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PJ:n porinat
Triple H -edition*

Pääkirjoitus
Kauan sitä on odotettu, ja vihdoin se on  
valmis! Joulusuppi, vuoden pääjulkaisu ja 
supin vuoden 2011 toimituksen viimeinen 
ponnistus. Takana on työntäyteinen syksy,  
johon on mahtunut niin rankkaa opiskelua 
kuin rankkaa juhlimistakin. 

Pääjulkaisuna joulusuppi on perinteisesti  
suurikokoisempi ja in TECHNICOLOR! Tästä 
numerosta löytyy niin raportteja syksyn eri  
tapahtumista kuin asiatekstiäkin, ja kenties 
tärkeimpänä fuksien esittelyt! Histonin tuor
eimpiin jäseniin pääsee tutustumaan (jos sitä 
ei ole vielä kerennyt tekemään syksyn lukui
sissa tapahtumissa) sivulta 10 eteenpäin. 

Mieli on osittain haikea, sillä toimitus on  
ollut kerrassaan erinomainen ja henki hyvä 
 kiitokset on annettava erityisesti Arne  
Raasakalle, joka on ollut liki välttämätön  
Suppien saamisessa julkaisukuntoon. Mieli on 
tosin matalana vain hetken aikaa, sillä media
vastaavan pesti jatkuu heti ensi vuoden hal
lituksessa. Horisontissa siintääkin jo Superna
tantin seuraava numero ja uudet haasteet.

Mediavastaavan pestiin vaadittavat taidot ovat 
vuoden mittaan karttuneet, joten seuraavalla 
kaudella on myös enemmän pelivaraa tehdä 
uudistuksia. Mielessä onkin monta ideaa,  
tosin se jää nähtäväksi, kuinka moni niistä jää 
ajatuksen tasolle. Vuosi hallituksessa on ollut 
ikimuistoinen, ja odotankin seuraavaa kautta 
innolla  koen, että Histonit pitävät yhtä ja 
meillä on aina hyvä, positiivinen meno päällä. 
Tästä on hyvä jatkaa vuoden 2012 keväällä. 

Toivotan miellyttäviä lukuhetkiä!

Benjamin Michelin, mediavastaava
mediavastaava@histoni.fi
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Syyslukukausi 2011 on kohta ohi ja sen kanssa 
myös vanha hallitus luovuttaa valtikkansa uudelle 
sukupolvelle. Nyt voimme viettää hetken kat
sellen mennyttä hallitusvuotta ja jälkiviisauden 
kirkastamilla silmillä nähdä kuinka olemme kas
vaneet ihmisinä ja... ei helvetti, otetaas uusiksi...

Noin kahdessatoista kuukaudessa Histonin halli
tus on toiminut esimerkillisellä päättäväisyydellä 
ja ajanut killan asioita sisukkuudella, joka saisi 
talvisodan rintamaveteraanit miltei kyyneliin.

On ollut lautapeli ja leffailtamia, sitsejä, teem
abileitä, laskiaissaunomista, euroviisuiltaa ja 
sairaan hienot vuosijuhlat, joiden järjestämises
tä kuuluu iso kiitos vuosijuhlatiimille. Olemme 
pitäneet oman päämme kiltakompleksin asioissa, 
vaikka  joskus tämä on tarkoittanut äänen korot
tamista ja paheksunnan keräämistä. 

Histoni on myös alkanut kehittämään korkeakult
tuuripuoltaan pimeästä EteläAmerikasta ope
tellun saatananpalvonnan avulla. Puhun tietenkin 
killan laitehankinnosta, eli olemme päivittäneet 
kaiken kiltahuoneelta löytyvän elektroniikan, mi
kroaaltouunia lukuunottamtta. Ehkä vaihdamme 
senkin kohta, koska nykyinen on saastunut osit
tain liuenneesta liivatejauheesta (älkää kysykö 
enempää). Biokemian laitokselta saimme uuden 
tietokoneen 40vuotisjahjaksi. Siihen oli luonnol
lista hommata uusi, isompi ja prameampi näyttö. 
Niemitalon veljeksistä nuorempi hommasi uudet 
kaiuttimet äänentoistotarkoituksiin ja vanhempi 

puolestaan sai liitutaulun ripustettua kattoon/
seinään. Eikä siinä vielä kaikki, viimeisimpänä 
vaan ei vähäisimpänä hilavitkuttimena halli
tus hommasi lasertulostinskanneriCOMBON 
(24hits, 19000 damage!!!), jolla voi skannailla 
vanhoja tenttejä ja tulostaa pöytäkirjoja. 

Vielä hallitus ei kuitenkaan pääse huokaisemaan 
helpotuksesta, sillä edessä on vihoviimeinen tu
likoe ennen loppua: pikkujoulut. Kyseinen tap
ahtuma on yksi suurimmista operaatioista, jonka 
jokainen aikaisempi hallitus on pääsyt vuorol
laan kokemaan. Niin monta yksityiskohtaa, jotka 
voivat mennä pieleen. Niin paljon valmistelua, 
että siihen käytettävä tuntimäärä vastaa kaikkien 
StarWarselokuvien katsomista putkeen kahteen 
kertaan ja takaperin (mukaan lukien se kauhea 
jouluspesiaaliversio). Jos tämä juhla menee 
pieleen, niin hallituksen kaikki vuoden aikaiset 
suoritukset tullaan mitätöimään, heidät tullan 
häpäisemään sanoinkuvaamattomilla tavoilla ja 
myydään kaleeriorjiksi abiristeilylaivalle. Tämän 
kohtalon välttämiseksi tullaan tekemään kaikki 
mahdollinen ja mahdoton maan, taivaan ja 5. as
teen aikaavaruusulottuvuuden välillä. Kun tämä 
Supernatantti pääsee painosta, niin kohtalomme 
on jo kiveen kirjoitettu. 

(V)(ಠ,,,ಠ)(V)
Heikki Hartikka, 
lintu, lentokone, puheenjohtaja.

PJ:n porinat
Triple H -edition*

*eli Heikin Herska Houreet
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Tamperelaiset laulamassa  
Ee Dee Tee Aa! 

Tytöt katsomassa stand up:ia!

Karaoke xD

Luonnontieteilijöiden 
Jouluristeily 2011 

– otteita risteilyohjus Anonyymin Alko-
holistin lokikirjasta

1.12.2011 – Day 1.

Klo 7.00 Linnanmaa, OLuTin 
bussi nro 1. Nimenhuuto. ”AnAl” 
kolmen hengen haaremineen huu
dettu läsnä olevaksi. Ikävä kyllä 
vielä ei kehtaa korkata pulloa, sillä 
seurueen Navigaattori Turboohjus 
syö matkapahoinvointilääkkeitä. 
Hieman myötätuntoa. 

Klo 8.00 Bussissa, jossain Pulk
kilan lähettyvillä kai. ExcuDVD 
pyörii: Frederik – LadyBoy. No 
comment.

