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Terve, fuksi, ja tervetuloa Ou-
luun opiskelemaan biokemi-
aa, tuota rautaisista tieteistä 

jalointa! Kuten olet varmaankin jo 
 kuullut, opiskelijaelämä sisältää pal-
jon muutakin kuin tentteihin pänt-
täystä ja sen enemmän tai vähemmän 
monimutkaisiin saloihin sinut pyrkii 
pintapuolisesti perehdyttämään tämä 
lehtinen. Ota siis mukava asento, sillä 
tästä alkaa “715517P: Johdatus fuksi-
vuoteesi, 1 op”. 

Supernatantti, tutuille “Suppi”, on 
Oulun yliopiston biokemian opis-
kelijat Histoni ry:n ikioma kiltalehti 
ja se ilmestyy viisi kertaa vuodessa. 
Yksi näistä numeroista on kädessäsi 
oleva spesiaali, pHuksisuppi, ja se on 
laadittu rakkaudella ja intohimolla 
nimenomaan sinua varten. Super-
natantti on voittoa tavoittelematon, 
poliittisesti sitoutumaton lehti ja se 
pyrkii niin viihdyttämään, kuin in-
formoimaankin Histoni ry:n jäseniä  
biotieteisiin ja opiskeluun liittyvistä 
asioista - viihteellisyyttä unohtamatta! 
Supin toimitus koostuu kourallisesta 
sielunsa myyneitä vapaa ehtoisia, joita  
hellästi ruoskii ja hiillostaa allekirjoit-
tanut. 

Siirtyminen lukion holhoavas-
ta opetustavasta yliopistoon ja 
muuttami nen omaan kämppään tai 
jopa uuteen kaupunkiin on haastava 
vaihe jokaisen elämässä, enkä näin 

maisterivaiheen kynnykselläkään ole 
 unohtanut päivittäisiä kauhunhet-
kiä fuksivuotenani. Tämän spesiaalin 
sivuilta kuitenkin löydät vastauksia 
ja neuvoja mahdollisiin ongelmiin 
ja haasteisiin. Esittelyssä ovat muun 
muassa tulevat  pienryhmäohjaajanne, 
muutamat ensimmäiset biokemian 
kurssit sekä lisäksi kokoelma hyö-
dyllisiä opiskelu- ja vapaa-ajanviet-
tovinkkejä. Aikaisemmin ilmestyneitä 
Supernatantin numeroita voit käydä 
kurkkaamassa osoitteessa Histoni.fi. 
Mukavia lukuhetkiä!

Johanna Puutio, 
Mediavastaava, päätoimittaja
mediavastaava@histoni.fi

psst! Ilmoittauduhan rohkeasti mukaan Supin 
toimitukseen ensi syksynä!

Pääkirjoitus
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Onnittelut erinomaisesta ala-
valinnastasi, uusi biokemi-
an opiskelija, ja tervetuloa 

hilpeään joukkoomme. Kunhan olet 
levännyt kesän yli, alkaa uusi ja jän-
nittävä luku elämässäsi: akateeminen 
opiskelu yliopistomaailmassa. Lupaan, 
että edessäsi on monia unohtumat-
tomia ja uskomattomia kokemuksia, 
kunhan heittäydyt ennakkoluulotto-
masti mukaan opiskelijaelämän villei-
hin pyörteisiin.

Alussa kaikki on tietenkin uutta 
ja pelottavaa, mutta tukiverkkonasi 
sinulla on Histoni ry, joka on Oulun 
biokemian opiskelijoiden ainejärjestö 
eli kilta. Histoni hallituksineen ja 
 toimihenkilöineen koostuu ihan taval-
lisista biokemian opiskelijoista, joten 
älä suotta pelkää tulla juttelemaan 
kenelle tahansa meistä. Tehtäviimme 
kuuluu muun muassa jäseniemme etu-
jen valvonta ja vapaa-ajanviettomah-
dollisuuksien järjestäminen, joten kil-
ta on olemassa juuri sinua varten. Sen 
sijaan, että joutuisit viettämään kaikki 
synkät ja syksyiset illat yksin kotonasi, 
voit tulla virkistäytymään bileisiimme, 
urheilemaan liikuntavuoroillemme tai 
vaikkapa pelaamaan lautapelejä kans-
samme. Luentojen välissä voit tulla 
kiltahuoneelle nauttimaan hyvästä 
seurasta kahvin tai teen kera. Jos tun-
net itsesi syrjityksi, opinnot tökkivät 
tai muuten vain vastustaa, me kuun-

telemme.
Lisäksi Histoni on OLuT ry:n eli 

Oulun Luonnontieteilijöiden jäsen-
kilta. OLuT on olemassa samoista 
syistä, porukka vain on laajempi: sen 
järjestämissä tapahtumissa voit tu-
tustua poikkitieteellisemmin myös 
muihin luonnontieteilijöihin. Vielä 
laajemmasta näkökulmasta katsot-
tuna olet Oulun yliopiston opiskeli-
jana myös OYY:n jäsen, joten ei hätää 
- kyllä sinusta pidetään huolta.

Ota kaikki ilo irti fuksivuodestasi, 
ole aktiivinen ja nauti siitä, että kaikki 
on uutta ja vierasta. Pidä mielessäsi, 
että opiskelijaelämä on muutakin kuin 
opiskelua niska limassa. Nähdään 
syyskuun alussa!

Toni Sandvik,
Puheenjohtaja, Histoni ry
puheenjohtaja@histoni.fi

PJ:n Porinat
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Pienryhmäohjaajat
vuonna 2014

Hei, nimeni on Lauri Rannaste ja 
olen yksi teidän pienryhmäohjaa-
jistanne. Olen toisen vuoden opiskelija 
ja tiedän miltä tuntuu olla fuksi, koska 
olen kahdesti ollut sel lainen. Aloitin 
vuonna 2011 kemistitutkijan koulu-
tusohjelmassa Itä -Suomen yliopistossa 
Joen suun kampuksella. Pääaineenani 
oli orgaaninen kemia ja sivuai neena 
biokemia. Kahden vuoden opinto-
jen jälkeen totesin biokemian olevan 
kutsumukseni ja hain siirtoa Ouluun. 
Biokemian opintoni aloitin Oulun yli-
opistossa syksyllä vuonna 2013 ja nyt 
olen PRO eli  pienryhmäohjaaja.

Olen myös hallitusaktiivi,  koska toi-
min kiltamme Histonin  varapuheen-

johtajana  sekä  so si aa li  po liittisena 
 vastaavana eli   SOPOna. Toimin aiem-
min hallituksessa  toimihenkilönä eli 
 toimettomana jäsenenä. Aloitin hal-
litushommani jo fuksivuotena ja olen 
pystynyt sitä kautta vaikuttamaan fuk-
sien asioihin merkittävästi ja suosit-
telen myös sitä sinulle, pieni fuksulai-
nen, joka luet tätä! Hallitustoiminnan 
kautta tutustuin myös mahtaviin tyyp-
peihin.

Olen kotoisin Keski-Suomesta, 
Joutsasta ja ollut monessa mukana, 
niin hyvässä kuin pahassa. Voin ker-
toa monta juttua herra Koistisesta eli 
krapulasta, mutta myös opinnoista ja 
siitä, mitä kannattaa ja mitä ei kannata 
tehdä, jommassakummassa tai jopa 
molemmissa tapauksissa.

Meiltä pienryhmäohjaajilta saa ja 
pitää tulla kysymään, jos jotkin asiat 
ovat epäselviä opinnoissa. Me py-
rimme auttamaan teitä opinnoissanne 
parhaamme mukaan ja helpottamaan 
yliopistoyhteisöön sopeutumista. Jos 
teillä on huolia ja murheita opintojen 
tai jonkin muun asian kanssa, niin 
lähetä sähköpostia minulle osoittee-
seen lauri.rannaste@student.oulu.fi. 

Nähdään syksyllä!
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Hei! Oon Henna Salo (tun netaan myös 
nimellä Henu). Päädyin o piskelemaan 
biokemiaa, vaikka ensisijainen tavoit-
teeni oli päästä opiskelemaan Tylypah-
kan noitien ja velhojen kouluun. Lap-
suuden toiveammatti salapoliisina ei 
myöskään ottanut onkeensa. Biokemia 
on kuitenkin varmaan melkein yhtä 
mielenkiintoista. Tulen olemaan teistä 
kolmasosan uusi pienryhmäohjaaja. 
Toivottavasti ette hermoile opiskelu-
jen aloitusta. Melkein kaikki tulee 
olemaan vaan kivaa, ja mikä parasta, 
teillä tulee olemaan meidät PRO:t (eli 
pienryhmäohjaajat) auttamassa. 

Olen kotoisin Kokkolasta, keski-
pohjalaisesta rannikkokaupungista. 
Kun aloitatte syksyllä opiskelun, minä 
tulen olemaan kolmannen vuoden 
opiskelija. Oulussa olen asunut nyt 
kaksi vuotta poikakaverin kanssa Pel-
tolassa, ja olen tutustunut melko hy-
vin bussiliikenteeseen. En myöskään 
enää eksy aina pyöräillessäni yliopisto 
– koti –väliä (osittain tästä on myös 
kiittäminen kännykän GPS:ää). Suun-
tavaistoa minulla ei ole nimeksikään, 
mutta uskon kyllä, että te kaikki opitte 
kulkemaan yliopistolla, koska minäkin 
opin.

Suurin osa vapaa-ajastani kuluu 
järjestöhommissa. Olen Histoni ry:n 
hallituksen sihteeri, Supernatantin toi-

mittaja (saatat ehkä bongata tutut ni-
mikirjaimet muualtakin tästä lehdestä) 
ja Oulun Yliopiston Yli oppilaskunnan 
edustajiston varaedustaja. Tykkään 
myös katsella tv-sarjoja, käydä varsin 
epäsäännöllisesti historiallisen miek-
kailun treeneissä ja pitää illanistujaisia 
kavereiden kanssa. Lueskelen myös 
paljon kirjoja ja yritän saada neule-
paidan viimein valmiiksi. Useimmiten 
minut voi bongata myös Histonin ta-
pahtumista. Loput saatte selvittää itse 
sitten syksyllä!

