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Kun vihdoin vuosien raatami sen 
jälkeen on enää kuukausi aikaa 
rääpiä kandin tutkinto kasaan, 
luulisi olon olevan voitokas ja 

nostalginen. Ehkä noille tuntemuksille 
jää aikaa sitten, kun uni rytmi norma-
lisoituu, kesän toimeentulo on turvattu ja 
on taas  kiireiltä aikaa käydä täydentämässä 
jääkaappia.

Miten aina voi tuntua siltä, että kevään 
kirkastuessa voimat vain hiipuvat ja pelkkä 
yliopiston ajattelukin kirvoittaa hien pin-
taan? Asiaan saattavat olla syypäinä puuttu-
vat syys- ja talvilomat, mutta ennen kaikkea 
kalliin ajan kuluttaminen vaike rointiin sen 
vähyydestä. 

Oikean opiskelutekniikan uudelleen-
opettelu voi kuulostaa alkuun type rältä, 
olemmehan me kaikki kuluttaneet kou-
lun penkkiä lähes kaksi vuosikymmentä.  
Opiskeluun va ratun ajan tuhlaaminen 
itse opiskelun - ööh - opiske luun saa ai-
nakin minut vähintäänkin tuhahtamaan 
huvittuneena. Hämmästyin kuitenkin 
kokeillessani aivan uutta lähestymistapaa 
selkkarimaratoonaukseen; tutkimusten 
mukaan tehokasta työtä kannaattaa tehdä 
25  minuuttia kerrallaan ja spurttien välis-
sä pidetään urakan kes tosta riippuen 5-20 
mi nuutin tauko. Fiksu pänttääjä siis pitää 
tauot jo ennen väsymistä, mind blown! 

Jos tulevaisuudensuunnitelmat ah-
distavat ja tenttiin luku tuntuu venyvän 
lähes poikkeuksetta allnighteriksi, kannat-
taa  vierailla myös opintopsykologin luona. 
Käynti ei ole hullujen hommaa, vaan vas-

taanotolta voi lähteä hymyssä suin ja useita 
käytännön vinkkejä viisaampana. 

Tärkeää on myös osata vastustaa 
 introvertin rakkainta ajanvietettä,  nimittäin 
lukkiutumista yksin pölyiseen, nörtti-
hikiseen asuntoon kirjapinojen keskelle. 
Kiltalehden lukeminen ja osallistuminen 
ainejärjestön järjestämiin tapahtumiin tuo 
mukavaa vaihtelua opiskelijan harmaaseen 
arkeen. Kannattaa siis lähteä rohkeasti 
kokeilemaan, miltä peli-ilta tai haalaribileet 
tuntuisivat, vaikkei tapahtumissa käyminen 
kuuluisikaan tavanomaiseen viikonlop-
purutiiniisi. Supernatantin vuoden 2014 
avausnumero tuokin pienen piristysruis-
keen kevään alkuun samalla tutustuttaen 
lukijan kasvoihin ainejärjestö toiminnan 
takana. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edis-
täminen on aina ainejärjestömme ensisi-
jainen päämäärä. Pysytään siis yhdessä 
positiivisesti varautuneina kevään haasteis-
sa!

Johanna Puutio
Mediavastaava, päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Tavoitteiden saavuttamiseksi on 
usein haastettava itsensä. En 
tarkoita nyt mitään triathlonin 
suorittamista tai shakkinyrk-

keilyn maailmanmestaruuden voittamista, 
vaan niitä jokapäiväisiä  pieniä haasteita, 
jotka olisivat vaivannäön arvoisia mutta 
joita alitajuisesti välttelemme pysyäksemme 
mukavuusa lueellamme.

Meillä kaikilla on omat haasteemme 
ja juuri niiden omien kynnysten takana 
 piilee suurin kehittymisen mahdollisuus. 
Jollekulle vaikkapa esitelmien pitäminen tai 
englannin puhuminen voivat olla epämuka-
via tilanteita, koska niissä joutuu laittamaan 
itsensä likoon ja alttiiksi epäonnistumiselle.

Joku toinen taas saattaa vältellä uu-
sien ihmisten tapaamista samasta syystä. 
Verkostoituminen on kuitenkin tärkeä 
osa yliopistoelämää niin kave risuhteiden 
luomisen kuin oman viihtymisenkin kan-
nalta: mitä ahkerammin käy bileissä ja tapaa 
uusia ihmisiä, sitä enemmän tapahtumissa 
on myöhemmin tuttuja kavereita.

Yrittäminen on ensimmäinen askel 
onnistumiselle ja yrittämisen pelko ikävä 
kramppi tuota askelta ottavalle jalalle. Älä 
pelkää yrittää. Haistata pitkät sille äänelle, 
joka sanoo pääsi sisällä: ”ei kannata, entä jos 
epäonnistunkin?”  Kaikki uusi on vierasta 
ja vieras pelottaa, mutta tuttuun ja turval-
liseenkaan käpertymällä ei saa kaikkea sitä 
irti elämästä. 

Haluan SINUN haastavan itsesi 
ja ylittämään pelkosi. Mene juttelemaan 
tuntemattomille ihmisille. Tee jotain yllät-

PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta

tävää - vedä maailmaa turpaan. Lupaan, 
että jokainen mukavuusalueen ulkopuolella 
vietetty hetki maksaa itsensä takaisin kym-
menkertaisena.

Toni Sandvik
Histoni ry:n puheenjohtaja
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Marjo Poikela on valmistunut maisteriksi 
vuonna 2010 sukunimellä Karppinen. Hän 
työskentelee tällä hetkellä Orion  Diagnostica 
Oy:ssä, joka on Orionin tytäryhtiö. Marjo 
vastaa QuikRead-nimi sen tuote perheen 
tuotannosta, joka sisältää useampia vas-
ta-aineisiin perustuvia pikatestejä, joita 
käytetään sairaaloissa ja terveydenhuol-
lossa ympäri maailmaa. Super natantti 
haastatteli tätä ex-histonitarta urasta ja 
työelämästä.

Mitä toimenkuvaasi kuuluu?

Minulla on tällä hetkellä kaksiosai-
nen toimenkuva. Tuotelinjavastaavana 
olen vastuussa valmistamamme tuote-
perheen tuotteiden toimivuudesta ja 
laadusta val mistusvaiheesta aina asiak-
kaalle asti. Käytännössä tämä tarkoittaa 
8  pro sessikemistin töiden koordinointia, 
testaustulosten vaatimustenmukaisuuden 
seuraamista sekä alan regulaatioiden nou-
dattamista. Osallistun myös uusien tuot-
teiden tuotekehitysprojekteihin ja vastaan 
tuotteiden tuotannollistamisesta.

Tuotelinjavastaavan tehtävien ohella 
 toimin Orion Diagnostican vastaavana 
säteilyturvallisuusjohtajana. Vastuullani 
on teollisuuden säteilytyöhön liittyvät 
lupa-asiat, määrättyjen asioiden rapor-
tointi viran omaisille sekä työturvallisuuden 
ohjeistaminen ja valvominen. Tämän mah-
dollistaa säteilytyökurssin läpäisy vaaditta-
valla arvosanalla.

Biokemisti työelämässä: 

Missä muissa  toimen kuvissa  
  Orionilla on biokemistejä töissä?

Orion Diagnosticalla toimii biokemistejä 
tuotelinjavastaavien lisäksi prosessikemis-
teinä, tuotekehityskemisteinä sekä myyn-
nin ja markkinoinnin tehtävissä, myös 
johtotehtävissä. Tuotelinjavastaavat ja 
prosessikemistit ovat pääsääntöisesti mais-
tereita, tuotekehityskemisteinä toimii 
myös tohtoreita. Oulun yliopistosta val-
mistuneilla biokemisteillä on hyvä edustus 
yrityksessämme, mm. Histoni ry:n perus-
tajajäsen Veli-Mies Häivä teki pitkän uran 
tuotekehityskemistinä.

Millaisista yliopistossa opituista 
taidoista on ollut sinulle eniten 
 hyötyä nykyisessä työssäsi? Mitä tai-
toja taas olet joutunut opiskelemaan 
valmistumisen jälkeen?

