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Pääkirjoitus

© xkcd 2011, xkcd.com

Kilta-aktiivina unohtaa usein, kuinka vaikeaa 
keskiverto-opiskelijan on pysyä kärryillä killan 
ja yliopiston tapahtumista. Jos ei seuraa aktii-
visesti maileja, lue irkkiä ja keskustele säännöl-
lisesti asioiden tämän hetkisen tilan tietävien 
kanssa jää auttamatta pimentoon. Järjestötoi-
minta kuitenkin koskettaa tavalla tai toisella 
jokaista opiskelijaa. Killan hallituksessa vään-
netään kättä niin kiltahuoneen kahvin maksul-
lisuudesta kuin mahdollisista excukohteista. 
Useimmille vielä etäisempi entiteetti on yliop-
pilaskunnan edustajisto, jonka norsunluutor-
nissaan tekemillä päätöksillä on kauaskan-
toisempia seurauksia.

Supernatantti on tärkeässä solmukohdassa, 
sillä kiltalehdessämme julkaistaan sekä killan 
toimintaan liittyviä artikkeleja että yleisim-
min yliopistomaailmaan liittyviä tekstejä. Näin 
suppi toimii hyvänä ja kenties joillekin ainoana 
kanavana saada tietoa näistä kaikkien opiskeli-
joiden arkielämään vaikuttavista asioista. Ta-
voitteenani on, että Supernatantti tulee jatkos-
sakin tarjoamaan tietoa killasta, muutoksista 
biokemian laitoksella ja muista yliopisto-opis-
kelijaa koskevista asioista.

Tietenkin tulee muistaa, että suppi on lähtökoh-
taisesti opiskelijalehti - sisällön viihteellisyyttä 
ei toki saa unohtaa.

Benjamin Michelin, mediavastaava
mediavastaava@histoni.fi

Tasapainottelu asiasisällön ja kevyempien ar-
tikkelien välillä on yksi päätoimittajan toimen-
kuvaan kuuluvista haasteista. Tavoitteenani on 
onnistua siinä mahdollisimman hyvin pitäen 
samalla lehden laatu korkeana. Toivon, että 
tämä numero piristää päivääsi, mutta kenties 
myös antaa uutta tietoa.

Hyviä lukuhetkiä!
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Akateemisella vapaa-ajankulttuurilla on pitkät 
perinteet. Yliopisto-opiskelijat on perinteis-
esti tunnettu kovina juomareina ja laulajina. 
Nykyään laulaminen on jäänyt vähemmälle, 
mutta toista perinnettä tunnetusti vaalimme 
edelleen. Pääasia kaikenlaisessa toiminnassa 
oli jo silloin yhteisöllisyys ja se on edelleen 
tärkeintä. Me olemme kaikki samalla alalla, 
tulevia kollegoita - meidän kannattaa pitää yhtä 
jo nyt.

Histonin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tar-
jota jäsenilleen mahdollisuus mielekkääseen 
vapaa-ajantoimintaan ja ihmisten tapaamiseen 
myös opiskelun ulkopuolella. Monet meistä 
ovat muuttaneet Ouluun toiselta paikkakunn-
alta; Histoni haluaa varmistaa, että jokaikisellä 
opiskelijalla on vieraallakin paikkakunnalla 
mahdollisuus elämään opiskelun ulkopuolella. 
Tarkoitus ei ole kannustaa ketään ennenaikai-
seen alkoholisoitumiseen.

Itse kunkin kannattaakin aina toisinaan 
pysähtyä ja kysyä itseltään: kun mietit näitä vu-
osia myöhemmin, mitä sinä muistat? Muistatko 
ne lukemattomien iltojen tunnit, kun istuit ko-
tona pelaamassa Skyrimia tai Counter Strikea? 
Muistatko, miten käytit kokonaisen viikon-
lopun katsomalla suosikkisarjasi viimeisimmän 
kauden alusta loppuun?

PJ:n porinat

Et sinä muista. Älä elä tyhjiä vuosia. Elämässä 
pitää olla muutakin kuin opiskelua, jotain mikä 
jää mieleen; jotain, mitä voit kutsua kokemuk-
seksi. Kukapa ei muistaisi Histonin pikkujou-
luja tai osallistumistaan fuksisuunnistukseen?

Koskaan ei voi tietää, kuka näistä ärsyttävistä 
nipottajista tai laiskottelevista alisuorittajista 
tulee työskentelemään vuosikausia samassa 
tutkimusryhmässä sinun kanssasi. Kontaktit 
ovat elintärkeitä niin tällä kuin millä tahansa 
muullakin alalla. Jos olet rajoittanut kontak-
tisi opiskeluaikanasi internetin kautta tapahtu-
vaan kommunikointiin, mitä teet kun ne samat 
opiskelutoverit, joihin et välittänyt tutustua, 
seuraavatkin sinua työpaikallesi?

Rohkaistu, ja tule sinäkin Histonin seuraavaan 
tapahtumaan. En lupaa, että sinulla on hauskaa. 
Mutta lupaan, että siinäkin tapauksessa muistat 
myöhemmin osallistuneesi, sen sijaan että vi-
etät jälleen yhden tyhjän illan kotona.

Anna Laitakari
Puheenjohtaja

puheenjohtaja@histoni.fi

Histoni ry:n puheenjohtajan palsta
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Aikuisten ja lasten oppiminen on erilaista ja 
tällöin myös opetusmetodien tulee olla sopivia 
kyseiselle kohderyhmälle. Myös aikuisten vä-
lillä on eroja ja sen takia tulee opetustilanteessa 
huomioida aikuisten erityspiirteet oppijana ja 
kulloisenkin ryhmän kohdalla tietää, mitä ryh-
mä haluaa, mitkä ovat sen asenteet, tavoitteet ja 
motiivit sekä mitkä ovat ryhmän eri yksilöiden 
edellytykset oppimiseen. Aikuisen käsitykset 
oppimisesta vaihtelevat sen perusteella, miten 
he aikoinaan ovat kokeneet koulunkäynnin ja 
miten heidän kasvuympäristönsä on asennoitu-
nut koulutukseen. Vähiten koulutetut näkevät 
monesti koulutuksen passiivisena tapahtuma-
na, jossa opettaja on vastuussa siitä, tapahtuuko 
oppimista vai ei. Nuoretkin opettelevat vielä 
asioita ulkoa, kun taas aikuiset alkavat hyö-
dyntää ymmärrystä, kokemusta ja elämänviis-
autta oppimisprosessissa. 

Oppiminen riippuu siitä kuinka hyvin opittavat 
asiat pysyvät muistissa ja ennen kaikkea kuin-
ka hyvin nämä asiat ovat otettavissa käyttöön 
muistista.

Työmuisti eli lyhytkestoinen muisti noteeraa 
nähdyn ja kuullun aineiston, muokkaa sen pit-
käaikaiseen muistiin säilytettäväksi tai unohtaa 
yksilön kannalta katsottuna epäoleelliset asiat 
noin puolessa minuutissa. Työmuistissa voi olla 
yhtä aikaa aktiivisena keskimäärin 5 asiaa tai 
hahmotus- eli mieltämisyksikköä. Mieltämi-
syksikkö voi olla pitkä ketju asioita ja yksit-
täinen uusi asia voidaan siirtää työmuistista 
pitkäaikaiseen muistiin myöhempää käyttöä 
varten liittämällä tämä yksittäinen asia jo-
honkin entuudestaan tuttuun kokonaisuuteen, 
mieltämisyksikköön.

Pitkäaikaisessa muistissa ovat tallentuneina 
tapahtumat, tiedot ja taidot ja ne otetaan käyt-
töön tarpeen vaatiessa. Aktiivinen tiettyjen asi-
oiden käyttö tuo mukanaan sen, että kyseinen 
asia palautuu yhä nopeammin pitkäaikaisesta 
muistista, silloin kun juuri sitä tietoa tai taitoa 
tarvitaan sellaisenaan tai uuden asian siirtämi-
seen työmuistista pitkäaikaiseen muistiin. Kun 
kerran opit ajamaan pyörällä osaat sen aina ja 
ajan myötä yhä paremmin.

Tenttiin luettaessa asiat kannattaa muuttaa 
mieltämisyksiköiksi, jolloin työmuistin rajattu 

kapasiteetti ei muodostu pullonkaulaksi ja op-
pimisen esteeksi. Kun asian on ymmärtänyt, 
voidaan se myös hyödyntää tarvittaessa. Jos 
vain on opeteltu ulkoa yksityiskohtia vailla 
yhteyttä kokonaisuuksiin, asia pitää opetella 
uudestaan myöhemmin.

Käytännön harjoitukset, kuten laboratoriotyöt, 
elävöittävät opiskelua, mutta eivät aina auta 
teoriatentissä: ymmärrät asian, mutta tentissä 
kysytäänkin epäoleellista nippelitietoa. Tosin 
käytännön harjoittelu ja laboratoriotyöt ovat 
taitoja, jotka tallentuvat pitkäkestoiseen muis-
tiin ja ovat sieltä hyödynnettävissä ja muunnet-
tavissa yhä käyttökelpoisemmaksi pitkänkin 
tauon jälkeen.

Oppimisprosessiin vaikuttaa myös opettajan 
opetustyyli ja materiaalin esitystapa, sisältö ja 
ymmärrettävyys, oppijan omat resurssit, rajoit-
teet, motivaatio, tavoitteet, oppimistilanne ja 
siihen kohdistuvat myönteiset/kielteiset odo-
tukset sekä oppijan tarkkaavaisuus, oppimis-
strategiat (tapa omaksua opiskeltavaa tietoa: 
soveltaminen aikaisempaan vai ulkoa oppi-
minen) ja opiskelijan ymmärtämisen valvonta 
ja tarkistaminen. Myös elämäntilanne vaikut-
taa siihen, haluaako henkilö oppia uutta vai ei.  
Ylivireässä mielentilassa oppiminen vaikeutuu 
keskittymiskyvyn laskiessa. Stressitilanteessa 
tuntuu että muisti pätkii ja ennenaikaisen de-
mentian pelko herää – aivan turhaan.

