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Pääkirjoitus

© xkcd 2012, xkcd.com

Kohta se taas on käsillä: Vappu, tuo opiskeli
javuoden kohokohta! Pimeän talven jälkeen 
katukuva muuttuu yhtäkkiä värikkääksi haala
rimereksi, ja juhlahumu jatkuu peräti viikon 
ajan. Jos et ole vielä varma, mihin tapahtumista 
tahdot osallistua, tarkasta toki toimituksemme 
poiminnat keskiaukeamalta. Vapputeema kan
taa muutenkin läpi tämän supin numeron usei
den teemaan liittyvien artikkelien avulla.
 Vapulla on kuitenkin myös muuta 
merkitystä kuin vain kaatokännit Ainolan pu
istossa, joka toki on perinteinen rituuali sekin. 
Biokemian laitoksen opiskelijoiden asiat ovat 
tällä hetkellä hyvällä kantilla. Meillä on on
neksemme laitos, joka on valmis kuuntelemaan 
opiskelijoita. Riskinä kuitenkin on, että hyvät 
ajat passivoittavat opiskelijoita. Tähän ei ole 
varaa, sillä horisontissa siintää monia haasteita. 
 Uudistusten ja lakimuutosten takia 
yliopistoa pyritään johtamaan kuin liikeyrity
stä, joka valitettavasti voi johtaa tehokkuuden 
kasvamisen kääntöpuolena myös epäeettisiin 
ratkaisuihin. Opiskelijat tuottavat laitoksille 
rahaa vain valmistuessaan, ja summa on sitä 
suurempi, mitä korkeammasta tutkinnosta on 
kyse. Tietenkin kärjistettyä kandivaiheen lak
kauttamista ei harkita vakavissaan, mutta se, 
että asiasta ylipäätänsä puhutaan, on huoles
tuttavaa. Histonin tehtävä on vastustaa tämän 
kaltaisia muutoksia viimeiseen asti; kandi
vaiheen lakkauttaminen olisi, jos ei kuolinisku, 
niin ainakin hyvin raskasta aktiiviselle kiltatoi
minnalle.

Benjamin Michelin, mediavastaava
mediavastaava@histoni.fi

Muistakaa siis, että levittäytyessänne kaupungin 
kaduille kirjavana haalarimassana kyse ei ole 
vain päättömästä rellestämisestä. Kyseessä on 
kenties vahvin osoitus siitä, että opiskelijahenki 
on yhä voimissaan!
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Kevät on monilla tavoin muutoksen ja uudis
tuksen aikaa. Lukuvuosi alkaa olla lopuillaan ja 
viimeisiä viedään myös Histonin tapahtumien 
osalta. Toisin kuin useilla muilla killoilla, His
tonin toiminta ei kuitenkaan täysin lopu  kevät
kauden huipentavaan Wappuun, sillä meillähän 
jatkuu myös moni raskas kurssi vielä vapun yli 
ja raskas työ vaatii tunnetusti raskaat huvit. Va
pun jälkeen tulossa jäsentemme virkistykseksi 
vielä jo toista kertaa järjestettävät Lukuvuo
den päättäjäisbileet, mikä on monille viimeisiä 
mahdollisuuksia nähdä esimerkiksi paik
kakuntaa maisteriopintojen perässä vaihtavaa 
opiskelijakaveria. Tarjoamme kokoontumis
mahdollisuuden vielä toukokuun lopussakin, 
euroviisuillan merkeissä. Euroviisuthan ovat 
tunnetusti melko luokatonta viihdettä, eikä 
kyseessä suinkaan ole vannoutuneiden viisu
fanien kohtaaminen, vaan esiintyjille saa tulla 
aivan vapaasti nauramaan.
 Edellä mainitut päättäjäisbileet pide
tään sopivasti laitoksen kanssa järjestettävien 
palautepäivien perään. Palautepäivillä käydyn 
opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välis
en keskustelun perusteella on aiempina vuosina 
saatu aikaan aloitteita kurssiuudistuksiin, joten 
kyseessä ei ole muodon vuoksi järjestettävä pili
palitapahtuma, vaan kenties vuoden tärkein 
mahdollisuus jakaa rehellisiä mielipiteitämme 
suoraan kursseista päättävien tahojen kanssa.
 Kevät on tuonut uudistuksia myös 
syksyllä aloittavien opiskelijoidemme kandin
tutkinnon sisältöön: Monista kursseista tulee 
vapaaehtoisia, Metkut II siirtyy maisterivaihee
seen ja jättimäinen 12 op:n kurssi Johdatus 
kemiaan eriytetään jälleen kahdeksi erilliseksi 
kurssiksi. Näihinkin muutoksiin ovat vaikutta
neet opiskelijoidemme palautepäivillä esittämät 
toiveet.
 Suurempiakin muutoksia on valmis
teilla; Monitieteellinen työryhmä tutkii mah
dollisuuksia yhdistää laitoksemme lääketieteel

lisen biokemian laitoksen kanssa, jolloin sekä 
tutkimuksemme että opetuksemme siirtyisivät 
OYS:n tienoille. Lisäksi OKTR keskustelee 
kandiohjelmamme tulevaisuudesta; Yliopis
tojen rahoitusuudistuksen jälkeen kaiken to
iminnan pitäisi nyt olla taloudellisesti kannat
tavaa ja kandiohjelmamme on tällä hetkellä 
tappiolli nen, mikä vie taloudellisia resursseja 
esimerkiksi tutkimukselta. Radikaalein poh
dinnassa oleva vaihtoehto on lakkauttaa koko 
kandintutkinto. Tähän voimme kaikki vaikut
taa valmistumalla tavoiteajassa.
 Vaikka kurssimme saattavatkin vielä 
jatkua, tuo Wappu kuitenkin kaikille jonkin
asteisen irtioton opiskeluun ja valmistumispai
neisiin. Kannattaa muistaa, että Wappu on jo 
kokemus sinänsä, eikä alkoholia ole mikään pa
kko käyttää joka päivä, vaan toisia tapahtumia 
voi tulla vaihteeksi seuraamaan selvinkin päin. 
Oulun opiskelijavappu on ainutlaatuinen koke
mus, siitä kannattaa ottaa kaikki irti!

Anna Laitakari
Puheenjohtaja

puheenjohtaja@histoni.fi

PJ:n porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta
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Kastellin apteekki on muuttanut uusiin tiloihin. 
Vanhat tilat olivat käyneet ahtaiksi, joten kun 
tarjous suuremmista tiloista tuli olimme todella 
innoissamme.

Suunnittelutyö käynnistyi keväällä 2011 ja lop-
puvuodesta tehtiin mittava remontti uusissa ti-
loissa. Lattiaa lukuunottamatta kaikki uusittiin 
kattoa myöten. Lopputuloksena saatiin entiseen 
nähden melkein kaksinkertaisesti apteekkipin-
ta-alaa sekä vaaleasävyisten pintojen ja suurien 
ikkunoiden tuomaa valoa ja raikkautta. 
Kaikki apteekkikalusteet uusittiin, koska entiset 
eivät soveltuneet uuteen paikkaan. Ympäristö-
tietoisina onnistuimme kuitenkin kierrättämään 
entiset kalusteet: osa meni muihin apteekkei-
hin, osa muille kiinnostuneille ja osa nykyisen 
apteekkitilan sosiaalitiloihin. Kaatopaikalle ei 
siis tarvinnut viedä kuin pieni määrä jätettä.
Loppiaisena muutimme 500 metrin päähän 
edellisesti paikasta ja maanantaina 9.1.2012 
avasimme Oulun yliopistollista keskussairaalaa 
vastapäätä olevassa Katrillin talossa. Uusi si-
jainti palvelee entistä paremmin myös Peltolan 
asukkaita, Kontinkankaalla asioivia ja OYS:sta 
kotiutettavia sekä tietenkin iltaisin ja viikonlop-
puisin  päivystyksen potilaita. Ja tietenkin teitä, 
jotka saatatte tuhlata viimeiset opintotukisentit 
Katrillissa käyntiin...