Yliopistokoulutus antoi vahvan ymmär-

Haastattelussa 
Marjo Poikela
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ryksen biologisten materiaalien kanssa 
 toimimisesta; täytyy ymmärtää käytettävien 
materiaalien (esim. vasta-aineet) mahdol-
lisuudet ja rajat tuotantomittakaavassa, sekä 
pystyä ratkomaan työssä ilmeneviä käytän-
nön ongelmia. Päivittäinen työni on ryhmä-
työtä sekä isojen kokonaisuuksien hahmot-
tamista mm. tuotannon, tuotekehityksen 
ja markkinoinnin organisaatioiden välillä. 
Labrakursseilla sekä mm. Histoni ry:n 
 toiminnassa opitut ryhmätyöskentelytai-
dot ovat välttämätön vaatimus. Lisäksi olin 
opiskeluaikoinani laitos- ja tiedekuntaneu-
voston opiskelijajäsen, jossa oppi hahmot-
tamaan hyvin myös muiden näkökulmia.

Työssäni olen joutunut opettelemaan alaa 
määrääviä sääntöjä, joista en ollut opiske-
luaikoina kuullut. Diagnostiikka-alaa ohjaa 
oma direktiivi ja yrityksemme noudattaa 
myös useita muita standardeja, joita viran-
omaiset valvovat. Toiminta on yleisestikin 
hyvin tarkkaan säädeltyä ja dokumentointi 
sekä jäljitettävyys (vrt. labrapäiväkirja) ko-
rostuvat kaikessa tekemisessä. Kaiken mitä 
teemme, on oltava toistettavaa, ja se on 
osoitettava validoimalla tilastollisiin me-
netelmiin perustuen. Biokemian näkökul-

masta olen päässyt perehtymään syvälli sesti 
kylmäkuivaukseen (lyofilisaatio), johon 
opiskeluaikoina ei törmännyt. Käytännössä 
minulla kesti noin 6 kk ennen kuin ym-
märsin, mitä olen oikeasti tekemässä. Op-
pimisprosessi jatkuu edelleen, vielä kolmen 
vuodenkin jälkeen.

Miten päädyit töihin Orionille? Suun-
nittelitko uraasi jo opiskeluaikana 
vai vasta valmistumisen jälkeen?

Vielä opiskelun alussa ajatuksena oli jatkaa 
tohtorikoulutettavaksi, johon ympäristö 
kovin ohjasi. Opintojen loppupuolella tut-
kimusryhmässä työskennellessä ja gradua 
tehdessä pääsin kuitenkin seuraamaan 
läheltä apurahojen hakuprosessien luonnet-
ta, ja päätin suuntautua akateemisen uran 
ulkopuolelle. Valmistumisen kynnyksellä 
aloin lähetellä hakemuksia aktiivisesti 
 avoimiin paikkoihin, joista tämä nykyinen 
paikka osuikin nopeasti kohdalle. Lisäksi 
havahduin valmistumisen kynnyksellä sii-
hen, että tohtorin tutkinto saattaa sulkea 
ovia joiltain työpaikoilta.

-HS

© SMBC (2014), smbc-comics.com
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Haalaribileiden iltana saavuimme 
hyvissä ajoin (1h) ennen ta-
pahtuman alkua valmistele-
maan  illan ohjelmaa. Paikan 

päällä katkera todellisuus valkeni meille 
fukseille… Koneen saunan keittiö tiloissa 
ei ollutkaan kipeästi kaipaamaamme 
 uunia, jonka perään olimme ennakkoon 
jo  kiivaasti kyselleet. Tai no olihan siellä 
UUNI niin kuin joku neropatti oli meille 
ohjeistanut. Nimittäin mikroaaltoUUNI… 
Joten eipä siinä auttanut kuin tehdä yllä-
tyshyökkäys lähimpänä asuvan fuksin 
 uunin  kimppuun…Toinen yllätysmomentti 
oli, ettei (tai no voiko tätä edes yllätykseksi 
kutsua?) fukseja saapunut odotettua määrää 
valmisteluihin. Tämä ei kuitenkaan haitan-
nut, sillä eihän meillä loppujen lopuksi 
juuri mitään valmisteltavaa sitten edes 
ollutkaan… =/ Loppuaika käytettiinkin 
pohtimalla illan polttavinta puheenaihetta 
eli Haalaribileiden boolin konsentraatio-
suhteita ( Mistä muodostuikin kiintoisa kes-
kustelu, kun tehtävä annettiin absolutistille 
ja tyypille, joka ei ole koskaan elämässään 
booleja valmistanut?? ) 

Itse Haalaribileet alkoivat verkkaisesti 
porukoiden valuessa paikalle kuin geeli-
kromatografin läpi ajettuina (tarkoitan tällä 
siis sitä nopeutta enkä suinkaan kyseisen 
menetelmän erotteluvaikutusta ;))… No 
joka tapauksessa eipä tästäkään suurempaa 
ongelmaa muodostunut, sillä illan isäntä 
ja ohjelmanumeroiden vetäjä oli edelleen 

omilla teillään (paistamassa niitä piirakoita 
OIKEASSA UUNISSA ei siis mikroaaltou-
unissa, joka ei kyllä edelleenkään allekirjoit-
taneen mielestä ole mikään oikea UUNI). 

Ohjelma saatiin lopulta alkamaan ja 
ohjelmassa olikin Gladiaattoritaisto, jossa 
jokaiselle vuosikurssille jaettiin oma fuk-
sigladiaattori (4kpl)… Gladiaattorit taisteli-
vat toisiaan vastaan eri osa-alueilla, mutta 
tätä ennen vuosikurssit saivat puvustaa 
ja nimetä omat gladiaattorinsa. Tämän 
jälkeen vuosikurssit esittelivät gladiaat-
torinsa gladiaattorien kauneuskilpailussa. 
Seuraavaksi luvassa oli sokkopiirustuskisa, 
jossa gladiaattoreille annettiin tehtäväksi 
piirtää annetuista aiheista piirustukset 
(silmät sidottuina tietysti). Piirustukset an-
nettiin tuomariston (koostui ennalta vali-
tuista fukseista + mukana oli myös  Julius 
Caesar) arvioitavaksi, joka pisteytti piirus-
tussuoritukset katsomallaan tavalla… Lop-

Haalaribileet 
vuosimallia 2014
(Erään fuksin näkökulma)

p Julius  Caesar avustajineen arvioi illan 
aikana armottomasti gladiaattorien suorituk-
sia.
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puohjelma karsittiinkin sitten pois yleisön 
mielenkiinnon lopahtamisen seurauksena. 
=D Voittajagladiaattori (ja näin  ollen myös 
voittajavuosikurssi) julistettiin näiden 
kilpailujen perusteella. Voitto saavutet-
tiin  lopulta häikäisevällä naiskauneudella. 
Epäilen kyllä kovasti, ettei tämä  olisi ol-
lut myöskin muinaisessa Roomassa gladi-
aattoritaisteluiden voittajan selvittävä 
kriteeri… All I can say is: ’’What worked in 
ancient Rome doesn’t necessarily work at 
Histoni`s overalls party.’’ 

Tämän jälkeen alkoikin varsinai-
nen ‘’vapaa ohjelma’’, jota edelsi kuitenkin 
haa lariseremonia. Vanhemmat opiskelijat 
kävivät ahkerasti tuttuun tapaan merk-
kaamassa uudet fuksit, mistä johtuen moni 
fuksi menettikin haalarineitsyytensä. Illan 
aikana nautittiin muun muassa saunasta 

ja tietenkin fuksien valmistamasta boolis-
ta, joka kuluikin odotusten mukaisesti 
 loppuun hyvin nopeasti (taisi itse asiassa 
loppua jo ennen ohjelman loppumista ;)) 
Tämä näkyi myöhemmin pahoinvoinnista 
kärsivien histonilaisten määrässä… Illan ai-
kana ei tapahtunut mitään sen ihmeempää, 
mitä nyt jotkut kävivät lumihangessa ’’asu-
massa’’.