Jokainen pystyy oppimaan lähes mitä tahansa 
jos on tarpeeksi motivoitunut ja kiinnostunut. 
Negatiivinen asenne vaikeuttaa oppimista. Kai-
kista ei kuitenkaan tule joka alan eksperttiä, ei 
edes positiivisen ajattelun voimalla. Jokaisella 
on omat mukavuusalueensa, mieltymyksensä ja 
geeninsä.

Harjoittelun avulla ja mieltämisyksiköiden 
lisääntyessä suoritukset paranevat ja nopeu-
tuvat, jolloin kokonaisuus alkaa jäsentyä yhä 
selvemmin.

Intoa opiskeluun!

   
 Christel Monni-Raasakka
        Apteekkari, Kastellin apteekki 

Muisti ja oppiminen
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Alun perin päätettiin järjestää kokkisota, josta 
saisi sitten tehtyä hienon ja journalismin tai-
vaita hipovan artikkelin tähän kätösissänne 
olevaan lehteen. Näin siis teoriassa. Koko juttu 
meinasi kuitenkin kaatua innokkuuden puut-
teeseen ja väen vähyyteen, mutta jonkun Lady 
Fortuna -hahmon puututtua peliin, asiat kuiten-
kin alkoivat sujua ja loppu menikin ihan mal-
likkaasti. Pääideahan koko jutussa oli siis tämä: 

4 henkilöä kokkaamassa, jotka jaetaan pareit-
tain joukkueiksi. Kukin neljästä tuomarista toi 
5 euron edestä raaka-aineita, jotka arvottiin 
joukkueille ja, joista oli tarkoitus 1,5 tunnin 
aikarajan puitteissa valmistaa niin maukkaita 
ja monipuolisia aterioita kuin vain joukkueet 
kykenisivät. Tuomarien tuomien raaka-ainei-
den lisäksi joukkueilla oli käytettävissä myös 
perusaineksia kuten jauhoja, mausteita ja mai-
toa. As simple as that. 

Kokkaamaan päätyi sekalaisia taitoja omaava, 
valikoitunut/valittu/pakotettu joukko ”kok-
keja”. Erinäisten sattumusten johdosta myös 
allekirjoittanut päätyi lopulta köökin puolelle. 

Joukkue XX-XX:ssä kilpailivat ”ehkä osaan 
jotaki” allekirjoittanut ja ulkomaanvahvistus 
Yiting, joukkue XX-XY:ssa mikroruokien kun-
ingas Vesa sekä taiteellinen Johanna.  Tuoma-
reina toimivat aina innokas Meira, BossChef 
Tuomas, sanavalmis Heikki sekä jäätelöstä 
pitävä Benjamin.

Joukkue XX-XX:lle päätyivät salamyhkäisen 
arvonnan ja hyvän tahdon eleiden seurauk-
sena raaka-aineiksi 2 appelsiinia, 2 sharon-he-
delmää, sitruuna, suklaapatukka, purkki creme 
fraichea, paketti broilerisuikaleita, valkosipulia 
ja punainen paprika. Joukkue XX-XY:lle taas 
päätyivät tuomarien tuomisista 3 banaania, pa-
ketti vaniljajäätelöä, ½ kiloa porkkanoita, pa-
ketti broilerinkoipia, purkki bulgarian jogurttia, 
purkki nötköttiä, 2 päärynää ja 3 suolakurkkua.

Intoa puhkuen, maata mullistavia makunautin-
toja kehitellen, urheat kokkimme päätyivät var-
tin pohdinnan jälkeen seuraavanlaisia annoksia 
tekemään. Antakoon kuvailujen, ainesten, ku-
vien ja tuomariston kommenttien puhua pu-
olestaan!

Kokkisota ala Supernatantti
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Joukkue XX-XX: Power Soup

Heräät sunnuntai-aamuna siihen, että joukko kääpiöitä on perustanut metallityöpajansa 
pääsi sisään ja takoo juuri +7 kultaista panssaria. Toisin sanoen sinulla on krapula, johon 
ei auta muu kuin tämä keitto!

Ainekset:
- punainen paprika
- 1,5 appelsiinin mehu
- purkki creme fraichea
- pippuria ja suolaa

Tuomarien kommentit annoksesta
-Keitto oli kivan värinen, mutta maku ja koos-
tumus olivat erittäin kaoottiset, jotka toivat 
mieleen krapula-aamun perinteisen oksennuk-
seen. Maukkaan oksennuksen, mutta oksen-
nuksen silti.

- Melko makea keitto, jossa paprika ei mie-
lestäni kuitenkaan ollut liian dominoiva. Enem-
män olisin ollut huolissani, jos appelsiini olisi 
tässä päätynyt voitolle. Vaikka paprikan kuoret 
antavatkin makua, on survottu kuori jokseenkin 
luotaan työntävää koostumukseltaan. Maustee-
na näyttäisi olevan vain mustapippuria ja rans-
kankermaa. Kerma toimikin ihan hyvin, mutta 
viilentyessään yhdistelmästä tulee jopa etova. 
Toisaalta saattaa olla että sekoitin tuntemuksen 
nälkään. Sitä tunnetta tämä keitto ei kuitenkaan 
lievittänyt. Makea ja hieman hapan keitto olisi 
kaivannut suolan lisäksi kenties hieman valko-
sipulia, pidemmän keittoajan ja lisää tehose-
koittimen vartta myös nestemäisessä vaihees-
sa. Appelsiinin olisi helposti voinut käyttää 
jälkiruokaan ja hyödyntää käytettävissä olleita 
perunoita. Joka tapauksessa näillä mentiin ja 
tuloksena hyväksyttävä 7 ½. 

- Esteettisesti erittäin kivan, raikkaan ja herkul-
lisen näköinen esille laitto - oikein kutsui 
maistelemaan itseään. Tykkäsin silmänruuasta. 
Mutta sitten maistellessa nousi ensimmäiseksi 
mieleen kysymys ”mitä kaikkea tässä on?”, 
sillä paprika oli liian dominoiva ja vahva omaan 
makuun. Ei kovin montaa lusikallista pystynyt 

syömään. Myös koostumus oli hieman liian 
kokkareinen, muttei se haitannut. Kyllä tilaisin 
ravintolassakin tämän annoksen, tosin hiottuna 
näistä pikku puutteista. Yhdellä sanalla kuvat-
tuna – ammattimainen. *ainakin verrattuna 
seuraavaan* Näistä kahdesta suosikikseni ylsi 
keitto. Harmillista vain, etteivät muut tuomarit 
olleet kanssani yhtä mieltä… Taisi masut olla 
turhan tyhjiä.

- Makeahko, väri ja koostumus jättävät kuiten-
kin toivomisen varaa. Joukossa epämääräistä 
valkoista smegmaa. Mitäänsanomaton.

ALKURUOKA
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Joukkue XX-XY: Strassburgilainen aamiaisomeletti

Hektisen kaupungin aamussa ihmiset kiiruhtavat töihinsä, puku päällä ja salkut kädessä. 
Kadunkulmassa on pieni ja idyllinen puoti, ja tänne ihmiset pysähtyvät ostamaan kau-
pungin sydämensykettä mukailevaa ruokaa: pienessä rasiassa tarjoiltavaa pikaruokaa, 
joka täyttää vatsan ja parantaa sielun.

Ainekset:
- pala nötköttiä
- munia
- suolaa ja pippuria

Tuomarien kommentit annoksesta
- Jaahas, onkohan oma veljeni käynyt pyöräyt-
tämässä muna-nötkötti paistoksen? Epäilen 
vahvasti vilppiä. Kokit kertoivat kyllä erittäin 
mielenkiintoista tarinaa annoksestaan, mutta 
ruuan maku ei yltänyt lähellekään puheiden 
tasoa *Strassburg my ass*. Kuitenkin maul-
taan se oli ihan perushyvä munakas… jos siinä 
ei olisi nötköttiä. Mutta plussaa siitä, että sain 
hieman vatsantäytettä. Nälkäisenä tuon söi, 
mutten kyllä ravintolassa tilaisi – tai jos tilai-
sin, niin lähtisin maksamatta. Yhdellä sanalla 
kuvattuna – katastrofi. *kotioloissa ihan normi*

- On itsessään jo jonkin sortin saavutus onnis-
tua pilaamaan näinkin helppo ruoka. Suolaa on 
säästelty sota-aikojen tapaan ja ainoa läpipusk-
eva maku on ylitsevuotava härski rasva.

- Maukasta perusmättöä, kuin itse aamulla 
paistettua.  Hienosta nimestä huolimatta ehkä 
vähän juntti.

- Ensinnäkin tämä ei ollut munakas vaan mu-
nakokkelia. Jos sitä sitten sellaisena arvos-
telee, oli maku runsaan suolainen, mikä tässä 
ei ollut täysin negatiivinen asia, mutta rasvaa 
olisi voinut jättää käyttämättä. Syötävää pe-
rus aamiaistarjontaa hotellissa kuin hotellissa. 
Mielikuvitusta ei tämän valmistamiseen ole 
juuri käytetty, mutta eipä se sitä tarvitsekaan. 
Kouluarvosana antelias 8, mikä onnistuneella 
kikkailemattomuudellaan nousee hienoisesti 
kilpailijan edelle.