Klo 10.25 Yksi tupakkatauko 
takana ja ExcuDVD:ltä nähty 
mm. Eric Speed Maniac ja Epic 
Saxguy. Tyttäret ovat enemmän tai 
vähemmän unessa, mutta päätähti 
yllättävän hereillä. Vasta yksi si
ideri takana ja seuran horrostaessa 
viihdytän itseäni keksimällä kysy
myssarjan, jota esittää risteilyllä 
uusille tuttavuuksille. [Kysymys
ten ollessa erittäin p*skoja, ovat ne 
sensuroitu tästä.] Omista vastauk
sista sen verran, että risteilyneit
syys menee ja terveiset itselleni: 
aina uuteen nousuun!

Klo 10.50 Ekat hörpyt Kaato
ryypystä ja lisää juomia korkattu. 
Matkaa vielä n. 9 h Turkuun jäljel
lä. Jännä pystyssä odotetaan mil

loin alkaa esittelykierros, karaoke 
ja vessatauko. Päässä soi Amazing 
Horse… I love my girlz <3

Klo 12.XX Esittelykierros: nimi, 
opiskeluala, huono vitsi. Ihana en
simmäinen Perämieheni Punainen 
kala kertoi hyvän huonon vitsin: 
”Miten blondi hukuttaa kalan? …
wait, eiku tappaa!?” *:D* Aika pal
jon oli Michael Jackson, raiskaaja 
ja blondi vitsejä. Tampere alkaa 
uhkaavasti lähestyä, joten vielä 
yksi poiminta vitseistä: ”Miksi 
Darth Vader meni optikolle? – hän 
ei nähnyt Lukea!”

Klo 13.21 Tampereelle ~50 km. 
Humala nousussa. Ihmisten haala
reita terrorisoitu tussilla <3

Klo 16.33 Matkaa jatketaan 7 min
uutin päästä. Kauhea huoli, kun 
viinaa on vielä niin paljon jäljellä. 

Klo 21.21 Laiva! Turku jäi taa. 
AnAlina olin hyttimme liukkain 
liikkeistäni ja ensimmäisenä val
mis. Np: Party Rock Anthem.

Klo 22 Odotan, että tytöt laittau
tuvat. Sillä välin olen hytissä 2206 
atlaslaisten ja sigmalaisten miesten 
kanssa – mikä minua vaivaa?!

30.11.2011 klo 17 – Prologi

Lähtöön 14 h. Aivot miettii kuumeisesti mitä kaikkea täytyy muistaa ot-
taa mukaan risteilylle. Kauppareissu Kapteeni Ollivanderin johdolla vei 
risteilyohjuksen *yllätys yllätys* Alkoon, josta mukaan tarttui Kaato-
ryyppy! Tämän jo nimeltään eeppisen pullon kyljessä oli teksti: ”Jahti 
alkaa, torvet soivat. (Histonin) Punaisiin vaatteisiin sonnustautuneet 
metsästäjät lähestyvät saalista. Hirvi kaatuu. Jahdin päätyttyä maistuu 
Kaatoryyppy.” Kyllä. Ennusmerkit huomiselle risteilylle ovat lupaavat 
ja nesteytyksen lisäksi on huolehdittu allekirjoittaneen hoteimmat pöksyt 
messiin. Myös ruokahuoltoa on tällä kertaa ajateltu ja iso käsilaukul-
linen eväitä pakattu. Ainut mikä enää voi pettää, on ehkäisy. 
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Klo 15.30? Rickrollaamassa ka
raokessa Kapteeni Ollivanderin 
kanssa! … ei mennyt niin kuin 
Strömsössä. Onneksi Le Capitan 
lupasi viskipaukun.

Klo 16.15 Istun uskollisen en
simmäisen Perämieheni Punaisen 
kalan kanssa kahdeksannella kan
nella katsellen merta. Yhtäkkiä 
Bad King alkaa soittaa Amazing 
Horsea!!! Missä on TIMI?!

Klo 18.45 Kohta ollaan Turkuses.

Klo 20 Bussi lähtee kohti Oulua. 
Reissu oli legen… wait for it… 
DARY! LEGENDARY! True sto
ry.

Kotimatka bussissa sujui rauhal
lisesti karaoken laulamista (lue 
huutamista) kuunnellen ja vielä 
uusia tuttavuuksia tehden, joiden 
terveisiä onkin lokikirja täynnä. 
Linnanmaalle saavuttiin 3.12.2011 
n. 6.30.

Over and out Anal <3

2.12.2011 – Day 2. 

Klo 00.00 WC. Lähdin kesken Lei
kolan keikan, koska sketsit olivat 
viime toukokuulta. Humaluusaste 
suhteellisen korkealla, toivottavas
ti jaksan bilettää… Kyllä huomaa, 
että ollaan laivassa.

[Välissä random häröilyä, jolloin 
ei ehtinyt syviä mietteitä tallentaa]

Klo ~1.30 Ujostutti!!! (Tanssilat
tian poeka!)
kirjoittajan kommentti: vähänkö 
v*tutti myöhemmin, että lähdin 
tyttöjen perään, enkä jäänyt tuon
ne.

Klo XX Koko haaremi PJ:n hyt
issä. Nice!

Klo XY Tanssilattia raidattu ja lai
van jokainen kansi kierretty pariin 
kertaan. Risteilyohjuksen seurana 
tällä kertaa Pursimies Ninja! So
cial Butterflies tutustuvat muihin 
LuTKiin. Kuulin myös huhua, että 
hytissä 5418 olisi bileet.

Klo 4.45 Alemmas ei voi va
jota. Kannella kaksi (jossa kai
kki Chytit sijaitsevat) istutaan 
tampesterilaisten kanssa, joista 
yksi ei viime vuonna ollut selvin

nyt laivaan asti! ja pohditaan nuk
kumaan menoa. Ilmeisesti jätkät 
ovat bioteknikoita, sillä laulavat 
EDTA:sta Y.M.C.A:n tahtiin. *:D* 
kirjoittajan kommentti: terveisiä 
risteilyohjukselle yhdeltä tampere
laiselta: ”Ota suihin!” –ei kiitos.

Klo 5.38 Valvotun vuorokauden 
jälkeen tarvitsee raavas nainenkin 
unta. 

Klo 11 Hän, joka viimeisenä meni 
nukkumaan, heräsi ensimmäisenä 
tunti sitten! Muiden vielä lait
tautuessa, lähdin yksin pyhiinvael
lusmatkalle tax freehen. ”Let the 
drinking begin!”

Klo 12 Toinen mutka tax freessä 
tehty, seurana Hyttiemäntä Ebun. 
Koko seurue löysi itsensä LaLin 
pisteeltä katsomasta kinecXBOX
ingia. 