PROTIP: Ota tämä Supernatantti 
mukaasi ekana päivänä.

Jos tulee iso tai pieni hätä (tsihihi), 
niin voitte laittaa mulle sähköpostia 
osoitteeseen:  henna.salo@student.
oulu.fi. 
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Möröm. Olen Panu Isomursu, tun-
netaan myös sekalaisilla lempinimillä, 
kuten Mursu, Murasu-sensei, Pantsu 
jne jne. (Itse)rakkaalla lapsella on 
monta nimeä. Toimin sitten syksyllä 
paimenena kolmasosalle teidän fuk-
sikatraastanne. Tere tulemast vain 
biokemialle, toivottavasti tämä on 
teidänkin mielestänne yhtä hauskaa 
kuin minusta! Opiskeluaika tulee 
olemaan todella ainutlaatuista aikaa 
elämässänne, joten siitä kannattaa 
nauttia antaumuksella.

Syntyperältäni olen ihan avojala-
kanen Oululainen. Tosin kesäisin tu-
lee vietettyä paljon aikaa sukulaisten 

luona Kainuussa, joten saatan vähän 
tilanteesta riippuen joskus valehdella 
olevani melkein Paltamosta kotoisin. 
Vapaa-aikaani vietän yleensä irkissä ja 
pelien tai elokuvien äärellä. Harrastan 
myös säännöllisen epäsäännöllisesti 
aikidoa sekä historiallista miekkailua. 

Aloittelen ensi syksynä kolmatta 
opintovuottani biokemialla, eli tulen 
syksyn mittaan luultavasti hyppimään 
kohtalaisesti Linnanmaan ja uuden 
Kontinkankaan kampuksen välillä. 
Valtaosa ajasta menee varmaankin 
sivuaineopintojen parissa, joten saat-
taa olla että tulen olemaan hyvinkin 
tavallinen näky vanhalla kiltahuo-
neella. Asun siellä jo valmiiksi mel-
kein vakituisesti niin mitäpä sieltä nyt 
poiskaan lähtemään.

Kaiken muun kivan ohessa 
 toimin myös luottamustoimissa 
parissa opiskelijajärjestössä. Niistä 
teidän sil miinne näkyvin homma 
lienee Histonin taloudenhoitajan 
pesti. Kannattaa vakavissaan harkita 
järjestöhommiin lähtemistä jo heti 
fuksivuonna, koska siinä tapaa paljon 
mahtavia ihmisiä ja oppii ihan oikeasti 
hyödyllisiä taitoja. Ja hauskaakin se 
tuppaa vieläpä olemaan!

Jos tulee mieleen jotain kysyttävää 
jo ennen syksyäkin niin aina saa lait-
taa viestiä tulemaan osoitteeseen 
 pisomurs@gmail.com
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Hei!

Olen Akke ja toimin varaohjaajana 
teidän mieleksi eli otan koppeja teistä 
vastaan sitä mukaan kuin nakkeja sa-
telee varsinaisten ohjaajien eksyessä, 
kadotessa tai kompastuessa. Olen 
vanha, opiskellut kolminumeroisen 
noppamäärän, en omaa tutkintoa, 99 
prosenttia ajasta menee muuhun kuin 
opiskeluun ja vappu ottaa tiukille. 
Joten jos/kun opinnot fuksivuonna 
meinaa sakata motivaatiokuopan 
edellä, voin toimia kätevänä liuku-
rina matkalla alas. Ai niin, olen myös 
meidän biokemistien koulutuspoliit-
tinen vastaava ja paljon muuta, joten 
mi nuun takuulla törmää ainakin jom-
malla kummalla meidän kiltiksistä.  

Rohkaisevin koulutuspoliittisin tervei-
sin, 

Akke-Pekka Törmänen
akke-pekka.tormanen@ student.oulu.
fi
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?Miten päästä yliopistolle 
ensimmäisenä aamuna?

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnalla (lyh. BMTK) on tiloja 
sekä Kontinkankaalla (sairaalan vieressä) sekä Linnanmaan pääkam-
puksella (”yliopistolla”). Ensimmäiset vuodet opiskellaan Linnanmaalla, 
joten sinne on hyvä osata. Linnanmaalla lähimmäksi BMTK:n tiloja 
tulee J-ovi, sinne siis.

Autolla?

•	 Yliopistolle	johtaa	kaksi	päätietä:	Haukiputaantie	(847)	ja	Alaky-	
 läntie (8156). Myös moottoritie (Pohjantie, 4) tulee yliopiston  
 lähelle: ramppi 12 tuo yliopiston länsipuolelle.

•	 Yliopistoa	ympäröivät	ilmaiset	parkkipaikat	joka	puolella,	käytä		
 niitä!

•	 Lähimmäksi	J-ovea	pääset	lähtemällä	Prisman	viereisestä	lii-	
 kenteenjakajasta poispäin Prismasta ja kääntymällä sitten heti  
 oikealle metsikön takana oleville parkkipaikoille.

Bussilla?

•	 Yliopistoa	lähimpänä	on	Erkki	Koiso-Kanttilan	kadun	pysäkki,		
 myös jompikumpi Yliopistokadun pysäkeistä toimii tarvittaessa.  
 EKK:n kadun pysäkkiä lähimpänä yliopistolla on 2T-ovi, jatka  
 siitä matkaa suoraan mahd. pitkälle niin pääset J-ovelle.

•	 Valitse	keskustasta/Tuirasta	yliopistolle	päin	tullessa	P-pysäkki		
 (pohjoinen, esim. Toripakka P). Pysäkit on merkitty sivun 12  
 karttaan P-kirjaimin.

•	 Rajakylästä	Yliopistolle	tullessa	valitse	E-pysäkki	(eteläinen).

?



11

?
•	 Busseja	liikennöi	Koskilinjat	oy,	lisätietoja	www.koskilinjat.fi.		
 Voit myös hakea busseja osoitteen tai pysäkin mukaan Linjak- 
	 kaalla,	www.linjakas.fi.	HUOM!	Linjat	muuttuvat	heinäkuussa,		
 tarkista reitit ja aikataulut itsenäisesti syksyllä! 

Pyörällä/Kävellen? 

•	 Käytännössä:	seuraa	Linnanmaalle	vieviä	opastekylttejä,	niitä		
 löytyy kaikkialta pyöräteiltä.

•	 Pyörätie	keskustasta	yliopistolle:	Kohti	Tuiraa	Merikosken	silto-	
 jen kautta → Merikoskenkatua pitkin Lidlin ohi kohti Alppilaa  
 → Kaarnatietä myöten Niittyahon urheilukentän ohi → alikulun  
 jälkeen vasemmalle → neljän tien risteyksestä vasemmalle →  
 seuraavasta risteyksestä oikealle → suoraan kunnes saavut  yli  -
 o pistolle ja löydät J-oven.

•	 Rajakylästä	yliopistolle:	Kulje	K-marketin	edestä	lähtevää	pyörä-	
 tietä kunnes asuinalue loppuu → käänny risteyksestä vasemmalle  
 → kulje suoraan kunnes pyörätie päättyy (yliopistolle) → kulje  
 yliopiston viertä oikealle kunnes löydät J-oven.

Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaan kampuksella.
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Voi jeesus saatana näitä eurovaaliehdokkaita. Okei, on siellä ne asiansa 
osaavatkin tyypit, mutta joukossa on aivan liikaa sellaisia helvetin tampi-
oita, joilla ei ole harmainta vitun aavistusta mistään Euroopan Unioniin 
liittyvästä. Tavallisesti ne kansalaisia järkyttävät poliitikot laukoo jotain 
extreme-mielipiteitä, mutta tällä kertaa järkyttäminen on viety aivan 
uudelle tasolle: nämä ehdokkaat eivät jumalauta taida edes tietää, MIHIN 
ovat asettuneet ehdolle.

Mitä poliittisia ryhmiä europarlamentissa on, mitä eroa oikeistolla ja 
vasemmistolla on, miten EU toimii tai mitä siellä oikeastaan päätetään? 
No näiltä ehdokkailta ei kannata odottaa vastausta mihinkään noista. 
Parhaimmat eivät tunnu edes tietävän, mitä haluavat ajaa, mutta "kiin-
nostus politikkaan on kova" ja "vakavasti pyrin tähän hommaan." Älä vit-
tu selitä - ei kukaan jostain asiasta kiinnostunut VOI pysyä noin kujalla 
edes yrittämällä.

Samaan aikaan moni normi kansalainen jättää äänestämättä, kun ei 
omasta mielestään tiedä tarpeeksi asioista. No jotkut EHDOKKAAT 
 tietää VIELÄ VÄHEMMÄN samoista asioista, eikä se ole estänyt aset-
tumasta ehdolle.

...anonyymin biokemistin mietteitä

 Alakerta
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Fuksi, phuksi, pHuksi, mursu, 
piltti, pupu, smurffi, tappi, 
simppu — rakkaalla (tai ei-niin-

rakkaalla) lapsella on monta nimeä. 
Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 
aikojen saatossa kutsuttu lu kuisilla 
eri nimillä. Nimet ovat vaihdelleet 
eri korkeakoulujen kesken ja jopa 
kiltakohtaisesti. Oulun yliopistossa 
käytetään yleisesti ensimmäisen vuo-
den opiskelijoista nimeä fuksi tai 
pHuksi. Korkeakoulujen ensimmäisen 
vuoden opiskelijoiden nimiperinne 
juontuu kauas historiaan. Ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoita kutsuttiin 
Saksassa 1700-luvulla ketuiksi (Fuchs), 
koska nimen katsottiin kuvaavan hei-
dän arkuuttansa ja varovaisuuttansa. 
Itse fuksina voin allekirjoittaa tuon, 
koska ensimmäisenä vuotena kaikki 
on uutta ja jännää sekä samalla hieman 

pelottavaa. Vanhempia opiskelijoita ja 
opetushenkilökuntaa on aluksi hyvin 
vaikea lähestyä, sillä heihin ei ole vielä 
ehtinyt tutustua. Lisäksi opiskelu ylio-
pistossa on aivan erilaista kuin mitä 
opiskelu lukiossa oli!

