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Alkukesästä 2011 vastavalmistunut yli-
oppilas Puutio avasi riemusta tärisevin 
käsin hyväksymiskirjettä Oulun yliopis-
tosta. Ihasteltuaan kirjettä hetken hän 
löysi yllätyksekseen kirjekuoresta jotakin 
muutakin: Histoni ry:n ikioma kiltalehti 
Supernatantti toi ensimmäisen lämpimän 
tuulahduksen jännittävää opiskelijaelämää 
oululaiseen keittiöön. Lehden  lukeminen 
oli rakkautta ensisilmäyksellä. Silloin 
 ylioppilas Puutio heristi vimmoissaan 
nyrkkiään kohti  alamoivaa taivasta ja lupasi 
 tekevänsä  kaikkensa tunkeakseen itsensä 
 vaikka  puoliväkisin kyseisen pamfletin toi-
mitukseen – ja ehkä jopa, jonakin kauniina 
päivänä, sen päätoimittajaksi. 

Taas on valta vaihtunut, ja tällä kertaa me-
diavastaavan saappaat saivat uudet kar-
vakoivet täytteekseen. Kakkosvuoden 
tukahduttavan työtaakan alla päädyin ot-
tamaan harmaita päiviä ilahduttamaan (tai 
 työtaakkaani kaksinkertaistamaan) Super-
natantin toimittamisen vaativan tehtävän. 
Edessä on eittämättä helteinen homma: 
Supernatantti on jo vuosia ollut korkealaa-
tuinen ja edellisten päätoimittajien harp-
pausten seuraaminen onkin helpommin 
sanottu, kuin tehty. Edessä on muutosten 
ajat ja viime aikoina kaavaillun lääkiksen ja 
biokemian rakkauden lapsen laskettu aika 
lähestyy. Aika on siis myös korostaa Su-
pernatantin roolia informaatiokanavana ja 
linkkinä laitoksen ja Histonin välillä. Taval-
lisen herskaisten huumorijuttujen ja asial-
lisempien arvosteluartikkeleiden ja haastat-
teluiden lisäksi (niitä toki unohtamatta) 

pyrinkin siis pitämään huolta siitä, että 
tulevista muutoksista tiedotettaisiin myös 
kiltalehtemme kautta. Sisällytettynä jo vuo-
den ensimmäiseen numeroon onkin pieni 
kurkistus merger-työryhmän hämyisiin, 
sikarinsavuisessa huoneessa laadittuihin 
suunnitelmiin. 

Ensimmäisen lehden kokoaminen on ol-
lut ensikertalaisen haparoivassa otteessa 
haastava tehtävä, mutta kukapa ei haasteista 
pitäisi. Onneksi tukenani tulee läpi vuoden 
olemaan toimituksellinen ässiä hihassa, 
mikä takaa kiltalehdellemme vakaan tule-
vaisuuden. Mediavastaavana tehtäväni on 
tietenkin muuttaa vakaat linjat entistäkin 
eksponentiaalisemmaksi kasvukäyräksi. 

Mukavaa kevään alkua 
ja viihtyisiä lukuhetkiä! 

Johanna Puutio, 
Mediavastaava
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Toivottavasti olette ehtineet lepuuttaa aivo-
solujanne joululoman aikana, sillä se on 
menoa taas! Kliseisesti sanottuna; uusi vuo-
si, uudet kujeet, uusi hallitus ja uudet toimi-
henkilöt! Tänä vuonna mukaan on tullut 
paljon aloittelevia aktiiveja ja vanhemmas-
ta päästä on jääty pois. Jos et heitä vielä 
tiedä (hyi hyi, seuraisitte tiedotusta!), niin 
selailepa tätä kiltalehteämme eteenpäin. 
Tekemisen halu on silti säilynyt ja niinpä 
kaikenlaista toimintaa onkin jo pistetty liik-
keelle. Tapahtumista puheen ollen…

… Jos kävit toimintasuunnitelmaillassa, niin 
varmaan jo avasitkin sanaisen arkkusi siitä, 
mitä Histonin toimintaan pitäisi tänä vuon-
na kuulua. Mutta maailmankaikkeuden 
parhaita ideoita otetaan vastaan myös pit-
kin vuotta mihin kellonaikaan tahansa, jos 
sellainen vaikka sattuu syntymään kello 3 
aamuyöstä. Kiltalaisten toiveet pyritään ot-
tamaan mahdollisimman hyvin huomioon, 
mutta ihan kaikkea, kuten kuulentoja tai 
USA:n presidentin yksityisvisiittiä, ei voida 
järjestää. 

Vuosi 2013 tuo mukanaan myös muutok-
sia. Joulun alla päätökseen saatu yliopiston 
rakenneuudistus sisältää mm. hyväksynnän 
biokemian ja lääketieteellisen biokemian 
laitosten yhdistymiselle. Myös molemmat 
laitokset ovat näyttäneet hankkeelle vihreää 
valoa. Tämä tarkoittaa isoja muutoksia 
tulevaisuudessa niin tutkimukseen, opetuk-
seen kuin laitoksen fyysiseen sijaintiinkin 
(Linnanmaalta Kontinkankaalle). Toisaalta 
nykyisissä biokemian laitoksen tiloissa ta-

pahtuu tälläkin hetkellä muutoksia, kun osa 
biologian laitoksesta siirtyy laitoksemme ti-
loihin heidän omien tilojensa mennessä re-
monttiin. Viime kysymällä myös biologien 
killan, Syntaksiksen, kiltatilojen kohtalo 
oli epäselvä samaisesta syystä. Aktiivisella 
osallistumisella pidetään huoli, ettei jäädä 
järkälemäisten muutosten jalkoihin ja 
 aktiivisuuttahan tästä hallituksesta löytyy!

Terveisin
Krista ”Valikoiva muisti” Juurikka
Puheenjohtaja, Histoni ry.

PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan plasta
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  iimeisimmätkin teistä ovat var-
maan pikkuhiljaa alkaneet heräilemään 
siihen tosiasiaan, että yliopistomme ra-
kenteellisen uudistuksen rautanyrkki on 
iskenyt meitä suoraan leukaan. Laitok-
semme irtautuu luonnontieteellisestä 
tiedekunnasta ja yhdistyy täysin uudek-
si yksiköksi lääketieteellisen biokemian 
ja molekyylibiologian laitosten kanssa 
ja uudeksi pääkallopaikaksi ollaan 
valittu Kontinkankaan lääkiskampus. 
Se, mitä tästä sirkuksesta tulee sitten 
käytännössä, on vielä täysin suunnit-
telupöydällä. Allekirjoittanut on muuten 
nimitetty opiskelijajäseneksi istumaan 
tämän pöydän ääressä, jonka vuoksi 
 juuri minä kirjoitan tätä juttua *huokaus*.

    Jos joku erehtyy kysymään miksi tämä 
muutos on tehty, niin meidän on katsot-
tava kauas, kaaaaauas menneisyyteen 
vuoteen 2009. Tällöin valtakunnassa 
viisaat miehet ja naiset keksivät käy-
dä muuttamaan yliopistojen oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jonka seurauksena 
tehtiin byrokraattinen hilavitkutin ja plot 
device nimeltä yliopistolaki. Minäkään 
en voi väittää ymmärtäväni täysin tuon 

lain tuomaa muutosta, mutta siitä asti 
ovat yliopistot alkaneet huolehtia raho-
jen riittämisestä aivan uudella tavalla. 
Homman nimihän on tämä, että Oulun 
yliopistolla on useamman miljoonan 
euron aukko budjetissaan. Jostain on 
pakko säästää ja Kajaanin opettajak-
sikkö oli ensimmäisenä jonossa juus-
tohöylän epäpyhälle alttarille. Toinen 
näkyvä naula lauteessa on puolestaan 
ollut lukukausimaksukokeilukatastrofi, 
joka on moneen kertaan todettu täysin 
epäonnistuneeksi neronleimaukseksi, 
mutta jota kuitenkin jostain syystä ol-
laan jatkamassa.