10

PÄÄRUOKA

Joukkue XX-XX: Sweet & Sour Chicken 

Kaikki ovat maistaneet sitä; työpaikan ruokalassa, nopeana pikaruokana, krapulan tap-
pajana… Mutta parhaimmalta se maistuu Ming-dynastian aikaisesta posliinikulhosta syö-
tynä kiinalaisessa puutarhassa, pyöreän portin vieressä ja luumupuiden varjossa. 

Ainekset: 
- sitruuna
- broilerisuikaleet
- valkosipuli
- sokeria, pippuria ja suolaa
Lisäkkeenä riisiä

- Sitruuna tulee aika vahvana ja happamana 
esiin alta, valkosipuli oli hieman isoina paloina 
ja sitruunan siemenistä taisi osa päätyä kanojen 
sekaan. Vaikka varsinainen sweet AND sour 
chicken olisikin vaatinut enemmän sokeria, oli 
tämä selkeästi kiinalaista ruokaa, mikä satun-
naiset raaka-aineet huomioon ottaen ei ole ol-
lenkaan huono saavutus. Maissitärkkelyksen 
käyttöä olisin kaivannut sekä kastikkeen suu-
rustamiseen että mahdollisesti kanojen kuorrut-
tamiseen ja niiden esipaistamista öljyssä. Hyvä 
8 tästä ja Päätuomarin päätöksellä tämä nousee 
näistä kahdesta pääruoasta paremmaksi.

- Yllättävän voimakas maku, mutta mausteisuu-
teen totuttua tasapaksua. Tylsyydestä huolimat-
ta herkullista. Plussaa kauniista asettelusta. 

-Silmänruoaksi kyseisestä riisifiilin paina-
jaisesta ei ollut. Ellen olisi ollut niin kirotun 
nälkäinen, tämä moska olisi lentänyt suoraan 
laskiin, Inkivääri ja valosipuli olivat aivan liian 
dominoivassa osassa jo valmiiksi kiusallisen 
yksinkertaista makukirjoa. Aivan kuin eskort-
tipalvelun tytöt, annos jätti tyhjän olon ja toi 
kyyneleet silmiini.

- Tämä tiimi saa taas esteettisyydestä plussaa, 
kiva idea tehdä ”vuori” riisi-ytimellä ja kana-
pinnalla. Geologit antaisivat täydet pisteet jo 
tästä. Omalla kohdallani tähän ne hyvät puolet 
annoksesta jäivätkin… Suomalaiseen makuun 
turhan kiprakka ruoka. Valkosibuli HYI, aivan 
liikaa – olisi kannattanut jättää pois. Onneksi 
riisi lievensi kitalaen raiskausta. Yhdellä sanal-
la kuvattuna – eksoottinen. *valkosipuli, hyi!*

Tuomarien kommentit annoksesta:
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Joukkue XX-XY: Chilikanankoipea juurespedillä, tarjoiltuna tzatzikin sekä pippu-
riperunoiden kera

Meksikolaista, azteekkien pyhällä ylängöllä entisen Aztaxkcalan kaupungin lähellä, kas-
vatettua kanaa maustettuna paikalliseen tapaan ja tarjoiltuna juurespedillä. Lisänä turk-
kilaista tzatzikia sekä suomalaiseen tapaan valmistettuja pippuriperunoita. Makukoko-
naisuus eri maanosista kertoo yksinkertaista sanomaa: maailma on meidän kaikkien 
yhteinen!

Ainekset: 
- broilerinkoipia
- porkkanoita
- suolakurkkua
- bulgarian jogurttia
- suolaa, pippuria, chilirouhetta
Lisäkkeenä uuniperunoita

- Aika perusruokaa, mutta nosti kyllä veden 
kielelle ulkonäöllään. Ihan mielissään sitä alkoi 
maistamaan. Maullisesti tsatsiki oli pettymys 
– mauton tai oikeastaan kermaviilin makuinen 
(jota siinä vissiin ei ollut). Kana oli hyvää, tosin 
siihen ei taidettu tehdä mitään taikatemppuja. 
Ja plussaa siitä joukkueelle, että potut oli kyp-
siä. Yhdellä sanalla kuvattuna – arkinen. *vei 
nälän mennessään* Pääruuista jälkimmäinen 
oli enempi mieleen! Valkosipuli yök. Tämän 
ruokalajin kohdalla taisi tulla tasapeli – toisten 
tuomareiden makuhermot on varmaan pilatut 
liiallisella valkosipulin syönnillä.

- Turhan hienoa nimeä tälle on turha keksiä. 
Kanan valmismarinadilla on menty eikä pork-
kanoille tai perunoillekaan ole yritetty tehdä 
mitään. Hyvä on, perunoissa on pippurit pinnas-
sa, mutta tämä ei ole oikein onnistunut ratkaisu. 
Miten olisi ollut vaikkapa timjami+rosmariini, 
tämä toimii hyvin myös kanan mausteena. 
Porkkanat olisi voitu viipaloida ja asettaa kano-
jen alle keräämään maut kanan rasvasta. Harmi 

ettei joukkueella ollut sipuleita käytettävissä, 
sillä niillä tästä saisi ihan syötävää. Parasta 
annoksessa tarjoilun lisäksi on, että kaikki on 
kypsää, mikä sinällään vaikuttaa jo riittävän 
suurelta saavutukselta. Arvosana 6. Ai niin, 
olihan tässä sitä tsatsikiakin, mihin oli am-
mennettu ihan yritystäkin. Tulos ei kuitenkaan 
vakuuttanut eikä sillä enää kokonaisuutta voitu 
pelastaa. Erillään (valmistus)astioissaan olevat 
ainekset eivät muodosta annosta. 

- Uunikana on hyvää, mutta sen ei luulisi olevan 
yllätys kenelläkään. Juurekset todella mauk-
kaita ja sopivan mehukkaita! Tsatsiki maistuu 
yllättävän paljon tsatsikilta. Perunat kuivahko-
ja, mutta syötäviä.

- Onneksi olin jo ehtinyt varamaan ajan ohitus-
leikkaukseen, sillä kyseinen joukkue yrittää 
varmasti tappaa minut sydänkohtauksen avulla. 
Rasvan suhteellinen määrä ruoassa on yli 200% 
ja sekin laardi maistuu joltain, joka on kaavittu 
liima- ja saippuatehtaan lattialta.

Tuomarien kommentit annoksesta:
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JÄLKIRUOKA

Joukkue XX-XX: Oriental chocolate pudding

Mitä olisi tapahtunut jos Columbus ei olisi tutkimusmatkoillaan päätynytkään Amerik-
kaan vaan Aasian rannikolle. Olisivatko sharon-hedelmät meidän arkiherkkumme  
suklaan sijaan? 

Ainekset:
- 1 sharon -hedelmä
- suklaapatukka
- maitoa
- sokeria, vettä ja perunajauhoja

- No, maistui vanukkaalta. Esteettisyys plussaa, 
erit täin hyvä esillepano. Kuitenkin jäi suhteellisen 
yksinkertaiseksi tämä ruokalaji – kenties aikaisem-
mat ruokalajit olivat nostattaneet odotukset liian 
korkealle tämän tiimin suhteen. Yhdellä sanalla ku-
vattuna – yksinkertainen. *kyllä sitä mieluummin 
söis kuin turpiin ottais*

- Maistuu urinestan suklaavanukkaalta - ei juuri 
herätä intohimoja

-Niin no se sharon olisi saanut olla paremmin tässä 
esillä. Suklaakiisseli oli mennyt jo löysän vanukkaan 
puolelle ja hedelmän pala oli sellaisenaan laitettu 
päälle enemmänkin koristeeksi kuin syötäväksi asti. 
Makuna suklaa ei pärjännyt sharonille. Toisaalta 
vanukas oli hedelmää selvästi riittoisampi, kenties 
jopa hieman venytetty. Haastava yhdistelmä ilman 

suurempia kämmejä, 8-. Suoritus olisi mielestäni 
oikeuttanut jälkiruokaparin ja siten kilpailun voit-
toon, mutta demokratian edessä on viisaimpienkin 
joskus nöyrryttävä.

-Ruskeaa räkää, jossa lilluu mistä lie poimittu sikiö! 
Minun tekisi mieli ilmiantaa tämän annoksen teki-
jät ihmisoikeusjärjestöille, että heidän kädet ja 
jalat voitaisiin leikata irti. Heidän onnekseen satun 
kuitenkin olemaan heikkona sikiöihin.

Tuomarien kommentit annoksesta:
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Joukkue XX-XY: Friendship cupcakes

Cupcakes baked with a friend in mind. Topped with delicious banana and fresh vanilla ice 
cream, it hides a surprise within. Tastes best when shared with a friend.

Ainekset:
- 2 banaania
- 1 päärynä
- porkkanaa
- vaniljajäätelöä
- sokeria, perunajauhoja ja vehnäjauhoja
- voita, vanilliinisokeria, vettä ja tomusokeria

-Tuoreet päärynäsiivut hyvä lisä, toisin kuin jäätelön 
alle kätketty banaani joka on kuivunut uunissa. Osit-
tain sulaneen jäätelön olisi pitänyt olla noin 20% 
viileämpää. Epäilyttävästä ulkonäöstä huolimatta 
yllättävän hyvää.

- Toivottavasti joku on tilannut ambulanssin 
myrykytystapaukseni johdosta, sillä tämä ”muffins-
si” ei varmasti täytä Eviran syömäkelpoisuuden nor-
meja. Kuvailisin annoksen makua tarkemmin, mutta 
minulla on liian kiire kirjoittamaan testamenttiani 
ennen kuin tämä sonta pääsee verenkiertooni.

