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Ah vappu, tuo opiskelijoiden ja 
työväen kevään riemukas kar-
kelo, jolle tämäkin Supernatan-
tin teemanumero on pyhitetty. 

Itse olen pitänyt vappua opintoja hidasta-
vana sosiaalisena taakkana sekä kiveen 
kirjoittamattomana deadlinenä kesätöiden 
hankkimiselle; Jos hommia ei vielä vappu-
na ole tiedossa, kannattaa alkaa suunnitella 
jo ennestään niukkojen tukikuukausien 
uhraamista satunnaisesti saatavilla oleviin 
kesäopintoihin. Paha vain, että biokemis-
teille ei  juurikaan ole kesäyliopistolla tarjol-
la mielekästä HOPS:iin sisältyvää opiskel-
tavaa, ja parhaassa tapauksessa löydätkin 
 itsesi  kumisaappaisiin sonnustautuneena 
suolta sääskien, sammalten ja biologien 
ympäröimänä. 

Tänä kesänä on kuitenkin tiedossa 
harvinaista herkkua, nimittäin palkallista 
oman alan hommaa kiinnostavassa tutki-
musryhmässä. Kun yliopiston myöntämä 
harjoittelutuki kuitenkin on käytetty, saa 
tällaiselle luksukselle heittää vuosikausiksi 
hyvästit, labraan kun pääsee töihin vastai-
suudessa lähinnä palkattomana harjoitteli-
jana. Opintopisteitä vastaan työskentely on 
muuten ihan kiva juttu, mutta kokopäiväi-
sen opiskelijan pidemmän tähtäimen talous 
tuppaa tökkimään jopa minimipalkkaisen 
kesätyön  puuttuessa. Kesällä tienattuja pen-
nejä kun pitää hartaasti venyttää riittämään 
talven pimeimpiinkin kuukausiin. 

Keväällä rintaan hiipii joillakin rie-
mu, joillakin rakkaus ja allekirjoittaneella 
vuosittainen “lääkiskriisi”. Huoli työllisty-

misen hankaluudesta painaa itse kutakin, 
ja toive työllistyä biokemistin tutkinnolla 
mieleiseen paikkaan Oulun seudulla tulee 
olemaan haaste. Lääkärithän saavat kaikki 
meidän biokemistien hommat, parempaa 
palkkaa, valkoisemmat hymyt sekä ykkös-
paikan suomen arvostetuimpien ammattien 
listalla. Kaikki rakastavat lääkäriä, lääkäri 
on hyvä tyyppi, mummot varsinkin tykkää! 
No eihän se ihan näin mene, mutta kateeksi 
käy hyvä työllistyminen, hyvä palkka vasti-
neeksi pitkistä opinnoista ja säännöllinen 
päivätyö. 

Yllättävän harvoin juolahtaa vielä 
opiske lujen alkutaipaleella olevan biokemis-
tin mieleen ajatus ei-akateemisesta urasta ja 
työllistymisestä bioalan yritykseen. Olen 
kuitenkin huomannut muutamien innok-
kaiden laajentavan  osaamistaan ottamalla 
sivuaineeksi vaikkapa markkinointia, kie-
liä tai tilastotiedettä; tutkinnon teko hou-
kuttelevammaksi työnanajalle on aina fiksu 
veto! Entinen biokemian laitos kannusti 
hyvin nihkeästi opiskelijoita harkitsemaan 
uraa yliopiston ulkopuolella, joten tiedon-
haku on jäänyt lähinnä ainejärjestön har-
teille. Toivottavasti BMTK:ssa tilanteen 
parantamiseen kiinnitettäisiin huomiota. 
Kannattaa kuitenkin masentumisen sijaan 
varata  paikka Histonin seuraavalle ekskur-
siolle,  osallistua syksyllä järjestettävään 
alumni-iltaan tai seurata Supernatantin 
uutta “Biokemisti työelämässä” -palstaa! 

Mukavaa vappua, 
Johanna Puutio

Mediavastaava, päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Biokemia vaikuttaa olevan yllät-
tävän tuntematon tieteenala 
monille alaan vihkiytymättömille. 
Tämä ei sinänsä ole esimerkiksi 

tuttavien tai sukulaisten kanssa niinkään 
ongelma, sillä on ihan mielenkiintoinen 
haaste yrittää selittää vaikkapa isoäidil-
leen, kuinka SDS-PAGE:lla voidaan erotella 
proteiineja ja miksi niin on tarpeen tehdä. 
 Suurempi haaste on se, että yrityksillä ei 
välttämättä ole kovin hyvää kuvaa siitä, 
mitä me osaamme tehdä.

Tämä tuli mieleeni taannoisilla työ-
markkinapäivillä, kun kiertelin tiedus-
telemassa mahdollisia kesätyöpaikkoja. 
Useasti vastattiin, että biokemia on niin 
spesifinen ala, ettei yrityksellä ollut oikein 
tarjota oikeanlaista työtä. En kuitenkaan 
antanut periksi, vaan luettelin millaisia 
opintoja tutkintooni kuuluu, minkä jäl-
keen moni vaihtoi vastauksensa varovasti 
myönteisemmäksi: ”ai, kyllähän tuollaiselle 
kesätyöntekijälle voisi ollakin tarvetta”.

Tähän epätietoisuuteen on varmas-
tikin useita osatekijöitä. Ensinnäkään emme 
ole lukumäärältään kovin suuri joukko, 
jos vertaa moniin muihin luonnontieteili-
jöihin. Suuri osa päätyy lisäksi tutkimus-
työhön ja akateemiselle uralle, mikä ei oi-
keastaan lisää näkyvyyttä yritysmaailmassa. 
Tutkimustyö on totta kai tärkeää, mutta 
on hyvä pitää myös mielessä, että koulu-
tuksemme antaa pohjan laajalle kirjolle 
muitakin työtehtäviä, jos vain  osaamme 
soveltaa  osaamistamme ja käyttää hieman 
luovuutta.

PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta

Uskon, että työmarkkinoilla ak-
tiivisuus ratkaisee paljon. Vaikka töihin ei 
suoranaisesti haettaisikaan biokemistiä, 
kannattaa kysellä paikan perään, mikäli 
työtehtävä on kiinnostava ja liippaa lähel-
tä omaa alaa. Kenties tarpeeksi aktiivisen 
työnhaun myötä yritykset myös alkavat 
suoremmin etsiä biokemistejä töihin. Pi-
detään siis ääntä itsestämme ja tuodaan it-
seämme enemmän esiin. Yritysten on hyvä 
huomata, kuinka hieno ala tämä on ja kuin-
ka hienoja työntekijöitä täältä valmistuu.

Toni Sandvik
Histoni ry:n puheenjohtaja
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Visa Poikela työskentelee tällä hetkellä Neox 
s.r.o -nimisessä Tšekkiläisessä kliinisiä tutki-
muspalveluja tarjoavassa yrityksessä liike-
toiminnan kehitysjohtajana. Histonissa hän 
toimi 3 vuotta hallituksessa liikunta- ja 
 vapaa-ajan vastaavana,  sekä usean vuo-
den ajan yleisenä järjestö aktiivina mm. 
silloisessa LuOpiO:ssa ja tiedekuntaneu-
vostossa. Super natantti haastatteli tätä ex-histo-
nia hänen urastaan ja työelämästään.

Mitä toimenkuvaasi kuuluu?