   Uusin villitys, jonka yliopiston halli-
tus on saanut tyhjinä kaikuviin pääkop-
piinsa, on yliopiston rakennemuu-
tos. Tämän takana on suurimmaksi 
osaksi Suomen  Yliopistokiinteistöjen 
äkkinäinen vuokrien korotus kaikis-
ta yliopistomme tiloista lisämassin 
toivossa. Kukaan ei tunnu tietävän 
mikä on syynä vuokrien nousulle, muu-
ta kuin ”ne tahtoo lisää rahaa” -selitys. 
 Anivei, koska kiinteistökulut ovat suurin 
 menoerä henkilöstökulujen kanssa, on 

Merger 
          - Mikä se on?

VV
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valittava kummasta luovutaan: tiloista 
vai henkilökunnasta. Tilojen kanssa ei 
tarvitse käydä YT-neuvotteluja, joten 
henkilökunta saa luvan tulla toimeen 
pienemmissä toimistoissa. Tämä on 
melkein epäilemättä se pienempi paha, 
sillä yliopistomme tilojen käyttöaste on 
verrattain pieni. Tästä syntyi siis idea 
yhdistää laitoksia ja yksiköitä.
Katsokaas, jos meillä on kaksi eri 
järjestelmää, jotka tekevät samoja 
asioita, mutta jostain syystä erikseen, 
niin on ihan turha maksaa molemmille 
erikseen samoista asioista. Vähän 
niin kuin perheessä ei tarvita kuin yksi 
 vessapaperirulla, josta kaikki saa repiä 
sopivia palasia traktorireiälleen. Senpä 
vuoksi on sama yhdistää kemian ja 
prosessitekniikan laitokset, geologian 
ja fysiikan laitokset ja repiä maantiede 
keskeltä kahtia ja heittää ihmistieteet 
humanisteille ja loput sille geologia-
fysiikkajutulle. Voitte varmaan arvata, 
että kyseisiä ideoita otettiin laitoksissa 
vastaan yhtä kernaasti kuin lippuja 
maailman lihavimman alastonmallin 
MM-kisoihin. Joissain laitoksissa vas-
tustus oli täydellistä niin opiskelija-, 
opetus- kuin myös tutkimusrintamilla. 
Huomattiin, että ehdotuksia ei kanna-
ta runnoa väkisin läpi. Näin ei kuiten-
kaan käynyt biokemialla, vaan laitos 
puolsi yhdistämispäätöstä, sillä se 
väittää olevan välttämätön taloudel-
lisen  selviytymistä silmällä pitäen. Muut 
yksiköt, jotka saivat tyytyä uudistuk-
seen, ovat muuten arkkitehdit, TOL, 
tietotekniikan- ja tietoliikennetekniikan 
laitokset. Voitte lukea niistä lisää tämän 
vuoden ensimmäisestä YLKKÄRISTÄ.

   Eli siis, biokemia muuttaa erilleen 

 luonnontieteellisestä tiedekunnasta 
kuin linnunpoika pesästään. Laitok-
sesta tulee oma itsenäinen instituutti, 
jonka tehtävänä tulee olemaa laaduk-
kaiden kandi-, maisteri- ja tohtoritut-
kintojen tuottaminen, kansainvälisesti 
arvostetun tutkimuksen ja siitä vään-
nettävien keksintöjen kehittäminen. 
Tämä tarkoittaa, että biokemian opetus 
tulee jatkumaan vanhaan malliin ainak-
in paperilla. Helpottunut huokaisu, jon-
ka juuri kuulitte, lähti tämän järjestöak-
tiivin keuhkoista. Villeimmät uhkakuvat 
olivat kuiskailleet, että biokemian kan-
dinohjelmasta oltaisiin luopumassa 
muutoksen varjolla. Vaikka kandeja tu-
leekin valmistumaan instituutistamme, 
ei kandiksi opiskelu tule olemaan täysin 
samanlaista enää muuton jälkeen.

    Suurimpana haasteena opettamises-
sa ja opetuksessa tulee varmasti ole-
maan kahden eri kampuksen  sijainnit. 
Toistaiseksi lähtökohta on, että vuosi-
kurssista riippuen kaikki kurssit järjest-
ettäisiin vain toisessa paikassa, jotta 
liikkumista Kontinkankaan ja Linnan-
maan välillä tulisi opiskelijoille mah-
dollisimman vähän. Tämä on sinänsä 
vaikea asetelma, koska instituutti pyrkii 
järjestämään kursseja lääketieteellisen- 
ja luonnontieteellisen tiedekunnan opis-
kelijoille. Jos siis joku mielenkiintoinen 
kurssi järjestetäänkin suunnastasi 
väärällä kampuksella, niin se on vähän 
niin kuin henkilökohtainen kyynel. Sa-
mankaltainen ongelma on myös niillä, 
jotka feilaavat jonkun kurssin ja se jää 
uusintaan. Seuraavana vuonna kaikki 
muut kurssit kuitenkin järjestetään toi-
sella kampuksella ja henkilö joutuu leik-
kimään aikataulutaikuria.
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   Kaikkine ongelmineen, systeemi voi vielä osoittautua täysin toimivaksi koko-
naisuudeksi. Yksikön henkilökunnan määrä ja osaaminen tulee ylittämään 
 nykyisen tason, joka tarkoittaa enemmän kursseja ja mahdollisia gradu- ja har-
joittelupaikkoja. Professorien määrä tulee nousemaan 8 – 10:een. Hallinnollinen 
irtautuminen luonnontieteellisestä tiedekunnasta tulee tarkoittamaan enemmän 
vapauksia pääsykokeiden järjestämiseen, opetuksen suunnittelemiseen, tutkin-
tojen myöntämiseen ja melkein kaikkeen muuhunkin. Käytävät tulevat olemaan 
vuorattuja ruusunterälehdillä ja hanasta tulee  shamppanjaa! ...Ei nyt sentään.

    Kaiken kaikkiaan muutos tulee olemaan suuri haaste, joka meidän on koh-
dattava päättäväisyydellä ja selkä suorana. Meidän on huomioitava kai-
kki riskit ja  tartuttava rohkeasti kaikkiin uusiin mahdollisuuksiin. Näin suuri 
 organisaatiomuutos tulee varmasti olemaan kömpelö, eikä lopputulos tule var-
masti miellyttämään ketään heti alkuunsa. Meidän on kuitenkin kärsivällisesti 
hiottava kaikki särmät ja kiillotettava tämä rosoinen timantti kirkkaimpaan lois-
teeseensa. Siihen päästäksemme Histonin on hyvä tehdä jatkossakin paljon 
tehokasta yhteistyötä  opetushenkilökunnan kanssa opetuksen kehittämiseksi.

Heikki Hartikka, 
Instituutin perustamisesta vastaavan työryhmän opiskelijajäsen



2. Infektio
Vaikka et käyttäisikään suojausta 
 poikaystäväsi kanssa, usein kuitenkin bak-
teereja käsitellessä on tarpeen käyttää latek-
sia ja vinyyliä. Joillain ihmisillä paljaalla 
vetäminen on kuitenkin niin veressä, että 
kohta 2 on väistämätön. Tämä usein johtaa 
kohtaan 6.