Klo 15 Risteilyohjus harhaantui 
kemistien seuraan ja kävi suun
nistamassa kaksi fyysistä suoriu
tumiskykyä vaativaa rastia niiden 
kanssa. Haaremi kadoksissa ja it
sekin täysin pihalla.



8

Kuopijossa järjestettävä bioti
eteen opetus on viime aekoena 
kokena kovia: ensinnäkkii Kuopijon 
Yliopisto lakkaatettiin, tilalle laetettiin Itä
Suomen Yliopisto (University of Eastern Fin
land, UEF). Tämän mukana ei tulluna paljoo 
hyvvee aenakaan opiskelijoille, joten hyvin 
noppeesti ilimoille piäs yleinen vihalause 
”koska uef…”. Puolitoista vuotta tämän jälä
keen Biotieteiden koulutusohjelma koki kas
vojenkohotuksen, kun se päevitettiin Tervey
den biotieteiden (TerBio) koolutusohjelmaan, 
jolloin tiedekuntakin vaihtui Luonnontieteit
ten ja Metsätieteitten tiedekunnasta Terveys
tieteiden tiedekuntaan.

Kuinka tämä kaekki on vaikuttana tavallisen 
opiskelijan opiskeluihin? Kun UEF:iin ru
ettiin, tiivistettiin jo sillonnii kursseja ja hal
lintokulujen pienentämiseksi erräetä laetoksia 
siirrettiin Kuopijosta Joensuuhun. Tässä vae
heessa opiskelijoille herrat sano, että samat 
kurssit taataan opiskelujen loppuun saakka. 
Toisin kumminni kävi, tällä hetkellä varsinkin 
soveltavvaa elläintiedettä opiskelevat joutu
vat tunkemaan lukarinsa täyteen labrakursse
ja, joita järjestettään mahollisesti viimestä 
kertoo. Luentokurssien kohdalla tilanne on 
parempi, sillä kursseja voi vielä tenttiä ja uudet 
TerBiokurssit vastoovat hyvin pitkälti van
hoja. ItäSuomen Yliopiston muutokset toevat 
mukanaan myös erittäin mukavat ”intrastruk

tuuriset” muutokset. Näistä ei 
sen enempää, sillä on vaekeata 

vihata jottain, jos ee tiiä paremmasta 
(R.I.P Kampusnet). Tällaisten suurten muu

tosten aekana vaaditaan sekä opiskelijoilta, 
että henkilökunnalta joustavuutta, jotta asiat 
lutviutus luikkaammin. Onneksi henkilökunta 
ymmärtää opiskelijoiden paineet, sekä huole
naiheet Kuopijossa, sillä heidän puoleen voi 
kiäntyä tilanteessa kuin tilanteessa.

On tiällä kuitennii paljon enemmän hyvvee 
kuin huonoa. Kultina oleminen on ihan su
uremmoesta! Rellestellään yhdessä läpi vuo
den eri tapahtumissa (omissa ja muittenkin) 
ja muata röllötellään Kultihuoneella rapu
lapäivinä. Tulleehan sitä ehkä joskus muuten
nii röhnöteltyä siellä (keskiarvo 30min/vrk, 
aktiivisimmat 4h/vrk), sillä savolaeseen pe
rusluonteeseenhan kuuluu piämiärätön olei
lu ja Tsehovilainen elämäntuska. Huoneella 
kuulee tuoreimmat juorut akateemisesta ma
ailmasta ja on ajan tasalla Weebl’s Stuff:in 
ja yleisesti Youtube:n hienoesta julukaisuista 
(täytyyhän tutkijan olla perillä asioista). Olo
koon krapula tai ei niin kopista aena kuuluu 
naaruu ja sumppikoje keittää kofeiinipitoista 
litkua (riippuen keittäjästä uskaltaako sitä 
sanoa kahviksi), joka pitää sinut herreillä 
seuraavan luennon ajan. Huone sijaitsee sopiv
asti labrakäytävän piässä ja kyseisessä labras
sa on aika monet labrakurssit, joten piäsöö 

Elämää Kultina Kuopijossa
Itä-Suomen Yliopiston Kuopion Kampuksen Biotieteiden Opiskelijat Kulti ry:n kuulumisia



9

huoneelle aena välillä vähän nolloomaan, jos  
alakaa ottoo piähän kun ei vaan vi#%u on
nistu! Fuksit aen välil’ ujostelevat huonetta, 
koska siellä on pelottavia vanhoja pieruja 
(varsinkin jos he ovat nurree puolj piällä 
päe!), mutta lopulta hekin uskaltautuvat siellä 
käymään ja oppivat pitteemään perinteisestä 
akateemisesta röhnöttelystä. 

Mitä tapahtumia Kultilla on? Tänä lukuvu
onna on jo olluna tutustumisilta, kastajaeset, 
fuksiristeily, kostajaeset ja yksi yritysesit
telyiltama. Mitee näistä nyt sanoes, haaskaa 
on, polokka soi ja meno on raelakkaa! Aini
in, Kultin legendaarista viiniä (pahan maun 
ja hirveän krapulan takia) on tokkiisa aena 
tarjolla! Joka vuos jotkut onnettomat fuksit 
kokkeevat kovia viinin ansioista. Hauskoja 
kertomuksia löytyy, mutta eiköhän kyseiset 
henkilöt ole kuulleet ihan tarpeeksi pallautet
ta jo tapahtuneista. Ei pohdita männeitä vaan 
ajatukset kohti tulevaesuutta! Tulevaesuus 
tosiaan tuo tullessaan kolomen päevän ex
cursion Helsinkiin (14.16.11), jossa vierail
laan virmoissa ja vietettään laatuaekaa Inku

biolaisten kanssa. Lisäksi tietysti on tulossa 
Kultin sitsimuotoeset mustat pikkujoulut ja 
tämän jäläkeen lähdetään melekeen suoraan 
Luonnonvalintaristeilylle. Maksa kiittää, hai
ma kuittaa!  

Tiällä Kuopijon kampuksella on meleko hyvä 
olla. Meillä on suhteellisen pieni ainejärjestö, 
mutta haitanneeko tuo koska ollaan sitännii ti
iviimpi porukka. Aina joku auttaa, tai ainannii 
yrittää, jos on ongelmia opiskeluun liittyvissä 
juttuloessa. Vertaistuki on ihan mahtavaa, tai 
sitten vastaukseksi suapi vuan savolaesta vin
noilua… ☺.