Vastaan kokonaisvaltaisesti yrityksen mark-
kinoinnista ja liiketoiminnan kehittämi-
sestä. Suurin osa toimenkuvastani koostuu 
markkinoinnin koordinoinnista ja suun-
nittelusta, johon kuuluu mm. markkinoin-
nin prosessit, niiden luominen, toteutus ja 
kehittäminen sekä markkinointiaktiviteet-
tien suunnittelu, toteutus ja budjetointi. 
Toimenkuvani kulminoituu uusien asiak-
kaiden hankkimiseen ja yrityksen tunnetta-
vuuden lisäämiseen. Markkinoinnin ohella 
vastaan jo olemassa olevista kansainvälisistä 
yhteistyökumppaneista ja palveluntarjoajis-
ta, näiden kumppanuuksien kehittämisestä 
sekä uusien yhteistyötahojen etsimisestä. 
Osana kyseistä roolia ovat myös ostoneu-
vottelut erityisesti konferenssijärjestäjien 
ja markkinoinnin tukipalveluja tarjoavien 
tahojen kanssa.

Biokemisti työelämässä: 

Miten päädyit nykyiseen työpaikkaa-
si? Teitkö urasuunnittelua jo opinto-
jen aikana? 

Ennen Neoxia työskentelin suomalaisessa 
statistiikkaan erikoistuneessa tutkimus-
palveluyrityksessä. Teimme yhteistyötä 
Neoxin kanssa ja he ostivat meiltä konsult-
tipalveluina markkinointia ja osallistumista 
konferensseihin heidän kanssaan. Parin 
konferenssiedustuksen jälkeen he kysyivät 
olisinko kiinnostunut tekemään töitä 
suoraan heille.

Osallistuin opiskeluiden 3. vuonna 
yliopiston työvoimapalveluiden mento-
rointiin. Itselleni ei tästä jäänyt käteen juuri 
mitään, mutta eräs opiskelukaverini työl-
listyi tätä kautta ennen pitkää yritykseen, 
josta hänellä oli mentori. Pääsin laitokselle 
töihin 3. vuoden kesällä ja kyseinen “kesä-
työ” jatkui lopulta melkein 4 vuotta :) Tiesin 
jo ennen valmistumista, että perustutkimus 
ja akateeminen ura eivät ole minua varten.

Haastattelussa 
Visa Poikela
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Millaisista yliopistossa opituista 
taidoista on ollut sinulle eniten 
hyötyä työelämässä? Mitä asioita 
 puolestaan olet joutunut opettele-
maan vielä valmistumisen jälkeen?

Tiedonhaku. Yritysmaailmassa työskennel-
lessäni olen ollut hyvin vähän tekemisissä 
biokemian kanssa. Valmistumisen jälkeen 
pääsin Aalto-yliopiston tuotekehitysasian-

tuntijakoulutukseen. Koulutus oli toteu-
tettu yritysten tarpeiden näkökulmasta ja 
sisälsi runsaasti myynti- ja markkinointi-
opintoja sekä luonnollisesti tuotekehitystä 
ja innovaatiota. Koen, ettei biokemian lai-
toksen tarjoama opetus tukenut opiskeli-
joita juuri millään tavalla heidän siirtymi-
seensä työelämään akateemisen maailman 
ulkopuolelle. 
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Muuttajan tietoisku:

Kontinkankaan
Uljas Uusi Koti 

Tätä ollaan jo räpelletty viimei-
set kaksi vuotta ja kohta se on 
täällä! Jo 120 vuorokautta (31.4) 
Oulun biokemistit ovat kul-

keneet biokemian ja molekyylilääke tieteen 
tiedekunnan (BMTK) alla enemmän tai 
vähemmän tietoisina muuton tuomista uu-
sista tuulista. Supernatantin toimitus läh-
tikin siis ottamaan selvää muuton tuomista 
vaikutuksista tulostuksen, laitoksen toi-
mintojen sekä koulutusohjelmien suhteen.

Yhtenä suurena puheenaiheena 
ovat olleet tulostuksen uudistuminen ja 
sen tilanne Kontinkankaan kampuksella. 
Toistaiseksi siis näyttää siltä, että puolen 
vuoden kiintiötä lasketaan nykyisestä 600 
arkista 200 sivuun. Jos tulostaa aina kak-
sipuoleisena, tarkoittaa tämä 100 arkkia. 
Tämän tulostuskiintiön käyttäminen tulee 
olemaan mahdollista myös Kontinkankaal-
la monitoimilaitteiden kautta, joita on 
mahdollista käyttää myös etätulostuksen 
avulla. Ensi syksynä kannattaa myös pitää 
korvat höröllä uusien elektronisten tu-
lostustarrojen suhteen. Konsepti kuulostaa 
mielen kiintoiselta ja ihan toimivalta, mutta 
käytännön jutut ovat vielä suunnitelupöy-
dällä.

Muutoksia tulee myös Kelalta. Kelan 
uuden tukipolitiikan mukaan opiskelija, 

joka suorittaa 5 op/kk, on oikeutettu tu keen 
vain jos opintopisteitä kiertyy vähintään 20 
per lukuvuosi. Viiden opintopisteen kuu-
kausiraja on myös ollut osana ajatuspro-
sessia, jossa biokemistien lukuvuoden 
pidentämistä ei pidetä ajankohtaisena, 
jotta kyseisen rajan saavuttaminen ei vai-
keutuisi.  Opintotukikuukausien määrää 
on myös Kelalla alennettu 55:stä 50:een. 
Tuleva The European Credit Transfer and 
 Accumulation System (ECTS)-standardoin-
ti tuo varmasti paineita yliopiston puolelta 
tulevaisuudessa lukuvuoden pidentämi-
seen, koulu tusohjelmien karsimiseen, sekä 
5 op:n kandikurssien minimipituuden to-
teuttamiseen. Tulevaisuus kertoo miltä ul-
jas uusi huominen näyttää.

HUOM! 
Tulevan   tulostustarran  hin-
ta tulee todennäköi sesti 
 si joittumaan yhden euron 
tuntumaan, ja se toimii koko 
opiskelun ajan. Sillä voitai-
siin  esimerkiksi  lunastaa 
henkilökohtainen tu loste 
monitoimilaitteelta.
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Hauskinta tällä hetkellä tulee olemaan 
kuitenkin ensi syksyn fukseilla ja sivuaineo-
piskelijoilla, jotka ovat ehkä eniten muutos-
ten kourissa jo pelkästään maantieteellisistä 
syistä. Tätä varten perustettu Supernatantin 
toimituksen oma task force nakitettiin tent-
taamaan asiasta muuttokoneiston keulaku-
vaa Kalervo Hiltusta, BMTK:n dekaania.  

Haastattelija (H): Miltä alueelta löytyvät 
biokemian opetustilat Kontinkankaalla?

Kalervo Hiltunen (K.H.): Laboratorio-
tilat ovat biokemian ja molekyylilääketie-
teen tiedekunnan tilojen sisällä osoitteessa 
Aapistie 7. Luentosalit toimivat yleisen 
varausperiaateen mukaisesti. Luentosalit 
sijaitsevat Kontikankaalla prekliinisten 
tai kliinisteoreettisten oppiaineiden ti-
lojen yhteydessä eli kohtuullisen lähellä 
tiedekuntaamme. Meillä on myös tiedekun-
nan omina tiloina kaksi 40-hengen opetus-
tilaa, joissa voidaan järjestää valtaosa luen-
to-opetuksesta.

H: Tapahtuuko muutto ennen syysluku-
kauden opetusta kokonaisuudessaan?

K.H.: Entinen biokemian laitos muuttaa 
Kontinkankaalle pääosin kesäkuussa ja 
vähäinen osa muutosta tapahtuu elokuussa 
2014. Opetukseen liittyvät toiminnat ovat 
Kontinkankaalla ennen opetuksen aloitus-
ta.

H: Mistä rakas amanuenssimme voidaan 
tavoittaa muuton jälkeen?