- Tämähän oli ihan hyvää, siihen asti kunnes tajusin 
syöväni pelkästään tuoretta päärynää; tämä kun oli 
annoksen kohokohta. Itse muffini ei ollut riittävän 
kiinteä, eikä sekaan laitettu porkkana tullut miten-
kään esille. Päälle oli yritetty laittaa kuorrute, muttei 
sokerinen massa oikein lisännyt ruokahalua. Ruskea 
banaani ei ollut elementissään muffinin päällä ja pa-
perivuokaansa jäätelöllä viimeistelty annos (kyllä nyt 
tätä voi jotenkuten sanoa annokseksi) päätyi valkeik-
si tahroiksi emäntien lattialle. Porkkanakakkumaisu-
utta muffinille olisi saanut lisäämällä reilusti enem-
män porkkanaa sekä jouluisia mausteita. Banaanin 
ja päärynän olisi voinut liottaa sokeriliemessä, jonka 
olisi sitten voinut karamelisoida kastikkeeksi. Vaih-
toehtoisesti banaanin ja päärynän paistaminen pan-
nulla sokerissa tarjoaisi samoja makuelementtejä. 
Muffinin olisi voinut vaik kapa halkaista lautaselle ja 

yhdistää sitten nämä elementit jäätelön ja kastikkeen 
avulla visuaalisgastronomiseksi kokonaisuudeksi. 
Komposiittina voi sanoa että nyt oli yritetty änkeä 
ne muista ruuista puuttuneet ideointipoletit samaan 
koneeseen yhtä aikaa eikä valitettavasti saatu kuin 
sotkua aikaan. Yritys hyvä 7 ½.

- Esteettisyydestä miinuspisteitä, karmean näköinen 
ja annettu vielä jäätelönkin sulaa(!). Mutta, koska 
ruokalajissa oli jäätelöä (jota olisi voinut olla enem-
pikin), se saa minulta sydämen <3. Päärynäviipale 
oli raikas lisä ruokaan. Muffinin makukin oli yllät-
tävän hyvä, mutta tomusokerilta maistuva kuorrute 
oli turha ja toi vain turhan maun suuhun. Banaani 
oli kuivettunut, mutta ihanan makuinen – kukapa 
ei lämpimästä banaanista tykkäis? Silti se ei ihan 
sopinut kokonaisuuteen. Kahdella sanalla kuvat-
tuna – kiva ylläri. *toisin kuin toisella tiimillä, tätä 
tiimiä kohtaan ennakko-odotukset saattoivat olla 
turhankin alhaalla* Sen verta olin yllättynyt muffi-
neista, että ne kyllä vei voiton kiisselistä. Asiaan 
saattoi myös vaikuttaa jäätelö, joka huuhtoi koko 
kokkisodan maut suusta. Näin loppuyhteenvetona 
voisi sanoa, että molemmat joukkueet kuitenkin 
edes vähän yrittivät jonkin ruokalajin kohdalla, vaik-
kei kolmen ruokalajinkokonaisuus ehkä onnistunut-
kaan täysin. Enemmän panosta löytyi mielestäni 
tiimiltä K&Q, mutta V&J yllätti. Kiitos tästä, nälkä 
lähti. Papukaijamerkkejä saa jäädä odottamaan, 
mutta tälle tuomarille voi jatkossakin kokata.

Tuomarien kommentit annoksesta:
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Tammikuu huipentui Histonin bileisiin, joita 
me pienet pienet fuksipallerot olimme odotta-
neet kenties Joulupukkiakin innokkaammin - 
nimittäin Haalaribileisiin. Saimme siis vihdoin 
yllemme koskemattomat Histonin elegantin 
punaiset (tai miten sen nyt ottaa) haalarit kera 
hiprakkaisten suosionosoitusten. Eikä haalarei-
ta kylmiltään jaettu, sillä otimme käyttöön mitä 
glamoröösimmän Haalariseremonian uutena 
perinteenä. Sen jälkeen meitä neuvottiin kär-
sivällisesti solmimaan haalarit Sillä Oikealla 
tavalla.

Lähes tulkoon hyvissä ajoin olimme kyhäil-
leet haalaribileisiin ohjelmaa ja taikoneet pik-
kusyötävää (allekirjoittanut hyökkäsi toden te-
olla pizzan ja kakun kimppuun). Paljastelimme 
Kuutamolla-ohjelmassa omia kaappiemme lu-
urankoja ja vaihtokaupassa saimme vanhempi-
en opiskelijoiden posket punoittamaan Cosmo-

seksikyselyn lomassa. Onnittelut vielä Benulle 
voitosta - itsensäpaljastaminen on todellinen 
taito!

Totesimme porukalla myös, että etenkin mi-
esten ehostautuminen juhlia varten on tärkeää. 
Meikkauskisassa ottivat fuksit toisistaan mittaa 
sutiessaan ties mitä tököttejä pahaa-aavistamat-
tomien vapaaehtoisten kasvoille. Kauneimmak-
si Hitleriksi kautta aikojen tituleerattiin Vesa. 
Vinkkinä: musta huulipuna pukee vain harvoja, 
joten ota ihmeessä kaikki irti tästä tilaisuudesta!

Sen verran mitä haalaribileistä kehtaa tai 
muistaa sanoa niin mahtavaa oli! Viinaa riitti, 
haalarikansaa ja hauskanpitoa riitti. Toivot-
tavasti meidät fuksit erottaa tulevaisuudessa 
muista histoneista vain alkoholisoitumisasteen 
ja haalarimerkkien vähyyden perusteella - ja 
korjaus tilanteeseen on jo startannut!

Haalaribileet - erään fuksin muistelmia

LOPPUTULOS

Pitkällisen pohdinnan ja muutamien kärsimättömien huutelujen jälkeen tuomaristo julisti voit-
tajaksi joukkueen XX-XY eli Johannan ja Vesan. Voitto saavutettiin alku- ja jälkiruuan mitalla 
tuloksella 2-1. Hyvä XX-XY! Loppujen lopuksi kiivaan taiston (ja lämpimän 2 neliön keittiön) 
aiheuttamat hiet pestiin vielä pois perisuomalaiseen tapaan löylyillä. 

-KJ
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Harmaa talous on ollut julkisuudessa ja sen 
poistaminen oli näkyvästi esillä jo eduskun-
tavaaleissa. Syksyllä on myös pyörinyt laajan 
yhteistyöverkoston kampanja harmaata taloutta 
vastaan: Harmaa talous – synkkä tulevaisuus 
kampanjan tavoitteen on ollut kertoa erityis-
esti nuorille mitä harmaa työ on ja miksi siitä 
on haittaa. ”Jokainen meistä on oikea henkilö 
torjumaan harmaata taloutta.”

Harmaata taloutta ovat muun muassa
• pimeä työnteko
• sosiaalietuuksien väärinkäytökset
• piraattituotteiden ostaminen ja myyminen
• oman pankkitilin antaminen ulkopuoliseen  
   käyttöön rahan alkuperän hävittämiseksi
• yritystoiminta, jossa jätetään maksamatta      
   verot ja muut lakisääteiset maksut

Opintojen ohessa opiskelijat tekevät vähän kai-
ken laista ja pimeää työtäkin saatetaan tarjota. 
Monesti tarjous tehdään sillä varjolla, että käteen 
jää enemmän, kun ei mene veroja. Pimeän työn 
tekeminen ei kuitenkaan missään nimessä kan-
nata. Pimeässä työssä työntekijän oikeusasema 
on olematon ja tämä usein näkyy. Mitään tur-
vaverkkoja ei ole pimeän työn teettäjän hyvän 
tahdon lisäksi. Joten esimerkiksi, jos palkka jää 
saamatta, on aika vähän mitä voi tehdä. Verrat-
tuna siihen, että Suomessa palkkaturva takaa 
työsuhteisille, että palkan saa vaikka työnantaja 
olisi maksukyvytön.

Harmaa talous

Ironisesti korkeasti koulutettujen suurin anti 
harmaaseen talouteen ovat palkattomat yli-
työt. Palkattomien ylitöiden vaikutus on 
todella merkittävä. Tilastokeskuksen mukaan 
7 % Akavalaisista tekee palkatonta ylityötä 
keskimäärin 8,2 tuntia viikossa. LAL:n alojen 
keskipalkalla 3880 e/kk tämä tekee viikossa yli 
kaksi sataa euroa ja vuodessa noin 11 000 euroa 
per henkilö. Koko työuran aikana puhutaan yli 
kolmen ja puolensadan tuhannen euron me-
netetyistä ansiotuloista ja siten menetetyistä 
eläketuloista ja yhteiskunnan menettämistä 
verotuloista. Puhumattakaan siitä, että asialla 
on vielä vaikutusta alan työllisyys tilanteeseen, 
kun työnantajan tarve palkata lisää työvoimaa 
vähenee.

Kun tähän yhdistää sen miten helposti työelämä 
nykyään läikkyy vapaa-ajan puolelle, on meille 
opiskelijoille erittäin tärkeää opetella terve 
asenne työelämää kohtaan jo opiskeluaikana. 
Älä tee palkattomia ylitöitä ja vedä selkeä raja 
työelämän ja yksityiselämän välille.

-Markus Oja-
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten 

Liitto LAL:n opiskelija-asiamies.