Olen ylioppilas vuosimallia 2010 
ja olen ollut jo aiemminkin fuksi, ni-
mittäin ennen Oulun yliopistossa 
aloittamista opiskelin kaksi vuotta 
Itä-Suomen yliopistossa. Fuksina ole-
minen on siis jo tuttua kauraa, mutta 
siitä huolimatta voin myöntää jännit-
täneeni opiskelujen aloittamista Ou-
lussa. En tiennyt minkälaisia ihmisiä 
tulisin kohtaamaan fuksien ja van-
hempien opiskelijoiden joukossa ja 
lisäksi ulkopaikkakuntalaisena Oulu 
ei ollut ennestään tuttu kaupunki-
na. Onneksi kohdalleni sattui hyvä 
fuksiporukka ja PRO-ohjaaja. Pien-
ryhmäohjaajat ovatkin hyvin tärkeitä 
fuksivuotena ja heitä voit lähestyä 
kysymyksiesi kanssa koska tahansa. 
Yllätyin myös siitä, että kuinka posi-
tiivinen ja aktiivinen kiltamme Histo-
ni on pienuudestaan huolimatta! Kil-
tamme nimi tulee proteiinista, jonka 
ympärille DNA kiertyy muodostaen 
nukleosomeja ja ilman histoneita 
DNA ei voisi pakkautua yhtä tehok-
kaasti soluun.

Fuksivuotena kannattaa olla ak-

Fuksivuoteni
Erään fuksierän erään fuksin eräs tarina
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tiivinen erilaisissa jutuissa, koska ne 
helpottavat sopeutumista yliopis-
toelämään ja -yhteisöön sekä auttavat 
jaksamaan opiskeluissa. Suosittelen 
jonkun harrastuksen aloittamista ja 
Oulu tarjoaakin lukuisia eri harras-
tusvaihtoehtoja! Toiseksi suositte-
len osallistumaan Histonin bileisiin 
ja tapahtumiin, koska niissä tutustuu 
helposti uusiin ihmisiin sekä pääsee 
pitämään hauskaa. Verkostoituminen 
on hyvin tärkeää työuraa ajatellen ja 
kaverit ovat hyvin tärkeä voimavara 
opiskeluissa. Kannattaa myös lähteä 
aktiivisesti hallitushommiin, koska 
pääset vaikuttamaan sitä kautta omiin 
asioihisi. Fuksivuonna aloitin His-
tonin hallituksessa toimihenkilönä ja 
toimittuani neljä kuukautta kyseisessä 
hommassa löysin itseni varapuheen-
johtajan paikalta.

Itse olen tykännyt Oulun yliopis-
tosta ja Oulusta kaupunkina vaikka 
puutteita toki löytyykin muun muas-
sa joukkoliikenteen bussivuorojen 
vähäisyytenä. Opiskeluissa tapaamani 
mukavat ihmiset kuitenkin korvaavat 
nuo puutteet ja ovat tehneet opiske-
luistani hyvin mieluisia. Ja sinä uusi 
fuksi, joka luet mahtavaa kiltaleh-
teämme Supernatanttia, olet tervetul-
lut opiskelemaan biokemiaa ja toivot-
tavasti tulet viihtymään! Tulet myös 
tutustumaan minuun, koska olen yksi 
uusien fuksien pienryhmäohjaajista. 

Nähdään syksyllä!

Lauri Rannaste

Oulun luonnontieteilijät OLuT ry:n fukseille tarkoitettu leik-
kimielinen urheilutapahtuma Fuksikisat järjestetään heti 
syksyllä. Myös Histonin fuksit ovat tervetulleita tapahtumaan.
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Ainejärjestö   Ainejärjestöt kokoavat samaa pääainetta opiskelevat  
   yhteen. Biokemistien ainejärjestö on Histoni ja esim.  
   biologien Syntaksis. Oulussa ainejärjestö = kilta, jos 
   sain muualla vain teekkariainejärjestö on kilta.

Akateeminen vartti  Ei lukion OPOn viljelemä hauska juttu, vaan ihan  
   oikea asia. Luennot alkavat aina vartin yli, tentit ta- 
   salta. Ole tarkkana kaikkien alkamisaikojen kanssa,  
   sääntöön on poikkeuksia!

Assari    Assistentti. Sekä laskuharjoituksissa että labrahar- 
     joituksissa assarit assaroivat eli opettavat ja ohjaavat.

BMTK (FBMM)  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta     
   ( Fac  ulty of Biochemistry and Molecular Medicine).  
   Täällä sinä opiskelet.

Dekaani   Tiedekunnan johtaja. Meillä Kalervo Hiltunen.

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

Fuksi    Ensimmäisen vuoden opiskelija. Biokemialla pHuksi.

HOPS    Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tämä kannat- 
   taa hoitaa huolella kuntoon heti ensimmäisen vuoden  
   alussa.

Koppi    Biokemian kiltahuone oli ennen kooltaan noin neljä  
   neliömetriä ja sijaitsi entisen biokemian laitoksen ala- 
   aulassa. Tällöin kiltistä kutsuttiin kopiksi. Vaikka  
   nykyään on peräti kaksi isompaa kiltistä, nimitys on  
   jäänyt elämään.

Lipasto-pHuksi -sanakirja
- Välttääksesi noloja tilanteita -
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Kyykkä   Karjalaista alkuperää oleva huikea urheilulaji, jossa  
   kartulla viskotaan kyykkiä. Nykyään muotoutunut  
   joidenkin paikkakuntien opiskelijalajiksi.

Laskari   Laskuharjoitus. Tilaisuus laskea kurssille kuuluvia  
   laskuja ja kysyä assareilta neuvoa. 

Lipasto   Oulussa yliopisto on lipasto. ”Joo, kohta lipastolla.”

Luento    Yliopiston ”oppitunti”. Luennoitsija opettaa parhaaksi  
   katsomallaan tavalla ja kuuntelijat opiskelevat par - 
   haakseen katsomallaan tavalla. Yleensä ei läsnäolo-
   pakkoa.

Lutka    Sana juontaa juurensa LuTK-lyhenteestä (Luonnon- 
   tieteellinen tiedekunta) ja sitä käytetään yleisnimi- 
   tyksenä kaikista luonnontieteiden opiskelijoista.  Vaik- 
   keivät biokemistit enää olekaan osa luonnontieteellistä  
   tiedekuntaa, nimitys jäänee jossakin määrin elämään.  
   Kiltamme Histoni on kuitenkin osa OLuT ry:tä, joka  
   on LuTK:in kattokilta. 

Lähmyläjä   On täysin eri asia kuin kasa. Lähmyläjässä ollaan  
   läjässä, jota laajennetaan horisontaalisesti niin että kai- 
   killa on hyvä olla. Histonien perinne vuodelta X.

Metkut   Biokemian menetelmät -kurssi, ykönen tai kakonen.

N:nnen vuoden  Nimitystä on muinoin käytetty maisterivaiheen opis- 
opiskelija  kelijoista, mutta tällä hetkellä jos opintovuosia on >5,  
   olet opiskellut niin kauan, ettei vuosia enää lasketa.

Professori   Yliopiston korkein arvonimi. Professoreilla on sekä  
   tutkimuksellinen että opetuksellinen vastuu.
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Pruju    Yleensä kurssin materiaalina on monistenivaska, jota  
   kutsutaan prujuksi. 

Semma   Seminaari eli tieteellinen esitelmä. Maisteriopiskeli- 
   joiden ja tutkijoiden juttuja. 

Sitsit    Akateeminen pöytäjuhla, johon sisältyy vanhat juo- 
   ma- ja lauluperinteet. Jos mielit sitseille, yleensä pitää  
   ilmoittautua heti ilmoittautumisen auettua.

Suppi    Supernatantti. Joko sentrifugoimalla aikaansaatu pel- 
   letin päälle jäävä liuos tai rakkaan ainejärjestömme ra- 
   kas lehti, jota juuri luet.

Teekkari   Teknillisen tiedekunnan opiskelja.

Talo    Teekkaritalo! Kaijonharjussa sijaitseva teekkarien  
   omistama rakennus, jossa paljon bileitä. ”Talolla tänää  
   Lutka-sitsit”

Tentti    Aivan sama asia kuin koe.

Hoppas tästä on apua! Tervetuloa yliopistoon. 

MK
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Biokemian ja molekyylilääketie-
teen tiedekunnan opettajien 
puolesta tervetuloa opiskele-

maan biokemiaa Oulun yliopistoon!
Olet tulossa opiskelemaan upouu-

teen tiedekuntaan, joka yhdisti luon-
nontieteellisessä tiedekunnassa olleen 
biokemian oppiaineen ja lääkiksessä 
olleen lääketieteellisen biokemian ja 
molekyylibiologian. Biokemian tutki-
mus saa tällä tavalla resursseja - sekä 
laitteita ja tiloja että myös henkisiä 
- tehokkaammin käyttöön. Yhdisty-
misellä on vaikutusta myös opetuk-
seen, mm. jatkossa on odotettavissa 
joitain uusia (varsinkin syventäviä) 
kursseja, uutta soveltavaa asiaa pe-
ruskursseillekin, ja entistä laajempi va-
likoima tutkimustekniikoita ja -aiheita 
laboratorioharjoitteluun. 

Ekaa vuotta värittävät kemian 
opinnot, jotka tietysti ovatkin kovasti 
biokemian osaamisen taustalla, ellei 
peräti isosti esillä. Myös biokemian 
pariin toki pääsee jo ekana vuonna 
tuhdilla annoksella perusopinto-
jen kursseja. Käytännön syistä - iso 
määrä sivuaineopintoja - ensimmäi-
sen vuoden sekä toisen vuoden syksyn 
biokemian luennot järjestetään Lin-
nanmaalla. Näin niitä voidaan sijoittaa 
samoille päiville kemian ja biologian 
kurssien kanssa ilman, että tarvitsee 
vaihtaa kampusta kesken päivän, ja 

samoin kemistit ja biologit pääsevät 
vastaavasti luennoillemme. Biokemi-
an labrakurssit järjestetään kuitenkin 
aina Kontinkankaalla, koska tiedekun-
nalla ei ole enää omia opetustiloja Lin-
nanmaalla. Tämä on kuitenkin hyvä 
tilaisuus pitää teidät fuksitkin van-
hempien opiskelijoiden ja opetushen-
kilökunnan yhteydessä ja tutustuttaa 
teidät tiedekunnan omiin tiloihin. 
Opetus Kontinkankaalla toteutetaan 
myös siten, että samana päivänä ei ole 
opetusta Linnanmaalla.