Alla: Kulti-huone
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pHukseja vuosimallia 2011

Parahin tervehdys!
Olen Johanna Puutio, 19kesäinen, vuoden 
2011 pääsykoejärjestelyiden koeeläinfuk
si täältä ihmeellisestä Oulusta! Olen ollut 
4. luokasta lähtien kuvisluokalla ja harras
tanut 5vuotiaasta asti nykytanssia. Pääsin 
sisään Oulun biokemiaan ja Helsingin mole
kyylibiotieteisiin, mutta päätin tulla ilahdutta
maan teitä kohtalotovereitani tänne kotoisaan  
Ouluun! 
 Biokemia oli minulle selvä valinta, sillä 
lukioaikana turhauduin lemipiaineisiini biolo
giaan ja kemiaan: Kemiasta puuttui konteksti 
ja biologia oli liian epätarkkaa. Olisi kai sitä 
voinut johonkin kuvisjuttuunkin hakea, mut
ta haaveena tieteen tekeminen oli kuitenkin 
tärkeämpi (ja awesomempi). Lisäksi harras
tan sarjakuvia (myös niiden värkkäämistä), 
vapaamuotoista pianon pimputtamista, pi
irtämistä ja randomia pelaamista. 
 Minut saa myös innostumaan kaiken
karvaisista graafisista suunnitteluhommista: 
olen tehnyt huumoripaitoja sekä esitysjuliste
ita tanssiryhmälleni ja tulipa tuossa suunnitel
tua lukiolleni abihupparikin! Lisäksi tykkään 
lukemisesta, tiededokumenteista, tyhmistä 
nörttivitseistä, laulamisesta, uuden oppimis
esta, poneista, science fictionista, ja tottakai 
hauskan pitämisestä.

Ville Mäntylä (Dillenäkin tunnetaan) tässä 
terve! Biokemian fuksi, 20vuotias ja synty
peräinen porilainen. En ole ikinä käynyt Ou
lua pohjoisempana enkä Kyprosta etelämpänä. 
Silti olen nähnyt elämäni aikana jääkarhuja ja 
pingviineitä sekä muita kotieläimiä. 
 Pidän musiikista, kitaran soittamis
esta, koirista ja elokuvista. Lähdin lukemaan 
biokemiaa, koska siinä yhdistyy bio ja ke
mia.  Yliopistossa opiskelu on jo pitkään ollut 
haaveenani ja innoittajana minulle tähen on 
ollut yli kymmenen vuotta vanhempi veljeni. 
 Biokemia ei ole aina ollut se ykkös
vaihtoehto, mutta luonnontieteet kylläkin. 
 Tulevaisuudessa haluan käydä monissa eri 
paikoissa sekä hankkia koiran ja ihanan ko
din.
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Terve. Olen Mikko Hynönen, syntyperäisin 
helsingistä mutta muuttanut noin viisivuotiaa
na Ouluun ja asunut täällä siitä lähtien. Ala ja 
yläasteen kävin samassa rakennuksessa eli ra
jakylän ylä ja alaasteella ja lukio tuli käytyä 
samassa paikassa myös. Nimi tosin vaihtui 
Pateniemen Lukioon. Tulin suoraan yliopis
toon lukiosta, sillä rannevamma esti men
emästä armeijjaan. Tällä hetkellä toivun juuri 
ranneleikkauksesta. 
 Hain biokemiaan koska koko lukion 
ajan olin kiinnostunut kemiasta ja biologiasta 
ja olin nähnyt muutaman dokumentti ohjel
man jossa käytiin läpi biokemian asioita jo
ten biokemiaan haku tuntui sopivalta. Tähän 
asti olen viihtynyt yliopistolla ja killan hen
kilöt on suurimmalta osin tullu tutuiksi. Olen 
yleensä mielestäni urheilullinen ja varsin 
pirteä ja iloinen ja pyrin viihdyttämään ja/tai 
piristämään muita. 
 Vapaaajalla oleskelen joko tietoko
neella pelaamassa pelejä esim, StarCraft 
2(Tällä hetkellä histoni killan ehkä paras 
StarCraft pelaaja, Timattiliigassa), Battlefield 
3 ja Left 4 Dead 2 tai vaan chattailemässä ka
vereitten kans. Kun säät suo niin tulee käytyä 
lenkillä tai urheilemassa muussa muodossa.

 gg no re

Hei! Olen Oona Kivelä ja tulen Seinäjoen (se 
on se paikka, missä on Provinssirock) Nur
mosta. Kirjoitin viime keväänä ylioppilaaksi 
Nurmon matemaattisluonnontieteellisestä 
erikoislukiosta (menin sinne ainoastaan siksi, 
että saan kehua sillä), ja ylioppilaaksi kirjoitin 
vaihtelevalla menestyksellä. 
 Olen seurustellut pian neljä vuotta. 
Luulisin, että mua tullaan näkemään monissa 
Histonin ja OLuTin tapahtumissa, koska mulla 
ei ole täällä Oulussa muuta sosiaalista elämää. 
Kotona Lapuan rajalla mua kuitenkin odottaa 
Erkki. Erkki on ihan kiva, mutta vähän lihava 
ja hönö kissaksi. 
 Vapaaaikana katson tv:tä, luen (ja 
mulle voi vapaasti antaa kirjavinkkejä), juh
lin, ja joskus urheilenkin. Ja haaveenani on, 
että osaisin korjata autoja, ja että omistaisin 
moottoripyörän.
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aikkien suureksi helpotukseksi kaikki urheat noviisimme selviytyivät takaisin kiltati
loihin tuoden mukanaan suuren läjän kultaakin kalliimpia muistoja.  Huhupuheiden 
mukaan sankarimme kohtasivat matkoillaan niin akrobatiaa, hoksottimia, vikkelyyttä, 

improvisaatiotaitoja kuin tarkkaa makuaistiakin vaativia esteitä, jotka he kuitenkin selvittivät 
leikiten, ovathan he sentään tulevia biokemistejä. 
 Takaisin palattuja fuksejamme juhlistettiin hurjin menoin ja uljain kolmikko heidän 
joukostaan palkittiin ikiaikaisella orgaanisella liuottimella, jota myös etanoliksi kutsutaan. 
Myöhemmin myös vaaroja rohkeimmin uhmanneet yksilöt palkittiin. Juhlamenojen aikana 
fuksit kävivät kilpasille keskenään sanojen säilän ja hengen voimien avulla. Vanhemmat killan 
henkilöt seurasivat kilpaa herkeämättä, arvioiden jokaisen suoritusta omilla puolueellisilla 
kriteereillään. Lopulta jokainen vanhempi killan edustaja muodosti mielipiteensä tämän ai
neettoman kilvan voittajasta, antaen äänensä parhaalle vastakkaisen sukupuolen fuksiedusta
jalle. Kolme nuorta kiltalaista nousi ylitse muiden ja heidät kruunattiin virallisesti Miss ja Mr.  
Histoneiksi vuodelle 2011. He saavat nyt paljastaa henkilöllisyytensä.

