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Pääkirjoitus
Lehti edessänne on Supernatantti, tut-
tavallisemmin Suppi, Oulun Yliopiston 
Biokemian opiskelijoiden ainejärjestön, 
Histoni ry:n kiltalehti. Supisssa julkaistaan 
kaikkea mahdollista, joka biokemian opis-
kelijoita saattaisi kiinnostaa viinanmaiste-
lusta oppikirja-arvosteluihin. Suppia tekee 
vapaaehtoistyönä opiskelijoista koostuva 
toimitus, jonka päämiehenä hyörii allekir-
joittanut.

Tämä numero, pHuksisuppi, on suunnattu 
syksyllä aloittaville uusille opiskelijoille, 
pHukseille. Eli siis juuri sinulle! Kansien 
väliin on koottu paljon hyödyllistä infor-
maatiota, joten lehti kannattaa selata läpi 
ainakin kertaalleen. Viihteellisyyttä ei 
toki ole unohdettu, ja mukaan on eksynyt 
myös muutama vakioartikkeli.

Edessänne tulee olemaan mielenkiin-
toinen syksy. Yliopisto-opiskelu eroaa 
huomattavasti esimerkiksi lukion yleis-
sivistävästä päivähoidosta. Täällä opiskel-
laan, koska asiat oikeasti kiinnostavat, ei 
vain koska täti luokan edessä patistaa.

Oulun yliopiston biokemian laitos kun-
nostautuu opintojen mielekkyydessä, sillä 
käytännön laboratorioharjoitusten määrä 
on suomalaiseen keskitasoon nähden 
suuri. Labrat saattavat hieman stressata, 
mutta useimmiten kun labrajakson jäl-
keen pitäisi taas istuutua luennolle, alkaa 
mieli kaipaamaan takaisin eppareiden 
ääreen.

Benjamin Michelin, mediavastaava
mediavastaava@histoni.fi

Biokemian opiskelijoiden ei tarvitse 
huoleh tia liikaa kandivaiheen rakenteesta, 
koska kurssipohja on selkeä, ja suorit-
tamalla suositellut kurssit ja valinnaiset 
opinnot kandidaatin tutkinto syntyy il-
man turhaa pohdintaa. Kuitenkin peli-
varaa löytyy, ja esimerkiksi kemian tai bio-
logian sivuaine on helposti suoritettavissa. 

Opinnoista saatte lisää tietoa syksyllä 
 omilta pienryhmäohjaajiltanne, jotka 
 esittäytyvät tämän lehden sivuilla. En siis 
pidättele tämän enempää, vaan toivotan 
hyviä lukuhetkiä!
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Syyskuun alussa teillä, uusilla opiskelijoillamme, alkaa vähintään 5 vuotta kestävä, 
toisinaan kivinen ja toisinaan aurinkoinen tie mielenkiintoisesssa ja haastavassa yli-
opistomaailmassa. Vaikka yliopistoon tullaan aina ensisijaisesti opiskelemaan, myös 
opinnot sujuvat helpommin kun voi toisinaan vaihtaa ajatuksia vanhempien biokemis-
tien kanssa myös vapaa-ajalla ja tuulettaa aivojaan biokemistiseurassa.

Biokemistien oman ainejärjestön eli killan, Histoni ry:n, puheenjohtajana toivotan 
teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi opiskelijayhteisöömme. Histoni ajaa jäsentensä 
etuja niin opiskeluasioissa kuin vapaa-ajallakin. Monet teistä muuttavat Ouluun toisilta 
paikkakunnilta, ja Histoni varmistaa, että kaikille löytyy sosiaalista elämää myös luento-
salien ulkopuolella. Järjestämme teille vuoden mittaan kaikenlaisia aktiviteetteja leffail-
loista Halloweenbileisiin ja pikkujouluihin.

Aloitamme syyskautemme heti kun uudet opiskelijamme saapuvat, eli syyskuun alussa. 
Jo ensimmäisenä viikkonanne on luvassa myös iltaohjelmaa, jolloin vanhat opiskeli-
jamme pääsevät vaihtamaan kuulumisiaan kesätauon jälkeen ja uudet opiskelijamme 
saadaan integroitua mukaan porukkaamme.

Älä siis turhaan murehdi mitä teet vapaa-ajallasi uudessa kaupungissa – me huoleh-
dimme siitä puolestasi. Kaikenlaisen muunkin opiskelun alkamiseen liittyvän her-
moilun voi unohtaa samantien ja alkaa innolla odottaa mitä syksy kanssamme tarjoaa.

Ottakaa kauniista kesäpäivistä kaikki irti ja tulkaa sitten Oulun yliopistoon opiskele-
maan biokemiaa, odotamme jo kovasti Sinua saapuvaksi joukkoomme!

Tervetuloa!

Anna Laitakari
-Puheenjohtaja
puheenjohtaja@histoni.fi

PJ:n porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta
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Möh!

Onneksi olkoon loistavasta päätöksestä siir
tyä biokemian mieltä kutkuttavaan maa
ilmaan. Täällä tutkitaan elämän ihmeitä ja 
keksitään ratkaisuja maailman ongelmiin. 
Noh, ainakin osaan niistä. Nimeni on Niina 
Pyykönen ja toimin kolmasosalle teistä op
paana matkallanne opiskelun ihmeelliseen 
maailmaan.

Ja jotta tyhmimmätkin tajuavat, olen siis 
yksi kolmesta varsinaisesta pienryhmän
ohjaajasta. Aloitan syksyllä kolmannen 
vuoteni biokemialla, joten kokemusta on 
sopivasti, mutta oma fuksivuosi ei ole vielä 
unohtunut. En pidä itseäni erityisen pelot
tavana, joten tulkaa rohkeasti kysymään, 
jos on ongelmia. Tässä iässä turha ujostelu 
voidaan jättää jo pois. Kaikkea en ehkä 
tiedä, mutta ainakin tiedän kuka tietää.

Näihin sepustuksiin on tapana pistää jotain 
tietoa myös itsestä, joten täältä pesee nip
pelitietoa. Olen kotoisin Toholammilta ja 
päätin jo lukion toisella, että minusta tulee 
biokemisti. Aloitin biokemian heti lukion 
jälkeen (tästä viksuimmat laskee ikäni). 
Tutut kutsuvat minua myös Ninniksi. En 
ole kiltaaktiivi, enkä minkään hallituksen 
jäsen, mutta ei se minusta pahaa ihmistä tee. 
Pidän zombielokuvista kuivalihan kera. Vii
hdyn Histonin tapahtumissa. Harrastan la
jia, jota monet eivät tiedä olevan olemassa.

