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Pääkirjoitus

© xkcd 2012, xkcd.com

Muutos. Tuo kaikkea eteenpäin ajava voima. 
Ilman muutosta ei ole sopeutumista, ja ilman 
sopeutumista ei ole selviytymistä. Biokemian 
laitos on ison muutoksen edessä. Vuoteen 200X 
mennessä tapahtuva yhdistyminen lääketie
teellisen biokemian laitoksen kanssa instituu
tiksi tuo mukanaan suuria muutoksia niin hal
lintorakenteessa kuin käytännön asioissakin. 
Se, miten nämä muutoksen vaikuttavat opis
kelijoihin ja Histoniin jää nähtäväksi.

Toimi Supernatantin päätoimittajana on ollut 
läheinen osa elämääni kaksi vuotta. Nyt siihen
kin on tulossa muutos, sillä on aika päästää uusi 
kapteeni ruoriin. Päätoimittajan tehtävä ei aina 
ole helppo. On vastattava deadlineista, leikat
tava joskus hyviäkin artikkeleita tilarajoitusten 
vuoksi ja yritettävä pitää lehden linja selkeänä. 

Kokonaan en kuitenkaan raaski vielä luopua 
Supista, sillä olen jatkamassa ensi vuonna toi
mituksessa, tuossa yhtä aikaa päätoimittajan 
järjissään pitävässä ja järkeä tuhoavassa ryh
mässä. Saatatte siis nähdä minut hiippailevan 
kameran kanssa erinäisissä tapahtumissa vas
taisuudessakin. Onneksi voin jättää mediavas
taavan pestin ja siirtyä toimituksen jäseneksi 
hyvillä mielin , sillä luotan siihen, että seuraava 
mediavastaava tulee pitämään Supin tason 
korkealla. Odotan siis innolla seuraavaa vuotta. 

Benjamin Michelin, mediavastaava
mediavastaava@histoni.fi

Mutta, nauttikaa ensin tästä viimeisestä eepok
sestani, omasta Requiemistäni, jonka taitto oli 
viedä hengen. Luvassa on tuhdein suppi mies
muistiin: kannet mukaan luettuna peräti 40 
sivua! Tästä supista löytyy sekä paljon asiaa että 
myös kevyempää luettavaa. Hyviä lukuhetkiä!
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PJ:n porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta
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Fuksit – nuo ihanat ensimmäisen vuoden opiskelijat – ovat jälleen vaihtuneet, kuten 
vuosittain on ollut tapana. Tätä elämän kiertokulkua juhliaksemme (ts. taas yksi syy lisää 
bilettää) laitoimme uudet biokemistin alut haasteen eteen. Perinteisesti uudet opiskelijat 
ovat joutuneet osoittamaan kelpoisuutensa histoneiksi käymällä läpi fuksisuunnistusrastit. 
Tällöin vanhemmat opiskelijat ovat päässeet mitä erilaisimmin keinoin kyykyttämään, 
nöyryyttämään, hauskuuttamaan ja järkyttämään pieniä fuksipalleroita. Tänä vuonna 
fukseja oli peloteltu jo hyvissä ajoin rastien tehtävistä ja muistuteltu vanhempien opiskeli
joiden viinahampaan kolotuksista. Kun sitten vihdoin ja viimein viileä fuksisuunnistus
iltapäivä saapui, lähtivät fuksit pelokkaana suunnistamaan ja kirjasivat paperille ylös koke
muksiaan matkan varrelta ja illan fuksijaisbileistä. Tuntemukset on nyt taltioitu ja täten 
julkistetaan kaikkien nähtäviksi:

HISTONIN FUKSIAISET
2012
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15:03 Kaikki me fuksit olemme niin hyviä kavereita, ettemme halua valita itse joukkueita. <3 Syntyy 
hankaluuksia ja vaadimme, että meidät jaetaan joukkueisiin.

15:10 Sane haluaa kaljaa. Emme ole vielä päässeet rasteille.

16:44 Olemme (Henna, Toto, Sane) käyneet jo kolmella rastilla. Ennen ensimmäistä rastia meille 
sanottiin: ”Juokaa sit tosi paljon. Tuolla pitää olla kännissä.” Pahaenteinen rasti osoittautui improv
isaationäytelmäksi. Esitimme sydäntä särkevän tarinan Hannusta ja Kertusta, jossa oli meetvurstinen 
talo, Touretten syndroomasta kärsivä Hannu ja epäsoveliasta sisarrakkautta. Keittokauhaa käytettiin 
myös erikoisiin tarkoituksiin.

”Meillä oli eroottisia kohtauksia” Sohvi Noora. 
”Meillä oli vähän sukupuolineutraalia ” Noora

LAL:llin rasti oli toisena vuorossa. Rastin pitäjät lahjoivat meitä minttukaakaolla ja Mariannekarkeilla. 
Tienasimme hyvät pisteet, kun kaksi meistä liittyi liittoon.

Kolmannessa rastissa olimme kusessa. Meiltä kysyttiin kysymyksiä Salatuista Elämistä ja vain yksi 
meistä oli katsonut sitä. Esitimme kuitenkin antaumuksella meille annetut tapahtumat, vaikkemme 
tienneet mitä niissä tapahtui.

18:34 Olemme suorittaneet viimeisen rastin. Humalatila alkaa olla sopiva.

Klo 19:12 Noni, siis. Sohvi siis äänessä. Oli ihan jänniä ja karkkinauharasti oli kyllä ihan jännä (meiän 
eka rasti). Ja Salatut Elämät meni kans hienosti, vaikka ei oltu katsottu sitä ollenkaan. Vuhuu! Ja niin 
nyt ollaan koneen saunalla, vuhuu! Joo taas tulee romaani. Ai että boolia on?!? Jee
Niin ja oli kyllä hauskoja rasteja. Sain Sanen kaljan. Kalja on pahaa. Tänne tulee kaikki suoraan päästä 
(ai miten muutenkaan??) Ja jooh oli hauskaa. Sohvi
 P.S. Kalja on edelleen pahaa.
 Kieliäki tuli puhuttua eri tehtävissä. Siis mehän osataan venäjää, ranskaa, kiinaa (savon murre on kieli 
erikseen)

Klo ??:?? ennen yheksää luulisin
Henna: Toisiksviimisessä rastissa syötiin karkkinauhaa toisten vartaloilta. Opin, että Sane on melko 
karvainen poika. Esitimme myös kauniin esityksen haarapääskyistä. Minä olin muna ja sitten poi
kanen. Sane oli isilintu ja Toto äitilintu. Viimeisessä rastissa oli pantomiimia. Tiesin hyvin (Toton 
sanoin), että kyseessä oli virusinfluenssa ja Oulun Kärpät. Sitten syötiin näkkäriä minun suusta jee..... 
Nyt ollaan jatkoilla.

Seuraavat osiot epäselvästi kirjoitettuja:

20:48 Tanssimaan = Sohvi ja Noora tanssii + muutama muu Kelis  Milkshake!!!!

Memmu on paras <3<3 (ainaki omasta mielestää)

Tässä sotkua

Heikki ja joku tanssii pöydällä. Nimet on TAAS kadonnu
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pHukseja vuosimallia 2012
Kosminen rauha kanssanne! Olen Topi Matias 
Hallikaiseksi armon vuonna 1991 ristitty vale-
muusikko, elostelija sekä kosmopoliitti. Nykyi-
sin vaikutan Toppilan luksusasuntoalueella, 
jonne saavuin Kiimingin karuilta metsämailta 
vuodenvaihteen tienoilla. Ennen yliopistoaikaa 
harrastin vuosia muun urheilun ohessa mm. 
jääkiekkoa, joka on fiilispohjalta edelleen-
kin varsin mukavaa ajanvietettä.  Ihanteellista 
urheilijaelämää on kuitenkin tasapainottanut 
rietas muusikonarki, jota on tullut harjoitet-
tua jo usean vuoden ajan eritoten Madetojan 
musiikkilukiossa rummuttelun ja lauleskelun 
tavoin. Lukioaikana minua kiehtoivat eritoten 
fysiikka sekä kemia, mutta eräänä päivänä tu-
levaisuudenvisio yhtäkkiä vain kirkastui mie-
lessäni: lähtisin opiskelemaan biokemiaa, sillä 
aihe oli jo tuolloin erittäin mielenkiintoinen.  
Opiskelupaikan sainkin jo ensi yrittämällä, 
mutta jätin vastaanottamisen sikseen vielä kah-
deksi pitkäksi vuodeksi reippaillakseni Lapin 
tunturimaisemissa sekä kasvaakseni ihmisenä 
toteemieläintäni etsien. Yhteenvetona todet-
takoon, että mikäli tunnet ettet koskaan saa 
jutella tarpeeksi metallimusiikista, rummuista, 
jääkiekosta tai muuten vain eksessiivisen idi-
oottimaisista asioista joutumatta muiden pa-
heksuvien katseiden kohteeksi, olet juuri löytä-
nyt itsellesi täydellisen keskustelukumppanin! 
Irkistä saattaa tosiaan löytyä joku Mullikain-
en…

Hej på dig, olen Juho Ylimartimo! Asun Ou-
lussa, mutta kotoisin olen Oulunsalosta. En irk-
kaa vielä, mutta irc on varmasti hieno ohjelma! 
Liukenen loistavasti hiljaisuuteen, mutta ti-
lanteen tullen pääsee verbaalinen hurrikaani 
sisälläni valloilleen. Yöunet siis menee joskus 
kun yön pikkutunteina pysähtyy käsittelemään 
sanomisia. Arvostan täydellistä avoimuutta sil-
loinkin kun viesti on äärimmäisen tyly, sillä 
sanomattomat ajatukset ovat mielestäni julmin-
ta kidutusta maailmankaikkeudessa. Elän poh-
jimmiltaan aistillisista iloista! Harrastuksina 
voisin mainita soittamisen (kitara/piano/laulu), 
oman musiikin säveltämisen ja kokkauksen. 
Pidän päräyttävistä kulttuurikokemuksista, 
kunhan kohtalainen hygienia ja turvallisuus on 
mukana yhtälössä. Paljastavin piirteeni on ali-
tuinen tarve korjata istuma-asentoa.
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Morjens. Mää oon Toni Sandvik eli Sane, 
irkissä seikkailen nimellä Sanetium. Myyttistä 
ja epäpyhää uskonlahkoani kutsutaan sane-
tarismiksi. Kotoisin oon Jalasjärveltä, tuolta 
Etelä-Pohjanmaan Eedenistä. Oon tällainen 
aika tavallinen mulkero, paitsi että mulla ei oo 
hajuaistia ollenkaan. Äikän open mielestä mus-
ta olisi tullut hyvä toimittaja, joten noudatin sen 
neuvoja melko vähän ja ryhdyin biokemistiksi.
Mun pyhän kolminaisuuden muodostavat kah-
vi, parran kasvatus sekä huonot vitsit. Musiikis-
sa puolestaan polyrytmiikka ja groove iskee. 
Täysiä. Syyllistyn kitarismiin ja välillä mui-
hinkin soittimiin - mulla on neljä ja puoli kita-
raa, pari rumpusettiä sekä pikkuinen kotistudio. 
Voisi siis luulla, että mää oon joku muusikko, 
mutta oikeasti en osaa edes nuotteja. Ja heite-
tääs lopuksi vielä joku turha fakta: jos joku on 
kuullut Supaplex-pelistä, niinku varmastikaan 
ei ole, niin oon läpäissyt 109 kenttää.

Kattellaan. Bio on paras :D ja kemia.

Hei!

Mie olen Paula Rauhala, ollut jo 19 vuotta. 
Kotikaupunkini on Levin lähellä sijaitseva 
Rauhalacity, jonka väkiluku romahti, kun muu-
tin Ouluun. Kirjoitin keväällä ylioppilaaksi Kit-
tilässä ja päädyin sitten puolivahingossa Oulu-
un biokemiaa opiskelemaan.

Harrastukseni vaihtelevat, mutta kestosuosikit 
ovat kajakkimelonta, kiipeily ja kutominen. 
Katson myös mielelläni kauhuelokuvia ja 
kuun telen paljon erilaista musiikkia. Soittotai-
toni tosin rajoittuu triangeliin. Minut tunnistaa 
siitä, että kuljen yleensä teekuppi käden jatkee-
na. Eiköhän siinä ollu tärkeimmät. :)
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Hellou!
Olen Noora, 19 vuotta ja kotoisin Itä-suomes-
ta, pikkuruisesta Joroisista (on ehkä ihan  hyvä 
jos et tiedä moista paikkaa. Olen asunut koko 
ikäni tähän syksyyn asti tuolla Savon Pariisik-
sikin kutsutussa kunnassa - kaiken lisäksi siellä 
ihan kaikkein korpisimmassa paikassa, josta on 
keskustaankin matkaa 30 kilsaa. Mutta eipä sii-
tä sen enempää. Nykyään asun Puokkarilla ja 
olen kotiutunut Ouluun.

