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Pääkirjoitus

Heipä hei! Onneksi olkoon vielä siitä, että sinut 
on valittu Oulun yliopistoon opiskelemaan 
biokemiaa. Tämä juttu, mitä pitelet kädessäsi 

on ihan erityinen uusille opiskelijoille tarkoitettu nu-
mero maailman parasta kiltalehteä eli Supernatanttia 
(lyhyemmin Suppia). Selaa tämä siis huolella läpi.
 Tällä hetkellä olet toivottavasti iloinen opiske-
lupaikasta, mutta mielessä saattaa myös pyöriä vähän 
muitakin asioita. Mitähän se biokemia oikeastaan on 
ja miten sitä opiskellaan? Missähän mä asun syksyllä? 
Mitenhän opin kulkemaan Oulussa? Minkälaisia opis-
kelukaverit tulee olemaan? Supernatantin toimitus on 
pyrkinyt kokoamaan paketin, jossa olisi (ehkä hauskat) 
vastaukset tämän tapaisiin kysymyksiin.
 Fuksivuosi tulee olemaan erittäin hauska, mut-
ta erilaiseen opiskelutyyliin tottuminen, uuteen ympä-
ristöön sopeutuminen ja itsenäistyminen eivät ole ihan 
helppoja juttuja kenellekkään. Erityisen hieno juttu 
fuksivuodessa on se, että kaikki muutkin ekan vuoden 
opiskelijat ovat samassa tilanteessa, jolloin tutustumi-
nen ja kavereiden saaminen on helpompaa kuin kos-
kaan enää. Kannattaa siis tutustua kanssaopiskelijoi-
hin (myös vanhempiin) jo heti syksyllä, niin elämästä 
tulee huomattavasti mukavampaa. Histoni, eli Oulun 
yliopiston biokemian opiskelijoiden ainejärjestö, on ni-
mittäin vähän niin kuin Tylypahka: Histonissa saavat 
aina apua ne, jotka sitä pyytävät. Ei siis kannata jäädä 
yksin miettimään ongelmia, kun niihin voi saada apua 
opiskelukavereilta.
 Tiedän, että odotat jo malttamattomasti, että 
pääset lukemaan Suppia, joten lopetan turinoinnin ly-
hyeen. Nähdään sitten syksyllä!

Henna Salo
Mediavastaava, päätoimittaja

P.S: Lisää Supernatantteja voi käydä lukemassa Histo-
nin nettisivuilta (www.histoni.fi).
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PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta

Tervehdys, uudet biokemian opiskelijat, ja 
onnittelut opiskelupaikasta! Näin alkuun 
voisin kertoa hieman killastamme. His-

toni ry on pieni, mutta positiivinen kilta, joka 
valvoo opiskelijoidensa etuja ja järjestää erilai-
sia tapahtumia jäsenistölleen. Kiltamme halli-
tus koostuu ihan tavallisista biokemian opiske-
lijoista eri vuosikursseilta — jopa ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita eli fukseja on lähtenyt hal-
litustoimintaan, itse tein niin omana fuksivuo-
tena. Kiltamme ei myöskään ole mikään nuori 
kilta, sillä Histoni ry täyttää ensi vuonna huike-
at 45 vuotta! Tässä oli killastamme lyhykäisyy-
dessään, joten palataan takaisin teihin uusiin 
opiskelijoihin eli fukseihin.
 Luultavasti teitä jännittää ja pelottaa 
ensimmäinen päivä. Olkaa huoleti, sillä teidät 
jaetaan silloin pienryhmiin ja pienryhmäoh-
jaajanne tulevat opastamaan teitä yliopisto-
opiskeluun ja sen arkeen. Teille myös jaetaan 
alkuviikkojen luentojen aikataulut ja erilaisten 
tapahtumien päivämäärät. Haluaisin vielä huo-
mauttaa muutamia asioita ja jakaa vinkkejä 
näin lopuksi. Ole ahkera ja aktiivinen opiskelija 
fuksivuonna, koska se on ainutlaatuista aikaa. 
Silloin luodaan uusia kaverisuhteita ja verkos-
toidutaan muiden kanssa. Käy erilaisissa tapah-
tumissa, niin Histoni ry:n kuin myös muiden-
kin kiltojen. Itsellä on todella paljon kavereita 
muistakin killoista ja välillä on piristävää tavata 
muita kuin oman alan opiskelijoita. Histoni ry 
järjestää paljon kaikenlaista tapahtumaa jäse-
nilleensä, kuten erilaisia bileitä, liikuntavuoro-
ja, sitsejä, laneja, lautapeli-iltoja ja bändi-iltoja. 
Oulu myös tarjoaa lukuisia liikuntaharrastuk-
sia, joten kannattaa hyödyntää niitäkin. 
 Opiskeluita ei sovi myöskään unohtaa 
kaiken tämän ohella. Käy luennoilla, tee tehtä-
vät ajoissa ja aloita tenttiin lukeminen hyvissä 
ajoin — asiat tuppaavat kasautumaan, jos et 

tee näin ja sitten lievästi sanottuna harmittaa. 
Opiskelijaelämä ei kuitenkaan ole pelkkää opis-
kelua aamusta iltaan, tämäkin kannattaa muis-
taa! Ja meiltä vanhemmilta opiskelijoilta voi 
kysyä apua, jos jotkut asiat tökkivät. Asiasi voi 
koskea mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Jos 
me emme osaa vastata kysymykseesi, niin saa-
tamme tietää jonkun joka tietää. Toivottavasti 
tulet viihtymään meillä ja nähdään sitten syk-
syllä!

Lauri  Rannaste
Histoni ry:n puheenjohtaja
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Pienryhmäohjaajat
vuonna 2015

Hei tulevat biokemistit! 
Oikein suuret onnittelut koulupaikan 
johdosta! Syyskuussa tapaamme en-

simmäisenä koulupäivänänne pienryhmäoh-
jauksen parissa kun pehmentääkseen laskua 
kesälomalta biokemian opiskelun pariin teitä 
tulee ohjaamaan kädestä pitäen minä ja kaksi 
muuta biokemistiä.

Olen siis Ella Aitta, tuleva pienryhmäohjaa-
ja eli PRO kolmasosalle teistä. Olen Utajärven 
syrjäkylältä kotoisin mutta asun nyt jo toista 
vuotta Karjasillalla. Vapaa-aikani vietän kun-
tosalilla ja ruoanlaiton parissa. Minusta saa 
myös pyöräilykaverin Keskusta-Linnanmaa 
välille (bussia en käytä kun Oulussa on niin 
mukava pyöräillä – vastatuuli puhaltaa oli 
suunta mikä tahansa). Ensi syksynä aloitan 
toisen vuoden opinnot ja täytyy sanoa että tä-
hän mennessä biokemia on ollut kyllä erityis-
jännä oppiaine. Histoni ry:n hallituksessa en 
ole vielä ollut mukana mutta sinne kuulemma 

kannattaa mennä. 
Pienryhmäohjauksen tarkoitus on auttaa tei-
tä fukseja opiskelujen alkuun tutustuttamal-
la teidät yliopiston kampuksiin, biokemiaan 
ja yliopiston palveluihin sekä kaikkeen mitä 
opiskeluun yliopistossa liittyy. Meiltä löytyy 
vastaukset kaikkiin mieltänne askarruttaviin 
kysymyksiin tai vähintäänkin ohjaamme teidät 
oikean henkilön luokse tai otamme selvää jos 
emme itsekään tiedä. Jos mieltäsi askarruttaa 
mikä tahansa kysymys mistä tahansa asiasta, 
laita emailia: eaitta@student.oulu.fi. Pienryh-
mäohjaajat ovat juuri teitä ensimmäisen vuo-
den opiskelijoita varten, joten kyselkää roh-
keasti jos jokin askarruttaa. :)

Loppuun käytännön vinkkejä:

A) Tilaa opiskelijakortti heti kun voit ja 
pidä sitä matkassa yliopistolla (saat ruoasta 
opiskelija-alennuksen) tai tulosta OYY:n jä-
senmaksun kuitti verkkopankista. Jälkimmäis-
tä näyttämällä saat opiskelijahintaisen ruoan 
kampuksella ennen kuin opiskelijakorttisi saa-
puu.
B) Rekisteröi o365-sähköposti saamiesi 
ohjeiden mukaisesti – se on hyödyllinen!
C) Ole valmiina tutustumaan mahtaviin 
ihmisiin ja käy kaikissa mahdollisissa tapahtu-
missa. Vulcanalia, fuksisuunnistus, fuksiaiset 
jne. ovat parasta aikaa fuksivuotena!
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jilta voitte yleisesti kysyä mieltänne askarrut-
tavista asioista opiskeluun ja muuhun opis-
kelijaelämään liittyen. Näistä asioista voitte 
tiedustella muun muassa minulta ottamalla 
yhteyttä sähköpostiini, joka on: 
joonas.mustajarvi@student.oulu.fi.

Nähdään syksyllä!!

PS. Lisätietoa biokemian opiskelusta ja vähän 
(lue. enimmäkseen) muustakin löydät osoit-
teesta www.histoni.fi

Hei sinä uusi fuksi ja onnittelut, sil-
lä sinut on valittu opiskelemaan 
luonnnotieteistä kaikkein jalointa, 

biokemiaa! Nimeni on Joonas Mustajärvi ja 
toimin tulevana syksynä yhtenä pienryhmän-
ohjaajistanne (PRO) ja tulen ohjaamaan kol-
masosaa teistä läpi myrskyisän fuksisyksyn. 
Itse aloitan tulevana syksynä opiskelemaan 
kolmatta vuottani biokemialla (aloitan tosin 
opintoni näillä näkymin jo elokuun alussa). 
Opiskeluni olen siis toisin sanoen aloittanut 
ilon ja riemun vuonna 2013. Pääsin tosin bio-
kemian opiskelujen syrjään jo vuonna 2012, 
mutta lykkäsin opintojani vuodella intin takia 
(yllätys yllätys). Kotoisin olen pienestä Etelä-
Pohjanmaan maalaiskunnasta nimeltään Evi-
järvi. Nykyisin majailen yliopiston kupeessa, 
lähellä Kaijonharjun keskusta.
 
