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Pääkirjoitus

Ulkona suuret lumihiutaleet leijai-
levat maahan peittäen kaamoksen 
väsyttämät tiet  satumaiseen hiljai-
suuden vaippaan. Pörröiset oravat 

käpertyvät talvipesäänsä uneksimaan auringon 
ensisäteistä; Luonto vaipuu sikiuneen odot-
tamaan taas uutta kevättä. Jouluidyllistä voi 
kuitenkin helposti jäädä huomaamatta yksinäi-
nen valo perimmäisen pikku kerrostalon pe-
rimmäisessä pikku ikkunassa. Yhtäkkiä oravat 
säpsähtävät pesässään, kun asunnosta kuuluu 
raivonkarjahdus, ja tyhjä kahvipaketti lentää 
vimmaisessa kaaressa pikku kerrostaloasunnon 
pikku ovesta suoraan kimmeltävään hankeen. 

Ei kuitenkaan ole syytä pelätä, päätoimitta-
jahan se siellä vain taittaa Suppia keskellä aa-
tonaattoyötä! Viimeinen artikkeli  on juuri ki-
lahtanut päätoimittajan postilaatikkoon ilman 
 oikolukua ja  ainakin kuukauden myöhässä. 
 Väsymyksestä ja nälästä kohmettuneet sormet 
naputtavat reippaasti näppäimistöä.  Naputi 
naps! Tarvitaan lisäksi vain muutama sataa 
hiiren haparoivaa klikkausta ja alivalottuneet, 
rakeiset  kännykkäkamerakuvat löytävät oikeat 
paikkansa lehden tyhjillä sivuilla. Kliketi klik! 
Liekö ilmassa jo ripaus aattoyön taikuutta,  sillä 
mitään näkemättömät silmät eivät kirvelystä 
huolimatta tahdo vielä ummistua talvilevon 
autuuteen. Ei auta kuin yrittää selvittää, min-
kälainen artikkeli  sijapäätteettömien sanojen ja 
 nurinkuristen lauserakenteiden mystisen sala-
kielen taakse kätkeytyykään. 

Vaikka kuluneeseen kahteen vuoteen on mah-
tunutkin yhtä sun toisenlaista tohinaa ja töhel-
lystä, huomaa päätoimittaja silti kauhukseen 
liikuttuvansa, kun viimeisen tallennus-pikako-
mennon jälkeen sähköisellä työpöydällä  lepää 
painovalmis lehti  - hänen viimeinen Super-

natanttinsa. Mukana on jälleen ennätysmäärä 
artikkeleita. Kohta kiltatoverien kätösissä lepää 
jo harmaapäisen ja eläköityvän toimituksen vii-
meinen  taidonnäy te. Päätoimittajaa hymyilyt-
tää ajatus siitä, että jokainen pieni histoni löytää 
varmasti sen sivuilta itselleen mieleisen artik-
kelin, etsipä hän sitten apua arjen ja opiskelun 
ongelmiin tai vain hymyä mutruun kääntyneille 
huulilleen. 

”Hmph! Humpuukia!” havahtuu päätoimittaja 
mietteistään. Tämän typerän lehden takia hän 
on reputtanut tenteissä ja menettänyt yöunensa 
jo ties kuinka monta kertaa! Ja mitä hän saa 
palkkioksi kaikesta tästä raadannasta? Nyrpeää 
kritiikkiä ja toisinaan lämmintä kättä. Tietokone 
survaistaan raivokkaasti sammuksiin ja peitto 
kiskaistaan puuskahtaen korviin. Pahuksen 
lehdestä jäi vielä puuttumaan yksi artikkeli ja 
kansikin oli tässä numerossa aika surkea. 

Ulkona lumihiutaleet jatkavat höyhenenkevyttä 
matkaansa. Ehkä joulun taika saa päätoimitta-
jankin ymmärtämään, että Supernatantti on 
antanut hänelle palkkioksi paljon sellaista, mitä 
hän ei kärttyisenä kyynikkona osannut kuvitel-
lutkaan. Vaikka  monet vanhat toimituskonkarit 
jäävätkin eläkkeelle, heidän kanssaan solmitut 
ystävyysuhteet ja opetellut ryhmätyö- sekä joh-
tamistaidot kestävät toivottavasti vielä monta 
toimikautta. Ehkä olisi vain aika rauhoittua, sil-
lä seuraava päätoimittajakin suoriutuu  varmasti 
varsin hyvin tehtävistään, vaikka ne välillä 
 epäkiitollisia ovatkin. Ja kuka ties,  ehkä Super-
natantin tärkein opetus onkin se, ettei asioiden 
tarvitse olla täydellisiä, jotta ne voivat tuottaa 
iloa ja hyötyä ympäröivään maailmaan.

Johanna Puutio,
Mediavastaava, päätoimittaja
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PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta

Eräänä synkkänä ja syksyisenä marras-
kuun iltana suuntasin Teekkaritalolle. 
Jännittyneenä mietin  edessä olevaa 
suurta edustustehtävää: OLuTin PJ-

kisoja. Paikalle päästyäni huomasin kuitenkin 
ilokseni, että  tapahtumaa seuraamaan oli tullut 
valtavasti  histoneita, eikä innostus jättänyt tilaa 
jännitykselle.

Tehtävät olivat hauskoja ja puheenjohtajien 
kanssa hyvä meininki, mutta itse kisa oli todella 
tiukka. Onnistuin kaikesta huolimatta raivaa-
maan tieni ykkössijalle. Voitto ei kuitenkaan 
olisi ollut mahdollista ilman kaikkia niitä his-
toneita, jotka osallistuivat viimeiseen tehtävään 
kaikkensa antaen. Kiitos kaikille osallistuneille 
- yhteishenki sinä iltana oli voittoakin tärkeäm-
pää.

Samanlaisella yhteishengellä osallistumista 
koko vuoden ajan ovat osoittaneet  tämän vuo-
den hallituslaiset ja toimihenkilöt,  jotka ovat 
kaikki tehneet erinomaista  työtä.  Kulunutta 
vuotta voi muistella hyvillä mielin, sillä paljon 
on saatu aikaan tällä porukalla. Tapahtumis-
ta on perinteisempien  lisäksi kokeiltu kaiken-
laista  biokemiailloista  MegaZone-otteluihin, 
  Tylypahkasitsejä unohtamatta! ”Pieniä käär-
meitä” soi vieläkin päässä.

Tapahtumien ulkopuolellakin on tapahtunut 
paljon. Uusi kiltahuone on saatu käyttökuntoon, 
alumnitoimintaa on kehitetty sekä perustamalla 
uuden toimihenkilön paikka alumnivastaavalle 
että haastattelemalla alumneja Supernatantissa 
ilmestyvään Biokemisti työelämässä -artikke-
liin, ja viime vuonna aloitettu Universitas-han-
kekin ollaan saamassa päätökseen. Käytännön 
asioitakin on kehitetty, ostoksia voi esimerkiksi 
tehdä nyt killan omalla pankkikortilla. Listaa 

voisi jatkaa hyvän matkaa, jos palstatila ei lop-
puisi kesken.

Haluan kiittää kaikkia tämän vuoden toimijoi-
ta antamastanne panoksesta. On ollut kunnia 
toimia puheenjohtajana tälle porukalle ja on ilo 
jättää nämä tehtävät näihin tunnelmiin.

Toni Sandvik
Histoni ry:n puheenjohtaja
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Haastattelussa 
Satu Juhia

Biokemisti työelämässä:

Kuka olet?

Olen Satu Juhila (ent. Arpiainen).  Aloitin 
opiskelut Biokemian laitoksella v. 1996. 
Toimin Histonin kulttuurisihteerinä 
1997-1998. Alkuperäinen suunnitelma oli 
päästä lääkikseen, mutta biokemia / mole-
kyylibiologia oli niin mielenkiintoista ja 
 opiskelukavereiden kanssa niin hauskaa, 
että  suunnitelmat muuttuivat.

Missä olet töissä ja mitä toimenkuvaasi 
kuuluu?

Toimin tutkijana Orion Pharmalla 
 Espoossa In Vitro -biologian  osastolla. 
 Työhöni    kuu  luu vastata osastollani 
tehtävistä testeistä, joita tarvitaan uusien 
 lääkeaineiden  varhaisvaiheen kehityksessä, 
sekä  kehittää/ottaa käyttöön uusia me-
netelmiä. Tutkimme mm. solumalleissa 
lääkeaineiden toksisuutta ja metabolista 

stabiilisuutta sekä arvioimme mahdolli-
sia yhteisvaikutuksia. Lisäksi olen Orionin 
edustajana EU:n IMI-hankkeissa, joissa 
kehitetään yhteistyössä muiden lääke-
yhtiöiden ja akateemisten partnereiden 
kanssa ennustavampia in vitro-menetelmiä 
lääkeaineiden turvallisuuden tutkimuk-
seen. Näissä hankkeissa pääsee matkus-
tamaan sekä tapaamaan muiden firmojen 
ja akateemisten huippuyksiköiden edustajia 
eri puolelta Eurooppaa.

Miten päädyit nykyiseen työpaikkaasi? 
Teitkö urasuunnittelua jo opintojen 
 aikana?

Opiskelujen loppuvaiheessa suoritin 
Lääketieteellisen tiedekunnan puolella 
f armakologian ja toksikologian kurssin. 
Koin farmakologian mielenkiintoisena ja 
soveltavana alana ja kyselin siksi erikoistyö-
paikkaa samaiselta laitokselta. Sain sieltä 

Satu Juhila on lääkkeitä ja  diagnostisia 
menetelmiä kehittävän lääkeyhtiö Orion 
 Pharman leivissä työskentelevä  tutkija,  jonka 
toimenkuvaan kuuluu  uusien  lääkeaineiden 
testaus ja kehitys.  Juhila valmistui  filosofian 
maisteriksi  Oulun yliopiston biokemian 
 laitokselta  vuonna 2001 ja suoritti tämän 
jälkeen  tohtorintutkinnon  farmakologiasta 
ja toksikologiasta vuonna 2007.  Juhila 
on siitä lähtien työskennellyt tutkijana 

Oulun ja  Helsingin yliopistoissa sekä Dublin City 
University:ssä Irlannissa, kunnes sai työpaikan Orionilta Espoossa.
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erikoistyöprojektin (aiheena vierasaine-
metaboliaan osallistuvien entsyymien 
säätely), joka jatkuikin väitöskirjaksi asti. 
Väitöskirjatyön jälkeen ehdin olla va-
jaat kaksi vuotta post-docina yliopistolla 
 Dublinissa, jossa osallistuin uuden labran 
perustamiseen ja tutkimusohjelmaan, jossa 
tehtiin myös soveltavaa tutkimusta lääke-
yhtiön kanssa. Yksityinen puoli oli minua 
aina kiinnostanut, ja jo opiskeluaikana 
suoritin myös kaupallisen puolen  opintoja. 
Nykyiseen työhön päädyin silti osittain 
 sattumalta, kun ystäväni Suomessa huoma-
si lehdessä Orionin avoimen paikan, jonka 
arveli väitöskirjatyöni pohjalta sopivan 
 minulle.

