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Muistan hyvin ensimmäisen päiväni 
fuksina: jännityksen, innostuksen, ja 
sanoinkuvaamattoman pelonsekai-
sen järkytyksen siitä, että minut oli 
yllättäen repäisty lukion lämpimästä 
mamin kohdusta oikeaan maailmaan. 
Eipä hätää, sillä tuo tenttejä, opin-
topisteitä, sateenkaarenkirjavia be-
toniseiniä ja apinan  suunnittelemia 
ruokaloita pursuava maailma on 
myös täynnä suorastaan ihmeel-
lisiä ja e rityisjänniä asioita; Fuk-
sivuosi biokemiallahan sisältää 
spektrofotometrisiä analyysejä, nuk-
leiinihappoeristystä, agaroosigeeliele-
ktroforeesia ja  proteiinin puhdistusta! 
Bonuksena tulee tietenkin mahtava 
opiskelupaikka, kursseja joilla oikeasti 
haluat käydä, mahtava kilta ja uudet 
opiskelijatoverit - sekä tottakai parem-
paa ruokaa, kuin lukiossa! F*ck yeah. 

Hulppean näköinen läpyskä, jota pite-
let käsissäsi, on rakkaan kiltamme 
rakas lehti: Supernatantti, kamuille 
Suppi! Minä toimin ainejärjestömme, 
hallituksessa mediavastaavan pestissä, 
ja olen täten myös edellä mainitun 
plakaatin päätoimittaja. Tämä hyväk-
symiskirjeenne mukana saapunut nu-
mero on varta vasten teitä fukseja var-
ten räätälöity jokavuotinen  spesiaali, 
joka sisältää varta vasten teitä varten 

kirjoitettuja  juttuja. pHuksisupissa 
2013 onkin mukana paitsi  muutama 
vakiojuttu, myös ohjeita ensimmäi-
selle päivälle, tulevien PRO-ohjaajien 
esittely ja jokaisen itseään kunnoitta-
van fuksin must have selviytymisopas.

Ensituulahdus tulevasta opiskelupai-
kasta välittyykin fukseille usein Supin 
sivuilta - siispä ei kun lukemaan!

Johanna Puutio, 
Mediavastaava, päätoimittaja

psst! Ilmoittauduhan rohkeasti mukaan Supin 
toimitukseen ensi syksynä!

Pääkirjoitus
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Tervehdys uudet biokemian opiskeli-
jat!

Tänään haluaisin johdattaa teidät 
biokemian opiskelujen saloihin lem-
pinimien kautta. Kun ensimmäisenä 
päivänä saavutte lipastolle, siis yliopis-
tolle, kohtaatte luultavasti usein sanan 
fuksi. On fuksisuunnistusta, fuksi-
passia, fuksiaisia ja niin eteenpäin. 
Fuksi, tai biokemiallisemmin pHuksi, 
tarkoittaa juurikin teitä, oi uudet ja 
vielä naiivit opiskelijat. On myös hy-
vin mahdollista, että saatte pian hen-
kilökohtaisia lempinimiä, useimmiten 
 IRC-nimimerkkienne (IRC: internet 
relay chat) tai aiempien lempinimi-
enne perusteella. Allekirjoittanutta 
kutsutaan tästä syystä usein nimellä 
Kyria tai  tiety issä piireissä jopa nimellä 
Kyrre-täti.

Opintojen alkaessa tulette 
huomaamaan, että kun vanhemmat 
opiskelijat puhuvat orgasmista, anaal-
ista, molbista tai vaikkapa tiltistä, 
kyseessä ei ole villin illan jälkeinen 
 katumakrapulatuokio vaan keskuste-
lua kursseista.  Esimerkiksi orgasmi 
viittaa orgaanisen kemian kursseihin, 
yleensä Johdatus orgaaniseen kemiaan 
-kurssiin. Jonkun ajan päästä totutte 
kyllä kieleen ja tiedätte  vaikkapa, että 

eppari ei tarkoiteta viallista nepparia 
vaan eppendorf-putkea.

Vanhoista paskoista puheen ollen – 
älkää pelätkö. Heiltä ei (yleensä) saa 
tauteja tai paheksuvia katseita, mutta 
rivoa läpänheittoa ja leikkimielistä 
naljailua saa sitten sitäkin enemmän.  
Eikä keskustelu aina liiku pelkästään 
opiskelussa vaan onpa kiltiksellä (kil-
tahuoneella) mm. katseltu Digimo-
nia paskalla suomidubbauksella tai 
suunniteltu dieettiä, jotta pääsee ta-
voitepainoon laskuvarjohyppykurssia 
varten. Keskusteluun saa ja kannattaa 
aina osallistua!

Syksyä odotellen,

Krista ”menkkaverilätyt” Juurikka,
Puheenjohtaja, Histoni ry

PJ:n Porinat
aka puheenjohtajan niksipalsta (parempi kuin Pirkka-lehden vastaava!)
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Pienryhmäohjaajat
2013

Tervehdys, tulevaisuuden fuksit! 

Olen tuo joka naapuruston  iloinen 
shamaani, Kalle Niemi, ja tulen 
ohjaamaan kolmasosaa teistä ensi 
syksyn pienryhmässä.

Pienryhmänohjaajana tarkoituksenani 
on opastaa pHukseja, eli teitä, yliopis-
ton, opiskelun ja Histonin vapaa-ajan 
asktiviteettien saloihin.Olen tuolta 
pohjoisesta porojen, Joulupukin ja 
Lapin mystiikan maasta, eli Rovanie-
meltä, mutta päätin tulla tänne etelään 
 opiskelemaan tuota tieteiden aateliaa, 
Biokemiaa. Aloitan toisen vuoteni 
biokemialla, kun saavutte, joten pHuk-

si-vuoden kämmit ja onnistumiset 
ovat vielä hyvässä muistissa.

Harrastelen piirtämistä, lukemista, 
dataamista ja mähöilyä. Miksi  valitsin 
Biokemian (Biokemia kirjoitetaan 
isolla koska se on niin mainio aine)? 
Tykkäsin pikku-poikana leikkiä 
kemistiä ja testailla  liuoksia äitini kuk-
kiin... No, ne  kuoli, joten päätin tulla 
oppimaan isona kunnon bioterroris-
tiksi. Minua näkee aina välillä kilta-
huoneella, jollen ole luenolla tai nuk-
kumassa tai luennolla nukkumassa.

Vielä näin lopuksi haluaisin sanoa,  
että kysykää aina kun mietityttää tai 
on kysyttävää, vastailen 
mielelläni. Ja tärkeä sääntö: tyhmiä 
kysymyksiä ei ole olemassakaan.

Näemme siis syksyllä.
Ta Ta!

Kysymyskset voi lähettää osoitteeseen: 
kalniemi@mail.student.oulu.fi
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Mo! Olen Toni Sandvik, mutta kutsu 
vaan Saneksi. Toimin kolmannekselle 
teistä uusista opiskelijoista pienryh-
mäohjaajana eli PRO:na ja tehtävänäni 
on auttaa sinua ottamaan ensimmäiset 
siiveniskut lähtiessäsi liihottamaan 
tämän yliopistoelämäksi kutsutun ih-
meellisen elämänvaiheen läpi.
 
Arki täällä ei ole vaikeaa, mutta 
 tietenkään et voi kaikkia välttämät-
tömiä asioita tietää jo tänne tullessasi. 
Otetaan esimerkiksi luentosaleihin 
ja luokkiin suunnistaminen – näihin 
yliopiston sokkeloihin on eksynyt 
fuksi poikineen ja käytävien kätköi-
hin sopii jos jonkinlaista salaisuuksien 
 kammiota. (Seriously, tämä rakennus 
on varmaan suunniteltu siten, että ark-
kitehti on kaatanut laatikollisen Lego-
palikoita sikin sokin pienoismalliksi.) 
Mutta vaikka sinun ei oleteta osaavan 
ja tietävän kaikkia asioita, sinun ole-
tetaan kysyvän kaikki mieltä painavat 
asiat joltakulta. Ja minä puolestani olen 
tässä hommassa sitä varten, että sinun 
ei tarvitse joka kerta miettiä erikseen, 
keneltä mitäkin asiaa voi kysyä. Kysyt 
siis minulta kaiken, mihin et jo tiedä 
vastausta. Rohkeasti vaan, olen aika 
kiltti kaveri.