Lisätietoja:
http://www.mustatulevaisuus.fi/ 

http://www.akava.fi/ajankohtaista/etusivun_teema/harmaat_ylityot/
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Puheenjohtaja
Anna Laitakari
4. vuoden biokemisti
IRC: annabel

Neljäs vuosi Histonin hallituksessa alkaa! Tässähän alkaa 
tuntea itsensä Wanhaksi. Tänä vuonna toiminkin sitten itse 
pääpiruna eli puheenjohtajana ja vetelen naruista, laittaen 
hallituksen tanssahtelemaan siihen tahtiin, että tapahtumat 
järjestyvät ja jäsenillä on hymy korvissa läpi vuoden.  Jos 
kestohymysi toimintamme suhteen sattuisi hyytymään, 
niin tule ihmeessä protestoimaan asiasta kiltahuoneelle!

Puheenjohtajuuden lisäksi webmasteroin kerrassaan loista-
via nettisivujamme ja toimin myös koulutuspoliittisena 
vastaavana sekä OKTR:n jäsenenä. Kaikista yhdistyksen 
toimintaan liittyvistä asioista kannattaa tulla rohkeasti 
avautumaan suoraan minulle: samalla voitte ottaa selvää 
naamataulustani ja luonteestani, joita en ala tässä sen kum-
memmin esittelemään. Nähdään kevään tapahtumissa!

Sihteeri
Krista Juurikka 
3. vuoden biokemisti
IRC: Kyria

Moi, olen Krista ja toimin Histonin hallituksessa Sähäk-
känä Inhimillisten Haahuilujen Tarkkailijana sekä Erilais-
ten ja Erikoisten Reaktioiden Ilmiantajana eli toisin sanoen 
sihteerinä. Hommiin kuuluu siis lähinnä pöytäkirjojen kir-
joittelua. Sihteeriksi ruvetessani luulin, että tapahtumien 
järjestely jäisi minun osaltani vähemmälle, mutta paskan 
marjat! Edelleenkin järjestän tapahtumia yhdessä muiden 
innokkaiden kanssa tai muuten vaan näpertelen asioita kil-
lan hyväksi. Tänä keväänä minut löytää helpoiten ircistä, 
värittämästä kudoskuvia bilsan labroissa, lödöttelemästä tai 
kiltikseltä nukkumasta ja/tai kiroamassa elämän julmuutta.
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Varapuheenjohtaja & tiedottaja
Mikko Karpale
2-3. vuoden biokemisti
IRC: Miiklo

Hei!
Olen Mikko, Histonin varapuheenjohtaja ja tiedottaja. 
Koska viime kauden puheenjohtaja ei ole enää hallitus-
toiminnassa mukana, eikä näin ollen enää esittäydy, ajat-
telin että jonkun on paikattava Heikin jättämä aukko Su-
pernatantissa ja päiviteltävä sitä, kuinka monta kertaa on 
tähän ko. julkaisuun esittelyn rustannut. En usko, että 
nykyinen puheenjohtaja siihen alkaa, joten päätin tehdä 
sen itse: ”En ole ihan sataprosenttisen varma, mutta olisiko 
nyt VIIDES kerta kun kirjoitan tähän VIHELIÄISEEN ju-
lkaisuun, käsittämätöntä! Voinen siis yhdistellä aikaisempia 
esittelyjäni ja lätäistä lehteen jotain täysin lukukelvotonta 
tekstimassaa, jossa vuosiluvut ja logiikka ovat aivan tois-
sijaisia seikkoja. Taivaita kiroten, herska da best.” Ja Heikki 
on korvattu, olé!  En tosin aio yhdistellä aikaisempia esit-
telyjä, koska tulos olisi luultavasti jotain yhtä maagista kuin 
samaa aiemmin yrittäneillä.

Nyt varapuheenjohtajan velvollisuudet täytettyäni voisin 
kertoa jotain pestistäni ja itsestäni. Tuuraan siis puheen-
johtajaa aina silloin, kun puheenjohtaja estyy, eli en oikeas-
taan tuuraa puheenjohtajaa juuri koskaan. Enemmänkin 
lähettelen tiedotteita maililistalle. Olen vilpittömän tyyty-
väinen, että nykyisin tiedotteet tulevat Histonin tiedotus –
nimen alla, eikä meikän nimellä varustettuna.

Asun avoliitossa, on pari dieetillä olevaa kissaa, omenan 
kara on se omenan paras osa ja oletteko koskaan ajatel-
leet, että paskimman aamun määritelmä on oikeastaan se, 
että kaatuu MAANANTAIaamuna kotonaan ja lyö päänsä 
seinään?

Käykää kiltiksellä, LUKEKAA SÄHKÖPOSTIAAAA!!!!!!
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Tilavastaava
Tiia Honkanen
3. vuoden biokemisti
IRC: tracier

Hei, olen Tiia! Olen Histonin nykyinen tilavastaava ja 
hommiini kuuluu siis mm. kiltatilojen hankinnoista ja 
viihtyvyydestä huolehtiminen. Opiskelen kolmatta vuotta 
biokemialla, mutta olen siltikin vasta ensimmäistä kertaa 
hallituksessa. Päätin vihdoin ottaa ”riskin” ja kokeilla, miltä 
nää hallitushommat oikeen maistuu, kun ei tämmöstä ai-
kaisemmin ole tullut harrastettua. Ainut vähän virallisempi 
pesti yliopistoaikoina on ollut haalarivastaavan homma, 
mutta sekin herkku on siirtynyt hallitukselle (ei ihan koko-
naan). 

On muuten eka kerta, kun meikä kirjottaa tähän lehteen 
mitään! Ja sitten vähän historiaa.. About kolme vuotta sit-
ten muutin tuolta Kemin syrjäkaduilta tänne kotoisaan 
Ouluun. Pakko myöntää, että virallisesti en kummiskaan 
(lue: valitettavasti) ole oululainen, nimittäin kirjat jätin 
Kemiin taloussyiden takia. Mutta ei kait siinä, älkää anta-
ko kotikaupunkini hämätä vaan tulkaahan ottamaan per-
soonastani itse selkoa ja nykimään hihasta varsinki, jos tu-
lee ideoita kiltatilojen viihtyvyyden parantamiseksi. Minut 
tavoittaa sieltä, mistä kuuluukin eli kiltahuoneelta (ei 24/7 
palvelua) :)

Rahastonhoitaja
Alexander Pietilä
1. vuoden biokemisti
IRC: Myro

Morjens! Meikä on Alexander ja toimin tulevan vuoden 
hallituksessa rahastonhoitajana. Tehtäväkuvaus on aika 
yksiselitteinen nimestä johtuen. Olin myös toinen fuksi-
haalarivastaava!

Elikkäs kaikki laskut sun muut hoituu meikäläisen kautta. 
Ja jos on ongelmia tai kysyttävää laskutuksesta nii mua voi 
tulla nykäsemään hihasta. Siis mikäli sulla on jotain las-
kutettavaa Histonilta.

Ja meikäläine on aikamoinen bilehile, joten voit olettaa et 
mut löytää tulevista tapahtumista paikanpäältä. Myöski ei 
niin biletapahtumista.
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Tapahtumavastaava
Oona Kivelä
1. vuoden biokemisti
IRC: o0na

Olen Oona Kivelä ja toimin nyt tämän vuoden, 2012, ta-
pahtumavastaavana. Olen ensimmäisen vuoden opiskelija 
ja kotipaikkakuntani on puukkojunkkareiden tyyssija, 
Nurmo. Tällä hetkellä asun Toppilassa. Hallitustoimintaan 
lähdin mukaan, koska minulla oli hieman liikaa vapaa-ai-
kaa ja satuin olemaan paikalla syysyleiskokouksessa, jossa 
minut tähän hommaan valittiin. Eipä siinä, hyvin tämä 
pesti minulle sopii, lähes yhtä hyvin kuin puukko kätehen!

Tapahtumavastaavana olen vastuussa Histonin järjestämistä 
tapahtumista, mutta suunnittelu toteutetaan koko hallituk-
sen voimin ja erilaisia tapahtumaideoita voi tulla ehdot-
tamaan joko suoraan minulle tai kiltahuoneesta löytyvään 
palautelaatikkoon. Toivottavasti tapahtumavalikoimasta 
löytyy itse kullekin mieluisia!

Mediavastaava
Benjamin Michelin
2. vuoden biokemisti
IRC: Benu

Olen Benjamin Michelin, ja jatkan nyt toista kautta kil-
talehtemme, Supernatantin, ruorissa. Olen siis Histonin 
mediavastaava ja hallituksen toinen kiintiöporilainen. 
Vastaan supin taitosta, juttujen laadusta, määrästä ja sii-
tä, että lehti saadaan painoon ajallaan. Supin tekemisessä 
minua avustaa kerrassaan mahtava toimitus. Tietenkin 
hallituksen jäsenenä tehtäviini kuuluu myös paljon muuta; 
olen kärkkäänä kokouksissa puolustamassa toisen vuoden 
biokemistien oikeuksia ainoana vuosikurssini edustajana, 
ja lisäksi olen ollut esimerkiksi järjestämässä Histonin omia 
LAN-tapahtumia.  Irkistä minut löytää 24/7 nimimerkillä 
Benu.  

Kotoisin olen Porin sykkivästä metropolista, jossa olin 
asunut koko ikäni kunnes lähdin Ouluun opiskelemaan 
biokemiaa, koska se tuntui silloin hyvältä idealta. Tuntuu 
vieläkin. Asustan tätä nykyä Linnanmaalla aivan yliopis-
ton vieressä.  Harrastuksiini kuuluvat suunsoitto OYY:n 
sekakuoro Cassiopeiassa, valokuvaus sekä lihansyöjäkasvit 
(Cephalotus follicularis <3)
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Hallituksen toimeton jäsen 
Akke-Pekka Törmänen
1. vuoden biokemisti
IRC: aktorman

Gtn tag
Edustan siis biokemiön uusinta vahvistusaaltoa qsamo-
sta. Nautin auringosta ja (muiden) ihmissuhdedraamasta, 
sekä säännöllisesti panimotuotteista. En osaa ruotsia enkä 
venäjää, mutta pakolliset 20 aminohappoa ja kaikki aktiv-
iteetit mitä hangessa tai järvessä voi tehdä lähtevät ihan 
selkärangasta.