Lukion aikana en vielä oikein tiennyt mitä 
opiskelisin ja missä, mutta viimeisenä vuotena 
se hieman kirkastui ja näköjään olen päätynyt 
tänne biokemistien pariin. :)

Varsinaisia harrastuksia minulla ei ole, mutta 
mainittakoon nyt vaikka lukeminen, valokuvaus 
ja käsityöt. Tykkään myös kokata ja leipoa, mut-
ta olen näköjään laiskistunut niin paljon, etten 
enää juurikaan tee kumpaakaan. Irkkaaminen ei 
vielä (valitettavasti) kuulu harrastuksiini, mutta 
ehkä myöhemmin.. Ja jos en onnistu luomaan 
vahingossa uusia nimimerkkejä ennen tämän 
esittelyn ilmestymistä niin nickini on NPT.
Juu, ja meikä suattaapi välillä mokellella vähä 
vaehtelevasti savon, oulun ja ties mitä  murtheit a 
ja omia sanoja, joten jos sie et ymmärä kaekkee 
mitä mie selitän, nii ee se  haettaa! Morjens! Olen Panu Isomursu, 19-vuotias bio-

kemistintapainen Oulusta sekä sanetarismin py-
himyksistä ensimmäinen ja rumin. Biokemiaa 
lukemaan päädyin jokseenkin puolivahingossa 
ajautumalla. Lukion aikana biologia kyllä kiin-
nosti mutta tuntui vähän liian epätarkalta, kun 
taas tavallinen kemia ei kiinnostanut oikeastaan 
lainkaan. Biokemia puolestaan vaikutti juuri 
sopivalta yhdistelmältä molempia, joten tänne 
päädyin. 

Vapaa-ajallani käperryn yleensä pimeään nurk-
kaan pelaamaan videopelejä, lukemaan, kat-
somaan elokuvia tai muuten vain istumaan 
koneen ääressä. Liikuntaharrastuksista lähinnä 
sydäntä on aikido, jota on tullut harrastettua jo 
kohta kahdeksan vuotta. Lisäksi puuhastelen 
kesäisin säännöllisen epäsäännöllisesti muun 
muassa golfin ja kalastuksen parissa. Kuuntelen 
paljon musiikkia ja yritän välillä myös soitella 
itse kitaraa omaksi ilokseni ja muiden harmiksi.
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Tervehdys alaiset!
Olen Kalle Niemi, tämän vuoden kuninkaal-
linen, irkissä terrorisoimassa nimimerkillä 
KalleKameli. Olen tuolta pohjoisesta poro-
jen, joulupukin ja Lapin mystiikan maasta, eli 
Rovaniemeltä, mutta päätin tulla tänne etelään 
opiskelemaan tuota tieteiden aateliaa, Biokemi-
aa. Harrastelen piirtämistä, lukemista, dataa-
mista ja mähöilyä. Miksi valitsin Biokemian 
(Biokemia kirjoitetaan isolla koska se on niin 
mainio aine), koska tykkäsin pikku-poikana 
leikkiä kemistiä ja testailla liuoksia äitini kuk-
kiin... No ne kuoli, joten päätin tulla oppimaan 
isona kunnon bioterroristiksi.

Minua näkee aina välillä kiltahuoneella, jol-
len ole luennolla tai nukkumassa tai luennolla 
nukkumassa, Elkää ihmetelkö minun, Sanen ja 
Topin suhdetta, ei se ole mikään outo tai kum-
mempi, because it only contains HOT MAN-
SEX RAWRRR!!! Just kiddings fellas =D... or 
am I!? Joo, ja olen tässä yrittänyt saada innok-
kaita osallistumaan, että saataisiin Histonille 
oma nais- ja/tai mieskalenteri tai sekakalenteri! 
Usein olen yhtenä suunnittelemassa pHukseille 
omaa ohjelmaa, muitten mussukoitten kanssa. 
Tässäpä kaikki. Voitte poistua! 
-Kalle Niemi from Rovaniemi

Hei! Olen fuksipallero, jonka nimi on Tiina 
Strand, mutta Totoksi minua on myös haukut-
tu. Tiinaksi sanovat lähinnä perheenjäsenet, 
mutta kutsukaa ihan miksi haluatte. Olen tämän 
vuoden Miss Histoni ja olen edelleen hämilläni 
siitä että minulle tämä kunnia suotiin. Asuin 
vuoteen 2011 asti Sodankylässä, josta muu-
tin runsas vuosi sitten suureen ja ihmeelliseen 
Ule åborgiin. Oulussa olen ehtinyt asua jo kol-
messa eri kämpässä, nykyään majailen Tuirassa 
ja ajattelin nyt ainakin hetken pysyä aloillani. 
Omasta mielestäni olen hiljainen ja ujo tyttö, 
mutta muiden mielestä en. Olen aika toivoton 
tapaus, en osaa kemiaa enkä pärjää raskaiden 
kantamusten kanssa ja tulette todennäköisesti 
suurin osa auttamaan minua jommankumman 
asian kanssa (tai vielä todennäköisemmin olette 
jo auttaneet). Lupaan myös yrittää opetella ot-
tamaan sitä apua vastaan!

PS. Irkkinikkini on totoro

HIStonin kuninkaalliset 2012
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1. Taustaa

Biokemian perusoppikirjoja on aina ollut joka 
lähtöön. Kaikissa niissä on suurelta osin esitetty 
samat asiat: jos etsit tietoa sitruunahappokierron 
välituotteista, DNA:n rakenteesta tai oksidatiivisen 
fosforylaation mekanismista, niin voit ottaa käteesi 
minkä kirjan vain ja tieto löytyy. Mutta kuiten
kin jokaisessa kirjassa on aina jotain, millä erottua 
muista teoksista. Painotuserot ovat selkein tekijä: 
yksi kirja painottaa enemmän biokemian kemiallista 
osuutta, toinen reaktioihin osallistuvien entsyymien 
rakenteita ja mekanismeja, kolmas käsittelee pe
rusasioitakin sovelluksien kautta jne. Jokaisen asian 
kohdalla eivät kaikki teokset mene yhtä syvälle, vaan 
painotukset tulevat näkyviin myös joidenkin koko
naisuuksien pinnallisemmalla käsittelyllä. Tietysti 
visuaalinen ilme ja kuvien ja kaavioiden informatii
visuus ja ymmärrettävyys vaihtelevat ja yksi miellyt
tää yhtä, toinen toista.

Opiskelijan kannalta hankalinta on, että ei oikeas
taan ole olemassa yhtä ja ylivoimaisesti ”parasta” 
oppikirjaa, vaan varmaankin jokaisessa kirjassa on 
joku asia esitetty paremmin tai ymmärrettävämmin 
kuin muissa. Montaa kirjaa ei kannata hankkia, kos
ka keskeiset perusasiat selviävät kaikista. Ainahan 
voi käyttää yliopiston kirjastoa hyödyksi, jos omassa 
kirjassa joku asia on esitetty epäselvästi. Opettajilla 
on mahdollisuus hankkia (itse asiassa saada kustan
tajilta ilmaiseksi ”lehtorinkappaleita”) monista kir
joista, mikä mahdollistaa prujumateriaalin kokoa
misen ”parhaista paloista”.

Miksi ylipäätään pitäisi hankkia oma biokemian 
oppikirja, kun ”kaikki tieto on kuitenkin netissä”? 
Oppikirjojen kirjoittajat ovat kokeneita opettajia ja 
tutkijoita, jotka ovat opettaneet biokemiaa kauan, 
ja heillä on syvällinen ymmärrys ja tieto asioista. 
Lisäksi heillä on opetustyössä kouliintunut käsitys 

siitä, miten asiat on hyvä esittää, jotta ymmärrys 
välittyisi myös opiskelijoille. Oppikirjat on lisäksi 
tarkastutettu joukolla kollegoja, vastaavasti kuin 
tieteelliset artikkelit ennen julkaisua, ja täten tieto 
on sen hetkisen parhaan käsityksen mukaista  toi
sin kuin nettisivuilla, joiden luotettavuutta sopii 
useinkin epäillä. Tämän artikkelin kirjoittajakin 
on toiminut kahteen otteeseen kirjan Biochemis
try and Molecular Biology (Elliott & Elliott; Oxford 
University Press) tarkastajana. Toki oppikirjojen ti
eto laahaa muutaman vuoden perässä, koska todella 
yllättävät uudet tiedot päätyvät oppikirjoihin vasta 
sen jälkeen, kun ko. asiat on ensin tiedeyhteisössä 
ylei sesti hyväksytty. Toisaalta perusasiat, kuten esim. 
keskeisten metaboliateiden rakenne, muuttuvat hi
taasti, joten tieto pysyy validina pitkiä aikoja.

Kaikkina aikakausina on ollut muutama ”parempi” 
tai ”soveltuvampi” kirja, jota useimmissa yliopistois
sa on käytetty kurssi ja tenttikirjoina. Biokemian lai
toksilla on luettu Stryeriä, Mathwesia ja Lehningeriä 
ja lääkiksessä Harperia. Mathewsin Biochemistry, 
jonka 3. painos ilmestyi vuonna 2000, oli aikanaan 
hyvä kirja ja se oli lopputenttikirjanakin meillä 
vanhan tutkinnon aikaan (ennen vuotta 2005). Vii
me vuosikymmenen kuluessa ilmestyi useita uusia 
ja toinen toistaan modernimpia teoksia, joissa on 
hyödynnetty esim. suuresti lisääntynyttä proteiinien 
rakennetietoa ja kirjan ohessa saatavilla olevia netti 
tai cdaineistoja. Pikku hiljaa Mathews alkoi tuntua 
jälkeenjääneeltä, kun uutta painosta ei kuulunut. 
Uusista kirjoista oma suosikkini oli Voet et al. Prin
ciples of Biochemistry, josta on olemassa erikseen 
opiskelijan ja opettajan versiot. Se on edelleenkin 
suositeltava ja selkeä, hyvä oppikirja.
Mutta vihdoinkin Mathewsista on ilmestynyt uusi 
painos, ja siksi tätä artikkelia nyt kirjoitan. Vanha 
kettu iskee voimalla takaisin ja Mathews on mie
lestäni tällä hetkellä taas se kirja, jota ensimmäisenä 
suosittelisin. 

Mathews, Van Holde, Appling & Anthony-Cahill: Biochemistry, 4th Edition (© 2013)
Pearson (Toronto), ISBN 978-0-13-800464-4

Tuomo Glumoff 
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2. Mathewsin 4. painos

Kirja on todellakin UUDISTUNUT. Ensinnäkin 
sivuja on 1342, kun 3. laitoksessa oli 1186. Kirjan 
visuaalinen ilme on modernimpi ja selkeämpi: van
hassa kirjassa oli vain vähän rakennekuvia, mutta 
nyt niitä on paljon ja ne ovat informatiivisempia, 
lisäksi marginaaleihin on lisätty tekstistä poimittuja 
ydinkohtia sekä reaktiokaavoja on myös paljolti siir
retty marginaaliin, mikä on vähentänyt leipätekstin 
pätkittäisyyttä. Lukujen väliotsikot ovat nyt väril
liset ja isommalla fontilla, mikä selkeyttää tiedon 
hahmottamista lukiessa.

Iso osa lisääntyneestä sivumäärästä menee uuden 
tiedon piikkiin. Kolme eniten petrattua kokonaisu
utta ovat (esipuheesta lainaten): reaktiomekanismien 
käsittely entsyymi ja metabolia kappaleissa, inter
mediaarimetabolian asioiden uudelleen ryhmit
tely ja geneettisen biokemian osion uusiminen. Esi
merkiksi sopii sama, mitä opettajanakin joutuu aina 
miettimään: 1) esittääkö energiaaineenvaihdunnan 
keskeiset reitit järjestyksessä glykolyysi  sitruuna
happokierto  hengitysketju ja sen perään gluko
neogeneesi ja lopulta sokereiden ”muu käsittely” eli 
glykogeeni ja pentoosifosfaattireaktiotie, vai 2) kai

kki sokerihommelit kerralla läpi glykolyysi  gluko
neogeneesi  glykogeeni  pentoosifosfaattireaktiotie 
ja vasta sitten eteneminen sitruunahappokiertoon? 
Uudessa kirjassa on valittu jälkimmäinen, vanhassa 
oli edellinen. Asia on merkityksellinen siinä vaihees
sa, kun sitä ollaan oppimassa: väistämättä joutuu 
molemmissa tapauksissa ”poukkoilemaan” tarinas
sa, mikä hankaloittaa punaisen langan seuraamista, 
mutta jälkeenpäin, kun kaikki on käyty läpi, osat 
loksahtavat kyllä kohdalleen.

Uusia kappaleita on lukumääräisesti vähän: 29 vas
taan 28. Ryhmittelyä on paikoin muutettu ja koko
naan uusia asiakokonaisuuksia kappaleiden sisällä 
sekä täydennettyjä kappaleita on aikamoinen lista. 
Näitä voi katsella webbisivulta: http://www.pear
soncanada.ca/highered/showcase/biochemistry
withcompanionwebsitefourthedition. Tehtävä
sivustolle pääsee koodilla, jonka saa ostetun kirjan 
mukana. Lisää tilaa ja sisältöä ovat saaneet myös me
netelmät ja sovellukset. Kertaustehtävistä on karsittu 
ulkoa opetteluun kannustavia tehtäviä ja laitettu 
tilalle hoksottimia aktivoivia.
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Selatessa uutta ja vanhaa Mathewsia rinnakkain voi 
helposti löytää joka puolella kirjaa uusittuja ja päivi
tettyjä kohtia tekstissä. Joitakin niistä voisi nostaa 
esimerkeiksi, kutakuinkin satunnaisotannalla ja eri 
puolilta kirjaa. 

Glykolyysi (yleiskatsaus), s. 520
 glykolyysin suhde muihin reaktioteihin  ennal
laan
 anaerobinen ja aerobinen glykolyysi  n. 7 riviä 
lisää tekstiä, etanolin muodostumisreaktio tekstin
   sijasta kaavioina, ja kokonaan uusi kaavio laktaatin, 
etanolin ja butaanidiolin syntymisestä
 perustavanlaatuiset varhaiset kokeet [glykolyysin 
keksimiseen]  ennallaan
 glykolyysin strategia  muutama rivi lisää tekstiä 
ja prosessit lisätty numeroituna luettelona
 glykolyysin reaktiot  tekstiä lisätty joka koh
dassa, reaktiokaavoihin lisätty värejä osoittamaan 
kulloinkin 
  käsiteltävää kohtaa, aldolaasin reaktiomekanismi
kaavio uusittu (ehkä selkeämpi...), yhteenvetotaulu
kossa
 DGarvot päivitetty ilmeisesti uudempien, luotetta
vampien mittausten mukaisiksi.