Haalaribileiden päätyttyä porukka 
suuntasi joko kämpille (tähän kuuluivat 
mm. liikaa boolia nauttineet fuksit) tai 
vaihtoehtoisesti jatkoille, jotka pidettiin 
Aken residenssissä… Itse suuntasin kysei-
seen osoitteeseen siivoustalkoiden jälkeen 
ja kävin surkuttelemassa paikan vähäistä 
fuksikonsentraatiota.

                                          -Eräs fuksi

p 3. vuosikurssin hurja gladiaat-
tori, taistelijanimeltään “Sparkle 
Yksisarivinen”, odottaa tuimana 
vuoroaan astua areenalle. 

p Haalariseremonian jälkeen fuksit yrittävät 
selvittää haalarien oikeaoppisen pukemisen iki-
aikaista mysteeriä. Meneeköhän se jalka  sitten-
kään sinne hihaan?
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Korrekteja vastauksia ja liittoänkyröintiä

J otkut nimeltämainitsemattomat ih-
mishylkiöbiokemistit ovat alkaneet ih-
metellä, että nyt kun biokemian laitos 
on  Biokemian ja molekyylilääketieteen 

tiedekunta, niin miksi heidän pitäisi edelleen 
kuulua LAL:iin. Tähän yksinkertaiseen kysy-
mykseen sopii yksinkertainen vastaus:  vaikka 
tiedekunta saattaakin olla uusi, niin LAL on 
edelleen se ammattiliitto, joka ajaa juuri  SINUN 
työelämän asioita paremmin kuin  esimerkiksi 
joku merkonomi liitto. Vaikka LAL:lla on ver-
rattaen paljon etuuksia opiskelijoille, sen konk-
reettinen hyöty tulee eteen vasta valmistumisen 
jälkeen. Voiko tätä enää selvemmin sanoa vai 
pitääkö se vielä vääntää rautalangasta? Vaikka 
tiedekunta ei ole enää sama kuin fyysikoilla tai 
kemisteillä, biokemistit tulevat edelleen valm-
istumaan filosofian maistereiksi. Tiedekun-
tauudistus oli Oulun yliopiston oma raken-
teellinen epäpyhä renessanssi, mutta se ei ole 
sen kummemmin vaikuttanut ulkopuoliseen 
maailmaan. Linnut laulavat, myyrät möyrivät 
ja labrarotat syövät raksuja edelleen samaan ta-
paan kuin vuosi sitten.

Jokaisella on tietenkin vapaus kuulua ha-
luamaansa liittoon, johon hänellä on mahdol-
lista liittyä. Biokemisteille vaihtoehtoinen liitto 
on esim. tieteentekijöiden liitto tai myöhem-
min Professoriliitto. Jos joku haluaa oikein 
hullutella, niin kyllähän näitä Akavan alaisia 
liittoja löytyy: TEK, SMKJ, YTY tai... Suomen 
Opiskelijaksi Opiskelevien Liitto (OAJ)..? 
Oikea liitto on todennäköisesti se, johon kuu-
luu lähimpänä omaa alaa edustavia jäseniä, 
 koska heillä on todennäköisesti saman intressit 
työelämän suhteen kuin sinulla. Sen täydel-

lisen liiton löytäminen kaikkien tarjolla olevien 
järjestöjen joukosta voi olla haastava tehtävä. 
Voit käyttää omaa aikaasi ja tiedonhankintatai-
tojasi ottamalla selvää jokaisen liiton jäsene-
duista, tekemisistä ja maksuista tai voit uskoa 
allekirjoittanutta, että LAL:lla on kaikki parem-
min tai tarpeeksi hyvin, että paremmasta ei 
väliä. Jos alkoi epäilyttää, niin voit alkaa selata 
Akavan sivuilta miten muilla liitoilla pyyhkii.

Jotta tämä ei mene täysin myyntipuheek-
si, niin kerrotaan myös vähän ammattiliittoon 
kuulumisen velvollisuuksista. Usein LAL:n 
opiskelijajaostojen opiskelijavärväykset tehdään 
nopeasti ja useita tärkeitä asioita jää mainit-
sematta. Tiesitkö, että sinun tulee itse ilmoit-
taa liitolle kun valmistut? LAL ei vahdi sinun 
tekemisiäsi tai lue salaa sähköpostejasi. Liitosta 
eroaminen on myös aavistuksen monimutkai-
sempi juttu kuin pelkkä sähköpostin lähetys. 
Jäsenen tulee lähettää kirjallinen eronpyyntö 
liittoon allekirjoituksineen, päiväyksineen, pe-
rusteluineen ja Pokémon-korttikokoel mineen. 
Kaikki tämmöiset  pienet, mutta tärkeät yksi-
tyiskohdat menevät monelta usein ohi rekry-
toimistilanteessa, ellei niitä keksi erikseen 
kysyä. Kaikki säännöt sun muut mainitaan 
kyllä LAL:n verkkosivuilla, mutta kaikki eivät 
kerkeä (lue: jaksa) tar kistaa niitä. Tapahtuu-
han suurin osa ammattiliiton edunvalvonnasta 
 neuvotteluiden ja jäsenetujen kautta. Näistä 
aikuisten asioista kannattaa ottaa selvää mie-
lellään ennen valmistumista tai tulee örkki ja 
puree nilkkaan.

Heikki Hartikka, 
epätavallinen apinamies
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 Alakerta

Yläkerta

Kaikkihan sen ny tajuavat, että hygienia on hyvästä. Kadulta löytyvää koiranpaskaa ei 
kannata mennä nuolemaan uusien makuelämyksien toivossa tai jättää useiden viikko-
jen  suihkussa käynnit välistä vain, koska haluaa olla erilainen. Ilman hygieniaa täällä ko-
toisessa Suomessakin sairastettaisiin vielä arkisin ruttoa ja viikonloppuisin puhkottaisiin 
paiseita.
 MUTTA. Siinä vaiheessa, kun parhaan kaverin kihlajaiskakku jätetään syömättä, 
koska hän ei käyttänyt hanskoja asettaessaan kakkuun marsipaanikuorrutusta, ollaan 
jo neuroosin puolella. Kyllä, ympäristö on täynnä bakteereja ja muita pieneliöitä. Ei, te 
ette voi välttää niitä tekemällä hygieniasta pakkomiellettä itsellenne ja olemalla se kylän 
puhtain pulmunen (kirjaimellisesti). Kohta alatte varmaan desinfioida persereikännekin 
etanolilla aina asioinnin jälkeen, ihan vain etteivät pahat bakteerit varmasti leviä? 

...anonyymin biokemistin mietteitä

RitvaHäppinen @ritvahap

Poikani sairastui narkolepsiaan ja autismiin kolme vuotta sitten, kun hän otti koulussa 
SIKAINFLUENSSAPIIKIN! Kuinka pahalta tuntuikin katsoa, kun 15-vuotias Mikko ei 
jaksanut edes nousta sängystä aamulla, vaan heräsi vasta iltapäivällä, koulu ei suju ja koko 
ajan kuuntelee mörkömusiikkia. Kaiken kukkuraksi opettajat eivät ymmärrä, eivätkä osaa 
tulkita nuoren miehen pahaa oloa. Autismi tekee tällaista! HÄVETKÄÄ!

Koska opettajat eivät osanneet tehdä työtään, minun piti tehdä taustatutkimusta ja 
arvatkaa mitä löysin! Esimerkiksi juuri sikainfluenssarokotuksessa on elohopeaa, formal-
dehydiä, natriumkloridia ja kaliumdivetyfosfaattia! Tässäkin vain JÄÄVUOREN HUIPPU! 
Suurimman osan näistä aineista tiedetään aiheuttavan syöpää ja vaikuttavan haitallisesti 
hermostoon. Törkeintä tässä on se, että lääketeollisuus leikkii aivan täydellisesti terveiden 
ihmisten hengillä. Yhden elohopea-aineen tappava annos nuorelle 60 kiloiselle on vain 
0,0024g! Vertailuksi riisinjyvä painaa vaivaiset 0,02g!