Asiakkaiden kannalta muutokset näkyvät eten-
kin apteekin uudessa, selkeässä ilmeessä. Tu-
otteet ovat hyvin esillä hyllyissä, eikä niitä 
tarvitse laatikoista etsiä. Apteekissa on myös 
mukavasti tilaa liikkua ja kierrellä hyllyjä vaik-
ka lastenvaunujen kanssa.
Aukioloajat muuttuivat merkittävästi ja aamu-
virkku ehtii apteekkiin vaikka ennen luennolle 
menoa, kun avaamme jo kello 8. Iltavirkku-
jakaan emme ole unohtaneet, koska palve-
lemme kello 21 asti. Sunnuntaina ja pyhinä 

on tosin lyhyempi aukioloaika, eli klo 10-18. 
Mutta ehkä opiskelija ei vielä siihen aikaan ole 
sunnuntaiaamuna liikkeellä. 
Palvelujen saatavuus on siis kohentunut 
huomattavasti, eikä iltaisin tai viikonloppuisin 
tarvitse sairaana mennä kaupunkiin asti apteek-
kiasioille. Mukavaa on myös se, että laajentu-
neiden aukioloaikojen myötä pystyimme rekry-
toimaan lisää henkilökuntaa ja siten edistämään 
Oulun alueen työllisyyttä. 

Apteekkimme edessä on entistä enemmän il-
maisia parkkipaikkoja. Meille poiketaan OYS:n 
valoristeyksestä ja tämä tuo kulkemiseen 
lisää turvallisuutta ja joustavuutta. Jokaiselle 
näytetään vuorollaan vihreää valoa, eikä liiken-
teessä synny vaaratilanteita tai pitkiä odotuksia.
Pitkiltä odotuksilta välttyy myös apteekis-
samme, koska meillä on nyt viisi reseptinkäsit-
telypistettä entisen kolmen sijaan. Meillä aiem-
min asioineet tietävätkin jo sen, että ostokset 
voi maksaa  myös reseptinkäsittelypisteisiin. 
Näin vältytään turhilta jonotuksilta ja kaikki 
asiat tulee hoidettua kerralla. Uutena olemme 
ottaneet käyttöön niin sanotun ovensuukas-
san. Kun ostatte vain itsehoitovalmisteita saa-
tte ne nopeasti mukaanne pyörähtämällä itse-
hoitopuolella.

Muistattehan, että meillä saa Lyyrakorttia näyt-
tämällä 10 % alennusta kaikista muista tuot-
teista paitsi lääkkeistä, joista ei lain mukaan saa 
antaa alennuksia. Alennuksen piiriin kuuluvat 
vitamiinit, voiteet, ensiaputarvikkeet, pesuai-
neet ja muu pikkutilpehööri mitä joka kodissa 
tarvitaan. Siis todella laaja valikoima erilaisia 
tuotteita.

Tervetuloa asioimaan apteekkiimme!
   
 Christel Monni-Raasakka
        Apteekkari, Kastellin apteekki 

Kastellin Apteekki OYS:in viereen
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upernatantin noheva toimitus päätti vapun kunniaksi lyödä hynttyyt yhteen muu
taman muun kiltalaisen kanssa ja pistää testiin lähikaupastasi löytyvät lantrinki

vaihtoehdot. TÄYSIN vakavamielisessä ja äärimmäisen tieteellisessä koeasettelussa saatiin 
vihdoin selville, millä juomalla viinanmaku saadaan peittymään ja vappu maistumaan su
loiselta kuunektarilta. Tai sitten ei...

Paikkana Yliopistokatu 1 ja seurana tapsapullo, seuraavanlaisiin johtopäätöksiin asian
tunteva raatimme päätyi...

Lantringit testissä
-eli mitä löytyy SINUN mehupullostasi Ainolan puistossa vappuna-

S
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Pirkka colajuoma
Haju/ulkonäkö: Hiilihapot, kokis, kolakarkit, 
käsidesi
Maku: Minua on huijattu, tässä ei ole viinaa
Vahva viinainen jälkimaku
Viina ei maistu juurikaan, ellei purskuttele 
Paskaa kolaa muttei hirveesti viina maistu
^_^

Omena-raparperikeitto
Haju/ulkonäkö: Kirpeä, viina haisee kun kun
nolla sniffaa, viina erottuu kerrokseksi pin
nalle, väri etova kuin maseroitu vauva
Maku: Luulisin että olisi ollut pahempi
Viina maistuu, ei mielellään jois
Ei kovin käytännöllinen ku pitää vorteksoida 
aina ennenku juo
Negatiivinen kokemus mutta positiivinen 
yllätys
Viinanhuuruinen retki mummon omenakel
lariin
ಠ_ಠ

Icetea lemon
Haju/ulkonäkö: Viinaisa aromi, kiva väri
Maku: Viina maistuu vahvasti läpi
Mieluummin joisin ensin sen viinan ja sitte 
huuhtelisin suun tällä lantringilla
:<

Irn Bru (skotlantilainen virvoitusjuoma)
Haju/ulkonäkö: Purkka, tuttifrutti, lasten 
hammastahna, kiva väri
Maku: Viina tulee läpi
Alkumaku purkkainen, viina tulee myöhem
min, ei erikoinen
Lemppari tähän mennessä
Ei kirvoittanut yhtään kirosanaa
ヽ（´ー｀）┌
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Pirkka luomu soijajuoma
Haju/ulkonäkö: Kukkaan ei ees uskaltanu 
haistaa
Maku: Hyi helevetti
Jauhoinen, imelä
En tiiä maistanko tapsaa ku maistuu niin 
pahalta muutenki
Antoi muuta mietittävää ku sen viinan
Niinku iso musta mies tunkis kyrpää kurkusta 
alas ku tulee semmonen kakomisrefleksi että...
Luojan kiitos mun elimistö metaboloi maito
proteiinin
Seniili päätoimittaja: Ei tää niin pahaa oo
(╯°□°）╯︵ ┻━┻)

Sitruunamehutiiviste 1:3 laimennettuna
Haju/ulkonäkö: Haisee mäntysuovalta, erit
täin sitruunainen
Maku: Viina ei maistu, en tiedä onko se hyvä 
juttu
Olo on kuin olisi sitruuna perseessä
Voisi toimia shottina, vaarana hammaskiilteen 
lähtö
Suuremmalla laimennoksella vois toimia
（￣ー￣）

Mehukatti sima
Haju/ulkonäkö: Väri kusenkeltainen
Maku: Ei paha, ei oikeesti paha
Limpparisimaa viinalla, liian makea
Ei hirveen siman makunen, jos simalla lantraa 
niin ei varmaan mehukattia kannata
(?_?)

Karpalomehu
Haju/ulkonäkö: Karpaloinen
Maku: Viina maistuu, mutta hyvää on
Paras, ei maistu juurikaan viina, tosin voi 
johtua siitä että on viimenen :DDD
Toimii
キタ━━━(゜∀゜)━━━!!!!! 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että ohjeiden antamisen sijaan toimituksemme taitaa itse tarvita 
opastusta lantrinkien valintaan. Yhden vinkin kokeen jälkeen voimme kuitenkin antaa: ÄLKÄÄ 
LANTRATKO VIINAA SOIJAJUOMALLA!