9

10 Kuolla
tapa

aLabrassa

1. Vainoharhaisuus
Kun puhdasviljelmän pesäkelaskenta antaa 
yhdellä maljalla luvut seitsemälle eri bakteeri-
kannalle tai kun tutkit  entsyymikinetiikkaa 
ja huomaat käyttäväsi denaturoitunutta 
entsyymierää tai kun labraparisi suspensoi 
entsyymit  kraanaveteen. Tämä normaalisti 
johtaa siihen, että asianomaisen ES:stä tulee 
seuraavalla kerralla löytymään muutakin 
kuin  tauriinia. Alhaisen biokemistikonsen-
traation vuoksi (kts. Kohta 8) tässä kohtaa 
tyydytään usein sytyttämään soihdut bun-
senlampun ja 80 prosenttisen EtOH:n avul-
la sekä uittamaan syylliset tynnyrillisessä 
kiehuvaa agaroosi-pihka-EDTA -liuosta.

Labra on vaarallinen paikka, jossa luonnonvalinnan jyrkkä ja armoton voima jyrää al-
leen heikoimmat lenkit. Kuoleman kalman koura kuristaa kurkkuasi jo ennen kuin eh-
dit tiedustella, miksei täällä koskaan ole hätäsuihkua, tai miksi vetokaappi ei  koskaan 
toimi. Tämä kaikki on sanomattakin selvää - mutta kuinka fiksut sitten pelastuvat? 
Suunnitelmallisuus ja ennakointi ovat kaiken A ja O, ja mikseipä Ö:kin - kannattaa siis 
vaikka aloittaa tutustumalla labran vaiettuihin vaaroihin lukaisemalla tämä kokoelma 
biokemistin yleisimmistä kuolinsyistä (citation not available).
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6. Itsensä parantaminen labran an-
tibiooteilla
Etkö päässyt lääkikseen, oletko sairas kes-
ken labraviikon tai sinulla on ikävä STD, 
mutta et kehtaa käydä lääkärissä? Laitok-
selta löytyy kattavat varastot eri antibioot-
teja ja interferoneja juuri sinun tarpeisiisi! 

Valitettavasti sairas-/henkivakuutuksesi ei kata imbesillin 
suorittamaa ampisilliinihoitoa.

7. Sentrifuugi
Tasapainottaminen absoluuttisen etanolin 
avulla ei ole kovin suositeltavaa – ellei ha-
lua luoda tappavaa aikapommia. Tällöin on 
eduksi, jos on unohtanut merkitä nimensä 
sentrifuugin käyttövihkoon. Sormenjäljet 
kannattaa varuiksi pyyhkiä (vaikka sillä sa-
malla etanolilla).

8. Assarit
Tyhmiä kysymyksiä on yleisestä uskomuk-
sesta poiketen olemassa. Älä kysy niitä as-
sareilta. Ikinä. Koska assareiden palkat 
eivät riitä ruokaan, saalistavat he ruuakseen 
labran heikompia ja kutsuvat välillä nuoria 
biokemistejä synkkään ”toiseen kerrok-
seen”. Kaikki toisessa kerroksessa käyneet 
eivät palaa.

3. Vaihtarit
Nämä oudot eläimet, joiden äänihuulet 
eivät ole kehittyneet arjalaisten aakkosten 
ääntämiseen, aiheuttavat labrassa sekaan-
nusta ja kaaosta, mutta enimmäkseen vitu-
tusta. Joskus nämä tarunhohtoiset eläimet 
aiheuttavat kohtien 1, 2, 4, 6, 8, 9 ja 10 
mukaisia oireita labroilijoissa tuottaen ki-
vuliaan ja hitaan kuoleman. Yleensä tähän 
liittyy 10 litran erlenmeyer.

4. Nälkä ja jano
Muistatko sen pylvään, jonka  käsittelemisen 
piti kestää enintään 2 tuntia, mutta kestikin 
11? Tämä on juuri se.

5. Liekin käsitteleminen sitomatta 
 hiuksia
Ne pienet tytöt ja neitimäiset pojat, joilla 
ei ole teräviä saksia eivätkä kehtaa tehdä 
kaljua pallien trimmauskoneella päänahan 
luomien takia, voivat tästä lähtien luoda 
itselleen uuden fobian labran jumalasta, 
liekistä. Jos sudenpennun taidot eivät riitä 
 ellipsoididonitsin käsittelemiseen voi tyy-
tyä mikrobiologian labroista tuttuun töhö-
varmaan kynttilänliekkiin.
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9. Pipetoiminen suulla
Oletko kuullut tai nähnyt kenenkään 
 tekevän tätä ja silti jokaisessa labraprujussa 
kielletään tekemästä näin? Luonnonvalinta 
siis toimii.

10. Hajotus
Siinä vaiheessa kun SDS-geeli on men-
nyt neljä kertaa uusiksi, näytteet jääneet 
kaivoihin, Bradford kussut kolme ker-
taa ja kaikki kurssilla käytetyt entsyymit 
 denaturoituneet, kello on 8 illalla ja selkka-
rin tulososiosta on tulossa lyhyempi kuin 
lista seksikokemuksistasi. Olette silloin 
oikeutettu tähän valaistumisen tilaan, 
jossa oivallatte että mitä vittua te teette 
 biokemialla ja harkitsette ryhtymistä 
uudeksi Mr/Ms Goatseksi (R.I.P.) ja ylit-
tämällä kaikki aikaisemmat ennätykset 
tunkemalla 10 litran erlenmeyerin pohja 
edellä perseeseen. Ehkäpä vielä saman illan 
aikana.

A-P.T.
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Työelämä muuttuu. Puhtaita asiantuntijatehtäviä on yhä vähemmän, työelämän vaatimukset kasva-
vat ja poikkitieteellistä osaamista vaaditaan yhä enemmän. Miksi sitten tieteellisesti vahvat ja usein 
luonnontieteiden sisällä poikkitieteellisillä luonnontieteiden yliopistotutkinnoilla on yhä vaikeampi 
löytää töitä?

Ensimmäinen syy on luottamus helppoihin ratkaisuihin. Luottamus siihen, että muut   tietävät mikä mi-
nulle on parasta ja elämästä voi ajelehtia läpi menemällä siitä missä aita on matalin. Yhteiskuntamme 
ohjaa peruskoulun alusta putkeen, joka jatkuu lukiolla, eikä kukaan oikein herätä missään vaiheessa 
siihen, että lukion jälkeen ei ole mitään putkea. Yliopistossa turvaverkot säilyvät vielä ylioppilaskunnan 
avulla, mutta valmistumien jälkeen ei ole mitään turvaverkkoja ellet hanki niitä ja mieluiten jo opinto-
jen aikana. 
Luonnontieteilijän tutkinto antaa perusteet oppia työt työelämässä. Jos et ole missään vaiheessa istu-
nut alas ja miettinyt mitä oikeastaan haluat tehdä työelämässä, tee se nyt. Pahinta on valmistua laput 
silmillä tietämättä vaihtoehtoja ja lähteä jatko-opintoihin vain koska se oli helpoin ratkaisu. Jatko-opin-
not ovat mahtava ratkaisu niille, jotka haluavat tieteelliselle uralle, mutta monella tapaa rasite ja hukat-
tua aikaa niille, jotka eivät halua. Tämän ongelman voit ratkaista itse. Mieti siis mitä haluat ja mitkä ovat 
mahdollisuutesi. Apua löytyy kyllä.

