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No kappas, jouluhan se sieltä 
taas jollottaa ja uusi vuosikin 
kolkuttelee kärsimättömästi 
oven takana. Eihän siitä jou

lusta kulumalla eroon pääse, joten tämän 
massahysterian kuorruttaman kristillisen 
kulutusjuhlan kanssa on sitten varmaan 
vain elettävä. Kaikki tirkistelevät joulu
tontut saavat minusta irti toistaiseksi vain 
mustan silmän. Alkaisi jo se loma, jotta voi
si ruveta kunnolla hommiin!

Ehdin jo mutustella ajatusta, että voisin 
tunkaista aggressiivisesti pillit pussiin ja 
siirtyä mediavastaavan tehtävistä muihin 
hommiin. Kansa on kuitenkin puhunut ja 
jatkankin siis Supernatantin itsevaltiaan 
hommissa myös ensi vuonna. Elämmekin 
silloin suorastaan mullistavia aikoja, kun 
biokemian laitos jättää hyvästit vanhoille 
kunnon LuTKille ja lähtee perustamaan 
 upouutta biokemian ja molekyylilääketie
teen tiedekuntaa. Look at us go!

Ensi vuonna Supernatantilla tuleekin ole
maan aivan uudenlainen merkitys opis
kelijoiden yhteen saattamisessa. Pieni 
Histoni parka jakaantuu tulevaisuudessa 
kahdelle kampukselle ja tällöin vuosi
kurssien  välinen integrointi yhtenäiseksi 
killaksi tulee olemaan ensi vuoden hal
lituksen suurimpia haasteita. Jotta emme 
 menettäisi positiivista varaustamme, tulee 
myös Supernatantin  toimia siltana Linnan
maalta Kontinkankaalle ja olla aktiivisesti 

perillä molempien kampusten kuulumi
sista. Tällöin myös uusien fuksien rekry
toinnilla toimitukseen tulee olemaan en
tistä suurempi merkitys, jotta minunkin 
vanhetessa kaikki vuosikurssit tulisivat 
 tasapuolisesti huomioiduiksi. Histoni kuu
luu etuineen kaikille jäsenilleen ja niin te
kee myös Supernatantti.

Näissä tunnelmissa vuoden 2013 
 toimituksen ahkerat tontut järjestävät
kin teille vuoden päättävän ilotulituksen: 
kokonaan  väreissä ilmestyvän numeron! 
Muikeaa joulua, maailmanrauhaa ja val
mistukoon kandinne ajoissa!

Johanna Puutio
Mediavastaava, päätoimittaja

Pääkirjoitus
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”Vaan yksi seikka heitä 
huolettaa: Jollei jouluna 
ole lunta, voiko joulu
pukki tullakaan?”

Lunta onkin tänä vuonna odotettu oikein 
kunnolla. Muita asioita, joita allekirjoit
tanut ainakin jo henkilökohtaisesti odot
taa, ovat joulu, loma ja vuoden vaihtumi
nen. Uusi vuosi tuo tullessaan normaalia 
 enemmän muutoksia kun biokemian laitos 
yhdistyy molekyylilääketieteen laitoksen 
kanssa uudeksi itsenäiseksi tiedekunnak
seen – mitähän muuta muuttuu samalla? 
Tällä kertaa uusi vuosi siis onkin  nimensä 
mukaisesti uusi, ainakin biokemian opis
kelijoille. Samaan aikaan perinteisesti vaih
tuvat myös Histonin hallitus ja toimihen
kilöt. 

Sen pidemmittä puheitta haluan toivottaa 
sekä omastani että vuoden 2013  hallituksen 
puolesta hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta kaikille sekä onnea ja jaksamis
ta  tulevalle hallitukselle vuoden 2014 
haasteisiin. 

Terveisin,

Krista Juurikka
Puheenjohtaja vielä muutamia viikkoja

PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta
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Biokemisti työelämässä: 

Radiobiokemistin
muisteluksia
Esko Kokkonen, 
Histoni ry:n ensimmäinen puheenjohtaja

Kiinnostuin biologiasta ja elämän kemiasta jo 
kouluaikana, jolloin luin runsaasti biologiaa ja 
kemiaa käsitteleviä kirjoja, rengastin lintuja ja 
suoritin muutamien Oulun lukiolaisten kans
sa kemian laitoksen parakeilla LuontoLiiton 
kemian hopeamerkin. Ylioppilaaksi tultuani 
pääsin lukemaan biologiaa vuonna 1966 ja hain 
konsistorilta lupaa suorittaa poikkeuksellisesti 
eläintieteen, perinnöllisyystieteen, kemian ja 
biokemian opintoja, mihin sainkin luvan. 

Biokemian opiskelu edellytti tuolloin, että 
oli saatava kemian approbaturista vähintään 
2 / 3, ennen kuin oli asiaa biokemian laitok
selle. Seuraavana syksynä olin kuitenkin jo 
 biokemian luennoilla. Opintojen rahoittamisek
si olin samanaikaisesti hakeutunut tekemään 
ohjelmia Yleisradion PohjoisPohjanmaan 
maakun taohjelmiin. Kun radion  alueellinen 
 uutistoiminta alkoi 1968, olin jo mukana 
 toimitustiimissä osaaikaisena työntekijänä, 
mikä sopi hyvin myös omiin suunnitelmiini.

Histonin alkuvaihe

Biokemisteillä ei tuolloin ollut omaa kiltaa. 
 Itsekin ehdin olla sekä biologikillan eli Syn
taksiksen että kemistien killan Valenssin 
 jäsen. Opiskelukavereideni kanssa pohdimme 
aikamme asiaa ja lopulta päätimme kutsua 
Biokemian laitokselle koolle kokouksen pohti

maan oman killan perustamista. Kokouk
sen päätöksenä oli, että ryhtyisimme Sinikka 
Eskelisen kanssa laatimaan killan säännöt, 
jotka sitten hyväksyttäisiin seuraavassa ko
kouksessa. Kevään ja alkukesän aikana saimme 
säännöt valmiiksi ja syksyllä 1971 perustet
tiin biokemistien oma kilta, Histoni ry. Minut 
valittiin killan ensimmäiseksi puheenjohta
jaksi ja sihteerikseni sain Sinikka Eskelisen. 
Aluksi killassa keskityttiin luentomonisteiden 
kokoamiseen – missä olikin melkoinen työ. 
Saimme edustajat laitosneuvostoon – tosin vain 
puheoikeudella, mutta olihan se jo hyvä alku ja 
teimme myös ensimmäisen ekskursiomatkan 
Turkuun. 

Työt tiukassa

Kaikilla tuolloin biokemiaa opiskelleilla oli 
kova halu työmarkkinoille. Itselläni oli vuon
na 1969 onni saada kesätyöpaikka IASTEA:n 
kautta Cambridgestä, jossa tein sekä kenttä, 
että laboratoriotöitä selvitellen eri viljakasvien 
kestävyyttä viljaruosteen infektioihin ja myös 
sitä, miksi jotkut kasvit kestivät virusinfek
tiota paremmin kuin muut. Lisäksi olin saanut 
Yleisradiolta suosituskirjeen, jonka avulla 
sain käyttöön BBC:lta nauhurin, jolla tein 
mm.  neutronitähdet edelliskeväänä löytäneen 
tohtori Anthony Hewishin kanssa puolen tun
nin ohjelman Yleisradion tiedeohjelmiin.
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Palattuani taas laitokselle, jatkoin opinto
jani sekä toimittajantöitäni Yleisradiossa. 
Biokemian opinnoista oli yllättävääkin hyötyä. 
VR käytti tuolloin vesakontorjuntaan 2,4,5T 
(2,4,5tri kloorifenoksietikkahappo) nimistä ve
sakkomyrkkyä, joka oli samaa Agent Orangea, 
mitä jenkit olivat käyttäneet Vietnamissa. Siinä 
oli muistaakseni noin 10% dioksiinia, jota ei sil
loin vielä pidetty vaarallisena. Muutama juttuni 
ja vetoaminen Science lehdessä julkaistuun 
artikkeliin, nosti kuitenkin asian valtakunnal
liseksi. VR ei ollut huolehtinut työntekijöiden 
turvallisuudesta, myrkkyjä oli säilytetty ase
tusten vastaisesti ja ne todettiin muutoinkin 
ympäristön kannalta haitallisiksi. 2,4,5T:n 
käyttö kiellettiin. 

Yksi juttu jäi kuitenkin tekemättä. Vihannin 
kaivoksessa oli suuri radonpitoisuus. Läh
din tekemään juttua. Totesin, että mainarit 
saivat työvuoronsa aikana 34 kertaa suurem
man annoksen, kuin säteilysuojausasetuksessa 
oli mainittu. Soitin säteilyfysiikan laitokselle 
Olli Heinoselle. Kävimme pitkän kiivaan kes
kustelun asiasta. Vetosin radonin säteilyn 
haitallisuuteen ja asetuksen rajaarvoihin sekä 
siihen, että mainareilla voisi olla selvästi kas
vanut riski keuhkosyöpään. Lopuksi Heinonen 
tokaisi: ”Pitääkö minun ottaa takaisin sinulle 
myöntämäni säteilysuojaustutkinto, kun sinä 
kinaat meitä vastaan.” Vastasin, että kyllähän 
minä tiedän, että säteilyfysiikan laitos on Tasa
vallan korkein asiantuntijaelin tässä asiassa. 
Mihin Heinonen vastasi: ”Eipä taida onnistua 
tuo sinun juttusi, kun ei ole asiantuntijaa vah
vistamassa sitä.”   Juttu jäi siis tekemättä, mutta 
myöhemmin kun Vihannin kaivos oli muu
tamaa vuotta myöhemmin suljettu, kohistiin 
kyllä ja ihan aiheellisesti EteläSuomen kaivo
vesien ja rakennusten radonpitoisuuksista.

Hetken aikaa oikeissa töissä

Armeijaaikanani, loppuvuodesta 1973 mi
nulle jäi lopultakin niin paljon aikaa, että sain 
opiskelulomallani kirjoitetuksi LuK tutkielma
ni ”Neuronien biokemiaa”. Seuraavana kesänä, 
intin jälkeen, palasin jälleen toimittamaan ra

dion ja television uutisia. OYS:ssä töissä olevat 
kurssikaverit pyysivät minua kuitenkin töihin 
myös OYS:iin, koska siellä ajettiin sisään en
simmäistä automaattista analysaattoria. Niinpä 
 toimin kesän 1974 toimitustyön ohella myös 
sekä apubiokemistinä, että laboratoriohoita
jana. 