Olisiko ihmisten aika herätä tähän lääkefirmojen armottomaan rahastukseen ja 
leikkimiseen ihmisten hengillä? Onneksi Amerikoissa on herätty tähän ja siellä on ollut 
tarpeeksi rohkeita ihmisiä, kuten arvostettu aktivisti, Jenny McCarthy. On vaikea katsoa 
sivusta tällaisen nuhteettoman naisen askelia oikean asian puolesta. Onneksi tiede yhteisö 
on tukenut totuuden paljastumista! Jo vuonna 20031 tutkittiin voiko rokotteiden kemikaalit 
aiheuttaa terveydellisiä sivuvaikutuksia. Tieteellisessä tutkimuksessa todettiin rokotteiden 
aiheuttavan autismia JA muita aivojen kehityksellisiä ongelmia. Tiedän, että on vaikeaa 
hyväksyä näin häkellyttävää tietoa, mutta tieteellistä faktaa ei voi kumota. Muille äidin-
vaistoisille: uskaltakaa tarttua toimeen! 

#rokote #kansalaistietoisuus #katainenmyrkyttääsuomen #äititietääparhaiten #NaCltappaakaiken
1http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal_controversy#cite_note-congressburton-1
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Toimitus 

TESTAA! LARP-juomapeli
Aurinko painui jo taivaanrannan taa kävellessäni yliopistolta kohti Puulinnanmaan puulinna-

ketta, josta seikkailun oli tarkoitus alkaa. Viima oli kylmä ja hytisin, mutta etenin päättäväis-
esti. Puulinnakkeessa tapasin matkatoverini. Hihkuin innosta, kun ajattelin tulevaa seikkailua, 

mutta toverini eivät jostain syystä vaikuttaneet yhtä innokkailta. Aloin takoa (teipata ilmastointiteipillä) 
haar niskaani, jotta voisin suojautua kohtaamiltani hirviöiltä. Kokemattomana larppaajana tein aloitteli-
jan virheen ja teippasin haarniskan suoraan ihoon kiinni, olin niin viaton vielä silloin... Katselin tove-
reitani: sisiliskoa, rosmoa, salamurhaajaa, berserkeriä, veripappia ja  niitä muita joiden nimiä en muista 
enää. Tunsin olevani osa jotain  suurta. En vielä tiennyt mitään tulevasta; en arvannut miten rosmo tulisi 
voittamaan, miten sisilisko paljastamaan raskautensa, ja miten me yhdessä teimme
lopullisesti selvää ilkikurisesta Keijusta.

Onko pelkkä perinteinen kaljankiskominen alkanut kyllästyttää? 
Ei hätää, Supernatantti kehitti uuden ratkiriemukkaan tavan olla 
alkoholin vaikutuksen alaisena!

Säännöt:
• Pelaajat varaavat itselleen 0,33 litran tölkkejä miedolla juomalla. Ennen pelin 
aloitusta pelaajat keksivät itselleen sopivat hahmot ja pukeutuvat sopiviin varus-
teisiin,  vain  mielikuvitus on rajana! Käteviä varustemateriaaleja ovat esimerkiksi pahvi 
ja alu miinifolio.
On hyvä, jos joku pitää kirjaa siitä, millä tasolla kukin pelaaja on, sillä muuten käy 
hel posti niin, että kaikki vain juovat ilman pointtia ja sehän ei ole kenestäkään kivaa.
• Pelin tarkoituksena on kehittyä ensimmäisenä tasolle 10. Tasoja saa taistelemalla 
hirviöitä vastaan ja kasvattamalla miekkaa (eli juomalla mietoja juomia tölkistä). Tyhjän 
tölkin saa kiinnittää toiseen tölkkiin yhdellä kierroksella ilmastointiteippiä. Miekkaa tar-
vitaan, kun taistellaan muita pelaajia vastaan.
• Se pelaaja, joka saavuttaa ensimmäisenä tason 5 nousee mahtihenkilöksi (esim. mahtivel-
ho, riippuen hahmosta). Mahtihenkilö saa päättää uuden säännön, joka voi olla mikä 
tahansa. Mahtihenkilöä vastaan voidaan taistella, kun seuraava pelaaja saavuttaa 
tason viisi. Jos haastaja voittaa, hänestä tulee uusi mahtihenkilö ja hän saa päättää 
uuden säännön (vanha poistuu).
• Peli etenee kierroksittain. Jokaisella kierroksella pelaajat heittävät noppaa ja 
nopan silmäluku määrää tehtävän.
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Silmälukujen merkitykset: 
1) Taistelu hirviötä vastaan (juo shotti), tämä nostaa tasoasi yhdellä pisteellä. Pelaajan on heitettävä 
noppaa uudestaan ja saatu silmäluku kertoo, mitä hirviötä vastaan pelaaja tulee taistelemaan:

I) Metsän Hirvivartija (Jägermeister)
II) Keiju/Musta ritari (Creme de Cassis, myöhemmin kahvilikööri)
III) Hirviö karkaa, ei tasonnousua
IV) Vampyyri verisuu (kuiva Vermouth)
V) Lohikäärme (Hasselglögi)
VI) Jättiläinen (Stroh)

2)  Sama kuin yllä.
3) Kirous, ei tasonnousua. Se jolla on kierroksen lopussa kirous, joutuu  taistelemaan viimeksi 
 taisteltua hirviötä vastaan.
4) Virvoittava lähde. Tässä kohdassa sinulla on mahdollisuus hakea itsellesi lasi vettä.
5) Taistelu vapaasti valittavaa hirviötä vastaan, jolloin tasosi nousee. Ei ole kuitenkaan pakko taistella.
6) Taistelu toista hahmoa vastaan, kunhan molempien aseiden taso on vähintään 3.Voittaja saa 
määrätä häviäjän taistelemaan valitsemaansa hirviötä vastaan, ei tasonnousua. Miekkailu tapahtuu 
makuullaan ja tarkoituksena on rikkoa vastustajan miekka omalla miekalla. Irronnut osa määrittää 
häviäjän menettämien levelien määrän. Hävinnyt pelaaja saa päättää kumman osan aseestaan pitää.

-HS,
Lvl. 8

Mehiläispaladin
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J oskus 1990-luvulla kävimme per-
heen kanssa muutaman kerran 
jenkeissä. Länsirannikon aika on 
10 tuntia jäljessä Suomen ajasta, 

joten jet lagia on miltei mahdoton välttää. 
Lapsukaiset heräsivät keskellä yötä rätisyt-
tämään nukkuvien serkkujen legopalikoita. 
Mitäpä siinä, meillähän oli loma.

Kahden viikon jenkkeilyn jälkeen 
paluu Suomeen ei ollut ongelmaton, kun 
nukutti aivan väärään aikaan vuorokau-
desta ja töihin piti raahautua heti aamusta. 
Suomessa oli silloin ilman reseptiä saatavis-
sa vain valeriaanakapseleita, eikä niistä ol-
lut mitään hyötyä nukahtamisvaikeuksiin. 
Seuraavalla reissulla ostamiemme amerik-
kalaisten melatoniinikapseleiden pitoisuus 
taas meni melkein miinuksen puolelle, 
joten niistä ei saatu edes lumevaikutusta.

Melatoniini on käpylisäkkeen tuotta-
ma hormoni, joka valmistetaan tryptofaani-
aminohaposta. Melatoniinia esiintyy siten 
luontaisesti elimistössä. Melatoniinieritys 
on aikabiologista ja tahdittaa vuorokau-
sirytmiä. Eritys lisääntyy iltaa kohden, on 
huipussaan klo 2-4 yöllä, jonka jälkeen sen 
määrä vähenee, kunnes hämärä taas laskeu-
tuu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kes-
kiyön auringon alueella ei yöllä välttämättä 
nukuta vaikka kello tikittää jo seuraavaa 
vuorokautta. Matkustus kaukaisille aika-
vyöhykkeille aiheuttaa myös kuperkeikkaa 
ja menee useita päiviä, ennen kuin rytmi on 
kohdallaan.