Suhdevastaava
Vesa Hautaniemi
3. vuoden biokemisti
IRC: vesmo

Hello hello!
Nimi on Vesa ja asustelen Rajakylässä. Hallitustoimintaan 
tämä idiootti lähti jostain syystä uudestaan mukaan ja 
toimenkuvanahan on suhdevastaava. Tämä tehtävä pitää 
sisällään lähinnä yhteydenpitoa muihin kiltoihin ja haala-
reiden hankkimisen syksyllä. Muihin nakkeihin kuuluu 
paikka Supin toimituksessa.

Harrastuksia minulla ei juurikaan ole, mitä nyt joitain 
epämääräisiä ja kovasti vaiettuja aktiviteetteja. Musiikki-
makuun kuuluu...voi jumalauta on se nyt kumma kun täm-
möistä paskaa tulee taas, selatkaa vanhojen suppien esittelyt 
läpi, jos haluatte tietää musiikkimaun ja muut turhat small-
talkit. Laitankin tähän loppuun hyödyllistä tietoa itsestäni.
Lempiaminohapponi on Histidiini. Tuleva maisteriohjelm-
ani on Protein Science and Biotechnology. Omistan mie-
kan, joka roikkuu makuuhuoneeni seinällä. Kolaroin au-
toni joulun alla. Olen ateisti. Harkitsen kovasti kahden 
lemmikkirotan hankkimista. Olen onnistunut tappamaan 
helppohoitoisen kaktuksen. Toivottavasti hypoteettisille 
rotille ei käy samoin.

Kävin 780317A. Älkää kuunnelko Arnea, kurssi oli turhaa 
paskaa.
--
Arnen huomio: ja silti kävit :D vähä tyhymä jätkä.
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Hallituksen toimeton jäsen 
Johanna Puutio
1. vuoden biokemisti
IRC: Jiipa

Morjens, olen pikkuinen, karvainen fuksipallo nimeltä Jo-
hanna, ja kuukausi sitten täytin 20. Ja ihan Oulusta ollaan, 
jipii.

Oli synkkä ja myrskyinen yö, mikä sopi erityisen hyvin 
Histonin vuoden 2011 hämyisen syysyleiskokouksen ajan-
kohdaksi. Liikuttuneena siitä, miten mukavasti Histoni oli 
ottanut meidät vastaan aiemmin syksyllä (mutta ensisijais-
esti shokissa siitä, että Histoni oikeasti TEKEEKIN jotain 
muutakin kuin kerää jäsenmaksuja ja spämmii sähköpos-
tia) päätin sitten hakea varajäsenen arvokkaaseen virkaan. 
Pikkuhiprakassa tuntui sitten oikein mainiolta idealta tup-
pautua myös Supernatantin toimitukseen.

Onneksi ei ole tarvinnut katua. Homma on ollut tähän 
mennessä ihan mukavaa, ja toimenkuvaan kuuluu lähinnä 
tehdä kaikki se mitä muut eivät ehdi tekemään, heh. Alku-
järkytyksestä toivuttuani toivonkin nyt, että edessä olisi 
mukava hallitusvuosi, ja että Histoni pystyisi yhä parem-
min vastaamaan jäsentensä tarpeisiin.

Hallituksessa minua ei oikeastaan toistaiseksi ole nähty 
kuin kokouksissa, pikkunakeissa ja pöytäkirjantarkastajan 
roolissa. Ja jos satuitte käymään haalaribileissä, saatoitte 
myrkyttää itseänne allekirjoittaneen tekemällä boolilla. 
Toiminta tulee kyllä kovenemaan kunhan päästään toi-
mintarikkaaseen kevääseen kiinni ja haalarimerkit om-
meltua. Hauskaa kevättä. Ja Tuira on paska paikka.
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Inosiini 
Vaappuva Puriinijohdannainen

Inosiini eli tuttavallisemmin 9-[3,4-dihydroksi-
5-(hydroksimetyyli)oksolan-2-yyli]-3H-purin-
6-oni on siirtäjä-RNA:ssa (tRNA) esiintyvä 
nukleosidi, joka on merkittävä geneettisen 
koodin degeneratiivisuutta lisäävä tekijä. Ino-
siini on myös keskeinen prekursori puriinien 
metaboliassa.1,2

Inosiini on ribonukleosidi, joka on muodos-
tunut puriinin johdannaisen, hypoksantiinin, 
liitt yessä β-glykosidisidoksella riboosisoke-
riin. Glykosidisidoksessa riboosin C1 -hiili 
on kiinnittynyt N9 -typpeen hypoksantiinissa. 
Inosiinin molekyylikaava on C10H12N4O5 ja 
molekyylimassa 268.226 g mol-1. Vastaa-
vasti inosiinin monoisotooppinen massa on 
268.08077 Da. NTP-olosuhteissa puhdas inosii-
ni esiintyy ulkonäöltään valkoisena jauheena, 
jonka sulamispiste on 485,15 K. Inosiinin rak-
enne sisältää kaksi (2) pyörivää sidosta, neljä 
(4) vetysidosdonoria, viisi (5) vetysidosaksep-
toria, ja se voi omaksua kolme erilaista tauto-
meerista rakennetta. Inosiinin stereogeenisistä 
keskuksista kolme (3) on R-konfiguraatiossa ja 
yksi (1) S-konfiguraatiossa.1,3

Puriinien metaboliassa inosiini on välituote 
puriinien ja puriiniemästen hajotuksessa virt-
sahapoksi, sekä puriinien takaisinotossa nuk-

leiinihappojen rakennusosiksi. Puriiniemäkset 
adeniini (A) ja guaniini (G) ovat molemmat 
joh dannaisia inosiinimonofosfaatista (IMP), 
joka muodostuu inosiinista ja siihen esteröi-
tyneestä epäorgaanisesta fosfaatista. 

Inosiinimonofosfaatti syntetisoidaan riboosi-
fosfaatista monimutkaisessa reaktiotiessä, jos-
sa inosiinimonofosfaatti on ensimmäinen pu-
riinisynteesissä muodostuvista nukleotideista.  
Synteesissä tarvittavia hiili- ja typpiatomeja 
saadaan glysiinistä, glutamiinista ja asparta-
atista. Lopulta inosiinimonofosfaattia muo-
dostuu fosforibosyylipyrofosfaatista (PRPP) 
11-vaiheisen synteesin jälkeen. Inosiinimono-
fosfaatista voidaan entsymaattisesti muokata 
adenosiinimonofosfaattia (AMP) ja guanosiini-
monofosfaattia (GMP) sekä päinvastoin. Ade-
nosiinimonofosfaatissa inosiinimonofosfaatin 
C6 -hiilen karbonyyliryhmä on korvattu amino-
ryhmällä. Vastaavasti guanosiinimonofosfaattia 
muodostuu reaktioketjussa, jossa aluksi inosi-
inimonofosfaatti hapetetaan ksantosiinimono-
fostaatiksi (XMP), johon lisätään aminoryhmä 
C2 -hiileen.4

Inosiinia esiintyy yleisesti tRNA:ssa ja inosiini 
onkin elintärkeä translaation onnistumiselle, 
geneettisen koodin ns. vaappuvissa emäspare-
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http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6021, viitattu 15.2.2012
2 Crick F (1966) Codon–anticodon pairing: the wobble hypothesis. J Mol Biol 19; (2) 548–555. 
3 Munns ARI & Tollin P (1970) The crystal and molecular structure of inosine. Acta Cryst; B26 1101-
1113.
4 McMurry J & Begley TP (2005) The organic chemistry of biological pathways, s. 310-320. Roberts 
and Company Publishers. Viitattu 15.2.2012.
5 McNaughton L, Dalton B & Tarr J (1999) Inosine supplementation has no effect on aerobic or an-
aerobic cycling performance. International journal of sport nutrition; 9(4): 333–344.
6 Liu F, You SW & Yao LP (2006) Secondary degeneration reduced by inosine after spinal cord injury 
in rats. Spinal Cord; 44(7): 421–426.

Kuva 1. Inosiinin rakennekaava.

issa (wobble base pairs). Inosiini on osallisena 
kolmessa vaappuvassa emäspariutumisessa 
RNA:ssa, näiden pariutumisien ollessa ino-
siini-uridiini (I-U), inosiini-adenosiini (I-A) 
ja inosiini-sytidiini (I-C). Inosiini kykenee si-
jaitsemaan tRNA:ssa ainoastaan antikodonin 
ensimmäisessä positiossa, sillä jälkimmäiset 
kaksi positiota, mRNA kodonia, noudattavat 
normaalia Watson-Crick emäspariutumista. 
Kolmas positio onkin ns. “vaappuva” (wobble), 
sillä tRNA:n antikodonin silmukkarakenteen 
konformaatio sallii joustavuuden antikodonin 
ensimmäisessä emäksessä. Inosiinin pariutu-
misien termodynaaminen stabiilisuus on ver-

rattavissa normaaliin Watson-Crick nukleiini-
happojen pariutumiseen. Inosiinin emäsosa 
muodostaa vaappuvassa emäsparissa kaksi 
vetysidosta vastinemäksen kanssa.1,2

Inosiinia on yritetty vuosikymmeniä käyt-
tää apukeinona urheilullisen suorituskyvyn 
parantamisessa, mutta tutkimuksien mukaan 
inosiinilla ei ole vaikutusta fysiologiseen kes-
tävyyteen. Inosiinin käyttöä tutkitaan paraikaa 
neurodegeneratiivisten sairauksien hoitoon, es-
imerkkeinä multippeliskleroosi ja Parkinsonin 
tauti.5,6
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-Kuka olet, mistä tulet, missä menet?