Toinen syy on kilpailu. Luonnontieteilijöiden koulutusmääriä on nostettu reippaasti 90-luvulta lähtien 
sillä ovathan luonnontieteelliset innovaatiot pohja korkean osaamisen teollisuudelle ja liiketoiminnalle. 
Tämän seurauksena valmistuvat joutuvat kilpailemaan huomattavasti enemmän keskenään työmark-
kinoilla, kuin aiemmin. Vaikein tilanne on niillä, jotka valmistuvat hyvin samanlaisilla tutkinnoilla. Pyri 
siis tekemään tutkinnostasi oman näköisesi. Hanki tietoa työelämän mahdollisuuksista ja työpaikoista 
valmistuneilta, excursioilta, kesätöistä ja kandi- ja gradututkielmien kautta, jotta voit paremmin päät-
tää mitä uraltasi haluat. Koulutusmäärien sopeuttaminen työelämäntarpeisiin tapahtuu niin pitkällä 
aikavälillä, että se ei ehdi vaikuttaa opiskeluaikanasi.

Kolmas syy ovat työelämän kasvaneet vaatimukset. Tärkein on yhä oman pääaineen  osaaminen, josta 
koulutusohjelma pitää huolen. Kuitenkin yhä enemmän ilmoituksissa, rekrytoinneissa ja vaatimuksissa 
nousevat esille luonnontieteilijän kurssivalikoimaan vähäisissä määrin kuuluvat asiat kuten ihmissuh-
deosaaminen, esiintymistaidot, kielitaito, oma-aloitteisuus, liiketalouden osaaminen, markkinointi, 
yhteistyö-/tiimityötaidot, IPR-osaaminen, projektinhallinta, säädösten hallinta, asiakkaiden tuntemus, 
johtaminen ja laatuasiat. Nämä niin sanotut yleiset työelämätaidot ovat taitoja, joita työelämässä yhä 
enenevissä määrin tarvitaan, jotka erottelevat hakijoita rekrytointipäätöstä tehtäessä ja jotka voisivat 
olla osa tutkintoasi.

LAL kannustaa luonnontieteiden laitoksia ja tiedekuntia lisäämään työelämäopintoja osaksi 
 koulutusohjelmiaan. Pidä huoli, että oma tutkintosi antaa parhaat mahdolliset eväät valmistumisen 
jälkeiselle urallesi ja vaadi työelämäopintoja osaksi nykyisiä ja tulevia luonnontieteiden koulutuksia.

Me teemme töitä sen eteen, että sinulla on töitä ja voit keskittyä uraasi.

Markus Oja
 Opiskelija-asiamies, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

    Valtakunnallinen selvitys luonnontieteiden työelämäopinnoista: 
www.luonnontieteilijat.fi/opiskelijat

Vaadi ja ota työelämäopintoja tutkintoosi



Oodi Polyswagille

Molbyn labrassa PCR:t perseelleen meni,
assarit paskat selkkarit repi.
Hikiset kädet, nitriilihanskat.
Vittuako pädet, nakkaan paskat.

Sininen pokemon, swag suunnaton.
Sinut avukseni labraan tein onneton.
Kaikki kusi kuitenkin,
tulososio uusi etenkin.

Enemmän aikaa juomiseen taisi jäädä,
Polyswag: ”Jou, menonuppi ylöspäin jo säädä!”
Ennenaikaisesti saapui jouluristeily 2012,
pokemonia ei kovemmalla swagilla tule toista! 

En osannut pelätä lähteväni risteilyltä surussa,
kun jäin pois laivasta Turussa.
En pystynyt sua pitämään omilla meriiteillä.:(
kun jäit bilettämään meriteillä.

Nyt sydämeni rintaonteloon surkastuu,
kun suruni menettämistäsi 
kohtaan voimistuu.
Ken labrassa mukanani on?
Minä yksin siellä olen onneton. :(((

                       Kaivaten, A-P.T.

In 
Memoriam

© T.S. 2013
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Skopolamiini (tropinyyli-3-hydroksi-
2- fenyylipropionaatti, hyoskiini) on 
 antikolinerginen tropaanialkaloidi, jota 
tavataan kasveissa sekundaarimetaboliit-
tina. Sen molekyylikaava on C17H21NO4, 
molekyylipaino 303,353 g mol-1 ja 
sillä on yksi vetysidosdonori sekä vii-
si  vetysidosakseptoria. Skopolamiinin 
tropinyyliryhmä sisältää kaksi asym-
metristä hiiltä, mutta rengasrakenteen pei-
lisymmetria tekee renkaasta akiraalisen. 
Tropinyyliryhmän stereokeskusten lisäksi 
3-hydroksi-2-fenyylipropionaattiryhmä 
sisältää vielä kolmannen asymmetrisen 
hiilen, mikä tekee yhdisteestä kiraalisen. 
Skopolamiini –nimeä käytetään usein vain 
L-enantiomeeristä. Skopolamiinin raken-
nekaava on esitetty kuvassa 1.1,2

Skopolamiinia tavataan muiden tropaani-
alkaloidien, kuten atropiinin, kanssa 
koisokasviheimon (Solanaceae) kasveissa. 
Alruuna, hulluruoho, hullukaali, pasuu-
nat sekä etenkin myrkkykoiso ja muut 
belladonna-suvun (Datura) kasvit ovat 
 tyypillisiä esimerkkejä. Tropaanialkaloideja 
esiintyy erityisesti kasvien marjoissa sekä 
juurissa ja kasvit ovat kauttaaltaan myrkyl-
lisiä. Koisokasveja on käytetty lääkinnälli-
siin tarkoituksiin vuosikymmenien ajan. 
Joitain tropaanialkaloideja, kuten kokaiin-
ia, tavataan myös muissa kasviheimoissa.3,4,5

Skopolamiinin biosynteesi käsittää kaksi 

erillistä reaktiotietä: tropaanialkaloideille 
tyypillisen tropiinirenkaan synteesitien, 
jonka lähtöaineena toimii L-ornitiini (jota 
muodostuu mm. ureasyklissä L-argin-
iinista) sekä fenyylilaktaatin synteesitien, 
jonka lähtöaineena toimii L-fenyyliala-
niini. Tropiinirenkaan muodostus alkaa 
L-ornitiinin karboksyyliryhmän poistolla 
ornitiinidekarboksylaasin toimesta, jonka 
jälkeen putreskiini N-metyylitransferaasi 
liittää edellisessä reaktiossa muodostuneen 
putreskiinin toiseen aminoryhmään me-
tyyliryhmän S-adenosyylimetioniinilta, 
jolloin vapautuu S-adenosyylihomokysteii-
ni ja muodostuu N-metyyliputreskiini. 
 Putreskiinioksidaasi vaihtaa useassa reak-
tioaskeleessa N-metyyliputreskiinin vapaan 
aminoryhmän aldehydiksi, jonka jälkeen 
muodostunut yhdiste syklisoituu spon-
taanisti N-metyyli-Δ1-pyrroliumkationiksi. 
Tämän jälkeen muodostetaan hygri-
iniä liittämällä välituotteeseen asetoase-
taatti. Mekanismia tai katalyyttiä reak-
tiolle ei tunneta. Hygriini syklisoituu 
spontaanisti muodostaen tropinonia, joka 
pelkistetään NADPH+:n avulla tropiiniksi 
 tropinonireduktaasi I:n toimesta. Fenyyli-
laktaatin reaktiotie on yksinkertaisempi: 
L-aminohappo-oksidaasi hapettaa L-fe-
nyylialaniinin fenyylipyruvaatiksi, joka 
sittemmin pelkistetään fenyylilaktaatiksi 
 hydroksifenyylipyruvaattireduktaasin avul-