K.H.: Jari Heikkiselle tulee työhuone myös 
Linnanmaan kampukselle. Ajankohdat, 
jolloin Jari Heikkinen on paikalla Linnan-
maalla, ovat vielä sopimatta.

H: Mihin Histonin uusi kiltahuone tulee 
sijoittumaan uudella kampuksella?

K.H.: Tämän hetken tiedon mukaan 
biokemian opiskelijoiden käytössä säilyy 
tiloja Linnanmaalla nykyisten kiltatilo-
jen yhteydessä. Kontikankaalle Histonille 
on varattu kiltatilat tiedekunnan tilojen 
yhteyteen välittömästi opetuslaboratori-
oiden alapuolelta. Opiskelijoille on myös 
lukollisia kaappeja uuden tiedekunnan 
 alueella.

H: Mistä tulevaisuudessa haetaan tutkin-
not?

K.H.: Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunta myöntää biokemian opiskeli-
joille tutkintotodistukset. Biokemian toi-
mistot sijaitsevat tulevaisuudessa tiedekun-
nan tiloissa Kontinkankaalla mukaan lukien 
opintoasiansihteeri.

H: Tuleeko pro gradu muuttumaan opis-
kelijan näkökulmasta?

Parhaimpana puolena uusien 
tilojen sijottelussa tulee ole-
maan niiden keskittyminen 
tiukasti entisen lääketieteel-
lisen biokemian ja molekyyli-
biologian laitoksen tiloihin. 
Maanpinnan tasolla olevalta 
kiltikseltä pääsee kerrosta 
ylempänä oleviin opetusti-
loihin alle minuutissa! Uuden 
kiltahuoneen sisustamista 
on jo laitettu aluille kalusto-
hankinnoin ja jokainen histoni 
on varmasti tervetullut aut-
tamaan. Tupareitakin voidaan 
jo alkaa odottelemaan ;)
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K.H.: Gradujen tekemiseen, tarkastukseen 
ja arviointiin ei tule muutoksia. 

H: Tulevatko opinnot olemaan jatkossa-
kin yhtä joustavia ja samat mahdollisuu-
det sivuaineisiin?
K.H.: Kyllä, ongelma on kuitenkin Linnan-
maan ja Kontinkankaan välimatka. Asia 
huomioidaan lukujärjestyksessä niin, että 
tutkintojen pakollisten ja suositeltavien 
kurssien opetus on eri päivinä Linnanmaal-
la ja Kontinkankaalla.

H: Miten fuksien opiskelu on järjestetty 
opiskelun ensimmäisinä vuosina?

K.H.: Luennot ovat Linnanmaalla ja 
biokemian laboratorioharjoitukset Kontin-
kankaalla. Opetus järjestetään siten, että 
opiskelijoiden ei tarvitse vaihtaa kampusta 
kesken päivää.

H: Miten uudet professuurit?

K.H.: Professoreja biokemian ja mole-
kyylilääketieteen tiedekunnassa on nyt 8. 
Lisäksi yksi professorin tehtävä on ilman 
tehtävän haltijaa.

H: Uusi mahdollinen maisteriohjelma?

Uusia maisteriohjelmia ei ole lähitule-
vaisuuden suunnitelmissa. Kansainvälinen 
maisteriohjelmamme  International MSc 

in Protein Science and Biotechnology ja 
biokemian maisteriohjelma  Protein  Science 
and Biotechnology yhdistynevät lähitule-
vaisuudessa.

H: Onko tulossa uusia kursseja?

K.H.: Varmasti saamme uusia kursseja mm. 
solubiologiaan ja mahdollisesti myös kehi-
tysbiologian aloille.

Haastattelun myötä toivottavasti joihinkin 
biokemistejä askarruttaviin kysymyksiin 
saatiin vastaus, vaikka tässäkin käsiteltiin 
vain osaa opiskelijoita koskevista uudis-
tuksista. Histoni sekä Supernatantin toimi-
tus pitää korvat auki ja tulevaisuudessa on 
varmasti tulossa lisää  tietoa. Tiedonnälkäi-
simmät muuttajat voivat pitää silmällä vaik-
kapa OYY:n tumblr-blogia (http://oyyn-
blogi.tumblr.com), käydä kuuntelemassa 
hallituksen kokouksia tai laittaa kyselyä 
vaikkapa Histoni ry:n KoPo-vastaavan 
 suuntaan. 

Lopuksi tarjoamme lukijoille vielä ensim-
mäisen kurkistuksen Kontinkankaan uu-
siin tiloihin sekä Histonin uudelle kiltahuo-
neelle. Mukavaa muuttoa!

A-PT
Histoni ry:n KoPo-vastaava
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p 
Kuvissa tilavat ja 
valoisat opetuslabora-
toriot, joita biokemian 
opiskelijat tulevat 
käyttämään Kontin-
kankaan  kampuksella 
järjestettävillä labora-
toriokursseilla. Valtaosa 
kandikurssien laborato-
rioharjoituksista tullaan 
luultavasti järjestämään 
yhä vanhoissa tutuissa 
Linnanmaan opetuslabo-
ratorioissa.

p 
Vanhasta kokoustilasta rukataan Histoni ry:n toinen kiltahuone Kontinkankaan kampukselle. Neliöitä uudes-
sa päämajassa on reilut 30 ja syvennykseen kaavaillaan lavuaarillista tiskipöytää kahvinkeittimineen ja tila-
vine kaapistoineen.  
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p BMTK:n käytössä olevien opetuslaboratorioiden, luentosalien, Histonin kiltahuoneen sekä  
amanuenssin toimiston sijainti Kontinkankaan kampuksella

t 
Aapistie 7:n  osittain 
maanpinnan alle 
jäävässä 0-ker-
roksessa sijaitsevat 
tiedekunnan uudet 
tilat ovat vielä re-
montissa ja odot-
televat uusia asuk-
kaita.  



13

selviytymisopasWapun 2014

On yleinen harhaluulo, että vappua voisi ryhtyä viettämään kylmiltään pelkästään 
vetämällä haalarit jalkaan ja hyppäämällä Wesibussin vietäväksi. Todellisuudessa se 
vaatii huolellista valmistautumista, perusteellista varustautumista sekä oikean mie-
lentilan saavuttamista pitkällisen itsetutkiskelun ja meditaation myötä. Tämän lyhyen 
oppaan neuvojen avulla saat mahdollisimman paljon irti vapusta! Aloitetaanpa siis 
perusteista:

Oikein varustautunut wappusankari:
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Kun oikeaoppinen vapun varustus on selvillä, voidaan keskittyä itse vapun päätähteen 
- siis viinaan. Vappuna saattaa hyvinkin sattua eteen tilanteita, joissa haluat kokeilla 
uusia, ihmeellisiä drinkkejä. Mutta juomanautinnollisessa elämysseikkailussa piilee 
myös riskejä. Mistä tietää, onko epämääräiseltä kuulostava juomavalintasi kätketty 
helmi vai pelkkää elimistölle haitallista ongelmajätettä? Supernatantti testasi jou-
kon huonomaineisia cocktaileja selvittääkseen, ovatko ne oikeasti niin pahoja kuin 
väitetään. Jotta sinun ei tarvitsisi.