Toimin tällä hetkellä luottamustehtävissä sekä 
Histonin (Oulun yliopiston biokemian opis-
kelijoiden ainejärjestö) että OLuTin (Oulun 
Luonnontieteilijät ry) hallituksissa. OLuTissa 
toimin Histonin edustajana sekä suhdevastaa-
vana, kun taas Histonissa olen toimeettomana 
jäsenenä (lue: yleinen nakkikone). Yleisesti 
voin suositella hallitushommia myös teille, 
pienet fuksin palleroiseni, sillä hallitusteh-
tävät tuovat mukavaa vaihtelua normaaliin 
opiskelun täytteiseen elämään. Lisäksi niiden 
takia (lue. ansiosta) on pakko mennä bileisiin, 
vaikka olisi kuinka tärkeä deadline tulossa, 
koska olet useimmiten vastuussa tapahtumien 
järjestämisestä (ainakin osavastuussa). Lisäk-
si voin omalta osaltani lämpimästi suositella 
OLuT:n toimintaa. OLuT:ssa pääsee tutustu-
maan kätevästi muihinkin luonnontieteiden 
opiskelijoihin. Normaalisti uudet henkilöt 
luottamustehtäviin valitaan aina viimeistään 
ennen joululomaa. Meiltä pienryhmänohjaa-
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Tervehdys, tuleva biokemian opiskelija!
Olen Benjamin Michelin, yksi pien-
ryhmäohjaajista, jotka toimivat ensi-

kosketuksenanne yliopistomaailmaan. Au-
tamme teitä tutustumaan yliopistokulttuuriin, 
opiskelijaelämän käytäntöihin, mainioon ai-
nejärjestöömme Histoniin sekä tietenkin toi-
siin biokemian opiskelijoihin. Vaikka edessä 
olisikin muutto vieraalle paikkakunnalle, ei 
kannata huolehtia, koska toimintaa ja ystä-
vällisiä ihmisiä riittää. Täällä ei jää yksin kun 
tulee paikalle avoimin mielin ja on rohkeasti 
oma itsensä!

Olen 24-vuotias ja kotoisin Porista. Lukiossa 
tiesin jo, että tahdon opiskella biokemiaa joten 
valinnan vaikeutta aiheutti enemmän yliopis-
ton valitseminen. Aloitin biokemian opinto-
ni Oulussa 2010, enkä ole valintaani katunut. 
Ainejärjestötoiminnasta minulta löytyy usean 

vuoden kokemus toiminnasta Histonin halli-
tuksessa ja Supernatantin toimituksessa. Luon-
nontieteiden kandidaatiksi valmistuin vuonna 
2013, ja jatkan opintojani molekyyli- ja solu-
biologian maisteriohjelmassa. Erikoistumis-
kohteitani ovat pienmolekyylianalytiikka sekä 
kasvit.

Harrastuksiini kuuluu laulu Oulun Yliopiston 
Sekakuoro Cassiopeiassa, ja saatatte kuulla 
ääntäni joko kuoromme keikoilla ympäri Ou-
lua, tai bileissä vaimeana saunasta kantautuvina 
juomalauluina. Harrastan myös valokuvausta, 
ja toimin Supernatantti-lehden toimituksessa 
valokuvaajana. Suuri osa tämänkin lehden ku-
vista on peräisin kamerastani. 

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin biokemian 
opiskeluun liittyvä kysymys, minulle voi roh-
keasti lähettää sähköpostia osoitteeseen ben-
jamin.michelin@student.oulu.fi. Irkistä (Lisä-
tietoa Fuksi - Lipasto sanakirjassa sivulla 37) 
minut tavoittaa nimimerkillä Benu. Suosittelen 
lämpimästi liittymään kanavalle #histoni, jos 
jutustelu ja hassujen kissakuvien katselu oulu-
laisten biokemistien seurassa kuulostaa hyvältä 
ajanvietteeltä.
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mistanne, vaikka toisaalta olen erittäin kateel-
linen, koska teillä fuksivuosi sekä fuksiwappu 
on vasta edessäpäin! Minut saa parhaiten kiin-
ni Oulun yliopiston sähköpostilla emehtata@
student.oulu.fi tai sosiaalisesta mediasta omal-
la nimellä tai @eppuuu_ :)

Moikka! Mää oon Eevasisko Mehtä-
talo, mutta tottelen paremmin lem-
pinimeä Eppu. Olen teidän fuksien 

varapienryhmäohjaaja eli jos oma ohjaajanne 
ei pääse paikalle tai tarvitsee ohjaukseen apua, 
niin silloin minä astun kuvioihin. Pyrin kui-
tenkin pyörimään mahdollisimman paljon 
fukseille tarkoitetuissa tapahtumissa ja Lin-
nanmaan kampuksella, jotta tulen teille kai-
kille tutuksi!

 Aloitan syksyllä toisen vuoden biokemian 
pääaineopinnot vähintäänkin yhtä täpinöissä-
ni kuin vuosi sitten aloittaessani fuksivuoden. 
Olen kotoisin rakkaalta Pohjois-Pohjanmaal-
ta Oulaisten kaupungista ruskean Pyhäjoen 
rannalta ja superjunttia murrettani ei voi olla 
huomaamatta! Pääsin suoraan lukiosta opis-
kelemaan yliopistoon ja olen tykännyt todel-
la paljon. Opinnot eivät olleet ensimmäisenä 
vuotena kovinkaan hankalia ja muilta opis-
kelijoilta sai helposti apua. Parasta kuitenkin 
yliopistoelämässä on opiskelukaverit ja bileet!
 Minulla on vaikuttajanuori- ja järjestöaktii-
vitausta kotikaupungistani, joten päätin heti 
fuksivuotena hakea Histonin hallitukseen. 
Toimin hallituksessa tapahtumavastaavana ja 
tämä pesti on kyllä ollut tälläiselle Teekkari-
talon kantikselle ja pubiruusulle juuri sopiva. 
Olen vastuussa killan tapahtumista muun hal-
lituksen kanssa ja olen enemmän kuin halu-
kas kuulemaan uusia ideoita teiltä fukseilta. 
Rohkaisen teitä kaikkia osallistumaan useisiin 
oman killan ja Oulun luonnontietilijöiden 
tapahtumiin fuksivuotena, jotta muut bioke-
mistit sekä luonnontieteilijät tulevat tutuksi. 
Voin luvata, että LuTKat on erittäin mukavaa 
porukkaa!

Innolla odotan ensi syksyä ja teidän tapaa-
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Miten päästä yliopistolle 
ensimmäisenä aamuna?

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (lyh. BMTK) tilat löytyvät Kontin-
kankaalta (Yliopistollisen sairaalan vieressä, Aapistie 7), mutta opetusta järjestetään 
myös Linnanmaan pääkampuksella, ”yliopistolla”. Suurin osa ensimmäisestä vuo-
desta vietetään Linnanmaan kampuksella, mutta jo fuksivuodesta lähtien esimer-
kiksi joidenkin kurssien labrat pidetään Kontinkankaalla. Molemmille kampuksille 
on siis hyvä osata!

Linnanmaa

Autolla?

•	 Yliopistolle	johtaa	kaksi	päätietä:	Haukiputaantie	(847)	ja	Alakyläntie	(8156).		 	
 Myös moottoritieltä (Pohjantie, 4) rampista 12 pääsee yliopiston länsipuolelle.

•	 Yliopistoa	ympäröivät	ilmaiset	parkkipaikat,	käytä	niitä.

Bussilla?

•	 Yliopistoa	lähimpänä	on	Erkki	Koiso-Kanttilan	kadun	pysäkki,	mutta	myös		 	
 molemmilta Yliopistokadun pysäkeiltä on helppo kipaista. 

•	 Valitse	keskustasta/Tuirasta	yliopistolle	päin	tullessa	P-pysäkki	(pohjoinen,		 	
 esim. Toripakka P).

•	 Rajakylästä	yliopistolle	tullessa	valitse	pysäkki	E	(eteläinen).

•	 Busseja	liikennöi	Oulun	joukkoliikenne,	lisätietoja	www.oulunjoukkoliikenne.	 	
 fi. Osoitteen tai pysäkin mukaan busseja löytyy myös melko hyvin GoogleMapsilla.  
 HUOM! Linjat saattavat muuttua, tarkista reitit ja aikataulut itsenäisesti syksyllä!

Pyörällä/kävellen?

•	 Seuraa	Linnanmaalle	vieviä	opastekylttejä,	niitä	löytyy	kaikkialta	pyöräteiltä.

•	 Pyörätie	keskustasta	yliopistolle:	Kohti	Tuiraa	Merikosken	siltojen	kautta	→	Merikos-	
	 kenkatua	pitkin	Lidlin	ohi	kohti	Alppilaa	→	Kaarnatietä	myöten	Niittyahon	urheilu-	
	 kentän	ohi	→	alikulun	jälkeen	vasemmalle	→	neljän	tien	risteyksestä	vasemmalle	→	seu-	

Linnanmaan kampus voi ensimmäisenä aamuna tuntua kauhis-
tuttavalta labyrintilta, mutta ei kannata säikähtää! Väylä (eli se 
kaikkein suurin katu) kulkee keskellä yliopistoa sen päästä pää-
hän. Väylän varrelta löytyvät suurimmat luentosalit, ravintolat 
ja info, josta saa kampuksen karttoja. Kartta kannattaa hankkia 
heti, ilman sitä luentosalien löytäminen on yhtä tuskaa!
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	 raavasta	risteyksestä	oikealle	→	suoraan	kunnes	saavut	yliopistolle.
•	 Rajakylästä	yliopistolle:	K-marketin	edestä	lähtevää	pyörätietä	kunnes	asuinalue	loppuu		 	
	 →	risteyksestä	vasemmalle	→	kulje	suoraan	kunnes	pääset	Yliopistolle.

Keskusta OYS

Yliopisto
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Kontinkangas

Kontinkankaalla lähimmäksi BMTK:n tiloja pääsee 7A ovesta, aulasta kohti kirjastoa ja sen 
ohi.

Autolla?

•	 Kontinkankaan	kampukselle	pääsee	Kajaanintietä.	Moottoritieltä	Kajaanintielle	tulee		
 ramppi 9. Helpointa on seurata opasteista punaista ristiä.

•	 Myös	Kontinkankaan	kampuksella	on	ilmaisia	parkkipaikkoja,	mutta	niitä	on	huo		
 mattavasti vähemmän kuin Linnanmaalla, joten niitä ei ole välttämättä vapaana.

Bussilla?

•	 Lähimmäksi	tulevat	Kajaanintien	(OYS	E	tai	P)	ja	Sairaalanrinteen	(OYS	B1	tai	OYS		
 Sairaalaparkki P) pysäkit.

•	 Valitse	keskustasta/Tuirasta	päin	tullessa	E-pysäkki.