Skopolamiini
Koisokasvien Hallusinogeeni
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la. Skopolamiinin muodostus alkaa kun 
tropiinirenkaan hydroksyyliryhmä reagoi 
spontaanisti fenyylilaktaatin kanssa, jol-
loin muodostuu littoriini niminen tuote. 
 Sytokromi P450 superperheen CYP80F1 
entsyymi muokkaa sarjalla reaktioita lit-
toriinin hyoskyamiinialdehydiksi, joka 
sittemmin hapettuu hyoskyamiiniksi 
eli atropiiniksi. Atropiinin tropiiniren-
kaalle suoritetaan lopuksi epoksidaatio 
 6-β-hydroksihyoskyamiiniepoksidaasin 
katalysoimana ja lopputuote on L-skopola-
miini.1,6,7,8

Skopolamiini on ei-selektiivinen muska-
riinireseptoriantagonisti, jolla on keskus- 
hermostoa lamaava vaikutus. Skopola-
miinin sitoutuessa muskariinireseptori 
inaktivoituu ja samalla hermovälittäjäaine 
asetyylikoliinin sitoutuminen estyy. 

 Skopolamiini läpäisee aivo-veriesteen ja 
vaikuttaa tehokkaasti keskushermostossa 
mutta myös atropiinin tapaan ääreisher-
mostossa.9

Skopolamiini on atropiinin ohella  ainoa 
 luonnollinen tropaanialkaloidi, jota 
käytetään lääkeaineena. Skopolamiini 
on tehokas lääke pahoinvointitilojen, 
 erityisesti matkapahoinvoinnin ja meri-
sairauden, hoidossa. Se vähentää huono-
vointisuutta jo alhaisina annoksina, jolloin 
haittavaikutukset jäävät pieniksi. Lisäksi 
 skopolamiinia on käytetty mm. anestesi-
assa ja vieroitushoidossa. Haittavaikutuk-
siin lukeutuu liuta keskushermosto- oireita, 
kuten hallusinaatioita, pahoinvointia, 
sekavuutta ja väsymystä. Erityisesti hal-
lusinaatioiden takia skopolamiinia onkin 
käytetty  huumausaineena.9

Kuva 1. Skopolamiinin rakennekaava.Lähteet:
1PubChem

2Muranaka T, Ohkawa H & Yamada Y (1993) Continuous Production of Scopolamine by a Culture of Duboisia leichhardtii Hairy Root Clone in a Bioreactor System. Applied 

Microbiology and Biotechnology 40 (2–3): 219–223.

3Huovinen M & Kanerva K (1982) Suomen terveyskasvit. Luonnon parantavat yrtit ja niiden salaisuudet. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Tampere.

4Räty E & Alanko P (2004) Viljelykasvien nimistö. Puutarhaliitto, Helsinki.

5Aggrawal, A (1995) Narcotic Drugs. National Book Trust, India, 52-53.

6Ziegler J & Facchini PJ (2008) Alkaloid Biosynthesis: Metabolism and Trafficking. Annual Review of Plant Biology 59 (1): 735–769.

7Dewick P (2009) Medicinal natural products: A biosynthetic approach. 3rd ed. John Wiley & Sons, Chichester.

8Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

9Rang, HP (2003) Pharmacology. Churchill Livingstone, Edinburgh.

A.R.
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    Hallitus esittäytyy

Varapuheenjohtaja, tiedottaja
Tommi Kotila

Hejpodei. Intensiivinen töissä kävijä ja 
sivutoiminen opiskelija ilmoittautuu His-
tonin hallitukseen. Aikaisemmat vuodet 
ovat menneet käsipyyherullia pestessä, 
tenteissä ja luennoilla juostessa sekä välillä 
ruumiinosia näyttäen bileissä. Hyppäsin 
hallitukseen varapuheenjohtajan pestiin. 
Homman pääasiallinen toimi on tiedotus 
teille tiedostamattomille: sähköpostinne 
spämmi on siis luultavasti minun kä-
sialaani. Lisäksi puheenjohtajan estyessä 
hänen hommansa kaatuvat minun vastuul-
leni. Kansainvälisyys -vastaavana hommiini 
kuuluu myös ulkkareiden englannin dekryp-
taus (sekä iloisesti ja ymmärtämättömästi 
heille hymyily). No eeee... kivoja ne on!

Puheenjohtaja
Krista Juurikka

Krista tai Kyria, kumpaakin nimeä tot-
telen. Hallitustoiminnassa olen nyt mu-
kana neljättä vuotta ja PJ:n nakki hu-
mahti vähän puolivahingossa – en ollut 
koskaan haaveillut PJ:nä olosta. Kriitti-
sellä hetkellä kuitenkin päätin, että hei, 
ehkä tää vois toimia, ja tässä ollaan. Kun 
on hommaan kerran lähdetty, niin pyrin 
sen myös kunnialla loppuun hoitamaan.
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Sihteeri
Niina Keränen

Minun nimeni on Niina, ircissä Niu, ja 
olen 3. vuoden opiskelija. Vuoden 2013 
ajan minut tunnetaan myös Histoni 
Ry:n sihteerinä. Vastuullani on lähinnä 
pöytäkirjojen kirjoittaminen hallituksen 
kokousten perusteella sekä jäsenluettelon 
ylläpito. Molemmat ovat tärkeitä tehtäviä 
järjestön toiminnan ja laillisuuden kan-
nalta ja ne työllistävät sihteeriä lähinnä 
kokousten aikana sekä heti niiden jälkeen. 
Uusimmat pöytäkirjat löytyvät normaa-
listi kiltikseltä ja niitä saa käydä lueskele-
massa, jos haluaa tietää mistä kokouksissa 
on keskusteltu ja mitä siellä on päätetty.

Rahastonhoitaja
Akke-Pekka Törmänen

Rahaston-FUKKEN-hoitaja. Ainoana hal-
lituksen ulkopuolelle näkyvänä osana on 
laskujen käsitteleminen (kuitit muuten ni-
dotaan kiinni lomakkeen taakse oikeaan 
yläkulmaan >:|, muuten syön teidän kivek-
set). Laskut hyväksytään seuraavassa ko-
kouksessa ja maksetaan välittömästi. Jos 
maksua ei löydy tililtä, eikä pöytäkirjoista 
löydy hyväksymiskohtaa sinun rakkaalle 
laskullesi, kyseessä on ilmiö uniform-mike. 
Originaalit ohjeet löytyvät histoni.fi > 
yhteystiedot. Muihin hommiini kuuluu 
sitten talousarvion tekeminen, kirjanpito, 
tasekirjat jne. eli ihan hyviä hommia. Cheers.

    Hallitus esittäytyy
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Tapahtumavastaava
Oona Kivelä

Heippa kaikki! Olen Oona, olen toisen 
vuoden opiskelija ja kotoosin Nurmoosta. 
Tämän vuoden toimin Histonin hallituk-
sen tapahtumavastaavana. Olin Histonin 
hallituksessa viime vuonna samalla ni-
mikkeellä. Tapahtumavastaavan toimeen 
kuuluu, yllätys yllätys, järjestää tapah-
tumia! Tapahtumavastaavan kuitenkaan 
ei tarvitse täysin yksin kehitellä paardeja, 
vaan koko hallitus osallistuu tapahtumien 
ideoimiseen ja järjestämiseen. Suurem-
missa tapahtumissa, kuten excuissa, ta-
pahtumavastaava on pääjärjestäjänä, mutta 
tarvittaessa muu hallitus kantaa kortensa 
kekoon. Käykääpä ahkerasti tapahtumissa! 