Siinä olennaisuudet. Syssymmällä tavataan!

PIENRYHMÄOHJAAJAT

2012
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Heips! Olen Meira Mankinen – his
tonilaisten kesken (ja irkissä) Memmu. 
Tänä syksynä sekä pyörähtää käyntiin 
neljäs vuoteni biokemialla että ikää tulee 
täyteen 22 vuotta.  Muutin Ouluun kol
misen vuotta sitten tuosta kahden tunnin 
päästä Kajjjaa nista, joten vaikka virallinen 
kotipaikkakuntani on nykyään Oulu niin 
sydämeltäni ja mieleltäni olen edelleen ka
jaanilainen. Muita sydäntäni lähellä olevia 
asioita ovat mm. kahvi, salibandy ja käsi
työt. Mutta tutustutaanpa paremmin sitten 
livenä!

Olen ottanut vaatimattomaksi tehtäväkseni 
opastaa teitä yliopistoelämänne alkuun. 
Tavoitteeni on, että tämän syksyn jälkeen 
teillä on hyvä käsitys omista opinnoistanne, 
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista 
yliopistossa ja tietenkin opiskelijaelämästä 
tapahtumineen! Yliopiston alkamista ei 
kannata jännittää  toiset tulevat ulkopai
kkakunnilta ja toiset ovat Oulusta, mutta 
syksyllä jokaisella on ainakin yksi kaveri 
(minä!) valmiina odottamassa. Mielestäni 
tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan 
(sillä itselläkin välillä aivot lyö tyhjää) ja 
toivon, että pienimmänkin askarruttavan 
asian kanssa uskaltaisitte tulla kysymään 
neuvoa. Jos minä en tiedä vastausta niin ai
nakin tiedän henkilön, joka tietää. Muuten
kin suorastaan nautin puhua pälpättämi
sestä, joten ei tarvitse edes olla mitään 
asiaa, vaan juttelemaan saa tulla pelkän jut
telun vuoksi!

Syksyä innolla odottaen – Memmu <3
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Terve pHuksit!

Olen Mikko Karpale ja yksi kolmesta pi
enryhmäohjaajasta.  Tehtäväni on integroi
da teidät pahaa aavistamattomat, keltanok
kaiset peurat ajovaloissa yliopiston arkeen. 
Itse olin pHuksi armon vuonna 2009 eli 
omista noviisiajoista on jo vierähtänyt pi
eni tovi. Uskon silti, että muistan yliopis
ton ihmetyksen aiheet ja mitä varmimmin 
osaan myös kertoa teille yhtä ja toista yli
opiston toiminnasta. Kun astutte yliopiston 
ovista sisään, muistakaa ettei ole olemassa 
tyhmiä kysymyksiä. Itse kysyin ensim
mäisellä ohjauskerralla, että mikä on luen
to. Kaikkea siis saa, ja pitää kysyä!

Itse olen siis jo kolme vuotta yliopistolla 
pyörinyt ja toimin nyt myös kolmatta vuot
ta biokemian opiskelijoiden killan, Histoni 
Ry:n, hallituksessa. Odotan (vaadin) teiltä 
aktiivisuutta, avoimuutta ja avointa mieltä! 
Ehdottomana vaatimuksena mainittakoon 
myös se, että yksi teistä on Porista. Sen 
jälkeen kun itse saavuin Oulun kamaralle 
Porista, on jokaiselle uudelle fuksivuosi
kursille tullut porilainen. May not break the 
spell ya know!

Asun Heinäpäässä avovaimon ja kahden 
katin kanssa. Kuvassa kaksi kolmasosaa 
tämän talon kateista. Ja koska on varsin 
mukava lopettaa esittely capslockilla ja 
huutomerkeillä:

O L K A A H Y V I Ä F U K S E J AT E H 
KÄÄMINUTYLPEÄKSIÄLKÄÄPIPE
TOIKOSUULLA!!!!!!!!

PS: Vieraile histoni.fi ja jos on kysyttävää 
voi pistää mailia vaikka suoraan tännepäin 
osoitteesen mkarpale@paju.oulu.fi



Huhhahhei ja hellät tunteet

Mää oon Krista Juurikka, teijän vara
pienryhmäohjaaja eli varaPRO. JOS teijän 
oikeille PROille tulee joku este, niin käyn 
sitte pitämässä teille ohjauskerran hänen 
tilallaan. Toisin sanoen, ette te mua tule 
näkemään pienryhmäohjausten yhteydessä: 
teillä on niin innokkaat PRO:t, että ei ne 
halua päästää mua remmiin, nyyh. Sen si
jaan jos ihan välttämättä haluatte muhun 
tutustua, kysyä neuvoja tai vaan puhua pas
kaa niin tulukaa kiltahuoneelle tai osallis
tukaa Histonin hallituksen kokouksiin ja/tai 
tapahtumiin.
       Jos jotaki pitää itestään kertoa niin 
tässä tulee: Omistetaan avomiehen kanssa 
20+ lautapeliä, tykkään pohjattomasti Val
lilan verhokankaista, uusimpiin ostoksiin 
lukeutuu lämpömittari saunaan ja koon 10 
virkkauskoukku, internetissä mut tunnetaan 
nimellä Kyria ja kirjotin tätä juttua samalla 
ku Suomen jääkiekkojoukkue otti armot
tomasti turpaan Venäjältä. Eipä muuta.

Krista ”Minä vahingossa koko solu, onko 
tämä paha?” Juurikka

9
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Mikäli pitelet käsissäsi tätä Supernatantin fuksinumeroa, olet todennäköi
sesti astumassa yliopiston vaaralliseen akateemiseen maailmaan. Maailmaan, 
missä tietohallinnon peikot kaluavat kampuksen alaisissa katakombeissa paju
tunnusten salasanansa hukanneiden opiskelijoiden luita. Maailmaan, missä kat
sekontakti humaltuneeseen teekkariin voidaan tulkita reviirin rikkomiseksi tai, 
luoja varjele, kiinnostuksen merkiksi. 