Nimeni on Sinikka Eskelinen, syntyisin Kar-
jalainen.  Menin naimisiin Olli Eskelisen kanssa 
vuonna 1974, joten kaikissa Histonin ja Super-
natantin arkistoissa esiinnyn Sinikka Karjalai-
sena.  Synnyin Posiolla, kävin koulua Oulussa 
ja Kemissä ja tulin opiskelemaan Oulun yliopis-
toon syksyllä 1969.  Silloin ei koulutusohjelmia 
ollut olemassakaan,  kirjoittauduttiin tiedekun-
taan ja rakennettiin itse oma opintopolku. 
Pääaine valittiin vasta toisena tai kolmantena 
opiskeluvuonna.  Valitsin biokemian ja siitä eri-
tyisesti biofysikaalisen opintosuunnan.  Se oli 
meidän professorimme Sakari Pihan lempiaihe 
ja hän vararehtorina ollessaan ajoi voimakkaas-
ti biofysiikan professuuria Oulun yliopistoon.  
Hän oli muutenkin aikaansa edellä ja oli erity-
isesti innostunut rakennebiologiasta.  Minä tein 
Oulun yliopiston ensimmäisen rakennebiologi-
an gradun hylkeen hampaiden kiderakenteesta.  
Myöhemmin hammaslääkärit ovat lainanneet 
graduani innokkaasti.

Sittemmin olen toiminut lääketieteellisen fysii-
kan ja biofysiikan assistenttina, patologian 
yliassistenttina, Biocenter Oulun koordinaat-

torina ja tällä hetkellä Oulun yliopiston tutki-
musjohtajana. Laaja-alainen akateeminen kou-
lutus pätevöittää kaikkeen.

-Miten biokemia on muuttunut alana opiskel-
uajoistasi?

Biokemia oli murrosvaiheessa 1970-luvun 
alkupuolella.   Vaikka Sakari Piha oli innostu-
nut rakennebiologiasta, hänen mielestään DNA 
kuului perinnöllisyystieteilijöille ja vasta-ain-
eet immunologeille.  Biokemistit puhdistivat 
proteiineja ja mittasivat entsyymiaktiivisuuk-
sia.  Kaikkien aminohappojen ja vitamiinien 
rakennekaavat,  synteesi- ja kataboliareitit oli 
 osattava ulkoa, jos aikoi valmistua.  Vasta Karl 
Tryggvason toi modernin molekyylibiologian 
biokemian opetusohjelmaan, mutta silloin olin 
jo muualla.

-Miten ja miksi biokemian opiskelijat pää-
tyivät eroamaan Valenssista?  

1970-luku oli monessa suhteessa murrosai-
kaa.  Vielä 1960-luvulla yliopisto-opiskelijoita 
oli vähän, professorit olivat ehdottomia auk-
toriteetteja ja akateeminen työttömyys täysin 

Supernatantin alkutaipaleesta 
– Sinikka Eskelinen s. Karjalainen

Miten kaikki alkoi?   1970-luvun Supernatantti – opiskelijan asialla kevein askelin
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tuntematon käsite.  Uusia yliopistoja perustet-
tiin 1970-luvulla ja myös Oulun yliopiston 
opiskelijamäärä kasvoi. Vanha opetusjärjes-
telmä ei pystynyt toteuttamaan kasvavan opis-
kelijajoukon vaatimaa opintojen järjestämistä  
kohtuullisessa ajassa, professorit eivät ehtineet 
tai halunneet lisätä  luentojen ja tenttien määrää 
ja korjaamattomien gradujen pinot kasvoivat.  
Ongelmat kärjistyivät biokemian laitoksella sen 
ainoan professorin Sakari Pihan lukuisten hal-
linnollisten tehtävien ja muiden aktiviteettien 
vuoksi.   Biokemian opiskelijat kokivat, että Va-
lenssi ei hoida biokemian opiskelijoiden asioita.  
Siksi päädyimme oman killan perustamiseen.  
Histoni-nimeen liittyy katkeran suloisia muis-
toja professorimme Sakari Pihan suosikkipro-
teiineista, histoneista.  Lähes kaikki gradut sii-
hen aikaan tehtiin histoneista.  Sakari vastusti 
ensin killan perustamista, mutta huomasi pian 
sen edut ja osallistui innokkaasti kilta-iltoihin 
ja esitteli ideoitaan, joita toivoi opiskelijoiden 
edistävän tiedekunnassa.  Myös suhteet Valens-
siin normalisoituivat pian.

Killan toiminnassa alkuaikoina keskeisenä oli-
vat opetuksen järjestämiseen liittyneet ongel-
mat ja niiden ratkaiseminen. Puheenjohtajana 
olin professorin ja dekaanin vastaanottotuntien 
vakioasiakas ja vein kirjelmiä Histonin kokou-
ksista, joissa vaadittiin tenttien ja gradujen kor-
jaamiseen määräaikoja, opiskelijoille oikeutta 
ottaa kopioita, tehdä graduja lääketieteellisessä 
tiedekunnassa jne.  Lähes kaikki opiskelijoiden 
sen aikaiset vaatimukset ovat nykyisin itses-
täänselvyyksiä.  Tämän päivän opiskelijoiden 
on  silti hyvä muistaa, että mikään ei tule il-
maiseksi.

-Millainen oli opiskeluaikasi poliittinen il-
mapiiri  yliopistomaailmassa, ja miten se il-
meni Histonin toiminnassa? 

Opiskelijat mellakoivat Ranskassa ja Saksassa 
1960-luvun lopussa, he vastustivat professorien 
valtaa ja yliopistojen konservatiivista ilmapii-
riä.  Sama liikehdintä levisi Suomen yliopis-
toihin. Vanha Ylioppilastalo vallattiin Helsin-
gissä vuonna 1968.  Suomen opiskelijajärjestöt 
aktivoituivat ja radikalisoituivat nopeasti.  
Oulu ei ollut syrjässä näistä liikkeistä.  Opin-
tososiaalisten parannusten vaatiminen ei ollut 
tarpeeksi, opiskelijat halusivat valtaa.  Yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus oli yleisin vaatimus 
kokouspuheissa Rauhalassa ja  julisteissa, joita 
kannoimme marsseilla pitkin Oulun katuja.  

Histoni ei välttynyt näiltä aatteilta, mutta kes-
kusteluyhteys biokemian opiskelijoiden kesken 
silti säilyi, eikä mitään pahoja arpia niiltä ajoilta 
jäänyt.  Histonin toiminta keskittyi enimmäk-
seen opintojen edistämiseen ja hauskanpitoon.  
Politiikka ei näytellyt niin suurta roolia kuin 
joidenkin suurten kiltojen toiminnassa.

-Missä ja miten histonit viettivät aikaansa?

Histoni oli hyvin aktiivinen kilta.  Emme olleet 
tyytyväisiä luentojen tasoon ja teimme omat 
opintomonisteet.  Vaadimme, että saamme pitää 
ja korjata itse tentit, mutta siihen ei sentään 
suostuttu.  Opiskelijatoiminta keskittyi yliop-
pilastalo Rauhalaan ja Välkkylän ravintoloihin, 
Monttuun ja Reidariin. Rattori-klubikaan ei ol-
lut outo paikka.  Helsingin biokemistikillan He-
lixin kanssa oli tapaamisia ja kävimme vuoroin 
vieraissa.  Reidarin kabineteissa pidettiin ko-
kouksia ja saunailtoja.  Opettajat Sakari Piha 
etunenässä osallistuivat niihin innokkaasti.  
Kaikki eivät ehkä muista, että biokemian laitos 
toimi Kontinkankaalla parakeissa, joiden tilalla 
on nyt Oulun ammattikorkeakoulun sairaan-
hoitajien oppilaitokset ja asuntolat.   Tilat eivät 
olleet kovin käytännölliset, mutta pieninä ja 
epäkäytännöllisinä tunnelmalliset ja kodikkaat.  
Vuonna 1974 biokemia muutti Linnanmaalle, 
minä valmistuin maisteriksi ja aloin opettaa ja  
tehdä väitöskirjaa biofysiikan laitoksella profes-
sori Martti Melan alaisuudessa,  mutta se  on 
kokonaan toinen tarina.  

-Supernatantti: mistä idea ja miksi?

Supernatantin perustaminen liityi oleellisesti 
Histonin perustamiseen ja killan toimintaan 
opintojen ongelmien korjaamiseksi ja opiskeli-
joiden oikeuksien parantamiseksi.  Nimi liittyy 
kiinteästi  Histonin nimeen.   Kun proteiineja 
puhdistetaan, sentrifugointi on keskeinen me-
netelmä ja toisinaan otetaan talteen sakka, 
toisinaan supernatantti.  Meistä supernatantti 
oli jotenkin hauskempi sana ja asianakin kevy-
empi, joten lehdestä tuli suppi eikä sakka. 