VH
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On mukava huomata, että modernisointia tapahtuu sittenkin: laitoksemme suosima, vuonna 
2000 julkaistu Biochemistry (Mathews, Van Holde & Ahern), sai viimein väistyä sivuun hieman 
nykyaikaisemman teoksen tieltä. Jo muutaman kurssin lähtömateriaalina käytetty Principles of 
Biochemistry (Voet, Voet & Pratt) on noussut viralliseksi jatkajaksi yli vuosikymmen sitten paine
tulle kirjalle, joka tähän saakka on palvellut opiskelijoita suosituimpana biokemistin raamattuna. 
Koska tarjonta alan yleisteoksista on laaja, on Biochemistryn ohella muitakin kirjoja suosittu opis
kelijoiden keskuudessa. Tätä silmällä pitäen Supernatantissa 2/2010 testattiinkin paksut eepok
set tiedonsisällön, visuaalisuuden sekä helppolukuisuuden suhteen. Nyt kun Voet et al. on saanut 
ylistystä jo laitoksen suunnasta, on aika Supernatantillakin vilkaista kansien väliin ja selvittää, mil
laisesta teoksesta oikein on kysymys.

Skimmaillen liikkeelle
Kirja alkaa (bio)kemiallisilla taulukoilla – ami
nohappojen nimillä ja lyhenteillä, kemiasta 
tutuilla termodynaamisilla vakioilla sekä stan
dardilla geneettisellä koodilla. Seuraavaksi pari 
sivua Wiley julkaisijan mediaresursseja, jotka 
lienevät kirjaa täydentäviä internetin ihmeitä. 
Laatijoiden esittelyjen ja muiden pakollisten 
täytteiden jälkeen alkaa kirjan sisällysluettelo, 
joka on lyhyesti esitetty yhdellä sivulla… ja pit
kästi yhdellätoista seuraavalla. Sisällysluettelo 
on valtava, mutta se on jäsennelty onnistunees
ti. Jokaisen otsikon alla on pitkä luettelo väli
otsikoita, jotka ovat lyhyitä, oletettavasti kappa
leiden sisältöä kuvaavia virkkeitä. Voisin hyvin 
kuvitella jonkun 3. vuosikurssin opiskelija
rievun preppaamassa vaikka kandin loppu
kokeeseen lukemalla pelkkää sisällysluetteloa 
– ydinkohdat listattuna yhdessä paikassa siten, 
että jos niistä on ennen kuullut niin asiat muis
tuvat mieleen. 

Lisäksi sisällysluetteloon on indikoitu eri 
väreillä lisätietoa sisältäviä osioita, jotka liitty
vät esimerkiksi suoraan tieteelliseen tutkimuk
seen tai biokemian lääketieteen sovellutuksiin. 
Odotukset kirjan sisällön suhteen ovat tässä 
vaiheessa korkeat.

Vaikka sisällysluettelo on aika pitkälti kahteen 
palstaan, mutta yhteen pötköön vedetty teksti, 
välissä on myös värikkäitä kuvia, jotka joten
kin liittyvät aina juuri siihen kohtaan sisällys
luettelon kuvaamaa aihealuetta. Täytynee 
tosin todeta, että nämä kuvat on varmaan val
ittu sisällysluettelon yhteyteen pääasiassa es
teettisyyden vuoksi – kuvat ovat värikkäitä 
rakenteita tai kaavakuvia, ilman kuvatekstejä. 
Tunnistin hemoglobiinin, Ftyypin ATPaasin 
ja näköjään kaavakuvan, jossa kuvataan glu
koositransporttereiden toimintaa ohutsuolen 
epiteelisolujen pinnalla. Sitten on vielä ato
miresoluution raken ne kaksoiskierteisestä 
DNAketjusta, joka on pakkautunut tiiviisti his
tonien ympärille, muodostaen nukleosomeja 
ja edelleen solenoideja. Jännän näköistä? Kyllä. 
Informatiivista? Noh...

Donald Voet, Judith G. Voet & Charlotte W. Pratt, Principles of Biochemistry 
– International Student Version, 2008, 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc.
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Kirjan teksti vaikuttaa hyvin jäsennellyltä. Lie
nee sanomattakin selvää että biokemiallisessa 
yleisteoksessa pääpaino on tekstillä ja sen takia 
sitä onkin paljon. Positiivisena asiana, teksti on 
silti tämän kirjan kohdalla ilmavasti jäsennelty 
ja kohtalaisen helppolukuista. Teksti vaikuttaisi 
etenevän johdonmukaisesti ja selkeästi, välillä 
silmään osuu numeroituja lauseita ja virkkeitä, 
jotka lienevät avainasioita. Väliotsikot auttavat 
lukijaa sen suhteen mitä on tulossa, avainsanat 
on tekstin lomassa lihavoitu, avainvirkkeet kur
sivoitu. Kirjan teksti on kuin oppikirjasta, yo 
dawg!

Tekstiä kehystävät useat kuvat, tietoiskulaatikot 
sekä oppimistavoitelaatikot, joista ai nakin 
jälkimmäiset koen hyödyllisiksi. Laatikon 
sisältö on lyhyt, ranskalaisista viivoista muo
dostuva paketti, jossa lukijan oppimistavoit
teet kuvataan, esim. ”lukija ymmärtää, että sit
ruunahappokierto tarjoaa lähtöaineita muille 
reaktioteille sekä päinvastoin”. Tämän lisäksi, 
tekstistä löytyy ”tarkista osaamisesi” laatikoita, 
joissa esitetään lyhyitä, tekstiin liittyviä kysy
myksiä. Tietoiskulaatikot ovat yleensä laajem

pia, usein sivun mittaisia kainalojuttuja, jotka 
keskittyvät johonkin spesifiseen asiaan, kuten 
esimerkiksi Pathways of Discovery laatikossa 
122 keskitytään J.B.S. Haldanen tutkimukseen, 
joka johti entsyymien toiminnan selviämiseen. 
Kirja on jaettu viiteen osaalueeseen ja sisältää 
kaiken kaikkiaan 28 aihetta, joista jokaisen lo
pussa on vielä tiivistelmäosio, viiteluettelo sekä 
avainsanaluettelo. Kirja päättyy hakemistoon, 
jota edeltävät vielä pohdintakysymysten vas
taukset sekä kohtalaisen pitkä osio termejä seli
tyksineen, tietosanakirjatyyppisesti.

Kirjaa nopeasti selaamalla voi helposti huomata 
kuinka värikäs se on. Kirja sisältää paljon isoja 
ja koreita kuvia – niin kaavakuvia ja kaavioita 
kuin mikroskooppikuvia, mutta ennen kaik
kea rakenteita ja reaktiomekanismeja. Liekö 
menneen vuosikymmenen saavutuksia raken
netutkimuksen ja entsymologian alalla vaiko 
asioiden ajankohtaistuminen – tässä kirjassa on 
valtavasti biomolekyylien rakenteita ja reaktioi
ta, eikä pelkästään esteettisyyden takia. Isot ku
vat ovat havainnollistavia, jotka on täydennetty 
vielä ytimekkäillä kuvateksteillä. Kaavakuvat 
ovat helposti ymmärrettävissä, vaikka täytyykin 
pitää mielessä, että artikkelin laatija on jo jou
tunut muutaman kaavakuvan pureskelemaan 
opiskelun tiimellyksessä. Erityisesti värejä on 
käytetty tehokkaasti havainnollistamaan koko
naisuuksia. Oikeastaan ainoa negatiivinen pu
oli, joka nousi kuvituksesta esiin, oli joidenkin 
pidempien reaktioteiden kaavakuvat. Silmään 
pisti mm. porfyriinisynteesi, joka on joukko 
mustia nuolia ja rakennekaavoja valkoisella 
taustalla. Silmä väsyi. Porfyriinisynteesi on 
keskeinen reaktiotie, joka ei ole vielä edes 
monimutkaisimmasta päästä. Onneksi sentään 
reaktiotien edetessä rakenteiden väliset erot oli 
korostettu, silti mielestäni kyseinen esitys olisi 
saanut olla hieman selkeämmin laadittu. 