Toimitus 

TESTAA! “Maistamatta paska” 
Surullisenkuuluisat drinkit koetuksella

Rommitoti

1 dl  keitettyä vettä
1 tl sokeria
4 cl  tummaa rommia
 (sitruunamehua)

Kommentit: 

"Makea kuin Jeesus-lapsen persereikä"
"Huutaa hunajaa"
"Hyvä minttukaakaon korvike"

Bloody Mary

0.5 tl  Worcestershirea
2 tippaa Tabascoa
1 tl sitruunamehua
8 cl tomaattimehua
4 cl vodkaa
 suolaa
 mustapippuria

Kommentit: 

“Tunkkasen ja hikisen makusta...” 
“No mitä sä luulet, että siinä on?”
“Hyi likasen simpanssin persereikä.”
“Eikä.”
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Munatoti (6 annosta)

2 kpl kananmunia
2 rkl tomusokeria
2 tl vaniljasokeria
4 dl maitoa
1 dl kuohukermaa
1 dl vaaleaa rommia
 raastettua muskottipähkinää

Valmistus: Vatkaa munat ja sokeri vaah-
doksi. Lisää vaniljasokeri, maito ja 
kuohukerma ja vatkaa tasaiseksi. Lisää 
alkoholit ja vatkaa kuohkeaksi. Kaada la-
seihin ja lisää hieman muskottipähkinää 
ja raastettua suklaata. Juomaa kannattaa 
välillä myös vatkata, ellei sitä juoda heti, 
sillä siihen syntyy nopeasti faasi.

Kommentit: 

“Näyttää lettutaikinalta.”
“Maistuu eskimopuikolta.”
“Nestemäistä jäätelöä.”

Verinen Mervi – Bloody Maryn 
ilkeä äitipuoli

? cl Vodka
? cl Ketsuppi

Kommentit: 

“HYI VITTU.”
“En mä pysty enää.”
“Tää on oikeesti pahaa.”
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Martini

0.5 cl  Vermutti (kuiva)
1 cl Vodka
3 cl Gin
 (oliivi)

Kommentit: 

"Maistuu mäntysuovalta."
"Ei vittu, joisin mielummin kolme litraa 
Gambinaa tunnissa kuin tätä enää."
"Ei pöllömpää." "Ei pöllömpää? Siellä män-
tymetsässä on kuollu pöllön raato, joka hai-
see helvetin pahalle, niin pöllöä tää on."

C.V. eli Camparivissy

? cl Campari
? cl Vichy

Kommentit: 

"Vois olla vähän pahempaakin. Tiettyjä ok-
sennuksen vivahteita."
"Maistu aluks vaan vissyltä, mutta sitten 
kun nielasee, niin ei hyvä."
"On tää suuhun laittaminen melko kuvot-
tava kokemus, paitsi kun tätä saa suuhun."

PI-M
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q 
Kuten ilmeistä saattaa huomata, toimitus 
tuli siihen tulokseen, että lähes kaikki tes-
tatut drinkit olivat oikeasta valmistustavasta 
huolimatta lähes juomakelvottomia. Itseään 
kunnioittava vapunjuhlija voi hyvillä mielin 
kuitenkin siemailla rommi-tai munatotia!
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Keskiviikko 23.4.
Mjaa, kattokillat järkkää jonku yhteisen Wapun aloituksen Linnasaaressa klo 14 alkaen. 
Eipä oo ennen tällästä tapahtumaa ollu, pitäsköhä sitä käyä vilkasemassa?

Joku kans väitti, että Histoni järkkää yhessä Nikolin kans Gambinailtaa. Gambina ei kyllä 
mee alas, mutta seura kelpais… Ilmeisesti Apinatalolle pitäs sitte mennä klo 17.

Torstai 24.4. 

Wappusitsit, wuhuu! Onneksi tänä vuonna Päiväkännit on eri päivänä, että pääsee var-
masti Tetralle asti sitseilemään. Vähä outo aika kyllä aloittaa sitsit jo klo 13, mutta hei, jos 
sammuu jo alkuillasta niin herää varmasti seuraavana aamuna soutamaan!

Perjantai 25.4. 

PAKKO PÄÄSTÄ SOUTAMAAN KIRKKOVENESOUTUIHIN! Kolme viime vuotta 
Oulujoki on ollu jäässä niin ei oo päässy… Toivottavasti ei mee mikään luento päälle ku 
 Tuiran uimarannalla pitää olla jo klo 12 paikalla. Ai niin ja joukkueeseenki pitäs muistaa 
ilmoittautua, millonkaha ilmo tulee kiltikselle?

Lauantai 26.4. 

Mitäkähän tämän vuoden fuksit on keksiny meijä vanhojen päänmenoksi OLuT:n Wap-
pusuunnistuksen rasteille? Oiskohan Gylle ja Sakke vapaina klo 14-18, että saatas jouk-
kuekki kasaan, molemmathan nyt kuitenki majailee jo valmiiksi Linnanmaalla.

Vois vaikka luvata kavereille kaljat Histonin ja Blankon Wappusaunassa illemmalla, jos 
vain päästään Teekkaritalolle asti. Toisaalta vois jatkaa suunnistuksesta suoraan saunaan 
ku Wappusauna alkaa jo klo 17, niin.

Sunnuntai 27.4. 

Wappusuunnistus ja –sauna aiheuttaa varmaan taas maailmanlopun krapulan, onneksi 
voi mennä kiltikselle Histonin Vappulöhöilyyn heti kun herää eli klo 12. Josko sieltä sais 
vaikka munkkia ja simaaki lääkkeeksi päänsärkyyn.

Bolle (perus)biokemistin suunnitelmat 

vapulle 2014
Kaiken muun ollessa kunnossa, esittelemme vielä viimeiseksi vapun perinteiset rivi-
biokemistin riennot kommentteineen. Eikun kalenteri kouraan ja suunnittelemaan!
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Maanantai 28.4. 

Kännit päivällä eli Päiväkännit, mikä jottei!  Hevimestassa onki ihan kiva ryypätä vaikka 
sitten klo 13 alkaen. Poiskaan ei tarvitse lähtä kuin vasta ysiltä illalla, ou jeah! Ja paikalle 
pääsee ilmaseksi Wesibussilla klo 13-15, double ou jeah!

Päiväkänneiltä voiki sitte suunnata melko suoraan kohti Tivolia ja AAAAK:ta, tunniksi 
vaan joutuu keksimään tekemistä ku AAAAK alkaa klo 22. Jos kävis vaikka siinä välin 
syömässä jossain.

Tiistai 29.4. 

Välikuolemapäivä, onneksi ei oo mitään omaa tapahtumaa niin voi nukkua. 

Keskiviikko 30.4. THE DAY

Jaksaiskohan sitä raahautua jo puoleltapäivin keskustaan, Rauhalan eteen että ehtis mu-
kaan Wappukulkueeseen? Olishan se kyllä aika mukavaa ja perinteistä.

No jos ei ihan niin aikaisin jaksa nousta, niin viimeistään klo 14 pitää ehtiä Ainolanpuis-
toon kattomaan ku teekkarifuksit uitetaan (”kastetaan”) ihanan paskaisessa Laanaojassa. 

Loppupäivän voikin sitte hengata Ainolanpuistossa Histonin pressulla. Parhaat muistot on 
kyllä täältä, sen verran ku ny ylipäätänsä muistaa… Ja parhaat lähmyläjät! Sapuskaakin saa 
ihan läheltä ja jos kylmä iskee, voi mennä vaikka kaverin luo tai bilettämään!

Torstai 1.5. 

Joskus tuli käytyä Ashematunnelin örinöissä, siitä tapahtumasta ei kyllä ota selvää. On 
erittäin outoa kokoontua yöllä klo 3.33 Asematunneliin örisemään/laulamaan kilpaa/
tekemään jotain?

Aamulla klo 6-9 on kyllä varmaan nälkä, vois vaikka suunnata Arkkariosastolle silliaami-
aista varten. Jos vaikka tänä vuonna muistas varata käteistä sitä varten… 

Tai sitte voi viettää koko aamun Linnasaaressa kun klo 9 on shamppanjamatinea ja klo 12 
OLuT:n Wappupiknik, molempiin vaan pitäs muistaa ostaa omat eväät, plääh. 

