

1271–1296
5 Kim J, Amante DJ, Moody DJ, Edgerly CK, Bordiuk OL, Smith K, Matson SA, Matson WR, Scherzer CR, Rosas HD, Hersch SM & Ferrante 

RJ (2010) Reduced creatine kinase as a central and peripheral biomarker in Huntington’s disease. Biochimica et Biophysica Acta 1802: 673–681.
6 Beal MF (2011) Neuroprotective effects of creatine. Amino Acids 40: 1305–1313.
7 Leland KM, McDonald TM & Drescher KM. (2011) Effect of creatine, creatinine, and creatine ethyl ester on TLR expression in macrophages. 

Int Immunopharmacol, doi:10.1016/j.intimp.2011.04.018

Kuva 1. Kreatiinin rakennekaava.
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“Haluan mukaan menoihin!”
Haluatko jo menoihin mukaan?
 Kiinnostaako muiden biokemistien seura?
   Onko motivaatio korkea biokemian suhteen?

Jos vastasit edes yhteen kohtaan “kyllä”, niin Oulun yliopiston bio
kemian opiskelijoiden ainejärjestön, Histonin, aktiivisin keskustelu
paikka on Histonin IRCkanava!

Tiedätkö mikä on IRC?

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

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

“Miten pääsen irkkiin?”

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

Selväpä se! Lataa yksi client ohjelma, esim. mIRC (www.mirc.com) 
Windowskäyttäjille tai Ircle (www.ircle.com) Mackäyttäjille. Asenna 
ohjelma. Ohjelman käyttöohjeita seuraamalla saa helpoiten säädettyä sen 
kuntoon, joka onkin yleensä käytön hankalin osuus. Periaatteessa riittää,
että kaksi perusjuttua on kunnossa: nimimerkki (eli “nick”) sekä yhteys 
IRCpalvelimeen. Nimimerkin on oltava uniikki, ainutlaatuinen, eikä se 
saa olla rajattoman pitkä tai sisältää skandinaavisia merkkejä.

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

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

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

“Löytyykö Histoni muualta internetistä?”

Kyllä! Histoni ry:llä on omat, uutuuttaan hohtavat viralliset nettisivut, 
jotka löytyvät osoitteesta www.histoni.fi.

Histonilla on myös yhteisöt mm. Facebookissa ja IRCgalleriassa.

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

Kaikille opetetaan muunmuassa miten Irssiä käytetään.
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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!

Fuksien syksyyn kuuluu myös opiskelijahaalareiden hankkiminen!
Tyhjät haalarit ovat varsin ikävät, joten merkkejä kannattaa hankkia hyvissä ajoin.

Histonin valikoimaan voitte tutustua alla:

Keltainen
Nurkka
UUtuudet SAATAVILLA PIAN!
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