Millaisista yliopistossa opituista tai
doista on ollut sinulle eniten hyö
tyä työelämässä? Mitä asioita 
 puolestaan olet joutunut opiskelemaan 
 valmistumisen jälkeen?

Olen ollut myöhemmin hyvin tyytyväinen 
Biokemian laitoksella opittuihin  taitoihin. 
Tiedonhaku, perus labratyöskentely ja 
omatoimisuus ovat tärkeitä taitoja. Samoin 
yliopistolla opetettiin monipuolisesti eri 
menetelmien perusteita, biokemiaa ja 
biologiaa. Soluviljelyä ei minun aikanani 
juuri opetettu ja sitä jouduin myöhem-
min opettelemaan paljon. Tällä hetkellä 
kaduttaa myös, etten opiskellut laajemmin 
kemiaa, varsinkin orgaanista ja analyyttistä, 
sillä siitä olisi paljon hyötyä lääkeaineiden 
ominaisuuksien ymmärtämisessä. Nykyään 

myös suurten tietomäärien käsittelyn ja 
 visualisoinnin opetus olisi tärkeää.

Myös yliopistoilla syntyneistä ihmissuh-
teista on ollut paljon iloa ja hyötyä, eli 
 Histonin tapahtumiin kannattaa  osallistua, 
tavata hyviä tyyppejä ja vaalia suhteita 
opiskelun päätyttyäkin!

H.S.
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SUPERNA TANTIN

BAARI
KIERROS
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Etkö ole vielä ehtinyt tutustumaan Oulun pimeään puoleen? Siis yöelämään. Super-
natantti päätti vetää haalarit jalkaan ja lähteä selvittämään, mikä on Oulun paras pubi 
opiskelijanäkökulmasta. Mukaan mahtui kaikenlaista räkälästä fancympiin mestoihin. 
Lue lisää ja selvitä mihin mennä, kun seuraavan kerran tekee mieli nauttia ohrapirtelöä 
sosiaalisemmassa ympäristössä kuin kotona kalsareiden kanssa.
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PUB KUUTIO
KALEVALANTIE 3  KAIJONHARJU

ISO OLUT opisk. 4,50€ (Karjala)
SIIDERI opisk. 4,50€
SHOTIT Salmari 3,80€, Jekku 6€

MILJÖÖ
Jännä savuinen tuoksu, omituisia kannabiskas-
veja baaritiskin koristeena. Seinillä hienoja elo-
kuvajulisteita. Kivan pimeää. Ystävälliset vakio-
asiakkaat luulivat meitä teekkareiksi :C

MUSIIKKI
Musiikin taso vaihtelee Santanasta Kikkaan.

PALVELU
Ystävällistä palvelua. Jos barista ei ole tiskillä 
niin voi kutsua kellolla paikalle.

WC-TILAT
Miesten vessassa UV-valo, naisten vessassa ei. 
Naisten vessa siisti, mutta karjala-mainokset 
väärin päin. Lavuaarin päällä pullo Harpicin 
putkenavaajaa.

AKTIVITEETIT
Rahapelikoneita, biljardi, formulalähetykset, 
moderni jukebox
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ISO OLUT opisk. 4,00€ (Karhu)
SIIDERI 6,00€ (0,33l Crowmoor-pullo)
SHOTIT Hedelmäshotti 5€

MILJÖÖ
Meriteemainen sisustus. Muistuttaa tunnelmal-
lista ravintolaa pitkine pöytineen. Meno kuin 
Lapissa, kanta-asiakkaat lupaavat ”karkoittaa 
mulkut”.

MUSIIKKI
Humppa & Iskelmä

PALVELU
Vaikka valikoima ei ole laaja, niin henkilökunta 
ehdotteli vaihtoehtoisia sekoituksia

WC-TILAT
♂:pieni, likainen koppi, joka haisi. Lisäksi lika-
papereita pöntössä. HYI!
♀:Siisti, mutta ällön laventelinvärinen. Kam-
mottavia kalentereista revittyjä kuvia seinällä. 

AKTIVITEETIT
 Pianoa voi soittaa klo 22 asti.  Rahapelikoneita, 
Toisinaan karaokea tai esiintyjiä.

PUB 
MERIKULMA

MERIKOSKENKATU 2  TUIRA

TUISKU PUB
VALTATIE 57  TUIRA

ISO OLUT 5,00€
SIIDERI 5,00€ (0,33l Upcider)
SHOTIT Alennuksessa 3,50€

MILJÖÖ
Tavernamainen ja kodikas sisustus. Tapetteina 
toimivat vanhat uutisleikkeet. Viihtyisä ja siisti.

MUSIIKKI
Ei ole, only hockey. Jääkiekkopelin äänenvoi-
makkuus sopiva, pöydissä pystyy puhumaan 
pelistä huolimatta.

PALVELU
Töykeää.

WC-TILAT
♂: Vaikea löytää, ulkoasu aika underground 
(tägejä ja rikkinäisiä paikkoja)
♀: Ihan siisti, vessanpöntössä ei kantta, mutta 
rengas. Kopissa menkkaroskis <3

AKTIVITEETIT
 Biljardi, rahapelikoneita, telkkari, seurapelejä, 
ilmainen netti, tietokilpailuja, jääkiekkolähe-
tykset
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OLUT opisk. 4,00€
SIIDERI opisk. 4,00€
SHOTIT 3,00€ (Salmari) -9,00€ (Absinthe)
RUOKA Wingsejä sekä ranskalaisia,  molempien 
kanssa saa todella hyviä majoneeseja.

MILJÖÖ
Nuorekas sisustus. Jääkiekkokaulahuiveja ja 
Lemmy-maalaus.

MUSIIKKI
Rokkia ja raskaampaa musiikkia. Jääkiekko-
pelien aikana ei musiikkia, pelin äänet todella 
kovalla.

PALVELU
Perushyvää.

WC-TILAT
♂: Perus baari_vessa, ei moitteita. Kuriositeetti-
na Jokerit-tarra pisuaarissa.
♀: Myös perus_kämäkoppi, suht siisti. Kort-
suautomaatti, jossa myydään kortsuja ”koville 
äijille”

AKTIVITEETIT
2 kpl tikkatauluja, lautapelejä (mm. Kimble, jos-
sa vain kahdet nappulat tallella), ilmainen netti, 
videotykki ja pelikonsoli (järjestetään mm. änä-
riturnauksia), joskus karaokea tai keikkoja

MUUTA
Hintaan 13€ saa TUIRA T-paidan. Saatavilla 
koot L-XXXL

JOKU
PAIKALLINEN

PUBI
VALTATIE 67  TUIRA



13

ISO OLUT 6,40€
SIIDERI Pieni 5,5€, iso 7,00€ (Strongbow)
SHOTIT Alk. 5€ (Salmari)

MILJÖÖ
Fancy as fuck! Silkki/samettiverhot seinissä, 
kynttilät pöydissä. Kehtaisi viiä ensitreffeille 
tänne.

MUSIIKKI
Musiikin taso sopiva, pystyy puhumaan 
 helposti. Rock/Country.

PALVELU
Hyvää palvelua, ottivat vastaan kaikki Kallen 
kolikot lompakon revettyä. Baristat ovat todella 
ammattitaitoisia - mahdollista tilata varmaan 
ihan mitä vain keksii pyytää, ja jos ei keksi niin 
tiskin takaa neuvotaan.

WC-TILAT
Priimaa. Sane voisi muuttaa asumaan. Naisten 
vessassa söpöt violetit kopit ja automaattinen 
saippua-annostelija.

AKTIVITEETIT
 Urheilulähetyksiä videotykillä, joskus keikkoja, 
ilmainen iltalehti.

MUUTA
Taksitolppa vieressä - näppärää, jos ne ensitref-
fit eivät menneet putkeen.

MERIKAPTEENI  
PETRELLIN 
 SALUUNA

RANTAKATU 4   TORINRANTA
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ISO OLUT opisk. 4,00€
SIIDERI opisk. 4,00€ (0,33l Upcider)
SHOTIT Opiskelijoille kaikki shotit 5€
RUOKA Pizzaa (Opiskelijoille kaikki pizzat 7€. 
Erittäin ohut, rapea pohja. Benu suosittelee), 
Hampurilaisia.

MILJÖÖ
Viihtyisä, ravintolamainen.
 ”Tää on niinku ravintola, mutta täällä juodaan 
- Juomisravintola!” -Sane

MUSIIKKI
Very blues, much Santana. Wow.
Ei soiteta mitään muuta kuin Santanaa? +++
…Santana loppui --

PALVELU
Positiivista ja mukavaa.

WC-TILAT
Kaakelit (+), pönttö siisti (++), automaattinen 
saippua-annostelija (+++)

AKTIVITEETIT
Lautapelejä (trivial pursuit, shakki…), joskus 
karaokea tai keikkoja. Diskopallo katossa.

MUUTA:
Ihan Kontinkankaan kampuksen vieressä. Kas-
tellin Apteekin kanssa samassa rakennuksessa. 
:3

BM

RAVINTOLA
KATRILLI

KUMPULANTIE 1  PELTOLA
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Päivät pimenee ja labrapäivät pitenee. Tällä kertaa Dr. Floydille tipahteli sekava joukko 
sekä kysymyksiä että hienoja piirustuksia mm. autoista. Piirustuksia emme painosyistä 
julkaise, mutta kiitos kuitenkin. Joihinkin kysymyksiin, kuten FEMALES, WHERE ARE 
YOU HIDING?, emme kysymyksen hankalan luonteen vuoksi kykene vastaamaan. Uusia 
kysymyksiä vastaanotamme edelleen Linnanmaan kiltiksellä sijaitsevaan pahvilaatik-
koon. Hyvää joulua ja uutta vuotta 2015 kaikille teille rakkaille lukijoilleni!