Yllä kuvailtujen havaintojen jälkeen kirja vai
kuttaa kaiken kaikkiaan monipuoliselta ja pää
asiassa lukijaystävälliseltä tiedonhakuteokselta. 
Painottaen edellisen lauseen viimeistä sanaa, oli 
aika siirtyä testaamaan mitä kirjasta tarkalleen 
ottaen saa lypsettyä irti.
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Hakutermit
Edelliset raamatut testattiin tiedonsisällön suhteen seuraavin hakutermein: translaatio, hypoksia
vaste, ELISA, Western blottaus sekä AB5toksiinien rakennetoimintasuhde. 
 Hakutermeistä kaksi ensimmäistä edustavat enemmän tai vähemmän keskeisiä biokemi
allisia tapahtumia, joista translaatio, eli proteiinisynteesi, on tarkasti karakterisoitu biokemiallinen 
reaktiotie, joka on nykyään yleisesti ja laajalti hyväksytty perusteoria. Hypoksiavaste on tämän 
päivän kuumimpia tutkimusaiheita – olisi mukavaa jos jättikirjasta löytyisi jotain alan tutkimuk
sen tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesti jopa tulevaisuuden näkymistä ja tutkimustulosten 
hyödyntämisestä.

ELISA (Enzymelinked immunosorbent assay) ja Westernblottaus edustavat kahta, hyvinkin 
ylei sesti käytettyä biokemiallista menetelmää. AB5toksiinien rakennetoimintasuhde oli hieman 
kipe rämpi porkkana (tai palsternakka) – hyvinkin spesifinen hakutermi, joka ei itse asiassa löytynyt 
suoraan minkään 2/2010 supissa testatun kirjan hakemistoista, vaan tietoa piti louhia esiin muu
ta kautta. Vertailuarvona kirjalle toimivatkin aiemmin testatut teokset, ”Mathews”, ”Lehninger”, 
”Harper’s” sekä ”Lodish”. Kryptiset lyhenteet tulevat kirjojen (entisistä) pääkirjottajista. Voet et 
al. Principles of Biochemistryyn viitataan lyhenteellä ”Voet”. Tarkemman selvitykset hakutermien 
merkityksistä sekä taustatiedot muista kirjoista löytyvät numerosta 2/2010.

Translaatio
Kuten jos muidenkin kirjojen kohdalla todet
tiin, translaatiosta löytyi tietoa ämpärikaupalla. 
Supissa 2/2010 aihe jouduttiinkin rajaamaan 
translaation mekanistiseen tarkasteluun, jota 
sovelletaan myös tämän kirjan kohdalla. 
 Kirjassa kuvataan translaatiota yleisellä 
tasolla, vaikka jokseenkin ehkä keskitytään 
enemmän prokaryoottien translaatioon. Pro
teiinisynteesi käydään tekstissä läpi hyvinkin 
yksityiskohtaisesti, sekä selitetään translaation 
peruspiirteet ja se miten esim. translaation 
suunta määritettiin kokeellisesti. Värikkäät 
kuvat niin translaation syklisestä luonteesta 
kuin kasvavan peptidiketjun molekulaarisesta 
tarkastelusta koristavat kappaletta. Eukaryoot
tien mekanismeja verrataan omassa välikap
paleessa etenkin initiaation suhteen prokary
ootteihin. Lisäksi kirjasta löytyy yksi pelkästään 
ribosomista sekä sen rakenteesta ja toiminnasta 
kertova kappale. Tekstin lomassa on myös kain
alojuttu antibioottien vaikutuksesta prokary
oottien translaatioon. Tekstiä on valtavasti ja 
asiat on kuvailtu välillä ehkä jopa liian yksityis
kohtaisesti.

Western blotting
Muiden blottausmenetelmien ohella, Western 
vain mainitaan tekstissä. Kyseisessä kappalees
sa keskitytään lähinnä Southern blottaukseen 
ja sen käyttöön, ohessa kerrotaan proteiinien 
mahdollisesta tunnistamisesta Western blotin 
muodossa. Kappale itsessään kiteyttää blot
tauksen melko hyvin, mutta Westernistä ei 
puhuta paljoa. Kirjan tietosanaosiossa kuvail
laan immunoblottauksen yhteydessä Western 
blottauksen perusperiaate. Tämän hakusanan 
suhteen kirja ei yllä aivan samalle tasolle muu
taman Supernatantti 2/2010 –numerossa testat
tujen kirjojen kanssa.

Hypoksiavaste
Hypoksia mainitaan hyvin lyhyesti erään kaina
lojutun yhteydessä, mutta esimerkiksi solujen 
toiminnan muutoksista hypoksisissa olosuhteis
sa ei puhuta. Tietosanaosiossa kerrotaan hy
poksian olevan tila, jossa veren happipitoisuus 
on alentunut. Vaikuttaisi siltä, että kirjassa ei 
ole tietoa hypoksiavasteesta. Mathews:iin ver
rattuna tämä on selkeä parannus, mutta kirjan 
tarjoama tieto ei ole lainkaan samaa tasoa kuin 
mitä Harper’s, Lehninger ja Lodish tarjoavat.
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Enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA)
Kirjan tietosanaosio antaa lyhyen ja ytimek
kään, ymmärrettävissä olevan selityksen tälle 
tekniikalle ja sen käytölle. Kirjan tekstissä ELI
SA on kuvattu selkeällä kaaviokuvasarjalla, jos
sa käy ilmi tekniikan pääkohdat. Kuvatekstissä 
on mainittu mahdollisuudesta katsoa netissä 
animaatio ELISAtekniikasta. Lodish:in ollessa 
täysin hännillä tämän tekniikan suhteen, muut 
kirjat pärjäsivät silti paremmin kuin Voet.

AB5-toksiinien rakenne-toimintasuhde
Tätä ongelmaa lähestyttiin useammalla haku
sanalla kaikkien kirjojen suhteen. Kuten odotet
tavissa oli muiden kirjojen perusteella, tästäkään 
kirjasta ei löytynyt hakemistosta suoraa sanaa 
AB5toksiineille. Koleratoksiini sen sijaan löy
tyi. Koleratoksiinin internalisaatiosta ganglio
sidi GM1 avulla on kerrottu ja lisäksi sen ”AB5
toksiiniluonteesta” on selitetty alayksiköiden 
toiminnan suhteen proteiinin patogeenisuuden 
eri vaiheissa aina Gproteiinin modifikaatioon 
saakka. Koleratoksiinin, kuten myös entero

toksiinien, vaikutuksesta cAMP tasoihin on 
ilmaistu ja AB5toksiinien funktionaalisuus 
rakenteen suhteen tulee jokseenkin selväksi. 
Voet pärjäsi hyvin tämän hakusanan kohdalla, 
lähinnä sen takia koska aiheelle on omistettu 
lähes kokonainen kainalojuttu. Koleratoksiinin 
toimintamekanismi on kuvattu reaktiokaavoin. 
Tämän lisäksi pari AB5toksiineihin kuuluvaa 
proteiinia on merkitty kaavakuvaan, joka kuvaa 
Gproteiinien toimintaa adenylaattisyklaasin 
signalointisysteemissä.

Lopputulos kirjasta
Vaikka viimeinen hakutermi jokseenkin pe
lasti kirjan, täytyy myöntää että kirjan ollessa 
värikäs ja esteettinen, siitä myös puuttuu ti
etoa haastajiinsa nähden, etenkin menetelmi
en osalta. Asioita on käyty yleismaailmallisesti 
läpi, ja ns. tärkeä teoreettinen tieto on kuvattu 
valtavan yksityiskohtaisesti. Silti, esimerkiksi 
vain maininta Western blottauksesta on puute, 
puhumattakaan hypoksiavasteen loistamisesta 
poissaolollaan. Kirja on silti tehty hyvin – se on 
lukijaystävällinen, visuaalinen ja informatiivin
en, kaikki mitä hyvältä yleisteokselta vaaditaan. 
Eiköhän tämä Mathews:in hakkaa.
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BIOKEMISTIN
WAPPU 2012

Mitä, Missä & Milloin
A.K.A. Kokoelma tapahtumia, jotka voisivat Histoneita kiinnostaa.