Aikuisen unentarve on keskimäärin 
7-8 tuntia vuorokaudessa. Koulun lyhyttä 
matikkaa soveltaen nukumme noin kol-
masosan elämästämme. Kuka nukkuu kuka 
ei. Jos illalla on vaikeaa nukahtaa, unen 
laatu on huonoa tai uni pätkii, seurauksena 

on päiväsaikainen väsymys ja suoritusky-
vyn lasku. Uniongelmista kärsivät mum-
mo, pappa, vaihdevuosi-iässä oleva äiti ja 
somessa viihtyvä poika. Stressi, epäsään-
nöllinen elämä, huonot ruokailutottumuk-
set, tupakka ja alkoholi vaikuttavat nuk-
kumiseen ja unen laatuun. Ikääntyneillä 
unihäiriöt voivat johtua hiipuvan melato-
niinituotannon lisäksi myös siitä, että osa 
unentarpeesta tyydytetään jo päivällä: kiik-
kustuolissa on mukava katsella telkkarin si-
jaan höyhensaaria.

Uniongelmaisen kannattaa muistaa, 
että säännöllisyys on tärkeää. Oli sitten arki 
tai pyhä, niin iltaisin tulee mennä yöpuulle 
suurin piirtein samoihin aikoihin ja aa-
mulla pompata sängystä kun kukko herät-
tää. Karua, jos lauantai-iltana onkin men-
nyt nukkumaan vasta sunnuntai-aamuna.

Illalla päivä alkaa olla pulkassa: 15 
kilometrin lenkki ennen klo 18 eikä sen jäl-
keen, tietokone ja kännykkä pois ja tunnel-
mavalaistus päälle. Näin saa muodostettua 
rituaalinomaiset iltarutiinit, jotka edistävät 
unen saantia.

Illalla kannattaa myös unohtaa kahvi, 
tee sekä kokis ja energiajuomat. Kofeiini pi-
ristää moneksi tunniksi, paitsi mummoja, 
jotka väittävät etteivät saa unta ilman sau-
nakahvejansa.  Saunan jälkeinen alkoholipi-
toinen yömyssy heikentää melatoniinin vai-
kutusta nukkumiseen. Toki alkoholi saattaa 
auttaa nukahtamaan, mutta unen laatu kär-
sii ja aamuyöstä nukkuminen saattaa olla 
vain haave. Tupakka laskee melatoniini-
pitoisuutta ja haittaa unta  indusoimalla 
CYP1A2-entsyymiä. Saman entsyymin 
kautta siprofloksasiini-antibiootti taas in-
hiboi melatoniinia nostaen sen pitoisuutta. 
Väsymys lisääntyy.

Melatoniini
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Nukkumiseen tarvitaan sopiva sänky, 
mukavat vuodevaatteet sekä viileä, pimeä ja 
hiljainen huone. Tietokoneen surina saattaa 
häiritä, vaikka et sitä tiedosta. Sammuta siis 
virta. Papukaijan saat hiljaiseksi kun heität 
päiväpeitteesi sen häkin päälle.

Joskus voi olla tarpeen ottaa jo-
tain troppia, jotta uni tulisi. Siihen voi 
kokeilla melatoniinitabletteja. Pitkävai-
kutteiset tabletit vaativat lääkärin reseptin 
ja  niiden käyttöaihe on yli 55-vuotiaiden 
unettomuuden lyhytaikainen hoito. Niillä 
 korjataan lähinnä huonoa unen laatua ja 
2 mg:n tabletti otetaan noin 1-2 tuntia en-
nen nukkumaan menoa. Yleensä kolmessa 
viikossa saavutetaan normaali unirytmi. 
Nyrkkisääntö on, että melatoniini otetaan 
ennen klo 22, muuten sillä ei ehdi saavuttaa 
haluttua hyötyä.

Myös lyhytvaikutteisia tabletteja on 
saatavissa. Ilman reseptiä olevien ravin-
tolisien vahvuus on 1 mg ja niitä käytetään 
lyhentämään nukahtamisaikaa sekä 
vähentämään aikaeron vaikutuksia. Niitä 
voi käyttää satunnaisestikin esim. raskaan 
iltaliikunnan jälkeen. Opiskelijoiden stres-
sinukahtamisvaikeuksiin lääkäri kirjoittaa 
joskus reseptin 1, 3 tai 5 mg tableteista, jotta 
unirytmi taas palaa normaaliksi.  Tyhjään 
mahaan annosteltuna imeytyminen on 

täydellistä ja vaikutus tulee nopeasti. Tab-
letin ottamisen jälkeen kannattaakin heti 
suorittaa normaalit iltatoimet ja painua 
pehkuihin. Melatoniini poistuu elimistöstä 
nopeasti, joten 8 tunnin  kuluttua olet taas 
virkeä ja valmis uuteen päivään.

Melatoniinilisä ei aiheuta riippu-
vuutta. Varsinaisiin unilääkkeisiin verrattu-
na se on hyvä ja turvallinen vaihtoehto, kun 
haluaa saada unen päästä kiinni. Jos sitä 
vastoin on hankala pysyä unessa, ei vält-
tämättä lyhytvaikutteinen melatoniini auta, 
vaan yöheräämisiä voi edelleen esiintyä. 
Haittavaikutukset ovat harvinaisia. Joskus 
voi esiintyä päänsärkyä, voimattomuutta ja 
poikkeavia unia, mutta yleensä nämä oireet 
ovat ohimeneviä. 

Lukiessani melatoniinitablettien hait-
tavaikutusrekisteriä yksi asia kiinnitti huo-
mioni: siinä varoitettiin, että tarkkaavai-
suutta vaativissa tehtävissä on noudatettava 
varovaisuutta, koska melatoniini saattaa 
aiheuttaa uneliaisuutta. Joten välttäkää 
labrahommia nukkuessanne!

Hyvää yötä!

Christel Monni-Raasakka
apteekkari

Kastellin apteekki
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Varapuheenjohtaja, tiedottaja
Lauri Rannaste

Hei, olen Histonin uusi vpj ja tiedottaja. 
Tehtäviini kuuluu tiedottaminen erilaisis-
ta tapahtumista erilaisten tiedotusvälinei-
den avulla (Facebook, sähköposti jne.) ja 
puheenjohtajan varamiehenä toimiminen.
Olen kotoisin Keski-Suomesta ja opiskelin rei-
lut kaksi vuotta Itä-Suomen yliopistossa kemis-
titutkijaksi. Totesin biokemian olevan erittäin 
kiinnostavaa ja siksi hain siirtoa Oulun yliopis-
toon, jossa aloitin syyskuussa 2013. Lähdin heti 
hallitus toimiin mukaan ja aluksi toimin toimi-
henkilönä.  Kohosin nopeasti vpj:ksi,  koska väit-
tivät tiedottamisen olevan minun juttuni. En ole 
katunut päätöstäni lähteä mukaan hallitukseen 
ensimmäisenä opiske luvuotena. Uudella halli-
tuskaudella toivon  näkeväni uusia hallituksen 
jäseniä (kannattaa lähteä rohkeasti mukaan) 
ja hoitavani tehtäväni mahdollisimman hyvin!

Puheenjohtaja
Toni Sandvik

Tervehdys! Olen Sane, puheenjohtaja. Johdan 
siis kiltaa katalien suunnitelmieni mukaan jät-
täen kuitenkin tilaa myös muiden ideoille. Tänä 
vuonna tehtävänäni on lisäksi johdattaa osa 
histonin kansasta Luvattuun maahan Kontin-
kankaalle. Valitettavasti en vielä osaa halkoa 
meriä, mutta lupaan hoitaa muuton alle 40 
vuodessa ja ilman vaellusta autiomaassa. Pidän 
johtamisesta ja organisoimisesta, joten kiin-
nostus tähän tehtävään syntyi aika lailla itses-
tään. Ajatusmaailma alkoi viime vuoden aikana 
hivuttautua kohti  suurempaa kokonaisuutta: 
mietteet siitä, mitä minä voisin tehdä killan 
hyväksi vaihtuivat siihen, mitä kilta voisi tehdä 
jäsentensä hyväksi. Saavutettuani tämän hen-
kisen ykseyden (”kilta olen minä”) tunsin ole-
vani valmis tehtävään, ja siitä se ajatus sitten 
lähti.