Onko KE8A8-Labrassa kahvitilassa tarjolla KEPAPPIA?

Hei,
vaikka kepapinnälkäiset opiskelijat saattavatkin delirium-päissään kuulla, haistaa ja jopa nähdä 
yliopistolla kepappia, sitä ei ole KE8A8-labran kahvitilassa. Liekö koko labraa edes  olemassa.

Mistä johtuu selkkareiden jälkeinen ”titityy”-olo?

Monissa kulttuureissa ihmisen koetaan saavuttavan jonkinlaisen ylemmän olotilan ja yksey-
den, jossa ihminen kohtaa Jumalan miltei yli-inhimillisen ponnistelun jälkeen. Raamatussa 
Jeesuksen kuolemaa ja taivaisiin astumista edeltää suuri kärsimys. Lähi-itäläisissä ja eksootti-
sissa kulttuureissa on monenlaisia rituaaleja kuten painava hame päällä pyörimistä pyörtymi-
seen asti tai itsensä ruoskimista joko ihan  ruoskalla tai  reteästi vain veitsillä. Esimerkkejä löy-
tyy myös nykyajan populaarikulttuurista:  Martyrs -elokuvassa salaseura uskoi äärimmäisen 
suuren fyysisen tuskan tuottavan ihmiselle tiedon tuonpuoleisesta elämästä. Vaikkei selkkarit 
olekaan tarkoitettu ko. aktiviteettiin, saa se kuuden tunnin hurmoksellinen selkkarinvääntö 
deadlinen  jyskyttäessä päälle aikaan samaisen efektin. Siispä onnittelut, olet saavuttanut SEN 
JONKIN!

Onko feministi, nisti ja satanisti sama?

Kyllä. Sanoja muodostaessa vanhojen sanojen pohjalta niihin usein liitetään etu- tai 
takaliitteitä. Tässä tapauksessa sanaan nisti, joka tarkoittaa narkkaria, eteen on lätkäisty 
liitteet femi ja sata. Femi viittaa naiseuteen eli kyseessä on naispuolinen narkki ja sata taas 
viittaa lukumäärällisesti isompaan joukkoon narkkeja. Feministi ja satanisti ovat siis nistien 
määreitä. Satanististä kannattaa pysytellä erossa, mutta feministi on ihan OK.

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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Hyvä Dr. Floyd,
kun laboratoriossa opastetaan: ”Ensin vesi, sitten happo, muuten tulee sormeen rakko”, 
niin miksi olemme kautta aikain lisänneet vatsaamme vettä?

Hei,
tämänlaisissa suurissa pähkäilyissä tulee maalaisjärjelle yllättävää käyttöä.  Mahalaukku on 
lähes suljettu liman eristämä tila, jossa pieni hapon  laimentumisesta johtuva  lämmön mää-
rän kasvu ei haittaa ketään. Labrassa kaataessasi vesitipan  happoon syntyy suuri paikallinen 
konsentraatio ja vesi roiskahtaa takaisin. Toiseksi, mahalaukku ei ole täynnä happoa, vaan 
suolahappoa tihkuu mahalaukun  seinämistä tehden  mahassa olevasta liuoksesta happaman. 
Näin periaatteessa mahalaukussa  happo  l  isätään  veteen. 

Dear dr. Floyd <3
Kuka on keksinyt tuollaiset tyhmät teepussit, joissa ei ole narua? Siis mitä vittua?!? Ihan 
sama, kun joku keksisi ottaa tamppooneista ne narut pois. VITTU...

<3:llä Hulk

Hyvä Hulk, 
selvittelin asiaa ja näyttäisi siltä että naruttomat teepussit on kehitetty ns. kierrätyksellisistä 
syistä luultavasti jonkun ehkä kestävää kehitystä pääaineena lukeneen Syntaksis-Mirjamin 
aikaansaannoksena. Niin on oltu tiedostavia sammalerastat päässä ja Fjällraven-reppu selässä. 
Naruttoman teepussin voi heittää suoraan kierrätykseen, kun taas narullisesta pitää poistaa 
metallinipsu. IHANAA, maailma on pelastettu. 

Jakaen raivosi,
Dr. Floyd

Miten hyvä muistisääntö muodostetaan?

Hyvä muistisääntö auttaa jonkin tietyn asian muistamisessa joko niin, että muistisääntö 
muistuttaa asiasta tai sen olemassaolosta, tai sitten niin, että muistisäännöstä voi päätellä sen 
sisältämän asian. Myös laulut ja runot ja niiden sisältämät riimit ovat hyviä muistisääntöjä.

Hyvä tapa lähteä muodostamaan muistisääntöä on lähteä ns. kokeelliselle avant garde 
-linjalle, jolloin muistettavaan asiaan liitetään jokin täysin randomi muistisääntö. Ala-asteella 
sanakokeeseen lukiessa kuultua: ”local eli vähän ku pocal, paikallinen pokaali!”.

Asettamalla sanat SNOW ja DROP päällekkäin voit taas päätellä biomolekyylin ja sille sopivan 
blottausmenetelmän. Kreikkalaiset jumalat oppii ulkoa lauleskelemalla Zeus Poseidon Pallas 
Athene / Ares Artemis Apollon / Hera ja Hades Hefaistos / Dionysos Hermes ja Afrodite

Eli tärkeimmät neuvoni: BE ORIGINAL tai sitten vain apinoit muilta. Tässä ei ole sääntöjä.
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Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
kysymyksen lähettäneitä!

Kuinka omnipotentti kiltamme puheenjohtaja on niin sanotulla Jogiinin asteikolla? 
Mieltäni vaivaa myös epätietoisuus, Miten voisi(sin) olla tietoisempi? Onko jumalia 
olemassa?

Hei,
mieltäsi painaa selkeästi monet asiat, jotka eivät kuitenkaan liity toisiinsa. Et kerro itsestäsi 
enempää, mutta uskon, että prokrastinoit liikaa ja en usko olevani väärässä arvatessani, että 
muutamat selkkarit ovat saattaneet jäädä sinultakin tekemättä. Tämä johtaa kuvailemasi 
kaltaiseen tilaan, jossa mielessäsi pyörivät turhat kysymykset. Jos mietit mistä biokemistien 
zen ja sen mukanaan tuoma yleishölmistynyt ilme johtuvat, niin lue edellisellä aukeamalla 
oleva vastaukseni kysymykseen koskien selkkareiden jälkeistä nk. titityy-oloa. Nyt vain 
rohkeasti tekemään selkkareita.

WHAT IS LOVE?

Vaikka joulun aikaan kasvava läheisyydentarve on saanutkin ihmiset kautta aikain kyselemään 
tätä ikiaikaista kysymystä milloin missäkin muodossa (kts. Haddaway), niin vastaus on hyvin 
yksinkertainen. Sen tarjoilee meille juutalaisten lahja maailmalle, Chabad.org: 

”--When we are truly engaged in giving and receiving love, we don’t ponder such philosophical 
questions.--”

ja

”--So, if we’re even asking the question, “What is love?” it probably means that we don’t feel 
completely loved, or that someone doesn’t feel completely loved by us.--”

Lyhyesti, rakkaus on kaikki. Rattoisaa ja rakkaudentäyteistä joulunodotusta Sinulle!

Mitä kävis, jos selkkari lootaan tiputtasi Kalle tahi Rattolehden?

Luultavasti sinä pikku veijari saisit hörötellen litkiä eeässääsi ja selkkarin tarkastajalta pääsisi 
yksi ”...mit...”. 
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Olen kiertänyt joitain  vuosia 
 luonnontieteellisiä  kampuksia 
läpi ympäri Suomen.  Vuodesta 
toiseen tuntuu, että yksi teema 

toistuu keskusteluissa muiden  opiske-
lijoiden kanssa: Pelottaa,  työllistynkö 
 valmistuttuani. Oma tunteeni on, että tämä 
pelko ja epäilys työpaikan saannista on 
v oimistunut viime vuosina. Voi olla, että 
kiinnitän aiheeseen nykyään  enemmän 
huomiota, mutta taustalla on myös  tutkittua 
tietoa.

Yleinen käytävillä kuultu lausahdus on 
 ”Sitten kun valmistun niin työttömäksihän 
minä jään”, tai ”en minä  kuitenkaan töitä saa”. 
Tätä on lopulta surullista  kuunnella. Kun 
keskustelua jatkaa aiheesta, tai kysyy syytä 
tälle, niin taustalla on se, että  väitteen esittä-
jä tuntee vain vähän ihmisiä,  jotka ovat saa-
neet oman alan kesätöitä ja  valmistuttuaan 
päässeet heti töihin. Sama toistuu joskus 
työelämäluentoja pitäessä: kun esittelen 
alan työllisyysluvut, yleisöstä joku viittaa, ja 
kyseenalaistaa  alalta  työllistymisen. Jos esi-
tän tilastoja siitä, kuinka kauan työnsaan-
ti kestää, ja  kuinka hyvin joltain alalta on 
työllistytty, jos  esitystä ei koeta omakohtai-
seksi, se ei näytä luovan uskoa tulevaisuu-
delle. Miksi?

On tutkittu fakta, että opiskelijoiden tule-
vaisuudenodotuksiin vaikuttaa opintojen 

aikaiset työllistymiskokemukset. Kysyttä-
essä opiskelijoilta asteikolla 1-10 tulevai-
suudenodotuksia, opintojen alkuvaiheen 
opiskelijat suhtautuvat keskimääräistä posi-
tiivisemmin tulevaisuuteen, kuin loppuvai-
heen opiskelijat. Siinä, missä 1. ja 2. vuoden 
opiskelijat vastaavat keskimäärin 8-9, opin-
tojen loppuvaiheen opiskelijoiden keski-
arvo vastauksille on lähempänä seitsemää. 
Taitekohta tapahtuu kandivaiheen jälkeen. 
Analysoitaessa syitä tälle laskevalle trendil-
le, havaittiin, että jos opiskelija ei ole  saanut 
oman alan kesätöitä opintojensa aikana, 
eikä tunne kavereita jotka ovat päässeet 
oman alan töihin, hänellä ei ole tarttuma-
pintaa työllisyyteen, ja hänen odotuksen-
sa työllistyä laskevat. Mikä huolestuttavaa, 
tämä saattaa aiheuttaa täysin äkkinäisen 
 halun vaihtaa alaa kaikista muista muuttu-
jista riippumatta. Vaikka opinnot olisivat 
edenneet mallikkaasti, laitoksen ilmapiiri 
olisi hyvä ja kavereita riittää, jos tulevai-
suuden odotukset ovat alhaiset, opiskelijat 
 alkavat miettiä alanvaihtoa tai viivytellä 
opinnoissaan.