Suhdevastaava
Henna Salo

Hei olen Henna, Histonin uusi suh-
devastaava. Jännittävänä faktana voin 
paljastaa, että olen ilmeisesti kaikkein 
nuorin Histonin jäsen. Suhdevastaavana 
hoidan killan suhteita toisiin kiltoihin 
ja yrityksiin. Tärkein hommani on var-
maankin haalareiden tilaaminen ja spon-
soreiden hankkiminen. Käytännössä 
lähettelen siis sähköposteja, soittelen 
puhelimella ja istun tietysti kokouksissa. 
Lisää jännää extraa minusta: olen kotoi-
sin Kokkolasta ja lempiruokani on lasagne.
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Tilavastaava
Niina Pyykönen

Muilla killoilla on isäntiä ja emän-
tiä, mutta histonilla on tilavastaava. 
Tämä ei johdu niinkään teennäisestä 
 sukupuolineutraaliudesta, vaan siitä, 
että tilavastaavan on osattava olla sekä 
 huolehtiva emäntä, että jämäkkä isäntä. 
Tilavastaavana huolehdin kiltatilojen kun-
nosta ja viihtyvyydestä, toisin sanoen käyn 
kaupassa ja nakitan ihmisiä  siivoamaan. 
Minulle saa siis tulla purnaamaan kilta-
huoneen sisustuksesta, karkkilaaduista ja 
maidon rasvaprosentista. Lisäksi pidän 
yhteyttä muiden  kiltakompleksin kilto-
jen tilavastaaviin ja juonin heidän kans-
saan parannuksia yhteisiin tiloihin.

Mediavastaava
Johanna Puutio

Heipä hei, medborgare! Olen teidän 
 mediavastaavanne, ja vastaan pääasiassa
juurikin tämän käsissänne olevan 
 kiltalehtisen (tai vessapaperinkorvikkeen, 
whatever floats your boat) kasaan kursi-
misesta, sisällöstä, taitosta, painatuksesta ja 
 jaosta. Olen siis Supernatantin päätoimittaja 
ja heilutan ruoskaa kokoamani  toimituksen 
kokouksissa.  Tehtäväni on myös viuhtoa 
kyseisellä työvälineellä sellaisella vim-
malla, että lehti saadaan ilmestymään viisi 
kertaa vuodessa sisältäen runsaasti teitä 
ilahduttavia juttuja. Sit back and enjoy!
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Hallituksen jäsen
Toni Sandvik

Hei, olen Sane (virallisemmissa asiakir-
joissa Toni Sandvik). Virkani on hallituk-
sen toimeton jäsen, mikä näin nopeasti 
ajateltuna luo leppoisan mielikuvan he-
pusta, joka ei tee oikein mitään. Pysyvää 
tointa minulla ei olekaan, mutta viralli-
nen tittelini on silti vähän harhaanjohtava. 
Hieman kuvailevammalla arkikielellä sa-
nottuna olen hallituksen ensisijainen nak-
kikone. Teen muun muassa vähän kaikkea.

Hallituksen jäsen 
Topi Hallikainen

Ai moi! Minua haukutaan Topi Hallikai-
seksi ja toimeltani olen Histonin (lähi)his-
torian ensimmäinen urheiluministeri. Toi-
sin sanoen, risteytin keskenään hallituksen 
toimettoman jäsenen ja urheiluvastaavan 
haastavat toimet laajempien toimintaval-
tuuksien toivossa. Käytännössä kuitenkin 
toimin hallituksen nakkikoneena, pyöritän 
edeltäjieni tapaan Histonin liikuntavuoro-
ja, sekä välitän tietoa urheilutapahtumista.  
Pääteemakseni tälle hallituskaudelle olen 
ottanut pelipaitojen hankkimisen killalle, 
mikä saattaakin tällä kaudella olla lähem-
pänä toteutumistaan kuin koskaan ennen…
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Yläkerta

Alakerta

Koe-eläimet. Miten kukaan voi oikeuttaa eläinrääkkäystä? Itseäni ku-
vottaa ajatuskin siitä, että ihmiset voivat kiduttaa viattomia eläimiä an-
taen niille kasvaimia ja ties mitä tauteja. Ja miten jotkut voivat vielä 
PUOLUSTAA tätä? Koska se auttaa ihmisten kärsimysten vähentämisessä. 
Voimme kehittää uusia hoitoja sairauksiin. Entä niiden viattomien eläin-
ten kärsimys, joilla kokeet tehdään? Kuka meille antaa lajina tällais-
en oikeuden? Ihmiskunnan on aika katsoa peiliin ja miettiä omia arvo-
jaan: mikä on oikein ja mikä väärin? Ja eläinrääkkäys, jos mikä, on väärin.

Siis oikeasti, jos me haluamme parantaa omia olojamme, käytetään 
vaikka ennemmin murhaajia ja raiskaajia näihin kokeisiin! He sentään ovat 
ansainneet kohtalonsa ja voisivat tehdä jotain hyvää elämällään. Mutta ei, 
onhan se helpompaa käyttää eläimiä ja sanoa ”ne eivät tunne mitään” tai 
”ne eivät ole ihmisiä, eivät ne ymmärrä kohtaloaan”. Anteeksiantamatonta, 
ja tästä syystä vetoankin teihin kaikkiin älykkäisiin ihmisiin, jotka saatatte 
lukea tätä: Näyttäkää vähän empatiaa ja yhdessä voimme tehdä muutoksen! 

Viime aikoina on noussu esille semmonen ilmiö, joka pistää itteäni vituttaan 
oikein kunnolla. Pseudo-intellektualismin ja internet-meemien fuusioitu-
minen on saanut aikaan sen, että *gasp* tiede onkin yhtäkkiä SIISTIÄ. Mutta 
onko se tiede siistiä? Totta vitussa on, mutta se paska mitä ihmiset suoltaa 
ei todellakaan ole tiedettä tai varsinkaan siistiä. Kaikki tämä kulminoituu 
sivustoihin kuten ”I fucking love science”, josta ihmiset jakaa puoli vuotta 
vanhoja vitun kuluneita meemejä yhdistettynä johonkin etäisesti tiedettä 
muistuttavaan. Siitä kun vaan postaat jonkun hauskan kuvan facebookiin 
ja luet sitten silmät pyöreinä jotain roskalehteä, missä selitetään että korkea 
aminohappopitoisuus ruuassa happamoitaa elimistöä. Voi jumalan perseet. 