Hallitus esittäytyy
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Sihteeri
Henna Salo

Hei! Olen Henna ja toimin tänä vuonna His-
tonin sihteerinä. Pidän jokaisessa hallituk-
sen kokouksessa pöytäkirjaa siitä, mitä hal-
litus on kulloinkin päättänyt ja kirjoitan 
lyhyesti ylös, mistä hallitus on keskustellut. 
Huo lehdin myös pöytäkirjojen arkistoin-
nista ja pidän yllä Histonin jäsenrekisteriä. 
Jos  haluat siis  tietää mistä hallitus on keskus-
tellut, vanhat tar kistetut pöytäkirjat löytyvät 
kiltiksellä olevasta mapista. Lisäksi ne lada-
taan vuoden lopuksi Histonin wiki-sivulle. 
Sihteerin hommien lisäksi vedän myös His-
tonin aloittamaa Universitas-hanketta, jossa 
on mukana myös muut kiltahuonekomplek-
sin killat. Yritämme siis yhdessä parantaa 
kompleksin keskitilaa opiskelukäyttöön, eli 
hankimme sinne pöytiä ja opiskelua edis-
tävillä ohjelmilla varusteltuja tietokoneita. 

Rahastonhoitaja
Panu Isomursu

Hopsansaa. Mursu on nimeni ja Histonin mit-
taamattomien rikkauksien vartiointi on tehtävä-
ni. Toisin sanoen toimin teidän rahastonhoi-
tajananne kuluvan vuoden ajan. Eli jos teillä 
on laskuja Histonille, niin voitte joko nykäistä 
 meikäläistä   hihasta  tai kiikuttaa ne kilta   huo  neel-
le rahiksen laatikkoon. Jos taas jätätte itse lasku-
ja maksamatta, saatte tuta kaamean kiroukseni. 

Laskujen käsittelyn lisäksi vastuullani on 
muun muassa killan kirjanpito ja talousarvion 
laatimi nen. Paperinpyörittelyn ja teidän ra-
hoissanne kieriskelyn lomassa harrastan myös 
biokemiaa nyt jo toista vuotta peräkkäin.
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Tapahtumavastaava
Oona Kivelä

Heippa kaikki! Olen Oona, ja toimeni hal-
lituksessa vuodelle 2014 on tapahtuma-
vastaava. Olen kolmannen vuoden opis-
kelija sekä  toimin kolmatta vuotta Histonin 
hallituksessa samassa pestissä. Tapahtumavas-
taavan toimenkuvaan kuuluu tapahtumien, 
kuten bileiden, sitsien, excujen ja leffailtojen 
järjestäminen muun hallituksen avustuksella. 

Olen kotoisin Nurmoosta, ja  nykyisin 
asun Toppilassa. Vapaa-aikanani kovetan itseäni 
salilla ja käyn  opiskelijahipoissa. Tykkään nuk-
kumisesta. Ja pullasta. Käykää tapahtumissa!!1 
HOX fuksit, jos  haluatte fuksinakkimerkintöjä, 
niin  minulta voi kysyä mukavia pikkuhommia 
:)))))! 

Suhdevastaava
Mikko Hynönen

Hellou. Olen Mikko ,,Hynis,, Hynönen ja 
 toimin Histonin uutena suhdevastaavana, mut-
ta kätteni jälkeä on jo voinut ihastella Histonin 
kotisivuilla, sillä olen jo toista vuotta Histonin 
Webmaster. Such master. Wow .Very web. Suh-
devastaavan hommiin kuuluu enimmäkseen 
suhteiden ylläpitäminen ja uusien luominen 
 erilaisiin yrityksiin, yhdistyksiin ja kiltoihin. 
Sponsoreiden hankinta esimerkiksi haalareihin 
on suhdevastaavan suurin homma. Haalareihin 
ja kiltalehteen sponsoreita ja yhteistyökumppa-
neita suhdevastaava joutuukin vuosittain hake-
maan, joko vanhoja uudelleen tai aivan uusia.

Viimeiseksi vielä fakta minusta... pystyn todis-
tetusti katsomaan doge giffiä kahdeksan mi-
nuuttia räpäyttämättä silmiä very doge much 
nonblink wow. Toinen fakta: Doge on koire.
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Tilavastaava
Jani Riipi

Morjenttes vua  ukkeleille ja akkeleille kans;))) 
Oon tällane kilta huone vastaava eli ihka aito 
talon miäs, joka käy päävät töitä paiskimasa ja 
ainako kerkiän yritän tuota meän rakasta kilta 
huonetta viksailla. Multa yks rohvessoori ker-
ran kysy, että kumpi se voittaakaan gorilla vai 
Jari “Bull” Mentula? Kyllähä sitten se hääty toje-
ta virkamiehelle, että kouluja en oo kääny, mut-
ta kyllä se Mentula on sen verran sonni ukko, 
että se laittas gorillan taikka godzillan nippuun 
niinkö tuosta vua. OMan ihteni lempi lehti on 
se Makneetti-lehti ku siinä on niitä hyviä juttuja 
näistä meän maailman vääryyksistä ja siittäkö 
nuo päättäjät tekkee tällÄisten iha tavallisten 
tallaajien elämään nii palijo kaikkia hankalu-
uksia. Lenpi olueni on suamalaine kohvi(3). 
Tykkään myös iskelmä/rock. Elukoista lähinnä 
tuota syäntä on koirulit..... :):):))):))):)”

Mediavastaava
Johanna Puutio

Moro. Olen Johanna, irkissä Jiipa, sekä lvl 50 
kolmannen  vuoden bio_kemisti.  Toimin hal-
lituksessa  mediavastaavana jo toista vuotta 
 peräkkäin, sekä samalla myös kädessänne ole-
van  kiltalehti Supernatantin päätoimittajana. 
Tehtäviini kuuluu kysei sen läpyskän sisällön 
 suunnittelu yhdessä kokoamani toimituksen 
kanssa sekä lehden taitto ja painatus. Vaikka 
sisältö suunnitellaankin pitämissäni kaljanhuu-
ruisissa kokouksissa, olen viimekädessä myös 
vastuussa siitä. Jos on siis valittamista, niin 
 osoittakaa vihapostinne minulle. Päätoi mittajan 
hommien lisäksi suunnittelen killalle myös ta-
pahtumajulisteita sekä auttelen aina ehtiessäni 
myös  kyseisten meininkien järjestämisessä. 
Muun ohessa viihdytän itseäni lähinnä syömällä 
ja nukkumalla, mutta harrastan myös potku-
nyrkkeilyä, piirtämistä ja lukemista.
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Hallituksen jäsen
Kalle Niemi

Hei. Olen Kalle Niemi ja olen toisen vuoden 
opiskelija. Olen kotoisin Rovaniemeltä ja tit-
telini hallituksessa tänä vuonna on toimeton 
jäsen aka tittelitön jäsen. Titteliini ei siis kuulu 
mitään tiettyja töitä vaan käytännössä teen mitä 
muut ei jaksa tai kerkeä tehdä tai mitä käs-
ketään, eli kansankielellä nakkikone.

Hallituksen jäsen 
Anna Sorjamaa

Hei, olen Anna ja toinen hallituksen kahdesta 
toimettomasta jäsenestä. Kotoisin olen Kai nuun 
takametsistä Paltamosta, ihmisenä ystävälli-
nen, impulsiivinen ja söpöllä tavalla harmiton.  
Olen ensimmäistä ja (valmistumisen kannalta) 
toivottavasti viimeistä kertaa mukana hallitus-
hommissa. Jottei homma menisi liian helpoksi, 
ajattelin esittää tarkemman toimenkuvani hai-
kumuodossa, englantilaisittain esitettynä.

Toimeton jäsen
apuna jos tarvitaan
nakkikoneilee

Toimettomaanhan
delegointi kohdistuu
kätevä juttu
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* Epparit lumella
Työnnä uhrin näytteitä sisältävät eppendorf-putket jääastian pohjalle ja peitä kunnon kerroksella 
jäämurskaa. Hyräile samalla Ellan ja Aleksin ”Kakkaa lumella” - kappaletta.

* Varastettu aika
Ryövää pöydälle yksikseen juoksemaan jätetty timeri – taattu hermoromahdus uhrille.