Kuten varmaan ymmärrätte, tämä käsitys 
perustuu kuitenkin virhepäätelmään. 
 Ihmisellä on luontainen taipumus 
yleistää omat kokemuksensa: jos minä 
ja yksi  kaverini emme saaneet kesätöitä, 
ei  saanut kukaan muukaan! Tai jos ei 
ajatella näin  radikaalisti, niin ainakaan 

Työllistynkö minä 

IKINÄ?
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jos itse en nyt heti ensiyrittämällä saanut 
 työpaikkaa, en saa jatkossakaan. Tämä on 
syy, miksi LAL:ssa teemme säännöllisesti 
 työmarkkinatutkimuksia. Kysymme  kaikilta 
 vastavalmistuneilta ja jo pidempään  töissä 
olleilta sekä opiskelijoilta työllistymistä, ja 
laadimme siitä tilastot. Meidän tilastojemme 
 mukaan toivoa vielä on. Mediaanikesto 
työllistymiselle valmistumisen jälkeen 
on noin kolme kuukautta. Sen verran 
voitte odottaa joutuvanne käyttämään 
aikaa työnhakuun valmistumisen jälkeen. 
Opintojen aikainen kesätyön  puute ei 
ole vaarantava tekijä työllistymiselle: 
selvitysten mukaan opintojen aikainen työ 
edistää työllistymistä, mutta myös töitä 
 tekemättömät työllistyvät lopulta omalle 
alalle, kunhan jaksavat hakea töitä  ahkerasti. 

Neuvoni, jonka annan aiheesta: 
Älkää  luovuttako. Se, että joku puhuu 
pahaa työllistymisestä, tai suhtautuu 
työnsaantiin skeptisesti, ei tarkoita paljoa. 
Jos joku luennolla sanoo minulle, että 
minulla on kaveri, joka ei työllistynyt, 
vastaan tälle että tässä minulla on 
tilastot, jossa sadat valmistuneet ja 
opiskelijat toteavat  työllistyneensä. Te 
olette luonnontieteilijöitä, uskokaa 
 tilastoja, älkää vedotko anekdootteihin. 
Tieteellinen lähestymistapa toimii myös 
 työelämäasioihin.

Antti Väisänen
opiskelija-asiamies

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto
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J
ouluristeily, tämä jokavuotinen 
iloinen monialainen reissu, 
jota tulee koko muun vuoden 
odotettua.  Risteilyä edeltävä 

yö meni tällä kertaa poikkeuksellisesti 
nukkuen, toisin kuin kahdella aiemmalla 
kerralla. Tällä kertaa pitäisi jaksaa siis juhlia 
myöhempään yöhön. Tiesin ennen bussille 
lähtöä, että risteilylle pitäisi lähteä viisi 
histonia. Yllätyin kuitenkin positiivisesti, 
kun - kiitos aktiivisten fuksien - lähtijöitä 
olikin kymmenen. Histonit ikävä yllä 
jakautuivat kahteen bussiin. Onneksi fuksit 
olivat samassa bussissa kanssani, koska he 
olivat risteilyn seikkaiijoita.

Bussit lähtivät ja ihmiset olivat aika unisia, 
joten bussissa pidettiin noin tunnin pituinen 
hiljaisuus. Tämä tarkoitti, ettei excu-
DVD ollut päällä, mikä oli positiivinen 
muutos aiempiin vuosiin verrattuna. 
DVD laitettiin päälle vasta ensimmäisen 

pysähdyksen jälkeen, jolloin loputkin  
matkustajat olivat heränneet ja halukkaat 
olivat saanneet kahvia. Esittelykierroksella 
sai olla histoneista ylpeä, kun kaikilla oli 
valmisteltuna vitsi.

Loppumatka ei mennytkään aivan täydel-
lisesti. Ensiksi muuan fuksi tiputti puhe-
limensa maahan käydessään heittämässä 
kepillisen Jämsässä. Tätä puhelinta etsittiin 
porukalla ja onnistuimmekin nykyteknolo-
gialla paikantamaan kapineen 50 kilometrin 
päähän kunnon CSI-tyyliin. Ymmärsimme, 
että emme tule saamaan sitä takaisin, jo-
ten suljimme ja tyhjensimme puhelimen. 
Kyseinen fuksi osti sitten myöhemmin uu-
den puhelimen. Perustimme tämän jälkeen 
histoneille oman WhatsApp-ryhmän, joka 
osoittautui myöhemmin vähän hankalaksi. 
Viestittely meni perinteisiksi  ”äitis oli” vit-
seiksi ja nokkaöljyksi.

LUONNONTIETEILIJÖIDEN 
 #YOLORISTEILY 2014 
– NEVER FORGIVE
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Laivaan nousu ei onnistunut ihan ongel-
mitta: yksi histoni osti terminaalihuijarilta 
todenäköisesti varastetun kellon ja toinen 
melkein hukkasi matkalippunsa ennen 
laivaan pääsyä. Onneksi lippu löytyi kui-
tenkin maasta. Laivassa sitten koimme 
perinteisesti nenäverenvuotoa ja menim-
me katsomaan  avajaisesitystä. Histoneilla 
oli jälleen  onnea, sillä yksi fukseista voitti 
 arvonnassa. Palkinnot olivat huimat: man-
sikoita,  sviitissä käynti, jallua, miehisiä 
halauksia ja  AnkkuriApro -osallistumiset 
(jotka feilattiin heti alukuunsa). Loppuilta 
meni stten juoden ja bailaten. Ilta sisälsi li-
säksi muuan voileipäepisodin, sekä mysti-
sen  kymmenennen kerroksen diskon jonne 
on vaikea löytää.

Aamu alkoi aneemisesti, mutta aamupalalle 
tuli päästyä ja pekonia syötyä kilokaupalla. 
Ajattelimme tehdä päivän   aikana vaikka 
mitä, mutta puhti oli porukalta vähän 

vähissä joten kykenimme lähinnä juomaan 
viinaa ja syömään lihaa. Jossain välissä 
päivää saimme joltain random tytöltä 
pomppupallon, joka nimettiin Festiinaksi. 
Keräsimme siihen sitten tekstejä kaikesta, 
mitä tuli mieleen, erityisesti  metsästimme 
osallistujien nimmareita. Festiina on nyt 
löydettävissä Linnanmaan kiltikseltä. 
Kotimatka bussilla meni pohtiessa kuka 
meistä on homopetteri, nukkuessa, sekä 
muuten vaan epämääräisessä häröilyssä.

Ouluun päästyämme sovimme jatkot kello 
14 hyniksen luonna uhkauksella ”Be  there 
or be square”,  mutta kaikki muut olivat 
 neliöitä paitsi Hynis. 

- Kalle Niemi 
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Glögin terästeetToimitus 

TESTAA!

Joku teistä saattaakin muistaa kuinka toimitus viimeksi testasi vappusiman terästeitä. 
Tällä kertaa olivat vuorossa glögin terästeet, näin tulevan joulun kunniaksi. Glögeinä 
toimivat perinteinen punainen glögi (Marli) sekä glögijuoma (VIP). Glögit pyrittiin 
terästämään noin 4-5 prosentin vahvuisiksi.

Viini Santiago 1541 (13.5 %)
Alkon suositus!

”Hyvä kun ei ole niin makea kuin yleensä 
glögit.”
”Viina ei maistu, sais olla enemmän.”
”Sitä itteään, punaviiniglögiä.”
Viini sellaisenaan oli myös testaajien 
 mieleen.

Viini Castillo Montroy (13.5 %)
Alkon suositus! Toimituksen suosikki! 

”Viiniglögeistä parempi.”
”Mainio!”
”Hyvää glögiä, alkoholi ei maistu.”
Viini sellaisenaan sai kuitenkin  testaajilta 
negatiivista palautetta ja sen todettiin-
kin sopivan paremmin glögin sekaan kuin 
 itsessään juotuna. Lisäksi pullossa ollut 
korkki oli huonolaatuinen (hajosi käsiin).

Gambina (21 %) 

”Parantaa gambinan makua, mutta en silti 
laittais glögiin.”
”Yllättävän hyvää/pahaa!” 
”Puolukkainen.”
Gambina jakoi vahvasti mielipiteitä. 
Oli  parasta. Fixed, t. Mursu.
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Lapponia mustikkalikööri (21 %) 

”Makia kuin alaikäisen seurakuntatytön…”
”Ei maistu glögille - todella imelää ja esans-
sista. Tästä tulee diabetes.”
”Parempi kuin gambiina, mutta eri tavalla 
pahaa.”
Tämä liköörin todettiin tekevän glögistä 
aivan liian makeaa. Samalla oletettiin, että 
mikään likööri ei luultavasti toimi glögin 
seassa, koska yhdistelmästä tulee aivan liian 
makea.

Valhalla -yrttijuomaseos (35 %)

”Tuoksuu, mutta ei maistu glögille.”
”Havuinen/aniksinen/salmiakkinen sivu-
maku, trans-glögi.”
”Menee, jos ei muuta ole, mutta en ostais 
erikseen glögiin”
Yrttijuoma glögin seassa ei ollutkaan niin 
pahaa kuin oletettiin.

Liviko liköör metsämansikka (21 %)

”Smells like teen spirit, holy tutti-frutti 
 soikoon.”
”Ihan kuvottavaa. Karmeinta näistä kaikis-
ta!”
”Ei maistu yhtään glögi eikä glögin kanssa.”

ÄLÄ KOKEILE KOTONA!

Jaloviina, yksi tähti (38 %) 
Toimituksen yllätyssuosikki!