•	 Kaakkurista/Kaukovainiolta	tullessa	valitse	P-pysäkki.

Pyörällä/kävellen?

•	 Keskustasta	Kajaanintietä	Raksilan	markettien	ohi	ja	moottoritien	yli	sairaalalle	asti,		
 käänny oikealle Sairaalanrinteelle ja heti vasemmalle Aapistielle.

•	 Kaakkurista/Kaukovainiolta	moottoritien	vierellä	pohjoiseen	→	Kaukovainion	Teboi-	
	 lin	jälkeen	oikealle	Joutsentielle	→	suoraan	kunnes	näet	Kastellin	S-marketin	ja	pääset		
 Aapistielle.

Kontinkankaan kampus on Linnanmaan kampusta huomattavasti yksinkertaisempi. BMTK:n tiloista 
ei ole kovin kaukana, jos tulee mistä tahansa 7-ovesta. Kampuksen kartta löytyy ainakin OYY:n kalen-
terista, joita saa OYY:n toimistolta Linnanmaalta.
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Keskusta

A.R.
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Miksi lähteä vaihtoon? 
Eli: kuinka lakkasin olemasta Suomessa ja opin rakastamaan vaihto-opiskelua

”Ei kannata lähteä merta edemmäs ka-
laan - Suomessakin voi opiskella! Mitä sii-
tä vaihdosta edes on hyötyä?”
- Niin. Kansainvälisestä kokemuksesta ei 
ole esimerkiksi työtä hakiessa meidän alalla 
mitään hyötyä… Ei kun hetkinen, biokemi-
ahan on hyvin kansainvälinen ala. Ja totta 
puhuen kansainvälinen kokemus näyttää 
alasta riippumatta hyvältä CV:ssä, sillä se 
osoittaa, että osaat pärjätä uusissa ja vierais-
sa tilanteissa. Vaihto-opiskelu avaa myös te-
hokkaasti silmiä sille, miten asioita voi teh-
dä paremmin - tai huonommin.

”Entä jos en selviäkään ulkomailla? Vie-
ras kulttuuri ja kieli eikä ketään autta-
massa.”
- Olen tässä itse onnistunut muun muassa 
ostamaan mokkulan ja kännykkäliittymän 
sekä teettämään avaimistani kopiot kielel-
lä, jota olen opiskellut vain pari kuukautta 
täällä paikan päällä. Käytä käsiä. Huido. 
Viito. Elehdi. Kyllä se siitä. Äläkä pelkää 
myöntää olevasi ulkomaalainen, sillä sitä-
hän sinä olet.

”Vaihto-opiskelu maksaa! En halua käyt-
tää rahojani moiseen, olen jo valmiiksi 
köyhä opiskelija.” 
- Monet kuluista ovat itse asiassa siitä kiin-

ni, haluatko vaihdon aikana tehdä mitään 
jännittävää, sillä ilman vapaaehtoisia lisä-
kuluja voi suunnilleen päästä plus miinus 
nollaan. Mutta vaikka haluaisitkin tehdä 
kaikkea jännittävää, kannattaa miettiä hyö-
tyjä ja haittoja pidemmällä aikavälillä. Jos 
jäät vaihdon aikana vaikka tonnin miinuk-
selle mutta vaihdosta on työnhaussa hyötyä, 
onko se suuri uhraus? Vai investointi tule-
vaisuuteen? Mieti hetken, paljonko tonni 
edes tekee lovea työssäkäyvän kukkarolle - 
jos siis vaikka otat vaihtoa varten opintolai-
naa, jonka sitten opiskelun jälkeen maksat.

”Vaihto-opiskelu on vain tekosyy päästä 
ryyppäämään ja bilettämään.”
- Tämä on, yllätys yllätys, sinusta itsestäsi 
kiinni. Olit sitten Suomessa tai ulkomail-
la, kukaan tuskin pidättelee juhlimistasi. 
Toisaalta maasta riippumatta kurssit eivät 
myöskään läpäise itse itseään, joten ympäri 
vuorokauden juhliminen ei välttämättä ole 
se tehokkain tapa edetä opinnoissaan. Myös 
Kelaa saattaa kiinnostaa, jos puolen vuoden 
aikana opintopisteitä ei ole kertynyt yhtä-
kään. Suosittelen silti näkemään sitä sosi-
aalistakin elämää kohtuudella, sillä pelkkä 
kotona oleskelu ei anna kovin hyvin uusia 
kokemuksia missään maassa.

Hei, sinä! Oletko miettinyt vaihto-opiskelua? Oulun yliopistossa voit lähteä vaih-
toon opiskeltuasi vuoden ja biokemialla paras tilaisuus lienee kolmannen vuoden 
keväällä. Entä epäröitkö, miksi lähteä? Vastaan muutamaan kuvitteelliseen kysy-
mykseen, joita minulle ei koskaan ole esitetty eikä varmaan tulla esittämäänkään, 
mutta leikitään, että joku olisi ne esittänyt.
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”Mikä siinä niin kiinnostaa? Ei siellä kui-
tenkaan ole mitään jännää nähtävää.”
- Hyvä huomio! Maailma tosiaan näyttää 
kaikkialla samalta. Miksi vaivautua tutustu-
maan eri kulttuureihin ja näkemään asioita 
eri puolilta? Avara maailmankuva on heik-
koutta.

”Mutta sitten ei näe kavereitaan ja perhet-
tään kuukausiin!”
- Tätä en voi kieltää ;___; hyvänä puole-
na yhteydenpito on kuitenkin internettien 

ansiosta nykyään helpompaa kuin koskaan 
aiemmin, eikä esimerkiksi datansiirto kän-
nykällä ole juuri sen kalliimpaa kuin Suo-
messakaan (riippunee toki maasta… enkä 
tiedä verkon kattavuudesta jossain Siperias-
sa/Amazonissa/Saharassa).	Korvaa	siis	teks-
tiviestit WhatsApilla ja soittele Skypellä, niin 
yhteyttä pitäessä ei tarvitse pelätä valtavia 
puhelinlaskuja. Muista myös, että vaihdon 
aikana tapaa paljon uusia tuttavuuksia, joita 
et varmaankaan muuten tapaisi.

T.S.
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Fuksivuoteni
Erään fuksierän erään fuksin eräs tarina

Aivan alkuun allekirjoittaneen lienee 
tunnustettava, ettei hän biokemian 
laitokselle liittyessään ollut aivan 

Aito FuksiTM. Ennen biokemian ja molekyy-
lilääketieteen tiedekunnan helliin huomiin 
laskeutumista ehdin kuluttaa yhden vuoden 
eräällä toisella laitoksella Luonnontieteelli-
sen tiedekunnan käsivarsilla. Kävi kuitenkin 
niin, ettemme olleet oikeat toisillemme, jo-
ten suhde kariutui. Lusikat jakoon ja kevääl-
lä uusi hakupaperi menemään seuraavassa 
yhteishaussa. Olin jo ehtinyt tehdä hieman 

tuttavuutta biokemiaan ja ensivaikutel-
ma oli mitä lupaavin, joten hain bioke-
mian ja molekyylilaitoksen tiedekun-
taan toivoen sen olevan nyt ”se oikea.” 
Pääsykokeet tulivat ja menivät, ja suu-
reksi ilokseni sain kuin sainkin kesällä 
hyväksymiskirjeen postissa. Täältä tul-
laan, fuksivuosi 2.0!

Opintojen alkaessa syyskuussa ajat-
telin, että toinen fuksivuosi menisi jo 
rutiinilla. Olin jo varmasti kerryttänyt 
eksymis- ja muun sekoilukiintiöni täy-
teen ensimmäisenä vuotenani Linnan-
maalla, eikö? Väärässäpä olin. Kävi niin, 
että se biokemian fuksisatsi, johon itse 
kuuluin, oli ensimmäinen joka aloit-
ti kahdella kampuksella elämisen heti 
opintojen alusta. Biokemian ja mole-
kyylilääketieteen laitoshan on nykyään 
Kontinkankaalla, ei Linnanmaalla! Eli 
ei kun uudelle kampukselle eksymään, 
vai kuinka?

Ei nyt ihan niinkään! Fuksivuosi meni 
vielä enimmäkseen Linnanmaan kam-
puksella, koska ennen biokemian jän-
nittäviin saloihin perehtymistä pitää 
tutustua kemian ja biologian peruskurs-
seihin, jotka pidetään Linnanmaalla. 
Ainoastaan biokemian labrapäivät oli-
vat Kontinkankaalla, ja nekin – paria 
piipahtamista lukuun ottamatta – odot-
tivat vasta kevään puolella. Jos siis olet 
tänä syksynä aloittava Aito FuksiTM, jon-
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ka silmin Linnanmaan kampus muis-
tuttaa luultavasti enemmän labyrinttiä 
kuin humaanilla järjellä rakennettua 
opiskelulaitosta, älä huoli – sinulla on 
kyllä aikaa eksyä ”lipaston” syövereihin, 
ja löytää tiesi vielä uloskin ennen kuin 
pääset suorittamaan saman rituaalin 
Kontinkankaalla! Mutta lohdutukseksi 
sanottakoon, että Kontinkankaan kam-
pus on paljon yksinkertaisempi pohja-
piirrokseltaan. Jos selviät Linnanmaas-
ta, niin Kontinkangas on pikkujuttu.

Syksy meni siis lähinnä biologian ja 
kemian parissa, sekä uusiin opiskelija-
tovereihin tutustuttaessa. Oli solubio-
logiaa, yleistä ja epäorgaanista kemiaa, 
ja päästiinpä sitä pyörähtämään kemi-
an perustöiden laboratoriokurssillakin. 
Sosialisoitumisessa auttoi suurissa mää-
rin Histoni – biokemistien ainejärjestö 
– järjestämillään tapahtumilla ja bileillä, 
joissa käymistä – vähintäänkin piipah-
tamista – suosittelen suurella lämmöl-
lä. Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekuntaa ei ole ehkä mahtipontisella 
koolla siunattu, mutta juurikin pienen 
koon ansiosta ryhmähenki on tiivis ja 
kotoisa. Vanhempienkin vuosikurssien 
opiskelijat kävivät nopeasti tutuiksi kun 
Histonin kiltahuoneesta kehittyi luon-
tainen välipysäkki luentojen välillä.