Biokemistinä työn saanti sen paremmin 
biokemian laitokselta, kuin muualtakaan 
ei näyttänyt valoisalta. Olin jo tehnyt sekä 
biokemian että eläintieteen puolelta pari lau
daturia erikoistyötä ja paria lopputenttiä vaille 
lähes valmiiksi – mutta mihin siis töihin? Toi
mittajan työ tuntui mukavalta. Niinpä ryh
dyin hakemaan aktiivisesti pysyvää vakanssia 
Yleisradiosta Oulusta. Helsingistä se olisi kyllä 
löytynyt, mutta Oulusta sain töitä aluksi vain 
määräaikaisilla sopimuksilla. Muutaman vuo
den kuluttua olin kuitenkin toistaiseksi voimas
sa olevalla sopimuksella töissä Yleisradiossa. 

Biokemian koulutuksesta oli toimittajan urani 
aikana monta kertaa hyötyä. Esimerkiksi kun 
professori Heikki Karppanen oli tutkinut eri 
suolojen vaikutusta sydämen aineenvaihdun
taan, kysyin eikö myös magnesiumin lisää
minen olisi tarpeellista, pitäähän jokainen ribo
somi sisällään 40 – 60 magnesiumatomia. Siis 
selvästi enemmän kuin hemoglobiinissa rautaa, 
jota syödään rautatabletteina jos veren Hb on 
liian alhainen.  Karppanen perehtyi asiaan ja 
kehitti Pan –suolan, jossa on tasapainoisempi 
hivenainekoostumus.

Ehdin opiskelujeni ohella ja niiden jälkeen tehdä 
radio ja televisiotoimittajan töitä kaikkiaan 43 
vuotta. Viimeksi olin käynnistämässä  alueellisia 
TVuutisia ja toimin PohjoisSuomen uutisten 
toimittajana ja juontajana eläkkeelle jäämiseeni 
saakka. Biokemia ja molekyylibiologia ovat 
kuitenkin edelleen pysyneet harrastuksenani. 
Tosin viime aikoina olen miettinyt, olisivatko 
biokemian kirjani jo paremmassa käytössä jos
sakin muualla kuin hyllyssäni.

Esko Kokkonen 
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1. Sinulle joulun väri on…
a) Kulta (Bling bling)   b) Punainen (<3)   c) Musta (niin kuin maakin)

2. Joulukuusesi on…
a) ostettu.  b) haettu omilta mailta.  c) muovinen.

3. ”Porsaita äidin oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin oomme kaikki, 
 kaikki…”
a) … Varsinkin minä.”   b) …Sinä ja minä.”   c) …Varsinkin sinä.”

4. Lempijoululeivonnaisesi ovat…
a) piparit.  b) tortut.   c) hapankorput.

5. Omistatko joulukalenteria?
a) Kyllä, suklaata sisältävän.   b) Kyllä, kankaisen.   c) En.

6. Joululahjaksi haluaisit…
a)  jotain yllättävää.   b) villasukat.    c)  rahaa.

7. Jouluglögissäsi on pakko olla…
a) alkoholia.    b) rusinoita ja manteleita.   c) sitruunaa ja suolaa.

8. Suosikkijoululaulusi seuraavista on…
a) Kun joulupukki suukon sai    b) Sydämeeni joulun teen    c) Varpunen jouluaamuna

9. Joulupöytäsi paraatipaikan valtaa…
a) Kalkkuna    b) Kinkku    c) Pekoni

10. Jouluaamuna ensimmäiseksi…
a) soitat joulupukin kuumaan linjaan ja koristelet kuusen.    b) kuuntelet joulurauhan julistuk-
sen ja syöt puuroa.    c) käännät kylkeä ja jatkat unia.

Mikä joulun hahmo olet?
Testaa:
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Tulokset:
Eniten a)-vastauksia
Onneksi olkoon, olet Petteri Punakuono. Joulu on mielestäsi vuoden iloisin juhla, jolloin on 
paras aika päästää lapsenmielisyytesi valloilleen. Alat valmistautumaan jouluun jo lokakuussa 
ja haluat, että se on tänäkin vuonna erilainen kuin edellisenä. Et pysy jouluaattonakaan paikal
lasi, vaan juhlit koko päivän täysillä myöhään yöhön asti – unohtamatta tietenkään apuvälinei
täsi (viinaa ja  iloista joulumieltä). 

Eniten b) vastauksia 
Olet kaikkien emäntien ja isäntien karikatyyri, olet Joulumuori. Kunnioitat joulun perinteitä 
ja haluat tehdä kaiken itse alusta alkaen – kuten isoäitisi  aikoinaan. Aherrat jouluvalmistelujen 
parissa, etkä ota vastaan minkään sorttista apua. Jouluaattosi kuluu rauhallisesti sukulaisten 
seurassa aherruksesi hedelmistä nauttien.

Eniten c)- vastauksia 
Hyi hyi tuhmeliini, olet Vekara (Joulupukki ja Noitarumpuelokuvasta). Joulu on sinulle vält
tämätön paha, jolloin on pakko tavata sukulaisia ja sosialisoitua. Täyttä kaupallista humpuukia 
oleva juhla ei kiinnosta sinua oikeastaan pätkääkään, paitsi siitä saatavien lomien takia. Mie
lestäsi parasta joulussa on se, että se tapahtuu vuoden pimeimpään aikaan. 

Kuka vittu kattoo enää telkkaria? Siis oikeasti, sieltä tulee vaan jotain kokki, laihdutus tai remont
tiohjelmaa joka vitun kanavalta 24/7. Monenko julkkiskokin niitä halvatun eksoottisia ruokia pitää 
käydä maistelemassa eri maissa? Jos rössypottua nyt voi jumalauta missään tapauksessa edes kut
sua eksoottiseksi, maistajan kotimaasta riippumatta. Ja mitä sitten kun päästään prime timeen? Sa
mat kuluneet saippuasarjat ja paskat tositv:t, jumalauta joku SALATUT ELÄMÄT pyörii vieläkin 
ja jotku pitää sitä paskaa vielä kunnioitettavana televisiona. Anna mun kaikki kestää ja vielä vähän 
lissää.

Itsehän en ole katsonut televisiosta kämpilläni mitään reiluun kahteen vuoteen, sattuneesta syystä. 
Ei (järkeviä) ihmisiä nykyään kiinnosta enää tuo aivottomille massoille suunnattu, kertaalleen 
pureskeltu paskatarjonta kun kerran voit saada parempaakin. Netistä löytyy vaihtoehtoissar
joja let’s playsta sketsisarjoihin, animaatiosarjoihin, vlogeihin ja kaikkeen mahdolliseen maan ja 
taivaan väliltä. Klassinen televisio on kuolemassa, ja jo oli aikakin.
Tiedän kyllä mitä juuri ajattelet: mutta televisiohan on suositumpaa kuin koskaan kuten Breaking 
Bad, Game of Thrones yms. sarjat todistavat. Ei, vaan OHJELMAT ovat suositumpia kuin koskaan, 
ja luojan kiitos ne voi katsoa esim. Netflixistä. Joten painuhan sinäkin nettiin ja etsi sellaista katsot
tavaa josta OIKEASTI pidät ja jätä se töllön filleripaska omaan arvoonsa.

Ja edellisen alakerran kirjoittajalle: vittu ne YouTube –mainokset mahdollistaa tämän sisällön, 
joten katotaan ne saatana. Tai siis, katotaan niistä videoista, joiden eteen joku on oikeasti nähnyt 
vaivaa ja saattaa perustaa koko elantonsa videoista tuleville mainostuloille. Don’t be a dick.

 Alakerta

...anonyymin biokemistin mietteitä

K.J.
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Biotieteilijä 
2040

Kirjoittanut: Kalervo Hiltunen, 
Oulun yliopiston biokemian laitoksen johtaja

Kuluvalla vuosikymmenellä yliopisto
opinnot aloittavan biotieteilijän ura 
kantaa 2050luvun  loppupuolelle. 
Tiedämme, että työympäristö ja 

toimintatavat ovat tuolloin toiset mitä ne ovat 
nyt. Geneettisesti muunnellut viljelykasvit 
ja elintarvikebioteknologia ovat merkittävä 
osa ihmiskunnan toimia, joilla varmistetaan 
maapallon väestölle riittävä ravinto. Euroopas
sa 2000luvun alun mielikuviin perustunut 
geenimuuntelun vastustus on laantunut. Eu
rooppa on tavoittanut bioteknologiassa muun 
kehittyneen maailman tason.  Koska tekno
logian  sovellutukset ovat ympäristöystäväl
lisiä ja  niiden avulla säästetään luonnonvaroja, 
molekyylibiologian ja –genetiikan sovellu
tukset ovat yleisesti käytössä. Arkipäiväisty
misen takia emme kiinnitä huomiota emmekä 
huomaa  bioteknologian läsnäoloa päivittäisissä 
toimissamme. Elintarvikkeiden tuotanto ja 
pro sessointi ovat taloudelliselta painoarvoltaan 
merkittävin bioteknologian sovellutusalue.

Solutehtaat ovat taloudellisesti merkittävä 
 bioteknologian sovellutusalue. Solutehtaat on 
usein rakennettu yhdistämällä ominaisuuk
sia useista organismeista. Tällöin tuloksena 
on hybridisolu, jollaista ei löydy luonnos
ta. Räätälöidyt hybridiorganismit pystyvät 
 muokkaamaan tehokkaasti  biomateriaaleja 
halutuiksi tuotteiksi, joiden käyttöarvo on 
lähtömateriaalia suurempi. Tämä tekninen ke
hitys  esimerkiksi sallii, että nestemäiset bio
polttoaineet ovat yleisesti saatavilla ja hinnal

taan kilpailukykyisiä. Biohajoavat materiaalit 
vähentävät jätekuormaa, ja niiden elinkaari on 
hiilidioksidineutraali. Täysin uudentyyppiset 
biomateriaalit ovat tärkeitä, kun kehitetään 
nanoteknologisia sovellutuksia. Biosenso
rit  mittaavat hyvin pieniä ainemääriä, joten 
ne soveltuvat hyvin ympäristöön kuulumat
tomien yhdisteiden tunnistamiseen ja erilaisten 
 prosessien valvontaan ja seuraamiseen.

Lääketieteen kehitys tukeutuu biolääketieteen 
tuottamaan uuteen tietoon. Useiden vakavien 
ja invalidisoivien sairauksien hoito opti
moidaan jokaiselle henkilökohtaisesti.  Hoidon 
räätälöinti perustuu tietoon yksilön omasta 
 geneettisestä polymorfiasta. Infektiosairauk
sien  diagnostiikka on nopeaa ja tautiepidemiat 
saadaan nopeasti hallintaan. Kantasoluihin 
perustuvat lääketieteelliset hoidot ovat yleisiä,  
mutta laboratoriossa tuotettuja kokonaisia 
elimiä ei vielä ole saatavilla ihmisen  varaosiksi. 
Kaikki proteiinipohjaiset lääkevalmisteet ja 
merkittävä osa muista lääkkeistä tuotetaan 
 solutehtaissa. 