KJ
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Työttömyyskassa – Mikä, Milloin & Miten 
 
 
Työttömyyskassan käsite on monelle varmasti etäisesti tuttu, mutta kovin moni opiskelija ei 
osaa sitä hyödyntää. Tämän, ja vuoden alussa työttömyyskassaan tulleiden muutosten takia, 
lieneekin oikea hetki hieman kerrata. 
 
 
Työttömyyskassa = ammattiyhdistyksen myöntämä turva työttömyyden varalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opiskelijana... 
... voit kerryttää työssäoloehtoa koko opiskelujesi ajalta, 
kunhan kuulut kokoajan työttömyyskassaan (kassasta 
poistuminen katkaisee työssäoloajan kertymisen). 
... ei tarvitse tehdä oman alan töitä eikä töitä pelkästään 
yhdessä paikassa työssäoloehdon kerryttämiseksi. 
... voit liittyä kassaan kun sinulla on voimassa oleva 
työsuhde (esim. kesätyöpaikka). 
... maksat kassaan kuulumisesta vain 51 €/vuosi 
(yhdessä jäsenmaksun kanssa siis 72 €/vuosi). 

 
 

Esimerkki työttömyyskassan hyödystä: 
Teet 1,5 vuotta töitä 1800 €/kk keskipalkalla. Työttömäksi 
jäätyäsi saat työttömyyskassan kautta n. 465 €/kk 
peruspäivärahan päälle. 

 

                  Jäät työttömäksi 
   (esim. heti valmistumisen jälkeen) 

Työmarkkinatuki  
(~702 €/kk bruttona) 
- Myönnetään, kun työssäoloehto 
ei täyty 
- Lapset kasvattavat tuen 
määrää, kotona asuminen (ja 
siten vanhempien tulot) laskee 
tuen määrää 
 

Peruspäiväraha (~702 €/kk bruttona) + 
ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha  
(määrä riippuu palkastasi) 
- Saamisehtona 26 viikon (~6 kk) työssäolo, töitä 
vähintään 18 h/vk (opetustöissä väh. 8 h/vk) 
- Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saat 
vain jos olet kuulunut työttömyyskassaan 
työssäoloehdon ajan 
 

Muistathan: 
 
Työssäoloehtoa  
ei voi kerryttää 
takautuvasti, liity 
siis kassaan heti 
kun saat mitään 
töitä (kesä- tai osa-
aikatöitä)!!! 
 
Kassaan liitytään 
kirjallisesti, joko 
sähköpostitse 
jäsensihteerille tai 
jäsenintranetin 
kautta. Lisätietoja 
www. 
luonnontieteilijat.fi
/jasenpalvelut 

Kassan jäsenmaksu voi tuntua suurelta NYT, mutta ajatteleppa asiaa näin: 
Kassan jäsenyys maksaa koko opintojen aikaiset jäsenmaksut takaisin 
ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana – korkojen kera! 

TAI 

Työttömyyskassa - Mikä, Milloin & Miten
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 Alakerta

...anonyymin biokemistin mietteitä

Voi vittu oikeesti. Kaiken maailman typeriä tekopyhyyksiä 

Tämä luomu-paska nimittäin. Et voi saatana enää ruokakaupassa käydä ilman, että 
on PAKKO ostaa luomua, koska haluttua tuotetta ei saa "normaaliversiona". Luomu paitsi 
maistuu paskemmalta (kyllä, katson sinua kiltiksen luomutee) se on myös niin saatanan 
aivotonta touhua etten tiedä mistä aloittaa. Mitä vitun järkeä on hylätä kaikki kehitys, 
mitä maataloudessa on tapahtunut ja palata paskoihin viljelykeinoihin. Luomuviljely on 
paskennettua viljelyä, joka riistää maata. Miksi viljellä paskemmilla menetelmillä, lannoit-
teilla ja suoja-aineilla niin, että saadaan surkeat sadot. Luomuviljely on kuin ottaisit auton, 
poistaisit siitä kaikki tieteen tekemät saavutukset ja tekisit siitä vielä saastuttavamman ja 
laittaisit kylkeen tarran, jossa lukee "rakastan ympäristöä!".

Kuvottavinta on, että tämä typerä mainoskikka toimii kuin kissagifit #histonilla. 
Uushipit ovat aivan ihastuksissaan "voi, luomua! ja se on vielä noin sievässä vihreässä 
 pakkauksessa, se on niin ympäristöystävällistä, olen nii-in hyvä ihminen kun ostan tämän!" 
Ja sitten lätkäistään kolminkertainen hintalappu kylkeen, niin johan tulee hyvä mieli näille 
idiooteille, jotka ovat valmiita maksamaan mitä tahansa viherpesustaan. Voisitte ihan ur-
heilun vuoksi yrittää hieroa kahta aivosolua yhteen, jos vaikka sieltä syntyisi jotain ajat-
teluksi kutsuttavaa. 

Ja sitten nämä luomulihat. Jotenkin kaupunkilaisidioottien päässä he huolehtivat 
eläinten oikeuksista ostamalla luomulihaa. Oikeasti. Ostat siis kanaa, joka on jalostettu 
tehotuontantoon, mutta ei saa oikeanlaista ravintoa pitääkseen yllä jalostettua kehoaan.  
Mietippä huvikses kannattaako sellasta kanaa ruokkia jollain ravintoarvoiltaan surkealla 
ruualla. Sen sijaan että sille kanalle oltaisiin armollisia, haluat että se kana ei saa lääkkeitä 
ja ravinteita tarpeeksi, vaan mielummin haluat että eläintä hoidetaan homeopatialla ja yr-
teillä. HOMEO_VITUN_PATIALLA. Mutta se kana saa vapaata liikkumistilaa ja pääsee 
talvellaki ulos! Koska kana varmasti haluaa mennä rakentamaan lumiukon.

© xkcd (2014), xkcd.com
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Luontaistuotteista puhutaan yleis-
kielessä, kun ehkä  vastakohtana 
lääkkeille tarkoitetaan ravintolisiä, 
elintarvikkeita tai kasvirohdos-

valmisteita. Itse asiassa tuo termi on jo van-
hentunut ja lähes yhtä kulunut kuin termi 
terveyskauppa, joista aikoinaan ostettiin 
luontaistuotteita.

Karkeasti jako voidaan tehdä 
seuraavasti: 

Lääkevalmiste on sairauden oireen 
parantamiseen, lievittämiseen tai ehkäi-
semiseen tarkoitettu valmiste. Se voi siis 
saada aikaan muutoksen farmakologisen, 
metabolisen tai immunologisen vaikutuk-
sen perusteella. Myös vahvat ja injektiona 
annosteltavat vitamiinivalmisteet ovat lää-
kevalmisteiksi luokiteltuja.

Ravintolisä on monipuolisen ruoka-
valion lisänä käytettävä elintarvike, jota 
käytetään lyhytaikaisesti täydentämään 
ruokavaliota tai jolla on jokin muu 
 fysiologinen vaikutus. Esimerkkinä ovat 
 vitamiinit, kivennäisaineet sekä kalaöljy- 
ja maitohappobakteerivalmisteet. Niitä 
ei ole tarkoitettu sairauden hoitoon, vaan 
ylläpitämään normaalia hyvää oloa. Näitä 
valvoo Elintarvikevirasto eli Evira. Näille 
ei kuitenkaan ole ennakkovalvontaa eikä 
niiden haittavaikutuksia seurata kuten 
lääkkeiden.  Ravintolisiä suositellaan vain 
terveille henkilöille. Jos käyttäjällä on lääki-
tyksiä, niistä pitää ehdottomasti mainita 
apteekissa, jotta yllättäviä yhteisvaikutuksia 
voidaan välttää.