”Ai tääkö oli Jallua?! Hyvää!”
”Jes, hyvää. Parempaa ku glögi Gambinan 
kans.”
”Haisee kloorilta.”
Yllättävän hyvää, kokeilkaa vaikka!
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Ouzo (40 %)

”Haiseepa oudolta…Onko tää se anusjut-
tu?”
”Ei vittu, ei pysty. Mää oksennan jos juon 
tän.”
”Ei sovi yhteen, mutta ei niin pahaa. Jos on 
kännissä, niin kyllä tää menee.”
Viimeinen oljenkorsi, jos glögiä on pakko 
terästää, eikä muuta viinaa ole saatavilla.

Bacardi (37.5%)

”Ihan hyvää. Aika perus.”
”Ei paranna eikä pahenna makua.”
Bacardi ei herättänyt oikeen minkäänlaista 
keskustelua. Mitäänsanomaton.

KJ
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Muinoin lääkkeet  valmistettiin 
itse apteekeissa. Ei ollut 
 lääketehtaita, ei ollut samassa 
laajuudessa laadunvarmis-

tusta tai  -valvontaa ja olihan se lääkevali-
koimakin suppea ja lääkeaineet ihan jotain 
aivan muuta kuin nykyään.

Teistä lähes jokainen on kuitenkin apteekis-
sa käydessään törmännyt apteekkivalmistei-
siin: yskänlääkkeisiin, vesirokkovoiteeseen, 
kamfe ritippoihin. Tai ainakin olette huo-
manneet, että lasten antibioottimikstuura ei 
ole heti valmis, vaan vasta hetken kuluttua.

Tuotteen valmiiksi saattaminen
Tämä on sitä, kun apteekissa moderni isä 
istuu sylissään karjuva lapsi, eikä farma-
seuttia näy missään. Lapsella on korvatu-
lehdus ja hänelle on määrätty antibioottia. 
Koska hän on vielä alle kaksivuotias, hän 
ei pysty nielemään tabletteja. Niinpä anti-
biootti annostellaan mikstuurana. Antibi-
ootit säilyvät nestemäisessä muodossa vain 
rajoitetun ajan, yleensä 1-2 viikkoa, joten 
ne ovat jauheena pullossa apteekkiin tul-
lessaan. Siinä vaiheessa kun pikkupotilas 
hakee lääkkeensä reseptillä, tulee apteekin 
lisätä jauheeseen tietty määrä vettä, jotta 
lääkkeestä tulee helpompi nauttia. Tämä ta-
pahtuu yleensä vetokaapissa  punnitsemal-
la tarvittava vesimäärä. Siksi farmaseutti 
on hetken poissa palvelupisteestä. Hän on 
 vetokaapissa. 

Vesimäärä lisätään punnitsemalla sen takia, 
että jos laittaisimme sen veden millilitroi-
na, niin pitäisi vielä mitata veden lämpötila 
ja huomioida veden tiheys kyseisessä läm-
pötilassa. Punnitsemme siis 5,5 grammaa, 
emme mittaa 5,5 millitraa. 

Tämä toimenpide ei vaadi steriilejä olo-
suhteita ja vetokaapin tarkoitus on estää 
antibioottipölyn pääsy apteekin tiloihin ja 
 mikstuuraa sekoittavan farmaseutin nok-
kaan.

Vesi otetaan CE-merkityistä tehdasval-
misteisista pulloista, jotka ovat kooltaan 
korkeintaan 1000 ml ja joista saadaan 
 valmistajalta eräkohtaiset analyysitodis-
tukset. Avattu steriiliä vettä sisältävä pullo 
säilytetään jääkaapissa, jolloin vesi pysyy 
käyttökelpoisena (ei kuitenkaan steriili-
nä) 1 viikon ajan. Pullon etikettiin kirjoi-
tetaan avaamispäivämäärä ja viimeinen 
käyttö päivämäärä, etteivät konseptit mene 
 sekaisin.

Ex tempore-valmistus
Ex tempore-lääkkeellä tarkoitetaan tilauk-
sesta valmistettavaa itsehoito- tai resepti-
lääkettä, joka toimitetaan välittömästi asi-
akkaalle.

Näihin luetaan esimerkiksi reseptillä mää-
rätyt voiteet ja muut apteekissa tietylle asi-
akkaalle valmistettavat lääkkeet, valmisteet, 

Apteekin Lääkevalmistus
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tietylle asiakkaalle, mutta jotka eivät ole va-
rastoon valmistettavia sekä ilman reseptiä 
toimitettavat valmisteet, jotka asiakas teet-
tää apteekissa.

Näistä tavallisimpiä ovat tehdasvalmisteiset 
perusvoiteet tai niiden yhdistelmät, joihin 
lisätään hydrokortisonia, salisyylihappoa 
tai muita lääkeaineita ja siten räätälöidään 
tuote tietyn asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ex tempore- ja muut avoimena, ilman 
pakkausta, käsiteltävät tuotteet  pyritään 
 saattamaan käyttökuntoon niin, että ne 
eivät altistu mikrobi- tai partikkelikon-
taminaatiolle. Tuotteita ei  steriloida eikä 
niitä  valmisteta aseptisesti,  minkä  takia 
valmistuksen eri vaiheille ja  käytettäville 
tarvikkeille ja työtavoille asetetaan 
 erityisvaatimuksia.  Tämän takia ne  yleensä 
valmistetaan  apteekin  laboratorion 
 laminaarivirtauskaapissa. Vuosittaisilla olo-
suhdeseurannoilla tarkistetaan työtapojen 
ja työympäristön  toimivuus.

Omat valmisteet
Lääketehtaat ovat tuoneet tullessaan suuret 
tuotantoerät ja tasaisemman ja helpommin 
vakioitavan laadun. Perinteinen apteekin 
valmistustyö on siis hiipumassa ja apteek-
kihenkilökunnan työtehtävät ovat muuttu-
neet asiakaspalveluksi ja sosiaalisemmaksi 
kuin aatamin aikoina.

Harvalla apteekilla on omia valmisteita ja 
jos niitä on, niin niistä pitää ilmoittaa Fi-
mealle (Lääkealan tutkimus- ja kehittämis-
keskus). Joissakin apteekeissa on siten vielä 
apteekin oma yskänlääke kaupan, tai siellä 
valmistetaan kamferitippoja tai mentoliri-
siinöljyspriitä, mutta nämäkin ovat sellaisia, 
joita saa edullisemmin muualta ostamalla.

Toki apteekeissa on vielä käytössä Dispensa-
torium Fennicum 2004-kansio, josta  löytyy 
entisten keskeisten apteekkivalmisteiden 
valmistusohjeet laatuvaatimuksineen. 

Sopimusvalmistus
Monesta apteekista voit ostaa valmisteita, 
jotka ovat apteekissa valmistettuja mutta 
vain ostoapteekissa pakattuja. Nämä ovat 
ns. sopimusvalmisteita, jotka valmistetaan 
Fimean luvalla tietyissä sopimusvalmistus-
apteekeissa. Näillä on oikeus tehdä toisen 
apteekin kanssa sopimus kyseisten tuottei-
den valmistamisesta ja välittämisestä os-
tavalle apteekille. Ostavan apteekin pitää 
 ilmoittaa Fimealle tehdystä sopimuksesta ja 
mitä valmisteita se koskee.

Sopimusvalmisteita ei ole olemassa teh-
dasvalmisteina, koska niiden käyttö on 
 suppeaa, valmistus pienessä mittakaavassa 
on hankalaa ja kallista sekä valmisteiden 
säilyvyys on lyhyt.

Tavallisimmat sopimusvalmistustuotteet 
ovat esim. Mustanparran yskämikstuura, 
Kamferitipat, Päänsärkypulverit ja Vesi-
rokkovoide. Myös tietyt kapseli- ja tablet-
tivalmisteet voivat olla sopimusvalmisteina 
 ostettavissa.

Mainittakoon, että Mustanparran yskän-
mikstuuran valmistuksen keskittäminen 
on perusteltua, koska sen sisältämän ko-
deiinin analytiikka on hankalaa. Kamferi-
tippojen valmistuksessa kamferin liukene-
minen tuottaa joskus ongelmia ja tuoksu 
on sellainen että se läpäisee jokaisen sei-
nässä olevan kapillaarin. Koko apteekki 
haisee sen jälkeen. Ja vesirokkovoide on 
tököttiä,  jota muuten vain mielellään teet-
tää muualla. Päänsärkypulverit pakataan 
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 sopimusapteekissa koneellisesti annospus-
seihin. Huomattavasti nopeampaa kuin 
se, että sitä käsin mitattaisiin annoksiksi. 
 Ostavassa  apteekissa nämä annosjauheet 
dokumentaatioineen vastaanottotarkaste-
taan,  pakataan 10 tai 20 kappaleen  kuoriin, 
eränumeroidaan, merkitään, tehdään 
 pakkauspöytäkirjat ja sitten vapautetaan 
myyntiin.

Steriilivalmistus
Steriilivalmistus on apteekissa hyvin 
 harvinaista. Se vaatii erityisolosuhteet 
 henkilösulkuineen ja virallisine puhtaus-
tasoineen. Jo tilojen ylläpidosta tulee niin 
 paljon kustannuksia, ettei keskivertoap-
teekki voi niitä ylläpitää. Toisaalta injekti-
oita ja  silmätippoja on nykyään  saatavissa 
tehdasvalmisteina niin kattavasti, ettei 
 apteekkivalmistustarvetta yleensä ole.

Apteekin lääkevalmistuksen hiipumi-
sen myötä vähenee myös ns. perinteinen 
 apteekkityö ja painopiste siirtyy muihin 
tehtäviin. Joskus tuntuu haikealta, mutta 
toisaalta kehitys kehittyy, eikä sitä voi jäädä 
paikalleen. Ostettiinhan maito ja kananmu-
natkin vielä irtona kaupasta 1960-luvulla, 
mutta ei enää. Onneksi. 