Kevään puolella alkoi sitten karaistu-
minen Oikeaksi Biokemian Opiskeli-
jaksiTM biokemian kurssien ja labrojen 
muodossa. Happo- ja emäsvakiolaskut 
saivat väistyä syrjään suosiolla kun ti-

lalle tuli syvällisempää perehtymistä eri-
laisiin biomolekyyleihin, kuten DNA:han, 
RNA:han ja proteiineihin. Myöhemmin 
päästiin tutustumaan myös aineenvaihdun-
nan saloihin ja mikro-organismien elämään. 
Tärkein tulikaste mahtoi kuitenkin olla Bio-
kemian menetelmät I – kurssin labrat, jotka 
olivat huimat kolme viikkoa pitkät. Huh-
huh! Ai, että mitäkö siellä sitten tehtiin? No 
sen, hyvä tuleva fuksi, saat selvittää ihan itse! 
No spoilers here! Yhden vinkin voisin kui-
tenkin antaa: entsyymit ovat aina jäillä. Aina. 
Tästä ei neuvotella.

Loppusanoiksi: fuksit, käykää Histonin kil-
tiksellä! Ne toisen ja kolmannen ja ännän-
nen vuoden opiskelijat eivät ole niin pelotta-
via, kuin miltä saattaa aluksi tuntua. Lisäksi 
kiltiksen sohva on ehkä mukavin paikka no-
kosille ikinä. Siellä on vilttejäkin!

Nähdään syksyllä – ja toivottavasti kiltiksel-
lä!

Katariina Mokki

”Sosialisoitumisessa auttoi suu-
rissa määrin Histoni – biokemis-
tien ainejärjestö – järjestämillään 
tapahtumilla ja bileillä, joissa käy-
mistä – vähintäänkin piipahtamis-
ta – suosittelen suurella lämmöl-
lä.”
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Hommaa lääkekaappi

Nyt kun opiskelut alkavat, niin ehkä 
muutat pois kotoa. Sen jälkeen et 
voi enää olettaa, että kaapista löy-

tyy lääkettä milloin vain. Joudut itse huo-
lehtimaan siitä, koska äitisi ei sitä enää tee. 
Ellei hän satu olemaan apteekin täti. Hom-
maa siis oma lääkekaappi.

Yksi  mahdollisuus on, että lääkkeet ovat 
laukkuun pakattuna, jos ei vaikka heti pääse 
asettumaan opiskelijakämppään, vaan jou-
tuu viettämään kulkurin elämää. Toisaalta 
jos on kova kulkemaan riennoissa, kuten 
biokemian opiskelijat ovat, niin on ehkä pa-
rempi että lääkkeet on aina matkassa eikä 
seinään naulatussa lukollisessa lääkekaapis-
sa.

Laukkutapauksessa kannattaa huolehtia, 
että se on tukevaa tekoa ja sisältää eri loke-
roita. Silloin saa kaikki tarvittavat siistiin 
järjestykseen ja nestepullotkin pakattua 
niin, etteivät ne tuusan nuuskaksi mennes-
sään sotke kaikkia muita lääkepakkauksia. 

Kotona kuitenkin järkevin vaihoehto on 
lukollinen pikku lääkekaappi, jonka sijoi-
tuspaikka ei ole kostea kylpyhuone tai ete-
länpuoleinen ikkunalauta. Lääkkeet eivät 
yleensä pidä kosteista olosuhteista tai paah-
tavasta helteestä. Paras lämpötila on huo-
neenlämpö, 15-25 astetta. Jos lääke vaatii 
viileän (8-15 astetta) tai jääkappilämmön 
(2-8 astetta), niin siitä on maininta pak-
kauksen kyljessä. Vain ja ainoastaan niissä 
tapauksissa lämpötila on muu kuin huo-
neenlämpö. Tuotteen säilyvyys voi kärsiä 
siitä, jos se rutiininomaisesti laitetaan jää-
kaappiin vastoin suositusta.

Yskänlääkkeet ovat yleensä nestemäisiä ja 
lasipullossa. Paras vaihtoehto on ärsytys-
yskään tehoava yskänlääke, jolla hakkaava 
yöyskä taltutetaan heti yskän alkuvaiheessa. 
Kun ei yskitä hirveästi, on flunssasta toipu-
minen miellyttävämpää.  Jos halutaan var-
mistaa ettei tule sirpaleita, niin lasipullon 
voi säilyttää kotona ja päiväksi ottaa lauk-
kuun mukaan imeskelytablettina olevan 
vaihtoehdon.

Flunssassa tarvitaan yleensä myös nenä-
suihketta. Se avaa alkuvaiheen tukkoisen 
nenän ja helpottaa hengittämistä. Suih-
kaise sitä 3-4 kertaa päivässä kumpaankin 
sieraimeen ja muutamassa päivässä pahin 
tukkoisuus onkin hellittänyt niin, ettet enää 
tarvitse suihketta. Suihkeella voit myös en-
naltaehkäistä poskiontelotulehdusta. Röö-
rit aukeavat mukavasti, kun suihke supistaa 
nenän limakalvojen pikkuruisia verisuonia.

Jos nokka tuhisee allergian takia, kannattaa 
lääkekaappi varustaa myös antihistamiini-
tableteilla ja mahdollisesti allergiasilmä- ja 
nenätipoilla. Jos sääski on pistänyt, niin 
allergiatabletti lievittää oiretta. Toki no-
peamman lievityksen saa käyttämällä hyd-
rokortisonivoidetta, joka myös soveltuu ti-
lapäisten ihottumien hoitoon. B-vitamiinia 
sisältävä voide taas auttaa pikkuruhjeiden 
paranemisprosessia.

Ibuprofeeni- tai parasetamolivalmisteet so-
pivat  särky- ja kuumelääkkeeksi. Ibupro-
feeni vähentää myös tulehdusreaktiota, jo-
ten se on tehokkaampaa kuin parasetamoli, 
eikä sillä ole yhteisvaikutuksia alkoholin 
kanssa. Parasetamolia ei kannata ottaa juh-
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linnan yhteydessä, koska se kuormittaa 
maksaa. Kuumelääkkeenä se toimii kyllä ja 
on vatsalle lempeä.

Ei varmaan ole pahitteeksi vaikka hom-
maat itsellesi myös kuumemittarin. Käytä 
sitä aina samalla tavalla, jotta saat luotetta-
vaa tietoja dokumentoitavaksi. Mittaa aina 
samasta kainalosta, suusta tai korvasta ja 
huomioi että niissä kaikissa on hieman eri 
peruslämpö. Selvitä siis mikä normaali ruu-
miinlämpösi on ko. kohteesta mitattuna. 
Kun sairastut ja mittaat samasta kohtees-
ta, tiedät paljonko sinul-
la oikeasti on kuumetta. 
Vauvoilta mitataan lämpö 
peräsuolesta. Älä sinä tee 
sitä. Sen jälkeen asuin-
kumppanin on ikävä mita-
ta samalla mittarilla suusta. Tai hommatkaa 
molemmat omat mittarit.

Opiskelijan stressi tuntuu monesti vatsassa. 
Vatsan voi rauhoittaa närästys-, ripuli- tai 
ummetuslääkkeellä aina tilanteen mukaan. 
Toivottavasti et tarvitse kaikkia yhtäaikaa. 
Jos sinulla on luonnostaan rauhaton vatsa, 
voit kokeilla käyttää päivittäin maitohap-
pobakteeritabletteja. Niitä voit ottaa myös 
reissuun mukaan turistiripulin ennaltaeh-
käisyyn.

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

Stressi voi laukaista intiimialueen hiivatu-

lehduksen. Tytöille löytyy voiteiden ja puik-
kojen lisäksi apteekista ilman reseptiä saa-
tavaa flukonatsoli-kapselivalmistetta. Yksi 
kapseli häätää hiivan.

Stressi saattaa laukaista myös huuliherpek-
sen siihen taipuvaisella. Siihen löytyy sekä 
voiteita että reseptivapaita tabletteja.

Joditabletteja ei ehkä kuitenkaan kannata 
lääkekaapissa pitää. Ydinkatastrofin vaara 
ei liene Suomessa kovin suuri. Toisaalta jos 
aivot menevät säteilystä pilalle, niin tuskin 

jodilla suojatusta kilpirau-
hasesta mitään hyötyä on.

Jos leikkaat makkaran si-
jasta sormesta siivun, niin 
tarvitset lääkekaapissa va-

kiovarusteena olevaa haavanpuhdistusai-
netta, laastaria tai sideharsoa. Jos leikkasit 
liian ronskisti, niin pinseteillä saat noukit-
tua pahimmat luunsirpaleet pois, jos et kat-
so lääkärissä käyntiä tarpeelliseksi.

Tuotenimiä en nyt maininnut, enkä edes 
vaikuttavia aineita. Niistä keskustelemme 
kun tulet apteekkiimme ostoksille. Ja nyrk-
kisääntö on, että kun kaappi on hyvin va-
rusteltu, niin olet samalla varmistanut, ettet 
ehkä ikinä tarvitse lääkkeitä tai laastaria.

Terveisin,

Christel Monni
apteekkari

Kastellin  Apteekki

”Opiskelijan stressi tun-
tuu monesti vatsassa.”
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Haaste: Beat Uniresta aka.

Supernatantin kokkisota:        “student -edition”

Nälkäinen ja väsy-
nyt Supernatantin 
toimitus maleksii 

päätoimittaja Henna Salon ti-
lavassa keittiössä pitkän mut-
ta innostuneen kokouksen 
päätteeksi. Monta vuotta on 
yliopiston pulpetissa jo istut-
tu, mutta siltikin yleisesti val-
litseva käsitys on, ettei kukaan 
opiskelija kykene oikeastaan 
kokkaamaan kunnollista ate-
riaa. Itse voin allekirjoittaa 
kyseisen opiskelijastereotypi-
an, vaikka olenkin joutunut 
ruokkimaan itseni jo kolmen 
vuoden ajan; Sen sijaan että 
taidot olisivat ajan kuluessa 
ja nälän kasvaessa karttuneet, 

on pohjaan palaneesta riisisis-
tä, PAH-yhdisteillä kuorrute-
tuista paistetuista kasviksista 
ja mustuneen rapsakasta pos-
sukastikkeesta kehkeytynyt 
lähinnä normitiistain ruo-
kalista.  Lisäksi, olisihan sitä 
helppoa laittaa vaikka mitä 
luksusruokaa, jos ne ainekset 
eivät vain olisi niin kalliita! 
Ohimennen kuulen jonkun 
haikeana haaveilevan päi-
västä, jolloin Kontinkankaan 
kampuksen opiskelijaravin-
tolat olisivat auki ihmisten 
aikaan. Silloin hyvää ruokaa 
olisi saatavilla huokeaan hin-
taan aina kun nälkä yllättää. 
Opiskelijan on turha haaveilla 

Team Prisma
Henu
Panu
Lauri

Raaka-aineet
kaksi kappaletta 
esikypsytettyä 
maissia, 
kaksi suklaan-
makuista pro-
teiinipatukkaa, 
4 kappaletta 
kuorellisia yleis-
perunoita, 
yksi paketillinen 
marinoitua por-
saan ulkofilee-
pihviä, 
kaksi tonnikala-
täytteistä kolmi-
oleipää, 
purkillinen rae-
juustoa,
yksi tölkki Mega-
force energia-
juomaa

Tuomarit:
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Haaste: Beat Uniresta aka.