Biotieteiden tutkimusmenetelmien nopea ke
hittyminen luo pohjan edellä esitetyn näköalan 
toteutumiselle. Uudet analyyttiset menetelmät 
tarvitsevat spesifiseen ja kvantitatiiviseen 
määritykseen vain muutaman molekyylin, jol
loin tarvittavat näytemäärät ovat hyvin pienet. 
Menetelmät ovat nopeita, ja näytteestä voidaan 
samanaikaisesti mitata samalla määrityskerralla 
tuhansia eri yhdisteitä. Kuvantamismenetelmät 
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sallivat usean solun tapahtuman ajantasaisen 
seurannan kvantitatiivisesti molekulaarisella 
tasolla. Kuvantamismenetelmät perustuvat 
fysiikan ja biofysiikan uusiin biotieteellisiin 
sovellutuksiin. 

Hybridisolujen ja nopeiden seulontamenetel
mien avulla hyödynnetään luonnon mikro
bikantojen monimuotoisuutta. Synteettisen 
biologian menetelmät tarjoavat keinot, joilla 
rakennetaan optimaalisesti toimivat solu
tehtaat. Usein on tarkoituksenmukaista muun
taa luonnon biokatalyyttien, siis entsyymien, 
 ominaisuuksia siten, että niiden stabiilius 
kasvaa, lämpötilan tai pH:n kestoominaisu
udet paranevat tai katalyyttiset ominaisuu
det muuttuvat. Nykyisin tietomme proteiinin 
rakenteista ja toiminnasta ei ole riittävä, 
jotta voisimme helposti muuttaa 
proteiinien ominaisuuksia ha
luamallamme tavalla.  Parin 
vuosikymmenen kuluttua 
 tietokoneella  mallintamalla 
tapahtuva luotettava pro
teiinien  ominaisuuksien 
ennustaminen on joka
päiväistä bioteknologisten 
 sovellutusten kehitystyössä.  
Rakennepohjaisen proteiinien 
muokkauksen rinnalla käytetään 
edelleen kohdennettuun evoluutioon pe
rustuvaa proteiinien muokkausta. 

Bioalan lehtien lukija huomaa nopeasti, että 
elämme omiikkaaikaa. Löytyyhän kaikkien 
arvolehtien joka numerosta artikkeleita, jois
sa käsitellään lipidomiikkaa, proteomiikkaa, 
genomiikkaa, metabolomiikkaa tai kymmentä 
muuta omiikkaa. Omiikat ovat menetelmiä, 
joilla analysoidaan mahdollisimman kattavasti 
ja nopeasti kudoksen tai solun bioyhdisteitä. 
Vaikka omiikkalähestymistapa auttaa meitä 
ymmärtämään solun prosesseja, tieto on usein 
kuvailevaa ja semikvantitatiivista. Ennen kuin 
voimme sanoa, miksi ja miten jokin biologinen 
prosessi tapahtuu, tarvitsemme kvantitatiivisen 
tiedon molekyyli ja atomitasolla.  Täsmällinen 
tieto solun vuorovaikutusverkostoista luo myös 

vahvan pohjan solutoimintojen ennustamiselle 
ja muokkaamiselle. 
  
Biotieteissä alojen suosio etenee aaltomaisesti. 
Yhden suosikkiaallon elinkaari on likimäärin 
kymmenen vuotta, ja ala voi tulla ajankoh
taiseksi uudelleen parin vuosikymmenen kulut
tua. Näin on käynyt muun muassa aineenvaih
dunnalle. Tieto aineenvaihdunnan säätelystä ja 
verkostoista lähes katosi 1980luvulla, mutta 
uusi tarve alan asiantuntijoista on nyt ilmeinen.  
Informaation siirto biologisissa järjestelmissä 
ja siihen liittyvä geenien ilmentymisen säätely, 
molekulaarinen mikrobiologia, glykobiologia 
ja molekulaarinen ravitsemus ovat lähivuosien 
nousevia aloja. Pitkän aikaväin tavoite on, että 
voimme rakentaa virtuaalisolun ja ennustaa sen 

toiminnan luotettavasti eri olosuhteissa.

Mitä ammatillisia valmiuk
sia 2010luvulla valmis

tuva  biotieteilijä tarvitsee 
 menestyäkseen odotettavis
sa olevalla työurallaan?  
Luonnon tapahtumat nou
dattavat samoja luonnon 

peruslakeja kuin aina en
nenkin. Biologisten  ilmiöiden 

ymmärtämiseen tarvitaan hyvät 
perustiedot fysiikassa, kemiassa ja 

matematiikassa. Tietoa on paljon, ja se on 
kaikkien saatavissa. Menestyjät erottuvat muis
ta siinä, että he osaavat poimia tietovarannoista 
hyödyllisen tiedon, jota he yhdistelevät ja sovel
tavat työssään. Monikansallisissa  työyhteisöissä 
korostuvat sosiaalisten ja kommunikaatiotaito
jen hallinta. 

Akateemisten ammattien etu ja kiehto
vuus on oppia uutta. Ammateissa toteutuu 
täysimääräisenä elinikäisen oppimisen periaate 
oleellisena osana ammattia.  Bioteknologista 
tietoa ei ole tähän mennessä käytetty väärin, 
eikä osaamisen pohjalta tapahtuneita ylilyönte
jä ole. Niin kuin millä tahansa kokeellisen 
 luonnontieteen tai tekniikan alalla osaamisen 
väärinkäyttö voi johtaa korvaamattomaan 
 vahinkoon. Oleellinen osa ammattitaitoa on 

“Pitkän 
 aikavälin  tavoite 

on, että voim me ra-
kentaa virtuaalisolun ja 
ennustaa sen toiminnan 

luotettavas   ti eri olo-
suhteissa.”
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tuntea omat rajat ja kunnioittaa elämää. Eet
tiset arvot pitää olla kohdallaan. Tekniset val
miudet antavat mahdollisuuden tehdä monen
laista, mutta kaikkea sitä, mitä osaa, ei pidä 
tehdä. Luonnon ilmiöt eivät noudata työmark
kinajärjestöjen sopimuksia työajoista. Menesty
misen edellytys on asenne ja mielenpalo oppia 
uutta. 

Tieteelliset innovaatiot syntyvät helpoimmin 
moniammatillisissa työyhteisöissä. Läpimur
toihin johtavat havainnot voivat syntyvät myös 
silloin, kun tutkittava järjestelmä ei toimikaan 
odotetulla tavalla. Tilanne pitää tunnistaa. Tun
nistamisessa tarvitaan usein valmiuksia ym
märtää luonnon perusilmiöitä oman erikoisa
lan ulkopuolelta. Tieteen eturintama on siellä, 
missä ratkotaan haastavia tieteellisiä ongelmia 
ja kehitetään uusia menetelmiä ongelmien rat
kaisun työkaluiksi. 

Tukeeko nykyinen yliopistojen antama kou
lutus optimaalisesti tätä tavoitetta? Koulu
tusohjelmien tavoitteena on antaa opiskeli
joille mahdollisimman syvällinen oman alan 
 erityisosaaminen, toisin sanoen tehdä spesia
listeja. Tavoite on hyvä. Koska tapa tehdä työtä 
ja työympäristö muuttuvat, on syytä pohtia, 
soveltuuko generalisti spesialistia paremmin 
tulevaisuuden työmarkkinoille. Kysymys on 
toiselta koulutusalalta tulevan työtoverin kielen 
ymmärtämisestä, omasta ketteryydestä omak
sua tietoa oman alan ulkopuolelta tai valmiuk
sista toimia monenlaisissa työtehtävissä. Laaja 
yleissivistys yliopiston perusopinnoissa on 
 luonnontieteilijän menestystekijä tulevina lähi
vuosikymmeninä.

Alkuperäinen teksti julkaistu:
Doctorvm promotiones qvas facultates vnives tatis ovlvnsis 
institvent, 
ISBN 978-952-62-0102-3
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Tällä kertaa kysymyksiä tuli laajalla skaalalla aina ovuloinnista ihmis-
suhdeongelmiin. Kysymysten sekaan oli myös ujutettu virkistäviä penisaiheisia 
taideteoksia. Kiitos niistä! Lisää kysymyksiä voi toimittaa kiltahuoneella olevaan 
laatikkoon.

Miten voisin ovuloida rajummin? Oon kuullut, että jotkut jopa pyörtyy 
”saadessaan” ”sen”. Itse en oikein ole noin voimakkaasti ovuloinut. Poikkikseni 
yrittää kyllä kaikkensa muttei se vaan tule... Onko kumppanini vääränlainen vai 
onko minussa vain vikaa?

T: Irmeli, ikuisesti kyltymätön(kö?)

Hei Irmeli!
Ovulointi eli munasolun irtoaminen munasarjasta on tarkoin säädelty biologinen 
 prosessi, joka tapahtuu naisella kerran kuukaudessa. Tätä prosessia ei voi voimistaa, 
mutta naisen orgasmin ajatellaan auttavan siittiöitä ja munasoluja kohtaamisessa. 
 Suosittelen siis tajunnanräjäyttäviä orgasmeja.

Miks jotku ei tykkää rusinapullista?

Pullia on erilaisia ja niin myös syöjiä. Toiset tykkää pitkosta, toiset taas korvapuus
tista. Sahrami joillekin, toisille rusina. Ihmettelysi muiden ihmisten mieltymyksiä 
kohtaan antaa sen kuvan, että olet hieman sisäänpäin kääntynyt ja ahdasmieli
nen. Ehkä sinäkin haluat laajentaa makumaailmaasi ja ahdasta maailmankuvaasi ja 
 tutustua vaikka venäläiseen kulitsaan, ortodoksiperinteeseen kuuluvaan pullaan. Voit 
lähteä kyselemään kulitsaa esimerkiksi Letkun puiston vieressä olevasta Zakuskasta 
(Hallituskatu 1317, Oulu).

Dr. Floyd vastaa
Painaako mieltä? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? Haluatko avautua?
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Miten saada tyttöystävä? Oon vähän tuijotellut tyttöjä silmiin yliopiston käytävillä, 
mutta tuijotettuani pari minuuttia ne lähtevät pois. Enkö katso tarpeeksi  kiihkeästi 
heitä? En ymmärrä. Olen koittanut iskeä silmää ja muutenkin olla  vihjaileva 
”makuuhuonesilmä”, mutta en saa silti ”vakavaa” katsetta takaisin, vaan lähinnä 
ilme on oikeasti vakava näillä naisilla.

Terveisin: Oikea romantikko

Hei, Oikea romantikko!
Olet selkeästi yrittänyt parhaasi ja taktiikkakin kuulostaa oikein hyvältä, mutta yksi 
pieni asia sinulta on jäänyt huomaamatta. Yliopiston käytävien tyttöjen niskat ovat 
kipeät Fjällrävenreppujen kantamisesta ja he ovat alituisen stressin alla. Jokainen 
 tietää, että stressaantunutta naista ei... kiinnosta. Suosittelenkin vaihtamaan paikkaa 
opiskelijabileisiin, joissa akateemiset tytöt ovat kerrankin viihteellä ja ilman huolen 
häivää. Siellä onnistut takuulla!