Ke 25.4.
11.30 -17.30 Kirkkovenesoudut Tuiran uimarannalla
Tänä vuonna soudut järjestetään kuivasoutuna soutulaitteilla Oulujoen jäätilanteen vuoksi. 
Paikalla myös muuta ohjelmaa kuten OLuT:n vappubongari!
22.00 -04.00 Jälkisoudut Apollossa, esiintyjänä L.A.O.S 
Kirkkovenesoutujen tulosten jälkipuintia musiikin tahtiin
Wesibussi ei liikennöi

To 26.4.
17.00-21.00 Saunamaraton, lähtö Arkkaritalolta
Suunnistusta saunomishengessä, lähtö vaatii saunomisen arkkaritalolla ja matkan aikana 
suoritetaan muutamia saunahenkisiä rasteja
21.00 Jälkilöylyt Walhallassa  
Saunamaratonin tulosten jälkipuintia tanssilattialta käsin
22.00-04.00 Ööpisgaala Dionessa                             
Uusimman Ööpisen aka härskeimmän vappulehden lanseeraustilaisuus
Wesibussi liikennöi klo 16 -24

Pe 27.4.
12.59 -19.00 Päiväkännit Hevimestassa 
Humalan hakemisen voi todistetusti aloittaa jo aamusta! 
Wesibussi liikennöi tapahtumaa varten 1315.
18.00 Wappusitsit yhdessä YMPin ja Tiiman kanssa Tetralla 
Näissä akateemisissa pöytäjuhlissa otetaan rennosti laulaen, vappuisia ruokia kylmänä syöden ja 
puhuen paskaa uusien tuttavuuksien kanssa
22.00 AAAAAK Tivolissa
Eli AatonAatonAatonAatonApinaKapina. Perinteisesti täällä on palkittu OLuT:n vuoden fuksi ja/
tai wappusuunnistuksen voittaja, katsotaan mitä OLuT keksii tänä vuonna yhdessä humanistisen 
killan kanssa
Wesibussi liikennöi 15-24
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La 28.4.
14.00 -18.00 OLuT:n Wappusuunnistus Linnanmaalla 
Käänteinen fuksisuunnistus eli fuksit kyykyttää vanhempia opiskelijoita erinäisillä rasteilla
21.00 -04.00 Wappureivit Kuusisaaressa 
Ihan ihkaoikeat ravepartyt vapun hengessä = hyvää tanssimusiikkia, paljon seuraa ja KERRANKIN 
tarpeeksi tilaa tanssiakin
Wesibussi liikennöi klo 16 -24

Su 29.4. Waatonaatto
17.00 Histonin Wappurieha Kiltakompleksin tiloissa    
Histonin ikioma vapun tapahtuma sisältää perinteisiä vappuelementtejä eli ilmapalloja, simaa ja 
munkkeja
22.00 -04.00 Waatonaaton bileet Apollossa               
Vappuaaton juhlistusta tanssimeiningein
Wesibussi liikennöi klo 16 -24

Ma 30.4. Waatto
12.00 Wappukulkue, lähtö Rauhalasta
Perinteinen vappukulkue suuntaa itsensä Oulun keskustaan
14.00 Teekkarifuksien Uitot Åstromin puistossa 
Teekkarifuksit kastetaan aidoiksi teekkareiksi hyisessä ja mikrobirikkaassa Plaanaojassa Ainolan
puiston reunalla = Varmaa hupia katsojille
22.00-04.00 Waatonbileet Tivolissa, esiintyjänä Basic Element 
Waaton eli vappuaaton juhlistusta livemusiikin tahtiin
Wesibussi liikennöi klo 16 -24

Ti 1.5. Wappu
03.33.33 Ashematunnelin örinät Asematunnelissa 
Asematunneli on tunnetusti pultsarien lempipaikka Oulussa, wappuna opiskelijat kuitenkin val
taavat sen äänekkäästi
05.00 Teekkarifuksien lakitus Rauhalassa 
Ne teekkarifuksit, jotka selvisivät Plaanaojasta hengissä, julistetaan tällöin virallisesti teekkareiksi
09. 00 Shamppanjamatinea Linnasaaressa
Vapun juhlistusta ulkoilmasta ja shampanjasta nauttien
10.00-14.00 Silliaamiainen Teekkaritalolla
Tarjolla halpa aamupala vapusta selviytyneille
Wesibussi ei liikennöi

Mikä on Wesibussi?

Wesibussi, eli linja nro 69, on OTY:n järjestämä vapunajan bussilinja, jonka tuotto menee hy
väntekeväisyyteen. Wesibussi kulkee väliä yliopistokeskusta tasatunnein: lähtö parillisin tunnein 
yliopistolta, parittomin torilta. Wesibussi on halpa ja elämyksellinen tapa liikkua paikasta toiseen 
vapun aikana, varsinkin jos haluaa juhlia myös matkojen aikana. Siihen on saatavilla myös VIP
lippuja. Vapun aikana Wesibussin HotLinenumero on  0417088701. 
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Vesilaulu
(Sävel: Rati riti ralla)
Älkää juoko vettä
siitä seuraa että,
vesi käyden puolitiehen
viekin sitten koko miehen.
Juokaa paloviinaa
niin ei jano piinaa.

Tänään otetaan
(Sävel: Joulu on taas)
:,: Tänään otetaan, tänään otetaan,
helvetin paljon viinaa. :,:
:,: Huomenna on, huomenna on,
helvetin kova krapula. :,:

:,: I dag ska vi ta, i dag ska vi ta,
helvetes mycket brännvin. :,:
:,: I morgon ska vi ha, i morgon ska vi ha,
helvetin kova krapula. :,:

:,: Tänä võtame, tänä võtame
kuradima palju viina. :,:
:,: Homme meil on, homme meil on
kuradima kova pohmakas. :,:

Laulutaidottoman juomalaulu
Nyt!

Suhteellisen rivakka
turkulainen juomalaulu
Ai ny vai?

Perintölaulu
(Sävel: Jos sun lysti on...)
:,:Kun mä kuolen vanhan pipettini saat:,: 
Sillä taivaan labroissa ei huoli kaliboida 
turhaan. 
Kun mä kuolen vanhan pipettini saat.

:,:Kun mä kuolen kaikki epparini saat:,: 
Eppar’tähdiksi ne muokkaa, pistä joulukuusen
latvaan. 
Kun mä kuolen kaikki epparini saat.

:,:Kun mä kuolen kumihanskani sä saat:,: 
Taivas näyttää steriililtä, joten bakuja en 
pelkää.
Kun mä kuolen kumihanskani sä saat.

:,:Kun mä kuolen sentrifuugini sä saat:,: 
Taivaass’ en oo riippuvainen supin sisällöistä 
moisen. 
Kun mä kuolen sentrifuugini sä saat.

:,:Kun mä kuolen vastaaineeni sä saat:,: 
Tahdon auttaa kollegoita 
Western blotin tuloksissa. 
Kun mä kuolen vastaaineeni sä saat.

:,:Kun mä kuolen koko genomini saat:,: 
Jäädytä se nestetyppeen,
puhdista sit sekvensointiin. 
Kun mä kuolen koko genomini saat.

:,:Kun mä kuolen kaikki histonini saat:,: 
Kun viet koko genomini,
työttömiks teet histonini. 
Kun mä kuolen kaikki histonini saat.

:,:Kun mä kuolen Nobelpalkintoni saat:,: 
Sillä taivaanhattaralla maine joutaa
romukoppaan. 
Kun mä kuolen Nobelpalkintoni saat.

:,:Kun mä kuolen solulinjani sä saat:,: 
Kuolin kohdunkaulan syöpään, 
*HeLa*soluni saat pitää. 
Kun mä kuolen solulinjani sä saat.