Mitokondrioiden transporttisysteemit, s. 657660
 11 riviä lisää tekstiä, kaaviota täydennetty ja sel
keytetty, sekä lisäksi pelkistävien ekvivalenttien suk
kula
  systeemit siirretty tähän yhteyteen, mikä selkeyttää 
asiaa, koska ne ovat vastaavanlaista mitokondrion
  kalvon yli tapahtuvaa liikettä kuin metaboliittien
kin siirto (vanhassa kirjassa ne olivat erillään  elek
troninsiirtoketjun käsittelyn yhteydessä)

Rasvahappojen hapetus, s. 723
 varhaiset kokeet  ennallaan
 aktivointi ja siirto mitokondrioon  10 riviä lisää 
tekstiä, karnitiinisyklin kaaviokuva uusittu ja päiv
itetty
  vastaamaan uudempia havaintoja
 boksidaatioreaktiotie  (pitkä kappale...) tekstiä 
lisätty, marginaalin peruskaaviota täydenetty, lisätty 
1.
  reaktion mekanismikaavio 
 mitokondrion boksidaatio käsittää monia isoent
syymejä kokonaan uusi kappale eli uutta tietoa
 rasvahappojen hapetuksen energiasaanto  luvut 
päivitetty vastaamaan tilannetta FAD = 1,5 ATP ja
  NADH = 2,5 ATP (vanhassa oli 2 ja 3)
 tyydyttymättömien rasvahappojen hapetus  6 
riviä lisää tekstiä, kaavio ennallaan

Ja tätä rataa. Siis voidaan aikalailla varmasti to
deta, että edellä olevien esimerkkien ja kokonaissi
vumäärän perusteella kirja on seulottu läpi tiheällä 
kammalla ja se on selvästi vanhentunutta edeltäjään
sä kelvollisempi. Kenties siis kiilannut jälleen kil
pailevien teosten ohi piikkipaikalle? Tietenkään se, 
että tekstiä on määrällisesti enemmän, ei automaat
tisesti tarkoita, että asian ymmärtäminen oppijalle 
käy helpommaksi tai että teksti olisi virheistä ja van
hentuneesta tiedosta vapaata. Tieto muuttuu koko 
ajan ja tämäkin kirja on taas joskus joissakin kohdin 
vanhentunut. Myös oppimisen ja opettamisen tutki
mus menee koko ajan eteenpäin ja oppikirjoja uu
distetaan tämänkin puolen suhteen, vaikka niitä ei 
välttämättä lukija tule ajatelleeksi tai huomanneeksi.

Ei silti, kaikessa tekemisessä aina joskus lipsahtaa. 
Sattumoisin katsoin kohtaa ”rasvahappojen hape
tus peroksisomeissa” (s. 732733). Kappaleessa on 
nyt rivejä 39, kun vanhassa oli vain 15. Lisäksi yksi 
kaavio marginaalissa ja tarinaa elokuvasta Lorenzo´s 
Oil, mikä kertoi potilaasta, jolla oli vajavaisesta 
peroksisomien rasvahappohapetuksesta johtunut 
sairaus. Ihan kiva keventävä läppä ja yleisinhimil
lisesti kiinnostava teoreettista asiaa johonkin konk
reettiseen sitova detalji. Mutta älkää nielkö tietoa, 
että peroksisomin monitoimiset entsyymit sisältävät 
epimeraasiaktiivisuuden! Kumpikaan (MFE1 ja 
MFE2) ei nimittäin muuta substraattinsa konfigu
raatiota toiseksi, vaan ne käyttävät substraattinaan 
yhtä epimeeriä (MFE1 S:ää ja MFE2 R:ää) ja puk
kaavat tuotteeksi ketoasyylin, joka ei ole kiraalinen 
molekyyli lainkaan. Pistin jo menemään komment
tia kustantajalle...

3. Mathews vastaan muut kirjat

Tässä suhteessa vertailu muuttuu aika vaikeaksi. 
Nyrkkisääntönä käynee hyvin se, että jos et ymmär
rä jotain asiaa omasta kirjastasi (olitpa hankkinut 
minkä hyvänsä), lue vastaava luku jostain toisesta 
kirjasta. Asia on kuitenkin esitetty eri sanankääntein 
ja saattaa valjeta juuri sinulle paremmin. Tietenkin 
eri kirjoissa on jätetty joitain asioita pois ja taas vas
taavasti jokaisessa on joitain kohtia, mitä ei toisissa 
ole. Opiskelijan kannalta lienee selvintä seurata kir
jaa, jota luennoitsija suosittelee, tai jota on käytetty 
prujujen laatimisen apuna. Lisätiedon hakuun ja 
kokonaiskuvan täydentämiseen voi sitten katsoa 
useampaa kirjaa.
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Voet, Voet & Pratt Principles of Biochemistry (In
ternational Student Edition) on toinen kirja, jota 
itse olen viime aikoina lukenut paljon ja käyttänyt 
prujujen laadinnassa. Tykkään, kun siinä paino
tetaan Mathewsia enemmän proteiinien rakenteita 
ja entsyymien reaktiomekanismeja. Lisäksi siinä on 
hauskoja ja biokemiallista yleistietoa lisääviä insert
tejä eri asioiden keksijöistä. Kaaviot ja kuvat ovat 
hyvin selkeitä ja informatiivisia. Tämä kirja sopii 
hyvin esim. Aineenvaihdunta II kurssin työpajoi
hin, koska siinä on suhteessa enemmän sellaista ti
etoa, jota en vaadi osattavaksi luennoilla ja tentissä, 
mutta lisätiedon hakuun ja aktivoiviin tehtäviin sii
nä on hyviä materiaaleja. Kirjaa löytyykin yliopiston 
kurssikirjastosta 15 kappaletta; hankkivat, kun pyy
sin... Vertailuna Mathewsin ja Voetin välille voisi ot
taa edellä olleen glykolyysin. Voetissa käydään läpi 
neljän glykolyyttisen entsyymin reaktiomekanismit 
tarkasti kaavioiden muodossa, kun Mathews tyy
tyy kolmeen. Lisäksi Mathewsissa keskitytään vain 
itse kemialliseen reaktioon (substraatti, välivaiheet, 

tuote), kun taas Voet ottaa huomioon myös katalysoi
van entsyymin (rakenne ja aktiivisen keskuksen 
aminohappojen osallistuminen). Muuten teksti itse 
asian osalta on Voetissakin hyvää ja asia tulee var
masti ymmärretyksi. Se, mitä asioita ja millä tarkku
udella tentissä vaaditaan, on tietenkin aina opettajan 
päätettävissä (toki laitoksen opetussuunnitelman 
puitteissa), joten oppikirjasta asioita lukiessa voi 
ajatella yhtäältä vaadittavia tietoja ja toisaalta, mitä 
oikeasti itse haluaa asiasta oppia. Opettajalla lienee 
kuitenkin kokemuksen kautta saavutettu käsitys sii
tä, mitkä asiat vähintään, ja miksi, on opittava, jotta 
sen tiedon pohjalle voi taas rakentaa lisää. Voet on 
pedagogisessa mielessä selkeämmin opiskelijaa aja
tellen laadittu kirja  siinä jokaisen kappaleen yhtey
dessä on esitetty selkeästi oppimistavoitteet.

Myös on ”ohuempia” oppikirjoja, siis joissa on n. tu
hannen sivun sijasta luokkaa 300500 sivua. Usein 
näiden nimissä esiintyy sanoja ”Introduction” tai 
”Short course” tms. Näitä ei yleensä voi suositella 

Tuleva lehtori pänttäämässä biokemian tenttiin. Huomaa metaboliakartta seinällä!



16

ainoaksi hankittavaksi kirjaksi, koska niissä asiat on 
esitetty tarkoituksellisesti pähkinänkuoressa tai sit
ten tarkoituksella on rajattu pois tiettyjä kokonaisu
uksia biokemiasta. Nämäkin voivat silti olla hyviä 
teoksia toisten rinnalla, koska pelkistetympi esitys 
voi tuoda lukijalle ydinasiat selkeämmin esille  siis 
ikäänkuin rautalangasta väännettynä. Tässä suhtees
sa aiemmin mainittu Elliott & Elliott on oikein hyvä. 
Siinä sekä teksti että kaaviot ovat usein ”puutteel
lisia” (mitä tulee kustakin asiasta olemassa olevaan 
tietoon), mutta juuri sen takia selkeitä itse perusa
sian kannalta. Tekstikin on monin paikoin lukijan 
tarkoituksellista hoksauttamista tärkeitten perusaja
tusten suhteen.

Oppikirjatkin perustuvat aina siihen, mitä niiden 
kirjoittajat ovat asiasta itse oppineet. Uutta tietoa 
tulee koko ajan ja sitä on seurattava  tieteellisistä 
alkuperäisartikkeleista ja muista lähteistä. Kaikissa 
oppikirjoissakin on lukujen lopussa lähdeluettelo ar
tikkeleihin, joista saa lisätietoa. Kaikissa on nykyään 
myös kertaus ja ongelmanratkaisutehtäviä, joita 
sekä opiskelijat että opettajat voivat hyödyntää

4. Saatavuus

Keskusaulan kirjakauppa tilaa varmasti kaik
kia tarpeellisia kirjoja. Heillä on jo tieto uud
esta Mathewsista. Yliopiston kirjastosta löytyy 
biokemian perusoppikirjoja joka lähtöön ja lisäksi 
erikoisteoksia ym. OULAtietokannasta löytyy 829 
hittiä hakusanalla ”biochemistry”. Niistä oppikir

joista, jotka ovat omassa hyllyssäni ja joita sään
nöllisesti vilkuilen, löytyvät (vain ensimmäinen 
kirjoittaja) Berg (Biochemistry), Elliott (Biochem
istry and Molecular Biology), Devlin (Textbook of 
Biochemistry with Clinical Correlations), Alberts 
(Essential Cell Biology) ja Nelson (Lehninger Princi
ples of Biochemistry; Lehninger oli ennen vanhaan 
SE biokemian kirja ja tämä uusittu painos edustaa 
vanhan kirjan esitysmuotoa) ja jo edellä mainittu 
Voet et al. Uutta Mathewsia ei vielä ole; pyrin vai
kuttamaan asiaan...

Sitten on näköjään myös tällainen Biochemistry 
for Dummies (Moore). En tunne tätä  pitäisköhän 
lainata...

Ja lopuksi: tarvitseeko opiskelijan hankkia oma op
pikirja? Mielestäni kyllä. Itse aikanaan hankin ja sitä 
tuli käytettyä paljon hakuteoksena. Hakuteoksesta 
oli hyötyä monillakin biokemian kursseilla ja tent
teihin lukiessa, vaikka mitään kirjaa ei aina kurs
simateriaaliksi olisi otettukaan. Tosin silloin 80lu
vulla ei vielä ollut nettiä... Ilman omaa kirjaakin 
selviää kyllä hyvin, koska kirjasto on käytettävissä 
ja tenteistä pääsee varmasti läpi prujumateriaalilla 
ja seuraamalla opetusta. Ja onhan aina tietenkin se 
netti... Vaan on se kirja mukava olla hyllyssä  ko
tiväkikin uskoo, että kyllä siitä meidän Elmeristä 
vielä viisas tulee, kun noin paksuja opuksia pänttää...

Tuomo Glumoff
Yliopistonlehtori

© xkcd 2012, xkcd.com
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Noniin lapsukaiset, tänään juttelemme vitamiineista. 
Kaikkihan tietävät, että vitamiinit ovat elintärkeitä ja 
ilman niitä olo ei ole mukava? Kuinka moni tietää 
saavansa tarpeeksi kaikkia vitamiineja? Ilmeisesti 
ei kukaan, koska melkein jokaiseen jalostettuun 
elintarvikkeeseen tungetaan nykyään ylimääräiset 
vitamiinibuustit mukaan: Esimerkiksi Rainbown 
valkosuklaakaakaomuroihin on lisätty niin Evita
miinia, niasiinia, pantoteenihappoa, B6, B2 ja B1
vitamiineja, foolihappoa kuin B12vitamiiniakin. 
MITÄ? 

Tietenkin on hyvä huolehtia, ettei puutostiloja pääse 
syntymään, mutta meneeköhän tämä nyt vähän yli? 

Ei kukaan helvetti vie juo olutta sen takia että saisi 
siitä päivän B12vitamiinit tai polta tupakkaa, koska 
se on, ah niin täynnä tärkeitä vitamiineja (molem
mat kanadalaisia neronleimauksia muuten). 

Joku kaunis päivä ihmiset alkavat vielä kuolla kup
sahdella vitamiinien yliannostukseen, tietämättään. 
Minkäs sille voi jos saa päivän saantisuosituksen K
vitamiinia 10000kertaisena ja kuolee aivoveritulp
paan. Ai ai, ei olisi pitänyt ottaa sitä astmalääkettä, 
kurkkusalaattia ja kahta kuppia kahvia saman päivän 
aikana. Sitten kun näin alkaa tapahtua, niin onko sil
loin hauskaa kellään? No ei vittu ole. 

ALAKERTA
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Panosta opintoihin erityisesti ensimmäisinä vuo
sina. Useimmiten ensimmäisten vuosien asiat 
ovat niin tärkeitä perusrakenteita koko opintojen 
suhteen, että huomaat palaavasi niihin yhä uudel
leen ja uudelleen myös työelämässä. Kaikki raken
tuu perusopintojen varaan, joten sapettaa palata 
opiskelemaan niitä uudelleen syventävien opintojen 
aikana puhumattakaan työelämästä.