HISTONIN
KUNINKAALLISET 
2011

Eräänä syksyisenä syyskuun perjantaina kaikki biokemian fuksit oli hou
kuteltu kiltatiloihimme yliopiston huoltorakennussiipeen. Tarkoituksenamme 
oli lähettää fuksit pieninä joukkoina kohti julmaa ja ankean sateista ulkoma
ailmaa etsimään muita kadonneita biokemistisieluja ja selvittämään eteensä 
tulevia esteitä.
Krista Juurikka

K
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Rastivahteja lahjomassa 
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Terve vaan kaikille! Meikä on Alexander Pietilä, haukutaan tosiaan Alluksi tai Aleksiksi.
Ircissä tunnetaan myös Myro:na. Elikkäs oon 22v jätkä ja koko pienen ikäni asunu täällä Oulussa.
Harrastuksiiniha kuuluu aktiivinen pcpelaaminen, ircissä idlaaminen sekä erinäisten urheilulajien harras
tus mm. salilla käyntiä, trikkausta ja Taekwondoa. Kävin ton IBlukion eli ts. lukio enkuksi ja Biokemialle 
päädyin sattumalta, paljo tuttuja opiskellu täällä nii pakko olla hyvä paikka! 3 vuotta ehti siitä lukiostaki 
vierähtää ennenkuin eksyin lipastolle, ja tosin puoli vuotta siitä eleltiinki Barcelonan lämmössä Epsanjassa.  
Suositellaan talven pakoilijoille, joilla tekee mieli vaihtelua pohjoisen kylmyyteen!

Mites sit lopulta päädyin Biokemiaan? No onha sitä pari kertaa haettu lääkikseen ja tokallaha kerral oli Bio
kemian koe samaan aikaan nii miksikäs ei elämän kemiaa? Tosiaan haaveammattihan ollu pienestä pitäen 
lääkäri tai kirurgi varsinki ku tuli tehoosastoa seurattua intensiivisesti. Ne jotka ei tiiä sarjaa, suosittelen 
lämpimästi.  Mukavastihan tää biokemian opiskelu on sit lähtenyt käyntiin. Meillä on hyvä yhteishenki, 
mukava kilta sekä paljo värikkäitä (nm. Halloween) sekä vähemmän värikkäitä tapahtumia. Mukavaa lop
puvuotta!

Terveisin. SE haalarivastaava
Ps. Myös Mr. Histoni!

Alexander Pietilä
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Moimoi, olen Akke, Kuusamosta. Siis se 190senttinen, 110kiloinen approtohtori, joka tykkää run
oudesta ja jonka kaapissa Mr. Histonin kamppeet (tai mitä niistä on jäljellä) ovat. Eli se ihan muuten 
mukava mulkku.

Eksyin biokemiaan käytännön puolelta, hoitsuopistosta. Ala oli mielenkiintoinen ja ennen kaikkea lu
onnetta kasvattava, mutta uteliaisuus akateemista maailmaa kohtaan vei voiton. Jonain päivänä olisi 
unelmana palata viisaampana sairaalaoloihin vaikkapa sairaalakemistiksi ja viedä joltain kemistiltä 
työpaikka alta!

Harrastuksia on ollut monta eli mielipiteitäkin melkein kaikesta löytyy, mutta nykyisin vapaaajalla 
minut voi löytää Värtön kuntosalin ilmaisvuoroilta ja lumisilla lomilla Rukalta.

Pari sanaa kuitenkin vuodattaisin meistä kauneista urheista, arjalaisista, joita myös histonilaisiksi 
kutsutaan. Jonain  sateisena päivänä saattatte erehdyksissänne turtua toisiinne, mutta näin fuksi
na näkee sellaisia asioita mitä muut eivät näe (päivänvalon lisäksi). Kiltahuoneilla tapaa hauskaa 
ja neuvokasta porukkaa, sekä bileet niin mahtavia, että kuokkavieraita tunkuaa. Asiaa ei pahenna  
aktiivinen ja oikeasti toimiva hallitus. Näiden rinnallakaan ei toki fuksienkaan tarvitse hävetä!

Akke Törmänen  
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Royal greetings! Olen Katariina Mamia, a.k.a. Miss Histoni 2011, tut
tavallisemmin Kata. Suuntasin kevään 2011 ylioppilaana Ouluun Iitistä, 
joka sijaitsee Kouvolan ja Lahden välissä. Alunperin olen
kotoisin Kemijärveltä, jossa olen syntynyt ja terrorisoinutjärjestelmäl
lisesti naapureita viisi ensimmäistä elinvuottani.

Dieselhuuruissani sanomalehticoutureen (mitä loistavin Terminator
asu) kääriytyneenä sain siis päähäni Miss Histonin kruunun, jonka lähes
tulkoon autenttiset timantit ovat tämän tytön ultimate bff.
Ja jos ne päätyvät epätoivon hetkenä panttilainaamoon, lämmittää toki 
ajatus kahdesta Mister Histonista.

Musiikkimakuni on laaja ja mauton. Mainittakoon, että jos rahaa löy
tyy, saattaa minut löytää Synapseista tai Graveyard Partyista sätkimästä. 
Olen myös soittanut 8vuotiaasta saakka viulua ja pidän kovasti barokki
musiikista. Soittopeli on kuitenkin toistaiseksi 550 km päässä, ja ajatte
linkin suuntautua tulevaisuudessa suunsoittoon tai vatsastapuhumiseen.

Olen melko suorapuheinen, eikä jutuistani saa aina, tai no oikeastaan 
koskaan mitään tolkkua. Rakastan väittelyitä, tajunnanvirtakeskuste
lua ja sanojen kaksoismerkityksiä eli samanhenkiset  ihmiset tulkaa 
häröilemään kanssani!

Biokemian ohella olen kiinnostunut yhteiskunnan ilmiöistä, amino
hapoista ja erityisesti Teistä histonilaisista! Mitä todennäköisimmin 
tämän luomakunnan kruunun löytää yliopiston käytäviltä harhailemasta, 
mutta jalo tavoitteeni on myös osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen 
kiltatiloilla. Siellä nähdään!

Katariina Mamia
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opiskelijoiden keskuudessa ja vastavalmistuneiden 
osalta vaikuttamassa näkemykseen jatkoopinnoista 
ainoana vaihtoehtona työttömyydelle.
 
Miksi näin?
Yliopistojen korostuminen opiskelijoiden työnan
tajina herättää kysymyksen syistä. Taloustilanne on 
jo pitkään ollut huono, joka osaltaan aina vaikuttaa 
valtion, kuntien ja yksityisten työnantajien kesätyön
tekijöiden palkkaamiseen. Yliopistot ovat tuttuina ja 
turvallisina helppoja vaihtoehtoja kesätöiden hakuun. 
Valtion tuottavuusohjelman ei enää pitäisi vaikuttaa 
asiaan, koska kesätyöntekijät poistettiin tuottavuuso
hjelman piiristä viime vaalikaudella. 

Jääkö opinnoista sitten todella kuva, jonka mukaan 
valmistumisen jälkeen työ on laboratoriotyön kal
taista eikä seurauksena alan töitä osata hakea valm
istumisen jälkeen? Todellisuus on lähempänä paljon 
ajattelua ja soveltamista vaativaa toimistotyötä, jossa 
laboratoriossa saatetaan välillä käydä. 