Kuoleeko, jos piikittää spermaa suoraan suoneen?

Sperma on hyvin ravinnerikas alusta siittiöille. Suoraan suoneen piikit
tämällä voisit saada ravintoaineet nopeammin käyttöösi. Suosittelen kuitenkin 
 immuunivasteongelmien (ja muutaman muunkin) takia pitäytymään vanhassa ja jat
kamaan nielemistä.

Millasta on, kun on menkat? 

Naiset ja naiseuteen liittyvät asiat ovat ikuinen mysteeri miehille, minkä takia on 
 esimerkiksi kehittynyt sanonta ”naisen logiikka”. Tämänlainen alistaminen pönkittää 
miehen itsetuntoa ja vähentää epävarmuutta. Naistenvaivoista eivät miehet voi ikinä 
saada minkäänlaista kokemusta. Tämä on vain hyväksyttävä ja lakattava kyselemästä. 
Voimia!

Mitä tapahtuu, jos Lloyd ja sen kaksoisolento joskus tapaavat?

Lloydin ”kaksoisolento” on teekkarifuksi, joka itse asiassa on Lloydin nuoruusminä. 
Lloyd nuoruuden vallattomuudessaan kehitteli aikakoneen, ja halusi tietenkin nähdä 
mihin itse päätyy tulevaisuudessa. Sekä Lloyd nuorempi että vanhempi ovat asiasta 
tietoisia, eivätkä he sen takia huomioi toisiaan kuten hyvän aikamatkailun periaat
teisiin kuuluu. Vahvan moraalin omaavana ihmisenä Lloyd hävitti aikakoneen vuo
den tulevaisuusvierailun jälkeen.

Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
                                                kysymyksen lähettäneitä!
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Miksi magneettimedia on tymä? 

MagneettiMedian tilalla on nyt alettu julkaista KauppaSuomia, joka on sama lehti 
mutta ilman antirokote ja siionismijuttuja. Hyvä niin. Antakaamme MagneettiMe
dian levätä rauhassa, jotta se jossain kohtaa voidaan unohtaa lopullisesti. Tästä syystä 
emme tule jatkossa vastaamaan MagneettiMediaaiheisiin kysymyksiin. 

Miksi kaikki on paskaa paitsi kusi?

Entä sitten kun kaikki on niin paskaa että kusikin on paskaa?

Jos Jiipa heittää sinua kynällä, niin 1) mitä teet? 2) mitä olet tehnyt?

Jiipa on stressiherkkä laji. Jos Jiipa heittää kynällä, on kohde luultavasti onnistunut 
katkaisemaan niin sanotusti kamelinselän. Tällöin pitää ymmärtää, ja esimerkiksi 
tarjota Jiipalle kahvia. Jiipa arvostaa myös taidejuttuja eli voi myös antaa kynän Jii
palle takaisin.

Mitä tehdä, kun joku on sinulle vihainen ilman syytä (eikä kerro syytä vaikka 
kysyisi?)

Hei! Tässä on kyseessä ilmiselvä paradoksi. Jos joku on vihainen ilman syytä, ei 
hänellä ole mitään sanottavaa kysymykseesi. Kysymykseesi on siis mahdotonta vas
tata. Tämä on kannaltasi hieman noloa. Jotta vältyt vastaisuudessa samalta, suosit
telen lukemiseksi jotain lukiotason filosofian oppikirjaa, esimerkiksi Cogito 1: Joh
datus filosofiaan (WSOY / Sanoma Pro). Onnea itsesi sivistämiseen! Ja sille, joka on 
vihainen ilman syytä: ime kulitsaa.

Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
                                                kysymyksen lähettäneitä!
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Biotulostus on jälleen yksi biotekniikan 
ihmelapsista, jolle on kasattu todella 
paljon odotusarvoa tulevia  tieteen 
innovaatioita ajatellen.  Erityisen 

 suuret odotukset ovat toimivien keinotekoisten 
 elimien tulostuksessa, mikä on kaukana tule
vaisuudessa vielä tässä vaiheessa. Biotulostuk
sen viimeisimpiin saavutuksiin kuuluvat pienen 
skaalan verisuonigeneraatio, sekä yksinkertais
ten epiteelisolukkojen generaatio multi ja uni
potenteista kantasoluista bioreaktorien avulla 
(Marga et al. 2012).

Biotulostus kuuluu pikavalmistustekniikoihin 
(Rapid prototyping, RP) ja käsitteenä sisältää 
jo monta tekijää. Biotulostuksessa yleisimmin 
käytetyt ja kiivaimman kehityksen alla pyörivät 
prototyypit ovat laser,suutin ja tulostinjärjes
telmät. Erityisesti 3Dbiotulostuksen tavoittee
na on imitoida luonnossa esiintyvää kudosta, 
johon vaikuttaa kohdekudoksen solutyypit, 
biokemialliset ja mekaaniset solun ulkopuoli
sen matriksin ominaisuudet, sekä  niiden 
 kolmiulotteiset rakenteet. Tämä kuitenkin 
jo itsessään asettaa laitteistoille vaatimuksia 
 resoluution, solujen viabiliteetin sekä prosessi
nopeuden ja –vaihemäärien suhteen. 

Tulostus voidaan toteuttaa joko käyttämällä 
paksua, soluainesta sisältävää mustetta joka 
pursotetaan valmiiseen solun ulkopuoliseen 
tukimatriksiin tai antamalla solujen muodostaa 
luontaisesti oma kehikkonsa haluttuun muo
toon bioreaktorissa ennen viimeisteltyä tulos
tusta. Kehikollisissa tekniikoissa käytettävien 
 biomateriaalien valinnassa tulisi ottaa huomioon 
tulostettavuus, käsiteltävyys,  bioyhteensopivuus 
sekä mekaaniset  ominaisuudet. Tämä tuo vars
in paljon haasteita, kun eri protokollien para
metrit pitää säätää uudelleen aina yksittäisistä 

suuttimien  määrästä laserintensiteetteihin asti 
jokaisen tulostustyypin välillä erikseen. Näiden 
haasteiden myötä on ponnisteltu myös merkit
tävästi kehikottomien tekniikoiden kehittelyssä. 
Keinotekoisten kehikon käyttöön liittyvien 
yhteensopivuusongelmien vuoksi tarvittai
siin usein endeemistä ratkaisua. Siksi nyt on 
 panostettu esikasvatettujen biomusteiden käyt
töön, joissa biomusteet on valmistettu esikas

Biotulostus
Yksi varamaksa pikana, kiitos!

Kuva 1. Laserpohjaiset stereolitografiset tekniikat. 
(Ylempi) Polyme risaatiopiste kohdistetaan biomateri-
aalin pintaan. (Alempi) Dynaaminen valoprojektio koh-
distetaan kerralla koko kaksiulotteiselle pinnalle i nertin 
lasikerroksen läpi (nopeampi). (Billiet et al. 2012)
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vatetuista solumassoista, joiden sidosaineena 
toimii solujen itse luoma solun ulkopuolinen 
matriksi. (Billiet et al. 2012, Hollister 2005, 
Marga et al. 2012).  

Laitteet
Jotta ymmärrettäisiin RP:ssä käytettävän bio
materian biokemiallista perustaa, on olen
naista ymmärtää tekniikat biotulostuksen 
takana. Laserpohjaisesta menetelmästä on 
olemassa kahta pääasiallista variaatiota, ste
reolitografinen ja kaksoisfotonifotopolymer
isaatio. Kumpikin menetelmä perustuu fo
topolymerisoituviin biomateriaaleihin, jolloin 
elävää kohdekudosta sisältävä polymeeriseos 
elatusliuoksessa  voidaan polymerisoida koh
distamalla laser annos biomateriaalille.  (Kuva 
1) Tällöin saadaan luotua haluttu solusegmentti 
halutulla mekaanisella vahvuudella vaihtamalla 
polymerisoituvaa biomateriaalia ja lasersäteen 
ominaisuuksia (Billiet et al. 2012, Melchels et 
al. 2010).

Toinen lähestymisperiaate on kaksoisfotonifo
topolymerisaatio, jossa polymerisaatioreaktion 
aiheuttaa kahden erillisen lasersäteen leikkaus
pisteessä aiheutuva interferenssiilmiö, jolloin 
haluttu rakenne saadaan rakennettua suurem
malla tarkkuudella materian sisään (Billiet et al. 
2012, Peltola et al. 2008). 

Huonoina puolina laserpohjaisissa menetelmis
sä ovat polymerisoituvan materiaalin pakol
lisuus, liuoksen haihtuminen ja polymerisaatio

kohdassa lasersäteen energian vuoksi aiheutuva 
kohderakenteen kutistuminen, sekä käytettävän 
lähiUV –säteilyn vaikutukset kohdesoluk
koon. Myös polymerisaatiokohta täytyy olla 
eristettynä ilmakehän hapesta, jotta reaktio ei 
kärsisi hapen reaktioista. Toisaalta solutiheyden 
homogeenisuus ei ole samalla tasolla muiden 
menetelmien kanssa, koska säännöllistä so
lutiheyttä on luonnollisesti vaikea ylläpitää 
 suuremmassa biomateriaalisäiliössä (Billiet et 
al. 2012, Guillemot et al. 2011). 

Suutinjärjestelmät ovat sitten sekalaisempi 
 ryhmä. Ne kaikki perustuvat itse biomateriaa
lin pursottamiseen neulan avulla maljalle tai 
muulle kohdealustalle. Kohdealustalle suoraan 
tulostettaessa vaaditaan biomusteelta mata
laa viskositeettia kolmiulotteisen rakenteen 
luomiseksi. (Kuva 2). Tällöin on otettava huo
mioon tulostuskammion matalan ilmankos
teuden aiheuttama kuivumi nen. Tätä voidaan 
kompensoida aerosolisuihkulla. Korkean visko
siteetin omaavilla biomusteilla joudutaan tuke
utumaan matalviskoosisiin mediumeihin, jotka 
tukevat luotua kolmiulotteista rakennetta. Sa
malla uusi rakenne välttyy myös kuivumiselta. 
Neulan käytön heikkous on se, että ohuim
mat neulat eivät kykene tulostamaan soluja 
sisältävää biomateriaalia neulan suun aiheutta
man mekaanisen stressin vuoksi kovinkaan 
suurella resoluutiolla. Tällöin joudutaankin 
tekemään kompromisseja solujen viabiliteetin 
ja rakenneresoluution välillä (Billiet et al. 2012, 
Peltola et al. 2008). 