The Fuksi Occultist’s Handbook

1. Paju-tunnukset
Hanki pajutunnuksesi HETI yliopis
tolla aloittaessasi. Tarvitset tunnuk
set moniin erinäisiin (epä)toimiviin 
opintopalveluihin, tärkeimpänä niistä 
sähköpostiasi varten. Sähköpostiin 
tulee kaikki info kursseista, opiskeli
jabileistä ja vuohenuhrauksista, joten 
sen säännöllinen tarkkailu on ensisi
jaista.
Worst-case-scenario: viimeisimpien 
bileinfojen hukkuminen PhDpai
koista ja kirkonpolttamisista tiedotta
vien viestien joukkoon.

2. Ruokalat
Yliopistossa ruokailu tapahtuu vain 
eettisesti rituaaliuhreista valmistet
ulla ruoalla. Muista hankkia Lyyra
opiskelijakorttisi jo ennen yliopis
tolle tuloa Mannenkadun toimistolta, 
missä Ylioppilaskunnan pääpirut vielä 
pitävät majaansa. Näin varmistat 
saavasi KELA:n sosialistiopiskelija 
aterian 2,60 euron hintaan.
Worst-case-scenario: ylimääräi
nen porkkanapihvi lisää ateria
si hintaa puolellatoista eurolla. 
 FFFFUUUUUUU

3. Verkostoituminen
Histonin kiltahuoneella ja erinäisissä 
tapahtumissa pääset muodostamaan 
yliopistomaailmassa selviämistä 
edellyttäviä suhteita. Mikäli löydät 
itsesi kaatokännissä viimeisimpien 
pippaloiden jäljiltä kotiavaimet hu
kassa ja epäilyttävässä N:nnen vuoden 
opiskelijoiden seurassa, voit tarjota 
heille veriuhria yöpymissijaa vastaan.
Worst-case-scenario: löydät itsesi per
jantaiiltana kotoa pelaamasta World 
of Warcraftia.

4. Haalarit
Opiskelijat verhoutuvat omaa klaa
niaan edustavaan kaapuun eli opiskeli
jahaalareihin. Käsiksi kyseiseen 
vaatekappaleeseen pääsee liittymällä 
omaan klaaniinsa ja suorittamalla 
tarvittavat (monetaariset) uhraukset. 
Kyseiselle vaatekappaleelle on sallit
tua (ja jopa suotavaa) läikyttää hieman 
ektoplasmaa.
Worst-case-scenario: Yliinnostunut 
riehunta haalareissa voi aiheuttaa rat
keamista haaraalueilla. Ei yleensä 
yllä lihaan asti.

-VH
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Greetings, fellow earthlings! Olen 20vuo
tias Johanna Oulusta ja toivon, että olette 
istuutuneet mukavasti, sillä kerron teille 
nyt pienen iltasadun. 

Tarinamme alkaa, kun lukion kolman
nen vuoden syksyllä yhtäkkiä ymmärsin, 
että tiede tarvitsee kaltaistani sankaria. 
Hylkäsinkin siis haaveeni graafikon uras
ta ja kaivelin kirjaston uumenista käsiini 
“Biokemian ja solubiologian perusteet”  
hienoimman oppikirjan, mitä siihen men
nessä olin koskaan lukenut. Innostukseni 
oli taivaissa vihdoinkin keksittyäni alan, 
joka selittää biologisia ilmiöitä hieman 
tarkemmin, kuin se lukion oppimäärään 
kuuluva “Entsyymit on vähä niinku ti
iättekste solun seppiä, simsalabim!”, ja 
antaa samalla lempiaineelleni kemialle 
selkeän kontekstin. Hysteerisen luku
urakan jälkeen minut hyväksyttiin häm
mästyksekseni sekä Helsingin yliopiston 
molekyylibiotieteisiin, että Ouluun bio
kemialle  jälkimmäiseen vielä parhailla 
pisteillä! Hups?

Valittuani suuren sähläyksen ja hataran 

pohdinnan jälkeen  (sekä kotona odotta
van itsestään täyttyvän jääkaapin herkkien 
kutsuhuutojen manipuloimana) biokemi
an Oulussa, laantui riemuni kuitenkin hie
man: Olimme ensimmäinen vuosikurssi, 
joka teki pääsykokeen samana päivänä 
kuin lääkikseen pyrkivät. Tämä osoittau
tui laitoksen hämäräperäiseksi ja salakäh
mäiseksi juoneksi karsia joukosta pois ne 
epämotivoituneet lääkisrejectit, jotka tu
lisivat katkeroituneina, marisevina möyk
kyinä lusimaan ensimmäisen vuotensa 
biokemialla myrkyttäen hilpeän ahkeraa 
opiskeluilmapiiriämme. Käytännössä 
tämä kuitenkin tarkoitti sitä, että lähes 
kaikki pääsykokeeseen paikalle vaivau
tuneet pHuksikokelaat otettiin suorastaan 
kyynelsilmin vastaan. Laitoksen näkökul
ma asiaan oli tietenkin, että syksyllä 2011 
aloittaneet eliittifuksit olisivat siis nerojen 
valiojoukko, joiden motivaatio olisi su
orastaan galaktinen. Meidän “valiojouk
kojen” mielestä se tarkoitti lähinnä sitä, 
että onneksi meidän idioottien oli helppo 
päästä sisään. Ja näin on näköjään tänäkin 
vuonna pyrkineiden kohdalla. Noh… ter
vetuloa eliittiin!