Terveisin, 

Christel Monni
apteekkari

Kastellin apteekki
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Sähköinen päiväkirja
– vihkot roskiin (ja rahat tiskiin? )

Tutkimustyön ohella yksi kil-
pailukykyisen laboratorion 
tärkeimpiä toimia on työn ja 
 tulosten  dokumentointi. Siistin 

ja yksityiskohtaisen työpäiväkirjan pitä-
minen ei ole pelkästään hyödyllistä vaan 
useimmiten myös välttämätöntä. Oli kyse 
sitten  ”rutiinihommista”, potentiaalisesti 
tärkeiden tulosten analysoinnista tai täy-
sin pieleen menneestä kokeesta, niin tut-
kimustyön  dokumentointia edellytetään 
– työtilanteesta ja  lopputuloksesta riippu-
matta. Akateemisessa ympäristössä teh-
dyn työn dokumentoinnin pikkutarkkuus 
määräytyy usein labran ja ryhmänjohtajan 
periaatteiden mukaan, mutta erityisesti lää-
keteollisuudessa ja tilaustutkimuksissa do-
kumentointi ja laaduntarkkailu ovat hyvin 
keskeisessä asemassa. Oli miten oli, yleinen 
nyrkkisääntö pätee: jos jotain ei löydy työ-
päiväkirjasta, sitä ei ole tehty ja tuloksia ei 
synny tyhjästä.

Se työpäiväkirja tosin ei kirjoita itse 
 itseään. Jokainen joskus laboratoriotöihin 

 osallistunut, niin kurssiopetuksessa kuin 
työelämässä, on ”joutunut” täyttämään 
sitä  pahuksen ruutupaperivihkoa. Juuri se, 
joka ajan edetessä muuttuu kapeasta, parin 
sentin vahvuisesta, siististä paperipinosta 
turvonneeksi, ilmavaksi jöötiksi, jossa ker-
taalleen kahvin kastelemien sivujen välissä 
on enemmän autoklaaviteipillä ja puikko-
liimalla kiinnitettyjä lappusia/taulukoita/
geelikuvia kuin itse vihkosessa sivuja. Hyvä 
labrapäiväkirja ei ole lokikirja, johon luette-
loidaan suoritetut työvaiheet ja mahdolliset 
poikkeamat olemassa olevista protokollis-
ta, vaan se  sisältää myös työn pohjustuk-
sen ja tarkoituksen, (epä)onnistumisen 
sekä lopputuloksen kriittistä pohdiskelua: 
miksi tietty tulos on saatu, mikä sen mer-
kitys on, olisiko työ syytä toistaa tilastol-
lisen merkittävyyden nimissä tai tulisiko 
joitakin työvaiheita muuttaa seuraavalla 
kerralla. Lienee sanomattakin selvää, että 
moinen määrä tietoa paisuttaa päiväkirjaa 
ja tekstin pituutta, jolloin se kahvivajeinen 
tutkijariepu usein menettää kirjoitusmoti-
vaationsa ja ns.  oikoo. Tiedätte kyllä mitä 
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tarkoitan. Laitetaan vain vaadittavat asiat 
ylös vähän sinne päin, eli mahdollisimman 
lyhyesti, ja toivotaan että ne asiat aukeavat 
 joskus sitten kun taas palataan kirjan äärel-
le.  Valitettavasti asia ei usein ole näin yksin-
kertainen. Useimmiten juuri sen  kyseisen 
pieleen menneen kokeen yhteyteen olisi 
voinut lisätä vielä sen yhden tekstikap-
paleen, josta kävisi ilmi miksi koe ylipää-
tänsä meni  plörinäksi ja ettei sama virhe 
toistu seuraavalla kerralla. En nyt väitä 
etteikö tunnollisia työpäiväkirjan täyttäjiä 
olisi; useimmiten oikominen menee muu-
tenkin väsymyksen ja perjantai-iltapäivän 
 piikkiin. Tätä sattuu kaikille, mutta sitten 
on myös niitä, jotka jättävät jopa reilun 
vuoden muistiinpanot rästiin. Vielä näin 
johdannon lopuksi pystyn kokemuksen 
paheksuvalla rintaäänellä muistuttamaan, 
että  dokumentoidessa pitää ajatella muita-
kin kuin itseään: kun ulkopuolinen lukija 
joutuu joskus omaa tutkimustaan varten 
käymään läpi labrasta jo vuosia sitten läh-
teneen laatijan katastrofaalisia muistiinpa-
noja, saattaa lukijan viinahammas kostua jo 
reilusti keskiviikon puolella.

First world problems moinen paperisota; 
nykyaikana dokumentointiongelmiin on 

paperin lisäksi toinenkin ratkaisu: tieto-
tekniikka. Onhan meillä kaikenmaailman 
tietokoneita ja älypuhelimia ja vaikka mitä 
iVekottimia, jotka suunnilleen voisivat 
 tehdä muistiinpanot meidän puolestamme. 
Miksi tuhlata aikaa rästiin jääneen pape-
risen päiväkirjan täyttämiseen perjantain 
alkavana myöhäisiltana, kun asiat voi doku-
mentoida helposti tietokoneella reaaliajassa 
(eli silloin kun ne ovat vielä korvien välis-
sä) ja vieläpä aivan yhtä validisti? Tämän 
artikkelin pääasiallinen tehtävä on esitellä 
meidänkin tutkimusryhmässämme käytet-
tävä elektroninen  laboratoriotyöpäiväkirja 
sekä näppärä älypuhelinsovellus, jotka 
 voivat merkittävästi helpottaa tieteentekijän 
 päivittäistä laboratorioelämää.

  Contur ELN/Accelrys Notebook/iLabber 

Tämä ei ole omenafirman tekosia, vaikka 
 jälkimmäisestä nimestä voisi niin päätel-
läkin. Kyseessä on alun perin ruotsalaisen 
Contur Software AB:n, sittemmin yhdys-
valtalaisen Accelrysin ja nykyään ranska-
laisen Dassault Systèmesin  elektroninen 
 päiväkirja: Accelrys Notebook (ent. 
 Contur ELN). Kyseinen  työpäiväkirjapilvi 
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on nykyään  käytettävissä useiden eri 
 selainsovellusten kautta internetissä, mutta 
Windows – työpöytäohjelmasta puhutaan 
laajalti vielä tänäkin päivänä alkuperäis-
nimellä iLabber.

iLabber on ohjelma, jonka sisältö on jaetta-
vissa koko laboratoriohenkilöstön kesken: 
jokainen täyttää omat muistiinpanodoku-
menttinsa, joista jokaiselle luodaan yksi-
löllinen tunnus. Kaikki muistiinpanot ovat 
muiden työryhmän jäsenten luettavissa 
ja niihin voidaan viitata omissa muistiin-
panoissa. Kokeen saavuttua päätökseen, 
muistiinpanot, tai yksittäiset ”koetiedos-
tot”, lähetetään hyväksyttäväksi, yleensä 
ryhmänjohtajalle. Lähetyksen yhteydessä 
dokumentille luodaan elektroninen sor-
menjälki ja allekirjoitus, ja hyväksynnän 
jälkeen hyväksyjän vastaava allekirjoitus. 
Kaiken edellä mainitun tarkoitus on osoit-
taa dokumentoidun työn aitous sekä estää 
tieteellisen materiaalin väärentäminen ja 
luvaton kopiointi. Kaikki dokumentit, niin 
keskeneräiset kuin valmiit, säilötään ohjel-
man pilvipalvelimelle. Lisäksi dokumen-
teista yleensä on syytä tallentaa PDF muo-
dossa kopio omalle kovalevylle. iLabber 
sisältää vakiona maksuttoman, päivittäisen 
varmuuskopioinnin sekä teknisen tuen, mi-

käli ohjelman käytössä tai toimivuudessa 
ilmenee ongelmia.

Ohjelman vahvuus on työryhmän sisäinen 
avoimuus – kaikki työryhmän sisäiset ko-
keet ovat luettavissa ja haettavissa hakutyö-
kalun avulla. Mikäli joku toistaa esimerkiksi 
proteiinin puhdistuksen, on yksinkertai-
sinta viitata toisen tutkijan aikaisemmin 
kirjoittamaan koedokumenttiin ja merkitä 
omaan dokumenttiin vain edellisestä työs-
tä tehdyt poikkeukset sekä omat tulokset. 
Koedokumentit koostuvat yleensä kronolo-
gisesta rakenteesta, johon syötetään osioita. 
Jokainen dokumentti sisältää vakiona unii-
kin tunnuksen, kokeen aloituspäivämäärän, 
tutkijan nimen, kokeen nimen sekä projek-
tin, johon koe voidaan osoittaa kuuluvaksi. 
Muista osioista yleisin tyyppi on tekstio-
sio. Lisäksi, muita osioita ovat esimerkiksi 
Excel-taulukko, kuva, molekyylimalli, lii-
tetiedosto tai vaikkapa PDF-dokumentti. 
Ostaessaan iLabber-lisenssin akateemiseen 
käyttöön tutkija saa käyttöönsä ”rajatto-
man” määrän pilvitallennustilaa. Käytän-
nössä kaikki kokeissa syntyvä mittausdata 
sekä myöhemmin analyysidata voidaan 
tallentaa koedokumentin yhteyteen, jolloin 
data on helposti saatavilla ja ennen kaikkea 
tallessa. Jos tietokoneen kovalevy äkillisesti 
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leikkaakin kiinni, niin kaikki löytyy iLabbe-
rista. Yksittäisen tiedoston latausraja on 15 
megatavua. Diffraktiokuvia siis tuskin kan-
nattaa laittaa liitteeksi.
Lopuksi on hyvä tarkastella myös ohjelman 
heikompia puolia. Ohjelmana iLabber on 
erinomainen dokumentointi- ja varmuus-
kopiointityökalu, mutta muutama seikka 
on nostettava esiin:

(1) Työpöytäversio on saatavilla vain 
Windows käyttöjärjestelmälle. Mikäli työ-
päiväkirjaa haluaa käyttää Mac OS X:ssä tai 
jollain Linux jakelulla, on pitäydyttävä se-
lainversiossa. Tämä on täysin toimiva rat-
kaisu, joskin on muistettava, että luonnolli-
sesti ohjelmasivusto ei tue kaikkia selaimia 
ja etenkin päivitykset uudempiin selainver-
sioihin voivat aiheuttaa ongelmia.
(2) Lienee itsestään selvää, että iLab-
berin käyttöön tarvitaan vakaa internet-
yhteys. Omiin eikä muiden tiedostoihin ei 
pääse käsiksi, ellei ole aikaisemmin tallen-
tanut niistä PDF-jäljennöksiä. Jäljennöksiä 
ei myöskään voi muokata, vaikka koedoku-
mentti olisikin keskeneräinen.
(3) Etenkin työpöytäversion tuote-
kehitys on kesken. Joissakin Windows-
käyttöjärjestelmissä voi esiintyä hitautta ja 
etenkin päivitysten yhteydessä on omalla 
kohdallani ohjelma joskus lakannut toi-
mimasta kokonaan. Lisäksi ohjelmassa on 
esiintynyt tiedostojen pirstoutumista. Käy-
tännössä siis koetiedoston rakenne muut-
tuu (ilmeisesti ohjelman tekemän levyn-
kirjoitusvirheen takia), jolloin ohjelma ei 
välttämättä tunnista aiemmin tallennetun 
tiedoston rakennetta oikeanlaiseksi eikä 
siten osaa avata sitä. Tähän mennessä olen 
silti selvinnyt ongelmasta ilman suurempia 
vastoinkäymisiä.
(4) Ohjelma on maksullinen. Ohjelman 
nettisivuilla mainostetaan mahdollisuutta 
ostaa ohjelma akateemiselle työryhmälle 

henkilökohtaiseen käyttöön maksimissaan 
sadalle ihmiselle per työryhmä. Jokaista 
jäsentä kohden vuotuinen lisenssi maksaa 
100 euroa ja lisenssi voidaan maksaa myös 
kolmen kuukauden erissä (jolloin hinta on 
25 euroa). Hinta on tyypillisiin laborato-
riokustannuksiin nähden edullinen, joskin 
opiskelijalle 100 euroa voi olla isompi kyn-
nys ostaa ohjelma muistiinpanoja varten. 
Saahan tuolla esim. 100 juustohampparia 
mäkkäristä. Aika monta.