Työelämässä arvosanoillasi tai gradusi aiheella ei 
useinkaan ole mitään merkitystä, mutta ne toimivat 
näppäränä mittarina itsellesi siitä miten hyvin osaat 
asiasi.

Sivuainevalinnat kannattaa valita omaa urasuun
nitelmaa tukevasti. Esimerkiksi tutkijalle voi olla 
enemmän hyötyä ohjelmoinnin ja tilastotieteen 
opinnoista kuin asiakasasiantuntijalle. Sivuaineva
linnoilla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä tai 
haittaakaan, jos ne eivät juuri tue sitä mitä päädyt 
tekemään. Työnantaja olettaa sinun ensisijaisesti 
olevan oman alasi teoreettinen asiantuntija, joka 
pystyy oppimaan ja ymmärtämään mitä tahansa 
mikä alaasi liittyy. Poikkeuksena tähän opettajat, 
joilta vaaditaan tiettyä osaamisen tasoa opetettavista 
aineista.

Mitä uuden opiskelijan tulee tietää työelämästä?
Osallistu excuille ja muihin työelämätapahtumiin. 
Mitä aiemmin tiedät sinulle sopivista vaihtoehdoista 
työelämässä sen paremmin osaat suunnitella opinto
jasi vastaamaan niitä.

Työpaikalle ei useinkaan palkata ensisijaisesti par
asta asiantuntijaa. Kaikki, jotka eivät omaa riit
tävää asiantuntemuksen tasoa karsiutuvat jo en
nen haastattelua. Viimeinen valinta tehdään usein 
sen pohjalta, kuka sopii parhaiten työpaikan työ
yhteisöön. Asiantuntijatyö tapahtuu pään sisällä ja 
usein työilmapiirin sotkeva henkilö laskee koko työ
paikan työtehoa.

Työllisyystilanne vaihtelee opintojesi aikana ja ku
kaan ei osaa sanoa mitä se tulee olemaan, kun valm
istut.

Liity ammattiliittoon ja työttömyyskassaan vii
meistään toisena tai kolmantena opiskeluvuonna. 
Älä ole niiden joukossa, jotka valmistumisvaiheessa 
hajoavat murehtiessaan miten tulevat toimeen, jos 
eivät heti löydäkään töitä. Keskimäärin ensimmäis
en työpaikan löytämiseen on mennyt 2,5 kk. Toisin 
sanoen; ansiosidonnainen työttömyysturva kannat
taa kerätä kasaan jo opintojen aikana. 
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Ammattiliittoon kuuluminen on erityisen kannat
tavaa, jos tekee esim. kesätöitä tai opintojen sivussa 
töitä vaikkapa kaupan kassalla. Valitettavan usein 
uusia tyyppejä kusetetaan ja on hyvä tietää omista 
oikeuksistaan.

Vastavalmistunut saa noin tonnin vähemmän en
simmäisinä vuosinaan kuin pidempään työelämässä 
olleet (3700 €/kk). Opiskeluaikana oman alan töistä 
maksetaan noin 17001800 €/kk valmistumis
vaiheessa enemmän.

Huonoin palkka on yliopistolla, mutta siellä on 
myös usein vapain työyhteisö.

Ammattiliittojen palkkasuositukset tehdään aina 
siten, että ne korottavat alan palkkatasoa. 10 % saa 
suosituksen mukaista tai suurempaa palkkaa. Joten 
älä ihmettele, jos suositukset vaikuttavan olevan ylä
kanttiin. Ne ovat ja hyvästä syystä. Suosituksia hyö
dyntäneet saavat keskimäärin parempaa palkkaa.

Suurin osa työpaikoista ei tule koskaan julkiseen 
hakuun ja MOL:n sivuilta on turha etsiä oman alan 
töitä.

Valmistumisen jälkeen lähes jokainen (87 %) 
työskentelee määräaikaisena. Vakituinen työ tulee 
valitettavasti useimmiten myöhemmin.

Ymmärrä jo opiskeluaikana vetää raja opiskelu 
tai työajan ja vapaaajan välille. Äläkä oleta, että 
työelämässä kannattaa jatkaa joskus opinnoissa 
mahdollista hullun mylly tahtia. Työelämä on aivan 
eritavalla stressaavaa kuin opinnot. Muuten opiskel
uaikaa ei hehkutettaisi niin paljon työelämässä.

Yliopisto opettaa sinulle ne perustiedot, joiden 
pohjalta voit oppia mitä tahansa mitä työelämässä 
vaaditaan. Tunne siitä, että et opi mitään oleellista tai 
mitään millä on työelämärelevanssia, tulee jokaiselle 
opiskelijalle vastaan. Usein aineopintojen kohdalla.
Kannattaa käydä infotilaisuuksissa ja työelämäluen
noilla, kun niitä järjestetään. Usein joku on vaivau
tunut kaivamaan kaiken oleellisen useammasta pit
kästä tutkimuksesta useamman vuoden ajalta ja on 
valmis esittämään kymmenien tuntien työpanoksen 
sinulle kolmessa vartissa.

Keskimääräinen opintojen kesto on kuusi vuotta 
(v. 2010).

Jos olisin itse tiennyt kaiken tämän, kun aloitin 
opintoni 2003, olisin tehnyt niin monta asiaa eri ta
valla. Toivottavasti tästä on hyötyä juuri sinulle, kun 
mietit työelämää opintojesi aikana.

-Markus Oja-
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten Liitto 

LAL:n opiskelija-asiamies.
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♪  Joulu on taas, joulu on taas, tuopit on täynnä kalijaa  ♪

Me täällä Supernatantin toimituksessa välitämme kanssaopiskelijoistamme (ja oluesta) 
ja niinpä päädyimme tuomaan teille arvostelun erinäisistä olutvaihtoehdoista joulun alla. 
Joko joulupöytään kinkun kanssa tai takkatulen äärelle vuoden hiljaisina hetkinä, tässä on 
meidän mielipiteemme kuudesta alkosta löytyvästä jouluisasta oluesta.

St. Martin Cuvée de Noël 8,5 % 33cl – Strong dark ale
Ulkonäkö: Väriltään vesinen ripuli, reilu olutmainen vaahto joka häipyi nopeaan.
Tuoksu: Lämpimän kokismainen, makea.
Maku: Hapoton, miedosti humaloitu, pullahiivainen. Pistävä maku, aggressiivisen
tuntuinen mutta mauton, yrittää joka koloon. Pehmeä, kastanjainen jälkimaku.

Weltenburger Kloster Winter-Traum 5,4% 50cl – Lager (wiener)
Ulkonäkö: Kirkas mutta punertava, ”sairaan ihmisen kusta”, kaunis väri
Tuoksu: Ei haise millekään, vaimeasti mämminen haju.
Maku: Lageriksi pehmeä, ujo maku joka häviää heti. Ei juurikaanjouluinen
tai talvinen, glorified karjala, ei paljon normisuomalaista olutta parempi.
”Hovineuvonantaja joka sivelee partaansa”.

Svaneke choko stout 5,7% 50cl – Erikoisolut
Ulkonäkö: Todella ruskea, ei missään nimessä kirkas, tanssiva vaahto.
Tuoksu: Joulukonvehdit, budapest-karkit! Vaahtokarkkinen, toffeemainen.
Maku: Suklainen ja kahvinen, capuccinomainen, kaakaoinen jälkimaku. Valmis Star-
bucksin maitokahvi, Vana Tallinn! Ainoa olutmainen ominaisuus pistävä maku kitalaessa.
”Ei tätä koko tuopillista joisi”.

Jouluoluet testissä



21

St. Peter’s Winter Ale 6,5% 50 cl – Old ale
Ulkonäkö: Niin pimeää, että tummentaa auringon. Ei vaahtoa yhtä kivasti kuin edellinen.
Tuoksu: Tuoksuu oluelle, karkkimaiselle, jallu-karamelli tai Jägermeister.
Maku: Miellyttävän vahva maku. Oluinen mutta ei erityinen, makea mutta silti mukavasti 
humaloitu. Ei pyytele anteeksi eikä yritä olla muuta kuin olut. Muistuttaa kivikirkkoa.

Stallhagen pilsner, christmas edition 5,5% 33cl – Pilsner
Ulkonäkö: Terve, dehydrated kusi. Kevyt ja ohut vaahto.
Tuoksu: Väkevä, pistävä, kusinen ja greippinen tuoksu.
Maku: Deadspacemainen, normipilsneri, tuju, metallinen, ei erityispiirteitä. Jäi huulten ja 
hampaiden väliin, kieli jäi karvaaksi. Vetää naaman norsunvitulle. ”En tykännyt”.

Näillä sanoilla Supin toimitus lähettää teidät Alkoon valikoimaan jouluoluitanne, toivottavasti meistä oli apua. 

Ja mikäli ei ollut, niin haistakaapa vaikka vittu.
 - VH

Prykmaster Savukataja 9% 50 cl – Savuolut
Ulkonäkö: Tumma, nokinen.
Tuoksu: Kylmä ja raaka ryynimakkara, mustaa 
makkaraa.
Maku: Aggressiivinen maku, katajainen ja savu-
inen. ”Ei niin voimakas kuin luulin, sopivan
väkevä juotavaksi”. Ei ultrasavuinen. Voi juoda pienissä 
erissä hyvin ruoan kanssa.
Positiivisin yllätys.
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1) Varför studerar du i Åbo akademi och inte i 
Turku yliopisto?
B: Det är varför vi uppskatta den svenska språk
miljön. 
L: Oli helppo päästä sisään…
A: …jos osaa ruotsia!
P: Jag är pök. 
*bromance happens*

2) Äänestättekö aina RKP:tä? 
A och L: JOO! Aina. 
B: Nää, ei. Aldrig.  Suomi suomalaisille!

3) Är Toripolliisi sexy?
Alla: JOO! 
P: Ehdottomasti seksyin… mutta juoksimme pois. 
A: Toripolliisi är så lihava. 

4) Hur breikkar du kookosnöttet?
P: Av motorsåget! 
L:  Nej, med hiphop! Det är braindead. 
A: Sonikoimalla. 
P: Hiphoppa mycket bättre! 

5) Miksi te tienaatte enemmän,  elätte pidempään 
ja ootte yleisesti parempia ihmisiä ku me suomea 
puhuvat? Miks teillä on aina niin jättekivaa? 
P: Me juomme enemmän. 
L: Me lauletaan, juhlitaan ja nauretaan enemmän! 
Vi är trevliga. 
P: … Me kerrotaan se salaisuus nyt: Me ollaan niin 
vitun tyhmiä. 
L: Me juodaan, koska meillä on hauskaa  ei siksi 
jotta meillä olisi hauskaa. 
A: En snake äter sin egen elefant. VI HAR EN 
LITEN SNAG! Katso Biotican pienet snaget! 

6) Hur känner du at leva i Finlands perse?
L: Skönt  och varmt att grilla. 
P: Någon någon… sykliska AMP!
Random huuto: JAFAR!

7) Skulle du vilja ha bo leva i bättre svenskata-
lande kungdom av Sverige? 
Alla: NEJ!! Simpelt NEJ. EI! 

8) Kiroiletko suomeksi vai ruotsiksi? Vad är din 
ord om valet? 
 Jumalauta, ei vittu
 Jävlens penis! 
 Kyllä vittuperkele käy ihan hyvin. 
 SCHEISSE!!!
 Voi helveten. 
 Fakfakfakfakfak. 
 En kiroile. 

9) Kääntäkää Frontside ollie på svenska! GÅ! 

Framsida Pung

Tobias och jag går på stan igen
Vi shakear på sode
Vårdofferna får oss att lyssna till 
Kärlekens sång
Jag bryr mig inte för jag har pengar
Spåran tar mig till stadin 
Sen två brudar framskider
Och fuckar upp Tobias huvud

Hej låna din kuk typ!
Vittu ja fatta int,  
När horan tag det: 
Framsida kukan yeah!

Olipa kerran en trevilg kväll i Linnanmaa och Histoni hade organiserat en liten paardi för att 
enterntain våra svenskspråkiga vänner från Finlands perse. Den här harvinaislaatuinen situ-
ationen var taken advantage of, och en liten iskujoukko var perparedar för att pressa en liten 
information ut av den här vulnerable liten turkumänniskor. Kolla här för jymypaljastukset! 

Interview med Biotica 
- all you ever wanted to know av finlandssvenska bioscientists!
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Lissää bilei..eiku..kursseja??!

Biokemian kandin rakenteeseen tuli muutoksia vuodelle 2012. Käytännössä osa pakollisista kursseista 
muutettiin valinnaisiksi ja biokemian menetelmät II (8 op) siirrettiin maisterivaiheeseen. Tämän seuraukse
na kandidaatin tutkintoon tarvitaan 48 opintopisteen edestä valinnaisia opintoja (vuonna 2011 aloittaneille 
vastaava määrä on vain 20 opintopistettä). Toiseksi, uusien fuksien (2012) on pidettävä huoli, että tutkintoon 
sisältyy 25 op:n sivuaine, mikä ei automaattisesti täyty.

Siksi Supernatantin toimitus on päättänyt esitellä tieteellisen subjektiivisesti joitakin itseään kunnioittavan 
biokemistin makuun olevia kursseja, joita biokemian laitos ei tarjoa (fysiologinen biokemia ja johdatus im
munologiaan kuitenkin esitellään). Lisäksi muutamia maisterikursseja arvostellaan. Vaikka tässä ei esitellä 
koko opintoopasta, niin kannattaa olla avoin kurssivalinnoissa ja kokeilla sellaisia kursseja jotka oikeasti 
kiinnostavat, oli ne sitten atomifysiikkaa, ohjelmointia tai kasvien tunnistusta.