FUKSIVUOTENI
erään fuksierän erään fuksin eräs tarina
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Heti fuksivuoden aloittavan, 12 opin
topisteen arvoisen “Johdatus kemiaan” 
kurssin pitikin olla kaltaisillemme nero
ille helppo nakki, mutta toisin kävi. En
simmäinen vuosi kuluikin ähertäessä 
enemmän tai vähemmän kuivien kemian 
ja biologian kurssien parissa. Opimme 
monia ihmeellisen jaloja selviytymistai
toja, kuten jakamaan satunnaisia kekoja 
hiekkaa erilaisiin kasoihin, punnitse
maan vettä, titraamaan happoa emäksellä, 
olemaan pipetoimatta suulla, piirtelemään 
labratakkeihin törkeitä kuvioita ja vält
tämään aamuluentoja kuin ruttoa. Tämän 
kaiken ohessa piti vielä selviytyä orasta
van akateemisen uramme ulkopuolisista 
haasteista, kuten millä hiton bussilla pää
see yliopistolle, missä on kiltahuone, onko 
kuvassa muka yliopisto vai otinko vahin
gossa ihmisen metaboliakartan mukaan ja 
mistä ovesta ylipäätänsä pääsen ulos koko 
rakennuksesta. Mutta nou hätä! Muuta
man ensimmäisen viikon jälkeen jopa 
allekirjoittaneen surkealla suuntavaistolla 
identtisen näköiset, epilepsiankirjavat pai
kat alkoivat käydä tutuiksi. 

Viimein keväällä alkoi huomattavasti 
mielenkiintoisemmat jutut opintojen pa
rissa: kalenteri alkoi täyttyä biokemian 
kursseilla! Kevään biokemian labroissa 
teimmekin sitten huomattavasti siistimpiä 
scifijuttuja: Eristimme ja kloonasimme 
DNA:ta, valmistimme siirtogeenisiä, UV
valossa fluoresoivia bakteereja (tämä on 
nyt se systeemi, mikä on melkein jokai
sessa tieteiselokuvassa!), leikkelimme 
tuoreita sisäelimiä, eristimme mitokon
drioita sekä yritimme huonolla menestyk
sellä olla läikyttämättä karsinogeenisia 
reagensseja ympäri laboratoriota. Ko
helluksen lomaan mahtui niin coolissa, 
upouudessa labratakissa suoritettuja on
nistumisia, kuin paniikilla maustettua hys
teriaakin  mutta ennen kaikkea roppakau
palla erityisjännää opittavaa ja hauskaa 
tiimityötä!

Tiimityöstä ja opiskelukavereiden hankin
nasta puheenollen, tästä kuuluu suurin kii
tos aktiiviselle, iloiselle ja välillä hämärän
kin huumorintajun omaavalle Histonille! 
Histoni on ihan ikioma ainejärjestömme, 
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joka järjestää joskus uuvuttavankin usein 
bileitä, leffailtoja, urheilutapahtumia, 
laneja, ekskursioita sekä muuta mukavaa 
puuhaa, johon kaikki jäsenet ovat terve
tulleita. Suurin järkytykseni opiskelujeni 
alussa ei suinkaan ollutkaan se, kuinka 
kamalaa on aloittaa aivan uppooudossa 
opinahjossa, vaan enemmänkin se, kuin
ka mukavia kaikki histonilaiset olivat, ja 
kuinka lämpimästi meidät fuksit otettiin 
vastaan. Kun kaikenkarvainen joukkom
me oltiin heti alkusyksystä ryhmäytetty 
erinäisillä koetuksilla  kuten Vulcanalia
bileillä ja peräti kaksilla fuksisuunnistuk
silla  oli yhteinen häpeä liimannut meidät 
yhteen kuin liian aikaisin dekan pohjaan 
möykyksi jähmettynyt agaroosigeeli. 
Kukistettuamme oman vertauskuvallisen, 
vessassa riehuvan peikkomme, voinkin 
todeta J. K. Rowlingin sanoin: “On joitain 
asioita, joita ei voi kokea yhdessä ilman 
että rupeaa pitämään toisistaan.”

Ensimmäinen vuoteni olikin siis varsin 
vauhdikas. Liityin hiprakkaisena puoliva
hingossa Histonin hallituksen jäseneksi ja 

näin pääsin mukaan vaikuttamaan killan 
toimintaan. Jos on taipumusta jäädä hie
man ulkopuoliseksi, niin suosittelen tätä 
lämpimästi  nyt on pakko aina välillä 
pistää pimeään tottunut päänsä ulos ovesta 
ja kirmata näkemään ihmisiä. Samaisella 
reissulla tuli myös liityttyä tämän mai
nion kiltalehtemme, Supernatantin, lep
poisaan toimitukseen  enkä ole katunut 
hetkeäkään. Kaikista kauhukuvistani 
huolimatta en edes minä, aavistuksen so
siaalisesti rajoittunut nörttipingviinikään, 
jäänyt ulos kuvioista, ja opiskelustakin 
täytyy näin asiallisesti todeta: Onpa
han perhana soikoon awesomein paikka, 
missä olen ikinä tietoa päähäni ahtanut! 

Toivottavasti nautitte tästä tarinatuokio
sta, ja toivottavasti teidän tarinanne tulee 
olemaan edes puoleksikaan yhtä eeppi nen 
kuin minun.

Hyvää tulevaa fuksivuotta ja live long and 
prosper!

Johanna Puutio



Terve fuksi.
Susta tulee biokemisti, joten 
tehdäämpä yksi asia nyt ihan selväksi 
ensimmäisenä: äksönelokuvat ja äk-
sönsarjat eivät ole totta. Se on totta, 
että niissä on mukamas biokemiaa, 
mutta monesti se tiedeosuuskin on ve-
detty vähän… överiks. Ja jos ei överiks 
niin se on vaan väärin.  Ja koska me 
biokemistit ymmärrämme jotain ti-
eteen päälle - jos se joku on väärin, 
niin se vituttaa. Annahan kun selitän.

CSI. Ok, olis tosi jeessiä jos vois VAAN 
pipetoida pisaran uhrin verta johonkin 
laitteeseen ja se tyyliin ilmottaisi uhrin 
lasten lukumäärän, määrittäisi ras-
kasmetallien pitoisuudet elimistössä 
ja lopuksi ilmoittaisi montako milli-
grammaa murhaajan siemennestettä 
murhatun emättimestä löytyi viime 
maanantaina kun murha tapahtui. 
Tämä ei onnistu oikeasti labrassa noin 

helposti. Ei. Se Horatio ei myöskään 
ihan tuosta vain päättele miten prote-
iini toimii pelkästään katsomalla sen 
rakennetta. Tuohon voi mennä kuu-
kausia, varsinkin jenkkipoliisilla.