Kerrotaas jotain pientä minusta it-
sestäni: kotoisin olen Jalasjärveltä ja 
käyn siellä asti edelleen bänditree-
neissä. Syksyllä aloitan toista vuottani 
biokemialla. Tässä viimeisen vuoden 
aikana olen kokeillut kaikkea uutta 
ja jännää, esimerkiksi historiallista 
miekkailua ja laskuvarjohyppäämistä. 

Olen opiskelijakiltamme Histoni Ry:n 
hallituksessa ja yksi tämän Superna-
tantti-lehden toimittajista. Ylpeänä 
voinkin todeta, että juuri tämän leh-
den myötä on julkaistu ensimmäinen 
äärimmäisen tieteellinen artikkelini, 
johon voi perehtyä sivuilla [xxx-yyy]!

Eipä sen kummempia, nähdään 
syksyllä!

PS. Sähköpostia voi hädän tullen lait-
taa osoitteeseen:
tsandvik@paju.oulu.fi"
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Hei horot ja jantterit. 

Kohta se alkaa, elämänne paras aika. 
Nyt kun olette käyneet suihkussa lop-
pusodan/kirjoitusten jälkeen, tutus-
tutan teidät ihan uudenlaisen tuskan 
pariin.

Itsehän olen siis kolmatta vuotta 
aloitteleva biokemian opiskelija, 
hoitsukoulun keskenjättänyt ihm-
isperse. Tunnetaan myös nimeltä 

Akke-Pekka Törmänen.  A niin 
kuin  Acidimicrobium ferrooxidans 
ja E niin kuin Escherichia coli. 
 Nimikirjaimistakin tulee melkein 
adenosiinitrifosfaatti, mutta se on 
jo täysin eri saaga. Parhaiten osaan 
neuvoa teitä liikuntaharrastuksien, 
järjestötoiminnan ja erityisesti kai-
kessa opintosuunnitelmiin ja KELAan 
 liittyvässä. Eli hihasta kiinni niin hom-
mat hoituu.

Ei nyt hirveänä kannata ottaa stressiä 
ensimmäisestä päivästä, koska se  tieto, 
mitä tarvitsette fukseina, on ihan 
 loogisesti ripoteltu pitkin ensimmäisiä 
viikkoja. Lisäksi näytätte ainakin tule-
van ihan ajoissa tänne laitokselle, että 
kiirettä ei pitäisi tulla. Kaikista parasta, 
mitä voitte itsellenne tehdä etukäteen, 
on aktivoida Paju-tunnukset hyväk-
symiskirjeessä olevan ohjeen mukaan. 
Helpottaa kummasti, kun jotain on 
jo valmiiksi tehtynä. Niillä tunnuk-
silla kun pääsee vaikka Nature-lehden 
 julkaisuihin käsiksi jos haluaa.

Jos tulee minkäänlaista mietettä 
yliopistoa kohtaan, kannattaa ottaa 
epäröimättä yhteyttä allekirjoittanee-
seen postilla tai puhelimella:

aktorman@paju.oulu.fi, 
puh: 040-5488997
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Hellurei, rakkaat uudet opiskelijat!

Nimeni on Niina Pyykönen, lem-
pinimeltä Ninni erotukseksi  parista 
muusta samannimisestä täällä päin. 

Kaikki teistä toivottavasti muista-
vat minut pääsykokeen jälkeiseltä 
ständiltä, jopa te kokelaat vuodelta 
2012, jotka lykkäsitte saapumistanne! 
Kyllä vain, sama naama heilui siellä jo 
toistamiseen. Toimin viime vuonna 
varsinaisena pienryhmänohjaaja ja 
nyt jäähdyttelyvirassa vara-pro:na. 
Tehtäviini kuuluu opastaa, avustaa ja 
tarvittaessa tuurata tätä meidän poi-
kakolmikkoa. Emme välttämättä tapaa 
kovinkaan usein virallisissa merkeissä, 
mutta sitäkin suuremmalla syyllä kan-
nattaa tulla juttelemaan vapaa-ajalla, 
kiltahuoneella, käytävällä, Histonin 
tapahtumissa... Olen yhtä lailla apuna 
ongelmissa ja valmiina vastaamaan 
kysymyksiin.

Vielä jotain itsestäni, jotta teillä on 
jotain, mistä muistaa minut. Teidän 
aloittaessa ensimmäisen vuotenne, 
minulla alkaa jo neljäs. Biokemia on 
ollut intohimoni lukiosta asti ja toivon 
olevani tällä alalla vielä monta moni-
tuista vuotta. Asustan Linnanmaalla 
seuranani  punapartainen mies ja kaksi 
kissaa nimeltään Tyyne-Helmeri XIV 
Aurinkokissa ja Tyyne-Helmeri XV 
Naukumaattori. Vietän vapaa-aikaani 
heilutellen pitkämiekkaa. Saan myös 
silloin tällöin  inspiraation valmistaa 
korvakoruja laboratoriovälineistä.

Syksyllä nähdään!
npyykone@mail.student.oulu.fi



?

10

Miten päästä yliopistolle 
ensimmäisenä aamuna?
Yliopistolle pääsee sisään useista ovista, joista lähimmäksi biokemian laitosta 
sijoittuu J-ovi. Otetaan se siis kohteeksi.

Autolla?

•	 Yliopistolle	johtaa	kaksi	päätietä:	Haukiputaantie	(847)	ja	Alakyläntie		
 (8156). Myös moottoritie (Pohjantie, 4) tulee yliopiston lähelle: ramppi  
 12 tuo yliopiston länsipuolelle.
•	 Yliopistoa	ympäröivät	ilmaiset	parkkipaikat	joka	puolella,	käytä	niitä!
•	 Lähimmäksi	J-ovea	pääset	lähtemällä	Prisman	viereisestä	liikenteen	
 jakajasta poispäin Prismasta ja kääntymällä sitten heti oikealle 
 met  sikön takana oleville parkkipaikoille.

Bussilla? 

•	 Yliopistoa	lähimpänä	on	Erkki	Koiso-Kanttilan	kadun	pysäkki,	myös		
 jompikumpi Yliopistokadun pysäkeistä toimii tarvittaessa.
•	 Keskustasta/Tuirasta	kulkevat	yliopistolle	linjat	4,	5,	6,	7,	16,	19,	22	ja		
 23.
•	 Rajakylästä	yliopistolle	kulkee	linja	3.
•	 Busseja	liikennöi	Koskilinjat	Oy,	lisätietoja	www.koskilinjat.fi.

Pyörällä/Kävellen?

•	 Käytännössä:	seuraa	Linnanmaalle	vieviä	opastekylttejä,	niitä	löytyy		
 kaikkialta pyöräteiltä.
•	 Pyörätie	keskustasta	yliopistolle:	Kohti	Tuiraa	Merikosken	siltojen		
 kautta → Merikoskenkatua pitkin Lidlin ohi kohti Alppilaa → Kaar 
 natietä myöten Niittyahon urheilukentän ohi → alikulun jälkeen   
 vasemmalle → risteyksestä vasemmalle → risteyksestä oikealle   
 → suoraan kunnes saavut yliopistolle ja löydät J-oven.
•	 Rajakylästä	yliopistolle:	Kulje	K-marketin	edestä	lähtevää	pyörätietä		
 kunnes asuinalue loppuu → käänny risteyksestä vasemmalle → kulje  
 suoraan kunnes pyörätie päättyy (yliopistolle) → kulje yliopiston viertä  
 oikealle kunnes löydät J-oven.

?
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Lipasto-pHuksi -sanakirja
Välttääksesi noloja tilanteita.

Lipasto

Fuksi 

Luento

Pruju

Laskari

Assari 

Tentti

Akateeminen vartti

Etkot

Oulussa yliopisto on lipasto. ”Joo, kohta lipas-
tolla.”

Ensimmäisen vuoden opiskelija. Biokemialla 
pHuksi.

”Yliopiston oppitunti”. Luennoitsija opettaa 
parhaaksi katsomallaan tavalla ja kuuntelijat   
 opiskelee parhaakseen katsomallaan tavalla. 
 Yleensä ei läsnäolopakkoa.

Yleensä kurssin materiaalina on monistenivaska, 
jota kutsutaan prujuksi.

Laskuharjoitus. Tilaisuus laskea kurssille kuulu-
via laskuja ja kysyä assareilta neuvoa.

Assistentti. Sekä laskuharjoituksissa että labra-
harjoituksissa assarit assaroivat eli opettavat ja 
ohjaavat.

Aivan sama asia kuin koe.