Örinäeväitä Vappuyöhön
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Viidestoista kalja
(Sävel: Viidestoista yö)
Silmissäsi tyhjä katse juopon paatuneen,
oksennuksen jäljet peittää rintaa.
Käy känni päälle lailla halon kaksimetrisen.
Ja minä kun en koskaan muista hintaa.
Viidestoista kalja saapuu pikkuukkoineen
ja kaikki paitsi juominen on turhaa.
Aina oikein ryypätä ei jaksa huomiseen,
kun tilaan kymmenettä itsemurhaa.
Sun kanssas ryyppään rahasi
ja taskuus oksennan,
kuin hullu huudat penniesi perään.
Sun huonekalut pois mä myyn
ja jos sallit telkkarin.
Ja kun aamu on, mä uuteen
känniin herään.

Lapin Kulta
(Sävel: Jaakko-kulta)
Lapin kulta, Lapin kulta
Karjala, Karjala
Sininen ja Olvi, Sininen ja Olvi
:,:Koff, Koff, Koff:,:

Koskenkorva, Koskenkorva
Pontikka, Pontikka
Sinoli ja Lasoli, Sinoli ja Lasoli
:,:Tärpätti, Tärpätti:,:

Kokaiini, kokaiini
LSD, LSD
Heroiini, hassis, heroiini hassis
:,:Crack, crack, crack:,:

Cocacola, cocacola
jaaffa, jaaffa
spraitti ja pepsi, spraitti ja pepsi
:,:hämähäkkimies:,:

Karhuviina
(Sävel: Mörri-Möykky)
Ottaisin minä Karhuviinaa,
jos vain pullon saisin.
:,: Koko pullon ryyppäisin
ja sitten oksentaisin. :,:
Tiutau tiutau tili tali tittan,
juodaan rommia kolalla.
:,: Sitten kun ollaan koko pullo juotu,
niin ollaan perseet olalla. :,:
Vaan eipä taida meidän äiti
Karhuviinaa ottaa.
:,: Eihän se edes usko, että
Karhuviina on totta. :,:
Tiutau tiutau tili tali tittan,
juodaan rommia kolalla.
:,: Sitten kun ollaan koko pullo juotu,
niin ollaan perseet olalla. :,:
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Oukei nassukat, nyt seuraa annos korkealen
toista opiskelijapolitiikkaa, joten silmät käteen 
ja tikkari suuhun. OYY on nyt noin vuoden 
ajan yrittänyt runkata kokoon isoa paperinip
pua, joka tunnetaan myös nimellä linjapaperi. 
Mikä se on? No, sen ensisijainen tarkoitus on 
saada jonkin sortin yhtenäinen linjaus erinäi
siin vaikeaselkoisiin aikuisten asioihin, kuten 
opiskeluoikeus, opintotuki, opiskeluarvot yms. 
toisin sanoen, kaikki helvetin tylsät mutta 
saatanan tärkeät asiat, jotka saattavat koskea 
ylioppilaskunnan jäsenistön elämää opiskelu
iden aikana. Asiaa on väännetty jo edustajiston, 
OYY:n hallituksen ja useiden eri valiokuntien 
välillä vuodesta 2011 asti, mutta nyt 18.4.2012 
hallitus on esittämässä edustajiston hyväksyn
tään finaaliversiota, joka joko hyväksytään sel
laisenaan tai korjataan annettujen muutosesi
tysten mukaisesti.    
 
Mitä tekemistä linjapaperilla sitten on? No 
tiedätte varmaan, että OYY:n hallitus vaihtuu 
joka vuosi ja edustajisto joka toinen vuosi. Tämä 
tarkoittaa, että näissä elimissä olevat opiskelijat 
vaihtuvat samaa vauhtia. Kun ihmiset vaihtu
vat, vaihtuvat myös usein mielipiteet erinäi
sistä asioista. Kun sitten joskus Ylen toimittaja 

tulee haastattelemaan krapulaista edustajiston 
puheenjohtajaa, tahtoen tietää Oulun yliopis
ton ylioppilaskunnan kantaa esim. lukuvuoden 
pituudesta, voi hän hirveästä päänsärystä hu
olimatta etsiä kyseisen kohdan linjapaperista 
ja oksentaa ulos oikean OYY:n virallisen mieli
piteen puoleksi sulaneen kebabannoksen sijaan. 
Näin OYY:n suunta tullaa pitämään samana toi
mijoista riippumatta.
  
Linjapaperi tullaan varmasti uusimaan jossain 
hamassa tulevaisuudessa, mutta tulevilla suku
polvilla tulee kuitenkin olla jotain johon tarttua, 
eikä viipaloitua leipää tarvitse alkaa keksimään 
uudestaan.  Nähtäväksi jää, kuinka hyvin van
han linjapaperin linjaukset tulevat vastaamaan 
uusien ylioppilaskunnan aktiivien mielipiteitä. 
Teoriassa mikään ei estä uuden edustajiston 
esitystä kumota vanha linjapaperi. On tieten
kin erittäin epätodennäköistä, että näin tulisi 
tapahtumaan, mutta kyynisyydellä ne laivatkin 
seilaa, eiks je?

Heikki Hartikka, 
muukalainen vieraalta planeetalta (ʘ˾ʘ)

Linjapaperi
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30. päivä Huhtikuuta, 2003.
Puhelin soi Naturen toimituksessa.

Nature: Editorinchief Chupame la Polla 
speaking.
Rockefeller Playboy: Hey shitbird, Rockefeller 
playboy here.
N: Waddup du…
RP: Silence you oozing cunt. Me and my ho
mies have just solved ANOTHER exciting ion 
channel structure. This shit will BLOW YOUR 
MIND. You need to publish this masterpiece 
RIGHT NOW.
N: Bbut the next issue is due for printing to
morrow. I can’t possibl…
RP: You little gynecologist fuck! You’d BETTER 
publish this or it’ll be the last structure you’ll 
EVER see from my lab.
N: Bbbut as an independent publisher we pos
sibly can not pub…
RP: It is UNSUSTAINABLE for you to be inde
pendent it should suffice that I am independent.
N: Yyes Sir. Wwe’ll publish your structure.

1. päivä Toukokuuta, 2003.
Ionikanavan rakenne julkaistaan Naturessa.

Ja millane rakenne se jumalauta olikaa! Jän
nitesensori on kiinni vaikka kanava on auki. 
Tunnetut glykosylaatiosaitit on hautautuneena 
keskellä solukalvoo. Jännitesensorin heliksit on 
AIVAN VITTU MITEN SATTUU. Kalvohelik
sejä poikittain KESKELLÄ solukalvoa ja topo
logia PÄIN VITTUA. Meikä veikkaa et tuo pro
teiini luokiteltas RÄJÄHTEEKS ku se on NII 
VITUN ENERGEETTINEN. Onneks tollasia ei 
oo oikeesti olemassa ku tuo rakenne EI TASAN 
oo natiivi. Rockefeller Playboy viimesenä epic 
trollz movesina myöntää et rakenne ei oo ehkä 
natiivi, mut luultavasti TOSI lähellä natiivia. Vi
tut. 

Science = voita noopeli → tarjoa paskaa Natu
reen → kato kun ne julkasee sun paskaa Natur
essa → masturboi raivokkaasti

Mää haen mun takin.

ALAKERTA
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Apuraha on vastikkeeton suoritus eli sen 
myöntäjä ei saa apurahalla tehdystä työstä 
taloudellista hyötyä. Valitettavan usein apura
haa kuitenkin käytetään työntekijän oikeuksien 
eli työsuhdeturvan kiertämiseen. Apurahalla 
työskentelevä ei ole työsuhteessa ja tästä seuraa 
suurin osa sen ongelmista.