Näin, ja eipäs nyt unohdeta sitä Hol-
low man –leffaa. Sen suomenkielinen 
nimi oli joku Mies iliman varjoa tms. 
ihan sama. Siinä oli se Kevin Bacon 
(pekoni höhö). Siinä alussa kuitenkin 
se päähenkilö kikkailee jollain tieto-
koneella jotain molekyyliä että mil-
loin se on stabiili – hienosti löysi sitten 
jonkun stabiilin rakenteen. Seuraa-
vana päivänä ne testasivat sitä labrassa 
gorillalla. Asiat eivät oikeasti etene 
ihan näin nopeasti. Siis ensinnäkin, 
mistä se pieraisi sen molekyylin? 
Onko sillä joku molekyylitulostin tms. 
jolla se printtas sen joltain mäkiltänsä 
pihalle? Ja toiseksi, kun nyt kyseessä 
oli varmaan joku semi-tuntematon 

ALAKERTA



molekyyli joka löytyi sattumalta, niin 
mennäänkö sitä ensimmäisenä pump-
paamaan johonkin kädelliseen? Ei. Ei 
mennä. Varmasti tulee noottia rahoit-
tajilta, jos se otus kuolee siihen kun 
sille puskettiin jotain herskaa suoneen. 
Viimeinen esimerkki – tässä vaiheessa 
oikeasti paska lentää tuulettimeen: 
 Avatar. Siis se leffa.

Jos nyt ensinnäkin unohdetaan se, että 
siinä jotenkin rakennetaan ihmisille 
bioteknologisesti sellaiset Na’vi mit-
kälie kontrolloitavat ”avataariotukset” 
ja unohdetaan oikeastaan sekin että si-
ellä on avaruusaluksia ja –otuksia. Sit-
ten unohdetaanpa vielä nyt sekin, että 
ne yhdet tyypit lupasi sille halvaan-
tuneelle tyypille että sen katkennut 
selkäranka korjataan. Kaikista HIR-
VEIN ASIA siinä leffassa on, kun se 
yks lehmä käsittelee automaattipipet-
tiä, jonka merkki on Eppendorf. Niitä 

löytyy myös meijän labrasta. Siis niitä 
pipettejä. Siinä leffassa se eukko kään-
tää sen pipetin väärinpäin. Se sotkee 
ja/tai paskoo koko laitteen oikeassa 
elämässä. Kuka oikeasti kääntää pipe-
tin väärinpäin? Ne on mukamas huip-
pututkijoita tulevaisuudessa ja ne ei 
tiedä miten pipettiä käytetään? Vitut! 
Voi saatanan James Cameron!

PS. Sellaista alkuainetta kuin ”unob-
tainium” ei löytynyt jaksarista kun vi-
imeksi tarkistin.

PPS. En edes jaksanut alkaa poraa-
maan sitä Splice leffaa – siinä on 
oikeasti KAIKKI päin persettä!
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Biokemian laitoksen opettajien 
puolesta tervetuloa opiskelemaan bio-
kemiaa Oulun yliopistoon!

Ekan vuoden syksyä värittävät kemian 
opinnot, jotka tietysti ovatkin kovasti 
biokemian osaamisen taustalla, ellei 
peräti isosti esillä. Biokemian pariin 
toki pääsee jo ekana vuonna tuhdilla 
annoksella perusopintojen kursseja.

Ensimmäinen biokemian kurssi on 
lokakuulla alkava Biomolecules for 
Biochemists (8 op). Kurssi opetetaan 
englanniksi, samoin kaikki materiaali 
on englanninkielistä ja kurssi linkit-
tyy pakollisiin kieliopintoihin (English 
for Biochemists I). Kurssin keskeisin 
sisältö ovat biomolekyylit eli soluista 
löytyvät aineet, jotka sitten ovatkin 
esillä kaikilla mahdollisilla seuraavilla 
kursseilla ja biokemistin uralla - eroon 
niistä ei enää pääse! Luennot ja neljä 
1-päiväistä labratyötä jakaantuvat 
neljään osaan: nukleiinihapot, pro-
teiinit, hiilihydraatit ja rasva-aineet. 
Näistä kaikista otetaan esille niiden 
rakenteiden, esiintymisen ja reakti-
oiden keskeisiä tietoja sekä hanki-
taan ensikosketus niiden tutkimiseen 
labrassa. Lisäksi kurssilla on muita 
tehtäviä, joilla syvennetään biomole-

kyylien tuntemusta. Kurssi jatkuu 
joulun yli ja päättyy vasta helmi-maa-
liskuulla. Kurssin vastuuopettajana 
toi mii professori Lloyd Ruddock.

Biokemian menetelmät I (8 op) alkaa 
myös jo syksyllä. Tällä kurssilla opi-
taan ensin teoriassa, miten moninai-
set biokemian näytteenvalmistus- ja 
analysointimenetelmät toimivat ja 
mihin ne perustuvat. Luentojen jäl-
keen on 3-viikkoinen labrakurssi, jos-
sa asioita tehdään käytännössä. Opit 
käyttämään laitteita - niin pieniä kuin 
isojakin; low ja high techiä - joita tar-
vitaankin sitten aina ja joka päivä, kun 
labrassa jotain tehdään. Viimeistään 
nyt alkaa hahmottua kuva siitä, millai-
sia tietoja ja taitoja biokemisti päivit-
täisessä työssään tarvitsee. Kurssin 
pääopettajana on amanuenssi Jari 
Heikkinen.

Kolmas biokemian kurssi on huhti-
toukokuulla opetettava Aineenvaih-
dunta I (6 op). Kurssiin kuuluu luen-
to-osuus ja viikon verran harjoituksia, 
joista 4 päivää labrassa. Tällä kurssilla 
aletaan toden teolla paneutumaan 
solussa tapahtuvan kemian reaktio-
teihin, mutta keskitytään vielä lähes 
täysin energia-aineenvaihduntaan. 

Eväitä ekan vuoden biokemian kursseille
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Toisin sanoen käydään läpi keskeiset 
hiilihydraattien ja rasvan käyttöön ja 
valmistamiseen liittyvät molekulaari-
set toiminnot, sekä selvitetään mole-
kyyli- ja mekanistisella tasolla, miten 
niistä saatava energia päätyy solun 
käyttöön. Kurssilla tulee esille paljon 
molekyylejä ja niistä muodostuvia 
reaktiosarjoja, mutta keskeinen oppi-
mistavoite on ymmärtää, miksi kysei-
set reaktiot solussa tapahtuvat, miten 
ne liittyvät isompaan kokonaisuuteen 
ja minkälaista logiikkaa solun konei-
sto noudattaa, jotta edellä mainittu 
olisi mahdollista. Kurssista vastaa yli-
opistonlehtori Tuomo Glumoff.