Kuva 2. 3D-Bioplotter™-järjestelmän 
toimintaperiaate. Solut pursotetaan 
mediumiin, jolloin myös esimerkiksi 
mediumin tiheysominaisuudet vai-
kuttavat suuresti tulostusmahdol-
lisuuksiin. (Billie et al. 2012)
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Kolmas RPtekniikka on printteripohjaiset 
järjestelmät. Kyseisissä järjestelmissä elektro
nisesti säädelty pisaroiden sijoittelu toimii 
joko dropondemand –periaatteella tai jat
kuvalla suihkulla (Kuva 3). Lisäksi biomateri
aali pystytään sijoittelemaan joko nestemäisen 
faasin päälle geelisubstraatille tai erilaisille 
pulveroiduille komposiittipolymeereille. Nest
emäiset menetelmät sallivat suoran tulostus
tavan, kun taas pulveriin perustuva tarvitsee 
useamman työvaiheen, jotta biomateriaali ja 
pulveri ehtivät reagoida ja muodostaa yhden 
kerroksen ennen uuden aloittamista. Mustesui
hkuun perustuvilla järjestelmillä pystytään jopa 
100 10 µm resoluutioon, kun taas lasertulo
stimilla pystytään manipuloimaan yksittäisten 
solujen sijaintia. (Ferris et al. 2013, Tasoglu et 
al. 2013) 

Biomusteet
Biomusteet ovat biomateriaaleja, jotka voivat 
koostua erilaisista luonnollisista tai synteet
tisistä biomolekyyleistä, kuten polymeereistä 
tai jopa soluista. Otettaessa huomioon, että 
biotulostuksen suurimpina mielenkiinnon 
aiheina ovat juuri erilaiset implantit, joudutaan 
yleensä käyttämään synteettisiä polymeerejä, 
jotta vältettäisiin mahdolliset immunologiset 
seuraukset. Esimerkiksi haettaessa mekaanista 
kestävyyttä rakenteisiin on kollageenipohjaisil
la hydrogeeleillä taipumusta joutua immu
nijärjestelmän uhriksi. Toisaalta käytettäessä 
kohdekudoksen omia inerttejä sideaineita, 
voidaan vain pienin modifikaatioin valmistaa 
potentiaalisia biomusteita, jotka varsin hyvin 
vastaavat biomusteiden ominaisuuksia (Mur
phy et al. 2013).

Kuva 3. Hahmotelma biotulostustekniikoista. (a) Termaalinen ja piezoelektrinen ink-jet -tulostus. (b) 
Asetelma akustisesta pikolitra-luokan pisaraejektorista. c) Venttiiliin pojautuva tulostustekniikka. (d) Kaksi 
laserpohjaista järjestelmää. (Vasen) Laser keskitetään solususpensioon ja refraktioeron vuoksi solut ohjautuvat 
vastaanottavalle substraattipinnalle. (Oikea) Keskitetty laserpulssi aiheuttaa solu-hydrogeeli -pinnalle paineen, 
jonka vuoksi solupisara sinkoutuu substraattipinnalle. (Tasoglu S & Demirci U, 2013)
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Hydrogeelit ovat tämän hetken suosituimpia 
biomateriaaleja, jotka sisältävät rakenteissaan 
suhteellisen paljon vettä, minkä johdosta ne 
muodostavat geelimäisen rakenteen. Useim
pia polymeerejä pystytään kuitenkin manipu
loimaan kemiallisesti bioaktiivisten ominai
suuksien saavuttamiseksi. Näin esimerkiksi 
pystyttäisiin vaikuttamaan näiden aineiden 
polymerisaatioon UVsäteilyn, pH:n tai lämpö
tilan avulla (Burdick & Murphy 2012, Mortisen 
et al. 2010).

Hyvänä esimerkkinä toimii hyaluronaani 
(Ha). Se on voimakkaasti polymerisoituva pit
käketjuinen glykosaminoglykaani, jolla on 
runsaasti heikkoja vuorovaikutuksia polymee
rinä. Se on luonnollinen sidosaine, jota esiityy 
melkein kaikissa sidekudoksissa ja sen uusiu
tumismekanismit tunnetaan, mikä luo hyvän 
perustan bioyhteensopivuudelle (Burdic et al. 
2005, Stern et al. 2006). Sitä voidaan myös käyt
tää lubrikanttina vaginan ja peniksen välisessä 
interaktiossa.

Syntetisoimalla hyaluronaani hyaluronaani

poly(Nisopropyyliakryyliamidi):ksi  saadaan 
hydrogeelille termaalista herkkyyttä. Tämä on 
olennaista, koska 37 °C:ssa hyaluronaanipoly
meeri olisi muuten juoksevaa. Uusi synteetti nen 
yhdiste on juoksevaa alle 32 °C lämpötilassa ja 
jo 37 °C:ssa sen heikot vuorovaikutusvoimat 
 veden kanssa häviävät ja yhdiste alkaa aggre
goitua, nostaen sen viskositeettia ja mekaanista 
kestävyyttä (Seliktar 2012, Billiet et al. 2014). 
Vaihtoehtoisesti voidaan hyaluronaanirankaa 
muokata metakrylaatiolla (Me), jolloin MeHa 
voidaan polymerisoida lähiUVsäteilyn avulla 
(Smeds et al. 2001, Chung 2009). 

RPtekniikoissa kuitenkin edetään nopeasti  
ja  hybridijärjestelmiin sekä automatisoin
nin edetessä voidaan lähitulevaisuudessa jopa 
tuottaa massatuotannon tavoin yksinker
taisempia lääke ja epiteeliimplantteja. Moni
mutkaisempien elinten biotulostus on kuiten
kin jo nähtävissä eri osina korkean resoluution 
tulostusratkaisuissa ja endeemisten sidosainei
den käsittelyn kehittyessä. Jännittäviä aikoja siis 
luvassa. 
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Dear Dirty Lab Diary...
Olin aina ollut se luokan viattomin tyttö, mutta siinä minä seisoin, akvaariolabran 

viileää seinää vasten työnnettynä. Assariksi itsensä esitellyt kuumis hengitti kiivaasti 

kaulaani ja raotti labratakkiaan. Sieltä se pilkahti näkyviin. Isoin pipetti, jonka olin 

koskaan nähnyt. Jäin tuijottamaan koko komeutta assarin pidellessä pipettiä yhä 

kädessään. "Minä opetan sinulle tällaisen käsittelemisen ihan kädestä pitäen. Nää voi 

olla ensikertalaiselle aika vaikeita juttuja." Assari kehotti laittamaan pipettiin ker-

takäyttöisen tipin, joka suojaisi molempia osapuolia mahdollisilta kontaminaatioilta. 

Tunsin kauhukseni punastuvani, mutta otin pipetin käteen peukalo koko komeuden 

päässä. Painoin sitä hiukan hermostuneena. "Paina vähän kovempaa, että tulee ker-

ralla koko satsi." Tein työtä käskettyä ja assarin ilme muuttui yhtäkkiä voitonrie-

muiseksi: "Tota, onhan sulla tarpeeksi monta epparia siinä, tästä tulee aika paljon." 

Ja paljon tuli. Viskasin käytetyn tipin roskakoriin assarin yhä myhäillessä minulle: 

"Ennen pipetoitiin suulla, mutta muutamat biologit saivat vahingossa nesteet suu-

hun. Nykyään mennään ihan käsipelillä."

Veimme lastin sen jälkeen toisen kerroksen lämpöhuoneeseen inkuboitumaan muu-

tamaksi tunniksi. Ihmettelin vähän, kun assari otti paidan pois, mutta se oli kuule-

ma laitoksen standardikäytäntö. Hikihän siinä tuli, kun jäimme ruuvailemaan sekoit-

tajan löystyneitä ruuveja tiukemmalle. Assari kumartui ravistelijan päälle: "Työnnä 

sieltä takaapäin ja ruuvaa kunnolla kiinni". Otin meisselin käteen ja ryhdyin hommiin: 

"Täytyy myöntää, etten ole ennen käynyt täällä kakkosessa. Mua vähän pelotti 

laitoksen työntekijät, jotka oikeasti tekevät täällä hommia ihan työkseen." Assari 

virnuili kokemattomuudelleni: "Kyllä te opiskelijat tulette tämän paikan kanssa  ihan 

tutuiksi. Monilla voi itse asiassa olla aika vaikea lähteä pois maisterivaiheen jälkeen." 
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Käänsin tyytyväisenä meisseliä vielä hiukan assarin haukkoessa henkeä lämpöhuoneen 

kuumuudessa. "Ota vaan se meisseli pois, aika tiukalta tuo tuntuu. Laitetaan se sun 

erla nyt sisälle."

Kun tulin ruokatauolta takaisin, assari odotti minua koura ja statiivi pöydälle ase-

tettuina. Lähestyin häntä tietäen, mikä minua odottaisi. "Tiedätkö, mitä nää on 

ja mitä näillä tavallisesti tehdään?" Nyökkäsin väistellen assarin kiimaista katsetta: 

"Haluatko, että sträppään kouran kiinni?" Assari näykkäisi vihjailevasti alahuultaan. 

"No mitä luulet. Meillä on tarkoitus puhdistaa geelifiltraatiolla vähän proteiinia. Ne 

on olleet aika likaisia. Itse asiassa tosi likaisia, ainakin geelielektroforeesin perusteella." 

Salaa halusin tunnustaa assarille, että itsekin olin ollut aika likainen tyttö ekspres-

soidessani kyseenomaista proteiinia. Ajatus mahdollisesta rangaistuksesta epästeriilin 

työskentelyn vuoksi sai sydämeni lyömään tiheämmin. Päätin kuitenkin kysyä viatto-

masti menetelmästä, vaikka tiesin jo vastauksen: "Eikö olekin niin, että geelifiltraati-

ossa isot partikkelit tulee ulos ensin?" Assari katseli minua ja iski silmää: "Niinhän 

se on, että pienet partikkelit penetroituvat geelihelmien läpi paremmin kuin isot. 

Ne jäävät sinne sisälle pesujenkin välissä pitemmäksi aikaa ja tulevat vasta sitten. 

Toisinsanoen, koon perusteella tässä erottaudutaan jälleen kerran." 

Labraviikon loputtua tiemme assarin kanssa erosivat. "Tää oli tällainen pakolli nen 

kokemattomien opiskelijoiden tuutorointi meille väikkäriopis kelijoille. Ensikertalaisek-

si sä sait kyllä tosi kiitettäviä tuloksia." Hymyilin itsekseni        taitellessani        

roiskeita täynnä olevan labratakkini laukkuun ja tunsin sisälläni        palavan. En  si 

labroissa siirtyisimme kuulemma jo kunnon ryhmätöihin.
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Noniin, nyt luuletkin jo, että aion hypätä 
tuntemattomaan ottaen vahvasti kantaa 
asioihin, joista en tiedä mitään. Mutta ei, 
tämä ei ole mielenterveysanalyysi, vaikka 
otsikko ehkä niin antaa ymmärtää.