Hox! Arvostelut on kirjoitettu vanhempien opiskelijoiden kokemusten perusteella, joten varautukaa pieniin 
muutoksiin. Viihdytä itseäsi ja arvaa montako eri henkilöä on kirjoittanut tämän artikkelin. 

Hox (2)! Vanhemmille opiskelijoille muistutuksena, että S –koodilliset kurssit voidaan sisällyttää maisteri
tutkintoon.

Pakolliset valinnaiset: Eläinfysiologian luennot 
vs. Fysiologinen biokemia?

Käytännössä näistä kahdesta ainakin jompikumpi 
kurssi täytyy olla kandidaatin tutkinnossa. 

Eläinfysiologia, luennot (751388A, 4 op, kevät)
Paraatipaikalla tällä kurssilla ovat erilaiset elinto
iminnot, kuten ruuansulatus ja verenkierto ja näitä 
asioita käydäänkin läpi eri eläinten ja siten eri sys
teemien kautta. Tutulta solutasolta siirrytään siis 
isompiin kuvioihin, biokemistin näkökulmasta 
ajateltuna. Luentomateriaali on hyvä ja kurssi mah
dollistaa aiempien opittujen asioiden laittamisen 
isompaan kontekstiin. Tästä kurssista eivät op:t 
kuitenkaan helposti napsu – jokaviikkoisten pik
kutenttien lisäksi kurssin läpäisyyn vaaditaan vielä 
lopputentin suoritus sekä kolmen esseen kirjoit
taminen. Kurssin läpäisy mahdollistaa osallis
tumisen syksyllä järjestetylle eläinfysiologian labra
kurssille (ks. eläinfysiologia, harjoitukset). 

Fysiologinen biokemia (740371A, 4 op, kevät)
Kurssilla käsitellään biokemiallisia tapahtumia ih
miselimistön näkökulmasta. Fysiologinen biokemia 
on luonteeltaan aineenvaihdunnan ja eläinfysiolo
gian hybridikurssi. Kurssi jaetaan kahteen osioon, 
joilla on perinteisesti ollut omat opettajat. Ensim
mäisessä osiossa käydään läpi energiaaineenvaih
dunnallisesti tärkeitä elimiä ja toisessa osiossa 
perehdytään endokriiniseen järjestelmään. Omasta 
mielestäni tämä kurssi antaa yleissivistystä moniin 
mediaseksikkäisiin biokemian teemoihin, kuten 
esim. kolesteroliaineenvaihdunta ja ketogeneesi. 
Kurssin Suorittamiseksi täytyy osallistua noin yhden 
päivän pituiseen labraan, jonka teemana on lipo
lyysin säätely (Rottia!!), tehdä labraan liittyen pieni 
esitelmä, vastata muutamaan tehtäviin sekä suorittaa 
tentti.
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Biokemia

Johdatus immunologiaan 
(740379A /743660S, 3 op, syksy)
Suomenkielinen nimi on tässä tapauksessa harhaan
johtava, sillä kurssin opetus on täysin englanniksi. 
Kaksi eri opintokoodia mahdollistavat sen, että 
kurssin voi saada niin kandin kuin maisterintut
kintoonkin. Kurssilla käydään läpi immunologian 
perustietoja, menetelmiä ja – taitoja kahden eri 
luennoitsijan voimin eikä kurssin läpäisyyn vaadita 
tenttiä ja yhtä kotitehtävää kummempia juttuja. Kiva 
pikkulisä tutkintoon kuin tutkintoon.

Biologia

Eläinfysiologia, harjoitukset 
(755318A, 4 op, syksy)
Kerran viikossa syvennytään aiempana keväänä 
luennoilla opeteltuihin asioihin. Kurssille pääsyn 
edellytyksenä on vastaavan luentokurssin suoritus. 
Kurssin laboratoriotyöt ovat hyvin perustavanlaa
tuisia fysiologisia testejä kuten sokerirasituskoe, 
hemoglobiinin määrän mittaus tai hermosähköim
pulssien tutkintaa. Koekaniinina on useimmiten se 
oma labrapari, joskus jokin eläin kuten sammakko. 
Kokeiden tuloksilla ei niinkään ole merkitystä – jos 
jokin koe epäonnistuu täydellisesti ei sitä tarvitse/
saa uusia.

Ihmisgenetiikka 
(753307A/753607S, 4 op, syksy)
Jos heräät yöllä miettien omaa syntyperääsi, niin 
tämä on sinun kurssisi. Ihmisen perimää, evoluu
tiota ja tauteja käydään läpi tällä kurssilla esihisto
riallisella tasolla, mutta myös nykyaikaiset tutki
musmetodit esitellään. Luennoitsijan vaihduttua 
(bye bye, Lumme) kurssilla käydään luultavasti läpi 
enemmän asiaa ja vähemmän herskaa kuin aiem
min. Läpäisyyn vaaditaan tentti sekä parit hassut ko
titehtävät. Biokemisteille tällä kurssilla ei ole paljon 
muuta annettavaa kuin metodit ja yleissivistys, mut
ta eipä se toisaalta paljoa vaadikaan. Kurssi järjest
etään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Kasvien geneettinen transformaatio 
(756625S, 4op, syksy)
Kurssiin sisältyy luennot ja harjoitukset joissa teh
dään A. tumefaciens välitteinen geeninsiirto, virus 
induced gene silencing (VIGS), geenipyssyllä am
pumista, Xglucassay sekä elektroporaatio. Aika 

työläs kurssi taisi olla, mutta erilainen. Labroja oli 
joka päivä neljän viikon ajan, mutta vaan muutama 
tunti kerrallaan. Osa geeninsiirroista jopa onnistui. 
Luennoista on tentti ja jokaisesta työstä tehdään 
selkkari. Sikäli jännä, että kaikista noista geeninsiir
tomenetelmistä oli kuullut jo aiemmin mutta tuolla 
kurssilla pääsee oikeasti kokeilemaan niitä ja eihän 
ne niin hienoja ja ihmeellisiä ole kuin mitä luulisi, 
mutta ei sitä kannata tietenkään mainita. Kurssin 
käyneenä voi vaan sanoa että on tehnyt sitä sun tätä.

Kehitysbiologia-histologia, luennot 
(751367A, 4 op, kevät)
Kurssi koostuu noin 17 luentokerrasta, joista puolet 
on kehitysbiologiaa ja puolet histologiaa. Kurssilla 
opiskellaan kudostyyppejä, solutyyppejä ja ECM:n 
eri komponentteja. Suurin osa käydyistä asioista 
on rinnastettavissa ihmiseen, mutta hieman eläin
näkökulmaakin on otettu mukaan. Kurssista hyö
tyvät varsinkin ne biokemistit, jotka tarvitsevat 
työssään kudostentuntemusta. Noppien saamiseksi 
täytyy vain läpäistä kaksi välitenttiä.

Kehitysbiologia-histologia,harjoitukset 
(755317A, 5 op, kevät)
Kehitysbilsahistologian harjoitustyöt on 
käytäntöpohja luentoosuudelle. Harjoituksissa 
painopiste on lähinnä rakenteiden tunnistamisessa 
ja nimeämisessä, eikä niinkään teoriassa. Harjoitus
ten kaava on kaikissa töissä sama: Katso mikroskoo
ppinäytteitä, tunnista rakenteet, piirrä ja nimeä. 
Kurssilla ei käydä näytteiden valmisteluun liittyviä 
asioita. Lisäksi aivot on jätetty vähemmälle huomi
olle. Arvosana määräytyy luentoosuuden välikokei
den sekä harjoitustyön välikokeen tuloksen mukaan.

Mikroskooppinen tekniikka 
(750619S, 4 op, syksy)
Mikroskooppinen tekniikka antaa hyvät perustiedot 
biologisten näytteiden preparoinnista ja valo sekä 
elektronimikroskopiasta. Luennoilla käydään eri 
mikroskooppityyppejä ja preparointi menetelmiä. 
Kurssin käytyä opiskelija ymmärtää syvemmin näyt
teen preparoinnista ja tiedostaa mihin mikäkin mik
roskooppi soveltuu parhaiten. Kurssilla on melko 
vähän luentokertoja ja 10  20 lyhyttä labrapäivää, 
joita pidetään kaksi kertaa viikossa. Labraosuudessa 
keskitytään lähinnä näytteen preparointiin. Vaikka 
labrassa kaikki liuokset ovat valmiiksi tehtyjä, niin 
pääsee opiskelija kuitenkin osallistumaan työhön 
aktiivisesti monilla kerroilla. Mitään erityisen tu
oretta tietoa tai erikoistekniikoita kurssilla ei käsi
tellä ja lisäksi elektronimikroskopia suoritetaan vain 
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demona. Lyhyt sivun pituinen raportti pitää laa
tia ja tentti pitää suorittaa niin numero napsahtaa. 
Kurssille otetaan vähän opiskelijoita ja biologit vali
taan ensisijaisesti mukaan kurssille. Kurssin laajuus 
muuttuu lähes jatkuvasti, mutta kurssi järjestetään 
aina joka toinen vuosi parillisina vuosina. Mukava 
kurssi, ei stressiä, hyödyllinen, söpöjä biologeja, tat
tis.

Farmasia

Pharmaceutical Bioinformatics 
(7,5 op, kevät)
Kurssi on Uppsalan Yliopiston järjestämä verk
kokurssi bioinformatiikkaan ja farmasiaan suuntau
tuneille opiskelijoille. Kurssi koostui 14 luentoker
rasta, jotka oli toteutettu PowerPoint –esityksinä 
sekä niitä tukevina videoklippeinä. Luennoilla tu
tustuttiin molekyylien mallinnukseen sekä erilaisiin 
datankäsittelymenetelmiin, kuten tietokantojen 
hyödyntäminen ja tutkimussuunnitelman statis
tiikka (Statistical Experimental Design). Luentojen 
lisäksi kurssilla oli 5 pakollista tehtävää sekä verko
ssa suoritettava kirjallinen loppukoe. Kurssi voidaan 
sisällyttää maisterivaiheen syventäviin opintoihin.

Kemia

Epäorgaaninen kemia I 
(780353A, 6 op, kevät)
”Epis ykkönen” – omakohtaisesti ainoa kurssi, jonka 
loppukuulustelussa loppui aika kesken. Opintojakso 
käsittelee atomin rakennetta, kemiallisen sidoksen 
luonnetta sekä molekyylien rakennetta molekyyli
orbitaaliteorian avulla. Kivasti MO diagrammeja. 
Kiinteän olomuodon kemiaa (hilajuttuja etc.), Brön
stedLowryn ja Lewisin happoemäsmeininkejä 
sekä hapetuspelkistyskemiaa vielä siihen kylkeen 
niin avot! Happoemäs ja redoxsetit mahdollis
esti tarpeellisia entsymologiassa, vaikka niitä ei tällä 
kurssilla ko. kontekstissa käsitellä ja perusbiokemis
tin taskuun ei sitten kovin montaa työkalua kurssil
ta jää… PAITSI ETTÄ kurssilla käsitellään vielä 
molekyylisymmetriaa ja harjoitellaan symmetria
operaatioiden tekemistä sekä perehdytään pistery
hmiin – tuiki tärkeitä juttuja erityisesti röntgen ja 
neutronikristallografiassa. Raksamiehille ja naisille 
siis ihan hyödyllistä asiaa. Kurssin suoritus tapahtuu 
kirjatentillä, jonka lisäksi tehdään harjoituksia ja ko
titehtäviä. Melko kattava (mutta kiva) tentti muuten, 

jota varten kannattaa lukea kurssikirjaa (Shriver & 
Atkins, Inorganic Chemistry) ja vanhoja tenttejä 
etukäteen. Kiva opintojakso minusta, oppii ainakin 
lukemaan jaksollista järjestelmää. Jaksari rules!

Fysikaalinen kemia I 
(780347A, 6 op, syksy)
”Fyke ykkönen” – Jouska vetää, jess! Kurssilla käy
dään reilusti termodynamiikkaa, käsitellään termo
dynaamisia lakeja ja suureita sekä derivoidaan ja 
derivoidaan ja derivoidaan ja derivoidaan niitä vielä 
vähän lisää. Lisäksi, kaasujen tilamuutoksia käsi
tellään reilusti, tulet tottumaan termiin ”adiabaatti
nen muutos”. Kemiallisten reaktioiden nopeuksista 
ja tasapainoista höpistään kanssa ihan vitusti ja 
niihin sukelletaan paljon syvemmin kuin johda
tuskursseilla. Mukava kurssi jos tykkää matematii
kasta ja termodynamiikasta, kukapa nyt ei tykkäisi. 
Olennainen opintojakso fysikaalisen biokemian 
ystäville, mutta muut saattavat jäädä löysän munan 
kanssa käteen tämän kanssa. Kannattaa opetella 
derivoimaan ja integroimaan ennen kurssia. Muis
takaa opetella se vipusääntö. Vipusääntö on tärppi. 
Kolmisen vuotta sitten oli peräti kolme tapaa suorit
taa kurssi hyväksytysti: kaksi välikoetta, useampi 
pieni viikkotentti tai loppukuulustelu. Sanoisin että 
workloadopintopiste suhde on melko hyvä, eli ei ole 
helppo kurssi – mukavan haastava. Lisäksi laskuhar
joituksia ja söpö assarityttö.