Ei lukion OPOn viljelemä hauska juttu, vaan 
ihan oikea asia. Luennot alkavat poikkeuksetta 
aina varttia yli, tentit tasalta. Ole tarkkana kai-
kkien alkamisaikojen kanssa! ”Luennot alkaa 
kymmeneltä, asetin kellon herättämään viittä 
yli.”

Bileiden jälkeen on jatkot, bileitä ennen on etkot. 
”Kai tuut Vulcan etkoille?”
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Sitsit

Ainejärjestö

Teekkari

Lutka

Suppi

Metkut

Semma

Koppi

Talo

HOPS

Akateeminen pöytäjuhla, johon sisältyy vanhat juoma- 
ja lauluperinteet. Jos mielit sitseille, yleensä pitää il-
moittautua heti ilmoittautumisen auettua.

Ainejärjestöt kokoavat samaa pääainetta opiskelevat 
yhteen. Biokemistien  ainejärjestö on Histoni ja esim. 
biologien Syntaksis. Oulussa ainejärjestö = kilta, jossain 
muualla vain teekkariainejärjestö on kilta.

Teknillisen tiedekunnan opiskelja.

Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelija.

Supernatantti. Joko sentrifugoimalla aikaansaatu pelle-
tin päälle jäävä liuos tai rakkaan ainejärjestömme rakas 
lehti, jota juuri luet.

Biokemian menetelmät -kurssi.

Seminaari. Maisteriopiskelijoiden ja tutkijoiden juttuja. 

Biokemian kiltahuone oli ennen kooltaan noin neljä 
neliömetriä ja sijaitsi biokemian laitoksen ala-aulassa. 
Tällöin kiltistä kutsuttiin kopiksi. Vaikka nykyään on 
isompi kiltis, nimitys on jäänyt elämään.

Teekkaritalo! Kaijonharjussa sijaitseva teekkarien omis-
tama rakennus, jossa paljon bileitä. ”Talolla on tänään 
Lutka-sitsit!”

Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hoppas tästä on apua! Nähään lipastolla, 

MK
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Fuksivuoteni
erään fuksierän erään fuksin eräs tarina

Hellurei, arvoisat kanssaeläjät!

Minä olen Panu, biokemistifuksi 
vuosimallia 2012. Toivottavasti 
teillä on hetki aikaa, sillä tahtoisin 
kertoa teille biokemiasta. Tarkem-
min sanottuna kokemuksistani 
biokemian opiskelijana fuksivuo-
den ajalta. Käväiskääpä siis keit-
tämässä itsellenne kupponen kah-
via ja asettukaa mahdollisimman 
mukavasti niin aloitetaan!

Abivuoden lähestyessä loppuaan 
minun oli lopulta pakko kohdata 
karu totuus: koulu loppuu ja jo-
honkin pitäisi hakea. Vaan minne? 
Luonnontieteet tuntuivat ainoilta 
vähänkään järkeviltä vaihtoeh-
doilta, mutta mikään ala ei tuntu-
nut ihan omalta. Matematiikkaa 
tai fysiikkaa? Njääh, liian teor-
eettista. Kemiaako sitten? Ajatus 
tuntui vähän siedettävämmältä, 
mutta lukiokemia tuntui jokseen-
kin todellisuudesta irrotetulta 
 atomien pyörittelyltä, joten sekään 
ei oikein jaksanut innostaa. Bio-
logia kiinnosti enemmän, mutta 
siitäkin puuttui se jokin. Sit-

ten vastaan sattui tuo maaginen 
 sanayhdistelmä, joka mullisti 
maailmankuvani: biokemia. Bio-
logiaa JA kemiaa?! Mitä ihmettä, 
voiko tuollaistakin muka opiskella? 
Järkytyksestä toivuttuani päätin, 
että tässä on meikäläiselle juuri se 
oikea ala ja vannoin saman tien, 
että jonain päivänä minusta tulee 
maailman eniten hyvin biokemisti 
ikinä. Yhtä pääsykoetta ja hyväk-
symiskirjettä myöhemmin olin ot-
tanut ensimmäisen askeleeni kohti 
vääjäämätöntä, kolmen Nobelin 
tähdittämää tiedeuraani.

Ensimmäiset päivät yliopistolla 
kuluivat kauhunsekaisen häm-
mennyksen ja päättömän harhai-
lun parissa. Onnistuin ensim-
mäisen viikon aikana eksymään 
lähestulkoon aina tilaisuuden tul-
len, ja välillä jopa ilman mitään 
syytä. Ennen pääsykokeita en ollut 
 koskaan edes käynyt yliopistolla 
 eläintieteellistä museota lukuun 
ottamatta, ja vasta nyt tajusin 
kuinka iso laitos se todellisuudes-
sa onkaan. Ja sokkeloinen. Uskon 
edelleen vakaasti, ettei sellaista 
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rakennusta ole voitu kehittää ih-
misarkkitehtien toimesta, vaan jol-
lain Maan ulkopuolisella korkeam-
malla elämänmuodolla on täytynyt 
olla näppinsä (tai mitä ulokkeita 
niillä nyt sitten sattuukaan ole-
maan) pelissä. Parin viikon jälkeen 
pienryhmänohjaajien opastuksella 
ja joukon mukana kulkemalla opin 
minäkin lopulta suunnistamaan 
luentosalista toiseen jokseenkin 
sujuvasti.

Joukolla pyöriessä tuli myös tutus-
tuttua muihin fukseihin hyvinkin 
nopeasti. Jonkin aikaa rohkeutta 
kerättyämme uskaltauduimme 
myös ryhtyä oleilemaan Histonin 
– biokemian opiskelijoiden aine-
järjestön – kiltahuoneella. Aluksi 
kiltikselle meno jopa vähän jännit-
tikin, mutta yllättäen vanhemmat 
opiskelijat eivät olleetkaan yhtään 
niin pelottavia kuin olisi voinut 
kuvitella, ja vuoden mittaan kilta-

huoneella tuntuikin useimmiten 
pyörivän enemmän fukseja kuin 
vanhuksia. Biokemian opiskeli-
joita on muihin  luonnontieteen 
aloihin nähden melko vähän, 
mikä  toisaalta tarkoittaa sitä, että 
 kaikkiin biokemisteihin tutustuu 
helposti. Asiaa auttaa myös se, 
että Histoni järjestää vähän väliä 
bileitä ja kaikenlaisia muita ta-
pahtumia, joissa kannattaa ehdot-
tomasti kulkea mahdollisimman 
 aktiivisesti!  

Ensimmäisenä syksynä ei päästy 
vielä kunnolla biokemian opinto-
jen makuun, vaan ensin oli käytävä 
pakolliset kemian ja biologian 
kurssit pois alta. Loputtomalta 
tuntuneiden liukoisuuslasku-
jen ja solurakenteiden pänt-
täyksen jälkeen päästiin  lopulta 
itse asiaan  Biomolecules for Bio-
chemists -kurssin muodossa. 
 Opiskelumotivaationi nousi heti 
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aivan uusiin  ulottuvuuksiin, elämä 
tuntui taas merkitykselliseltä ja lin-
nutkin tuntuivat laulavan suloisem-
min kuin ennen. Vähitellen ensim-
mäiset kurssit saatiin suoritettua 
(vaihtelevalla menestyksellä) ja ne 
korvautuivat biokemian kursseilla, 
joiden aikana koko touhu alkoi 
lopultakin maistua ihka oikealta 
tieteen tekemiseltä. Kevään ai-
kana tutustuttiin muun muassa 
 aineenvaihdunnan, biomole-
kyylien ja mikro-organismien sa-
loihin. Koko vuoden opintojen ko-
hokohtana mieleen jäivät  erityisesti 
labraharjoitukset, joita sisältyy jo 
fuksivuoteenkin melko reilusti. 
Labrahommien makuun pääsee jo 
syksyllä kemian perustöiden muo-
dossa. Onhan se  happo-emästitraus 
ja pH:n mittaus tyhjää parem-
paa, mutta biokemian labroissa 

päästäänkin jo sitten tekemään 
kaikenlaista oikeasti siistiä, kuten 
DNA:n eristystä ja monistamista, 
bakteerien kasvatusta ja entsyy-
miaktiivisuusmittauksia. Kannat-
taa muuten lukea ne työohjeet en-
nen aloittamista, ja kirjoittakaa ne 
työpäiväkirjat saman tien. Älkääkä 
pipetoiko suulla!