Kasvirohdosvalmisteet ovat lääke-
valmisteita, joiden vaikuttavat aineet ovat 
kasviperäisiä. Niille pitää lääkkeiden tavoin 

hakea myyntilupa tai ne pitää ainakin re-
kisteröidä Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskukseen eli Fimeaan.

Tulkinnallisissa tapauksissa tai kun 
valmistaja vahingossa tai tahallisesti esittää 
ravintolisistä terveydellisiä väittämiä, voi 
Fimea ottaa kyseisen ravintolisän arvioita-
vaksi ja tarvittaessa käynnistää ravintolisän 
luokittelun lääkkeeksi. Tällä hetkellä Fime-
assa on luokiteltavana mm. ravintolisänä 
myynnissä oleva 3 mg:n melatoniinival-
miste, jonka Fimean mukaan ja lakisäätei-
sestikin pitäisi olla reseptilääke.

Lääkkeitä valvotaan tarkasti. Myyn-
tiluvan saaminen edellyttää mappikaupalla 
dokumentaatiota valmistusmenetelmistä, 
vaikutuksista, haittavaikutuksista ja tehos-
ta. Lääkkeitä valvotaan myös niiden mark-
kinoilletulon jälkeen. Joitakin valmisteita 
on vedetty pois, kun pitempään käytettyinä 
niissä onkin tullut ilmi haittoja, joita ei noin 
10 vuoden tuotekehitysvaiheen aikana vielä 
ilmennyt.

Ravintolisissä, eli kansankielellä luon-
taistuotteissa, dokumentaatio voi olla niuk-
kaa tai olematonta ja ikäviäkin yllätyksiä on 
käyttökokemusten lisääntyessä tullut. Tässä 
muutamia esimerkkejä:

Mäkikuismakasvirohdosvalmistetta 
on käytetty lievän masennuksen hoitoon. 
Yleistynyt käyttö kuitenkin osoitti, että se 
indusoi maksan CYP3A4-entsyymiä sillä 
seurauksella, että se heikentää ehkäisytab-
lettien, syöpälääkkeiden, veren hyytymistä 
estävän varfariinin ja monen muun lääk-
keen vaikutuksia. Yhdessä masennuslääk-
keiden kanssa se altistaa keskushermosto-
oireille ja voi aiheuttaa hengenvaarallisia 

Luontaistuotteet
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haittavaikutuksia.
Kun valkosipuli, chili, rosmariini 

ja ihan tavallinen omena konsentroidaan 
vaikkapa uuttamalla, vaikuttavien ainei-
den pitoisuudet moninkertaistuvat ja 
seurauksena voi tulla yhteisvaikutuksia 
lääkkeiden kanssa. Edellämainitut ihan ta-
valliset mausteet ja hedelmät vaikuttavat 
P-glykoproteiinin kuljetusmekanismeihin, 
jolloin lääkkeiden pitoisuudet ja toksisuus 
voivat lisääntyä. Lääkeaineet saattavat siten 
vastoin käyttötarkoitustaan kulkeutua 
veri-aivoesteen läpi tai estää istukkaa suo-
jaamasta sikiötä.

Viime vuosina on poistettu myynnistä 
useita ravintolisiä. Niistä on löytynyt muun 
muasssa erektiohäiriölääkettä, progeste-
ronihormonia ja maksahaittoja aiheuttavaa 
nimesulidia, jota ei enää ole edes myyntilu-
vallisena tulehduskipulääkkeenä ollut noin 
10 vuoteen.

Mitä tästä opimme? Kun haluat käyt-
tää luontaistuotteita, mieti mihin tarvitset 
niitä, mistä ostat ne ja kuinka pitkään käytät 

niitä. Varmista apteekissa onko kyseinen 
valmiste yhteensopiva mahdollisesti käyt-
tämiesi lääkkeiden kanssa. Muista myös, 
että ravintolisä / luontaistuote ei paranna 
sairauksia, eikä edes lievitä niiden oireita. 
Lääke on tarkoitettu sairaalle, ravintolisä 
terveelle.

Ja kaikkein tärkein asia: jos ja kun 
hankit tuotteet netin kautta, niin varmista 
että nettikauppa on suomalainen ja luotet-
tava. Luotettavat apteekkien nettikaupat 
ovat Fimean hyväksymiä ja niistä löytyy 
virallinen luettelo Fimean kotisivuilta. Jos 
tilaat Intiasta, saattaa tilaamasi valmiste 
ollakin sementtiä. Sitä et varmasti tarvit-
se ainakaan täydentämään monipuolista 
ruokavaliota.

Terveisin, 

Christel Monni-Raasakka
apteekkari

Kastellin apteekki
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Dr. Floyd kiittää jälleen lukuisista hyvistä kysymyksistä! Rajallisen vastauska-
pasiteetin vuoksi emme julkaise vastaisuudessa kuvia. Kiitos kuitenkin jälleen 
hellyyttävistä taideteoksista ja tarroista.  Uusia kysymyksiä voi jatkossakin tipau-
tella kiltahuoneella olevaan laatikkoon.

Miten saada oma pesä? Olen nyt pitemmän aikaa yrittänyt löytää pesää Oulun 
baareista, mutta tuntuu, että olen koskettanut pohjukkaa pesänhakureissuillani. 
En nyt tiedä miten edetä syvemmälle tässä asiassa. Olisiko sinulla ehdotusta mis-
tä voisin aloittaa munanhautomispaikkani etsimisen? Pesärosvoksi en rohkene 
 ryhtyä…  

T: toivoton(ko?)

Hyvä toivoton(ko?),
olet selkeästi tunnistanut ongelmasi ja nyt tarttunut toimeen ja alkanut ratkoa sitä. 
Teet kuitenkin yhden virheen. Jos mielit saada omaa pesää, ei baarista sellaista löy-
dä. Jos olisit ennemmin pesärosvotyyppiä, mitä et vaikuta olevan, olisi baari parempi 
paikka ratkaisemaan ongelmasi. Nyt kevätauringon hivutellessa kauniiden rantakal-
lioiden sorjia jäseniä – ah, poetry –  , suosittelen tutustumaan aamu- tai iltaruuhka-
aikaan yliopisto-keskustavälin pyörätiehen. Ehkä siellä nappaa. Onnea yritykseesi ja 
toivokasta kesän odotusta!

Miksi naiset saa kaiken?

Kysymyksestä puuttuu vielä sana aina.  Jos kuitenkin tarkoitat kaikella kuukautiskier-
toa ja uskomatonta draamantajua, saavat minun puolestani pitää ”kaiken”.
Ps. Jos haluat jatkaa samanlaisten kysymysten pohtimista, kehoitan Sinua kääntymään 
Oulun seudun perussuomalaisten puoleen. Heidän kanssa saat varmasti mukavaa ja 
tasoasi vastaavaa keskustelua aikaan.
Pps. Ei ne nyt ihan kaikkea saa.

Dr. Floyd vastaa
Painaako mieltä? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? Haluatko avautua?
Rakastetun tohtori Floydin sydämellisellä kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, 
Dr. Floyd vastaa mihin vain!
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Dr. Floyd vastaa
Miksei meillä ole suodatinpusseja?