Instrumenttianalytiikka 
(780328A, 5 op, syksy)
”Instru”. Tulee vieläkin hymy suulle tuosta sanasta. 
Perämäki veti tämän minulle aikoinaan – puh
das luentokurssi, joskin oli demonstraatiot mm. 
ICPMS laitteista sekä jotain pieniä harjoituksia. 
Kurssi itsessään on ikään kuin jatkoosa Johdatus 
analyyttiseen kemiaan –opintojaksolle ja liittynee 
myös Analyyttisen kemian tilastolliset menetelmät 
–opintojaksoon. Kurssilla syvennytään analyyttisen 
kemian menetelmiin, niiden toiminta ja käyttöpe
riaatteisiin sekä häiritseviin tekijöihin ja tulosten 
luotettavuuteen. Aiheina käytiin läpi mm. atomi ja 
molekyyliabsorptiomenetelmiä, useiden eri instru
menttien toimintaperiaatteita ja osia, sähkökemial
lisia menetelmiä, termoanalyyttisiä menetelmiä sekä 
muita pikkujuttuja. Erityisesti jäi mieleen ICPMS, 
jossa siis aerosolinäytteen atomisaatio tapahtuu in
duktiivisesti kytketyssä plasmassa ja alkuaineana
lyysi suoritetaan massaspektrometrisesti. Aivan 
ihana, oi. Ainiin ja röntgenfluoresenssi (XRF) – nyt 
ainakin tiedän miten saadaan aikaan röntgendiffrak
tometrissä stabiili 1,54 Å säde pyörivällä kupariano
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dilla ja mihin ilmiöön tämä perustuu. Biokemistejä 
ajatellen kurssi sisältää jotain goodtoknow settiä 
koskien mm. UV/Visspektrofotometriaa ja fluoro
metriaa käytännössä, mutta eipä juuri muuta, ellet 
sitten kostu jännistä menetelmistä ja niiden nimien 
lyhenteistä. Vaikein kurssi, jonka olen käynyt. Tästä 
on hankala saada hyvä numero. Suoritus kahdella 
välikokeella tai loppukuulustelulla. Suosittelen ole
maan hereillä luennoilla ja palkitsemaan itsensä jäl
keenpäin esim. litralla Gambinaa.

Johdatus analyyttiseen kemiaan 
(780111P, 4 op, syksy)
Jos rakastat titrausta, tässä on kurssi juuri sinulle 
(no et kyllä pääse täällä titraamaan, mutta teori
assa) ! Kurssilla tutustutaan titrimetrisistä ana
lyysimenetelmistä happoemästitraukseen, kom
pleksometriseen titraukseen, saostustitraukseen ja 
hapettumispelkistymistitraukseen. Lisäksi kurssilla 
perehdytään näytteenottoon ja sen edustavuus
filosofisiin kysymyksiin, analyysin luotettavuuspoh
dintoihin ja spektrofotometriaan. Rivibiokemisti 
tulee aika vähän näitä taitoja tarvitsemaan opin
tojensa aikana, mutta oikeissa tutkimuksissa voi 
joutua pohtimaan kokeen näyteanalyyttisiä seik
koja. Kaksi välikoetta tai lopputentti, yleensä puo
let tehtävistä on sanallisia ja puolet laskuja. Epäor
gaanisen ystäville tai 25 op:n sivuainekokonaisuutta 
halajaville.

Kemiaa koskeva lainsäädäntö 
(780321A, 1 op, syksy)
”Kookooäl”. Otsikko on sisältö – aivan hirveää 
paskaa. Maailman nihkein 1 op ja vitutti niin se 
lakiteksti, mutta joo, lainsäädäntö (bio)kemiassa on 
tärkeää. Jopa tuiki tärkeää. Jos tarvitset yhden pis
teen kemian 60 op sivuaineeseen, niin tämä on sitten 
käytävä. Luennot ja loppukoe. Paska ja pillu. Perse. 
Emätin. Isätin.

Kemiallinen rakennetutkimus I 
(780317A/784640S, 5 op, syksy)
Kemiallinen rakennetutkimus I kurssilla eli tut
tavallisemmin raksassa opetellaan tulkitsemaan 
pienmolekyylien kemiallista rakennetta eri spek
troskopisilla menetelmillä. Kurssi koostuu noin 
kahdestakymmenestä luentokerrasta sekä kahdesta 
laboratoriodemonstraatiosta. Sen lisäksi kurssiin 
kuuluvat jokaviikkoiset kotona ratkaistavat tehtävät, 
joten opintopisteiden eteen on tehtävä töitä. Tehtävät 
ovat haastavia, mutta niitä tekemällä oppii tehok
kaasti, ja palasten loksahtaessa kohdalleen rakenteen 
ratkaisu spektrien perusteella on hyvin palkitsevaa. 

Raksan käytyään saa hyvän yleiskuvan kromatogra
fiasta sekä IR, NMR ja massaspektrien tulkinnan 
perusteista. Kurssin käytyä voi suorittaa kemian lai
tokselta jatkokursseja, esimerkiksi Biological NMR 
spectroscopy kurssin (784637S) tai NMR work
shoppeja.

Orgaaninen kemia I 
(780389A, 6 op, syksy)
”Orgo ykkönen” – raksan ohella biokemistien usein 
suosima valinnainen kurssi, josta ei ole oikeastaan 
mitään hyötyä biokemian opintoja ajatellen. Jos läh
det rakennetutkimushommiin, niin avaruudellinen 
hahmotuskyky paranee ehkä marginaalisesti kun 
pitää kikkailla niiden cis ja transdekaliinien yms. 
kanssa. Kurssilla pohditaan kemiallisen sidoksen 
luonnetta, konformaatioanalyysia, stereokemiaa, 
substituutioreaktioita sekä erinäisiä reaktiomekanis
meja. Jos Hammettin kuvaajat kiinnostaa niin mikä 
jottei, käyhän kurssi. Ei niistä tosin mitään hyötyä 
meille ole. Osmo vetää tämän ja mahdollisuus suorit
taa joko kahdella välikokeella tai loppukokeella. Su
osittelen ehdottomasti välikokeita. Kannattaa tehdä 
hyvin muistiinpanoja ja käydä luennoilla, prujuja ei 
ollut ainakaan 4 vuotta sitten. Kurssi vaaditaan esiti
etona mm. Lääkeaineiden orgaaninen kemia –opin

Mitä on NMR-spektroskopia?

Ydinmagneettinen resonanssi (nuclear magnetic 
resonance, NMR) on ilmiö, jossa magneettisen mo
mentin omaavat atomiytimet absorboivat ja emittoi
vat elektromagneettista säteilyä ulkoisen magneetti
kentän läsnä ollessa. Magneettinen momentti syntyy 
kun protonien ja/tai neutronien lukumäärä ytimessä 
on pariton, kuten 1H, 2H, 13C, 15N, jne. jolloin ytimen 
gyromagneettinen spin on erisuuri kuin nolla.

NMRspektroskopiassa voimakasta, suprajohteista 
magneettia käytetään atomiydinten eksitaatioon ja 
relaksointiin radioaalloilla, jolloin voidaan havaita 
magneettisesti aktiivisten ydinten kvanttimekaanisia 
ilmiöitä. Ydinten resonanssi magneettikentässä sekä 
relaksaatio sisältävät informaatiota yhdisteiden fysi
kaaliskemiallisesta luonteesta. NMRspektroskopia 
on yksi kemian tutkimuksen tehokkaimpia työkalu
ja yhdisteiden tunnistamisessa, titrauskokeissa 
sekä rakennetutkimuksessa. Tällä hetkellä NMR 
spektroskopia on ainoa menetelmä, jolla voidaan 
määrittää atomitason tarkkuudella biomolekyylien 
rakenteita suoraan liuoksesta. Lääketieteessä mag
neettikuvaus (magnetic resonance imaging, MRI) pe
rustuu myös NMRilmiöön.
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tojaksolle. Kurssi on mielestäni hyvin jäsennelty ja 
johdonmukainen, ei turhaa löpinää välissä. Eli siis 
kurssi on helppo, kunhan viitsii käydä luennoilla ja 
keskittyä.

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I 
(780332A, 4 op, syksy)
Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset on luon
netta kasvattava kokemus, jossa heikot karsiutuvat ja 
fiksut selviävät  tuurilla. Kurssi on melko helppo, 
mutta kaikin puolin epäopiskelijaystävällinen ja 
painajaismainen kokemus, jossa pääsee tekemään 
henkensä kaupalla Johdatus orgaaniseen kemiaan 
kurssilta tuttuja synteesireaktioita. Lopputenttiä ei 
ole ja selkkareitakin on vain kaksi, mutta kaikista 
viidestä työstä täytyy tarkistuttaa labrapäiväkirja. 
Työt tehdään yksin kolkossa teollisuushallimaisessa 
laboratoriossa rikkinäisillä välineillä ja epäpuhtailla 
reagensseilla assareiden korkeintaan toivoen kivuli
asta kuolemaasi. Kurssi on periaatteessa mielenki
intoinen ja orgaanisten aineiden reaktiomekanismit 
ovat olennainen osa myös biokemistin arkea, mutta 
kurssin huonon järjestämisen takia oppimiskoke
mus jää laihaksi  ellei sille itse tee jotakin. Kurssilla 
oppii parhaiten lähinnä lukemalla kirjaa yksin ko
tona kaukana konsentroiduista hapoista ja naamalle 
räjähtävistä tislauslaitteistoista. Teoriassa mielen
kiintoinen kurssi, joka kuitenkin käytännössä joko 
tappaa tai tekee sinusta laboratorioviidakon kiistat
toman, elämään kyynistyneen kuninkaan.

Ympäristökemia 
(780373A, 3 op, syksy)
Mitä saadaan kun pistetään yhteen ympäristö, pi
enmolekyylit ja yksi hyvin vihreä luennoitsija? Vas
taus on hyvät luentomateriaalit, tylsät luennot ja 
1001 tapaa tuhota maapallo. Pääosassa kurssilla ovat 
typen, hapen ja hiilen kierrot, raskasmetallit ja kai
kki asiat mitkä vaikuttavat edellä mainittuihin sekä 
ryhmätyö, jonka tekeminen on tärkeämpää kuin sen 
sisältö. Tämä kurssi toimii lähinnä syvennyksenä 
lukion biologian kurssien asioista, mutta on silti 
yksi vaadittavista kursseista kemian 25 op sivuaine
merkintää hakiessa.

Lääketiede

Mikrobiologia - lääketieteellinen mikrobiologia 
ja immunologia (040119A, 9.5 op + 0.5op, syksy)
Mikrobilsan kurssi perehdyttää pöpösten kirjavaan 
maailmaan lähinnä lääkärin näkökulmasta, mutta 
on hyödyllinen biokemistillekin. Kurssi sisältää bak

teriologian, parasitologian ja mykologian sekä vi
rologian ja immunologian osuudet. Kurssilla oppii 
yleisimmistä patogeeneistä ja niiden diagnostiikasta 
ja hoidosta.  Huomioitavaa on, että kurssikirjoja on 
KOLME: mikrobiologia, immunologia ja infektio
sairaudet. Kurssi koostuu alkutentistä (läpäisy antaa 
0.5op oodiin ja luvan käydä lopputentissä), lukemat
tomasta määrästä luentoja (osa hyvinkin mielenki
intoisia), pakollisista harkoista (atksettiä), pienistä 
labratöistä (mahdollisesti) sekä loppuvastuksena 
nippelitietotriviasta (=lopputentti), jonka yleensä 
puolet reputtaa ekalla kerralla. Arvosana pohjau
tuu ainoastaan lopputenttiin, jossa nippelitiedon 
tuntemus kolmesta kirjasta sekä luentomatskuista 
ratkaisee. Kurssin parasta antia ovat bakteriologian 
ja virologian luennot, joten niistä kiinnostuneiden 
kannattaa käydä. Kurssia suorittamista varten täytyy 
hakea opintooikeutta etukäteen edellisenä keväänä 
ja saada lääketieteellisen tiedekunnan koulutus
dekaanin hyväksyntä. 

Nyrkkisääntönä on, että biofysiikalta, biologialta 
ja kemialta saa melko relevantteja kursseja omaan 
alaan nähden, mutta kannattaa katsella opinto
oppaasta myös tietojenkäsittelytieteiden, talousti
eteiden, lääketieteen ja jopa prosessitekniikankin 
puolelta.

Valmistuneiden biokemistien kommentteja / 
toivomuksia / suosituksia kurssivalintojensa 
suhteen

”Yrittäjyysasiat, yrityslaki, kirjanpito ja patenttiasiat”
”Enempi olisi saanut olla fysiologiaa. Ainakin mi
nusta tuntu, että tuli opittua prosesseita ja mole
kyyleistä, mutta jälkeenpäin tuntuukin epäselvältä, 
että missäs soluissa ja kudoksissa näitä nyt sitten 
olikaan ”
”Jos aika ois riittänyt oisin halunnut käydä enem
män kielten ja fysiikan kursseja, mutta se ois var
maan mennyt enemmän harrastuksen puolelle”
”Oulun yliopiston biokemian opintosuuntaus ohjaa 
tällä hetkellä hyvin vahvasti akateemiselle uralle. 
Itse teollisuuteen siirtyneenä olisin toivonut opin
toja yrityksien työelämätaidoista sekä yleisimmistä 
laatukäytännöistä. Samat käytännöt soveltuvat myös 
kaupallisille aloille suuntautuville.”
”Vituttaa kun ei saanut Johdatus tähtitieteeseen –
kurssia tutkintoon.”

-MSM
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4:50 – Suburbs of Rajakylä
Herätyskello avaa risteilypäivän 3 tunnin yöu
nien jälkeen. Mitä, minne, kiire, paniikki... 
mutta silti on aina aikaa 10 minuutin torkutuk
selle.

6:10 – Kyykkäkopin läheisyydessä
Tulkaa ajoissa, he sanoivat. Bussit ovat valmii
na, he sanoivat. 30 minuutin odottelun jälkeen 
ne viimein saapuvat. Umpijäässä haalareihin 
verhoutuneet tulevaisuuden toivot kapuavat 
busseihin ja matka alkaa.