Osallistuin Histonin 40-vuotisjuhliin ja oli 
mukavaa nähdä niin paljon aktiivisia ja innok-
kaita opiskelijoita.  Nuoriso ei yleensä kuuntele 
vanhempien ihmisten ohjeita, mutta annan ni-
itä silti.  Tehkää sitä, mikä tuntuu mielenkiin-
toiselta ja pitäkää hauskaa!
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Jos et ole kiinnittänyt huomiota ylioppilaskun-
nan edustajiston tekemisiin viimeisen kuuden 
kuukauden sisällä (tai pidempään, kun on kyse 
sinusta, C’mon, ollaampa rehellisiä), olet toden-
näköisesti missanut teelusikallisen draamaa, 
surkuhupaisaa poliittista keplottelua ja kou-
rallisen tiukkoja, sekä useita ei-niin-tiukkoja 
äänestyksiä. Lyhyestä virsi kaunis: Keskusta tip-
pui  oppositioon (tiukka äänestys) OYY:n hal-
lituksesta, teekkareille myönnettiin avustuksia 
vaihtoehtoisten tilojen vuokraamisesta vapun 
tapahtumia varten, teekkaritalon mennessä re-
monttiin (tiukka äänestys) ja OYY:n toimistot 
tulevat lähitulevaisuudessa sijaitsemaan kie-
likeskuksen tiloissa, tietohallinnon yläkerrassa 
(ei-niin-tiukka äänestys).

Tarkastellaanpa tätä tilahanketta hetki yksi-
tyiskohtaisemmin. Niille, jotka ovat eläneet 
sosiaalis poliittista horrosta viimeisen puolen 
vuoden ajan on varmaan syytä selventää pari 
asiaa. Ensinnäkin, HERÄTYS! Toiseksi, OYY:n 
tilat, jotka tällä hetkellä ovat puistomannessa, 
siirretään Linnanmaalle. Tämä on hyvä asia 
koska A) OYY:n palvelut tulevat lähemmäs 
suurinta osaa opiskelijoita. B) OYY:n työnteko 
tehostuu, sillä reissaaminen keskustan ja Lin-
nanmaan välillä vähenee. C) Tämä on tärkeää ja 
sinun tulee tykätä tästä. Hanke on saanut myös 
osakseen ankaraa kritiikkiä, sillä tämä pro-
jekti tulee todennäköisesti nostamaan OYY:n 
jäsenmaksua 3-7 euroa. Siis ajatelkaa, jopa 
SEITSÄMÄN EUROA. Sillähän saa jo melkein 
kaksi kaljaa baarissa. Tai yhden edestakaisen 
lipun bussilla keskustaan, vaikkapa ylioppilas-
kunnan vanhalle toimistolle.

Totta kai, on ymmärrettävää, että ihmiset eivät 
halua maksaa palvelusta, jota he eivät näe 
tarpeellisena. Normaalisti tämä argumentti 
olisi täysin vedenpitävä nykyiseen tilanteeseen. 
Miksi kukaan haluaisi maksaa 3 viiva 7 euroa 
palvelusta, jota ei ole aikaisemmin näkynyt tai 
tuntunut tarvitsevan. Tähän voin vastata, että 
te kaikki maksatte jo 90 euroa tästä palvelusta. 
Ehkä siitä kannattaisi maksaa vielä pari euroa, 
että sen palvelun tarjoajat tulevat yliopiston 
sisälle. Tällöin voit vaikka itse käydä kurista-
massa pääsihteeriä tai ylioppilaskunnan hal-
litusta, jos asiat eivät sinua miellytä. Ehkä tie-
dotuskin paranee (ainakin Linnanmaalla), kun 
tiedotussihteerin ei tarvitse pyöräillä tuntia 
kampukselle ja takaisin toimistolle muutaman 
posterin pystyttämisen vuoksi. 

En ole itsekkään vielä täysin myyty tälle muut-
toidealle, mutta olen kuullut sen verran hyviä 
argumentteja sen puolesta, että asiaa kannat-
taa kokeilla. Nykyiset Mannenkadun tilat ovat 
kuulemma käyneet täysin riittämättömiksi 
henkilökunnalle sekä hallituksen jäsenille. Tyh-
jänpäiväistä itkemistä, sanon minä. Samoilla 
verukkeilla hallitus sai työpuhelimet viime 
vuonna, mutta näkyvästi tulos ei ole parantu-
nut. Ehkä jaksamme pidätellä henkeämme, 
josko tällä kertaa tämä uudistus toisi jotain 
näkyvämpää tulosta. Jäämme tarkkailemaan 
tilannetta.

Heikki Hartikka, 
edustajiston jäsen jo vuodesta 2009

Edustajiston
Ehdoilla
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Uusia opetuslaitteita laitokselle 
Laitos sai tiedekunnalta rahaa opetusinfrastruktuurin kehittämiseen. Seuraavat laitteet 
ostetaan lähitulevaisuudessa opetuksen käyttöön:

- SS-34 roottori + 2 sarjaa adaptereja (tarvitaan joka kurssilla; ei tarvitse enää lainata root-
toria yläkerrasta)

- Mikroskooppeja 5 kpl (mikrobiologian ja yeast-kurssin tarpeisiin; voidaan lopultakin heit-
tää mäkeen ne Neuvostoliitosta (!) aikanaan hankitut koopit...)

- Geiger-mittari isotooppilabraan ja -kurssille

Voi huoran kohtu.
Siis oikeasti tämmöinen paska ei saisi päästä 
tieteen 0,22 µm PVDF suodattimen lävitse: on 
olemassa jotain firmoja, jotka tyyliin ottaa asi-
akkaalta jonkun verinäytteen tai jotain, sitten 
eristävät siitä kromosomaalisen DNA:n, tekevät 
jonkun restriktiodigestion, ajavat geelille ja sit-
ten ottavat kuvan siitä. Tämän jälkeen kuvasta 
tehdään taulu ja asiakas saa laittaa ”genominsa 
seinälle”. Genominsa. _GENOMINSA_.

Oikeasti joo, siinä on varmasti DNA:ta ihan 
mahottoman paljon, mutta ei siitä nyt mitään 
emässekvenssiä saa jumalauta luettua koska SE 
ON VAIN GEELIKUVA RESTRIKTIODIGES-
TIOSTA! Muutenkin aika outoa että tulee noin 
vähän bändejä kun koko genomin pilkkoo, 
ja sitten että saavat ne vielä eroamaan toisist-
aan geelillä! Saa olla aika saakelin kevyt geeli. 
Lisäksi ne bändit on aika intensiivisiä… johon 
on käytännössä kolme vaihtoehtoa: 1. kuvan-
tamislaite on herkkä, joka on ihan jees, mutta 

aika outoa tosin ettei näy smeareja ollenkaan. 
Voihan se sitten tietenkin olla niinkin, että 2. 
eristetty DNA on amplifioitu PCR:llä, joka tulee 
saamarin kalliiksi, varsinkin kun koko genomin 
amplifionti vaatii aika reilusti primereita tai 3. 
”asiakas” luovuttaa litrakaupalla verta tätä tau-
lua varten, koska veressä ei nyt ole mitenkään 
erityisen rikkaasti DNA:ta. Tulipa pitkä virke.

Onhan se hienoa sitten kun on ”oma geno-
mi” seinällä. Taas yksi tapa osoittaa kuinka 
normaalia ihmistä voi kusta ämpärikaupalla 
silmään. Siitä vaan sitten vertailemaan kaverin 
tai vaikka puolison kanssa mitkä bändit puut-
tuvat – eroja intensiivisyydessä etenkin jos si-
nulla on Downin syndrooma. Luovuttakaa nyt 
verenne mieluummin vaikka Vincent Castigli-
alle, niin hän voi maalata suoraan sillä mörköjä 
kankaalle. Loksahtavat ainakin vanhemmilla 
leuat lattiaan kun näkevät.

Vittu mitä paskaa t. anonyymi biokemisti.

ALAKERTA
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Supernatantin toimituksesta, päivää!

Supernatantin toimitus – ketä ne on? Aika mystiseltähän tämä tällainen, oikein toimitus, 
kuulostaa. Sellaiselta, josta näkee vilauksen hyvällä tuurilla ja rahalla siinä ennustajanaisen 
kristallipallossa. Mitä se toimitus edes tekee – surffaa työkseen kaikki uusimmat hauskat 
kuvat läpi ja käyttää Histonin kaikki rahat yhden erikoisnumeron painatukseen?

No ei nyt sentään. Toimitus koostuu kiltalehdestä kiinnostuneista, vapaa-ehtoisista 
biokemian opiskelijoista, joita on mukana kaikista ikäluokista fuksista maisteriopiskeli-
jaan. Tämän toimituksen tärkein tehtävä on tuoda kiltalaisille julki ajankohtaista tietoa 
opiskelusta, Histonin toiminnasta, biokemiasta ja opiskelijaelämästä yleensä sekä pyrkiä 
viihdyttämään. Kaikilla toimituksessa olevilla on oma roolinsa ja erikoisalansa, mutta aino-
astaan toimituksen pääjehu eli mediavastaava on virkansa puolesta mukana varsinaisessa 
Histonin hallituksessa. Käytännössä toimitus kirjoittaa itse juttuja Supernatanttiin, mutta 
myös järjestää muiden kirjoittamia artikkeleita lehteen sekä ottaa tarpeen vaatiessa kuvia. 
Lyhyesti siis pitää huolta, että lehti ilmestyy kuten pitääkin ja että siinä on sisältöä. Ohei-
sesta kuvasta löytyvät kaikkien toimituslaisten nimet ja tittelit. 

Toimitukseen mukaan pääsemiseen ei tarvita vaaleja tai esikarsintakierroksia. Riittää kun 
olet innostunut asiasta, vaikka haluaisit kirjoittaa vaan yhden jutun. Supernatantin toi-
mitukseen voi ottaa yhteyttä ainakin kolmella eri tavalla: 1) Nyi hihasta, 2) laita e-mailia 
osoitteeseen toimitus@histoni.fi tai 3) huutele #histoni - kanavalla. Kirjekyyhkyjä ja huo-
hotuspuheluita emme valitettavasti ota vastaan.
-KJ