Supernatantin kokkisota:        “student -edition”
mahdollisuudesta sellaiseen 
monipuolisuuteen vain 2,60 
euron hinnalla omassa keitti-
össä… vai onko?
 Supernatantin toimi-
tus päätti tarttua haasteeseen 
ja valmistaa huipputyylik-
kään, huippuedullisen ja hui-
kean maistuvan aterian neljäl-
le ihmiselle hintaan 2,60 e per 
nälkäinen suu kokkisodasta 
tutulla formaatilla. 50 mi-
nuuttia kokkausaikaa, kolme 
ruokalajia sekä kaksi kolmen 
hengen joukkuetta joutui 
kahden ankaran ja sanaval-
miin tuomarin hiillostamak-
si tässä eeppisessä taistossa 
kurnivaa vatsaa vastaan. Jotta 

tehtävä ei olisi liian helppo, 
heitettiin yhtälöön mukaan 
anonyymi Pertti Perusopiske-
lija, joka hankki joukkueille 
satunnaiset opiskelijajääkaa-
pista tyypillisesti löytyvät 
raaka-aineet kahdella tahal-
lisen huonosti suunnitellulla 
kauppareissulla. Kyseiset reis-
sut kohdistuivat Prismaan ja 
Citymarkettiin, joiden perus-
teella joukkueet myös saivat 
nimensä. Team Cityssä kisasi-
vat intoa puhkuvat mutta täy-
sin kokkaustaidottomat Kata 
ja Jiipa yhdessä keittiössä as-
tetta kokeneemman Annas-
tiinan kanssa. Heitä vastaan 
asettui urhoollisesti Team 

Team City: Coco Comrades
Annastiina
Jiipa
Kata

Raaka-aineet
yksi kokonainen kookospähkinä, kaksi euron possupihviä, neljä banaania, yksi annos 
pikanuudeleita, paketillinen vehnätortilloja, yksi kesäkurpitsa, paketillinen peko-
nia sekä yksi tölkki Euroshopper energiajuomaa
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Prisma, joka koostui pirteästä päätoimittaja 
Henusta, asiallisen pätevästä puheenjohtaja 
Laurista sekä salaperäisesti myhäilevästä Pa-
nusta. Tuomareina toimivat lahjomaton Top 
Chef Hynis, sekä Michelin -tuomari Benu, 
jotka toimivat myös esimerkkeinä tyypilli-
sestä opiskelijamausta. Let the games begin!
 Kilpailun aluksi joukkueille pää-
tettiin antaa 10 minuuttia aikaa ruokalistan 
suunnitteluun. Vaarallisen pätevältä vaikut-
tava Team Prisma päätti lähestyä haastetta 
rauhallisesti aikomuksenaan luoda maittava 
ja täyttävä opiskelijaystävällinen ateria, joka 
sisälsi pääruoan ja jälkiruoan. Toivuttuaan 
kookospähkinän aiheuttamasta alkujärky-
tyksestä Team City puolestaan päätti nostaa 
panoksia ja kokata viettelevän kolmen ruo-
kalajin romanttisen illallisen - sekä päätti 
samalla uudelleennimetä joukkueensa Coco 
Comradesiksi. 
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Menu à la Team Prisma
Pääruoaksi öljyllä hivellyt Medium rare perunat, 
marinoitu ja murea porsaan pihvi voilla, lisukkeena 
kuutioitua kolmioleipää, uunissa paistettua maissia 
sekä lämmin maissi-raejuustosalaatti ”maissipaksa”
Jälkiruoaksi Megaforce -kiisseliä sekä suklaisia 
proteiinikuutioita

Tuomareiden kommentit: 
Pääruoka
Top Chef Hynis:
-Perunat oli kyllä todella medium rare, 
jälkimaku polttelee kyllä pitkän aikaa
-Vittu se peruna oli raakaa!! Sanoin et liian 
isoja paloja prkl
-Pihviä maistaessa huomaa kyllä, että jauhe-
lihaeläintä on hakattu vähän turhan pitkään
-Maissipaksassa ei mitään makua, rakeista 
ripulia tämä on
-kolmioleipä oli paras, mikä sinänsä on aika 
surullista
Michelin -tuomari Benu
-Pihvi on niin mureaa, ettei veistä tarvita - 
perunaan sitä tosin tarvitsee!
-”Benu menee armeijaan takaisin, ettei tar-
vitsisi tätä syödä!”
-Salaatti vetää sanattomaksi *siirtää sivuun*

Jälkiruoka
Top Chef Hynis:
-Miten te olette voineet menettää tämän 
Megaforcen maun?
-Proteiinipatukka ihmeellinen lima pohjalla, 
olen hyvin pettynyt, tätä makukombinaatio-
ta on hankala edes kuvailla…
-Kiisseli on jonnen ateria joka on samalla 
täydellinen treenijuoma. Energiaa Mega-
forcesta ja proteiinia patukoista, fukken 
genius. Jonne menee salille ja siitä tulee 
siellä Rocky.
Michelin -tuomari Benu
-Ilme maistaessa: *Usko ihmiskuntaan 
menetetty*
-Tuoksusta kyllä löytyy enrgiajuomalle 
ominaiset aromit, mutta maussa sitä ei kyllä 
havaitse. On kyllä limainen jonnen patukka. 
-En taida kyllä ottaa enää uudestaan…
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Menu à la Team City Coco 
Comrades
Alkupalaksi rapsakkaa, pippuroitua pekonia 
piristävällä kasvissydämellä: Karhean rou-
hea kuori kätkee sisäänsä hellän ja raikkaan 
sydämen. 
 Pääruoaksi hyvin kypsynyttä ja jä-
mäkkää pihviä tarjottuna maanläheisellä 
ja taloudellisesti järkevällä nuudelipedillä: 
Luotettava ja kotoisa suupala arkisen viette-
levällä vivahteella.  Ruokajuomaksi soveltuu 
piristävä, niin arjen haasteisiin kuin makuu-
kamariinkin potkua antava ES. 
 Jälkiruoaksi Sticky Banana Surprise: 
Tämä pitkänomainen, sokerikuorrutettu ja 
eksoottinen yllätys viimeistelee treffit kuin 
treffit - sticky ’n sweet! 

Tuomareiden kommentit: 
Alkuruoka
Top Chef Hynis:
-”Hmmh joo”
-Aluksi maistuu rapea pekoni, ja sitten tulee tämä 
vetinen ja pehmeä… mikä nyt lieneekään.
-Vähän vähemmän suolaa voisi kyllä olla, muu-
ten ihan hyvää. Voisi syödä lisää.
Michelin -tuomari Benu
-Ei paha, tosin hyvin suolainen 
-Pekonin olisi voinut huuhtaista veden alla 
-Ihan OK pekoni-bondage

Pääruoka
Top Chef Hynis:
-Nuudelihässäkässä ei makua juuri yhtään! 
-Confused Thaimaan reissu… Jotain menee suu-
hun muttei yhtään tiedä mitä. Nätisti oli laitettu 
esille tosin.
-Pihvi on mautonta… en tiiä, niin outoa. 
-Peti maistuu vasta kymmenen sekunnin jälkeen. 
Mitä vittua?
-Juoma: ”Tämän maun minä tiedän!”
Michelin -tuomari Benu
-Ulkonäöstä pisteitä! Autenttinen!
-Makua on juuri sopivasti, pihvi tosin on ehkä 
hieman liian well done. Ylipaistettu.
-Juoma: ”Happoinen”
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Jälkiruoka
Top Chef Hynis:
-Banaanin pää on musta… hmmmm…
-Tää on ihan vitun hyvää! 
-Maistuu hyvin kookos, banaanikin on kypsy-
nyt hyvin!
Michelin -tuomari Benu
-Uuh täältähän löytyy tällainen yllätys! 
-Tämähän on hyvää! 
-Kookos ja banaani toimii hyvin yhteen ja sii-
rappi täydentää elämystä. 
-Ottaisin toistekin suuhun tällaisen annoksen

ARVOSTELU:

Team Prisma

    Pääruoka  Jälkiruoka Yht.
Chef Hynis  1/5   3/5   4/10
Tuomari Benu  2/5   2/5   4/10
         yht. 40%

Coco Comrades

   Alkupala Pääruoka Jäkiruoka  Yht.
Chef Hynis 4/5  3/5  5/5  12/15
Tuomari Benu 3/5  4/5  5/5  12/15
         Yht. 80%

Voittajaksi selviytyi siis Team Coco Comrades! Voitostaan täysin tyrmistynyt joukkue kar-
jaisi riemuissaan ilmoille epätoivoisten kookospähkinän rikkomisyritysten lomassa keksityn 
mottonsa ”No tears, only coconuts”.  Lopuksi niin tuomarit kuin kokitkin unohtivat äskettäin 
käydyn verisen taiston ja kerääntyivät yhdessä pöydän ääreen nauttimaan tempauksen anti-
mista.  Olimmehan me kaikki loppujen lopuksi vain joukko nälkäisiä opiskelijoita, jotka olivat 
vastoin kaikkia odotuksia saaneet aikaiseksi mitä ihmeellisimmistä raaka-aineista enemmän 
tai vähemmän maittavan aterian, jolla kaikkien kurnivat mahat täyttyivät.

J.P.