Apurahalla työskentely ei kerrytä ansiosidon
naisen työssäoloehtoa*. Lyhyt alle neljän kuu
kauden apurahakausi ei myöskään kerrytä 
eläkettä, joten apurahalla työskentely käytän
nössä pienentää eläkettä. Apuraha voi myös 
vaarantaa toimeentulon työnhakutilantees
sa, jos työssäoloehtosi ei ole apurahakausien 
seurauksena täyttynyt tai se on vanhentunut 
pitkän apurahakauden seurauksena. Riippuen 
tilanteesta apurahan saaja voi lisäksi joutua ot
tamaan työajalle vakuutuksia omalla kustan
nuksellaan, koska vapaaajan vakuutukset 
eivät korvaa työaikana tapahtuvia vahinkoja. 
Myös työterveydenhuolto, sairausajan ja per
hevapaiden palkat jäävät apurahan saajan ulot
tumattomiin, koska näistä sovitaan työehtos
opimuksissa ja määrätään työlainsäädännössä. 
Kumpikaan ei päde, koska apurahan saaja ei ole 
työsuhteessa.

Mitä apua on apurahasta?
Verotonta tuloa ei oteta huomioon laskettaessa 
sosiaalietuuksien suuruuksia, joten vanhem
painvapaiden ja työttömyyden korvaukset ovat 
minimitasolla pitkän apurahakauden jälkeen. 
Kyse on helposti vähintään satojen ja useam
min useiden tuhansien eurojen erosta verrat
tuna siihen, että olisi työskennellyt vastaavan 
suuruisella palkalla saman ajan.

Sen sijaan apuraha kyllä lasketaan mukaan 
opintotuen tulovalvonnassa täysimääräisenä 
tulona sen myöntämisvuonna. Kärjistettynä 
esimerkkinä saat puolelle vuodelle tarkoite
tun apurahan joulukuussa ja Kela periaatteessa 
huomioi, että olet saanut apurahaa heinäkuusta 
 joulukuuhun, ja opintotukesi menee takaisin
perintään.

Valmistumisen jälkeen apurahalla tutkimus
ta yliopistoilla tekevät eivät myöskään kuulu 
uuden yliopistolain mukaan yliopistoyteisöön, 
joten he eivät voi vaikuttaa yliopistojen toi
mintaa ellei yliopisto ole asiasta toisin päättänyt 
ja heiltä saatetaan periä vuokraa työpisteestä tai 
sellaista ei tarjota lainkaan.
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Harvoja hyviä asioita apurahassa on, että se 
on edes jonkinlainen korvaus työstä ja siten 
parempi kuin ei mitään. Lisäksi koska apura
hatyöntekijä ei ole työsuhteessa hän omistaa 
kaikki työnsä tulokset. Eikä työnteettäjä voi 
määrätä missä, milloin tai mihin aikaan päivästä 
työ tehdään, koska työsuhteen mukana tulevaa 
työnjohtooikeutta ei ole. Toisaalta käytännössä 
esimerkiksi laitteen varauskalenteri tai kent
täkauden ajankohta voi määrätä, koska työ on 
tehtävä, joten tästä vapaudesta on aika vähän 
iloa.

Esimerkki siitä mitä voit tehdä apurahatyön 
vähentämiseksi: Kysy aina ja kannusta muitakin  
kysymään olisiko mahdollista saada apuraha 
vastaavan suuruisena palkkana. Esimerkiksi 

siten, että apuraha maksetaan tutkimusryh
mälle tai laitokselle, joka maksaisi sen edelleen 
palkkana. Työelämässä ja yliopistollakin pätee 
kysynnän ja tarjonnan laki. Palkalla työskentely 
tarkoittaa, että työskentelet työsuhteessa, jolloin 
apurahan ongelmia ei tule.

Jos teet töitä tutkimusryhmälle, muistuta, että 
apurahasuhteessa omistat kaikki työn tulokset. 
Eikä kannata allekirjoittaa paperia, jossa su
ostut luovuttamaan tulokset ilman vastiketta. 
Apurahahan on vastikkeetonta.

Markus Oja
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten 

Liitto LAL:n opiskelija-asiamies.

*Ansiosidonnainen on vakuutus työttömyyden varalle. Sitä varten tulee täyttää työssäoloehto, 
joka on 34 viikkoa eli noin 8 kk mitä tahansa työtä, jota tehdään työsuhteessa, vähintään 18 h/
vk, työehtosopimuksen mukaisella tai minimitason ylittävällä palkalla. Lisätietoja www.luon
nontieteilijat.fi/jasenpalvelut/
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Biokemiaa Turun yliopistossa
…kuulostaa aika pahalta, eikö? Turku, Suomi
neidon ahavoitunut ahteri, voiko siellä olla 
mitään älyllistä elämää? Kyllä vain voi! Ainakin 
sen verran, mitä nyt biokemian laitokselle mah
tuu porukkaa, eli (yliopiston nettisivujen mu
kaan) 42 uutta opiskelijaa joka vuosi + vanhat 
naamat.

Toisaalta, kai älyköiksi voi laskea myös kemistit, 
kun kerran samaan ainejärjestöönkin kuu
lutaan. Turun Yliopiston Kemistit eli TYK ry on 
Turun kemistien ja biokemistien oma vertais
tukiryhmä (Oulussa ilmeisesti paremmin tun
nettu termillä ”kilta”), joka tarjoaa jäsenilleen 
jos jonkinmoista opiskeluun ja vapaaaikaan liit
tyvää apua ja toimintaa tenttitärpeistä leffailtoi
hin. TYK ry:llä on kemisteistä ja biokemis teistä 
koostuva hallitus, joka tasapuolisesti hoitaa 
molempien oppiaineiden asioita, eikä ainakaan 
allekirjoittaneelle tässä oman 3 opiskeluvuoden 
aikana ole koitunut mitenkään ongelmaksi kuu
lua kemistien kanssa saman punalipun alle. Hy
vin tänne mahdutaan.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena biokemistit 
viettävät tiiviisti aikaa kemistien kanssa, sillä 
lähes kaikki kurssit ovat samoja. Biokemian 
pakollinen sivuaine on kemia, ja sen perus
opinnot suoritetaan (tai no, kuka suorittaa, 
kuka ei) ensimmäisen vuoden aikana. Kemian 
sivuaineen voi suorittaa lyhyenä tai pitkänä 
omien halujensa mukaan, ja muita mahdolli
sia sivuaineita ovat esim. biologia, fysiikka ja 
matematiikka. Ovatpa jotkut erikoiset tapauk
set suorittaneet sivuainekokonaisuuden myös 
lääkiksestä ja kauppiksesta; lähes mitä tahansa 
on siis mahdollista lukea sivuaineena.
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Turussa voi biokemialla erikoistua (var
mistetaan taas netistä) neljälle eri linjalle: 
biokemialle, elintarvikekemialle, molekulaari
selle biotekniikalle ja diagnostiikalle sekä mole
kulaariselle kasvibiologialle. Joillekin linjoille 
on rajattu määrä sisäänpääsypaikkoja ja haluk
kaat opiskelijat valitaan niihin (teoriassa) kou
lumenestyksen perusteella, mutta kun puolet 
ekavuotisista aikovatkin lääkikseen tai ovat 
muuten vain dropouteja, heikot yksilöt karsiu
tuvat pois luonnonvalinnan avulla, eikä mitään 
muuta karsintaa jouduta tekemään.

TYK ry täyttää tänä keväänä 77 vuotta (Turun 
yliopiston vanhin ainejärjestö!), minkä takia 
järjestetään tietenkin juhlat. Tasavuosina on 
kunnon iltapukuhienostelua, mutta näin välivu
osina tyydytään vähän lyhyempiin mekkoihin. 
Samanlaista perseilyä ei kuitenkaan ole tiedos
sa kuin sitseillä, joita (bio)kemistit järjestävät 
muutamat vuodessa, esim. vappuna grillisit
sit laitoksen takapihalla. Muita pippalointeja 
järjestetään lähinnä muiden ainejärjestöjen tai 
koko tiedekunnan voimin, joista ensimmäisten 
esimerkkinä Palapelibileet, joita järjestetään 
neljät vuodessa (neljän ainejärjestön voimin) 
ja joista saa neljä haalarimerkkiä, jotka yhdessä 
muodostavat yhden isomman merkin. Haala
rimerkit on muuten yksi asia, mikä monia 
muissa kaupungeissa opiskelevia on ihmetyt
tänyt. Kyllä, meillä melkein jokaisista bileistä 
saa merkin, ja kun bileitä on välillä kolmet sa
mana iltana, ahkera bilettäjä kerää haalarinsa 
täyteen ensimmäisenä vuotena. Se on ihan nor
maalia, eikä se kasvata karvoja kämmeniin.