Kerron nyt tableteista. Jokainen on taatusti 
joskus ottanut tabletin sun toisenkin, enkä 
nyt puhu mistään elektronisesta vehkeestä, 
vaan lääketableteista. Ne on helpompia 
niellä kuin joku A4kokoinen plätyskä. 
Lääketableteissa on tavoiteltavan vaiku
tuksen kannalta tärkeää noudattaa annet
tuja ohjeita. Erityisohjeista on pakkauksen 
 kyljessä maininta.

Suurin osa tableteista lienee kalvopääl-
lystettyjä tai päällystämättömiä. Pääl-
lystämättömät ovat yleensä sellaisia, jotka 
on tarkoitettu pureskeltavaksi tai imeskel
täväksi. Mummon nitrot ovat päällystämät
tömiä. Kielen alle sijoitettuna ne hajoavat 
alta aikayksikön ja rasvaliukoinen lääkeaine 
imeytyy suun limakalvon läpi suoraan ve
renkiertoon. Tehon huomaa heti ja rinta
kipu hellittää. Jotkut tabletit pureskellaan, 
imeskellään tai laitetaan kielen päälle, jossa 
ne humpsahtavat alkutekijöihinsä parissa 
sekunnissa. Vettä ei tarvita vaan tabletit 
voi ottaa lennosta. Näitä tabletteja löytyy 
esim. allergiaja kipulääkehyllystä. Ne eivät 
imeydy merkittävissä määrin suusta, vaan 
lääkeaine kulkeutuu nopeasti eteenpäin 
ruoansulatuskanavan syövereihin. Suussa 
liukenevat tabletit ovat hyviä, kun lapsi, 
ikääntynyt tai vaikkapa biokemian opiskeli
ja ei kertakaikkiaan saa tabletteja alas. Sama 
juttu, jos kurkku on tulessa joko infektion 
seurauksena tai liiallisesta äänenkäytöstä 
suuressa ihmisjoukossa aikaisin aamuyöstä. 

Kalvopäällyste tai nykyään jo harvinainen 
sokeripäällyste tekee tabletin liukkaaksi ja 
helpoksi niellä. Lisäksi se peittää lääkkeen 
pahan maun tai hajun. Mikään ei yleensä 
estä puolittamasta kalvopäällysteistä tablet
tia, mutta seurauksena saattaa olla, että tab
letin ottaminen tuntuu epämiellyttävältä. 
Esimerkiksi kefaleksiiniantibiootti haisee 
aivan kissan hiekkalaatikolle ja ibuprofeeni 
maistuu kitkerälle. Niele siis ne kokonaise
na oman viihtyvyytesi takia.

Enteropällystetty tabletti kätkee sisäänsä 
lääkeaineen, jonka pitää kulkeutua muut
tumattomana suoliston puolelle. Lääkeaine 
ei siedä mahan hapanta pH:ta, vaan hajoaa 
ja menettää tehonsa sen vaikutuksesta. Toi
nen syy enteropäällysteen käyttöön on, että 
lääkeaine on syövyttävä ja aiheuttaa suun 
tai ruokatorven limakalvovaurioita, ellei 
tablettia niele kokonaisena. Jos paketissa lu
kee, että tabletit nieltävä kokonaisina, niin 
tehdään juuri niin. Niitä ei saa puolittaa. 
Ei ikinä. Mummon osteoporoosilääke on 
niin syövyttävää, että mummo ei saa syödä 
eikä mennä makuulle tuntiin lääkkeen ot
tamisen jälkeen. Tabletin tulee siirtyä mah
dollisimman nopeasti suoliston puolelle. 
Varmista, että mummosi ottaa lääkkeen ja 
ainakin 2 desilitraa vettä aamulla tyhjään 
mahaan ja menee sitten kiikkustuoliin istu
maan.

Myöskään pitkävaikutteisia tabletteja ei 
yleensä saa puolittaa tai murskata. Pitkä
vaikutteisuus saadaan aikaan erilaisin val
mistusmenetelmin. Tabletti voi olla pääl
lystetty erityiskalvolla tai  tabletin rakenne 
on sellainen, että siitä vapautuu lääkeaine 
hitaasti ja hallitusti. Niinpä tabletissa voi 

RETARD ja SLOW
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olla hyvinkin suuri määrä lääkeainetta ja 
jos tablettia käsitellään vastoin ohjetta, voi 
lääkeaineen koko vuorokausiannos vapau
tua kerralla ja aiheuttaa lääkemyrkytyksen. 
Pitkävaikutteisista tableteista käytetään 
eri nimityksiä riippuen tabletin raken
teesta, lääkeaineen vapautumistavasta ja 
val mistajan käyttämästä terminologiasta: 
depot tabletti on tavallisin nimitys. Muita 
ovat prolongatum (pitkitetty vaikutus), 
slow tai SR (slow release, hidas), retard 
(hidastettu), CR (controlled eli säädelty 
vapautuminen) ja OD (once daily, kerran 
päivässä annosteltava). Joissakin tapauk
sissa pitkävaikutteisen tabletin voi puolit
taa. Silloin siitä on mainita pakkauksessa. 
Jos haluat nopean vaikutuksen, voit valita 
poretabletin. Muista kuitenkin liuottaa se 
lasiin vettä ennen nauttimista. Suuhun sel
laisenaan annnosteltuna se nimittäin kuplii 
vähän liiankin kanssa. Näin eräs vanha setä 
kerran kertoi meille apteekissa.

Jotta ei homma menisi liian helpoksi, lääk
keen hyväksikäytettävyyteen ja tehoon vai
kuttaa muutkin seikat kuin tabletin koos
tumus ja rakenne. Itse lääkeaine voi olla 
niin pitkävaikutteinen, että kerran pari 
vuorokaudessa –annostelu riittää. Ja toki 
fysiologiakin vaikuttaa: mahan happamuus, 
suoliston liikkeet, lääkeaineen liukoisuus ja 
imeytyminen ja kaiken maailman CYP:it 
ja kuljetusproteiinit. Mutta sehän on sitten 
niin laaja aihe, ettei siihen Supin sivut taida 
riittää!

Lukekaa siis käyttöohjeet ja kuunnelkaa 
mitä apteekin täti neuvoo. Näillä mennään 
jo turvallisesti eteenpäin!

Terveisin,

Christel Monni-Raasakka
apteekkari

Kastellin apteekki
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Pikku biokemistin lahjalista:
Rakas Joulupukki,
Yritin lähettää lahjatoivomukseni sinulle jo viime vuonna, mutta sain silloin 
pelkkiä villasukkia ja CD-levyllisen iskelmämusiikkia. Ehkä kirjeeni vain huk-
kui muiden lahjalistojen sekaan. Tai sitten olisi pitänyt lähettää se jo ennen 
aatonaattoa. Tällä kertaa olen myös ollut tosi kiltti ympäri vuoden, joten 
ehkäpä tällä kertaa tärppää! Olen palauttanut selkkarit lähes ajallaan ja 
päässyt kaikki kurssitkin läpi heti ensimmäisellä uusintayrityksellä. Enkä ole 
edes pipetoinut suulla muulloin kuin kerran kokeilumielessä.

Tänä vuonna en toivo lahjaksi ponia, koska niitä ei kuulemma saa pitää solu-
asunnoissa. Ne mukamas naarmuttavat lattioita ja sotkevat. Sen sijaan ajat-
telin, että olisi mukava saada jotain oikeasti hyödyllistä, jolle tulisi käyttöä 
tasaisesti pitkin vuotta. Tässä olisi muutamia ehdotuksia.

-  Opiskelija-luennoitsija-opiskelija –sanakirja. Mikä hitto on adenylylaatio?

-  Jokin ohjelma luentojen aikataulutukseen. Kuulemma yliopisto vaihtoi 
hiljattain uuteen ohjelmaan, joka järjestelee kurssit mahdollisimman hyvin 
päällekkäin, mutta sekään ei näytä olevan täydellinen. Iso osa kursseista aset-
tuu vieläkin eri aikaan, joten luennoilla pitää käydä aivan liian usein.

-  Navigaattori, jonka voi kiinnittää haalareihin. Tällainen helpottaisi kum-
masti paluumatkaa kun herää seuraavan kerran bileiden jälkeen toiselta 
 puolelta Suomea.

-  Pysyvästi steriilejä koeputkia. Eikö niitä voisi vaikka myrkyttää jollakin ettei 
tarvitsisi varoa kontaminaatioita koko ajan? Melkein poltin viimeksi kulma-
karvani liekin kanssa säheltäessä.

-  Esitäytetty työpäiväkirja. Eihän niitä työvaiheita millään ehdi kirjoittaa 
ylös töiden lomassa. Laskukaavatkin voisi laittaa ylös jo valmiiksi, niin että 
vihkoon ei tarvitse lisätä muuta kuin mittaustulokset ja päivämäärät.

-  Tasapainoinen sentrifuugi. Jostain syystä kaikki laitoksen fuugit ovat 
epätasapainossa, ja niitä pitää aina korjailla vastapainoilla. Säästäisi paljon 
aikaa ja vaivaa, jos voisit tuoda meille uuden, toimivan tilalle!

-  Näkymättömyysviitta. Tulee tarpeeseen silloin kun se tasapainottaminen 
pääsee unohtumaan. Mielellään taskukokoon taittuva malli, jonka voi vetäistä 
nopeasti esiin ennen kuin assari ilmaantuu katsomaan mistä se infernaalinen 
pamaus oikein tuli.                                                                               (:3=
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Luonnontieteilijöiden jouluristeily 2013 - 
Pohjalta huipulle
On tämä saatana työmaa. Koko risteilyä edeltävä 
yö meni opiskellen, aivan kuten viimekin 
vuonna. Viimeksi biocomputing harjoituksen 
deadline painoi päälle, tänä vuonna solun bio
logian työpäiväkirja vaati palauttamistaan. Rai
vokkaasti valvotun yön jälkeen juoksin täysiä 
palauttamaan vihkoa täpärästi aikataulussa vain 
huomatakseni, että kädessäni oleva vihko olikin 
väärä.

Periksiantamattomuuteni ei kuitenkaan sal
linut ylimääräisen juoksukilometrinkään tulla 
minun ja risteilyn välille. Unelle kuitenkin 
annoin periksi heti bussiin päästyäni  edel
lisyön valvonta lannisti sisäisen bilettäjäni jo 
alkumetreillä. Horrostilaani häiritsivät vain 
excuDVD:n äänekkäimmät kohdat, jotka se
koittuivat uniini psykedeelisenä lisämaustee
na. Koska en syönyt yöllä tai aamulla mitään, 
nälkä ajoi minut ottamaan buffetaterian heti 
ensimmäisellä tauolla. Liikkeelle lähdettäessä 
hyppäsin toiseen bussiin kohti parempaa his
tonikonsentraatiota. Loppumatka satamaan 
meni joutuisasti pelaten juomapeliä, jossa piti 
osata yhtaikaa sekä usean luvun kertotaulut että 
molempien käsien hallinta. Juoda sai siis koko 
ajan.