Ensimmäinen biokemian kurssi 
on heti muutaman viikon opiskelun 
jälkeen alkava Biomolecules for Bio-
chemists (8 op). Kurssi opetetaan eng-
lanniksi, samoin kaikki materiaali on 
englanninkielistä ja kurssi linkittyy 

Eväitä ekan vuoden biokemian 
kursseille

Biokemian lehtori Tuomo Glumoff ratkoo 
proteiinin kolmiulotteista rakennetta.
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pakollisiin kieliopintoihin (English for 
Biochemists I). Kurssin opetuskielestä 
on vuosittain ollut pientä porinaa, 
mutta sille on hyvät perusteensa ja 
nekin selviävät sitten kurssilla. Kurs-
sin keskeisin sisältö ovat biomolekyy-
lit eli soluista löytyvät aineet, jotka sit-
ten ovatkin esillä kaikilla mahdollisilla 
seuraavilla kursseilla ja biokemis-
tin uralla - eroon niistä ei enää pääse! 
Luennot ja neljä 1-päiväistä labratyötä 
jakaantuvat neljään osaan: nukle-
iinihapot, proteiinit, hiilihydraatit ja 
rasva-aineet. Näistä kaikista otetaan 
esille niiden rakenteiden, esiintymisen 
ja reaktioiden keskeisiä tietoja sekä 
hankitaan ensikosketus niiden tut-
kimiseen labrassa. Lisäksi kurssilla on 
muita tehtäviä, joilla syvennetään bio-
molekyylien tuntemusta. Kurssi jat-
kuu joulun yli ja päättyy vasta helmi-

maa liskuussa. Kurssilla tapaatte ison 
jou kon tiedekunnan tutkijoita teitä 
opettamassa; vastuuopettajana ja luen-
tojen pitäjänä toimii yliopiston lehtori 
Tuomo Glumoff. Luennot ja osa har-
joituksista on Linnanmaalla, mutta 
labrakurssi Kontinkankaalla.

Biokemian menetelmät I (8 op) 
alkaa myös jo syksyllä. Tällä kurssilla 
opitaan ensin teoriassa, miten moni-
naiset biokemian näytteenvalmistus- 
ja analysointimenetelmät toimivat ja 
mihin ne perustuvat. Luentojen jäl-
keen on 3-viikkoinen labrakurssi (vas-
ta kevätlukukaudella), jossa asioita 
tehdään käytännössä. Opit käyttämään 
laitteita	-	niin	pieniä	kuin	isojakin;	low	
ja high techiä -, joita tarvitaankin sit-
ten jatkossa aina ja joka päivä, kun 
labrassa jotain tehdään. Viimeistään 
nyt alkaa hahmottua kuva siitä, mil-

Linnanmaan kampuksen Väylän varrella sijaitsevat ruokalat, paperi-
kauppa ja syksyn aikana tutuksi tulevat suuret luentosalit.
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laisia tietoja ja taitoja biokemisti päi-
vittäisessä työssään tarvitsee. Kurs-
sin pääopettajana on amanuenssi Jari 
Heikkinen. Myös tällä kurssilla luen-
not ovat Linnanmaalla, mutta labra-
kurssi Kontinkankaalla.

Talven kuluessa ohjelmaan otetaan 
kurssi Valmiustaitoja biokemisteille 
(2 op). Kurssin tarkoituksena on var-
mistaa, että kaikilla on perustiedot 
ja riittävät taidot keskeisten tietoko-
neohjelmien käytöstä (Word, Excel, 
PowerPoint),	 esitelmän	 pitämisestä	
ja opiskelun eettisestä puolesta. Näitä 
kaikkia tarvitaan useimmilla kurs-
seilla mm. työselostusten laatimisessa. 
Kurssia koordinoi amanuenssi Jari 
Heikkinen. 

Suunnilleen huhtikuussa toteu-
tetaan biokemian kurssi Aineenvaih-
dunta I (6 op), joka opetetaan luentojen 
ja ongelmanratkaisutyöpajojen osalta 
Linnanmaalla, mutta labratöiden (4 
päivää) osalta Kontinkankaalla. Tällä 
kurssilla aletaan toden teolla paneu-
tua solussa tapahtuvan kemian reak-
tioteihin, mutta keskitytään vielä lähes 
täysin energia-aineenvaihduntaan. 
Toisin sanoen käydään läpi keskeiset 
hiilihydraattien ja rasvan käyttöön ja 
valmistamiseen liittyvät molekulaari-
set toiminnot, sekä selvitetään mole-
kyyli- ja mekanistisella tasolla, miten 
niistä saatava energia päätyy solun 

käyttöön. Kurssilla tulee esille paljon 
molekyylejä ja niistä muodostuvia 
reaktiosarjoja, mutta keskeinen oppi-
mistavoite on ymmärtää, miksi kysei-
set reaktiot solussa tapahtuvat, miten 
ne liittyvät isompaan kokonaisuuteen 
ja minkälaista logiikkaa solun ko-
neisto noudattaa, jotta edellä mainittu 
olisi mahdollista. Kurssista vastaa ylio-
pistonlehtori Tuomo Glumoff.

Kaikilla biokemian kursseilla saat 
opettajien valmistaman kurssimate-
riaalin – yleensä tiedostoina. Pakolli-
sia ostettavia kurssikirjoja ei käytetä, 
mutta moni hankkii kirjahyllyynsä 
jonkun hyvän biokemian kirjan op-
pimisen tueksi, ja niitä on myös pyyn-
nöstämme hankittu yliopiston kirjas-
toon. Opettajilta voi reilusti kysellä 
kursseihin liittyvistä asioista luentojen 
yhteydessä ja muutenkin. 

Ekana vuonna on tärkeää itse asian 
lisäksi oppia ”yliopiston tavoille” eli 
ottaa vastuu omasta päivittäisestä op-
pimistyöstä, selvittää itselleen sopivat 
opiskelun tavat ja tietysti hankkia mu-
kavia opiskelukavereita, joiden kanssa 
- ja avulla - niin edellä mainitut kuin 
vapaa-ajan viettokin sujuvat tuloksel-
lisesti ja perinteitä noudattaen! 

Tuomo Glumoff,
Biokemian ope
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Sain pyynnön kirjoittaa fuksi-
suppiin lääkelaukun sisällöstä. 
Ihmettelin tietenkin, että 

mikä ihmeen lääkelaukku. Vastaus 
oli, että eikö ne lääkkeet ole jossain 
laukussa vai missä ne on.

Juu, juu. Apteekin täti ei osan-
nut ajatella asiaa opiskelijan kan-
nalta. Onhan se tietenkin helpom-
paa, että lääkkeet ovat valmiiksi 
laukkuun pakattuna, jos ei pääse 
heti asettumaan opiskelijakämp-
pään, vaan joutuu viettämään 
kulkurin elämää. Toisaalta, jos on 
kova kulkemaan riennoissa, kuten 
biokemian opiskelijat ovat, niin on 
ehkä parempi että lääkkeet on aina 
matkassa eikä seinään naulatussa 
lukollisessa lääkekaapissa.

Joka tapauksessa kannattaa 
 huolehtia, että laukku on tukevaa 
tekoa ja sisältää eri lokeroita. Sil-
loin saa kaikki tarvittavat siistiin 
järjestykseen ja nestepullotkin 
pakattua niin, etteivät ne tuusan 
nuuskaksi mennessään sotke kaik-
kia muita lääkepakkauksia. 

Yskänlääkkeet ovat yleensä 
nestemäisiä ja lasipullossa. Pa-
ras vaihtoehto on ärsytysyskään 
tehoava yskänlääke, jolla hakkaava 

yöyskä taltutetaan heti yskän alku-
vaiheessa. Kun ei yskitä hirveästi, 
on flunssasta toipuminen miellyt-
tävämpää. Jos halutaan varmistaa 
ettei tule sirpaleita, niin toki lasi-
pullon voi säilyttää kotona ja lauk-
kuun ottaa mukaan imeskelytablet-
tina oleva vaihtoehto.

Flunssassa tarvitaan yleensä 
myös nenäsuihketta. Se avaa alku-
vaiheen tukkoisen nenän ja helpot-
taa hengittämistä. Suihkaise sitä 
3-4 kertaa päivässä kumpaankin 
sieraimeen ja muutamassa päivässä 
pahin tukkoisuus onkin hellittänyt 
niin, ettet enää tarvitse suihket-
ta. Suihkeella voit myös ennalta-
ehkäistä poskiontelotulehdusta. 
Röörit aukeavat mukavasti, kun 
suihke supistaa nenän limakalvo-
jen pikkuruisia verisuonia.

Jos nokka tuhisee allergian ta-
kia, kannattaa lääkelaukku varustaa 
myös  antihistamiinitableteilla 
ja mahdollisesti allergiasilmä- 
ja nenätipoilla. Jo sääski on 
pistänyt, niin allergiatabletti 
lievittää oiretta. Toki nopeam-
man lievityksen saa käyttämällä 
 hydrokortisonivoi detta, joka so-
veltuu myös tilapäisten ihottumien 

Lääkelaukku
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hoitoon.
Ibuprofeeni- tai parasetamo-

livalmisteet sopivat särky- ja 
kuumelääkkeeksi. Ibuprofeeni 
vähentää myös tulehdusreaktiota, 
joten se on tehokkaampaa kuin pa-
rasetamoli, eikä sillä ole yhteisvai-
kutuksia alkoholin kanssa. Parase-
tamolia ei kannata ottaa juhlinnan 
yhteydessä, koska se kuormittaa 
maksaa. Kuumelääkkeenä se toimii 
kyllä ja on vatsalle lempeä.