You don’t fucking love science, you fucking love memes. 
Onkait se helppoa esittää pitävänsä tieteestä kun ei siitä mitään tiedä. Vois 
nämä ihmiset vaikka napata kirjan käteensä ja lukea asiasta mutta ei, sehän 
on liian iso vaiva. Imetään sen sijaan kaikki Neil deGrasse Tysonin kollek-
tiivista kyrpää ja levitetään paskoja meemejä. Because SCIENCE!!!111oneone
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17:34 <Miiklo> ei viddu sane
17:34 <Miiklo> huomenna deadline haalaribileraportille
17:34 <Miiklo> miten me nyt tehää?
17:48 <Sane> ei viddu, mä lähen tunnin päästä miekkailemaan :D
17:50 <Sane> hukkasin myös bileiden aikana tehdyt muistiinpanot
17:50 <Sane> journalismin taso 5/5
17:53 <Miiklo> mäki hukkasin lol
17:53 <Miiklo> tai unohdin sinne saunalle
17:53 <Miiklo> jos vaan luodaan mailiketju jossa puidaan iltaa läpi ja lyyään se suppiin?
17:55 <Sane> kuulostaa hyvältä idealta

From: mkarpale@pof
To: tsandvik@pof
Tiiätkö mistä tietää olevansa aito vanha paska? No siitä, että ennen haalaribileitä suurin 
murheenaihe omassa elämässä on se, mitä boolia haalaribileissä on tarjolla. Vanhapaskuu-
teen liittyy silti hyviäkin puolia. Ei tarvitse oikeastaan tehä yhtään mitään! Suurimmaksi 
bileongelmaksi muodostui a) illan juoman valinta ja b) etkopaikka. Juomaksi valikoitui 
ikikaveri Campari ja etkopaikkaa ei löytynyt. Haalaribileraportin muistiinpanoissa luki 
tässä kohtaa "Mukava ja reipas biokemisti etsii etkoseuraa. Oletko se sinä?"

Miten fukseilla?

17:57 <Miiklo> voiaan lyyä tää irkkikeskustelu myös suppiin pohjustukseks

From: tsandvik@pof
To: mkarpale@pof
Vanhat paskat odotti Haalaribileitä kyllä tunteen palolla! Siitä tietää, että bileet sujuu ongel-
mitta, kun suurin ongelma oli kokoluokkaa puuttuva johto läppärin ja kaiuttimien välistä.  
Eniten me odotettiin juuri haalareita, ja tuntuihan se palkitsevalta vetäistä ne jalkaan ja 
töhertää toisten omiin kaikkee tärkeää. Sain tosin kuulla parikin kertaa, että haalarini 
roikkuvat päälläni suunnilleen juuri niin väärin kuin ne vain voivat. Ja vaikka mulle myös 
ehdotettiin, että ehkä se on mun tyylini, niin saatan harjoitella niiden vyötärölle sitomista 
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myöhemminkin..

Saunassa muuten laulettiin kovaa!

22:40 <Miiklo> onko tää nyt se historiallinen miekkailu?
22:42 <Miiklo> kuulostaa tosi larppaukselta mut ehkä tuo on ihan jees
22:42 <Sane> joo jatkokurssilla opetetaan taikomaan tulipalloja

From: mkarpale@pof
To: mkarpale@pof
Mutta tuo johdon puuttuminen oli kyllä aivan perseestä! Musiikki tuli jostain ysikytluvun 
tietokonekaiuttimista. Saavuin bileisiin jossain seitsemän maissa. Ennen sitä väänsin ko-
tona keittiönkaapin jämäviinoista (vanhan paskan tunnusmerkki 1: jämäviinat) parit pau-
kut. Perillä oli ensimmäinen ohjelma, jossa piti tunnistaa fukseja lapuilla olevien  vihjeiden 
perusteella. Kuka helvetti voi tajuta että Rekka viittaa Pekkaan?? Kyllä ei ole hienoa tällain-
en. Haalaribileiden erinäiset kilpailut ei oikein uponnut porukkaan heti alkuillasta. Ehkä 
booli olisi voinut olla vahvempaa? Mistä tulikin mieleeni, että oli hyvää boolia! Vaikka 
olikin mansikkaa. Tarjottavat oli muutenki aika kovat, fuksit panosti. Saunassa ei tullut 
käytyä. Olisi ehkä pitänyt, sillä saunan ulkopuolella ei laulut tai mikään muukaan raikanut.

Osallistuin siihen toiseen ohjelmanumeroon, jossa piti sukkahousut-mandariinikombol-
la liikuttaa esinettä pitkin lattiaa. Olin siinä kevyesti paras ja meiän joukkue pesi muut 
 ylivoimasesti. Saatiin, JES, muumitikkarit palkinnoksi.

Mikä siinä haalareiden sitomisessa on aina fukseilla ongelmana? :D Pitää ymmärtää että 
jos ne alun alkaen sitoo väärin, niihin tulee vääränlaisia taitoksia ja niiden oikeaoppinen 
sitominen käy aina vaan hankalammaksi.
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From: tsandvik@pof
To: mkarpale@pof
Siihen booliin varattiin leijonaosa budjetista, joka sekin oli lopulta sponssauksen myötä 
alkuperäistä suurempi, juotava tosiaan loppui vähän liian aikaisin. Toisaalta laatu vissiin 
korvaa määrän, ja sekä juomasta että ruuista tuli mun mielestä yllättävänkin hyviä. Eikä 
mehukatti-viina kuulemma käynyt boolista halvasta hinta-etanolisuhteestaan huolimatta. 
Sitäkin vähän mietittiin.
Joitakin satunnaisia puutteita ajattelin puolustella vakuuttavilla hätävaleilla: ysärikaiut-
timet oli oikeasti suunniteltu juttu, koska me haettiin just ysäritunnelmaa ja liian vaimealla 
soivaa musiikkia. Fuksitunnistuksessa puolestaan osa kuvista oli tahallaan vaikeita siksi, 
että niissä olisi ollut pohtimista ja haastetta koko illaksi. Se rekkakuva oli ihan helppo, kuka 
sitä ei muka tajunnut? No totta puhuen en mä ainakaan, mutta sehän on vain sivuseikka.

From: mkarpale@pof
To: tsandvik@pof
Bileistä jäi ihan hyvät maut (Campari) suuhun ainakin mulla. Camparin maun hyvyydestä 
voi toisaalta olla montaa mieltä. Kiitokset fuk-
seille bileistä! Oli komeeta. Yritin ottaa jotain ku-
via teiän haalariseremoniasta. Sain aikaan tämän. 
Takuuvarma 5/5!

Arvon päätoimittaja, voit tän lauseen viereen
lyyä sen Kallen naamataulukuvan!

 - Roger that! (päätoimittajan huom.)
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Eihän me panikoiduttu tai närkästytty pienen pienistä ongelmista, joita aina on, mietit-
tiin vaan että mitä **ttua ne fuksit taas (vanhapaskan tunnusmerkki II: pahojen sanojen 
sensurointi) touhuaa. Siinä kohtaa olisi mennyt ilta pilalle, jos paikalla olisi ollut kaikesta 
uhkailusta huolimatta sitä Mehukatti-boolia. Se on infernaalisen kamalaa juoda.

Bileet alkoi loppua siinä yhentoista jäljestä. Mietin ensin jonnekin jatkoille lähtemistä, 
mutta sitten päätinkin lähteä vain kotiin (tunnusmerkki III: ”päätinkin lähteä kotiin”). 
Vissiin kuitenkin jotain jatkoja oli siellä sun täällä?
Miten sulla päätty ilta?

From: tsandvik@pof
To: mkarpale@pof
Mun loppuilta meni juuri toisin päin: meinasin mennä nukkumaan, mutta sitten kuu-
lin, että jatkot on samalla tiellä missä mä itsekin asun. Oma juhlintani oli siinä vaiheessa 
kyllä jo sen verran flegmaattista, että kävin vain maistamassa jotain juotavia (suosikkini 
oli "melkein rommi", joka ei oikeastaan maistunut kovinkaan paljoa rommilta) ja lähdin 
sitä myöten kotiin. 

Ensi vuonna sitten uudestaan juhlimaan, sillä kertaa sitten omalta osaltani eri
näkökulmasta!

From: mkarpale@pof
Till: tsandvik@pof
Joo, ens vuonna tosiaan uudestaan! Tänä vuonna mulla oli jo viimevuotiseen nähden uut-
ta näkökulmaa kun en sammunut yheltätoista kiltiksen sohvalle. Ei ollut parasta se.