Siinäpä se fuksivuosi, pähkinän-
kuoressa. Kaiken kaikkiaan tämä 
oli minusta yksi hauskimmista 
vuosista ikinä, ja toivottavasti teillä 
tulee olemaan yhtä mukavaa. En-
simmäinen vuosi on  ainutlaatuinen 
ja menee ohi yllättävän nopeasti, 
ottakaa siitä kaikki irti. Nähdään 
syksyllä!

Panu Isomursu
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Ei taas kulje. Hyvät ihmiset, on olemassa mielipiteitä. Mielipiteet syntyy joko 
tiedosta tai tunteesta tai sitten niiden yhdistelmästä. Se, että jokaisella on oikeus 
ilmaista mielipiteensä, ei tarkoita, että mielipiteet olisivat tasa-arvoisia. On myös 
asioita, joihin mielipiteet eivät liity mitenkään. Kuten tiede.

Työkaverinani oli aikoinaan muuan helluntailainen, jonka mielestä kreatio-
nismi on tieteellisesti todistettu fakta. Ja evoluutio on – totta kai – pelkkä teoria. 
 Päästessäni yliopistoon hän antoi jonkun kirjan ja toivoi etten kuuntelisi liikaa 
yliopiston ”huuhaa-ukkoja”. Sinänsä kreationismitodistelijat ovat ihan hauskoja 
kun niitä tulee vastaan. Se taas, että kansanedustajan mielestä kouluissa tulisi 
opettaa kreationismia, ei ole hirveän hauskaa.

Kansanedustaja Mika Niikon (PS – ylläri) mielestä koulujen opetussuunnitel-
maan tulisi lisätä kreationismin opetusta. Tämä ei ole retoriikkaa, mutta haluan 
lisätä että Niikolla on neljä rikostuomiota ja hän on – ylläri taas – helluntailai-
nen. Hyvä Suomen kansa, mitä helvettiä? Sinänsä uskontoja vastaan en kanna 
kaunoja, mutta miksi teidän pitää yrittää jarruttaa yhteiskuntaa mielipiteillänne? 
Miksi olette niin hyviä ja perkeleen pyhiä ja silti haluttaa vähän terrorisoida?

En tiedä mikä Niikkoa vaivaa. Tai mikä vaivaa niitä aika montaa ihmistä jotka 
ovat kokeneet Niikon parhaaksi valinnaksi edustamaan heitä. Onko tämä tarttu-
vaa? Kreationismia opetussuunnitelma ei tarvitse, mutta jotain radikaalia tulisi 
tehdä, jottei Niikon ja hänen kannattajiensa kaltaiset enää lisäänny.

Juuri tästä syystä kannatan oligarkiaa. Ihmisellä on oikeus mielipiteeseen, mutta 
osa mielipiteistä on aina vain perseestä. Oligarkiassa esteeksi tulee käytäntö: 
miten päättää päättäjät? Kuitenkin joku ajaisi vain omaa etuaan. Kannatan sit-
tenkin diktatuuria. On vain yksi mielipide ja sillä mennään, ei tarvitse ajatella 
muita ihmisiä. Diktatuurin ongelmaksi muodostuu se, että kaikki haluavat olla 
diktaattoreita. Ehkä demokratia on juuri sitä, diktatuuria, jossa kaikki ovat dik-
taattoreita. Ei paljon muuta ajatella kuin omaa etua. ”KYLLÄ MINÄ TIEDÄN, 
NÄIN ON, JUU”.

Suomi hävisi. Sekä Euroviisut että jääkiekon. Ulkonakin on pirun kuuma. Ei 
hyvin pyyhi.

...anonyymin biokemistin mietteitä

 Alakerta
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Matkailijan Lääkelaukku
Vuonna 2011 kirjoitin myös matkus-
tusaiheesta, mutta pyynnöstä kertaan 
niitä, jotta tuleva kesä menisi pulk-
kaan. Tosin ei pulkkasäitä toivoisi, 
mutta Suomen ilmasto on arvaama-
ton.

Nyt sitten heti tiedoksi, että vuoden 
2014 kesää varten ehdit hyvin selvit-
tää tarpeelliset rokotteet Timbuktuun 
tai Kiinaan. Tälle kesälle on jo kiire, 
eikä kaikkia rokotteita ehdi enää ottaa 
 ainakaan täyden suojan saamiseksi.

Ennakoi siis vuotta 2014 etenkin jos 
olet menossa silloin kummallisille 
leveysasteille. Selvitä hyvissä ajoin, 
mitkä rokotteet ovat kohdemaassa 
tarpeellisia. Inttärnezzi on tässä oiva 
apu! Mene sivustolle rokote.fi ja sieltä 
Matkailijan rokoteopas. Huomaat, 
että esim. Djibutiin kannattaa harkita 
seuraavia rokotteita: Hepatiitti A ja B, 
kolera, kurkkumätä, jäykkäkouristus, 
lavantauti ja malarian estolääkitys. 
Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko-
rokotteen olet todennäköisesti saanut 
jo vauvelina. Voit myös tarvita suojaa 
vesikauhua, keltakuumetta tai Japa-
nin aivokalvontulehdusta vastaan. 
Djibutissa ne tosin eivät ole tarpeen.  

Jokaisella olisi hyvä olla hepatiitti-
rokotteet kunnossa: a-hepatiittirokote 
suojaa ruokamyrkytyksen aiheutta-
malta maksatulehdukselta. B-hepatiit-

tirokotteella vältyt ikäviltä yllätyksiltä, 
mikäli joudut vaikkapa onnettomuu-
teen ja verensiirtoon. Myös tatuoin-
tien ja lävistysten ottaminen hygieni-
altaan kyseenalaisissa hoitopaikoissa 
voi aiheuttaa b-hepatiitin. Kannattaa 
harkita a-b-rokoteyhdistelmää. Kol-
men rokotepiikin sarjalla saat suojan 
ainakin 20 vuodeksi. Pyydä lääkäriltä 
resepti heti, koska viimeinen piikki 
otetaan vasta 6-12 kk ensimmäisestä.

Jäykkäkouristusrokote on voimassa 
10 vuotta. Varmista että se ei kohdalla-
si ole vanhentunut. Jos matkustat Ah-
venanmaalle tai Manner-Eurooppaan, 
tarvitset rokotesarjan puutiaisaivo-
kuumetta vastaan. Siinäkin rokot-
tamiseen pitää varata ainakin puoli 
vuotta ja vielä tehosteet ottaa 3-5 vuo-
den kuluttua.

Malarialääkitys pitää aloittaa hyvissä 
ajoin ennen matkaa ja se jatkuu mat-
kan ajan ja vielä kotiintulon jälkeen-
kin. Selvitä minkälainen malaria mis-
säkin pyörii, koska resistenssitilanne 
vaihtelee eri maissa ja maanosissa.

Kun matkustat ulkomaille, voit ot-
taa reseptilääkkeistäsi mukaan alku-
peräiset reseptit, jos et vielä ole siir-
tynyt eReseptiaikaan. Ota mukaan 
lääkkeet alkuperäispakkauksissaan ja 
huolehdi, että pakkauksessa on tallella 
nimelläsi varustettu ohje-etiketti. Kol-
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miolääkkeistä saat apteekista Schen-
gentodistuksen. Schengentodistuk-
seen  tarvitaan myös passin numero, 
joten ota se mukaan apteekkiin. Schen-
genmaiden ulkopuolelle matkatessasi 
pyydä lääkäriltä englanninkielinen to-
distus käyttämistäsi kolmiolääkkeistä. 
Lääkäriltä saat myös todistuksen 
ruiskujen ja neulojen kuljettamista 
varten, jos vaikka on tarpeen ottaa in-
suliinia lennon aikana.

Osta kaikki lääkkeet mukaan Suomes-
ta. Silloin tiedät mitä saat. Älä osta 
lääkkeitä ulkomailta. Ne voivat olla 
väärennöksiä, joissa ei ole lainkaan vai-
kuttavaa ainetta tai joissa on sitä liikaa. 
Huonolla tuurilla ne ovatkin sement-
tiä tai rotanmyrkkyä. Matkavakuutus 
ei välttämättä korvaa niistä aiheutuvia 
ongelmia tai ambulanssikyytiä takai-
sin kotimaahan. Euroopassa on hyvä 
olla matkassa myös eurooppalainen 
sairausvakuutuskortti. Sen saat Kelalta 
tosi nopeasti ja se uusiutuu automaat-
tisesti tietyin väliajoin.