-Markus Oja-
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten Liitto 

LAL:n opiskelijaasiamies

Ps. Opiskelija työelämässä saapuu taas Ouluun 
torstaina 2.2. Tarjolla on hyvä peruspaketti työn-
hakuun ja työsopimuksiin liittyen. Merkkaa jo nyt 
kalenteriisi.

Syyskuussa toteutetussa opiskelijoiden työmarkki
natutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden työntekoa 
ensisijaisesti kesällä, mutta myös opintojen aikana. 
Kiitos kaikille vastaajille. Yli puolet opiskelijoista 
haki kesätöitä (55 %) ja suurin osa hakeneista myös 
sai töitä kesäksi 2011. Kolmanneksella (31 %) oli jo 
kesätyöpaikka, joten töitä ei tarvinnut hakea. Suhteet 
ovat pysyneet samoina jo vuosia.

Yliopiston vääristävä vaikutus
Tutkimuksessa pureuduttiin tällä kertaa tarkemmin 
jo aiemmissa tutkimuksissa havaittuun yleiseen on
gelmaan, jonka mukaan opiskelijat tekevät opinto
jensa aikana kasvavassa määrin töitä yliopistolla. 
Tämä muodostuu ongelmaksi useimmiten valmist
umisvaiheessa, jos opintojen aikana on päässyt muo
dostumaan vinoutunut kuva siitä, mistä töitä löytyy. 
Valitettavasti tutkimus vahvistaa epäilykset tässä 
suhteessa.

Ihannetilanteessa opiskelijoiden työnteko jakautuisi 
samoin kuin valmistuneiden, eli töitä tehtäisiin siel
lä missä töitä on myös valmistumisen jälkeen. Kes
kimäärin opiskelijoiden työnteko vain ylikorostaa 
yliopistoa työpaikkana suhteessa työelämässä ole
viin jäseniin. Oman alan töitä tehneitä tarkastellessa 
tilanne on kuitenkin hälyttävä. Yli puolet oman alan 
töistä tehdään yliopistolla ja vain neljännes yksity
isellä sektorilla, joka on luonnontieteilijöiden suurin 
työnantaja sektori. Luvut ovat täysin päinvastoin 
verrattuna todellisiin työmarkkinoihin. Tämä näkyy 

Opintojen aikainen työnteko vääristää kuvaa työelämästä
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Tiesitkö, että yli puolet suomalaisista saa liian vähän 
Dvitamiinia? Vauvojen Dvitamiinitarvetta hoideta
an kyllä säntillisesti, mutta muu väestö ei välttämättä 
muista huolehtia tämän luustolle tärkeän vitamiinin 
saannista. 

Dvitamiini on rasvaliukoinen, hormonaalisesti va
kuttava vitamiini, joka varastoituu kehoon. Sitä muo
dostuu iholla auringon UVvaikutuksesta mutta imey
tyy myös ravinnosta suolistossa. Dvitamiinin puutos 
vähentää kalsiumin imeytymistä suolistossa, mikä voi 
johtaa luuston kunnon heikentymiseen. Eläinperäisen 
D3vitamiinin hyväksikäytettävyys on parempi kuin 
kasviperäisen D2vitamiinin. Tähän tulee etenkin 
kasvissyöjien kiinnittää huomiota.

Auringonpaiste edistää Dvitamiinin muodostumista 
iholla, mutta siitä huolimatta ja varsinkin sateisina 
kesinä on aiheellista huolehtia Dvitamiinin saanni
sta. Suomalaistutkimuksissa on havaittu, että useissa 
ikäryhmissä Dvitamiini saanti jää liian pieneksi ja 
etenkin talvella elimistön Dvitamiinitasot laske
vat liian alhaisiksi. Tämä takia esimerkiksi maitoon 
lisätään nykyään Dvitamiinia. 

Virallinen saantisuositus on tällä hetkellä ikäluokit
tain seuraava: alle 3vuotiaat lapset, raskaana olevat ja 
imettävät naiset 10 mikrogrammaa päivässä sekä yli 
60vuotiaat 20 mikrograammaa päivässä. 360vuo
tiaille suositellaan 7,5 mikrogrammaa päivässä. Eten
kin alle 3vuotiaiden ja yli 60vuotiaiden olisi syytä 
saada Dvitamiinilisää ympäri vuoden. Viime aikoina 
on jopa esitetty, että  jokaisen suomalaisen ikään kat
somatta olisi hyvä ottaa Dvitamiinia myös purkista 
ja miellään ilman kesätaukoa. 

Dvitamiinia tutkitaan tällä hetkellä paljon. Viitte
itä on, että sillä saattaa olla merkitystä tyypin 1 dia
beteksen, nivelreuman ja MStaudin ehkäisyssä. Jopa 
kaamosmasennuksen torjuntaan sillä saattaa olla vai
kutusta. Se ainakin tiedetään varmasti, että pitkäai
kainen puutos johtaa aikuisilla luukatoon eli osteo
poroosiin, vaikka entisaikojen lasten riisitautia enää 
esiinnykään.

Dvitamiinin liikasaanti on harvinaista, ellei sitten 
intoudu popsimaan tabletteja ihan roppakaupalla. 
Koska Dvitamiini on rasvaliukoinen vitamiini se 
varastoituu kehoon ja pitkäaikainen yliannostus voi 
aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten häiriöitä kalsiu
maineenvaihdunnassa sekä munuaisten ja sydämen 
toiminnassa. Ohjeellinen Dvitamiinisaannin yläraja 
on 50 mikrogrammaa vuorokaudessa. 

Päivittäinen tarve täyttyy juomalla päivittäin 12 litraa 
maitoa. Monelle tämä on kova urakka.  Syömällä 300 
grammaa kirjolohta 23 kertaa viikossa saa myös 
hyvän annoksen Dvitamiinia, mutta monikaan pysty 
tähän niin usein, joten eri ruokaaineet täydentävät 
toisiaan. 
Monipuolisesta ravinnosta saa kaikki tarvittavat vi
tamiinit, hiven ja kivennäisaineet. Poikkeuksen 
muodostaa D3vitamiini, jota siis mielellään tulisi 
ottaa myös päivittäin purkista. Dvitamiinivalmiste
ita löytyy vauvojen tippojen lisäksi laaja valikoima 
tabletteina. Vahvuudet vaihtelevat 5 ja 50 mikrogram
man välillä, joten jokaiselle löytyy sopiva valmiste. 
Me täällä apteekissa autamme sinua oikean valm
isteen valinnassa huomioiden ruokailutottumuksesi. 
Kysy siis rohkeasti apua!

Intoa opiskeluun!