  Lab Helper V2.5

Törmäsin hiljattain Lab Helper nimiseen il-
maiseen miniohjelmaan, kun Sane (ircissä 
Sane) suositteli sitä. Olen aikoinani omalla 
kohdallani huomannut, että tämä bioke-
mistin maankuulu laimennuskaava, c1V1 
= c2V2, on ja pysyy muistissa luennoil-
la, kiltiksellä, urheillessa, hyötyliikkuessa, 
”hyötyliikkuessa”, bilettäessä ja ylipäätänsä 
kokoajan joka paikassa. Silti, kun se äkäi-
nen assari hengittää valkosipulin katkua 
niskaan kurssilabrassa aamuyhdeksältä, 
saattaa laskeminen yhtäkkiä muuttua jopa 
ylitsepääsemättömän haastavaksi. Pahim-
massa tapauksessa ollaan labrassa iltapäi-
vän hämärtyessä kymmenen minuuttia pi-
dempään kuin muut.

Lab Helper on ei-kaupallinen, Windows-
puhelimille suunniteltu ohjelma (”App”), 
jonka saa ilmaiseksi ladattua Marketpla-
cesta. Periaatteessa Lab Helper on eräänlai-
nen laskin, jossa voi vaivattomasti suorittaa 
 esimerkiksi laimennos- ja punnitsemislas-
kuja, oligonukleotidien molekyylipainon 
ja muiden ominaisuuksien määrityksiä 
sekvenssin perusteella, solumäärien lai-
mennoslaskuja sekä yhdisteiden molekyy-
lipainojen laskuja. Lisäksi ohjelma sisältää 
aminohappojen ja useiden pienten mole-
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kyylien kirjaston, johon on luetteloitu yh-
disteiden perusominaisuuksia, kuten yk-
sittäisen aminohapon stereorakennekaava, 
nimen lyhenteet, aminohappoa koodaavat 
kodonit, molekyylipaino ja ominaisuuksia, 
kuten happamuus. Yhdisteitä on kirjastos-
sa paljon, ja niitä voi hakea joko nimellä 
tai molekyylikaavalla. Aminohappoja voi 
hakea jopa erillisestä kodonilistasta. Ohjel-
ma on varsin helppokäyttöinen, eikä vaadi 
puhelimelta merkittäviä suorituskyvyllisiä 
ponnistuksia.

Lab Helper on varsin helppokäyttöinen apu 
laboratorioon, joskin labrassa tulisi muistaa 
välttää puhelimen käyttöä. Etenkin lasku-
toimitukset ovat hyödyllisiä työtä suunni-
tellessa, mutta aivan jokaisen tutkijan tar-
peisiin Lab Helper ei kuitenkaan nykyisessä 
versiossaan täydellisesti sovellu:

(1) Olen onnistunut saamaan ohjelman 
kaatumaan normaalikäytössä melko use-

aan otteeseen. Tietysti täytyy muistaa että 
ohjelma on yksityisen henkilön kirjoittama 
ja ilmaiseksi jaossa, joten tuotetukea ja täy-
dellistä toimivuutta ei voi edellyttää peri-
aatesyistä. Ohjelman laatija tarjoaa kuiten-
kin mahdollisuuden ottaa yhteyttä suoraan 
sähköpostitse parannusehdotusten valossa.
(2) Aminohappolista on epätäydel-
linen, sillä sieltä puuttuvat kaksi hieman 
harvinaisempaa transloitua aminohappoa: 
selenokysteiini ja pyrrolysiini. Lisäksi voisi 
olla hyödyllistä sisältää myös proteiineis-
sa esiintyviä ei-transloituja aminohappoja. 
Näitä ovat esimerkiksi sitrulliini, fosfotyro-
siini ja hydroksiproliini.
(3) Oligonukleotidilaskuri on erittäin 
näppärä ja sen lisäksi voisi olla hyödyllistä 
myös sisällyttää mahdollisuus laskea pepti-
dien ominaisuuksia vastaavalla tavalla. Eril-
linen vaihtoehto voisi ProtParam[1] –ohjel-
man lailla mahdollistaa peptidin tai pienen 
proteiinin sekvenssin syöttämisen, jolloin 
ohjelma ilmoittaisi peptidin molekyylipai-
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non, alifaattisen indeksin, isoelektrisen pis-
teen, nettovarauksen fysiologisessa pH:ssa 
sekä molaariset ekstinktiovakiot.
(4) Eräs helposti sisällytettävä omi-
naisuus olisi yleisimmin käytettyjen ra-
dionuklidien (3H, 14C, 32P, 33P, 35S jne.) 
ominaisuuslaskuri. Ohjelmassa voisi esi-
merkiksi valmiista listasta valita halutun ra-
dionuklidin ja tarkastella kyseisen isotoopin 
ominaisuuksia, kuten puoliintumisaikaa, 
hajoamisreittiä ja säteilyn kulkeutumisetäi-
syyksiä eri väliaineissa. Lisäksi ohjelmaan 
voisi syöttää valitun nuklidin referenssipäi-
vämäärän sekä spesifisen aktiivisuuden tai 
konsentraation, jolloin ohjelma laskee nu-
klidin senhetkisen aktiivisuuden tai vaikka-
pa erikseen annetulle päivämäärälle. Lisäksi 
ominaisuuteen voisi sisällyttää vielä erilli-
sen laskurin, jota voisi käyttää esimerkiksi 
laimennoslaskujen laskemiseen.
(5) Viimeisenä, mutta ei vähäisimpä-
nä, bakteeri- ja eukaryoottisolukasvustojen 
solumäärän kasvun estimointi eri aikayksi-
köissä voisi olla varteenotettava lisäominai-
suus. Esimerkiksi Escherichia coli –baktee-
rin ideaalisia kasvunopeuksia on taulukoitu 
eri kasvatusliuoksille, hiililähteille ja läm-
pötiloille sekä useiden ravisteluliuoskasvus-
toissa viljeltyjen eukaryoottisolujen (kuten 
Saccharomyces cerevisiae, Spodoptera fru-
giperda & Cricetulus griseus) suurpiirtei-
set kasvunopeudet eri kasvatusolosuhteissa 
tunnetaan. Tarvittaessa ohjelmaan pystyisi 
syöttämään itse määritetyn tuplaantumis-
ajan ja laskea, kuinka pitkän ajan kuluttua 
esimerkiksi bakteerikasvuston haluttu opti-
nen tiheys on saavutettu.

Loppusanat

Nykyään elämästä ei tarvitse tehdä vaike-
aa ja rohkaisen siksi käyttämään hyväk-
si tietotekniikan mahdollisuuksia niinkin 
yksinkertaisessa asiassa kuin työpäiväkir-

jan laatimisessa. Käytettyäni iLabberia nyt 
kolmen vuoden ajan en voi edes kuvitella 
palaavani takaisin ruutupaperivihkon ää-
reen. Tietysti muistiinpanoja tulee tehtyä 
työn edetessä myös labrapöydän ääressä, 
mutta sähköinen dokumentointi on mer-
kittävästi nopeampaa ja selkämpää kuin 
virallisen paperityöpäiväkirjan pitäminen, 
puhumattakaan mahdollisuudesta tallentaa 
ulkopuolisia tiedostoja ja datasarjoja suo-
raan dokumentin yhteyteen. Olen suoras-
taan yllättynyt, ettei meidän tiedekunnassa 
ole kovinkaan monessa tutkimusryhmässä 
käytössä iLabberin tai LabGurun kaltaisia 
sähköisiä työpäiväkirjoja. Jälkimmäisestä 
ohjelmasta minulla ei ole henkilökohtaises-
ti kokemusta – olen tosin kuullut että ky-
seinen ohjelma on ominaisuuksiltaan hyvin 
samankaltainen kuin iLabber, joskin graafi-
selta käyttöliittymältään erilainen.

Suosittelen lämpimästi kokeilemaan Lab 
Helperiä. Vaikka kyse onkin varsin yksin-
kertaisesta ohjelmasta, saattaa ohjelman 
hyöty arkipäivän tutkimuksessa olla valta-
va, puhumattakaan siitä että ohjelma on il-
mainen. Muistakaa tosin ottaa hanskat pois 
kädestä ennen kuin näpräätte puhelintanne 
labrassa. Oikeastaan, älkää näprätkö puhe-
linta labrassa ollenkaan.

Arne Raasakka
tohtorikoulutettava, BMTK
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Keskitalven juhlapyhän energialähteet ja 
niiden analysointi

SUPERNATANTTI METHODS - Laboratory Protocols                        OPEN ACCESS

K. Juurikka1*

Tutkimuksen tarkoitus

Keskitalveen (24.12.) sijoittuvaan juhla-
pyhään liittyy paljon erilaisia henkisiä ja 
 fyysisiä osa-alueita. Tärkeimpänä fyysisenä 
osa-alueena pidetään energialähteitä, joi-
den tarkasta koostumuksesta ei kuitenkaan 
ole yksimielisyyttä. Tietyt kasvi- ja eläinla-
jit, kuten Prunus domestica -lajin  hedelmät 
sekä Sus scrofa domestica (kuva 1), ovat kui-
tenkin yleisesti käytössä reagensseina tutki-
musnäytteitä luodessa.