Luotettavan lääkelaukun rakennat 
valmiiksi kotimaassa, jotta matkalla 
ei tarvitse siitä huolehtia. Kotimaan 
matkailussakin kannattaa ottaa sur-
vival pack mukaan, jotta keskelle ei 
mitään välttyy hankkimasta Sepellä 
sidetarvikkeita. Suomessa on poikke-
uksellisen hyvä apteekkitiheys, mut-
ta ei apteekkeja sentään ihan joka 
kannon nokassa ole. Mieti siis mitä 
voisit tarvita tai käy meillä apteekissa 
kysymässä:

Tulehduskipulääke helpottaa pään-
säryn lisäksi kurkkukipua, kuumet-
ta ja vaeltajan nyrjähtäneen nilkan 
 kipua. Herkkämahaiselle paraseta-
moli on parempi vaihtoehto, kunhan 
muistat että se rasittaa maksaa eikä 
ole  suositeltava vaihtoehto alkoho-
lin kanssa. Muista kuumemittari! 
Nuhaan ja tukkoisuuteen kannattaa 
varata mukaan limakalvoja supistavaa 
nenäsumutetta. Sitä voi käyttää myös 
ennen lentoa, jotta korvat eivät menisi 
lukkoon. Allergiatabletti helpottaa 
nenän valumista ja ennen metsään 
menoa otettuna myös sääskenpiston 
jälkeisten paukamien ylenmääräistä 
paisumista. Sääskiöljykin auttaa, joten 
ota sitä mukaan. Suomen kesä on lyhyt 
ja täynnä ötököitä, joista moni pistää 
tai puree. Mieto hydrokortisonivoide 
auttaa sääskenpiston aiheuttamaan 
kutinaan mutta hätätapauksessa sitä 
voi laittaa auringonpolttamiinkin, 
kunhan iho on ehjä.

Käärme saattaa säikähtäessään purra. 
Käytä käärmeiden muodostamassa 
miinakentässä saappaita ja ota varulta 
kyytabletit mukaan. Kyytabletin teho 
ei ole kovin hyvä, mutta käy ensiavuksi 
ja auttaa myös ampiaisenpistoihin. Jos 
joudut kyyn hyökkäyksen kohteeksi 
aseta haavoittunut raaja lepoasentoon 
ja lähde lääkäriin. Jos olet allerginen 
ampiaisen pistolle, osaatkin jo ot-
taa mukaan piikkinä annosteltavan 
adrenaliini-annosruiskun.

Vatsanväänteet ovat tavallisia ul-
komaan reissulla. Muista käsien 
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	desinfiointi	 mennen,	 tullen	 ja	 pala-
tessa, koska pöpöt viihtyvät kuu-
mentamattoman ruoan ja saastuneen 
veden lisäksi myös käsissä. Pikku-
pullo desinfiointiainetta kannat-
taa pitää taskussa koko reissun ajan. 
 Ripulilääkettä saatat tarvita vaikka 
oletkin aloittanut maitohappobak-
teeritablettien käytön matkalauk-
kua pakatessasi. Ripulijuoma korvaa 
nestehukan sekä menetetyt suolat ja 
sokerit. Jos vatsa ei toimi lainkaan, 
niin ummetuslääkettä saa tippaval-
misteena pienessä, mutta riittoisassa 
pullossa. Jos vatsanväänteet johtuvat 
myrkytyksestä, niin hiilitableteista 
voi olla apua. Muista kuitenkin, että 
hii litabletit imevät tehon myös lääk-
keistä. Myrkysten välttämiseksi poimi 
vain tuntemiasi sieniä kärpässientä 
lukuunottamatta. 

Joskus sienitulehdus voi yllättää, 
varsinkin jos sinulla on vain yh-
det  sukat matkassa. Ota mukaan 
 pikkutuubi sienivoidetta. Stressi 
voi  laukaista in tiimialueen hiivatu-
lehduksen. Tytöille löytyy voiteiden 
ja puikkojen lisäksi apteekista il-
man reseptiä saatavaa flukonatsoli-
kapselival misetta. Yksi kapseli häätää 
hiivan. Stressi saattaa laukaista myös 
huuliherpeksen siihen taipuvaisella. 

Muista pakata voide matkaan!

Aurinkovoide on tarpeen ja valitse 
heti suosiolla kunnon kertoimet. UVA 
suojaa ihoa rypyiltä, UVB auringon 
polttavalta vaikutukselta. Apteekista 
saat laadukkaat, allergiatestatut tuot-
teet omalle ihotyypillesi soviteltuna. 
After sun -valmiste viilentää väriä 
saaneen hipiän mukavasti. Aurinko 
ja voimakas tuuli kuivattavat myös 
 silmiä, joten kosteuttavat silmätipat 
tuntuvat hyviltä aamuin illoin an-
nosteluina. Jos silmään menee roska, 
niin sen voi yrittää huuhdella pois sa-
maisella silmätipalla.

Ilman rakkolaastaria ei kannata 
kävellä metriäkään, varsinkin jos jalas-
sa on uudet kengät. Muista myös ottaa 
mukaan tavallista laastaria, muita side-
tarvikkeita ja  desinfektiopyyhkeitä. 

Hyvää matkaa ja aurinkoisia 
 kesäpäiviä!

Christel Monni-Raasakka
apteekkari, 

Kastellin apteekki
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Mikäli luette tätä, on teidät hyväksytty opiskelemaan biokemiaa Oulun yli-
opistossa, tuossa akateemisessa helvetissä missä vain vahvimmat selviytyvät. 
Jokainen päivä on loppumatonta tuskaa, ja hengissä pysyminen tässä Valhei-
den Verkossa vaatii lukemattomia uhrauksia, verta ja kyyneliä. Voin kuiten-
kin tarjota teille opastusta, jottei tienne olisi niin täynnä verisiä lasinsirpa-
leita ja pirstoutuneita odotuksia.

Paju-tunnukset
Oikein: Varmista, että hankit paju-
tunnuksesi heti yliopistossa aloit-
taessasi. Tämä viidennen asteen 
 tietokoneen kryptaama koodi toimii 
avaimenasi valtion instituutin (ylio-
piston) salaisiin tietokantoihin ja hen-
kilökohtaiseen sähköpostiisi. Muista 
myös tarkistaa kyseinen sähköposti 
tasaisin väliajoin saadaksesi ajoissa tie-
don viimeisimmistä bileistä ja Illumi-
natin salamurha-kontrahdeista.
Väärin: Jätät paju-tunnuksesi lunas-
tamatta ja yliopiston alaisissa kata-
kombeissa vaeltavat tietohallinnon 
peikot vievät sinut mukanaan kalutak-
seen luusi puhtaiksi radioaktiivista 
jätettä sisältävän isotooppikaivon 
äärellä. Samaan aikaan sähköpostisi 
täyttyy puolessa päivässä ja jakaa it-
sensä nollalla, aiheuttaen neljännen 
maailmansodan.

Ruokailu
Oikein: Vanhempien opiskeli-
joiden konsultointi ja/tai ruoka-

lan	 	opaskylttien	 hieroglyfien	 tarkka	
tulkinta akateemisen maailman ritu-
aaliaterioita koskien johtaa mielesi 
avartumiseen ja KeLa:n sosialistiateri-
an nauttimiseen huokeaan 2,60 euron 
hintaan.
Väärin: Uhkarohkea maalaisjärjen 
käyttäminen johtaa ruokalajien yhdis-
telmään, jota kassatäti katsoo huuliaan 
lipoen. Sekasikiö lautasellasi maksaa 
sinulle yli 5 euroa, oliko se vitun pork-
kanapihvi nyt sen arvoinen? Trauma-
tisoituneena et enää koskaan uskalla 
ottaa kokonaista annosta vaan tyydyt 
syömään pelkkää riisiä ja ruskeaa kas-
tiketta, sillä pelkäät jauhelihapihvin 
lisäämisen lautasellesi vievän sinut va-
rarikkoon.

Juhlista kotiin selviytyminen
Oikein: Kellon ollessa puoli kolme 
ja epäilyttävän N:nnen vuoden opis-
kelijan ehdottaessa jatkoille lähtöä, 
olet valmis tarjoamaan veriuhria il-
lan jatkumiseksi. Kun alkoholi lopulta 
vie elimistöstäsi voiton, olet valmiiksi 

The ultimate

fuksi

survival
guide
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tehnyt itsellesi selväksi vaihtoehdot: 
milloin viimeinen bussi lähtee ja mitä 
tietä sinun tulee pyöräillä päästäksesi 
säälittävään luolaan, jota kutsut asun-
noksesi.
Väärin: Kasikymppisen nauttiminen 
on johtanut lattian halailuun ennen 
iltayhdeksää ja päätätkin lähteä Hadi-
aan kebabille. Pyörälläsi pamautat 
päin rekkaa Tuiran silloilla ja kaikki 
muistavat sinut... tai no ollaanpa nyt 
rehellisiä. Ei sinua kukaan muista.