Kaikilla biokemian kursseilla saat 
opettajien valmistaman kurssimateri-
aalin - yleensä tiedostoina. Ostettavia 
kurssikirjoja ei käytetä, mutta moni 
hankkii kirjahyllyynsä jonkun hyvän 
biokemian kirjan oppimisen tueksi. 
Ekana vuonna on tärkeää itse asian 
lisäksi oppia ”yliopiston tavoille” eli 
ottaa vastuu omasta päivittäisestä op-
pimistyöstä, selvittää itselleen sopivat 
opiskelun tavat ja tietysti hankkia mu-
kavia opiskelukavereita, joiden kanssa 
- ja avulla - niin edellä mainitut kuin 
vapaa-ajan viettokin sujuvat tuloksel-
lisesti ja perinteitä noudattaen!

Tuomo Glumoff - biokemian ope

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katsaus herrasmiesbiokemistin arkipäivään
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Mitä biokemistit tekevät työelämässä? 
Kuten kaikki jossain vaiheessa opintojaan 
ymmärtävät, luonnontieteilijän tutkin-
nolla ei työllistytä  samalla tavalla selkeästi 
yksiselitteiseen tehtävään kuten vaikkapa 
 putkimiehen tutkinnolla. 

Ensimmäinen asia, joka opiskelijan tulee 
hahmottaa, on vaihtoehtojen lukumäärä. 
Ei ole vain yhtä tai kahta juttua jota filoso-
fian maiste rin  papereilla voi tehdä. FM 
takaa työnantajalle sen, että olet kykenevä 
 oppimaan mitä tahansa mitä tulevassa 
työssäsi saatetaan vaatia, osaat hankkia ti-
etoa ja ennen kaikkea, että todella ymmär-
rät omaa alaasi ja sen erityispiirteitä. 

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

Mitä kannattaa opiskella,
jotta työllistyn hyvin?

jan ura apurahahakemuksineen. 

Kun pysähdyt miettimään asiaa, on täy-
sin luonnollista, että opettajina ja ohjaa-
jina yliopistoissa toimivat ne jotka tietävät 
eniten. Yliopistoissa opetellaan nimeno-
maan asian ymmärtämistä, jolle kaikki 
pohjaa. Tärkeää on hahmottaa, että yli-
opiston ulkopuolelle siirryttäessä tilanne 
on toisinpäin. Maisterina tiedät toden-
näköisesti enemmän omasta alastasi kuin 
moni muu ja löydät itsesi siitä asemasta, 
jossa proffat ja akatemiatutkijat ovat yli-
opistolla.

Tutkijan tehtävästä saat varmasti opin-
tojesi aikana kuvan, mutta sen lisäksi bio-
kemistit löytävät itsensä muun muassa 
seuraavien nimikkeiden alta; asiantun-
tija, laadunvalvontapäällikkö, opettaja, 
avainasiakaspäällikkö, erityisasiantuntija, 
henkilöstöjohtaja, kehitysinsinööri, mark-
kinointijohtaja, tuotantokemisti, tarkasta-
ja ja toimitusjohtaja. 
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Kuten huomaamme tehtäväkenttää ja 
tehtäviä löytyy monenlaisia.  Yhteiseksi 
piirteeksi voidaan sanoa, että tehtävissä 
sovelletaan oman alan osaamista. Haas-
teena on saada selvää siitä mitä eri tehtävät 
pitävät sisällään ja minkälaista osaamista 
niissä tarvitaan, jotta voisit suunnitella 
opintojasi tulevaa uraasi varten. Tähän 
kysymykseen voit etsiä vastausta excur-
sioilta, kesätöistä, työelämätapahtumista, 
harjoittelusta, liitostasi, opiskelukave-
reilta ja tutuilta sekä tietenkin seuraamalla 
alan lehtiä. Voit kuitenkin olla varma, että 
tutkintosi jälkeen olet pätevä oppimaan 
minkä tahansa oman alan tehtäväsi ja 
toisin kuin putkimies voit vaihtaa uraasi 
tehtävästä toiseen ja tehdä monia erilaisia 
tehtäviä urasi aikana.

Vastavalmistuneille tekemiemme tutki-
musten mukaan he ovat olleet tyytyväisiä 
yliopiston opintotarjontaan, mutta 
toivoivat, että olisivat ymmärtäneet ottaa 

opintojensa aikana enemmän kursseja ti-
lastotieteestä, viestinnästä ja esiintymistai-
doista, tietojenkäsittelystä, tietotek-
niikasta, lakiasioista ja laadun valvontaan 
liittyvistä asioista. Lisäksi osa harmitteli, 
etteivät he olleet ymmärtäneet rakentaa 
suhteita yksityisen sektorin yrityksiin ja 
hankkineet tietoa yliopiston ulkopuoli-
sista työmahdolli suuksista opintojensa 
suunnittelun tueksi. Erityisesti viimeisintä 
harmittelivat ne, joiden oli hankala erot-
tua hyvin samanlaisella tutkinnollaan 
esi merkiksi muista biokemian tutkinnon 
suorittaneista.

Biokemiassa on mahdollisuuksia ja sinä, 
onnekas, olet juuri tarttunut  niihin. Ter-
vetuloa luonnontieteilijöiden joukkoon.

-Markus Oja-
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Aka-

teemisten Liitto LAL:n opiskelija-asiamies.
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Histonit ja salaisuuksien kiltahuone
Olet vaksikopilla, ja mietit mistä löydät Histonit, mistä löydät positiivisen 
varauksen, joka vetää sinua puoleensa? Nurkan takana suurikokoiset L5 ja L6
salit herättävät kiinnostuksesi ja päätät hieman tutkia asiaa. Huomaat pitkän 
ja synkän kemian käytävän, jonka päässä tuikkivat pelastavat huoltokeskuk
sen valot. Kuljet valoa kohti ja perille päästyäsi pujahdat nurkassa olevan pu
naisen oven takana sijaitsevista portaista toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen 
käytävässä voit jo kuulla puheensorinan ja haistaa kahavin tuoksun, joka on 
peräisin Histonien ikiomalta kiltahuoneelta. Astu sisään!