Opiskelijan stressi tuntuu mo-
nesti vatsassa. Vatsan voi rauhoit-
taa närästys-, ripuli- tai ummetus-
lääkkeellä aina tilanteen mukaan. 
Toivottavasti et tarvitse kaikkia 
yhtä aikaa. Jos sinulla on luon-
nostaan rauhaton vatsa, niin voit 
kokeilla käyttää päivittäin maito-
happobakteeritabletteja. Niitä 
voit ottaa myös reissuun mukaan 
tu ristiripulin ennaltaehkäisyyn.

Jos vatsaan on joutunut jotain 
myrkyllistä, kuten kieloja, kär-
pässieniä tai mummon nitroja 
 niistä voi imeä tehot pois syömällä 
kourallisen hiilitabletteja.

Joditabletteja ei ehkä kuiten-

kaan kannata akuuttilääkelaukussa 
pitää. Ydinkatastrofin vaara ei liene 
Suomessa kovin suuri. Toisaalta, 
jos aivot menevät säteilystä pi-
lalle, niin tuskin jodilla suojatusta 
kilpirauhasesta mitään hyötyä on.

Jos leikkaat makkaran sijasta 
sormesta siivun, niin tarvitset 
lääkelaukussa vakiovarusteena ole-
vaa haavanpuhdistusainetta, laas-
taria tai sideharsoa. Jos leikkasit 
liian ronskisti, niin pinseteillä saat 
noukittua pahimmat luunsirpaleet 
pois, jos et katso lääkärissä käyntiä 
tarpeelliseksi.

Tuotenimiä en nyt mainin-
nut, enkä edes vaikuttavia aineita. 
Niistä keskustelemme kun tulet 
apteekkiimme ostoksille. Ja nyrk-
kisääntö on, että kun laukku on 
hyvin varusteltu, niin olet samalla 
varmistanut, ettet ehkä ikinä tar-
vitse lääkkeitä tai laastaria.

Terveisin,

Christel Monni-Raasakka
apteekkari, 

Kastellin apteekki
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Asuminen

Koska sait juuri äsken tiedon siitä, 
että olet päässyt opiskelemaan, veik-
kaan ettei sinulla ole vielä asuntoa 
Oulussa. Asunnon vuokra vie yleen-
sä isoimman osan opintotuestasi, 
joten kannattaa todella miettiä mil-
laiseen asuntoon muuttaa. Kannat-
taa punnita kuinka paljon on valmis 
tinkimään omasta mukavuudestaan. 
Nyrkkisääntönä voi pitää, että yksin 
asu minen on aina kalliimpaa kuin 
jonkun kanssa yhteisessä asunnossa 
asu minen. Edullisia asuntoja löytyy 
esim. PSOAS:ilta (www.psoas.fi), Si-
vakalta (www.oulunsivakka.fi) tai 
Otokylältä (www.otokyla.fi). Jos sieltä 
ei nappaa, niin asuntoa voi toki etsiä 
yksityiseltäkin puolelta, hinnat vain 
ovat usein korkeammat. 

Suosittelen, että aloitat kämpän et-
simisen ihan lähiaikoina (vaikka heti 
tämän lehden lukemisen jälkeen). 

Kannattaa myös pitää mielessä, että 
vaikka löytäisit sikahalvan yksiön 
jostain korvesta, rahaa menee sitten 
yliopistolle kulkemiseen bussilla tai 
autolla. On ihan ok asua vähän kau-
empanakin yliopistosta, mutta silloin 
kannattaa valita sellainen paikka, josta 
bussit kulkevat melko hyvin. Niitä 
ovat esimerkiksi Oulun yliopistollisen 
sairaalan ympäristö, Tuira ja keskusta. 
Tästä asiasta ei kuitenkaan kannata ot-
taa hirveitä paineita. Aina voi muuttaa 
uudestaan ja muutot ovat myös osa 
opiskelijan arkea. 

Kulkeminen

Tästä ei ole paljoa sanottavaa. Oulus-
sa on hyvät pyörätiet ja paskat, kalliit 
bussiyhteydet. Kannattaa siis hom-
mata pyörä ja siihen kunnon lukko, 
jolla pyörän saa kiinni telineeseen tai 
lyhtypylvääseen. Itse kuljen bussilla, 
koska asun kaukana ja olen laiska.

Suurimmalle osalle ekan vuoden opiskelijoista yliopisto-opiskelujen 
aloittaminen tarkoittaa myös muuttoa ensimmäiseen omaan kämppään. 
Rahankäytön suunnittelu voi olla varsinkin ensimmäisinä kuukausina 
aika hankalaa. Kannattaa vähän suunnitella kuukauden alussa paljonko 
aikoo käyttää rahaa mihinkin. Silloin kulutat harvemmin viimeisen viikon 
ruokarahoja megahypersuperfrappuccinoon ja kakkupalaan kahvilassa 
tai hidasta jonoa takanasi, kun kassalla kortti ilmoittaa, että tilillä ei ole 
katetta. Kokosin tähän vinkkejä, joita voi soveltaa itselle sopiviksi.

Tuilla kituuttamisen 101
Eli jokaisen opiskelijan opas himosäästämiseen!
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Syöminen ja Kaupassa käynti

Yliopistolla voi syödä hyvään hinta-
laatusuhteeseen.   Opiskelijalounas 
mak saa 2,60 € ja siihen kuuluu 
lämpimän ruoan lisäksi salaattipöytä, 
leipä, lasillinen maitoa/mehua/ko-
tikaljaa ja ääretön määrä vettä. Jos 
käytössäsi on pakastin, kannattaa teh-
dä ruokaa aina kerralla mahdollisim-
man iso satsi ja laittaa se ruoka, jota et 
syö parin päivän sisällä, pakastimeen. 
Kauppareissut kannattaa suunnitella 
etukäteen. Hintataso vaihtelee pal-
jon eri kaupoissa, joten ihan ensim-
mäiseksi kannattaa miettiä minne 
menee. Lidlin hintataso on ainakin 
varsin opiskelijaystävällinen. Jos si-
nulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta 
käydä siellä, tähän käy nyrkkisääntönä 
se, että pienessä lähikaupassa on aina 
kalliimpaa kuin isossa marketissa. 
Kannattaa suunnitella aina etukäteen, 
mitä aikoo syödä kyseisellä viikolla ja 

tehdä ostoslista sen mukaan. Jos lähtee 
kauppaan ilman ostoslistaa (mikä pa-
hinta, vielä nälissään), rahaa menee 
usein aika paljon ja kotona toteat, 
että unohdit ostaa vessapaperia, jota 
on jäljellä vain pari arkkia. Jos haluat 
viedä ostoslistojen tekemisen oikein 
hifistelytasolle ja käyt S-kaupoissa, 
niin kannattaa testata Foodie.fm-net-
tisivu. Sieltä voit valita kaupan, jossa 
aiot käydä ja tehdä ostoslistan kaupan 
valikoiman mukaan. Näet jo ennen 
kauppaan lähtöä paljonko ostokset 
tulevat maksamaan.

Jos sinulle käy usein niin, että ku-
lutat kaikki ruokarahasi jo kuun puo-
lessa välissä, voit kokeilla avata oman 
tilin ruokarahoille tai sitten nostat 
kuukauden ruokarahat ja jaat jokaisen 
viikon ruokarahat omaan kirjekuo-
reensa, jolloin on paljon helpompi 
pysyä ruodussa. Jos löydät tosi edul-
lisen tarjouksen jotain tuotetta, joka 
ei pilaannu (esimerkiksi pyykkipul-

Tonnikalan myyttinen halpuus on aikansa elänyt 90-luvulta 
peräisin oleva uskomus. Kokenut opiskelija ei koskaan erehdy 
kauhomaan sitä tölkkikaupalla ostoskoriinsa!
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veri tai makaroni) kannattaa harkita 
isomman satsin ostamista kerralla, jos 
vain pystyt säilyttämään niitä jossain. 
Edullisia reseptejä voit etsiä vaikka 
 Marttojen nettisivuilta (kaikki nämä 
eivät välttämättä ole niin halpoja, käytä 
maalaisjärkeä) www.martat.fi/ruoka/
reseptit tai täältä: halpojaherkkuja.
blogspot.fi. Opiskelijan keittokirja on 
myös ihan kätevä.

Huvitukset

Koska on ihan itsestään selvää, että 
opiskelijabileissä voi huvitella halvalla, 
keräsin tähän muunlaisia huvituksia. 
Kannattaa myös hankkia opiskelija-
kortti, vaikka jo ennen syksyä, jotta 
pääset hyödyntämään alennukset.

Jos haluat pelata konsolipelejä, 
mutta et halua maksaa niistä, niin Ou-
lun kaupunginkirjastosta saa lainata 
PS3- ja Xbox 360-pelejä. Valikoimista 
näyttää löytyvän mahtavien Harry 
Potter Lego-pelien lisäksi esim. Red 
Dead Redemption.

Useimmista kaupungin liikunta-
paikoista saa opiskelija-alennusta. Jos 
haluaa liikkua vähän enemmän, kan-
nattaa hankkia Sporttipassi yliopis-
tolta, jolla saa lisäalennusta monista 
urheiluharrastuksista.

Oulun Taidemuseoon ja Pohjois-
Pohjanmaan museoon on perjantaisin 
vapaa pääsy.

Jos haluat ihan ehdottomasti käydä 
elokuvateatterissa, niin Finnkinon 
liput ovat huomattavasti halvempia 
arkipäivisin ennen kello yhtä. Muista 
myös vilauttaa opiskelijakorttia!

Mitä tehdä, jos rahat loppuu?

Kaikkein paras tilanne on, jos 
huomaat rahojen riittämättömyyden 
ennen kuin ne ovat täysin loppu. Tässä 
vaiheessa ainakin osa rahasta kannat-
taa käyttää kuivattuihin herneisiin ja 
keitellä loppukuuksi hernekeittoa ja 
leipoa vaikka pari pellillistä sämpy-
löitä. Punaisen ristin ruoka-apua saa 
Toppila-Centeristä maanantaisin klo 
17:40. Myös Oulun vapaaseurakunta 
jakaa ruokaa perjantaisin klo 12:00.

Jos sinulla on laskuja, jotka ehtivät 
erääntyä ennen seuraavaa opintotukea, 
niin OYY:llä (eli Oulun yliopiston yli-
oppilaskunnalla) on Vippikassa, josta 
voi hakea tilapäisiin rahavai keuksiin 
lainaa. Lisätietoa löytyy täältä: www.
oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-
tapahtumat/jasenedut.