Jokaisella tutkimusryhmällä on perinteises-
ti ollut oma erityinen energialähde-näyt-
teensä sekä siihen kuuluva valmistusproto-
kolla. Näitä protokollia ei ole ollut juurikaan 
saatavilla vapaasti. Tästä syystä päätimme 
 koota yhteen kolme suosittua näytetyyppiä 
sekä niiden optimoidut preparaatioproto-
kollat. 

Materiaalit ja menetelmät

Kryopreservaatti Prunus domestica-lajin 
hedelmistä

1. Vorteksoi 2 dl vispikermaa kunnes siitä 
muodostuu kiinteä vaahto. 
2. Lisää mukaan 200 g maitorahkaa, 0,5 dl 
sakkaroosia, 2 tl Vanilla planifolia -kasvil-
la maustettua sakkaroosia ja 200 g Prunus 
domestica -lajin hedelmistä tehtyä sosetta. 
3. Sekoita spaatelilla tasaiseksi massaksi. 
4. Inkuboi -20˚C yön yli.

NaCl-inkuboitu Salmo salar

1. Hiero esivalmistellun Salmo salarin lihas-
ten pintaan runsaasti kiinteää NaCl:ia.
2. Inkuboi yön yli +4˚C.
3. Leikkaa lihaksista noin 1 cm siivuja ana-
lyysia varten.

Täydellinen Vitis vinifera-medium 

1. Kaada kattilaan 750 ml Vitis vinifera –la-
jista valmistettua ekstraktia ja sekoita jouk-
koon 8 kokonaista Elettaria cardomomum 
-kasvin siementä, 8 Syzygium aromaticum 
-kasvin kuivattua kukkaa, 2 tankoa Cinna-
momum verum -kasvin kaarna ja yhden 
Citrus aurantiumin kuori.
2. Inkuboi huoneenlämmössä 4 h.
3. Lisää joukkoon 1 dl sakkaroosia, 1 dl kui-
vattuja Vitis vinifera -lajin hedelmiä sekä 1 
dl Prunus dulcis -lajin kuorittuja siemeniä.
4. Kuumenna kiehuvaksi lämpölevyllä.
5. Suorita analyysi hetken jäähtyneelle näyt-
teelle.

Huom! Tarvittaessa voit lisätä sekaan puh-
dasta etanolia.

Analyysi

Oraalinen analyysi

Oraalinen analyysi suoritetaan siirtämällä 
näytettä optimoitu määrä suuonteloon, sul-
kemalla ontelo ja pyörittelemällä näytettä 

1) Oulun Yliopisto, Biokemian ja Molekyylilääketieteen tiedekunta
* corresponding author
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ympäri kielen makunystyröitä. Analyysin 
valmistuttua energia-lähdenäyte siirretään 
hajotettavaksi mahalaukkuun nielemällä. 

Kuva 1. Energialähdenäyte Sus scrofa 
 domestica -lajista 

Huom! Analyysi voi aiheuttaa  voimakkaita 
tunnereaktioita ja jopa kyynelkanavien 
 ärtymistä.

Muu aistinvarainen analyysi

Erityisesti ennen näytteiden valmistumista 
on tärkeää seurata prosessia niin 
visuaalisesti kuin nasaalisestikin. Analyysia 
varten suositellaan 0,5 metrin etäisyyttä 
näytteeseen ja täyttä keskittymistä itse 
aistinvaraiseen analyysiin. Näytettä on 
analysoitava riittävän kauan, suosituksena 
koko valmistusprosessin ajan ja vähintään 
30 sekuntia ennen oraalista analyysia.

KJ

Nyt vittu oikeesti. Luulin että tämä vitun hypepaska meni ohi joskus vuosikymmen sitten 
mutta VIELÄKÄÄN porukka ei voi pitää turpaansa kiinni jostain vitun Harri Potterista. 
Ensin pitää ylistää niitä kirjoja maasta taivaaseen jokaiselle vastaantulijalle. Vittu ei 
kiinnosta, luinhan sentään vakavia fantasiasarjoja kuten Ajan Pyörä ja David Eddingsin 
Belgarionin taru, ei ollu aikaa jolleki lastenkirjalle. Sitten piti vinkua miten se näyttelijä on 
niin vitun ihkudaa ku ne leffat tuli. Vittu tavallinen nörtti, turvat kiinni. Ja sitten Emma 
Watson on niin vitun hottis ja internetistä ei muitten naisten alastonkuvia enää löydykään, 
nyt jumalauta loppuu. Ja ne meemit. Voi vittu jos pitää nähä Emma Watson suu auki tai 
OLET VELHO HARI HURPADURPA vielä kerranki niin tulee ruumiita. Siinä vaiheessa 
ku tiedät jostain tarinasta johon et ikinä ole tutustunukkaan kaikki suurimmat spoilerit on 
hypejuna lähteny raiteilta ja kovaa. SNAPE KILLS DUMBLEDORE HARHAHR.

Vuosi on 2014. Luulisi että siitä saatanan Potterista olisi jo päästy eroon? EEEEEIIII. 
Histonin pitää vielä järjestää jotku VITUN tylypahkasitsit. Siis oikeesti, ette parempaa 
keksiny? Ehkäpä ois tehny mieli killan sitseille mutta teillä piti mennä ja valita teema joka 
sulkee pois kaikki älykkyysosamäärältään Gaussin käyrän loppupäähän sijoittuvat. Pitäkää 
valheellinen velhonne, tässä maailmassa on vain yksi taikurimies johon minä luotan, ja se 
on Gandalf. Ja muumien taikuri.

 Alakerta

...anonyymin biokemistin mietteitä
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DMSO
monipuolinen orgaaninen liuotin

Dimetyylisulfoksidi (DMSO; 
metyylisulfinyylimetaani) 
on organosulfuurinen yh-
diste. Sen molekyylikaava on 

C2H6OS ja molekyylipaino on 78,13344 
g/mol. DMSO:n rakennekaava on esitet-
ty kuvassa 1. 

DMSO:lla on miedosti rikkimäinen 
ominaistuoksu sekä kirpeä, valkosi-
pulimainen maku, minkä lisäksi se 
voi  tuottaa suuhun valkosipulin maun 
 pelkän ihokontaktin myötä. DMSO 
esiintyy huoneenlämmössä kirkkaana 
nesteenä, jonka sulamispiste on 18,5 
°C ja kiehumispiste 189 °C. DMSO on 
 hygroskooppista, eli se vetää puoleensa 
vettä ympäristöstään, esimerkiksi ilman 
 kosteudesta. DMSO on voimakkaasti 
polaarinen ja omaa kaksi vetysidosak-
septoria, minkä ansiosta se liukenee erit-
täin hyvin veteen ja useimpiin orgaani-
siin liuottimiin. DMSO toimii myös itse 
tehokkaasti orgaanisena liuottimena.

Ensimmäisenä DMSO:ta syntetisoi 
 venäläinen kemisti Alexander Zaitsev 
vuonna 1866. Nykyisin sitä valmiste-
taan teollisesti hapettamalla dimetyy-

lisulfaattia joko typpidioksidin  kanssa 
tai  katalyytin avulla hapen kanssa. 
DMSO:ta käytetään laajasti teollisuu-
dessa erityisesti nukleofiilistä substi-
tuutiota vaativissa reaktioissa, koska se 
toimii polaarisena aproottisena liuotti-
mena ja on suhteellisen vaaraton verrat-
tuna muihin vastaaviin yhdisteisiin. 1, 2, 3

DMSO:ta käytetään laajasti mm. bio-
kemiallisessa tutkimuksessa sekä 
 lääkeaineena. DMSO kykenee läpäi-
semään solumembraaneja tehokkaasti 
vahingoittamatta niitä, minkä vuoksi 
sitä käytetään hyväksi myös muiden 
lääkeaineiden läpäisykyvyn paranta-
miseksi; DMSO:n läsnäollessa myös 
niiden  diffuusionopeus kalvon läpi 
kasvaa.  Lisäksi sillä on havaittu olevan 
 tulehdusta ja kipua lievittäviä ominai-
suuksia.4

DMSO toimii myös antioksidanttina ja 
suojaa siten soluja vapaiden  radikaalien 
aiheuttamilta vaurioilta.1 DMSO:ta käy-
tetään myös kudosten suojaamisessa 
kryopreservaatiossa, jolloin se ehkäisee 
jääkiteiden muodostumista kudoksessa. 
PCR:ssä DMSO:ta voidaan lisätä DNA:n 



37

sekundäärirakenteiden  muodostumisen 
ehkäisemiseksi. Erityisesti runsaasti 
guaniinia ja sytosiinia sisältävät alueet 
DNA-juosteessa voivat sitoutua toisiinsa 
itsekomplementaarisesti, jolloin aluk-
keet eivät pääse kiinnittymään juostee-
seen eikä uutta juostetta synny. DMSO 
muodostaa vetysidoksia juosteen 

 kanssa, mikä heikentää emästen välistä 
vuorovaikutusta. Tällöin sekundääri-
rakenteet purkaantuvat helpommin ja 
GC-rikkaiden juosteiden tuottaminen 
helpottuu.5 

(:3=

1. Pubchem
2. A. Saytzeff (1867) "Ueber die Einwirkung von Saltpetersäure auf Schwefelmethyl und Schwefeläthyl" (On the effect of nitric acid on 
methyl sulfide and ethyl sulfide) Annalen der Chemie und Pharmacie, 144: 148–156
3. Novak, K. M., ed. (2002). Drug Facts and Comparisons. St. Louis, Missouri: Wolters Kluwer Health. s. 619.
4. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01093 (viitattu 14.12.2014)
5. Hardjasa A. et al. Investigating the Effects of DMSO on PCR Fidelity Using a Restriction Digest-Based Method (2010) Journal of 
Experimental Microbiology and Immunology Vol. 14: 161-164

Kuva 1. Dimetyylisulfoksidin rakennekaava.
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psst! vielä mahtuu pukinkonttiin 
muutama haalarimerkki! 
Histonin haalarimerkit 2.5eur/kpl.
Merkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta Linnanmaan kampukselta. 
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