Haalarit
Oikein: Kuten histonit ennen sinua ja 
histonit sinun jälkeesi, päätät verhou-
tua klaanisi viininpunaiseen kaapuun. 
Näin erotut kissanristiäisissä ja vuo-
henuhrauksissa teekkareista, human-
isteista ja muista LuTKista eduksesi. 
Kuten asiaan kuuluu, tulee haalareista-
si löytyä vähintään viittätoista erilaista 
ruumiillista eritettä ja neljääkym-
mentäkahdeksaa	virvoitusjuomaa	wa-
pun tullen.
Väärin: Ajattelet parinkympin olevan 
liian suuri hinta opiskelijakulttuurin 
ikonisesta vaatekappaleesta ja könyät 
kuran	 läpi	 mieluummin	 slim	 fit	 –
farkuissasi, converseissasi ja kossupul-
lonpohjalaseissasi… saatanan hipsteri.

Kiltahuone
Oikein: Luentohelvetin välissä sinulle 
siunaantuvina vapaa-ajan hetkinä 
päätät vetäytyä kiltahuoneen syöve-
reihin. Täällä voit nauttia kolmen 
oktaanin kahvista, tutustua killan ok-
settaviin ihmisraunioihin ja hetkeksi 

unohtaa kaikki murheesi.
Väärin: Päivän luentojen päättyessä 
toteat, että tuijottaisit mieluummin 
koko loppuillan asuntosi seinää kuin 
piipahtaisit kiltiksen kautta tarkista-
massa, mikä on meininki. Kuitenkin 
harvoin kiltikselle eksyessäsi jätät 
kahvikuppisi tiskaamatta pöydälle ja 
kahvinkeittimen tilaan, joka muistut-
taa raivoripulista kärsivän aasialaisen 
kääpiön vessanpönttöä. Tämän kun-
niaksi killan vanhemmat vetävät si-
nut kasseista jojoon (ei hätää tytöt, 
kyllä teillekin jotain keksitään) kilta-
huoneen kattoon muistutukseksi kai-
kille muille, että yhteiset tilat ansaitse-
vat hieman kunnioitusta.

Aamuluennot
Oikein: Aikainen fuksi vitutuksen 
nappaa ja mikäs sen mielenkiintoisem-
paa kuin kuunnella molekyyliorbitaa-
liteoriaa kahdeksalta aamulla kah-
den tunnin yöunien jälkeen. Älykäs 
fuksi (harvinainen eläin) valmis-
tautuu  aamuluentoihin varaamalla 
termospulloon kahvia tai vähintään 
 piipahtamalla kiltahuoneen/kahvion 
kautta. Liika täsmällisyys ei myöskään 
ole koskaan ketään auttanut (fakta) ja 
älykäs fuksi (ei niitä oikeasti edes ole) 
ymmärtää, että luentopakon puut-
tuessa ei silloin tällöin missattu luento 
kandin papereita beelzebubille syötä.
Väärin: ”Vähänkö perseestä kahek-
san aamu eikä mua ees kinosta tää 
vittu mitä paskaa ei ikinä ennen oo 
pitäny mulla herätä aikasin itQ parQ 
vonQ!!!11oneon”

VH
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Mitä? Miksi? Milloin? Ei, älä välitä 
vaan jatka lukemista. Tämä on yksi-
puolinen keskustelu, joka tunnetaan 
myös kirjoittajan ja lukijan välisenä 
kanssakäymisenä. Minä kirjoitan, sinä 
luet. Kirjoitukseni eivät välttämättä 
ole tärkeitä, mutta toivottavasti sitäkin 
 viihdyttävämpiä. Jos asia ei kuiten-
kaan tule olemaan näin päin, niin 
harmin paikka. Rahojasi et kuitenkaan 
saa takaisin vaikka kuinka pyydät ja 
	anelet.	That's	the	deal,	so	deal	with	it.

Mistä puhuisimmekaan tällä kertaa, 
siis minä puhuisin ja sinä kuuntelet, 
edelleen. Maailma käy läpi edelleen 
valtavan määrä eri asioita, vaikeita 
asioita, turhia asioita, vaikeita asioita. 
Asioita, jotka eivät välttämättä ole 
meille monille kauhean relevantteja 
juuri nyt. Mutta, uskokaa tai älkää, 
 vaikka jotkut asiat eivät meitä hir-
veämmin kiinnostaisikaan, ne eivät 
mene pois, sillä tosiasiat eivät ole 
riippuvaisia sinun tai minun mieli-
piteistämme.

Mitä nämä toisinaan epämiellyt-
tävät ja usein vakavat asiat ovat? 
Työelämärelevanssi, työsuhde-ehdot, 
keskitetty strategia ja kehtaanko jopa 
sanoa ammatillinen järjestäytyminen. 

*kauhistus* Tiedän, minäkin punas-
tuin juuri nyt. Joskus näistäkin on vain 
puhuttava ja parempi nyt kuin... joku 
toinen aika tulevaisuudessa tai men-
neisyydessä.

Et ehkä ole vielä ehtinyt tai osannut 
ajatella näitä asioita tai sitä mitä ne 
tarkoittavat, mutta näihin sanoihin 
liittyy paljon asioita, jotka vaikut-
tavat kaikkien meidän elämiimme 
 erittäin konkreettisesti. Jos saat joskus 
elämässäsi työpaikan, tarkoittaa se, 
että sinusta tulee työntekijä. Jos joskus 
elämässäsi perustat yrityksen, tarkoit-
taa se, että sinusta tulee yrittäjä. Yrit-
täjät luovat yrityksiä, jotka luovat 
työpaikkoja työtekijöille. Jotkut työ-
paikat ovat parempia kuin toiset, mut-
ta hyvä työpaikka työntekijälle ei aina 
ole yhtälailla hyvä kyseisen työpai-
kan omistavalle yrittäjälle. Katsokaas 
työnantaja tahtoo saada mahdolli-
simman suuren voiton työntekijän 
työstä mahdollisimman pienellä pa-
nostuksella, kun taas työntekijä tahtoo 
saada mahdollisimman suuret edut 
tekemästään työstä. Nämä kaksi teki-
jää eivät ole toisiaan poissulkevia 
asioita, vaan ne kilpailevat toistensa 
kanssa.

Neljä sormea, eikä 
yksikään siellä missä pitäisi
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Oletko vielä kartalla missä mennään? 
Aivan sama, sillä tässä vaiheessa tämä 
voi muuttua vähän hankalaksi. Kat-
sokaas meillä on käsissämme sys-
teemi, jossa on lukuisia työantajia ja 
moninkertainen määrä työtekijöitä. 
Jos työ ei ole tarpeeksi palkitsevaa, 
käy usein niin, että työntekijä jättää 
työpaikkansa ja etsii itselleen parem-
man työn, josta saa enemmän palk-
kaa ja puoli-ilmaisen hammashoidon. 
Vaan entäpäs jos kaikki kyseisen alan 
työpaikat ovatkin eduiltaan saman-
laisia? Entä jos työantajat ovatkin so-
pineet keskenään, että työntekijöille 
ei tarvitse maksaa enempää missään 
yrityksessä	 tai	 firmassa.	 Ei	 kannata	
vaihtaa paskaa duunia toiseen yhtä 
paskaan jobiin. Proletariaatin on tyy-
dyttävä siihen mitä työnantaja suostuu 
maksamaan ja oltava kiitollinen siitä 
vähästä, mitä hän saa osakseen.

Masennuitko? Minä ainakin masen-
nuin vähäsen. Tästä huolimatta 
työtekijätkin ovat älynneet, että myös 
he voivat sopia keskenään ehdois-

ta, joita ilman he eivät mene töihin. 
Näin on siis syntynyt tilanne, että 
sekä työntekijät ja sen antajat ovat 
 liittoutuneet omiensa kanssa ja käyvät 
kädenvääntöä työn tekemisen ja siitä 
saatavien etuuksien yksityiskohdista. 
Olitpa sitten yrittäjä tai ”duunari”, jos 
et liittoudu liittoon, niin... no, en itse 
asiaasi tiedä mitä seuraukset voisivat 
olla. Riippuu pitkälti sinusta itsestäsi. 
Turha sinua on yrittää pelotella. Näytät 
sen verran ronskilta mimmiltä/jät-
kältä, ettei sinuun muutama suttuinen 
uhkakuva tepsi. Jos kaikki menee hy-
vin, niin liitosta ei ole mitään hyötyä. 
Jos kuitenkin käy niin ikävästi, että yli-
työt jäävät saamatta, työterveys tökkii 
ja/tai lounastauot jäävät liian lyhyiksi, 
niin	ehkä	olisi	 ihan	fiksu	idea	miettiä	
sen ammattiliiton hyviä puolia.