Histonin kiltahuone ei todellakaan ole pelkästään löytämäsi pieni toimistohu
one, vaan se käsittää myös käytävän vasemmalta puolelta löytyvät kaikkien 
kiltojen yhteiset tilat: Vessat, keittiön, loungehuoneen, pelihuoneen ja neuvotte
luhuoneen. Päiväsaikaan yhteisiä tiloja saa käyttää vapaasti opiskeluun, oleske
luun tai vaikkapa nokkaunien ottamiseen. Iltakäyttöön tiloja voivat varata kil
takommuunia asuttavien kiltojen hallitukset.



Ikiomasta kiltahuoneestamme, HK206, taas löytyvät liitutaulu killan ilmoituk
sille, läjä vilttejä sekä tyynyjä, mikroaaltouuni, erilaisia lautapelejä, kahvinke
itin sekä vedenkeitin, tietokone, ”karkkiautomaatti” ja uutuutena pöytälätkä! 
Paikalla on usein myös vanhempia biokemistejä, joiden olemassaoloa ei kanna
ta pelästyä vaan sukeltaa uskaliaasti sekaan, ei niistä saa tarttuvia tauteja. Kilta
huone on tarkoitettu rennompaan oleskeluun, kuumimpien juorujen läpikäymis
een ja yleisesti mihin tahansa kevyeen aktiviteettiin, johon ei sisälly eritteiden 
vaihtamista muiden kanssa.

Kiltahuoneella eli kiltiksellä voi oppia monia uusia ja ihmeellisiä asioita niin 
internetin hämmästyttävästä maailmasta kuin tieteen todellisesta luonteestakin. 
Vanhat biokemistit puhuvat usein kokemuksen syvällä rintaäänellä asiasta tai 
asian vierestä, mutta ei silti kannata arkailla heittää sekaan myös omia naiive
ja mielipiteitään. Rakentavaa kritiikkiä ei ole olemassakaan *syvä rintaääni*. 
Kiltis on tehty kaikkia kiltalaisia varten, myös teitä fukseja!

Terveisin, kimppakivan harrastajat MM, KJ ja kiltisvastaavanne Tiia   
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Natriumglutamaatti 
Maukas Aminohappojohdannainen

Natriumglutamaatti on nimensä mukaises
ti glutamiinihapon natriumsuola, jossa 
Na+ioni on kiinnittyneenä glutamaatin 
perusrungon negatiivisesti varautunee
seen karboksylaattiryhmään elektrostaat
tisella vuorovaikutuksella. Natriumgluta
maatin kemiallinen kaava on C5H8NNaO4 
ja molekyylipaino 169.11109 g mol1.1

Natriumglutamaatti on useimmille tuttu 
lisäaine leikkelepaketin tai muun lihatu
otteen tuoteselosteesta. Euroopan unio
nin alueella sen lisäainekoodinumero on 
E621. Natriumglutamaattia käytetään 
korostamaan lihan luonnollista makua, 
niin sanottua viidettä makua, umamia, 
jota on helpointa kuvailla sanoilla lihaisa 
ja lihaliemimäinen. Natriumglutamaattia 
lisätään erityisesti lihatuotteisiin, mutta 
myös purkkikeittoihin, mausteseoksiin 
ja pakasteruokiin.2 Natriumglutamaatille 
löytyy myös erikoisempia käyttötapoja: 
sitä käytetään muun muassa makutestei
ssä kuvaamaan umami –makua.3

Natriumglutamaatin vaikutukset kehossa 
vastaavat luonnollisen glutamaatin ja 
ruokasuolan vaikutuksia. Sen sisältämä 
glutamaatti imeytyy ruuansulatukses
sa aktiivisen kuljetuksen seurauksena 
kuten proteiinien hajotuksesta saatava 

glutamaattikin. Glutamaattia käytetään 
elimistössä uusien proteiinien raken
nusaineena ja keskushermoston välit
täjäaineena. Glutamaatti myös hajoaa 
kehossa joko oksidatiivisen deaminaation 
seurauksena tai muuttuu oksaloasetaa
tiksi transaminaatioreaktiolla pyruvaatin 
kanssa.4 Kuten ruokasuola, myös natri
umglutamaatti vapauttaa Na+ioneja ru
uansulatuksen yhteydessä. Natriumioni 
imeytyy ruuansulatuskanavasta sekä ak
tiivisesti että passiivisesti muun muassa 
kotransportaatiolla glukoosin kanssa. 
Na+ionilla on tärkeä rooli esimerkiksi ke
hon vesitasapainon säätelyssä ja lihasten 
supistumisessa.5

Viime vuosina natriumglutamaatti on 
noussut esille mahdollisena astman, CRS
taudin (Chinese Restaurant Syndrome) 
ja migreenin aiheuttajana. Useista laa
joista ja perusteellisista tutkimuksista 
huolimatta näille väitteille ei kuitenkaan 
ole löydetty tukea. Sen sijaan on huomat
tu, että natriumglutamaatin lisääminen 
esimerkiksi vanhusten ruokaan lisää 
heidän nauttimansa ruuan määrä ja siten 
varmistaa heidän riittävän ravinnonsaan
tinsa. Lisäksi lisäämällä natriumgluta
maattia ruokiin saadaan alennettua myös 
niiden sisältämän ruokasuolan määrää 



25

Lähteet:

1 PubChem [online] http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=23672308&loc=ec_rcs#x94 (viitattu 7.5.2012)
2 European Food Information Council (2002) The Facts on Monosodium Glutamate. Food Today, 11. [online] http://www.eufic.org/article/en/artid/

monosodiumglutamate/ (viitattu 7.5.2012)
3 Smutzer G, Lam S, Hastings L, Desai H, Abarintos RA, Sobel M & Sayed N (2008) A Test for Measuring Gustatory Function. Laryngoscope, 

118: 141116.
4 WHO Food Additives Series 22 (2007) LGlutamic acid and its Ammonium, Calcium, Monosodium and Potassium salts. [online] http://www.

inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v22je12.htm (viitattu 27.5.2012)
5 Ellert M (1998) Nutrient Absorbtion. [online]  http://www.siumed.edu/mrc/research/nutrient/gi42sg.html (viitattu 27.5.2012)
6 Jinap S & Hajeb P (2010) Glutamate. Its applications in food and contribution to health. Appetite, 55:110.
7 Bunyan J, Murrell EA & Shah PP (1976) The induction of obesity in rodents by means of monosodium glutamate. Brit J Nutr, 35: 2539.