26

The Ultimate
Fuksi Survival Guide

Paju-tunnukset
Oikein: Varmista, että hankit pajutunnuksesi 
heti yliopistossa aloittaessasi. Tämä viidennen 
asteen tietokoneen kryptaama koodi toimii 
avaimenasi valtion instituutin (yliopiston) 
salaisiin tietokantoihin ja henkilökohtaiseen 
sähköpostiisi. Muista myös tarkistaa kyseinen 
sähköposti tasaisin väliajoin saadaksesi ajois-
sa tiedon viimeisimmistä bileistä ja Illumina-
tin salamurha-kontrahdeista.
Väärin: Jätät paju-tunnuksesi lunastamatta ja 
yliopiston alaisissa katakombeissa vaeltavat 
tietohallinnon peikot vievät sinut mukanaan 
kalutakseen luusi puhtaiksi radioaktiivista 
jätettä sisältävän isotooppikaivon äärellä. Sa-
maan aikaan sähköpostisi täyttyy puolessa 
päivässä ja jakaa itsensä nollalla, aiheuttaen 
neljännen maailmansodan.

Ruokailu
Oikein: Vanhempien opiskelijoiden konsul-
tointi	 ja/tai	 ruokalan	 opaskylttien	 hierogly-
fien tarkka tulkinta akateemisen maailman 
rituaaliaterioita koskien johtaa mielesi avar-
tumiseen ja Kela:n sosialistiaterian nauttimi-
seen huokeaan 2,60 euron hintaan.
Väärin: Uhkarohkea maalaisjärjen käyttä-
minen johtaa ruokalajien yhdistelmään, jota 
kassatäti katsoo huuliaan lipoen. Sekasikiö 
lautasellasi maksaa sinulle yli 5 euroa, oliko se 
vitun porkkanapihvi nyt sen arvoinen? Trau-
matisoituneena et enää koskaan uskalla ot-
taa kokonaista annosta vaan tyydyt syömään 

pelkkää riisiä ja ruskeaa kastiketta, sillä pel-
käät jauhelihapihvin lisäämisen lautasellesi 
vievän sinut vararikkoon.

Juhlista kotiin selviytyminen
Oikein: Kellon ollessa puoli kolme ja epäi-
lyttävän N:nnen vuoden opiskelijan ehdotta-
essa jatkoille lähtöä, olet valmis tarjoamaan 
veriuhria illan jatkumiseksi. Kun alkoholi 
lopulta vie elimistöstäsi voiton, olet valmiiksi 
tehnyt itsellesi selväksi vaihtoehdot: milloin 
viimeinen bussi lähtee ja mitä tietä sinun tu-
lee pyöräillä päästäksesi säälittävään luolaan, 
jota kutsut asunnoksesi. Jos huomaatkin 
harmiksesi, että kotiin vievät linjat ovat la-
kanneet liikennöimästä jo tuntikausia sitten 
(kuka hullu nyt muka kaipaisi bussikyytiä 
pois	 Linnanmaalta	 puolenyön	 jälkeen?	 /sar-
kasmi), hyödynnät ehdottoman ihastuttavia 
sosiaalisia kykyjäsi ja keräät kasaan joukon 
kohtalotovereita kimppataksia varten.
Väärin: Kasikymppisen nauttiminen on joh-
tanut lattian halailuun ennen iltayhdeksää ja 
päätätkin lähteä Hadiaan kebabille. Pyörälläsi 
pamautat päin rekkaa Tuiran silloilla ja kaikki 
muistavat sinut... tai no ollaanpa nyt rehelli-
siä. Ei sinua kukaan muista.

Haalarit
Oikein: Kuten histonit ennen sinua ja histo-
nit sinun jälkeesi, päätät verhoutua klaanisi 
viininpunaiseen kaapuun. Näin erotut kissan-
ristiäisissä ja vuohenuhrauksissa teekkareista, 

Mikäli luette tätä, on teidät hyväksytty opiskelemaan biokemiaa Oulun yliopistos-
sa, tuossa akateemisessa helvetissä missä vain vahvimmat 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.



27

humanisteista ja muista LuTKista eduksesi. Ku-
ten asiaan kuuluu, tulee haalareistasi löytyä vä-
hintään viittätoista erilaistaruumiillista eritettä 
ja neljääkymmentäkahdeksaa virvoitusjuomaa 
wapun tullen.
Väärin: Ajattelet parin kympin olevan liian 
suuri hinta opiskelijakulttuurin ikonisesta vaa-
tekappaleesta ja könyät kuran läpi mieluummin 
slim fit – farkuissasi, converseissasi ja kossupul-
lonpohjalaseissasi… saatanan hipsteri.

Kiltahuone
Oikein: Luentohelvetin välissä sinulle siu-
naantuvina vapaa-ajan hetkinä päätät vetäytyä 
kiltahuoneen syövereihin. Täällä voit nauttia 
kolmen oktaanin kahvista, tutustua killan ok-
settaviin ihmisraunioihin ja hetkeksi unohtaa 
kaikki murheesi.
Väärin: Päivän luentojen päättyessä toteat, että 
tuijottaisit mieluummin koko loppuillan asun-
tosi seinää kuin piipahtaisit kiltiksen kautta 
tarkistamassa, mikä on meininki. Kuitenkin 
harvoin kiltikselle eksyessäsi jätät kahvikuppisi 
tiskaamatta poydälle ja kahvinkeittimen tilaan, 
joka muistuttaa raivoripulista karsivän aasialai-
sen kääpiön vessanpönttöä. Tämän kunniaksi 
killan vanhemmat vetävät sinut kasseista jojoon 
(ei hätää tytöt, kyllä teillekin jotain keksitään) 
kiltahuoneen kattoon muistutukseksi kaikil-
le muille, että yhteiset tilat ansaitsevat hieman 
kunnioitusta.

Aamuluennot
Oikein: Aikainen fuksi vitutuksen nappaa ja 
mikäs sen mielenkiintoisempaa kuin kuunnella 
molekyyliorbitaaliteoriaa kahdeksalta aamulla 
kahden tunnin yöunien jälkeen. Älykäs fuksi 
(harvinainen eläin) valmistautuu aamuluentoi-
hin varaamalla termospulloon kahvia tai vähin-
tään	piipahtamalla	kiltahuoneen/kahvion	kaut-
ta. Liika täsmällisyys ei myöskään ole koskaan 
ketään auttanut (fakta) ja älykäs fuksi (ei niitä 
oikeasti edes ole) ymmärtää, etta luentopakon 
puuttuessa ei silloin tälloin missattu luento kan-
din	papereita	beelzebubille	syötä.	
Väärin: ”Vähänkö perseestä kaheksan 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 ilmoittauduttua-
si merkitset kalenteriisi luentosalit ja – ajat. 
Pujottelet taidokkaasti läpi jokaisesta deadli-
nesumasta aloittamalla tehtävät ajoissa. Laa-
dit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi 
(HOPS) ajoissa ja päivität sitä opintojen ede-
tessä. Luennoitsijat muistavat sinut sinä är-
syttävänä hikipinkona, joka on aina paikalla 
kaikilla luennoilla kysymässä tyhmiä.
Väärin: Päätät, että kalenterit ovat nössöille, 
sinun kaltaisesi tulevaisuuden menestyjä elää 
tässä hetkessä. Akateeminen vapaus, ihan 
sama. Ilmestyt ehkä välillä luennoille, mut-
ta harvoin oikeaan aikaan ja oikeaan paik-
kaan. Koet hermoromahduksen heti, kun 
samalle viikolle sattuu kaksi tenttiä. HOPSin 
laadit vasta viimeisenä opintovuotenasi, jos 
silloinkaan. Kesän tullen sinulla on kasassa 
vasta kourallinen opintopisteitä, ja joku päi-
vä Kela:n gangsterit ilmaantuvat ovellesi peri-
mään takaisin opintotukiasi ja sieluasi.

Opiskelijaelämä
Oikein: Seuraat näitä ohjeita, osallistut aktii-
visesti tapahtumiin ja käyt luennoilla. Opiske-
let tehokkaasti niin yksin kuin ryhmässäkin, 
ja osaat suunnistaa yliopiston sokkeloissa 
kuin kirvesmurhaaja autiotalossa. Vähitellen 
tutustut muihin kanssaopiskelijoihisi, ja en-
nemmin tai myöhemmin joku heistä oppii 
sinunkin nimesi. Eräänä päivänä tunnet si-
simmässäsi poltteen, joka on kuitenkin jollain 
tapaa erilainen kuin ylenpalttisen kiltiskahvin 
juonnin tuottama elämys. Taivaat aukeavat 
edessäsi, ja tajuat, että sinusta on tullut pesun-
kestävä biokemian opiskelija.
Väärin: Olet oman tiesi kulkija, joka ei tarvit-
se neuvoja miltään tai keneltäkään. Harhailet 
kampuksella vailla määränpäätä, ilmoittaudut 
kursseille aina myöhässä ja vähitellen syrjäy-
dyt yhteiskunnasta. Iltaisin tuijotat peilistäsi 
heijastuvaa surkeaa ihmisrauniota aamuyön 
tunneille saakka, käperryt peiton alle ja itket 
itsesi uneen.

V.H. & P.I.
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Tuilla kituuttaminen Oulussa

Eli miten nää voit himosäästää PASKAKAUPUNNISSA

Yliopisto-opintojen aloittaminen tarkoittaa yleensä sitä, että edessä on kämpän 
hankita ja totuttautuminen uudenlaiseen rahatilanteeseen. Supernatantin toimi-
tus on koonnut vinkkejä, joiden avulla alkusyksy toivottavasti helpottuu.

Asuminen
Jos et ole vielä alkanut katsella kattoa 
pääsi päälle Oulusta, niin aloita se mah-
dollisimman pian. Asunnon vuokra vie 
yleensä suurimman osan opintotuesta-
si, joten kannattaa miettiä tarkkaan mil-
laiseen asuntoon haluat muuttaa. Yksin 
asuminen on luonnollisesti kalliimpaa, 
kuin kämppiksen tai avopuolison kans-
sa asuminen, mutta jos et halua tinkiä 
mukavuudesta, yksiön tai pienen kaksi-
on vuokraaminen on ihan mahdollinen 
ratkaisu. 

Valitessasi asuntoa ota huomioon si-
jainti erityisesti, jos aiot liikkua bussil-
la. Oulun joukkoliikenteen nettisivuilla 
voit testata miten helposti pääset kul-
kemaan Linnanmaalle tai Kontinkan-
kaalle bussilla. Busseilla on kesäisin eri 
aikataulut kuin muina vuodenaikoina, 
joten busseja kulkee syksyllä luultavas-
ti hieman tiheämpään, mitä kesällä. Ei 
ole juurikaan väliä muutatko lähemmäs 
Linnanmaata vai Kontinkangasta, mut-
ta jos haet esimerkiksi PSOAS:ilta solua 
syksyksi, aikomuksena muuttaa puolen 
vuoden jakson jälkeen yksiöön, on ehkä 
järkevämpää sijoittua Linnanmaalle, sil-
lä suurin osa ensimmäisen vuoden ope-

tuksesta tapahtuu kuitenkin siellä. Kämpästä 
on turha ottaa kuitenkaan liikaa paineita. 
Oulusta löytyy helposti asuntoja ja aina voi 
muuttaa uudestaan.