Laivaan nousu onnistui ilman kummempia 
ongelmia, mutta heti hyttiin saavuttuamme 
taistelijaparini oli kuolla äkilliseen nenäveren
vuotoon  puhutaan kymmenistä litroista verta. 
Ikään kuin tässä ei olisi ollut vielä tarpeeksi 
surunäytelmää yhdelle reissulle, hyttimme 
nenäverenvuotokirous vaati varttia myöhem
min vielä toisenkin uhrin. Kuin ihmeen kau
palla selvisimme kuitenkin hengissä. Kaikilla ei 
ollut yhtä huono tuuri, toisia laivan henget suo
sivat suorastaan jumalaisella arpajaisvoitolla.

Jouluristeily oli näemmä hyvä keino nähdä 
maailmalle lähteneitä jalasjärveläisiä luonnon
tieteilijöitä. Vanhoja lukiokavereitani tuli mel
kein yhtä monta vastaan kuin histonei takin, joita 
olikin harmillisen vähän mukana tänä vuonna. 
Päädyin juomaan lukiokave rini juoman (kol

manneslitran kuivaa siideriä) ykkösellä alas, 
mikä oli aika kyyneliä nostattava kokemus. Ei se 
sinänsä pahaa ollut, mutta pisti kuitenkin silmät 
kivasti vuotamaan. Kaikenlai sesta mukavasta 
illanvietosta huolimatta sisäi nen bilettäjäni ei 
kuitenkaan herännyt myöhemminkään illalla. 
Aivot käskivät ottamaan ilon irti risteilystä, 
mutta keho vaati lepoa. Siksi vetäydyin hyttiini 
viiden minuutin torkkuja varten ja heräsin kol
men tunnin päästä vain nukahtaakseni kohta 
taas uudelleen. Aamulla mietin katkerana, kan
nattaako joka kerta valvoa risteilyä edeltävä yö.

Herättyäni laahustin hukuttamaan suruani 
aamiaisella, joka olikin kuin amerikkalaisen 
lapsen päiväunesta. Ruokailtuani kierin tax 
freen kautta uuteen nousuun. Levänneenä ja 
kylläisenä fiilikseni olivatkin jo paljon parem
mat kuin edellisiltana. Voitin pelikoneesta pari 
euroa ja ständeiltä kourallisen haalarimerkkejä. 
Pesiydyimme mukavaan nurkkaukseen pubissa 
ja istuimme pohtimaan syvällisiä asioita kalja
tuopin ääressä. Keksimme eniten täysiä parhaan 
Sanedrinkin, johon valikoitui ainakin jekkua 
ja absinttia. Tämä päivä alkoi olla niin mukava, 
että tulikin täytenä yllätyksenä, kun laivan kuu
lutusjärjestelmästä kerrottiin laivan saapuvan 
kohta satamaan. Siis mitä? Satamaan? Ei vielä!

Tunnelma kuitenkin jatkui entistäkin korkeam
pana paluubussissa eikä risteilyn loppuminen 
enää harmittanut samalla tavalla. Kaljaa ku
moutui kurkkuuni reippaaseen tahtiin. Ennen 
pitkää kalja vaihtui lantrattuun kasariin. Tu
tustuin mukaviin atlaslaisiin. Jossain vaiheessa 
perustettiin Kasarin ystävät ry, jonka vara
puheenjohtajaksi minut valittiin. Päätettiin 
käyttää koko budjetti kasariin ja otettiin esille, 
että kasari on hyvää. Ei saatana. Nyt oli kun
nolla hauskaa. Koko bussi lauloi täyttä kurk
kua DVD:n perässä. Tuntui nurinkuriselta, 
että paluubussissa oli hauskempaa kuin itse 
risteilyllä, mutta toisaalta koko reissu meni ai
nakin alusta loppuun nousujohteisesti. On 
tämä saatana työmaa!

- T.S.
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Omituisten opiskelijoiden
omituiset opiskelijajärjestöt

Ylioppilaskunta, Yliike, OYkil
ta, opiskelijayhteisö, rakkaalla 
lapsella on monta nimeä kuin 
palkintopossulla konsanaan. Yli

oppilaskunnat ovat seurausta opiskelijoiden 
yhteisestä arvomaailmasta ja mielipuoli
sesta järjestäytymisen halusta. Jos joukko 
näitä ihmisiä joutuisi haaksirikkoon auti
olle saarelle, niin seuraavana päivänä heillä 
olisi jo puheenjohtaja, sihteeri, järjestäyty
miskokous ja ainakin kaksi erillistä luon
nosta juhlavaalijohtosäännöistä. Ylioppilas
kunnat voivat olla erilaisia käytännöiltään, 
mutta niitä kaikkia yhdistää samat periaat
teet: Turvata jäsentensä koulutuksellinen ja 
sosiaalinen hyvinvointi sekä kasvattaa heistä 
kriittisiä ja järjellisiä maailman kansalaisia. 
Jokaisella yliopistolla tai vastaavanlaisella 
korkeakoululla on joku tämänkaltainen yh
distys, joka tavoittelee kyseisen oppilaitok
sen opiskelijoiden etuja.

Ylioppilaskuntien toimintaa hallinnoi
vat hallitukset ja toimintaa ohjaa edusta
jisto. Nämä kaksi elintä ovat enemmän 
tai vähemmän demokraattisesti valittujen 
opiskelijoiden vastuulla. Jäsenistö valitsee 
edustajiston joka puolestaan valitsee hal

lituksen. Hommaa voidaan löyhästi ver
rata Suomen eduskuntaan ja hallitukseen. 
Näiden kahden elimen lisäksi ylioppilas
kunnilla on usein palkattua henkilöstöä 
kuten erilaisia sihteerejä, joiden toimen
kuvat vaihte levat eri edunvalvontasektorei
den mukaan. Sihteeristöä johtaa yleensä 
pää sihteeri, jonka toimenkuvaan esimie
saseman lisäksi voi kuulua edustajiston 
pöytäkirjojen laatiminen, ylioppilaskun
nan talouden vahtiminen tai tulostuspa
perin lisäämi nen kopiokoneeseen. Näiden 
kolmen elimen lisäksi YOkunnissa on 
usein erillisiä edunvalvontasektoreita, jotka 
 toimivat sekä sihteeristön että hallituksen 
ohjauksen va rassa. Kyseiset sektorit ovat 
yleensä keskeisiä opiskelijoiden elämää 
 koskettavia suuria kokonaisuuksia kuten 
koulutuspolitiikka (KoPo), sosiaalipolitiik
ka (SoPo), kansainväliset asiat (KV), talous, 
kehitysyhteistyö, järjestöt, viestintä, liikun
ta yms. Kaikilla näillä sektoreilla on paik
kansa terveen ja toimivan ylioppilaskunnan 
toiminnassa.

Kai tiesitte, että ylioppilaskuntaan kuulu
minen on pakollista? Yliopistoissa ei ole 
lukukausimaksuja (vielä), mutta jäsenmak
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su Yliikkeelle on vielä toistaiseksi pyhä ja 
koskematon asia. Jäsenmaksulla katetaan 
mm. terveydenhoitokuluja, SYL:n jäsen
maksua, sihteeristön palkat, tilojen vuokrat 
ja edustajiston kokouskahvit. Ylioppilas
kunnan rahankäyttö on useille ylioppilas
kunnille jokavuotinen haaste, sillä budjetti 
ja toimintasuunnitelma menevät hallituksen 
valmisteltuna edustajiston hyväksyttäväksi. 
Taloutta ei siis hoideta samaan tapaan kuin 
normaaleissa osakeyhtiöissä tai yrityksissä 
vaan homma on huomattavasti poliittisem
paa, johon perehtyminen vaatii paljon kiin
nostusta, yksityiskohtiin  perehtymistä, neu
votteluvalmiutta, puhelahjoja ja epävakaata 
masokistista asennetta.

Yliopiston ja ylioppilaskunnan tavoit
teet eivät ole aina täysin yhtenevät ja pa
himmillaan jopa ristiriitaiset. Yliopistot, 
kuten me kaikki tiedämme, tahtovat saada 
opiskeli jansa valmistumaan mahdollisim
man hyvillä arvosanoilla ja mahdollisim
man nopeasti. Mitä pidempään opiskelijat 
viipyvät, sitä enemmän rahaa jää yksiköiltä 
saamatta. Viiden vuoden opinnot pääsyko

keesta maisteriksi vaativat kuitenkin 
huomattavasti tentteihin lukemista, koti
tehtävien tekemistä ja esseiden kirjoittamis
ta. Nämä kaikki syövät ison osan kenen ta
hansa valveillaoloajasta. Jos opiskelee koko 
ajan, jää vähemmän aikaa kaikelle muulle, 
kuten vaikka järjestöiden edun ajamiselle. 
Ei siis ole ihme, että ylioppilaskuntaak
tiivit eivät yleensä valmistu aivan tasan 
 viidessä vuodessa. Tästä syntyykin kon
flikti: Jos kaikki pakotetaan valmistumaan 
puolessakymmenessä vuodessa, mitä se 
tulee tarkoittamaan ylioppilaskunnille ja 
ainejärjestöille, jotka tarvitsevat aktiivi
sia toi mijoita? Vaikka yliopistot ja Yliike 
vääntävätkin kättä toistensa kanssa, mo
lemmat myös tarvitsevat toisiaan. Ilman 
Ylioppilaskuntaa tai ainejärjestöjä opis
kelijoilta puuttuu identiteetti, kansallinen 
edunvalvonta ja yhteinen ääni. Onkin siis 
pidettävä huolta, että meitä opiskelijoita yh
distää jokin taho, joka ajaa meidän kaikkien 
etuja etenkin kun ajat ovat kovat.

Heikki Hartikka, 
joku paikallinen opiskelija
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Supernatantin toimitus on viettämässä herskaista (ja ah niin idearikasta) kokoustaan 
 perinteisessä Caion juottolassa kun, mitä tämä on? Helvetin ärsyttävä baarivisailu, 
joka keskeyttää kokouksemme kuin napakka potku haaroväliin? Päätös on yksimie-
linen ja väki hakee lisää juotavaa tiskiltä. Tänään...

Säännöt ovat simppelit: 1. osiossa kysymyksiin 1-10 vastataan normaalisti, oikeasta 
vastauksesta piste ja vääristä vastauksista ei sakotusta. 2. osiossa kysymyksiin 11-20 
voi normaalivastauksen sijasta merkata vastauksensa ”tieto”-rastilla, mikä tuo oikeas-
ta vastauksesta kaksi pistettä yhden sijaan, mutta mikäli vastaus on väärä, on seurauk-
sena miinuspiste. 3. osiossa kysymyksiin 21-30 voi merkata supertiedon, antaen 3 
pistettä oikeasta mutta 2 miinuspistettä väärästä vastauksesta. Ei kun arvuuttelemaan!