   Christel Monni-Raasakka
      Apteekkari, Kastellin apteekki 

D-vitamiinia kaikille
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Teobromiini 
Kaakaon Kirpeä Alkaloidi

Teobromiini eli 2,7dimetyylipuriini2,6
dioni on pääasiassa kaakaopavuissa, mutta 
myös teelehdissä ja kolapähkinöissä esii
ntyvät kirpeän maun aiheuttava alkaloidi. 
Se on rakenteeltaan metyyliksantiini sa
maan tapaan kuin kofeiini ja teofylliini.

Teobromiinin molekyylikaava on 
C7H8N4O2 ja molekyylipaino 180.16402 g/
mol. Se on ulkonäöltään valkoista jauhetta, 
joka sublimoituu 290-295˚C lämpötilassa, 
mutta sulaa vasta 357˚C lämpötilassa. 
Teobromiinin rakenne sisältää yhden (1) 
vetysidoksen luovuttajan ja kaksi (2) vas
taanottajaa ja se voi esiintyä kolmessa (3) 
eri tautomeerisessä muodossa. Koska se 
muistuttaa rakenteeltaan läheisesti DNA:n 
puriiniemäksiä adeniinia ja guanidiinia, 
sen on todettu IRUV tuplaresonanssis
pektroskopiatutkimuksissa muodostavan 
sytosiiniguanidiiniparin tyyppisiä rak
enneryhmittymiä yhdessä 2,4diaminopy
rimidiinin kanssa. 1,2

Teobromiinin biosynteesi on osa kofeiinin 
biosynteesiä. Kofeiinin biosynteesi alkaa 
ksantosiinista, jonka ksantosiiniNme
tyylitranferaasi muuttaa 7metyyliksanto
niiniksi liittämällä siihen metyyliryhmän. 
Teobromiinisyntaasi taas liittää 7metyy

liksantiiniin yhden metyyliryhmän lisää, 
jolloin tuotteena syntyy teobromiinia, jos
ta voidaan seuraavaksi muodostaa kofeiin
ia. Teobromiinin biosynteesi on aktiivinen 
prosessi kaakaopuun (Theobroma cacao) 
hedelmissä ja nuorissa lehdissä. Teobro
miinin määrä on suurimmillaan kehitty
vissä hedelmissä, erityisesti sirkkalehdissä 
ja siemenkotelossa. Teobromiinin määrä 
vähenee kasvien kasvaessa ja hedelmien 
kypsyessä kun taas kofeiinin määrä vasta
avasti kasvaa. Sen merkitykseksi on ajatel
tu nuoren kasvisolukon suojelua tuholaisia 
vastaan. 3,4  

Teobromiinia käytetään lääkkeenä lähinnä 
sen vaso ja bronciodilatoraalisten omi
naisuuksien vuoksi eli sitä käytetään laa
jentamaan verisuonia ja avaamaan hen
gitysteitä. Teobromiinilla on myös virtsan 
eritystä lisäävä eli diureettinen vaikutus. 
Suklaan ja teen antioksidatiivinen vaiku
tus perustuu teobromiiniin, jolla on tämän 
lisäksi myös prooksidatiivinen vaikutus. 
Tutkimuksissa on myös huomattu sen in
hiboivan afferenttien, eli hermosignaalia 
keskushermostoon päin tuovien, hermo
solujen aktivaatiota. Teobromiinin teho 
perustuu sen sitoutumiseen adenosiinire
septoreihin, jolloin adenosiinin inhiboivan 
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Kuva 1. Teobromiinin rakennekaava.

vaikutus estyy ja neurotransmitterien vapau
tuminen lisääntyy. Tästä syystä, siitä on jopa 
kehitelty lääkettä Parkinsonin taudin hoitoon. 
1,5,6,7

Vaikka kaakaota sisältävät tuotteet, erityisesti 
suklaa, ovatkin monelle herkkua, on suklaan 
sisältämällä teobromiinilla myös kääntöpuo
lensa. Erityisesti kotieläimille kuten koirille 
sitä ei tulisi syöttää, sillä se on niille myr
kyllistä. Tutkimuksissa on huomattu teobro
miinin olevan mutageeninen muun muassa 
Escherichia colin suhteen, mutta nisäkkäissä 
samaa vaikutusta ei ole huomattu. Raskaana 
olevien naisten tulisi kuitenkin välttää suk
laan yletöntä syöntiä, sillä sen on todettu vai
kuttavan negatiivisesti sekä sikiön kasvuun 

että raajojen ja immuunipuolustuksen kehit
tymiseen. 50100 gramman päiväannoksen 
kaakaota (0.81.5 g teobromiinia) on todettu 
aiheuttavan hikoilua, tärinää ja rajua pääkip
ua; sitä suuremmat annokset voivat johtaa pa
hoinvointiin ja aliravitsemukseen. 1,8 

KJ
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Haaste: Tunnista molekyyli!?
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Vastaukset voi lähettää osoitteeseen toimitus@histoni.fi, ensimmäiselle huijaamatta oikean 
vastauksen saaneelle luvassa palkinto!



24

Foldit on Zoran Popovićin ja David Bakerin 
tutkimusryhmien kehittämä, ilmainen ongel
manratkaisupelin muotoon naamioitu ohjel
ma, jonka kulisseissa ratkaistaan ihan oikeita 
tieteellisiä ongelmia. Foldit perustuu ajatuk
selle, jonka mukaan suuri määrä ihmispelaa
jia ratkaisemassa proteiinin rakennetta voi 
olla (ja ilmeisesti onkin) tehokkaampi keino 
ratkaista rakenteita kuin pelkkä laskennal
linen algoritmi. Jotta kaikkia tulevaisuuden 
tuntemattomia proteiinirakenteita ei tarvitsisi 
ratkaista tuhansien aikaa tappavien nörttien 
voimin, Foldit kerää tietoa siitä, miten ihmiset 
ratkaisevat ohjelman esittämiä pulmia. Näin 
saatua tietoa pyritään mainoslauseen mukaan 
käyttämään tulevaisuudessa älykkäämpien al
goritmien kehittämiseen. Lienee hyvä mainita 
tässä vaiheessa, että Foldit on edelleen be
tavaiheessa, joka tarkoittaa tietokoneum
mikoille julkaisukelpoisen version edeltäjää. 
Asioita siis viilaillaan ja höyläillään jatkuvasti 
ja kokeiluajan viikkoina Foldit ehti päivittyä 
pariinkin otteeseen, joka on varsin kunnioitet
tavaa ja osoittaa ettei tekijöiden mielenkiinto 
ole lopahtanut.