Siinä se! Virta pois, pää kiinni ja kas vot 
tyynyyn. Tämä teksti loppuu tähän.

Heikki Hartikka, 
paikallinen kylähullu ja 
vanha opiskelija-aktiivi
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Tetrahydrokannabinoli eli THC on veteen 
niukkaliukoinen aromaattinen terpenoidi, 
joka niin ikään liukenee helposti alko-
holeihin, lipideihin sekä orgaanisiin liuot-
timiin. Sen molekyylikaava on C21H30O2 
ja molekyylipaino on 314,4617 g mol-1. 
THC esiintyy viileänä kiinteässä, hieman 
kellertävän vaaleassa olomuodossa, joka 
muuttuu vahamaiseksi lämmitettäessä. 
THC:n kiehumispiste on 157 °C. THC 
sisältää yhden (1) vetysidosdonorin sekä 
kaksi (2) vetysidosakseptoria. Yksittäisen 
aromaattisen renkaan lisäksi THC sisältää 
viisi (5) hiiliyksikköä käsittävän alifaatti-
sen ketjun sekä kaksi (2) toisiinsa liit-
tynyttä alifaattista rengasrakennetta, joista 
toinen sisältää hapen heteroatomina.1,2

THC tunnetaan parhaiten Cannabis –
suvun kasvien sekundaarimetaboliit-
tina, joiden tarkkaa funktiota ei  tunneta, 
 vaikka oletuksia onkin tehty. THC:lla on 
psykoaktiivisia vaikutuksia ihmiseli-
mistössä. Etenkin Cannabis sativa, suvun 
tunnetuin jäsen, sisältää paljon THC:a, 
jota on määrällisesti eniten kasvin emi-
kukinnon verholehtien trikomeissa. 
THC itsessään ei pääasiassa esiinny tässä 
muodossa kasveissa, vaan ennemmin tet-
rahydrokannabinolihappona, joka dekar-
boksyloituu spontaanisti THC:ksi ajan 
myötä sekä lämmitettäessä ja kasvin kui-
vaessa. THC:n biosynteesi alkaa mevalo-

naattireaktiotien keskeisestä välivaihees-
ta, geranyylipyrofostaatista, joka reagoi 
entsyymikatalyysissa 5-pentyyli-1,3-bent-
seenidiolin kanssa muodostaen kanna-
bigerolihappoa, jonka jälkeen tetrahy-
drokannabinolihapposyntaasi muodostaa 
tetrahydrokannabinolihappoa.3,4,5,6,7 

THC sitoutuu monien metabolisten 
tuotteidensa ja useiden muiden yhdis-
teiden ohella tyypin 1 (CB1) ja 2 (CB2) 
kannabinoidireseptoreihin. Molemmat 
reseptorit ovat G-proteiinikytkentäisiä 
reseptoreita, joilla on seitsemän proteiin-
iperheelle tyypillistä transmembraani-
heliksiä. THC:n sitoutuessa, molemmat 
reseptorit pääasiassa inhiboivat adenylaat-
tisyklaasin toimintaa ja siten vähentävät 
endogee nisen 3’,5’-syklisen adenosiini-
monofosfaatin (cAMP) määrää. Resepto-
rien on tämän lisäksi havaittu aktivoivan 
myös lukuisia solusignalointireittejä. 
CB1- reseptori  ekspressoituu pääasiassa 
keskushermostossa – erityisesti aivoissa. 
THC:n ja joidenkin sen metaboliittien 
psykoaktiiviset vaikutukset tulevatkin 
CB1-reseptorivälitteisesti. CB1-reseptori 
muodostaa homodimeerejä in vivo, mut-
ta myös heterodimeerejä mm. A2A-ade-
nosiinireseptorin sekä D2-dopamiinirese-
ptorin kanssa on havaittu. CB2-reseptori 
ekspressoituu pääasiassa T-soluissa, B-so-
luissa, makrofaageissa ja hematopoieetti-

Tetrahydrokannabinoli
Hampun psykoaktiivinen yhdiste
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sissa kantasoluissa mutta myös ääreisher-
mostossa ja aivojen mikrogliasoluissa. CB1 
ja CB2 lisäksi useita muita potentiaalisia 
THC-sensitiivisiä reseptoreita on ehdo-
tettu.8,9,10,11

THC:sta tunnetaan yli 100 erilaisia me-
tabolista tuotetta ja ihmisissä metabolia 
on pääasiassa hepaattinen. THC:n me-
taboliaa on tutkittu hepaattisten mik-
rosomien avulla ja yleisimmät metaboliitit 
ovat 8-hydroksi-THC sekä 11-hydroksi-
THC ja THC:n on suurimmaksi osin to-
dettu metaboloituvan sytokromi P450 en-
tsyymeihin kuuluvien CYP2A9, CYP2A19 

ja CYP3A4 toimesta. CYP3A4 yksinään 
vastaa ainakin viiden eri metabolisen 
tuotteen muodostuksesta, joista kolme on 
8- ja 11-hydroksyloituja THC-johdannai-
sia ja yksi 9α,10α-epoksidi, jolla on edel-
leen psykoaktiivisia vaikutuksia. CYP3A4 
kykenee hydroksyloimaan myös kannabi-
nolia, jota on myös yleisesti paljon Canna-
bis –suvun kasveissa. Kannabinolilla ei ole 
merkittäviä psykoaktiivisia vaikutuksia, 
vaikka yhdiste onkin rakenteelli sesti hyvin 
samankaltainen THC:n kanssa. THC:n 
metaboliset tuotteet poistuvat elimistöstä 
pääasiassa ulosteen ja virtsan mukana.7,12,13

Kuva 1. Tetrahydrokannabinolin rakennekaava.
1 PubChem
2 Garrett, ER & Hunt CA (1974) Physicochemical properties, solubility, and protein binding of Δ9 -tetrahydrocannabinol. J. Pharm. Sci. 63 (7): 
1056–64
3 Fellermeier, M; Zenk, MH (1998) Prenylation of olivetolate by a hemp transferase yields cannabigerolic acid, the precursor of tetrahydro-
cannabinol. FEBS Letters 427 (2): 283–5.
4 Marks	MD,	Tian	L,	Wenger	JP,	Omburo	SN,	Soto-Fuentes	W,	He	J,	Gang	DR,	Weiblen	GD	&	Dixon	RA	(2009)	Identification	of	candidate	genes	
affecting Δ9-tetrahydrocannabinol biosynthesis in Cannabis sativa. Journal of Experimental Botany 60 (13): 3715–26
5 Baker PB, Taylor BJ, Gough TA. (1981) The tetrahydrocannabinol and tetrahydrocannabinolic acid content of cannabis products. J Pharm 
Pharmacol. 33 (6): 369–72
6 Dussy	FE,	Hamberg	C,	Luginbühl	M,	Schwerzmann	T,	Briellmann	TA.	(2005)	Isolation	of	Delta9-THCA-A	from	hemp	and	analytical	aspects	
concerning the determination of Delta9-THC in cannabis products. Forensic Science International 149 (1): 3–10
7 Karniol	IG,	Shirakawa	I,	Takahashi	RN,	Knobel	E,	Musty	RE	(1975)	Effects	of	delta9-tetrahydrocannabinol	and	cannabinol	in	man.	
 Pharmacology 13 (6): 502–12.
8 Elphick MR & Egertova M (2001) The neurobiology and evolution of cannabinoid signalling. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences 356 (1407): 381–408.
9	Pertwee	RG	(2006)	The	pharmacology	of	cannabinoid	receptors	and	their	ligands:	An	overview.	International	Journal	of	Obesity	30:	S13–S18.
10 Pacher P & Mechoulam R (2011) Is lipid signaling through cannabinoid 2 receptors part of a protective system?. Prog Lipid Res. 50 (2): 
193–211
11 Begg M, Pacher P, Bátkai S, Osei-Hyiaman D, Offertáler L, Mo FM, Liu J & Kunos G (2005) Evidence for novel cannabinoid receptors. 
 Pharmacol. Ther. 106 (2): 133–45.
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Nyt puhuu kokenut maailmanlopun ennustaja:

”KILTAHUONEELLA 
  TAPPAJABAKTEERIEN 
 VALLANKUMOUS!”