Rahaa voit saada myös myymällä 
omia tavaroitasi Facebook -kirppu-
toreilla tai tori.fi:ssä. Myös pulloja 
keräämällä voi saada ihan mukavasti 
ruokarahaa.

Jos huomaat tilin tyhjenevän usein 
ennen aikojaan, kannattaa miettiä me-
neekö sinulla rahaa johonkin turhaan. 
Voi myös olla, että pakolliset menosi 
ovat yksinkertaisesti liian suuret opin-
totukeen nähden. Silloin voit miettiä 
halvempaan asuntoon muuttamista. 
Voit myös hakea opintolainaa, ellet 
sitä ole jo tehnyt, tai hakea töitä opin-
tojen ohelle.

HS
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Mikäli luette tätä, on teidät hyväksytty opiskelemaan biokemiaa Ou-
lun yli opistossa, tuossa akateemisessa helvetissä missä vain vahvim-
mat selviytyvät. Jokainen päivä on loppumatonta tuskaa, ja hengissä 
pysyminen tässä Valheiden Verkossa vaatii lukemattomia uhrauksia, 
verta ja kyyneliä. Voin kuitenkin tarjota teille opastusta, jottei tienne 
olisi niin täynnä verisiä lasinsirpaleita ja pirstoutuneita odotuksia.

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

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

The ultimate

fuksi

survival
guide
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Juhlista kotiin selviytyminen
Oikein:Kellon ollessa puoli kolme 
ja epäilyttävän N:nnen vuoden opis-
kelijan ehdottaessa jatkoille lähtöä, 
olet valmis tarjoamaan veriuhria il-
lan jatkumiseksi. Kun alkoholi lopulta 
vie elimistöstäsi voiton, olet valmiiksi 
tehnyt itsellesi selväksi vaihtoehdot: 
milloin viimeinen bussi lähtee ja mitä 
tietä sinun tulee pyöräillä päästäksesi 
säälittävään luolaan, jota kutsut asun-
noksesi.
Väärin: Kasikymppisen nauttiminen 
on johtanut lattian halailuun ennen 
iltayhdeksää ja päätätkin lähteä Hadi-
aan kebabille. Pyörälläsi pamautat 
päin rekkaa Tuiran silloilla ja kaikki 
muistavat sinut... tai no ollaanpa nyt 
rehellisiä. Ei sinua kukaan muista.

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

Kiltahuone
Oikein: Luentohelvetin välissä sinulle 
siunaantuvina vapaa-ajan hetkinä 
päätät vetäytyä kiltahuoneen syöve-
reihin. Täällä voit nauttia kolmen ok-
taanin kahvista, lukea Suppeja, tutus-
tua killan oksettaviin ihmisraunioihin 
ja hetkeksi unohtaa kaikki murheesi. 
Haluat tutustua myös vanhempiin 
opiskelijoihin ja piipahdat aina labra-
hommien välissä myös Kontinkankaan 
kampuksen kiltiksellä jakamassa hajo-
tuksesi ja kysymässä neuvoa. 
Väärin: Päivän luentojen päättyessä 
toteat, että tuijottaisit mieluummin 
koko loppuillan asuntosi seinää kuin 
piipahtaisit kiltiksen kautta tarkista-
massa, mikä on meininki. Kuitenkin 
harvoin kiltikselle eksyessäsi jätät 
kahvikuppisi tiskaamatta pöydälle ja 
kahvinkeittimen tilaan, joka muistut-
taa raivoripulista kärsivän aasialaisen 
kääpiön vessanpönttöä. Tämän kun-
niaksi killan vanhemmat vetävät si-
nut kasseista jojoon (ei hätää tytöt, 
kyllä teillekin jotain keksitään) kilta-
huoneen kattoon muistutukseksi kai-
kille muille, että yhteiset tilat ansaitse-
vat hieman kunnioitusta. Kolmannen 
opiskeluvuoden koittaessa sinulla ei 
ole harmaintakaan hajua missä toinen 
kiltis Kontinkankaan kampuksella si-
jaitsee, sillä olet kaikki nämä vuodet 
hermostuneesti kartellut vanhempien 
opiskelijoiden seuraa. 

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

Aikataulutus
Oikein: Heti kursseille ilmoittaudut-
tuasi merkitset kalenteriisi luento-
salit ja – ajat. Pujottelet taidokkaasti 
läpi jokaisesta deadlinesumasta aloit-
tamalla tehtävät ajoissa. Laadit hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelmasi 
(HOPS) ajoissa ja päivität sitä opinto-
jen edetessä. Luennoitsijat muistavat 
sinut sinä ärsyttävänä hikipinkona, 
joka on aina paikalla kaikilla luennoil-
la kysymässä tyhmiä.
Väärin: Päätät, että kalenterit ovat 
nössöille, sinun kaltaisesi tulevai-
suuden menestyjä elää tässä hetkessä. 
Akateeminen vapaus, ihan sama. Il-
mestyt ehkä välillä luennoille, mutta 
harvoin oikeaan aikaan ja oikeaan 

 paikkaan. Koet hermoromahduksen 
heti, kun samalle viikolle sattuu kaksi 
tenttiä. HOPSin laadit vasta viimeisenä 
opintovuotenasi, jos silloinkaan. Ke-
sän tullen sinulla on kasassa vasta 
kourallinen opintopisteitä, ja joku 
päivä KeLa:n gangsterit ilmaantuvat 
ovellesi perimään takaisin opintotuki-
asi ja sieluasi.

Opiskelijaelämä
Oikein:  Seuraat näitä ohjeita, osal-
listut aktiivisesti tapahtumiin ja käyt 
luennoilla. Opiskelet tehokkaasti niin 
yksin kuin ryhmässäkin, ja osaat suun-
nistaa yliopiston sokkeloissa kuin kir-
vesmurhaaja autiotalossa. Vähitellen 
tutustut muihin kanssaopiskelijoihisi, 
ja ennemmin tai myöhemmin joku 
heistä oppii sinunkin nimesi. Eräänä 
päivänä tunnet sisimmässäsi polt-
teen, joka on kuitenkin jollain tapaa 
erilainen kuin ylenpalttisen kiltiskah-
vin juonnin tuottama elämys. Taivaat 
aukeavat edessäsi, ja tajuat, että sinus-
ta on tullut pesunkestävä biokemian 
opiskelija.
Väärin: Olet oman tiesi kulkija, joka 
ei tarvitse neuvoja miltään tai kenel-
täkään. Harhailet kampuksella vailla 
määränpäätä, ilmoittaudut kursseille 
aina myöhässä ja vähitellen syrjäydyt 
yhteiskunnasta. Iltaisin tuijotat pei-
listäsi heijastuvaa surkeaa ihmisrauni-
ota aamuyön tunneille saakka, käper-
ryt peiton alle ja itket itsesi uneen.

VS & PI
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Miltä kulttisuosion saa-
vuttanut X-files näyttää 
biokemistin näkökulmas-

ta? Supernatantin toimitus kerääntyi 
yhteen katsomaan jaksoja maailman 
parhaan ysärisarjan ensimmäiseltä 
tuotantokaudelta ja analysoi samalla 
sarjan tieteellisyyttä. Katsoimme jak-
sot 1 (Pilot), 2 (Squeeze), 8 (Ice), 11 
(Eve) ja 14 (Gender Bender). Suosit-
telemme myös lämpimästi suomen-
kielistä tekstitystä; se toi mukavaa lisä-
maustetta.

Jo pilottijakso toi esille mielen-
kiintoisia tieteellisiä toimintatapoja. 
Scullyn tausta on lääketieteessä, kun 
taas Mulder on opiskellut psykolo-
giaa. Erinomaisella ja huippulahjak-
kaalla Mulderilla vaikuttaa kuitenkin 
olevan laajahkot tiedot lähes kaikista 
 tieteen osa-alueista. Ei Scullyakaan 
silti  keskinkertaiseksi voi moittia. 
Mulder sanoo olevansa vaikuttunut 
siitä, että Scully on uudelleenkirjoit-
tanut  Einsteinia. Tämä osoittaa myös 
Mulderin syvälliset tiedot fysiikas-
ta,  vaikka hän ei sitä ilmeisesti ole 
opiskellut. Molemmat ovat selvästi 
lähes neroja, mutta toimitusta ihme-

X-files biokemistin silmin

tytti silti esimerkiksi se, miten Scully 
voi päätellä Mulderin seinälle heijas-
tamasta pätkästä oligoa, josta lähtee 
vähän joka suuntaan R-ryhmiä, että 
kyseessä on synteettinen proteiini. 
Scullylla oli myös varsin erikoinen 
näytteenottotapa: maaperästä otettiin 
näyte kouraisemalla ja tungettiin hiek-
ka taskuun. 

Seuraavassa jaksossa, jonka kat-
soimme, oli tapahtunut varsin mie-
lenkiintoinen mutaatio, joka oli saanut 
miehen heräämään kolmenkymmenen 
vuoden välein. Vähän hassua joo, mut-
ta sen nyt voi laittaa scifin piikkiin. 