Kysymykset: 

1. Mistä rakennuksesta tuli 12. marraskuuta 2013 Yhdysvaltain korkein rakennus? 
2. Mikä on Suomen ainoa luonnonvarainen kissaeläin?
3. Mainitse toinen kaupungeista joiden yliopistojen yhdistyminen muodosti vuonna 2010 Itä
Suomen yliopiston? 
4. Kuka tunnettu yhdysvaltalainen TVesiintyjä ja kotirouvien puolestapuhuja tuomittiin vuonna 
2004 viiden kuukauden vankeusrangaistukseen talousrikoksista? 
5. Kuka suomalainen TVohjelmien tähti löytyy lihan nimestä?
6. Mitä toista puoluetta J.K. Paasikivi edusti suomalaisen puolueen lisäksi? 
7. Kenen maalaus on kuvassa?
8. Missä Suomalaisessa kaupungissa sijaitsee Mussalon satama? 
9. Mikä on pesäpallossa käytettävän syöttölautasen läpimitta? 
10. Mitä taiteilijanimeä hän käyttää? 
11. Minkä konjakkimerkin pulloa koristaa musta pantteri? 
12. Minkä ikonisen muotilehden päätoimittajaksi Anna Wintour nousi vuonna 1994? 
13. Minkä elintarvikeyrityksen tunnuslauseena tuli tunnetuksi ”Hyvä ruoka, parempi mieli?” 
14. Mikä aisti puuttuu, mikäli henkilö kärsii anosmiasta? 
15. Kuka henkilö puuttuu bändikuvasta? 
16. Millä nimellä tunnemme paremmin kirjailija Leena Raittilan?
17. Minä vuonna jääkiekkoilija Sidney Crosby pelasi ensimmäisen virallisen NHLottelunsa?
18. Minkä EteläAmerikan valtion pääkaupunki on Quito? 
19. Mikä aakkosiin kuulumaton symboli esiintyy poplaulaja Kesha Sebertin taiteilijanimessä? 
20. Kenen kanssa hän oli naimisissa 19892002? 
21. Kuka suomalainen TVkokki tunnetaan käyttämästään ns. väinämöisen lakistaan? 
22. Kuka 1932 syntynyt näyttelijä: häntä pidetään yhtenä Hollywoodin kultaajan näyttelijöistä ja 
esiintyi mm. elokuvissa Kleopatra sekä Kuka pelkää Virginia Woolfia. 
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23. Mitä alkoholijuomaa sveitsiläinen kübler on? 
24. Millä toisella nimellä tunnetaan lonkkahermosärky? 
25. Nimeä kolmikon väkirikkain valtio? 
26. Millä teletapilla on punainen puku ja silmukka päässä? 
27. Mikä kukka on huonekasvinakin tunnettu, horsmakasvien sukuun kuuluva Ballet Girl? 
28. Mikä on PALtelevisiolähetysten kuvataajuus? 
29. Mikä on c E=mc2 –kaavassa?
30. Mainitse Box office mojo –sivustolta kaksi menestyneintä näyttelijää neljän kärjestä. 

Oikeat vastaukset: 

1. One World Trade Center
2. Ilves
3. Kuopio ja Joensuu
4. Martha Stewart
5. ??? sori oltiin kännissä
6. Nuorsuomalaiset
7. Albert Edelfelt
8. Kotkassa
9. 60 cm tai 1.33 neekerikyr
pää
10. Marilyn Manson
11. Meukow

12. Vogue
13. Atria
14. Hajuaisti
15. Dingo: Pertti Neumann
16. Leena Lander
17. 2005
18.  Ecuador
19.  $
20. Leena Harkimo
21. Jaakko Kolmonen
22. Elizabeth Taylor
23. Absinttia

24. Iskiaskipu
25. Kuvassa: Vietnam, 
Alankomaat, Portugali.
Oikea vastaus: Vietnam
26. Pai
27. Verenpisara
28. 25 Hz
29. Valonnopeus
30. Tom Hanks, Eddie 
 Murphy, Morgan Freeman, 
Harrison Ford

Kuvat: 

5 7

15

10

25

Tarkista seuraavalta sivulta pärjäsitkö paremmin kuin toimitus!
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Everything went better than expeditions, ja Supernatantin mahtava pisteharava keräsi 
kokonaista 11 pistettä. Visailun vetäjä saa myös pisteet toimitukselta, erityisesti osoit-
tamastaan arvostuksesta todellista palautetta taidetta kohtaan.

-V.H.
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DDT
Malariaa torjuva hyönteismyrkkY

Diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT; 
1,1,1trikloori2,2bis(4klorofenyyli)
etaani) on ksenobioottinen, polyklorinoi
tu aromaattinen yhdiste, jota on käytetty 
yleisesti hyönteiskarkotteena. Sen mole
kyylikaava on C14H9Cl5 ja molekyylipaino 
on 354,48626 g mol1. DDT:n raken
nekaava on esitetty kuvassa 1. DDT esiintyy 
huoneenlämmössä värittömänä, kiteisenä 
yhdisteenä, jonka sulamispiste on 109 
°C ja kiehumispiste 260 °C. DDT on ylei
sesti hydrofobinen, eikä se sisällä funktio
naalisia ryhmiä jotka voisivat muodostaa 
vetysidoksia, tehden siitä erittäin niukka
liukoisen  veteen. DDT syntetisoitiin en
simmäistä kertaa jo vuonna 1874, mutta 
sen käyttökelpoisuus hyönteismyrkkynä 
sekä lääkkeenä malarian ja pilkkukuu
meen hoidossa havaittiin vasta myöhem
min. Sveitsiläinen Paul Müller, joka selvitti 
DDT:n lääketieteellisen merkityksen sekä 
tehon hyönteiskarkotteena, ansaitsi työnsä 
seurauksena Nobelin lääketieteen palkin
non vuonna 1948.1,2,3

DDT:a käytettiin laajalti maanviljelyssä 
1940luvulta lähtien. Yhdiste oli erittäin 
tehokas hyönteiskarkote ja käyttöön ei niin 
ikään kiinnitetty sen suurempaa huomiota. 
1960luvulla alettiin DDT:n mahdollisia 
haittavaikutuksia punnita ja siten myös 
epäilemään DDT:n käytön huolettomuutta. 

1960luvun lopulla ja siitä lähtien 1970 ja 
1980lukujen aikana DDT:n käytöstä luo
vuttiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. DDT:n 
havaittiin olevan erittäin stabiili yhdiste ja 
kertyvän luontoon, aiheuttaen erityisesti 
tiettyjen lintupopulaatioiden häviämisen 
ja uhanalaisuuden Yhdysvalloissa. DDT:n 
käyttö lääketieteessä sekä hyönteiskarkot
teena kiellettiin Tukholman sopimuksessa 
useiden muiden polyklorinoitujen yhdis
teiden ohella. Nykyään DDT:a käytetään 
hyönteiskarkotteena varmuudella vain Inti
assa, jossa sen valmistusta ei ole lopetettu, 
sekä PohjoisKoreassa. Kiina, yksi DDT:n 
suurimmista maailmanlaajuisista tuottajis
ta, luopui lopullisesti DDT:n valmistamis
esta ja käytöstä vuonna 2007.47

DDT:a käytetään edelleen malariakon
trollissa. Maailman terveysjärjestön kam
panja malariantorjunnassa oli erittäin 
riippuvainen DDT:n käytöstä. DDT:n 
käytön kieltäminen aiheutti myöhemmin 
voimakasta kritiikkiä malariakuolemien 
yleistyessä uudestaan. Nykyään DDT on 
sallittu malariakontrollissa, mutta käyttö ei 
ole vielä erityisen yleistä ja hyttysten DDT
resistanssi vaikeuttaa malariakontrollia en
tisestään.8,9,10

DDT:n myrkyllisyyttä on tutkittu laajalti ja 
sen haittavaikutukset ovat lähinnä krooni
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sia. DDT onkin pystytty yhdistämään muun 
muassa rintasyöpään ja hormonitoiminnan 
muutoksiin. Tutkimukset ovat olleet verrat
tain ristiriitaisia keskenään ja karsinogee
ninen vaikutus onkin pystytty osoittamaan 
vasta hiljattain. DDT:n haittavaikutukset 
ovat merkittävämmät ympäristössä, jossa 
DDT kertyy maaperään ja eliöihin, rikastuen 
ravintoketjussa biologisen stabiili suudensa 
johdosta. DDT on selvästi myrkyllisempää 
vesieliöille ja sammakkoeläimille kuin ni

säkkäille. Eräät lintupopulaatiot ovat kär
sineet merkittävästi DDT:n metaboliittien 
takia, minkä on havaittu ohentavan munan
kuoria ja siten aiheuttavan lintualkioiden 
kuolemia. Hyönteisissä DDT toimii her
mostossa ionikanavien hyperaktivoijana, 
jolloin hyönteiset kuolevat  kouristuksiin 
ja johon ylipäätänsä DDT:n tehokkuus 
hyönteiskarkotteena perustuu.7,1114

A.R. 
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Lähteet:
Kuva 1. DDT:n rakennekaava.
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Toimitus jättää
     hyvästi

Taas on vuosi kulunut ja toimituksen on aika vetäytyä takaisin poképalloihinsa horros
tamaan. Vuoden 2013 toimitus tulee lähes kokonaisuudessaan vaihtumaan uuteen ja 
 vetreään konkkaronkkaan ensi vuoden puolella, joten Supin parissa vietettyjä vuosia jää 
muistelemaan kertaheitolla useampi kolmanteen muotoonsa asti evolvannut konkari. May 
their souls rest in peace. 

Haluaisimme kiittää kaikkia lukijoitamme, ahkeria palautteenantajia, rölöttäjiä, kannusta
jia, MoMmalleja sekä toimituksen ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet juttu
jen kirjoittamiseen. Herran kiitos myös kaljalle, tuolle ikuiselle muusalle.

Supernatantin toimitukseen vuonna 2013 kuuluivat: 

Johanna Puutio (J.P., päätoimittaja) 
Arne Raasakka (A.R.)
Akke-Pekka Törmänen (A.P.T.)
Toni Sadvik (T.S.)
Mikko Karpale (M.K.)
Krista Juurikka (K.J.)
Vesa Hautaniemi (V.H.)
Benjamin Michelin (B.M.)
Heikki Hartikka (H.H.)

Toimitus toivottaa hyvää uutta vuotta 2014 ja toivoo, että teillä oli mukavia lukuhet
kiä vuoden 2013 Supernatantin parissa!
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Psst! Vielä mahtuu 

 pukinkonttiin muutama 

 haalarimerkki!

Kaikki 

merkit 

2,5 euroa!Haalarimerkkejä voi ostaa
 Histonin kiltahuoneelta. 
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