KOSKA suodatinpussit joutuvat siihen samaan madonreikään minne sukat pesu-
koneessa. Tai se pienin pipetti labrassa. Tai Gambina Histonin bileissä. Tai pumpetti 
kemian labroissa.... Muuten, tiesitkö että Valenssin kopilta voi ostaa oman pumpetin? 
Tämä voi olla hyödyllistä tietoa, sillä kemian laitoksellehan pumpetit ovat iso rahalovi 
eikä sellaisia opiskelijalabraan hankita ”ylimäärin”.

Miksi väkevät (n. 60%) viinat maistuvat hieman salmiakilta?

60% ja sen yli -viinat ovat pääasiassa etanolia. Etanolin makua kuvaillaan polttavaksi 
ja sitähän se on, polttavaa. Salmiakilla on oma hieman pistävä oma arominsa. Saat-
tanee olla, että osa salmiakin makureseptoreista osallistuu myös etanolin polttavan 
makuaistimuksen aikaansaamiseen. Laadukkaassa viinassa pitäisi olla pehmeän eta-
nolinen maku. Jos viinasi maistuu reippaasti salmiakilta, kehottaisin tarkistamaan 
viinasi alkuperän. Se Virosta haettu kasari-Valge ei välttämättä tapaa standardejasi 
tässä kontekstissa. Tai sitten olet vain juonut väkeviä ollessasi jo niin päissäsi, ettet 
enää ollut kykenevä erottamaan sentrifuugia evaporaattorista.

Lakkaanko olemasta, jos en ajattele?

Tässäpä oiva ja kutkuttava filosofinen kysymys, joka olisi kuitenkin pitänyt jättää 
sinne ah-niin-avartavalle lukion filosofian tunnille.   Jos et ajattele, olet kuollut. Et voi 
olla ajattelematta. Se ei ole tietoista. Piste.

Miksei kiltiksellä voi koskaan opiskella?

Oletko ikinä miettinyt asiaa? Kun asiaa ajattelee tiukasti analysoiden, ymmärtää, että 
opiskelijoille on luotu yliopistoon teennäisiä ”verkostoitumismahdollisuuksia” kuten 
kiltahuone, jotta opiskelu olisi tehty mahdollisimman vaikeaksi. Tämä on yksi tapa, 
jolla anarkistisista tutkijoista koostuva yliopisto taistelee nykypäivänä opiskelijakult-
tuurin ja verkostoitumismahdollisuuksien kautta jatkuvaa tehostamista ja karsimista 
vastaan. Me emme opiskele, me kulutamme aikaa, olemme taakka. ”Terveisiä per-
seestä, yhteiskunnan luteet!”, osasi jo Irwin Goodman aikoinaan laulaa. Vive la France!

WHERE THE WHITE WOMEN AT?

[(Arne, Jiipa, I can’t.)] [(Arne: do it, faggot)][(Mursu: lol whateva)]

 



26

Kaatuuko jolla keikuttaessa?

Kysymyksesi on hieman irrationaalinen, mutta kyllä, jolla kaatuu jos sen haluaa kei-
kuttamalla kaataa. Kännykkävalmistaja Jolla taas ei ikinä taida vesille päästäkään.

Voiko tequilaa nauttia lihapullan kanssa?

Si si! Varsin yleinen ongelma tequilan juomiseen tulee siitä, että nauttimiseen tarvi-
taan itse päätähden lisäksi myös suolaa ja sitruunaa(/lime). Jos haluaa kärsiä, niitä 
ei tarvita. Yleensä ihmisillä on kaapissa suolaa, mutta ei sitruunaa. Tällöin sitruu-
nan paikalle pitää kehittää joku maultaan tuhdinpuoleinen vastaava suuhunpantava. 
Tähän tarkoitukseen käy joku muu sitrus, tai oikeastaan ihan mikä vain. Vaikka li-
hapulla. Ideanahan on vain peittää viinainen jälkihöyry joka puskee nielusta shotin 
jälkeen. Nyt on aika olla kokeellinen! Tee tequilanjuonnista progea! Voit raportoida 
kokemuksistasi kiltahuoneen laatikkoon. Jään odottamaan innolla postia.

Mitkä ovat hyvän kysymyksen tunnuspiirteet?

Olen jo pitkään ollut huolestunut suomen kielen rappiosta. Nyt kun Kotuskin sallii 
muodon alkaa tekemään, koen asiakseni valistaa ihmisiä perusteista. Ettei nyt ihan 
– herranjestas – löperöksi ala mennä. Ja vastaus kysymykseesi: kysymys alkaa aina 
kysymyssanalla ja päättyy kysymysmerkkiin. Sisällöllä ei ole väliä.

Mitä con biän (myös vaihtoehtoiset kirjoitusasut käy) tarkoittaa?

Bonjour! Con bian est probablement français pour willy oeuf mai Journée Mayday 
vous êtes dans le laboratoire de Plee Gambina bite.

Miksi koiranpennut on söpöjä, mutta pikkukoirat inhottavia?

Kiitos hyvästä kysymyksestä! Koiranpennut ovat juuri emonsa kohdusta ulos tul-
leita rääpäleitä, jotka hamuavat jokaisen auttavan käden apua. Eläin- tai ihmislas-
ten avuttomuus herättää ihmisissä alkukantaisen hoivavietin, mikä ilmenee yleensä 
lässytyksenä: ”awww mikä ehana tuo on voi että tui tui *^_^*”, mutta oikeastihan 
koko  vietti on syntynyt evoluution myötä. Pikkukoira taas on aikuinen koira pie-
nuudestaan huolimatta, joka väistämättä räksyttää niin että tärykalvot halkeaa. Pik-
kukoiran yleensä omistaa keski-ikäinen tantta, jonka omat lapset ovat jo lentäneet 
pesästä pois.
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Onko tärkeää olla eläinrakas? Entä saako olla lapsirakas? Entä jos on pannulasta?

Terveisin Tutkija

Hei Tutkija, ja kiitos kimurantista kysymyksestä! On tärkeää olla rakas, mutta keit-
tiövälineen roolia kehotan vielä harkitsemaan.

Hei Floyd!

Miksi Unirestalla on aina samana päivänä pelkkiä hyviä ruoka tai pelkkiä pahoja 
ruokia? On aina niin vaikeata valita mitä söisi.

Hei!
Kysymykseesi liittyy merkittävä löytö, sillä kyllä, Uniresta tekee tämän aivan tarkoituk-
sella. Oletko osaltasi miettinyt, mitä tapahtuisi, jos samana päivänä tarjoiltaisiin sekä 
hyvää että huonoa ruokaa? Kaikki ottaisivat hyvää ja huono jäisi syömättä. A-AAA, 
homma ei toimi näin.

Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
kysymyksen lähettäneitä!
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Stevioli
kasviperäinen makeutusaine

Stevioli ((-)-13-hydroksikaureenihappo) 
on kasviperäinen diterpeeni. Sen mole-
kyylikaava on C20H30O3, molekyylipaino 
318,4504 g mol-1 ja sillä on kaksi (2) vety-
sidosdonoria sekä kolme (3) vetysidosak-
septoria. Stevioli on kiraalinen yhdiste ja 
sisältää kuusi (6) asymmetristä hiiltä. Ste-
violi muodostuu neljästä alifaattisesta ren-
gasrakenteesta, joista kolme muodostuvat 
kuudesta hiiliatomista ja yksi viidestä. Peri-
aatteessa kahden vierekkäisen kuusihiilisen 
renkaan ulkopuolelle jäävä osa voidaan 
käsittää yksinään seitsenhiiliseksi rengas-
rakenteeksi, jossa on lisäksi metyleenisilta 
hiiliatomien 13 ja 16 välillä. Selvennyksen 
vuoksi steviolin rakennekaava on esitetty 
kuvassa 1.1