08:17 <Miiklo> ei kyllä tän meiän jutun taso on vähintään yhtä hyvä ku helsingin yliopis-
tolehden kakkahousujuttu
21:57 <Sanetarumon> joo no tästä tuli tällänen röytämällä 5/5 :D

M.K. & T.S.  
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No totta kai opiskelijan suuta kuivaa ajoit-
tain. Kaikkein kummallisinta on se, että 
kun olet oikein hanakkana illan ja yön aika-
na pitänyt sitä kosteana, niin se on aamulla 
vielä kuivempi. Olosi ei suinkaan kohene, 
kun vielä havaitset, että tenttipäivä olikin 
tänään eikä ensi viikolla. Siinä ei paljoa 
 So    daStreamin päärynäjuomasta ole apua.

Kuiva suu on tosiallisesti yleinen vaiva, 
joka vielä yleistyy kun ikää karttuu. Kuiva 
suu eli kserostomia on janoisten opiskeli-
joiden lisäksi yleinen vaiva naisilla ja yli-
painoisilla henkilöillä, joilla syljenerityksen 
 väheneminen on herkemmin viritetty kuin 
miesten ja normaalipainoisten kohdalla.

Sylkeä erittävät suuhun korva,- leunan-
alus- ja kielenalussylkirauhaset, jolloin 
suu kostuu ja puhdistuu ja tulehdusalttius 
vähenee. Mikrobit viihtyvät huonommin 
kosteassa kuin kuivassa suussa. Tupakoijan 
suusyöpäriski on kohonnut, koska syljen 
glykoproteiinit eivät tupakoitsijoilla pysty 
muodostamaan suun limakalvoille kar-
sinogeeneiltä suojaavaa kalvoa. Itse asiassa 
sylki suojaa myös mahan ja pohjukaissuo-
len limakalvoja. Lisäksi ruoan hiilihydraat-
tien pilkkoutuminen alkaa jo suussa syljen 
suotuisasta vaikutuksesta. Olet varmaan 
huomannut, että kunnon nuhassa nokkasi 
menee tukkoon, alat hengittää suun kautta 
ja suu kuivuu niin, ettei kuiva ruoka meinaa 
millään mennä alas. Syö siinä sitten näk-
kileipää.

Suun kuivumisen oireita voivat olla paha 
maku suussa, kirvelevä kieli, pahanhajui-
nen hengitys ja palan tunne kurkussa. 

Jopa puhuminen voi tuntua hankalalta. 
Kun suu on jatkuvasti kuiva, siellä olevat 
mikrobit juhlivat ja juhlat johtavat aika-
naan hampaiden reikiintymiseen, suun 
hiivatulehdukseen ja ientulehdukseen. 
Tämä voi hoitamattomana johtaa hampaan 
 kiinnityskudossairauteen (parodontiitti) ja 
jopa hampaiden irtoamiseen. Unohda näk-
kileipä. Ien- ja suutulehdukset ovat muuten 
myös melkoisia riskitekijöitä sydän- ja   
 verisuonisairauksille.

Kuten edellä käy ilmi, niin stressi ja suun 
kautta hengittäminen kuivattavat suuta. 
Sitä tekevät myös toistuvat paastot ja vaih-
devuodet, minkä te tytöt kyllä aikanaan 
huomaatte. Vaikka vanhemmiten sylki voi 
olla kovin ohutta tai sen eritys vähentyny-
ttä, niin ikääntyvien suun kuivuus johtuu 
usein kuitenkin tietyistä sairauksista, kuten 
 verenpainetaudista ja epätasapainossa   
 olevasta diabeteksesta tai lääkityksestä. 
Varsin monella lääkkeellä sivuvaikutuk-
sena on suun kuivuminen. Diureetit eli 
nestettä poistavat lääkkeet ovat oikein tyyp-
piesimerkkejä. Ne vähentävät turvotusta 
ja alentavat verenpainetta, mutta samalla 
ne myös voivat aiheuttaa suun kuivumista. 
Kannattaa myös muistaa, että kahvi on diu-
reetti. Älä siis juo sitä ennen väitöstilaisu-
utta, jos vähänkään jännittää. Muuten suu 
napsuu entistä enemmän ja lisäksi saatat 
joutua käymään vessassa kesken kaiken. 
Mitä siihen sanoo väitöstilaisuutta valvova 
kustos?

Kuivaa suuta kannattaa hoitaa hyvin, jotta 
se ei toisi mukanaan ikäviä lieveilmiöitä. 
Unohda siis tupakka, vahvat alkoholit ja 

Kuivaako suuta?
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mausteet sekä vahvat suunhoitotuotteet. 
Viimeksi mainittuja on koko liuta ole-
massa. Niitä suositellaan purskulteltavan 
aamuin illoin puolesta minuutista minuut-
tiin. Ehkä oletkin huomannut ilmiön, että 
15 sekunnin kuluttua suuta jo polttelee 
niin, että silmät pullistuvat päästä. Kun val-
itset suuhuuhdetta, tarkista ettei se sisällä 
alkoholia. Alkoholi saa aikaan kirvelyä – ja 
kuivattaa suuta. Oikein vahva liuos saat-
taa pitkässä juoksussa jopa aiheuttaa ki-
vuliaita aftoja ja muita suuongelmia. Myös 
 klooriheksidiiniliuokset ovat tarkoitettuja 
lyhytaikaiseen käyttöön ja lähinnä ham-
paanpoiston jälkeen käytettäväksi. Hen-
gitystä raikastavia liuoksia voi toki käyt-
tää, mutta kannattaa valita hellävarainen 
vaihtoehto. Hammastahnakin kannattaa 
valita niin, että siinä on kosteuttavia omi-
naisuuksia. Kuivasuisille on olemassa laaja 
 valikoima hammastuotteita myös geelinä ja 
jopa suusuihkeena.
 
Sokeri ja happamat juomat ovat suun 
terveyden kannalta epäsuotuisia, joten 
janojuomana vesi on parempi vaihtoehto 

kuin kolajuomat. Aterian jälkeen suu on 
hyvä huuhdella vedellä, mutta  hampaiden 
kiillettä ei kannata hangata pois harjaamal-
la hampaat heti etikkakurkkujen ja sitruu-
naviipaleiden jälkeen. Sen sijaan on ham-
paiden ja suun terveyden kannalta hyvä 
päättää ruokailu pureskelemalla kasviksia, 
pähkinöitä tai ksylitolipurkkaa. Jos syöt 
lounaaksi pussillisen karkkia, niin valitse 
ksylitolikarkkia. Jos ei sitä ole, niin laita 
lopuksi ksylitolipurkka suuhun. Ksylitoli, 
kuten myös ruoan huolellinen pureskelu, 
lisää syljeneritystä.

Illalla pestyäsi hampaat fluorihammas-
tahnalla voit vielä tehostaa vaikutusta esim. 
fluoria ja ksylitolia sisältävällä imeskelytab-
letilla. Sen vaikutus on hampaita hoitava ja 
suun kosteustasapainoa ylläpitävä.  Mum-
mojen tapa pitää vesilasillinen yöpöydällä 
on hyvä. Siitä voi hörpätä, jos yöllä suu tun-
tuu kuivalta. Varaa kuitenkin eri lasi teko-
hampaillesi.

Terveisin

Christel Monni-Raasakka
apteekkari

Kastellin apteekki
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Kaikki merkit
2,5 euroa!

... Psst!

Coming 
soon!

Merkit myynnissä  
Histonin kiltahuoneella.
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