Kaikki yllä mainittu kuulostaa hienolta, mut
ta toimiakseen hyvin haastavimpienkin on
gelmien kanssa sen tulisi tarjota äärimmilleen 
hiottua tieteellistä eksaktiutta, toimivan käyt
töliittymän ja ennen kaikkea lapsiyleisöön 
vetoavia kivoja lurituksia ja hymynaamoja 

sinne tänne siroteltuna siivittämään tieteel
listä työtä. Allekirjoittaneelle kaksi viimeksi 
mainittua bug... öö, ominaisuutta pistivät liki 
välittömästi korviin ja silmiin. Hyvinä uutisi
na mainittakoon, että kunhan niistä pääsee yli 
(äänet ainakin voi hiljentää), paljastuu kuoren 
alta yllättävän kivasti toimiva kokonaisuus. 

Folditin tekijät ovat onnistuneet tekemään 
pelistä helposti lähestyttävän. Kun pelin 
ensimmäistä kertaa käynnistää, aloitetaan 
todella simppeleistä tilanteista joissa on mu
kana vain kourallinen atomeja ja kaikki pelin 
toiminnot käydään suhteellisen hitaasti läpi 
32:n johdantotehtävän ajan. Kaikissa tehtä
vissä peli laskee rakenteen pisteytystä jatkuv
asti ja tätä pistesaldoa pyritään kasvattamaan. 
Pisteitä annetaan esimerkiksi vetysidoksista, 
hydrofobisten sivuketjujen piilottamisesta 
rakenteen sisään ja hydrofiilisten sivuketjujen 
asettamisesta rakenteen ulkopinnoille. Kussa
kin johdantotehtävässä on pisteraja joka tulee 
saavuttaa, kun taas varsinaisissa ongelmissa 
tällaista pisterajaa ei ole. Niinpä  oikeiden on
gelmien rakenteet eivät oikeasti ole koskaan 
ns. valmiita vaan aina pystyy (ainakin teori
assa) parantamaan. Johdantotehtävissä pister
ajat aiheuttivat välillä ärräpäiden lentelyä kun 
”oikea” ratkaisu ei ohjelman vinkkien orjal
lisesta noudattamisesta huolimatta tuntunut 
löytyvän. 

Foldit nousi suuren yleisön tietoon sen pelaajien ratkottua useita tieteelliseen julkaisuun 
johtaneita proteiinien rakenteita. Mutta minkälainen peli onkaan kyseessä, ja löytyykö  
pastellisävyisen ulkokuoren alta aitoa tiedettä? Esa-Pekka Kumpula raportoi. 
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Jos Folditin ongelmien ratkaisu olisi yksino
maan käsipelin tehtävää atomien siirtelemistä 
oikeille paikoilleen, kävisi homma nopeasti 
puuduttavaksi eikä olisi muutenkaan kovin 
tehokasta. Onneksi Foldit tarjoaa kattavan 
kavalkadin erilaisia rakenteen optimointiin 
soveltuvia työkaluja. Listasta löytyy esim 
kokonaisrakennetta ja/tai sivuketjuja heilut
tava wiggle, sivuketjuja yksitellen pyöräyttel
evä shake, rakenneosia toisiinsa sitova rubber 
band ja joissain tehtävätyypeissä esiintyvä mu
tate sidechains. Jotta kaikkia toimintosarjoja 
ei tarvitsisi suorittaa itse, voi näitä työkaluja 
ohjelmoida cookbookin avulla erilaisiksi re
septeiksi ja käyttää sitten lennosta. Työkalut 
eivät kuitenkaan ole mikään takuuvarma kei
no taikka avain onneen, sillä esimerkiksi wig
glen ongelmana ovat usein täysin odotuksista 
(yleensä negatiivisella tavalla) poikkeavat tu
lokset. Kaikeksi onneksi Folditissa on todella 
kattava undojärjestelmä.

Folditissa on useita erilaisia tehtävätyyppe
jä, jotka perustuvat erilaisiin rakenteellisiin 
menetelmiin joita käytetään ihan oikeastikin. 
Esimerkkinä mainittakoon elektronitiheys
karttaan (electron density) perustuvat tehtävät, 
joissa pelaajalle annetaan kolmiulotteinen ele
ktronitiheyskartta johon rakennetta voi alkaa 
sovitella mieleisellään tavalla. Nämä tehtävät 
ovat periaatteessa samoja, joita kristallogra

fian tutkija joutuu rakennetta hioessaan rat
kaisemaan, joskin liikkeiden kokoluokka on 
Folditissa hieman suurempi. Aavistuksen 
mielenkiintoisempana tehtävätyyppinä voisi 
mainita designtehtävät, joissa on mahdollista 
tehdä kohdeproteiiniin mutaatioita ja koet
taa optimoida vaikkapa entsyymin aktiivista 
kohtaa spesifimmäksi jollekin halutulle sub
straatille. Tämä muistuttaa jonkin verran oike
assa tutkimustyössäkin käytettävää molecular 
dockingia.

1990 ja 2000luvuilla ilmestyneiden tieteel
listen, hajautettua laskentaa hyväksi käyttä
neiden ohjelmien Seti@Homen ja Folding@
Homen aavistuksen interaktiivisempana ver
siona Folditilla on hyvät edellytykset olla 
oikeasti toimiva konsepti. Se tarjoaa paitsi 
laskentamalleja, joita optimoimalla voidaan 
edistää tutkimusta, myös viihdykettä ja ope
tusmahdollisuuksia proteiinien rakenteista 
mitään tietämättömille. Foldit ei työnnä silm
ille suurta määrää tieteellistä jargonia eikä 
liioin kyllästytä kertomalla perusteluita sille, 
miksi asiat toimivat kuten toimivat. Kaiken 
tämän väripalloihin ja tikkuihin verhotun ja 
hieman yksinkertaistetun ongelmanratkaisun 
alla pyörii kuitenkin varsin valideja tieteel
lisiä mallinnusmenetelmiä hyödyntävä moot
tori. Lisäksi se on vähän haastavampi kuin 
Bejeweled.
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Vuodenvaihteessa vaihtuu Histo
nin hallitusken ohella myös Super
natantin toimitus. Vanha toimitus  
kiittää kuluneesta vuodesta ja toivot
taa seuraavalle toimitukselle onnea 
matkaan!

Supernatantin vuoden 2011  
viralliseen toimitukseen kuuluivat:
 
 Arne Raasakka (AR)
 Benjamin Michelin (BM)
 Krista Juurikka (KJ)
 Samuel Mesihää (MSM)
 Vesa Hautaniemi (VH)

Sen lisäksi auttamassa olivat:

 Anna Laitakari
 Heikki Hartikka (HJH)
   ... sekä lukuisat muut!

Toimitus jättää hyvästi
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HAALARI ILMAN MERKKejÄ...
ON KUIN immunoglobuliini ILMAN hypervariaabelia aluetta!

Haalarimerkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta.

... siis täh? Ei mitään!

Haalaribileet lähestyvät uhkaavasti. Hanki merkkisi hyvissä ajoin niin vältyt edeltävän illan ompelusumalta!
Nyt saatavilla keltainen sarja uutuusmerkkejä!
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