Edullisia asuntoja voit lähteä etsimään 
seuraavilta nettisivuilta:
http://www.psoas.fi/
https://www.oulunsivakka.fi/
http://www.otokyla.fi/
http://www.vuokraovi.com/vuokra-asunnot/
uusimmat/oulu (yksityisiä)
https://www.vvo.fi/vuokraasunnot/ (yksityi-
nen)

Kulkeminen
Bussikortti maksaa opiskelijalle Oulussa 
39,50 € kuussa, joten sitä ei kannata hankkia 
huvikseen. Opiskelija-alennuksen saa aino-
astaan kuukausikortista, mutta jos tarvitset 
bussia vain satunnaisesti 20 tai 40 matkan 
bussikortti on myös kätevä. Polkupyörän saa 
ottaa Oulussa bussin kyytiin ilman lisämak-
sua, mikä on varsin kätevää. Pyörä on Oulus-
sa todella näppärä kulkuväline, mutta siihen 
kannattaa hommata kunnollinen lukko, sillä 
ne tuppaavat lähtemään helposti pitkäkyntis-
ten mukaan. 
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Lisätietoa busseista löytyy http://www.oulun-
joukkoliikenne.fi/etusivu.

Huvitukset
Kaikille on varmaan itsestäänselvyys, että 
opiskelijabileissä voi huvitella halvalla, mutta 
Oulussa voi tehdä paljon kaikkea muutakin 
kivaa. Opiskelijakortti kannattaa hankkia 
heti, että pääset nauttimaan kaikista opiske-
lija-alennuksista mahdollisimman nopeasti.
Jos sinun tekee mieli pelata konsolipelejä, 
mutta et halua maksaa, niin Oulun kaupun-
ginkirjastosta voi lainata Xbox360, PS3 ja 
Wii-pelejä. Valikoimasta löytyy LEGO-peli-
en (<3) lisäksi myös esimerkiksi Final Fanta-
sy XIII, Red Dead Redemption ja South Park: 
The Stick of truth.

Useimmista kaupungin liikuntapaikoista saa 
opiskelija-alennusta, mutta jos tekee mieli 
liikkua enemmän tai aloittaa joku harrastus, 
kannattaa hankkia Sporttipassi yliopistolta, 
jolla saa lisäalennusta monista urheiluhar-
rastuksista.

Oulun Taidemuseoon on perjantaisin vapaa 
pääsy klo 17-19.

Jos haluat ihan ehdottomasti käydä elokuvis-
sa, niin kannattaa muistaa, että Finnkinon 
liput ovat huomattavasti halvempia, jos käyt 
leffassa maanantaina, tiistaina, keskiviikkona 
tai torstaina. Muista vilauttaa opiskelijakort-
tia!

Tietokone
Älä osta Microsoft Office –paket-
tia! Oulun yliopiston opiskelijat voi-
vat ladata ilmaiseksi Microsoft Office 
2013 –paketin ohjelmat tietokoneelle 
O365-sähköpostin kautta. Jos tarvitset 
viruksentorjuntaa, niin Oulun yliopis-
ton Ohjelmistojakelun kautta saa alen-
nuskoodin, jota voi käyttää F-securen 
–verkkokaupassa, jolloin saa hankittua 
SAFE-ohjelmiston alennettuun hin-
taan. Linnanmaalta ja Kontinkankaalta 
löytyy myös ICT-piste, joten jos läppä-
ri takkuaa, kannattaa suunnata ensim-
mäisenä sinne tietotekniikkaongelmien 
kanssa.

H.S.
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Eväitä ekan vuoden biokemian 
kursseille

Biokemian ja molekyylilääketieteen tie-
dekunnan opettajien puolesta tervetuloa 
opiskelemaan biokemiaa Oulun yliopis-

toon!

Olet tulossa opiskelemaan tiedekuntaan, joka 
kouluttaa biokemistejä perus- ja soveltavan tut-
kimuksen tarpeisiin sekä muihin asiantuntija-
tehtäviin, joissa biokemian osaaminen on joko 
välttämätöntä tai yksi mahdollinen osaamis-
pohja. Biokemistejä työskentelee yliopistoissa 
ja muissa tutkimuslaitoksissa tutkijoina, bio-
alan teollisuudessa (mm. lääke- ja diagnostiik-
kateollisuus), opetus-, markkinointi-, hallinto-, 
patenttialan- ja muissa tehtävissä, kuten sairaa-
lakemisteinä. Ala on hyvin kansainvälinen ja 
tutkimusorientoitunut - hyvin monella ensim-
mäinen työpaikka löytyy tutkimustöistä.

Tiedekuntamme juuret ovat kahtaalla. Linnan-
maan kampuksella sijainnut luonnontieteelli-
sen tiedekunnan Biokemian laitos yhdistettiin 
Kontinkankaalla sijaitsevaan lääketieteellisen 
tiedekunnan Lääketieteellisen biokemian ja 

molekyylibiologian kanssa. Biokemian tutki-
mus sai tällä tavalla resursseja - sekä laitteita 
ja tiloja että myös henkisiä - tehokkaammin 
käyttöön. Tiedekunnan tilat sijaitsevat nyt 
kokonaan Kontinkankaalla, mutta osa ope-
tuksesta on Linnanmaalla (ks. alempana). 
Yhdistymisen ansiosta opetusohjelmaan on 
tulossa kursseja ja aineistoa, jossa biokemiaa 
sovelletaan entistä enemmän molekulaarisen 
lääketieteen näkökulmasta.

Ekaa vuotta värittävät kemian opinnot, jotka 
tietysti ovatkin kovasti biokemian osaamisen 
taustalla, ellei peräti isosti esillä. Myös bio-
kemian pariin toki pääsee jo ekana vuonna 
tuhdilla annoksella perusopintojen kursseja. 
Käytännön syistä - iso määrä sivuaineopinto-
ja - ensimmäisen vuoden sekä toisen vuoden 
syksyn biokemian luennot järjestetään Lin-
nanmaalla. Näin niitä voidaan sijoittaa sa-
moille päiville kemian ja biologian kurssien 
kanssa ilman, että tarvitsee vaihtaa kampusta 
kesken päivän, ja samoin kemistit ja biologit 
pääsevät vastaavasti luennoillemme. Bioke-
mian labrakurssit järjestetään kuitenkin aina 
Kontinkankaalla, koska tiedekunnalla ei ole 
omia opetustiloja Linnanmaalla. Tämä on 
kuitenkin hyvä tilaisuus pitää teidät fuksitkin 
vanhempien opiskelijoiden ja opetushenkilö-
kunnan yhteydessä ja tutustuttaa teidät tiede-
kunnan omiin tiloihin. Opetus Kontinkan-
kaalla toteutetaan myös siten, että samana 
päivänä ei ole opetusta Linnanmaalla.

Ensimmäinen biokemian kurssi on heti 
muutaman viikon opiskelun jälkeen alkava 
Biomolecules for Biochemists (8 op). Kurs-
si opetetaan osin englanniksi, samoin kaik-
ki materiaali on englanninkielistä ja kurssi 
linkittyy pakollisiin kieliopintoihin (English 
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for Biochemists I). Kurssin opetuskielestä on 
vuosittain ollut pientä porinaa, mutta sille 
on hyvät perusteensa ja nekin selviävät sitten 
kurssilla. Kurssin keskeisin sisältö ovat biomo-
lekyylit eli soluista löytyvät aineet, jotka sitten 
ovatkin esillä kaikilla mahdollisilla seuraavilla 
kursseilla ja biokemistin uralla - eroon niistä 
ei enää pääse! Luennot ja neljä 1-päiväistä lab-
ratyötä jakaantuvat neljään osaan: nukleiini-
hapot, proteiinit, hiilihydraatit ja rasva-aineet. 
Näistä kaikista otetaan esille niiden rakentei-
den, esiintymisen ja reaktioiden keskeisiä tie-
toja sekä hankitaan ensikosketus niiden tut-
kimiseen labrassa. Lisäksi kurssilla on muita 
tehtäviä, joilla syvennetään biomolekyylien 
tuntemusta. Kurssi jatkuu joulun yli ja päättyy 
vasta helmi-maaliskuulla. Kurssilla tapaatte 
ison joukon tiedekunnan tutkijoita teitä opet-
tamassa; vastuuopettajana ja luentojen pitäjä-
nä toimii yliopistonlehtori Tuomo Glumoff. 
Luennot ja osa harjoituksista on Linnanmaal-
la, mutta labrakurssi Kontinkankaalla.

Biokemian menetelmät I (8 op) alkaa myös jo 
syksyllä. Tällä kurssilla opitaan ensin teori-
assa, miten moninaiset biokemian näytteen-
valmistus- ja analysointimenetelmät toimivat 
ja mihin ne perustuvat. Luentojen jälkeen on 
3-viikkoinen labrakurssi (vasta kevätlukukau-
della), jossa asioita tehdään käytännössä. Opit 
käyttämään laitteita - niin pieniä kuin isojakin; 
low ja high techiä -, joita tarvitaankin sitten 
jatkossa aina ja joka päivä, kun labrassa jotain 
tehdään. Viimeistään nyt alkaa hahmottua 
kuva siitä, millaisia tietoja ja taitoja biokemisti 
päivittäisessä työssään tarvitsee. Kurssin pää-
opettajana on yliopistonlehtori Jari Heikkinen. 
Myös tällä kurssilla luennot ovat Linnanmaal-
la, mutta labrakurssi Kontinkankaalla.

Talven kuluessa ohjelmaan otetaan kurssi 
Valmiustaitoja biokemisteille (2 op). Kurssin 
tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla on 
perustiedot ja riittävät taidot keskeisten tie-
tokoneohjelmien käytöstä (Word, Excel, Po-
werPoint), esitelmän pitämisestä ja opiskelun 
eettisestä puolesta. Näitä kaikkia tarvitaan 
useimmilla kursseilla mm. työselostusten 
laatimisessa. Kurssia koordinoi yliopiston-
lehtori Jari Heikkinen. 