Jos joku haluaa livenä tulla todistamaan, mil
laista on ”opiskella” biokemiaa Turussa, kan
nattaa tulla toukokuussa AATU:un (googlaa) ja 
yrittää bongailla punahaalarisia örveltäjiä jok
ilaivoilta (allekirjoittaneella on sinne ostettuna 
jo kaksi lippua). Toivottavasti nähdään siellä!

Laura Kalliomäki, 
3. vuoden biokemisti 
ja Turkuun tykästynyt opiskelija/pööpöilijä

P.S. No worries, teksti ei ole kirjoitettu turun 
murteella, koska mää en oom mikään turku
lainen, nääs (<- kökkö tampereen kiälen imi
taatio).
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Putreskiini
Mätänemisen Molekyyli

Putreskiini eli 1,4-diaminobutaani on polyami-
iniksi luokiteltu biogeeninen amiini. Sen mole-
kyylikaava on C4H12N2 ja molekyylimassa on 
88.15148 g/mol. Putreskiinin rakennekaava 
on esitetty kuvassa 1. Putreskiinissä on kolme 
pyörivää sidosta ja sen kaksi aminoryhmää 
voivat toimia sekä vetysidosdonoreina, että 
-akseptoreina. Tilattuna saatava putreskiini 
on ulkonäöltään väritöntä nestettä ja sen hyd-
rokloridin suola (putreskiinidihydrokloridi) on 
valkoista jauhetta. Putreskiini on diproottinen 
emäs ja vapaana fysiologisessa pH:ssa se esii-
ntyy dikationisessa muodossa (pKa1=11.15, 
pKa2=9.71). [1,2,3,4] 

Putreskiini eristettiin ensimmäistä kertaa 
mätänevästä lihasta ja tämä löytöhistoria heijas-
tuu hyvin sen triviaalinimessä (lat. putrescens 
= mätänevä, lahoava). Putreskiini on nisäk-
käillä yksinkertaisin polyamiini ja se toimii 
lähtöaineena muille polyamiineille. Raken-
teellisesta yksinkertaisuudestaan huolimatta, 
polyamiinit vaikuttavat moniin biokemialli-
siin prosesseihin, kuten solujen proliferaatioon 
ja erilaistumiseen vaikuttamalla solusykliin, 
geeniekspressioon ja signaalinvälitysreittei-
hin. Polyamiinien tuotantoon liittyvien geenien 
kohonnut ekspressio on liitetty mm. spermato-
geneesiin, ihofysiologiaan, neuronien suojauk-
seen ja kudosten hypertrofiaan. Putreskiini ja 
kadaveriini yhdessä vaikuttavat mätänevän li-
han, pahanhajuisen hengityksen ja bakteeriva-
ginoosin ominaisten hajujen aikaansaantiin.[5,18] 

Putreskiiniä muodostetaan aminohappojen 
kataboliareitillä ornitiinistä L-ornitiinidek-
arboksylaasin (ODC) toimesta ja tämän ir-

reversiibelin reaktion tiedetään olevan poly-
amiinisynteesin nopeuden määräävä tekijä. 
ODC:n aktiivisuutta säätelemällä voidaan 
kontrolloida solun polyamiinisynteesiä. Or-
nitiinidekarboksylaasi hajotetaan ornitiinidek-
arboksylaasiantitsyymin (ODC-Az) aloitteesta 
proteasomissa ubikitiinistä riippumattomalla 
mekanismilla. Transgeeniset tutkimukset an-
tavat viitettä siitä, että ornitiinidekarboksylaa-
siantitsyymiä koodaava geeni on tuumorisup-
pressorigeeni ja ODC on proto-onkogeeni. 
Muita tunnettuja tapoja syntetisoida putreski-
iniä on arginiinistä syntyvän agmatiinin käyttö 
lähtöaineena tai muuntamalla monimutkaisem-
pia polyamiineja takaisin putreskiiniksi. [5,6] 

Eläinten kuollessa seuraa hapen puute, jonka 
johdosta kasvavat bakteerit hajottavat orgaa-
nisen aineksen mätänemisprosessissa (putre-
faktio). Putreskiinipitoisuudet kasvavat putre-
faktiovaiheen bakteeritoiminnasta johtuvan 
proteolyysin tuloksena. Kuoleman jälkeistä 
put reskiinipitoisuuden kasvua käytetään hyväk-
si ruumiinetsinnässä kouluttamalla poliisikoirat 
tunnistamaan putreskiinille ominaisen kuolleen 
ruumiin hajun. Vehkakasvien heimoon kuuluva 
jättipökkövehka (Amorphophallus titanum) 
käyttää samaista hajua houkutellakseen mm. 
pölytystä välittäviä ruutukärpäsiä.  Putreskii-
nille spesifistä sensoria käyttämällä voidaan 
myös määrittää liharavinteiden tuoreus. [7,8,9]

Polyamiineista erityisesti kohonneella 
putreskii nipitoisuudella on suuri paino poly-
amiinistressivasteessa (PSR). Polyamiinit 
muuntavat muistia ja oppimista sitoutumalla 
glutamaattia ligandina käyttäville NMDA- ja 
AMPA-reseptoreille.  Näillä reseptoreilla on 
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Kuva 1. Putreskiinin rakennekaava.

tärkeä rooli synaptisessa plastisiteetissä. Tut-
kimalla Brodmannin alueiden 4, 8/9 ja 11 
polyamiinipitoisuuksia post-mortem aivoku-
dosnäytteistä on havaittu korkeammat putreski-
ini- ja spermidiinipitoisuudet itsemurhan suo-
rittaneilla henkilöillä kuin kontrolleilla. [10]

Putreskiinillä on moninaisia fysiologisia 
tehtäviä. Lisämunuaisten ytimen kromaffi-
inisolut kykenevät tuottamaan putreskiinistä 
γ-aminovoihappoa (GABA), jonka avulla solut 
muuntelevat lisämunuaisten katekoliamiinien 
vapautusta. Ohutsuolessa putreskiini toimii 
kasvutekijänä ja saattaa suoranaisesti stimu-
loida suolen epiteelisolujen DNA, RNA ja 
proteiinisynteesiä. Ohutsuolessa putreskiiniä 
voidaan käyttää energialähteenä muodostamal-
la siitä sukkinaattia. [11,12] 

Joissakin kasveissa putreskiiniä käytetään er-
ilaisten alkaloidien, kuten nikotiinin ja tropaa-
nialkaloidien synteesin lähtöaineena. Lisäksi 
putreskiinillä on kasvihormonien kaltaisia 
vaikutuksia ja rooli kasvien kylmyyden sie-
dossa.  Eräillä bakteereilla putreskiini on tärkeä 
komponentti soluseinän peptidoglykaanissa. 
[13,14,15,16]

Putreskiinin akkumuloituminen soluissa estää 
eIF-5A:ssa sisältävän lysiinitähteen post-trans-
lationaalista muokkausta, jossa lysiini muo-
kataan hypusiiniksi. Edellä mainitun suppres-
sion seurauksena solu tuhoutuu apoptoottisesti. 
[17] 
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Arkistojen kätköistä

Tarina monityydyttämättömästä hiilivedystä ja vapaasta radikaalista
-Ilmestynyt niin kauan sitten, ettei kukaan nykyään suppia lukevista sitä enää muista-