6:56 – Oulun reunamilla
Ensimmäinen vahvistettu kaljan avaus (audito
rinen vihje).

11:34 – Muurame
Esittäytymiskierros bussissa. Rocked the audi
ence with a dead baby –joke. Miks mää kirjotan 
tätä englanniksi?

14:48 – Tampere
1.5 h ruokatauko takana. Pizzan päälle alkaa 
aktiivinen nesteytys iltaa varten. Osa bussiret
kueesta päästelee jo heterogeenistä ainesta 
yläpäästään, ja tunnen katoavaa ylpeyttä omas
ta tahdituksestani. Ensimmäistä blowup nuk
kea puhalletaan käyttökuntoon.
”Tommi ja mä, Tommi ja mä, Tommi ja mä, 
Tommi ja mä” * ∞.

16:31 – Unknown
Nousuhumala saavutettu. Laulu raikaa ja bussin 
käytävä muistuttaa entisen Onnelan Suomipop
puolta perjantaiiltana. Irtojuomista päästävä 
eroon ennen laivaan nousua  Challenge ac
cepted!

17:40 – Somewhere near Turku, ETA 20 min
I’ve got the fever! Everytime we touch, Romeo & 
Julia, Frontside Ollie, Call me Maybe… TARVII 
KARAOKEA LAIVALLA!!

18:09 – Turku
Bussit kurvaavat terminaalin eteen. Viimeisiä 
(kaverin) kaljoja epätoivoisesti (mutta miele
llään) kurkusta alas. Terminaaliin ja laivalle 
varattuna limsapulloon piilotettua C2H6O:ta.

19:43 – Terminaali
Ihmiset on kuin purkissa. Salakuljetus onnis
tunut ja irtojuomistakin päästiin eroon ajoissa 
(challenge succeeded and whatnot). Massa 
tukehduttaa, päästäkää jo baardeihin!

20:20 – Silja Europa Hytti 2414
MEILLÄ ON SIMAA! Valkkari + Jaffa Super. 
Soittimesta soi ensimmäistä (ja ei viimeistä) 
kertaa Call me Maybe. Jätkäporukalla läh
demme etsimään histonittaria.



29

21:20
Fukseja ja kaikenkarvaisia histoneja yhytetty. 
Nopea ruoan tankkaus kahvilassa ja ensimmäi
seen baariin, mistä löytyy viime vuoden kir
jailijan seurue. Mitä nyt? Hukkaamaan ihmiset, 
juomaan ja laulamaan karaokea! Ja LAL:n 
juomaliput :3

22:15 – Karaoke-bar
Piinaava odottelu laulamaan fuksitytön kanssa 
Cascadan Every time we touchia (don’t judge 
me, infidel).

22:55 
Ebin Cascada. Yleisö villiintyy. Elämäni huip
ulla. Histoni otti karaokebaarin kuin lysosomi 
vieraan extrasellulaarisen materiaalin. Biisejä:
Paranoid, Volga, Dirlandaa.

00:15
Histonittarien hytissä pyörähdys. Mestoilta 
mustahaalarinen poika lähetti terkkuja?

00:30
Suddenly a wild tykkiläinen BDSM Jeesus ap
pears. WTF!?

Challenge Vesmo’d
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0:40
Gangnam style –helvetti discossa, karkuun en
nen kuin kalja läikkyy. Heti perään Guitar heroa 
fuksin kanssa (sain kaljan ehkä).

1:47
Juomapeli. Memmu on mem. Wut. Matsku 
paskaa tarvii parempaa :DDD:):D

02:00
Hirveä sammähdys juomapelin kanssa + Carly 
Rae Jepsen :D 
Emmi: miksi Helsinki: vaihtelu, ja petyin. Miksi 
blondit: pikku. sisko kampaaja.

2:20
”Vittu laivat liikkuu....memmu ylösnousemus, 
expj:n Hartikan hytin etsiyms.
Vähän heiggo olo :D

02:55  ????
Hartikan orgiahytti. Paskaa maalaajista. Missä 
suunnitelma ja järki. Freddie Mercury tiesi ku
olevansa ku sävelsi Show must go on.
wut
”Enkeli Gabriel sanoi sinulle: sanomasi on täyt
tä totta, ja muut ovat väärässä. Mitä vittua, silti 
tämä on uskomatonta. ”
HIV:n vaihtoa Histoneiden välillä. wut.
ArkkeJanne & Heikki meni naimisiin. WAT. 
Tris. Lampaat.

Tunnelma illan edetessä
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8:49 –Hytti 2414
Peilistä tuijottava olento muuttuu huomatta
vasti inhimillisemmäksi suihkun myötä. Olo on 
sen moinen ettei ole edes darraa. Vielä päisn? 
Palakittee. Palakittee ihan VITUSTI. Suunta 
kohti 8 kannen ruokalaa ja meriaamiaista. 
Hytissä haisee kuolleelle syöpätutkimusrotalle. 
Päässä soi Carly Rae Jepsenin Picture :DDD

9:30 –Buffet
Meriaamiainen. EAT ALL THE FOODS!!!

10:49
Tax freestä seurueen mukaan tarttui viinaa, 
kaljaa ja erään porilaisen avovaimolle tuliais
parfyymiä.

12:45 – Hytti 2414
Koomautumista. Löysää anaalilyysiä pieremi
sestä ja paskomisesta. Eräs histonitar: ”Hyvä 
reissu kun sai piparia ja munaa”

13:37 – Rölöhytti
Kollektiivista darraa, parasta. Keskustelua maan 
ja taivaan väliltä. ”Kieli kiveskiinni”. Viisaita sa
noja. Viisaita. Sanoja.

14:02 – Histonittarien hytti
Kalja korkattu. Tästäkö se lähtee? Galja on 
baras. Ja Gänni :D

EI VITTU JÄTETÄ TÄTÄ VIHKOA MIHIN 
SATTUU >:c T: Kyrre-täti
hups.

15:02 – Kansi-12
Histonifuksien suunnistusjoukkue valitsi alle
kirjoittaneen bileiden hauskimmaksi mieheksi. 
Olen otettu :’) 2. kalja menossa.

15:10
Fuksien suunnistuksen seurailua. Eräs parrakas 
fuksi ansaitsi arvonimen spurdolol. ”Ei viddu 
sane.”

16:24 – Karaoke bar – The revengening
Baarista ESviinaa ja galjaa. (viddu spurdolol 
nyd lobbuu). Karaokebaarin valloitus jatkuu, 
itse esitettynä (feat. spurdolol) Jouluyö, Juhlayö. 
Lisäksi Joutsenlaulu ja histonien herkkä vals
sihetki. ”Boob fight, boob fight!” ”Krista ei saa 
muhun damagea”

18:55
Pakkailua ja tax freestä kaljaa. Accualy is 2 eu
roa, elkää rikkoko niitä pakkauksia laivalla :<

20:12
Bussissa nimenhuuto. Kaljaa koneeseen ja kotia 
Ouluun!

-Your writer in herska, VH
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Läntisessä naapurimassaamme koko kansa koki 
toukokuussa kertalaakista mitä on euforia eli hyvän 
olon tunne. Syynä ei ollut se, että kaikille olisi yhtä 
aikaa laitettu morfiinitippa suoneen, vaan yksinker-
taisesti se, että Ruotsi voitti euroviisut kappaleella 
Euphooooria. Itse asiassa koko Eurooppa siirtyi 
hetkeksi euforiseen tilaan ja riippuvuuttakin syntyi, 
ainakin päätellen siitä, että Euphoria soi vähintään 
kerran tunnissa meikäläisen radion hereilläoloaika-
na. Tuossa tulikin mainittua morfiini, joka  on vahva 
analgeetti eli kipulääke. Sen euforiaa ja hallusinaa-
tioita aiheuttava vaikutus lienee syy miksi moni 
harrastelijaviherpeukalo on kiinnostunut oopium-
unikosta (Papaver somniferum). En kuitenkaan 
suosittele kenellekään omaa viljelmää, koska siitä 
saattaa saada linnaa. Enkä nyt todellakaan tarkoita 
kutsua Victorian ja Danielin luo.

Oopiumunikon maitiaisneste, oopiumi, on tuhansia 
vuosia vanha rohdos. Siitä eristettiin 1800-luvun 
alussa morfiini, joka on oopiumin tärkein  kipua 
lievittävä fenantreenijohdannainen. Kuivattu ja 
jauhettu oopiumi standardoidaan sisältämään 10 
% morfiinia. Muiden euforisoivien analgeettien te-
hoa verrataan yleensä morfiiniin, joka on ryhmän 
malliaine. Näitä morfiinille sukua olevia aineita on 
olemassa sekä puolisynteettisiä että synteettisiä ja 
lääkemuotoina on mm. lyhyt- ja pitkävaikutteisia 
tabletteja ja kapseleita, tippoja, iholle asetettavia 
laastareita sekä tietenkin sairaalassa laskimoon tipu-
tettavia nesteitä.

Morfiinin vaikutukset ja haittavaikutukset

Morfiini on keskushermoston μ-, δ- ja κ -
opioidireseptorien kautta vaikuttava, voimakkaasti 
kipua lievittävä  ja kivun tunteen poistava aine. 
Morfiini ja muut euforisoivat analgeetit ovat ki pu-
lääkkeinä tärkeitä, koska niiden tehokas vaikutus 
on selvästi osoitettavissa. Valitettavasti jo hoito-
annoksista saadaan vahvoja haittavaikutuksia. 
Jatkuva käyttö johtaa toleranssin ja lääkeriippu-
vuuden kehittymiseen. 

Morfiini imeytyy huonosti suun kautta otettuna. 
Osasyynä on morfiinin ionisoituminen sekä konju-
goituminen glukuronideiksi, jolloin sen hyötyosu-
udeksi jää vain 10 – 30 %. Suun kautta tai lihakseen 
annosteltuna vaikutus tulee noin puolessa tunnissa. 

Kun se sairaalaoloissa morfiinia annostellaan tippa-
na laskimoon, vaikutus alkaa noin 5 minuutissa. 
Vaikutus kestää lääkemuodosta riippuen 4 – 12 tun-
tia. Herkkyys morfiinin vaikutuksille vaihtelee yk-
silöittäin, eli jokaiselle räätälöidään sopiva annos. 
Morfiini tehoaa parhaiten tylppään kipuun. Niinpä 
sitä käytetään etenkin syöpäkivun ja leikkausten 
jälkeisen kivun hoitoon. Tylppä, sisäelinperäinen 
kipu lievittyy yleensä paremmin kuin terävä, pinnal-
linen kipu.

Morfiini sitoutuu lähinnä edellämainittuun 
μ-opioidireseptoriin. Se vaikuttaa kipuradan her-
mosoluihin selkäytimessä, aivojen talamusalueella 
sekä aivokuoressa. Kipukynnys kohoaa ja morfiinin 
lievästi väsyttävän vaikutuksen takia kivun tarkkai-
lukin vähenee. Morfiinin aiheuttama euforia muut-
taa kivun vähemmän epämiellyttäväksi. Toisaalta 
on havaittu, että kun ahdistuneet potilaat kokevat 
morfiiniannostuksen yhteydessä euforiaa, niin es-
imerkiksi syöpäkivuista kärsivät potilaat kokevat 
sitä harvoin. Hoito voi aiheuttaa väsymystä, epä-
miellyttäviä hallusinaatioita ja jopa masennusta. 
Pitkäaikaiset, suuret annokset voivat aiheuttaa 
herkistymistä kivulle, kuten kosketusherkkyyttä.

Morfiini voi aiheuttaa hengityslamaa. Sitä ilmenee 
etenkin annosteltaessa morfiinia laskimoon. Hen-
gitys harvenee ja hengityskeskuksen ärtyvyys hi-
ilidioksidille heikkenee. Raskaana olevan naisen  
istukka läpäisee morfiinia, joten myös syntyvä 
lapsi on vaarassa. Morfiini vaikuttaa aivojen yskän-
keskukseen, heikentää yskänrefleksiä ja lamaa hen-
gitysteiden värekarvaepiteelin toimintaa. Opiaat-
tien yskänärsytystä vähentävää ominaisuutta onkin 
hyödynnetty käyttämällä vahvoissa yskänlääkkeissä  
morfiinin sukulaisainetta, kodeiinia.

Oksennusrefleksi voimistuu etenkin potilaan liik-
kuessa, koska morfiini stimuloi neljännen aivokam-
mion pohjassa olevaa ns. trigger-aluetta. Suurina 
annoksina kuitenkin oksennuskeskus lamaantuu ja 
pahoinvointi estyy. Myös silmäterän supistuminen, 
mioosi, on tyypillinen morfiinin vaikutus. Ensiapu-
poliklinikalla tämä auttaa diagnoosin tekoa. Useim-
mat muut lääkaineet nimittäin aiheuttavat hen-
gityslaman ja alentuneen tajunnantason yhteydessä 
pupillin laajenemista. Koska morfiini vaikuttaa sekä 
suolenseinän hermopunokseen että suolen sileään 

Morfiini
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lihassoluun seurauksena on ummetus. Koko ruoan-
sulatuskanavan lihaksisto laiskistuu ja lisäksi rau-
haseritys vähenee. Suolen sisältö ei siis liiku eteen-
päin sen lisäksi että se kuivuu. Sappitiet ja virtsatiet 
ahtautuvat. Morfiini ja erilaisissa kipu- ja yskän-
lääkkeissä käytetty kodeiini voivat aiheuttaa sap-
pipotilaille kivualiaan spasmin, sen lisäksi että ves-
sassa ei sitten tarvitse pahemmin käydä. Ei mikään 
naurun asia, koska muutaman päivän kuluttua alkaa 
olla jo melko hirveä olo.