Steviolia esiintyy mm. Stevia –suvun 
kasveissa, pääasiassa stevioliglykosidien 
muodossa. Kasvisuvun eniten tutkittu jäsen 
on Stevia rebaudiana. Steviolin biosynteesi 
alkaa kolesterolin tavoin isopentenyylipy-
rofosfaattiyksiköiden peräkkäinkasaami-
sesta, joka on tarkemmin käsitelty jo aiem-
min Supernatantissa (2/2013) skvaleenin 
biosynteesin yhteydessä. Toisin kuin 
kolesteroli, joka muodostetaan skvalee-
nista (sisältää kaksi farnesyyliyksikköä), 
steviolin rungon syklisaatioreaktio ta-
pahtuu trans-geranyyligeranyylipyrofos-
faatista ent-kopalyylipyrofosfaattisyntaasi –
nimi sen terpeenisyklaasin katalysoimana, 
jolloin muodostuu ent-kopalyylipyrofos-

faattia. Tämän jälkeen ent-kaureenisyntaasi 
katalysoi kaiken kaikkiaan neljä peräkkäistä 
reaktiota, jolloin lopputuotteena muo-
dostuu ent-kaureenia, joka on keskeinen 
gibberelliinikasvihormonien synteesin 
lähtöaine. Tämän jälkeen ent-kaureeni ha-
petetaan ent-kaureenihapoksi, johon littyy 
kolme peräkkäistä ent-kaureenioksidaasin 
katalysoimaa reaktiota ja sisältää välituot-
teina ent-kaureenihapon alkoholi- ja alde-
hydimuodot. Tämän jälkeen ent-kaureeni-
happo-oksidaasi hydroksyloi 13-hiilen 
NADPH:n läsnä ollessa, kuluttaen reakti-
ossa molekulaarista happea ja muodostaen 
steviolia.2,3

Erilaisten stevioliglykosidien joukko 
on verrattain laaja: steviolirunkoon voi-
daan liittää hiilihydraatteja joko karbok-
syyliryhmään esterisidoksella tai 13-hiilen 
hydroksyyliryhmään eetterisidoksella. Ste-
violiin liitettäviä sokeritähteitä tunnetaan 
useita erilaisia, ja niiden kirjoon lukeutuu 
niin mono- kuin polysakkarideja. Soke-
ritähteiden lisääminen tapahtuu UDP-välit-
teisten glykosyylitransferaasien toimesta ja 
nykytiedon mukaan pääasiallinen reaktiotie 
steviolista eteenpäin alkaa glukoositähteen 
liittämisellä 13-hiilen hydroksyyliryh-
mään β-O-glykosidisidoksella ja edel-
leen toisen glukoositähteen lisäämisellä 
edelliseen glukoosiyksikköön uudella 
β-glykosidisidoksella.2 

Steviauutetta ja sen sisältämiä ste-
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violiglykosidejä on käytetty makeutus-
tarkoituksiin jo ennen ajanlaskun alkua. 
Stevioliglykosidit ovat satoja kertoja 
makeampia kuin sakkaroosi ja siten verrat-
tain potentteja makeutusaineita. Vaikka ste-
violiglykosidit ovat makeita, niissä on myös 
tyypillinen, kitkerä maku, joka osittain ra-
joittaa yhdisteiden käyttöä elintarvikkeiden 
makeuttamisessa. Useita stevioliglykosidejä 
ja steviauutevalmisteita markkinoidaan 
 erinäisillä kauppanimillä.4,5,6

Stevian terveysvaikutuksia on tut-
kittu jonkin verran. Stevioliglykosidien ter-
veysvaikutukset vaikuttaisivat nykytiedon 
mukaan olevan lähes olemattomat siihen 

nähden, paljonko steviauutetta tarvitaan 
riittävän makeutuksen saavuttamiseksi. 
Stevioliglykosidien on kuitenkin havaittu 
jossain määrin toimivan insuliinin tavoin 
glukoosin sisäänoton modulaattoreina, mi-
hin saattaa liittyä potentiaalinen terveysris-
ki. Lisäksi stevioliglykosidien on havaittu 
sitoutuvan joihinkin lääkeainereseptorei-
hin, minkä perusteella niiden toimimista 
lääkeaineiden sisäänoton modulaattoreina 
on spekuloitu. Koska stevioliglykosidien 
genotoksisuutta ei ole tutkittu riittävästi, 
on nykyisten turvallisuustutkimusten laa-
juuden riittävyyttä epäilty.2,4,7,8,9

AR
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2 Ceunen S, Geuns JM. (2013) Steviol glycosides: chemical diversity, metabolism, and function. Journal of Natural Products. 76(6): 1201–1228.

3 Raasakka A. (2013) Molecule of the Month: Skvaleeni. Supernatantti 2:26–27.

4 Chatsudthipong V, Muanprasat C. (2009) Stevioside and related compounds: therapeutic benefits beyond sweetness. Pharmacology & Therapeutics. 121(1):41-54.

5 Risso D, Morini G, Pagani L, Quagliariello A, Giuliani C, De Fanti S, Sazzini M, Luiselli D, Tofanelli S (2014) Genetic signature of differential sensitivity to stevioside in the Italian 

population. Genes & Nutrition.9(3):401.

6 F.D.A. Approves 2 New Sweeteners (2008) The New York Times (Associated Press). 17. joulukuuta 2008.

7 World Health Organization. (2011) Evaluation of certain food additive and contaminants. World Health Organ Technical Report Series. 960:1-226.

8 Urban JD, Carakostas MC, Brusick DJ. (2013) Steviol glycoside safety: is the genotoxicity database sufficient? Food and Chemical Toxicology. 51:386-390.
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Jarru-palsta  
 
 

Pienenä fuksipalleroisina muistamme mekin katsoneemme ylös 
uljaisiin ja ikivanhoihin kasvoihin, jotka myös Jarruina tunnettiin. 
Useimmiten emme uskaltaneet suutamme avata näiden hieno- 
tunteisten eliöiden seurassa, mutta eipä se haitannut – puhetta ja 
tarinoita kerrottiin silti. Ja ilolla me heitä kuuntelimmekin ja joskus 
utelimme jopa vähän lisää tietoja. Kysely kannatti, koska heillä oli 
vastaukset kaikkiin kysymyksiimme, aina. Kysymykset pysyvät 
aina samoina, vain kyselijät vaihtuvat. 
 
Päivät pitenee, ajat muuttuu ja nyt me olemme vuorostamme 
ajanraiskaamia Jarruja ja teidän vuoronne on olla kyselemässä. 
Like it or not, meiltä voitte saada vinkkejä kesätyöhakuun omalta 
alaltamme, ohjeita sitsien juhlintaan ja kaikkea siltä väliltä. Ei kan- 
nata silti jämähtää vain meihin vaan sosialisoitukaa myös muiden, 
eri alojen opiskelijoiden ja erityisesti oman vuosikurssinne kanssa. 
Niin tyhmää kuin se onkin, tulevaisuudessa TE olette kollegoita. 
 
For your sake, on pakko todeta, että muistakaa myös aina hieman 
epäillä meidän puheita. Kysymykset pysyvät yleensä samana – 
asioilla on vaan tapana muuttua. ”Ottakaa tämä suolan kanssa”, 
tapasi eräs ikivanha Jarru sanoa ja näin toteamme mekin.   
 
 
 MM & KJ PS. Mistä Jarrun tunnistaa: 

- *KAIKKI on huonosti tai väärin  
- *Ei puhu enää suomea kunnolla 
- *Tietää miten oikeaoppinen lähmyläjä 
-  muodostetaan 
- *Muistaa kopin <3 ja rasta-Ollin <3 

 
 

Puuttuva Palanen Feat.
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Psst! 
Tulossa pian!
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