* Geelinkääntötemppu
Kun uhrisi lähtee lounaalle ja jättää PAGE:nsa päälle siksi aikaa, käy salaa vaihtamassa hänen 
geelinsä ympäri tai vaihtoehtoisesti vaihtamassa johtojen paikkaa keskenään. Myhäile tyyty-
väisenä kun uhrisi saapuu lounaalta ja etsii ajoliuokseen kadonneita näytteitään.

* Kaikki käy, kunhan se on kirkasta
Täytä uhrisi pöydällä oleva etanolipullo vedellä ja huvitu aina kun hän ”puhdistaa” työpöytäänsä 
”etanolilla”. 

* Jokainen huolehtikoon omistaan
Sentrifugoinnin päätyttyä poista sentrifuugista vain omat putkesi äläkä kerro uhrille sentrifuugin 
pysähtyneen. Toimii erityisen hyvin RNA:n eristyksessä.

* Aarteenetsintä
Käy avaamassa uhrisi kärkikotelot aarteen toivossa ja jätä niiden kannet auki poistuessasi pai-
kalta. Kuuntele merkkejä kiroilusta.

* Sormijumppaa
Käy säännöllisin väliajoin pyörittämässä uhrisi pipetit niiden pienimmälle tai suurimmalle mit-
tausmäärälle, koska pitäähän toisen sormien kunnosta pitää huolta.

* Sateenkaarivirtsa
Varasteleeko joku labraeväitäsi? Sujauta välipalajogurttisi sekaan hieman metyleenisinistä 
(C16H18N3SCl) ja varkaan virtsa muuttuu sinivihreäksi hänen syötyään evääsi. Varma keino 
varkaiden löytämiseen.

* Likainen bakteerimalja
Hivele uhrisi puhtaita bakteerimaljoja sormillasi. Bonuksena voit myös sylkäistä niihin. Muista 
nimetä jälkikasvusi.

* Kerran kuukaudessa - kasvatusliemi
Lisää uhrisi steriiliin kasvatusliemi-pulloon tamponi, sulje pullo ja aseta se takaisin paikoilleen. 
Auta uhriasi lajinmäärityksessä kun hän huomaa ”olion”. 

-KJ

10 huonoa labrapilaa, 
joilla saat varmasti kaikkien vihat päällesi
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Tällä kertaa kiltahuoneen laatikkoon tipahteli niin paljon kysymyksiä, ettei kaik-
kiin pystytä tässä numerossa vastaamaan. Älkää toki huoliko, kysymyksiin vas-
taileminen jatkuu jälleen seuraavassa Supernatantissa.

Mistä sävelestä se paardit ovat parhaat kappale menee? 

T: Calcifer

Hyvä Calcifer,
jo suuren kulttisuosion saavuttanut Paardit ovat parhaat -kipale järisytti Suomen 
musiikkiskeneä ilmestyessään. Kappaleen viehätys ja loputon suosio johtuu sen epä-
sovinnaisesta epämääräisyydestä. Kappale saattaa alkaa D:stä, mutta oikeasti se on 
mikrotonaalinen: sävelasteet ja nuotit sun muut eivät merkitse kappaleessa mitään. 
Sovinnaisen ja Sen Oikean Musiikin rajoja rikotaan kappaleessa auliisti kliimaksin 
 ollessa anglismi partyn hirviömäinen väännös paardiksi. Rikotaanko tässä rajoja 
 liikaa? Onko Paardit ovat parhaat 2000-luvun punk??

Onko OK näyttää tytöille kikkeiä?

Jos teet sillä lailla tymästi, että menet näyttämään tytöille kikkeiä, olet ehkä hieman 
sosiaalisesti epäkorrektissa ja hämmentävässä tilanteessa. Näissä tilanteissa ainoa 
keino selviytyä on pitää pää kylmänä ja keskittyä siihen omaan tekemiseen aivan 
 kasuaalisti. Jos siis päätät tehdä jotain ja olet jo aloittanut tekemisen, go for it, don’t 
hesitate.  Ennen toimen aloittamista kehotan tosin pieneen harkitsevaisuuteen.

Dr. Floyd vastaa
Painaako mieltä? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? Haluatko avautua?
Supin uudella palstalla voit kysyä mitä vain, Dr. Floyd vastaa mitä vain!
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Mikä eläin tämä on, Dr. Floyd?

Ensi näkemältä se näyttää yläastejonnen piirtämältä mursulta, mutta päätä  vasemmalle 
kääntämällä se muistuttaakin fallosta. Mitä lämpimimmät onnittelut, olet  kekseliäs 
poika!

MIKSI KOSKILINJAT ON AINA MYÖHÄSSÄ?

NII. JA SITTE KU EI OO MYÖHÄSSÄ NE ON AJOISSA. AATTELE HELVETTI 
AJOISSA. JOS BUSSI ON AJOISSA NI EIKÖ SEN VERTAA VOIS BUSSIKUSKILLA 
NEURONIT KOHATA ETTÄ PYSÄKILTÄ EI LÄHETTÄS ENNE KU SE KELLO 
ON MITÄ PITÄÄ. NII.

Hyvä Floyd! Olen tämmönen biokemiaa opiskeleva heppu ja minulla on kauhea 
talveton talvimasennus johtuen suuresta lumen määrän puutteesta. Olen yrittänyt 
vaikka mitä kuten kristalleja ja D-vitamiinia, mutta mikään ei auta! Mitä teen? 

Parahin terveisin: Aavikonlaiva

Parahin Aavikonlaiva!
Vaikka kuvittelet että talvimasennus tulee lumesta, ei kyse ole siitä. Oli lunta tai ei, 
valon määrä on talvella vähentynyt. Juuri mitään ei ole tehtävissä tilanteellesi. Tässä 
yksi syy Suomen korkeisiin itsemurhatilastoihin. Voit kuitenkin kokeilla helpottaa 
oloasi muutamalla keinolla. Voit kokeilla esim. mindfulnessia. Älä kuitenkaan innos-
tu korvavalosta. South Parkissa oli jakso, jossa ihmiset alkoivat syödä perseen kautta. 
Siinä on vähän samasta kyse.
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Dear Floyd, oletko kehittänyt kemikaalin, joka sulattaa sydämen… kirjaimelli-
sesti. Ja haluaisitko käyttää kyseistä ainetta päästäksesi eroon kilpailijoistasi/ 
vihamiehistäsi? 

T: Kyselijä 

Hei Kyselijä!
Sydämensulattajaentsyymi itse asiassa on olemassa ja ryhmäni on sitä jo pitkään tut-
kinutkin. Viime aikoina olemme onnistuneet kehittämään siitä paremman version, 
joka pystyy sulattamaan monimutkaisempia sydänmolekyylejä kuin koskaan ennen. 
Yritykseni Bestest Biopharmaceuticals kauppaa sydämensulattajaentsyymiä ystävän-
päivän aikaan erityishinnoin. Vielä vastaus kysymykseesi: En. En omista vihamiehiä.

Jos syö jauhelihaa vaalean leivän välissä, niin kun sormet mennee ihan rasvaisiksi 
niin kun niitä nuolee niin ne ei puhdistu. Miksi? 
–Nälkä

Parahin Nälkä,
punaisessa lihassa, mitä kuvailemasi jauheliha luultavasti on, on paljon rasva-aineita. 
Sylkesi on periaatteessa vettä, suoloja ja jonkin verran amylaasia. Amylaasi hajottaa 
tärkkelystä, ei rasvaa. Vesi taas ei liuota rasvoja. Tärkkelyksen prosessointi on sen 
verran haastavampaa, että se on hyvä aloittaa jo suussa, rasvalle riittää duodenumin 
entsyymikombo. Näin ollen oranssi liharasva jää sormesi ihorakoihin ja näytät juuri 
siltä ihmiseltä, joka syö kuin viisivuotiaat.