Scully tuntee molekyylit.
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Ice-nimisessä jaksossa oli jälleen var-
sin erikoista tiedettä. Siinä  esimerkiksi 
väitettiin, että asetyyliko liini aiheuttaa 
agressiivisuutta. Tässäpä onkin teille 
pikku fuksulaisille kiva tehtävä ekalle 
vuodelle. Selvittäkää mitä asetyyliko-
liini oikeasti tekee! :) Mietimme myös, 
miten mato voi poistua aivoista kakan 
mukana. SPOILER ALERT: saimme 
tietää, että Mulder on myös geologi. 
Voi sitä hassua :3

Neljäs katsomamme jakso oli 
nimeltään Eve. Siinä eräs lääkäri 
selvästi aliarvioi Scullyn lääketieteen 
tuntemusta, sillä hän selittää tälle, 
miten keinohedelmöitys tapahtuu. 
Ehkä lääkärit eivät vielä yleisesti tun-
teneet keinohedelmöityksen peruspe-
riaatetta yhdeksänkymmentäluvulla... 
Evet ovat geenitutkimuksessa tuotet-
tuja naissotilaita. Heillä on 52 kromo-
somia, jotka tekevät heistä huippuä-
lykkäitä. Tämä on varsin erikoista, sillä 
yleensä kromosomien määrän lisään-
tyminen aiheuttaa kehityshäiriöitä. 
Esimerkiksi	 Downin	 syndrooma	 on	
tällainen mutaatio. Digitalis on myös 
ilmeisesti ihan älyttömän tiheää ainet-
ta. 110 g jauhetta näytti mahtuvan jo-

honkin 3 ml:n putkeen. Ja se sama 110 
g myös liukeni tosi hyvin viiteen desi-
in limsaa. Siis mitä vittua?! Osmium 
on oikeasti kaikkein tihein alkuaine ja 
sen tiheys huoneenlämmössä on 2,261 
x 104 kg/m3. Eli kolmessa millissä olisi 
22,61 g osmiumia. Digitalis on siis il-
meisesti sitäkin tiheämpää.

Neljännessätoista jaksossa oli mie-
lenkiintoinen amish-miljöö. Ja nyt tu-
lee	 eniten	 sexiwau-juttu	 ikinä:	 Scully	
löysi feromoneista ihmis-DNA:ta! Ja 
se tekee ilmeisesti kenestä tahansa 
ihmisestä ultimate sex magnetin. En 
kyllä tiedä miten se DNA on kiinnit-
tynyt tuoksumolekyyliin, mutta ihan 
sama. Mutta tässä onkin teille tuleville 
biokemisteille kivaa tutkimisen aihet-
ta.

Lopuksi täytyy vielä todeta, että 
vaikka X-filesissa on tosi tyhmiä jut-
tuja, se on silti hyvä sarja. Tämä mie-
lipide saattaa osittain perustua myös 
nostalgiaryöppyyn, jonka se aiheuttaa. 
RIP in pieces viitosluokan kesäyöt, ja 
se kun SubTV:ssä oli vielä se vaalean-
sininen kuplateema.

HS

Tappava määrä (110 g) digitalista. Mulder mainitsee avaruuskiihokkeen.
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Arvostelussa:
R. Reed, D. Holmes, J. Weyers, A. Jones: 
Practical Skills in Biomolecular sciences
 
4th Edition (©2012) Pearson (Toronto)
ISBN 9781408245521

Jälkiviisaus
Alan kirjallisuutta avaamassa...

Voi herran jestas, Practi-
cal Skills in  Biomolecular 
 Sciences, missä olet ol-

lut koko opiskeluelämäni? Tämän 
 viisi ja  puolisataasivuisen tiiliskiven 
pitäisi olla pakollinen oppikirja kai-
kille pienryhmäohjauksiin osallistu-
ville fukseille. Opukseen on tungettu 
simppeleitä vastauksia simppeleihin 
kysymyksiin, joita et kuitenkaan uskal-
la kysyä ääneen, koska pelkäät, että 
joku saattaisi ehkä pitää sinua idioot-
tina koko loppuopintojesi ajan. Täm-
möisiä kysymyksiä voivat olla mm. 
mitä tai kuka on ELISA? Olenko 
tehnyt tarpeeksi tenttiin lukemista 
kurssin laajuutta ajatellen? Pelkäänkö 
kirjoittavani liian paljon diipa-daapaa 
tentissä? Olenko koskaan miettinyt 
miten puskuriliuokset tehdään? Ei 
hätää, sillä tämä kirja istuttaa sinut 

polvelleen ja selittää kärsivällisesti pe-
rusasiat kuin tarhatäti viisivuotiaalle. 
Sivuilta löytyy myös niitä hyödyl-
lisiä vinkkilaatikoita, joita löytyi aina 
lukion oppikirjoista. Itse asiassa kirja 
on tasoltaan juuri lukion ja yliopis-
ton välissä. Asiaa on yksinkertaistettu 
mutta sisällöstä ei ole tingitty. Ohjeet 
ovat niin hyödyllisiä, että niiden sovel-
taminen tuntuu melkein jonkin sortin 
huijaamiselta. Kieli on luonnollisesti 
englanti, koska ku kaan itseään kun-
nioittava biotieteilijä ei jaksaisi lukea 
vakavasti otettavaa tiedettä suomeksi.

Kyseessä ei siis kuitenkaan ole 
mikään Biologiaa lapsille -tyyli-
nen kirja. Teksti on aitoa ja rautaista 
biokemiaa, mutta tieteen höysteeksi 
mukaan on lisätty yleisiä opiskelume-
netelmiä ja laboratorio-ohjeita. Kan-
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tava ajatus on siis yliopisto-opintojen 
meta-ajattelua, eli kokonaisvaltaista 
abstraktiota, jonka avulla lukijaa au-
tetaan ymmärtämään opetuksen 
tarkoituksenmukaisuutta ja mitä ge-
neeriset koekysymykset tarkoittavat. 
Toisin sanoen, jos ymmärrät mitä ten-
tin tekijä ajaa takaa kysyessään esim. 
mitkä sovellukset toimisivat tietyn-
laisen proteiinin eristämisessä ja mik-
si, osaisit rajata vastauksen ja käyttää 
siihen oikean määrän aikaa. Vaikka 
nämä osiot kirjasta eivät tee sinusta 
välttämättä parempaa tieteentekijää, 
auttavat ne sinua pääsemään kurssit 
läpi korkeammilla arvosanoilla.

Practical Skills in Biomolecular 
Sciences soveltuu myös vanhemmille 
biotieteilijöille. Usein opiskelijat jou-
tuvat itse opettelemaan oikeanlaiset 
opiskelutekniikat vuosia kestävän 
yritys-erehdys –taktiikan avulla. Kirja 
kuitenkin kiteyttää useita asioita, joita 
ihmiset eivät ole välttämättä koskaan 
tulleet ajatelleeksi. Tämä ei pelkästään 
paranna labraraporttien arvosa-
noja, vaan myös tehostaa työtapo-
ja. Tällöin aikaa kuluu vähemmän 
turhaan paskaan. Jokaisen esitellyn 
menetelmän lopussa on annettu yksi 
tai useampi lähdeviite, jotka säästävät 

paljon harmaita hiuksia ja laskevat 
verenpainetta. Vielä tärkeämpää on 
se, että kaikki menetelmät selitetään 
pääperiaattein: Mitä niissä tapahtuu ja 
miksi niitä käytetään? Enää ei tarvitse 
alkaa	Googlettamaan	western	blotting	
–menetelmää tai kaasukromatografian 
toimintaperiaatetta.

Onko Practical Skills in Biomo-
lecular Sciences sitten hintansa (rei-
lun 40 euron) arvoinen aloittavalle 
biokemian opiskelijalle? Ehdottomas-
ti! Entä onko siitä mitään iloa myös 
vanhemmille biokemisteille? Ihan var-
masti on! Mitä aikaisemmin hommaat 
tämän kirjan, sitä nopeammin pääset 
hyödyntämään sen tuutoroivia ohjeita 
ja elämästä tulee paljon helpompaa. 
Se vastaa moniin kysymyksiin, joita 
kandivaiheen opiskelijat eivät (yleen-
sä) osaa ja vanhemmat biokemistit 
eivät kehtaa kysyä. Ehdoton oppikirja 
kaikille tällä alalla opintojaan suorit-
taville.

Heikki Hartikka
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Susanna on Oulusta vuonna 2011 valmistunut 
biokemisti ja molekyylibiologi. Opiskeluaika-
naan hän oli tiiviisti mukana Histonin toimin-
nassa, ensin varapuheenjohtajana ja tiedo-
tusvastaavana ja sitten puheenjohtajana. 
Samalla hän vei myös opiskelijoiden ääntä 
laitoksen ja tiedekuntaneuvoston tasolle. 
Hän on muuttanut Ouluun Etelä-Pohjan-
maalta vuonna 2006 ja lähti valmistumisen 
kynnyksellä Tampereelle.

Biokemisti työelämässä: 

Haastattelussa Susanna Teppo

Missä olet nyt töissä?

Olen töissä Lasten Terveyden Tut-
kimuskeskuksessa (Tampereen yli-
opiston lääketieteen yksikössä ja 
Tampereen yliopistollisessa keskus-
sairaalassa). Nimikkeeni on tutkija 
ja tutkimusaiheena lasten leukemian 
molekyylibiologia ja genetiikka (he-
mato-onkologia).

Tutkimusryhmämme selvittää las-
ten yleisimmän syövän solutason me-
kanismia. Mekanismin selvittäminen 
auttaisi tunnistamaan ne syöpäsolujen 
piirteet, jotka aiheuttavat taudin uu-
siutumisen vaikeana: edelleen hieman 
yli 10% potilaista menehtyy. Solu- ja 
molekyylitason tutkimuksella pyritään 
myös löytämään keinoja keventää 
raskasta ja pitkää hoitoa. Samalla 
tutkimus kartuttaa tärkeää yleistä 
 tietoa elimistöstä ja erilaisten solujen 

genomin tuotteiden toiminnasta.

Biokemisti on asiantuntija, joka 
vastaa käytettävien tutkimusme-
netelmien sopivuudesta ja eksperi-
menttien hyvästä suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Työpäivääni kuuluu 
oman aikataulutuksen mukaisesti tie-
donhakua, kokeiden suunnittelua, 
käytännön laboratoriotöitä, tulosten 
analysointia, palavereja, seminaareja, 
kirjoittamista ja tieteen seuraamista. 
Työ on itsenäistä ja joustavaa.

Yliopistoissa suuri osa bio- ja 
lääketieteen tutkijoista on taustaltaan 
biokemistejä: tulevaisuuden lääketiede 
perustuu siis biokemistien löytöi-
hin! Tutkimuksen teko johtaa usein 
väitöskirjan tekemiseen ja tohtorin 
tutkintoon. Itse pidän tutkintoa ki-
vana oheistuotteena mielekkään työn 
tekemisestä.
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Biokemisti työelämässä: 

Miten opintosi johtivat nykyiseen 
työpaikkaasi?