Salaisuuksien verhoa raotetaan – maailmanloppu tulossa?!
Eräs Supernatantin toimittajista päätti ot-
taa selvää Histonin kiltahuoneen bakteeri-
kantojen todellisesta, tarkoin salatusta 
luonteesta. Koska aihe on hyvin tulenarka 
ja jatkuvan peittelyn kohteena, sekä toi-
mittajan että reportaasissa esiintyvän 
maailmanlopun ennustajan identiteet-
ti joudutaan turvallisuuden nimissä 
pitämään salassa. Artikkelin julkaisemi-
sesta syntyvä riski oli kuitenkin otettava, 
sillä Supernatantin lukijoilla on oikeus 
tietää totuus – totuus todennäköisestä 
maailmanlopusta.

”Pitkään on ollut tiedossa, että maail-
manloppu tulee bakteerien maailman-
valloituksen kautta”, kokenut maailman-
lopun ennustaja Seppo (nimi muutettu) 
toteaa hiljaa. Istumme keskellä ongelman 
mustinta ydintä, kiltahuoneella. Edessäni 
on kahvikuppi, mutta en enää uskalla juo-
da siitä. ”On nimittäin yleisesti tiedossa, 
että ne pystyvät kehittymään antibioot-
tiresistensseiksi ja muodostamaan super-
bakteerikantoja. Näitä bakteereja vastaan 
ei ole tunnettuja hoitokeinoja, sillä ne ovat 
immuuneja kaikelle. On ollut vain ajan 
kysymys, milloin superbakteerit alkavat 
kehittyä suuremmiksi armeijoiksi ja val-
taavat koko maailman.”

Aiheesta ollaan syystäkin huolissaan ja 
sitä peitellään paniikin välttämiseksi, 
sillä hankkimani tutkimustulokset osoit-
tavat selvästi, että se on jo alkanut. Kuten 
kohta nähdään, kiltahuone on jo mene-
tetty ja tuho on leviämässä sieltä kaikkialle 
muuallekin.

Nämä bakteerit löytyivät 
kiltahuoneelta – katso kuvat!
Ennen varsinaisia skandaalikuvia on syytä 
tarkastella niiden vertailukohdiksi otettuja 
näytteitä, jotka on kerätty eri paikoista 
ihmiskehoa. Ensimmäinen näistä näyt-
teistä on otettu haavasta, toinen navasta 
ja kolmas parrasta. Vaikka ihmisessä on 
 luonnostaan miljardeja bakteereja, kuvissa 
niistä näkyy vain muutamia. Kuvat osoit-
tavat tyypillisiä ja normaaleita tuloksia, 
joita yleensäkin saadaan vastaavista näyt-
teistä. Kannattaa siis pitää myöhempiä 
kuvia katsellessa mielessä, että nämä muu-
tamat läiskät kuvissa tarkoittavat koko 
ihmiseen suhteutettuna miljardeja ja taas 
miljardeja bakteereja, joiden yhteispaino 
ihmisessä on yli kilogramman verran.
 
Aloitan tutkimukset kiltahuoneella. Ta-
varoista puhtaimmasta päästä voisi olet-
taa olevan kahvinkeittimen, joten aloitan 
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tutkimukset sieltä. Senhän täytyy olla melko puhdas, 
koska sillä keitetään kahvia. Kahvi ei saa eikä voi olla 
kovin saastunutta,  koska se kulkeutuu ruuansulatuse-
limistöön, jonne ei varmastikaan haluta inhottavia ja 
likaisia bakteereja, eihän? Kahvinkeittimessä ei siis voi 
olla valtavia määriä bakteereja, eihän?

Karu totuus kuitenkin paljastuu, kun verrataan kes-
kenään vessanpöntöstä otettua näytettä ja kahvinkeit-
timen näytettä. Niin uskomattomalta kuin se kuu-
lostaakin, kahvinkeitin on suunnilleen yhtä saastai nen 
kuin vessanpönttö, jopa aavistuksen verran likai-
sempikin. ”Tämä ei voi johtua mistään muusta kuin 
superbaktee reista, koska tällaisia lukumääriä ei muuten 
pääsisi syntymään”, Seppo kommentoi asiantuntevan 
näköisenä.  ”Kannattaa siis jatkossa juoda ennemmin 
vaikka suoraan vessanpöntöstä, jos haluaa välttää vaa-
rallisten bakteerien nielemisen.” Mutta varmastikaan 
tämän vaarallisempia bakteeripesäkkeitä ei enää voi 
löytyä, vai mitä?

Mutta tämä on vasta alkua. Alan tutkia seuraavasta 
paikasta. Puheenjohtajan nuija, tuo tietynlainen vallan 
symboli, on niin ikään läpeensä saastunut pieneliöistä. 
Mikä pahinta, tähän verrattuna kahvinkeitin vaikutti 
vielä melko puhtaalta. Jos ensimmäisissä näytteissä 
puhuttiin kilosta bakteereja, nyt aletaan puhua jo kym-
menistä kiloista. Yhdelle nuijalle se tekee jo niin paljon 
painoa, ettei asiaa voi enää mitenkään peitellä. Mutta 
joko nyt pahin on ohi?

Kuva: Nämä kaikki kontrollinäytteet edustavat ihimsessä luonnollisesti eläviä kantoja ja niiden 
määrä pysyy luonnollisesti kontrolloituna.

Kuva: Hätkähdyttävä vertailu 
kahvinkeittimen ja vessanpöntön 
saastuneisuudesta!
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Ei. Yhä pahemmalta näyttää, kun pääsen ottamaan näytteitä 
viltistä. Toivo alkaa loppua, kun siihen on kaikenlaisten erit-
teiden myötä kasvanut erittäin tiivis kerros bakteereja, edel-
leen kaikkea edellistä pahempana. Nyt ollaan jo äärirajoilla, 
eikö vain?

Mutta kaikki edellinen on ollut vain valmistelua todelliselle 
kiltahuoneen Mordorille, sohvalle.  Sen päällepäin niin siis-
tin keltainen kangas verhoaa sisäänsä suorastaan äärettömän 
määrän mikrobeja. Niitä on todella paljon. Niitä on niin pal-
jon, että mikroskoopissa näkyy paikoitellen pelkkää mustaa 
massaa, jonka läpi ei siivilöidy valonpilkahdustakaan. Tämä 
se on. Tämä on maailmanlopun alkua. Onko mitään enää 
tehtävissä? ”Antibioottien lakatessa toimimasta kannattaa 
turvautua kaikenlaisiin vaihtoehtohoitoihin”, Seppo vastaa 
nyökytellen päätään. ”Tällä hetkellä ne ovat paras vaihto-
ehto.”

Tuho näyttää nyt varmalta. Toivon ollessa jo lähes men-
nyttä, kiltahuoneelta löytyy kuitenkin lopultakin yksi täysin 
puhdas esine: Supernatantti-lehti. Siitä otettu näyte on täy-
sin steriili kaikista pieneliöistä ja muutenkin kauttaaltaan 
puhtoisen valkean värinen. ”Vallalla olevan teorian mukaan 
tämä johtuu lehden poikkeuksellisen korkeasta laadusta”, 
saan vastaukseksi ihmettelyyni. ”Ehkä sitä pystyttäisiin käyt-
tämään antibioottina.” Ehkä toivoa vielä on.

Kuva: Kiltahuoneen synkeimmät salaisuudet paljastuvat! “Onko 
mitään enää tehtävissä?” voihkaisee asiantuntija. Toimivatko nämä 
shokkilöydöt kenties todisteena tulevasta superbakteerien vallanku-
mouksesta ja ovatko kiltiksen bakteerikertymät vain lopun alkua? Saas-
tuttajabakteerit näyttävät kuitenkin tunnistavan laadun, sillä Superna-
tantti-lehti on yksi ainoa kiltahuoneen apokalyptisen mikromaailman 
hyökkäyksen selviytyjistä.
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Fuksi! koskaan ei ole liian aikaista aloittaa
haalarimerkkien himohamstrausta! 

Nappaa omasi jo nyt histonin valikoimasta,  

Gotta catch ‘em all!
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