Miksi perseessä pitää kasvaa karvoja? Itsetuhoiset kakkapökylät vain hirttäytyvät 
niihin :C 
–Anonyymi

Hei Anonyymi!
Mainitsemasi persekarvat ovat mainio esimerkki evoluutiosta! Kauneusihanteet 
ovat vaihdelleet aina. Siispä perskarvat ovat joinakin aikoina olleet muodissa, toi-
sina taas eivät. Näin perskarvat eivät ole päässeet vaikuttamaan yksilön kelpoisuu-
teen eli fitnessiin. Perskarvat eivät myöskään ole funktionaalisesti hirveän tärkeät, 
eivätkä myöskään hirveän haitalliset. Tästä syystä perskarvageeneihin ei ole kohdis-
tunut voimakasta selektiota vuosituhansien kuluessa. Kehotan sinua suhtautumaan 
 perskarvoihin kuten evoluutio opettaa, lakkaa välittämästä. Ihmiset ovat tasa-arvoisia 
perskarvoista riippumatta! Voit hankkiutua niistä eroon hyväksi katsomallasi me-
netelmällä, ja kakkapökyläsi pääsevät tipahtelemaan vapauteen.

Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
                                                kysymyksen lähettäneitä!
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Mr. Floyd! Mr. Floyd! What’s an onion?

That's the thing used for DNA extraction in newbie lab course.

Dear Dr. Floyd, haluaisin päästä eroon lemmekkäästä olotilastani, voisitko aut-
taa? 

Terv. Ujostelija

Hei Ujostelija!
Jos tarkoitat tällä lemmekkäällä olotilalla sitä kutkuttavaa tunnetta kun synkän tal-
ven jälkeen ensimmäiset auringonsäteet lämmittävät orastavia leskenlehtiä ja  tunnet 
 pienen polttavan nykäisyn itsessäsi ja haluat mennä ulos ja halata kaikkia niitä ankeita 
naamoja 2T-oven bussipysäkillä, niin voin auttaa. Biokemian laitos – luojan kiitos – 
tarjoaa kevään tullessa läjäpäin tenttejä, luentoja ja deadlineja. Mikä parasta, deadlinet 
ja tentit kasautuvat kevään korvalla samoille viikoille! Mikään ei tapa reippaan lem-
mekästä olotilaasi yhtä hyvin kuin esim. Telluksessa nyhjöttäminen koulutehtävien 
parissa. Suosittelen siis ahkeraa opiskelua ja sen vaatimaa kofeiinin yliannostusta.

Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
                                                kysymyksen lähettäneitä!
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Aspartaami (3-amino-4-[(1-metoksi-
1-okso-3-fenyylipropan-2-yyli)amino]-
4-oksobutaanihappo) on yleisesti käytetty 
synteettinen makeutusaine. Sen molekyy-
likaava on C14H18N2O5, molekyylipaino 
294,30312 g mol-1 ja sillä on kolme (3) 
vetysidosdonoria sekä kuusi (6) vetysi-
dosakseptoria. Aspartaami on kiraalinen, 
metyyliesteröity dipeptidi, joka muodos-
tuu kahdesta L-aminohaposta, asparagiini-
haposta ja fenyylialaniinista. Aminohapot 
ovat tyypillisesti liittyneet toisiinsa pep-
tidisidoksella ja metyyliryhmä on esteröity 
fenyylialaniinin vapaaseen karboksyyli-
ryhmään. Aspartaamin rakennekaava on 
esitetty kuvassa 1.1

Aspartaamin syntetisoi ensim-
mäisenä James M. Schlatter vuonna 1965. 
Yhdiste löytyi sattumalta – Schlatter oli 
työskennellyt erään tetrapeptidin synteesin 
parissa ja aspartaami oli vain välivaihe lop-
putuotteen valmistuksessa. Kerrotaan, että 
Schlatter huomaamatta sotki sormensa as-
partaamilla työpäivän jälkeen ja huomasi 
makean maun nuoltuaan sormenpäitään 
kotonaan kirjaa selatessa.2

Aspartaami on noin 200 kertaa 
makeampaa kuin sakkaroosi ja siten käyt-
tökelpoinen makeutusaineena.  Lisäksi 
aspartaamin kemiallinen stabiilisuus 
happamissa liuoksissa on suotuisa omi-
naisuus esimerkiksi virvoitusjuomien 

makeuttamisessa. Aspartaamin lisäksi use-
at muut lyhyet peptidit omaavat spesifisen 
maun ja peptidejä voidaan jopa  jaotella 
rakenteellisesti eri makukategorioihin. As-
partaami hajoaa ohutsuolessa ja sen ylei-
simmät metaboliatuotteet ovat 3-bent-
syyli-6-metyylipiperatsiini-2,5-dioni, 
aspartyylifenyylialaniini, asparagiinihappo, 
fenyylialaniini sekä metanoli. Tehokkaan 
metabolian takia jopa verrattain korkeat 
aspartaamimäärät ovat havaitsemattomissa 
verinäytteissä.2,3,4,5

Kuten muidenkin keinotekoisten 
makeutusaineiden kohdalla, myös aspar-
taamin terveysvaikutuksista on väitelty 
 kiivaasti jo vuosien ajan. Aspartaamin erot-
taa muista makeutusaineista se, että sen 
terveysvaikutuksia on tutkittu verrattain 
paljon, joskin useita tutkimuksia ja niiden 
merkittävyyttä on arvosteltu. Aspartaamin 
metaboliatuotteet ovat potentiaalisesti 
myrkyllisiä yhdisteitä. Selvästi välittömin 
vaara piilee fenyylialaniinissa, joka kertyy 
fenyyliketonuriaa sairastavien henkilöiden 
elimistöön ja lapsipotilaissa aiheuttaa ke-
hitysvammaisuutta. Asparagiinihappo on 
glutamiinihapon tavoin neurovälittäjäaine 
ja korkeina pitoisuuksina eksitotoksiini, 
joka hyperstimuloi keskushermoston her-
moimpulssien kulkua. Asparagiinihapon 
saanti aspartaamilla makeutetuista elin-
tarvikkeista on kuitenkin niin pieni, että 

Aspartaami
makea, synteettinen dipeptidi
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terveet ihmiset eivät kärsi sen mahdollisista 
haittavaikutuksista ja sitä voidaan tässä kon-
tekstissa pitää harmittomana. Metanoli sen 
 sijaan on kohtalaisen alhaisina pitoisuuksi-
na (muutama millilitra puhdasta metanolia 
elopainokiloa kohden) jo tappavan vaaral-
linen yhdiste, sillä sen aineenvaihdunnassa 
muodostuva välituote, formaldehydi, on 
biologisesti stabiili hermomyrkky. Aspar-
taamin metaboliasta kuitenkin muodostuu 
niin vähän metanolia, että aspartaami on 
myös tässä kontekstissa harmiton. Hyviä 
vertailukohtia ovat sitrushedelmämehut, 

jotka tyypillisessä kohtuukäytössä sisältävät 
enemmän metanolia kuin mitä muodos-
tuu aspartaamin metaboliasta ihmiseli-
mistössä. Metanolin biologisia vaikutuksia 
on tutkittu jonkin verran. Yleinen uskomus 
on, että metanoli on myrkyllisyyden lisäksi 
syöpävaarallinen aine, mutta useat tut-
kimukset ovat osoittaneet että metanolilla 
ei vaikuttaisi olevan mutageenisiä tai kars-
inogeenisiä vaikutuksia ihmisissä.5,6,7,8,9,10

-AR

Kuva 1. Aspartaamin rakennekaava.
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Erityinen kiitos ideasta: Jani Salmivaara

Lähteet:
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Supernatantin toimitus 2014
Supin toimituksessa vuonna 2014 hääräilevät mukana muutamat vanhat tekijät,  mutta 
päätoimittaja on tänä vuonna saanut tahmanäppeihinsä myös tuoretta toimittajan-
lihaa. Supernatantin toimitus vuonna 2014 koostuu seuraavista henkilöistä: 

Johanna Puutio (JP), päätoimittaja
Arne Raasakka (AR)
Vesa Hautaniemi (VH)
Akke-Pekka Törmänen (A-PT)
Mikko Karpale (MK)
Krista Juurikka (KJ)
Panu Isomursu (PI)
Henna Salo (HS)
Toni Sandvik (TS)
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vain fuksien haalari on   haalarimerkitön! 

hanki puuttuvat histnonin merkit siis heti, 

sillä viimeistä viedään!

Kaikki 

merkit 

2,5 euroa!Haalarimerkkejä voi ostaa
 Histonin kiltahuoneelta. 
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