Toleranssi, riippuvuus ja vieroitusoireet

Toleranssi eli sieto on tila, jossa annosta joudutaan 
suurentamaan vaikutuksen säilyttämiseksi. Tähän 
menee morfiinia käytettäessä muutama viikko, kun 
annostelu on päivittäistä. Jos annokset ovat suuren-
evia tai annostelu tiheämpää, toleranssikin kehittyy 
nopeammin. Toleranssi ei kehity kaikkiin morfiinin 
vaikutuksiin. Morfiinia käyttävällä silmän mus-
tuainen säilyy pienenä ja suoli toimii huonosti, vaik-
ka alkuperäinen morfiiniannos ei enää tehoaisikaan 
kipuun tai haittaisi hengitystä. Hoidon alkuvaihees-
sa morfiiniannos voi olla 300 mg päivässä, hoidon 
edetessä jopa kymmenkertainen. Kun  morfiinin 
käytön lopettaa, säilyy toleranssi vielä 1 – 2 viik-
koa. Hengenmeno voi olla edessä, jos tämän jälkeen 
palaa siihen annokseen mihin viimeksi lopetti.

Psyykkistä riippuvuutta ei yleensä kehity, jos hoito on 
aiheellinen vaikean kivun lievitykseen. Väärinkäyt-
tökin on harvinaista potilailla, joilla lääkitys on 
aloitettu oikealla käyttöaiheella. Koska potilas yh-
distää morfiinin kovaan kipuun, niin morfiinian-
nosten vähentäminen koetaan myönteisenä merk-
kinä toipumisesta. Silloin kun morfiinia käytetään 
huumeena, euforia houkuttelee käyttämään sitä 
jatkuvasti ja morfiinitoleranssi nostamaan annok-
sia. Psyykkinen riippuvuus kehittyy nopeasti, jo-
ten ensimmäinenkin käyttökerta kannattaa jättää 
väliin. Huumekäytölle ominaista on, että morfiinia 

käytetään yksin ollessa ja huumeriippuvainen muut-
tuu vähitellen ympäristölle välinpitämättömäksi.

Morfiinin yhtäkkinen lopettaminen aiheuttaa aina 
fyysisiä vieroitusoireita. Näitä alkaa ilmaantua jo 
puolessa vuorokaudessa lääkityksen lopettamisesta, 
ne saavuttavat huippunsa noin kolmessa vuoro-
kaudessa ja kestävät hoitamattomina parikin viik-
koa. Vieroitusoireista ainakin osa johtuu kateko-
liamiinien vapautumisesta keskushermostossa. 
Oireita ovat haukottelu, hikoilu ja kyynel- ja syljen-
erityksen lisääntyminen, vapina sekä sydämen 
tiheälyöntisyys. Suolisto alkaa toimia vähän lii-
ankin kanssa ja koska ruoka ja juoma eivät maistu, 
seurauksena on painon lasku. Lämpötila, verenpaine 
ja hengitystiheys lisääntyvät. Lihaskivut ja -nykimi-
set ovat tavallisia. Vieroitusoireet ovat yksi syy sii-
hen, että morfiinin väärinkäyttäjä tarvitsee asiantun-
tijaa vieroitukseen, joka tapahtuu katkaisuhoidossa 
lääkärin valvonnassa. Sieltä saa apua vieroitusoire-
iden hallintaan ja vähentämiseen.

Vahvan kipulääkkeen käyttö on usein välttämätöntä 
avohoidossakin. Riittävä kivun lievitys voi pit-
källe edenneessä sairaudessa olla ainoa jäljellä 
oleva hoitokeino. Lääkäri kirjoittaa potilaalleen 
numeroidun huumereseptin, joka jää lääkkeen toi-
mittamisen yhteydessä apteekkiin säilytettäväksi. 
Reseptistä menee kaikki tiedot myös Fimeaan eli 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen. 
Näin estetään väärinkäyttö, mutta varmistetaan vai-
keasti sairaan parempi elämänlaatu.

Tervetuloa asioimaan apteekkiimme!

   
Christel Monni-Raasakka
       Apteekkari,Oulun 11. Kastellin apteekki 
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Paholaisviinojen sarja jatkuu! Tällä kertaa testissä olivat hyötypuutarhurin suosikit eli 
lempeän ryytimäiset yrttiviinat. Makutesti suoritettiin spontaanisti erään pienemmän
tapahtuman yhteydessä ja testaajiksi valikoitui nelikkö hyvin kokeneita alkoholijuomien 
maistelijoita. Tämä nelikkö kävikin urheasti taistoon vihreiden pullojen joukkoa vastaan. 
Seuraavaksi esittelyssä ovat itse juomat ja niistä annetut lausunnot.

Fernet Branca, 40 %

D: Fernetti... onneksi ei minttufernet... se vain olisi päässyt häiritsemään makunystyröitä 
pahemmin. Mutta kuten kaikki evolvoituvat eliöt, niin ihmisetkin tottuvat paskaan,
fernettiin, ja kaikkeen pahalta maistuvaan energiaa sisältävään elintarvikkeeseen. Jälki-
havainnot: En juo fernettiä tai muuta lähellekkään sille maistuvaa enää ikinä.
Z: Kaardemumma?!?!?! Viemäristä ongittu menthos. Tosi pahan makuista. Suu vääntyy 
väkisinkin mutruun kuin perselle ammutulla pesukarhulla. Paskan marjaviinan hikiset 
mäskit, sitä tämä jälkimaku on,
K: Raatohirvi. Kyrpä. Sieninen, homeinen. Kirpiää, krapulapaini.
N: Liuotinaine. Turruttava. Scäppää makuhermot blackouttiin. Jälkimaku on kuin krapula-
seksiä pakotettuna (Melkein menettäisi käden ennen) [Ei omakohtaista kokemusta].

Chymos yrttisnapsi, 30%

K: Raikkaita sotilaita. Yskänlääke, ureainen.
D: Unikumin vivahde ilman pahaa jälkimakua. Leuto. Tum-
ma. Hieman fisumaisen läpinäkyvä. Tarkemmin ajatellen 2 
cl kerralla juotuna: unicumiahan se... pahalla jälkimaulla. 
Loppuhavainnot: Unicum yllättävän hyvää siemailtuna.
N: Ihan kuin jekku, yrttinen kuin Unicum.
Z: Marjainen. Yskänlääke yhdistettynä ilmanraikastimeen. 
Karvainen jälkimaku, ilman karvoja. I want to kill myself 
and everyone in this room.

Kokeneita maistajia...

Kokenut maistaja maistaa...
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Obs. Allekirjoittanut haluaa muistuttaa kaikkia juomahalut tappavasta drinkistä eli 50/50 
– seoksesta fernet brancaa ja minttuviinaa. Kokeile heti!

Jägermeister, 35%

N: Koska haulikko. Peta.
K: Murmeli. Lääke, yrttikaramelli. Puhasta jekkua!
Z: Jäger? Haisee jägeriltä. Yrttiä tai jägeriä?
D: Jekku. Parasta herkkua. Suositellaan suruun pakkasesta.

Loppuhuomiona voidaankin siis todeta, että yrttiviinoihin tutustuminen kannattaa aloittaa
akvaviitillä tai Jägermeisterilla, mutta jos haluaa hypätä suoraan altaan syvempään 
päähän, niin se onnistuu kunnon snapsillisella Fernet Brancaa. Yleisesti ottaen yrttiviinat 
kannattaa jättää ammattilaisille.

Kiitokset myös enemmän tai vähemmän vapaaehtoisille maistelijoille, jotka kulkevat 
salanimillä Zurppi, Kalemonni, Node ja DH. Maisteluanne oli hauska seurata vierestä.

-KJ

Gammel Opland Aquavit, 41,5%

Z: Meltdown on my tongue. Likaista vettä. Teetä 
tämä on! Pää haluaa painua ruumiin sisään! Ei tästä 
mausta tulee mieleen mummon tussu, jonne joku 
haisunäätä on ryöminyt kuolemaan.
N: Kirkasta, piparimainen. Mitäänsanomaton.
D: Mitäänsanomaton. Ei osaa oikeastaan verrata
mihinkään. Paha sanoa. Laimea. Ei jatkoon.
K: Raikas sitrus. Yrttipenis. Aika tylsä. Ketun nakit.

Kokenut maistaja...
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Kumariini
Hyvän Tuoksun Molekyyli

Kumariini (1-bentsopyran-2-oni) on hetero-
syklinen, veteen niukkaliukoinen yhdiste. 
Kumariinin molekyylikaava on C9H6O2, sen 
molekyylipaino on 146,14 g mol-1 ja sillä on 
kaksi (2) vetysidosakseptoria. Puhdas kumarii-
ni muodostaa ortorombisen kidehilan ja pienet, 
levymäiset kiteet ovat värittömiä tai valkoisia.1

Kumariinia esiintyy sekundaarimetaboliittina 
laajalti kasveissa ja rasvaliukoisuutensa vuoksi 
etenkin öljyissä. Kumariinilla on miellyttävä, 
makea tuoksu ja sitä käytetäänkin tupakkatuo-
tteiden sekä alkoholijuomien maustamiseen. 
Kumariinia esiintyy mm. kassiakanelissa (Cin-
namomum aromaticum) sekä tonkapavun sie-
menissä (Dipteryx odorata).2

Kumariini on hepatotoksinen yhdiste ja hepa-
totoksisuus vaihtelee eläinryhmittäin. Kumarii-
ni metaboloituu elimistössä kahta eri reittiä, 
joista ensimmäisessä kumariini detoksifikoituu 
7-hiilen hydroksylaation kautta. Toisessa rei-
tissä kumariinin laktoniryhmästä muodostetaan 
3,4-epoksidi, joka voidaan konjugoida glutatio-
nin kanssa. Epoksidi voi kuitenkin myös hajota 
spontaanisti 2-hydroksifenyyliasetaldehydiksi, 
joka on myös hepatotoksinen metaboliitti. 
2-hydroksifenyyliasetaldehydi detoksifioidaan 
hapettamalla 2-hydroksifenyyliasetaattia. Jyr-
sijöillä, joille kumariini on merkittävästi hepa-
totoksisempaa kuin kädellisille, hapettumisen 
on havaittu olevan merkittävästi hitaampi 
tapah tuma. Lisäksi, kädellisillä ensisijainen 
metaboliareitti kumariinin detoksifikaatiossa on 

7-hydroksylointi. Kumariinin on havaittu myös 
aiheuttavan kasvaimia koe-eläimille, joille ku-
mariinia on annettu pitkäaikaisesti.3-5

Ihmisessä kumariinin hepatotoksisuus ei ylei-
sesti ole niinkään selkeä. Maksan CYP2A6 
-entsyymi metaboloi tehokkaasti kumariinia 
7-hydroksikumariiniksi, joka poistuu virtsan 
mukana elimistöstä ja hepatotoksisia meta-
boliitteja ei ehdi syntyä. On kuitenkin olemassa 
ihmisiä, joiden kumariinitoleranssi on selkeästi 
alentunut. Valtaosa suun kautta nautitusta ku-
mariinista ei metaboloidukkaan 7-hydroksi-
kumariiniksi, vaan kumariini metaboloituu 
3,4-epoksidaation kautta. CYP2A6 polymor-
fismi on mahdollinen tekijä, mutta tällä hetkellä 
tarkkaa syytä ei kuitenkaan tunneta. Aasiassa 
jotkin ihmisryhmän ovat selvästi herkempiä 
kumariinin hepatotoksisuudelle, joka johtuu 
CYP2A6 -entsyymin puutoksesta.6-10

Kumariinijohdannaisia esiintyy luonnol-
lisesti, mutta niitä pystytään valmistamaan 
myös synteettisesti. 3-fenyylikumariinien on 
hiljattain havaittu inhiboivan HIV-1 replikaa-
tiota. Etenkin fenyyliryhmiä sisältävät 4-hyd-
roksikumariinit ovat tutkimusten mukaan an-
tioksidantteja ja antimikrobiaalisia yhdisteitä. 
4-hydroksikumariinit ovat myös maailman 
yleisimmin käytettyjä veren hyytymisen es-
tolääkkeitä. Näistä tunnetuin lienee varfariini, 
jota käytetään myös rotanmyrkkynä.11-14
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Kuva 1. Kumariinin rakennekaava.
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Toimitus jättää hyvästi
Jälleen on toimituksen aika kasata vanhat luunsa ja tehdä tilaa uudenuutukaiselle, innovatiiviselle 
joukolle kirkassilmäisiä reportteriohjuksia...

Paitsi että tosiasiassahan, lukuunottamatta muutamaa pisaraa uutta verta, vanha toimitus tulee 
kutakuinkin sellaisenaan jatkamaan seuraavanakin vuonna häikäisevän hohdokasta työtään luki 
joidensa hyväksi. Toivottavasti ensi vuoden toimitus selviytyy tästä haastavasta vallan vahtikoiran 
tehtävästä yhtä loistokkaasti, kuin tämänkin vuoden dynaaminen... oktettimme?

Supernatantin viralliseen toimitukseen vuonna 2012 kuuluivat:

Benjamin Michelin (BM, Executive Editor, mediavastaava)
Arne Raasakka (AR, Senior Editor)
Krista Juurikka (KJ, General Innovator & Material Manager)
Samuel Mesihää (MSM, Scientific Writer)
Vesa Hautaniemi (VH, PR Manager)
Johanna Puutio (JP, Graphic Designer)
Heikki Hartikka (HJH, Herska),
Sekä myöhemmin hilpeään joukkoomme liittynyt Meira Mankinen!

Mukana olivat hääräämässä myös monet muut enemmän tai vähemmän innokkaat (ja mukaan 
pakotetut) avustajat. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille!

Toimitus kiittää ja kumartaa toivoen, että teillä oli mukavia lukuhetkiä vuoden 2012 Supernatantin 
parissa! 