Kuva 1. Natriumglutamaatin rakennekaava.

menettämättä silti yhtään ruuan mauk
kautta. Natriumglutamaattia pidetäänkin 
siksi yhtenä turvallisimmista lisäaineista.6

Jo vuonna 1976 tutkijat havaitsivat, että 
natriumglutamaatin ruiskuttaminen suu
rina määrinä hiireen joko ihonalaisesti tai 
vatsakalvonsisäisesti sai hiiret lihomaan 
huomattavasti. Tätä havaintoa hyödyttäen 

kyetään nykyään luomaan ylipainoisia hii
riä, joita käytetään yleisesti muun muassa 
diabetes ja ylipainoaiheisissa tutkimuk
sissa. Juomavedestä tai ruuan mukana 
saatu natriumglutamaatti taas ei aiheutta
nut painonnousua hiirissä, joka vahvistaa 
ajatusta natriumglutamaatin turvallisesta 
käytöstä suun kautta nautittuna.7
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Usein kuuluu sanottavan, että opiskeluaika on elämän parasta aikaa, ja näin 
monen kohdalla onkin. Opiskelijana on riittävän vanha ymmärtämään, mitä ei 
kannata tehdä milloinkin, mutta liian nuori tekemään sen silti. Usein kuitenkin 
järjenvastaisesti toimiminen ei jälkeen päin kaduta yhtään, päinvastoin. Tähän 
osittain mahdollisuuden tarjoaa Oulun Luonnontieteilijät ry (tuttavallisem
min OLuT), joka on Oulun Yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan aine
järjestöjen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on opiskelijoiden edunvalvonnan 
lisäksi järjestää erilaista opiskeluun liittyvää ja liittymätöntä ajanvietettä.

OLuTia esitellään jo erillisessä hyväksymiskirjeen mukana tulleessa paperissa, 
joten käydäänpä tässä hieman läpi syksyllä luvassa olevia OLuTin tapahtu
mia. Tähän sisältyy taas syksyn aikana ainakin erilaisia sitsejä (akateeminen 
pöytäjuhla), bileitä, viikonlopun yli kestävää mökkireissua ja opiskelijan edun
valvontaan liittyviä asioita. Syksyn aikana OLuT järjestää myös lähinnä fuk
seille suunnattuja tapahtumia. Heti opiskelunne alussa onkin suurta suosiota 
saavuttanut OLuTin fuksikisailut ja huikean suosion saavuttaneet fuksisitsit ja 
legendaarinen fuksisuunnistus, jossa pyöritään ympäri kaupunkia erilaisia ras
teja suorittamassa. Ei kannata myöskään unohtaa joulukuussa olevaa luonnon
tieteilijöiden Jouluristeilyä, jolle tulee reilu 2000 opiskelijaa ympäri Suomen. 
Tämän lisäksi on luvassa kiltojen välinen jalkapalloturnaus, talvella umpihanki
futisturnaus ja muita tapahtumia, mitä nyt syksyn aikana ikinä keksimmekään. 
Oluen ystäville tiedoksi, että syksyn aikana on mahdollisuus päästä myös tutus
tumaan erilaisiin erikoisoluisiin OLuTin olutillassa.

Oulun Luonnontieteilijät
Uusia kavereita. Mistä niitä saa?
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Jaa että miksi näihin kannattaisi osallistua? Itse mukana olleena ja muita seuran
neena voin todeta, että hauskaa on lähes poikkeuksetta ja uusia kavereita löy
tyy kuin itsestään, välillä tuntuu että vähän liiaksikin. OLuTin tapahtumissa 
on sekin hyvä puoli, että niissä on mahdollisuus tutustua myös muiden alojen 
opiskelijoihin, jolloin kaveripiiri laajenee entisestään. Sen myytin, että kaikissa 
opiskelijatapahtumissa on pakko juoda alkoholia, voi sitten saman tien unohtaa. 
Viime vuonna nimittäin OLuTin tapahtumissa aktiivisimmin käynyt fuksi oli 
absolutisti, ja hauskaa näytti hänelläkin olevan joka kerta. Etenkään erilaisia 
työnakkeja (esimerkiksi tarjoilijaksi sitseille) ei kannata pelästyä, sillä monesti 
kaikkein hauskinta on itse olla mukana järjestämässä tapahtumia, ja parhaat 
bileet on monesti takahuoneessa. :)

Kehoitan siis lämpimästi kaikkia osallistumaan oman ainejärjestön tapahtumien 
lisäksi myös OLuTin tapahtumiin. Tervetuloa yliopistoon, toivottavasti syksyllä 
tavataan!

Harri Perämäki, Puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät ry
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“Haluan mukaan menoihin!”
Haluatko jo menoihin mukaan?
 Kiinnostaako muiden biokemistien seura?
   Onko motivaatio korkea biokemian suhteen?

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

Tiedätkö mikä on IRC?

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

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

“Miten pääsen irkkiin?”

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

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

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

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

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

“Löytyykö Histoni muualta internetistä?”

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

Histonilla on myös yhteisöt mm. Facebookissa ja IRCgalleriassa.

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

Kaikille opetetaan muunmuassa miten Irssiä käytetään.
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HAALARI ILMAN MERKKejÄ...
ON KUIN immunoglobuliini ILMAN hypervariaabelia aluetta!

KLASSIKOThISTONIN LOGO JARAuTALUTKA.

Supersuosittu kyrpä!lunasta sinäkin jo yksi itsellesi ... tai vaikkapa vappuheilallesi!

Erotut joukosta,
etenkin jos haalarisi on

viininpunainen!

... siis täh? Ei mitään!
Fuksien syksyyn kuuluu myös opiskelijahaalareiden hankkiminen!

Tyhjät haalarit ovat varsin ikävät, joten merkkejä kannattaa hankkia hyvissä ajoin.
Haalarimerkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta hintaan 2,5€ / kpl

Keltainen
Nurkka

Uutuudet nyt saatavilla!
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