Menin oman alan töihin kolmannen 
vuoden jälkeisenä kesänä. Tein tut-
kimusta koko opiskelujen loppuajan, 
josta suurimman osan syöpään liit-
tyen. Töissä tunsin pääseväni sisälle 
tiedemaailmaan ja oppivani enemmän 
kuin kursseilla oli mahdollista. Syöpä-
tutkimuksen parista syntyi jatkumo 
nykyiseen työhöni, johon hakeuduin 
kiinnostavan aiheen ja erityisesti in-
nostuneen ryhmän vuoksi. Aiempien 
tutkimusaiheiden ei tietenkään tar-
vitse rajoittaa seuraavia askelia, mutta 
omalla kohdallani tekeminen on ruok-
kinut innostusta.

Biokemian opiskelu antoi kat-
tavan tietopohjan "elämän" raken-
teesta,  toiminnasta ja tutkimisesta. 
Biokemian lisäksi opiskelin ylimäärin 
kemiaa ja fysiikkaa sekä kasvatustie-
teitä ja psykologiaa. Seurasin itse 
 enemmänkin kiinnostuksen kohtei-
tani - tiedettä, oppimista ja populari-
sointia - kuin mitään ennalta mietit-
tyä urapolkua. Ylimääräisten kurssien 
avulla sain valmistumisen jälkeen 
oikeuden suorittaa aineenopettajan 
opinnot toisessa yliopistossa. Se tulee 

olemaan oma erikoisuuteni, kun työn-
haku tulee seuraavan kerran ajankoh-
taiseksi.

Millaisia neuvoja antaisit tulevalle 
fuksille?

- Ole mukana Histonin toiminnassa! 
Opit tärkeitä taitoja ja tutustut ihmi-
siin. Työnantajat arvostavat aktiivi-
suutta.
- Oman alan töihin voi hakea jo en-
simmäisen vuoden jälkeen
- Oulussa biokemian opetus on huip-
pulaatuista ja saat tutkinnolla hyvän 
osaamistason. Jos toivot lisäosaamista, 
ole itse aktiivinen: kysy laitoksista, 
miten saat oikeuden osallistua niiden 
järjestämille itseäsi kiinnostaville 
kursseille. Millainen taito voisi 
hyödyttää juuri sinua tulevaisuudessa? 
Esimerkiksi tietojenkäsittelyä hallitse-
va biokemisti on tänä päivänä kuumaa 
kamaa. Vaihtoehtoja on monia.
- Arvosta osaamistasi: pyydä enem-
män palkkaa!
- Yritä tosissasi, mutta älä pelkää 
vaihtaa alaa, joka ei tunnu omalta

HS
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Useimmille teistä kloroformi-
sana tuo luultavasti mieleen 
tajuttomuuden. Mielleyh-

tymä ei ole kaukana totuudesta, sillä 
aikoinaan kloroformia (CHCl3) on 
käytetty nukutusaineena leikkauk-
sissa ja synnytyksissä[1]. Kerrotaan 
myös, että kloroformin unettava vai-
kutus on huomattu aikoinaan puo-
livahingossa fyysikko J. Y. Simpsonin 
toimesta – hänellä oli tapana haistella 
vastalöydettyjä kemikaaleja tohtori-
ystäviensä kanssa löytääkseen uusia 
nukutusaineita[2]. Nykyään klorofor-
min käyttö nukutusaineena on kuiten-
kin kiellettyä useissa maissa sen mah-
dollisten karsinogeenisten vaikutusten 
takia. Suurina annoksina kloroformi 
voi aiheuttaa myös mm. sydämen ryt-
mihäiriöitä ja munuaisten vajaatoi-
mintaa[3].

Kemiallisena yhdisteenä klorofor-
mi on yksinkertainen: yhtä hiiliatomia 
ympäröi kolme klooriatomia ja yksi 
vetyatomi. Kloroformin rakennekaava 
on esitetty kuvassa 1. Eri atomit ovat 
toisissaan kiinni kovalenttisilla sidok-
silla. Atomien välisten elektronega-
tiivisuuserojen ansiosta kloroformin 
vetyatomilla on kuitenkin heikko 
positiivinen osittaisvaraus ja kloori-

atomeilla negatiivinen osittaisvaraus. 
Tästä syystä se voi muodostaa dipoli-
dipolivuorovaikutuksen toisen kloro-
formin kanssa[4].

Kloroformin systemaattinen nimi 
on trikloorimetaani ja teollisesti 
kloroformia valmistetaan halogenoi-
malla metaania tai dikloorimetyyliä 
kloorilla[5]. Luonnossa kloroformia 
syntyy esimerkiksi eräiden rusko-, 
puna- ja viherlevien tuottamina[6]. 
Ympäristössämme kloroformia on 
eniten vesistöissä sekä ilmakehässä ja 
se on peräisin niin luonnollisista kuin 
teollisistakin lähteistä. Kloroformi on 
ilmakehämme runsain halogenoitu 
hiilivety, mikä johtunee sen volatiilista 
eli helposti haihtuvasta luonteesta[3].

Ihmiskehoon kloroformi pääsee 

Kloroformi
unettava halogenoitu hiilivety

Kloroformi

Kemiallinen kaava: CHCl3
Molekyylipaino: 
119,37764 g/mol
Kiehumispiste: 61.17 °C
Olomuoto: kirkas, 
väritön neste
Tuoksu & maku: miellyt-
tävä, makea
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yleisimmin keuhkojen tai ruuansu-
latuskanavan kautta, joskus myös 
ihon läpi. Se imeytyy nopeasti ja 
 leviää ympäri elimistöä, kerääntyen 
 eri  t y isesti hermo- ja rasvakudoksiin[4]. 
Yleensä kloroformi poistuu eli mistöstä 
sellaisenaan tai aineenvaihduntatuot-
teina (CO2) keuhkojen kautta.  Klo-
roformia hajotetaan maksassa sekä 
oksidatiivisen että reduktiivisen syto-
kromi P450-liittyvän aineenvaihdun-
tareitin avulla, jolloin se metaboloituu 
joko hiilidioksidiksi tai vapaaksi di-
kloorimetyyliradikaaliksi [3].

Vaikka kloroformia ei enää nykyään 
käytetä nukutusaineena, on sillä sil-
ti monia muita käyttötarkoituksia. 
Useimmiten kloroformia käytetään 
liuottimena sen ominaisuuksien takia 
(mm. heikko syttyvyys)[4], mutta bio-
tieteissä sitä on jo pitkään käytettä yh-
dessä fenolin kanssa eristettäessä nuk-
leotideja, DNA:ta ja RNA:ta[7].

KJ Kuva 1. Kloroformin rakennekaava.
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Karoliina Nurminen 
MAP Medical Technologies Oy 
Filosofian maisteri, pääaineena 
lääkeainekemia 
 
MAP medical on lääketehdas, joka 
valmistaa radioaktiivisia lääke- 
valmisteita. 
 
Nurmisen ura MAP Medicalilla alkoi 
keväällä 2002 kesätyöstä laadun- 
valvontalaboratoriossa, jatkui gradun 
teolla ja on johtanut nykyisiin tehtäviin. 
 
”Olen toiminut laadunvalvonta- 
päällikkönä, tuotekehityskemistinä ja 
laadunvalvontakemistinä. Urapolkuni on 
ollut mielenkiintoinen ja aina aiempaa 
kokemustani hyödyntävä.”, Nurminen 
kertoo. 
 

 
Sampo Sammalisto 
VTT 
Filosofian tohtori, pääaineena 
perinnöllisyystiede 
 
Sammalisto työskentelee VTT:llä 
avainasiakaspäällikkönä, Key Account 
Managerina. Hän kaupallistaa bioteknologiaa 
lääke- ja diagnostiikkateollisuus alalla oleville 
asiakkailleen. Hänen työuransa on melko 
epätavallinen, sillä ennen liike-elämään 
siirtymistä Sammalisto työskenteli 
geenitutkijana. Jossain vaiheessa Sammalisto 
kuitenkin oivalsi, että tutkijanura ei ole häntä 
varten. 
 
”Ennen ajattelin, että jos kouluttaudun 
tutkijaksi, minusta tulee tutkija tai opettaja. 
Päädyin kuitenkin konsulttifirmaan 
harjoitteluun. Siellä huomasin, että tutkijan 
taidot ovat sovellettavissa liike-elämään.” 

Karri Saarnio 
Ilmatieteen laitos 
Filosofian tohtori, 
pääaineena analyyttinen 
kemia 
 
Saarnio työskentelee 
vanhempana tutkijana 
Ilmatieteen laitoksella 
Helsingissä. Ennen 
väitöstä hän työskenteli 
kymmenen vuoden ajan 
tutkijana ilmanlaadun ja 
erityisesti 
aerosolitutkimuksen 
parissa. 

 
”En juurikaan tiennyt, millaisia 
työmahdollisuuksia kemisteillä oli, mutta 
se ei silloin ollut suuresti mielessä”, hän 
muistelee. ”Maisteriopintojen loppu- 
vaiheessa tein aerosoleihin liittyvää 
harjoitustyötä ja sitä kautta kiinnostus 
ilmakemiaankin syntyi. Töihin Ilmatieteen 
laitokselle pääsin yliopiston kontaktien 
kautta jo ennen maisteriksi 
valmistumista.” 
 

 

Yliopistossa opiskellessa saa helposti kuvan, että 
luonnontieteiden alan tutkinnolla työllistyy vain 
akateemiseen tutkimustyöhön vaikka erilaisia 
urapolkuja löytyy pilvin pimein. Tässä muutamia 
esimerkkejä:  

 

Edellä mainitut esimerkit on koottu 
Viikon Akavalainen –nettiijuttusarjasta. 

Töihin luonnontieteiden tutkinnolla
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HAALARI ILMAN MERKKEJÄ...
On kuin immunoglobuliini ILMAN hypervariaabelia aluetta!

... siis täh? Ei mitään!

Fuksien syksyyn kuuluu myös opiskelijahaalareiden hankkiminen! Tyhjät haalarit ovat 
varsin ikävät ja suoraan sanottuna nolot, joten merkkejä kannattaa hankkia hyvissä ajoin.
Merkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta sekä joistakin tapahtumista, kaikki merkit 

maksavat 2,5 euroa.
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