Suunnilleen huhtikuussa toteutetaan bioke-
mian kurssi Aineenvaihdunta I (6 op), joka 
opetetaan luentojen ja ongelmanratkaisutyö-
pajojen osalta Linnanmaalla, mutta labratöi-
den (4 päivää) osalta Kontinkankaalla. Tällä 
kurssilla aletaan toden teolla paneutumaan 
solussa tapahtuvan kemian reaktioteihin, 
mutta keskitytään vielä lähes täysin energia-
aineenvaihduntaan. Toisin sanoen käydään 
läpi keskeiset hiilihydraattien ja rasvan käyt-
töön ja valmistamiseen liittyvät molekulaari-
set toiminnot, sekä selvitetään molekyyli- ja 
mekanistisella tasolla, miten niistä saatava 

”Tiedekuntamme juuret ovat 
kahtaalla. Linnanmaan kam-
puksella sijainnut luonnon-
tieteellisen tiedekunnan Bio-
kemian laitos yhdistettiin 
Kontinkankaalla sijaitsevaan 
lääketieteellisen tiedekunnan 
Lääketieteellisen biokemian 
ja molekyylibiologian kans-
sa.”
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energia päätyy solun käyttöön. Kurssilla tu-
lee esille paljon molekyylejä ja niistä muo-
dostuvia reaktiosarjoja, mutta keskeinen 
oppimistavoite on ymmärtää, miksi kyseiset 
reaktiot solussa tapahtuvat, miten ne liitty-
vät isompaan kokonaisuuteen ja minkälais-
ta logiikkaa solun koneisto noudattaa, jotta 
edellä mainittu olisi mahdollista. Kurssista 
vastaa yliopistonlehtori Tuomo Glumoff.

Kaikilla biokemian kursseilla saat opettajien 
valmistaman kurssimateriaalin - yleensä tie-
dostoina. Pakollisia ostettavia kurssikirjoja 
ei käytetä, mutta moni hankkii kirjahyllyyn-
sä jonkun hyvän biokemian kirjan oppimi-
sen tueksi, ja niitä on myös pyynnöstämme 
hankittu yliopiston kirjastoon. Opettajilta 
voi reilusti kysellä kursseihin liittyvistä asi-
oista luentojen yhteydessä ja muutenkin. 

Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan omaopet-
taja, jonka tapaat heti opintojen alussa tie-
dekunnan tervetulotapahtumassa 1.9. Oma-
opettaja on sinun ensimmäinen kontaktisi 
uuteen ympäristöösi ja henkilö, jonka kans-
sa voit jutella ja jolta voit kysellä asioita, 
jotka kenties eivät selviä opinto-ohjaajan, 

pienryhmäohjaajan tai muiden opiskeluka-
vereiden avulla. Ole rohkeasti yhteydessä 
omaopettajaasi!

Lopuksi: ekana vuonna on tärkeää itse asi-
an lisäksi oppia ”yliopiston tavoille” eli ottaa 
vastuu omasta päivittäisestä oppimistyöstä, 
selvittää itselleen sopivat opiskelun tavat ja 
tietysti hankkia mukavia opiskelukavereita, 
joiden kanssa - ja avulla - niin edellä maini-
tut kuin vapaa-ajan viettokin sujuvat tulok-
sellisesti ja perinteitä noudattaen! 

Tuomo Glumoff,
biokemian ope
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Uuden opiskeli-
jan ihmetys

Uuteen yliopistoon saapuminen 
on aina jännää. Opintojen alku 
on täynnä erilaisia tapahtumia, 

ja tietotulva on suuri. Uutena opiskelijana 
pitäisi sisäistää opintojen luonne, kurssi-
ilmoittautumiset, asumisasiat, opintotuki-
järjestelmä, ainejärjestön toiminta, uusiin 
ihmisiin tutustuminen ja kaikki muu uu-
den ympäristön ihmeet.

Kaiken tietoähkyn ja ihmetyksen taustalla 
on useimmiten kuitenkin epätietoisuus, ja 
epäily siitä, oliko ala lopulta se, mitä halu-
aa opiskella seuraavat viisi vuotta. Yliopis-
to-opinnot eroavat lukiosta merkittävästi, 
ja kellään lukiosta suoraan yliopistoon 
siirtyvällä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, 
millaista yliopistossa opiskelu on. Opinnot 
eivät ole enää vain sitä, että käy istumassa 
luennolla ja olettaa, että siellä oppii kaiken 
mitä pitikin. Yliopisto-opintoihin kuuluu 
akateeminen vapaus - eli sinun pitää itse 
lukea kurssin asiat ennen ja jälkeen luen-
non, ja luentojen rooli on (pahimmassa 
tapauksessa) vain sitä, että siellä kerro-
taan, mitä teidän tulee osata. Suurimmat 
vaikeudet opintojen etenemisessä liittyvät 
useimmiten tähän, kun tätä lukiosta eroa-
vaa opiskelutapaa on hankala sisäistää ja 
ottaa käytäntöön. 

Toinen aiheeseen liittyvä epätietoisuus on 
se, että vaikka opinnot lähtisivät sujumaan, 
ovatko nämä ne opinnot, jotka haluan 

suorittaa? Mitä teen näillä kursseilla, mi-
hin ne liittyvät, ja saako näillä mielekästä 
työtä? Helpotusta tähän epätietoisuuteen 
saa käymällä yritysvierailuilla, kuuntele-
malla valmistuneiden kertomuksia (myös 
yliopiston ulkopuolisia!), ja osallistumalla 
työelämätapahtumiin kun sellaisia järjes-
tetään. Vaikka työelämä tuntuu kaukaisel-
ta ajatukselta opintojen alussa, muista, että 
rakennat itsellesi työelämäkelpoisuutta 
opintojen ensimmäisestä syksystä lähtien. 
Opintosi ovat se asia, joilla tulet hakemaan 
töitä parin vuoden päästä, ja lievä pereh-
tyminen työllistymiseen vain edesauttaa 
opintojasi ja elämäsi suunnittelua.

Tässä asiassa ammattiliitto on tukenasi. 
Suosittelen aina osallistumaan liiton jär-
jestämiin tapahtumiin ja liittymään jäse-
neksi heti alusta alkaen – kaikki tietoisuus 
työelämästä jo opintojen aikana maksaa 
itsensä takaisin nopeasti. Tuemme opiske-
lijoita aina tarpeen tullen, ja teemme töitä 
sen eteen, että sinulla olisi töitä jatkossa-
kin.

Tervetuloa akateemiseen maailmaan!

Antti Väisänen, 
opiskelija-asiamies

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL 
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Lipasto - pHuksi -sanakirja
- Välttääksesi noloja tilanteita -

Ainejärjestö

Akateeminen vartti

Assari

BMTK (FBMM)

Dekaani

Lehtori

Etkot

Fuksi

HOPS

Ainejärjestöt kokoavat samaa pääainet-
ta opiskelevat yhteen. Biokemistien ai-
nejärjestö on Histoni ja esim. biologien 
Syntaksis. Oulussa ainejärjestö = kilta, 
jossain muualla vain teekkariainejärjes-
tö on kilta.

Ei lukion OPOn viljelemä hauska juttu, 
vaan ihan oikea asia. Luennot alkavat 
aina vartin yli, tentit tasalta. Ole tark-
kana kaikkien alkamisaikojen kanssa, 
sääntöön on poikkeuksia!

Assistentti. Sekä laskuharjoituksissa että 
labraharjoituksissa assarit assaroivat eli 
opettavat ja ohjaavat.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tie-
dekunta (Faculty of Biochemistry and 
Molecular Medicine). Täällä sinä opis-
kelet.

Tiedekunnan johtaja. Meillä Kalervo 
Hiltunen.

Yliopistotason opettaja eli ”ope”.

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

Ensimmäisen vuoden opiskelija. Bioke-
mialla pHuksi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma. 
Tämä kannattaa hoitaa huolella kuntoon 
heti ensimmäisen vuoden alussa.
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Kiltis

Kontu

Mordor

Kyykkä

Laskari

Lipasto

Luento

Lutka

Biokemian opiskelijoiden ikioma kilta-
huone Linnanmaan kampuksella. Ter-
vetuloa nauttimaan halvasta kahvista ja 
hyvästä seurasta!

Kontinkankaalla sijaitseva biokemisti-
en kiltahuone. Lääketieteellisen killan 
”Mordorin” lähellä sijaitseva Histoni 
ry:n toinen päämaja, jossa voit keitellä 
halvat kahvit luentojen välissä.

Lääketieteellisen killan OLK:n kiltahuo-
ne. Täällä vihollisesi juovat kahvia.

Karjalaista alkuperää oleva huikea ur-
heilulaji, jossa kartulla viskotaan kyyk-
kiä. Nykyään muotoutunut joidenkin 
paikkakuntien opiskelijalajiksi.

Laskuharjoitus. Tilaisuus laskea kurs-
sille kuuluvia laskuja ja kysyä assareilta 
neuvoa.

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

Yliopiston ”oppitunti”. Luennoitsija 
opettaa parhaaksi katsomallaan tavalla 
ja kuuntelijat opiskelevat parhaakseen 
katsomallaan tavalla. Yleensä ei läsnä-
olopakkoa.

Sana juontaa juurensa LuTK-lyhennyk-
sestä (Luonnontieteellinen tiedekunta) 
ja sitä käytetään yleisnimityksenä kai-
kista luonnontieteiden opiskelijoista.. 
Vaikkeivät biokemistit enää olekaan osa 



36

Lähmyläjä

Metkut

N:nnen vuoden opis-
kelija

Professori

Pruju

Seminaari

Sitsit

Suppi

luonnontieteellistä, nimitys jäänee jos-
sakin määrin elämään.

On täysin eri asia kuin kasa. Lähmylä-
jässä ollaan läjässä, jota laajennetaan ho-
risontaalisesti niin että kaikilla on hyvä. 
Histonien perinne vuodelta X.

Biokemian menetelmät -kurssi, ykönen 
tai kakonen.

Nimitystä on muinoin käytetty mais-
terivaiheen opiskelijoista, mutta tällä 
hetkellä jos opintovuosia on >5, olet 
opiskellut niin kauan, ettei vuosia enää 
lasketa.

Yliopiston korkein arvonimi. Professo-
reilla on sekä tutkimuksellinen että ope-
tuksellinen vastuu.

Yleensä kurssin materiaalina on monis-
tenivaska, jota kutsutaan prujuksi.

Eli tieteellinen esitelmä. Maisteriopiske-
lijoiden ja tutkijoiden juttuja

Akateeminen pöytäjuhla, johon sisältyy 
vanhat juoma- ja lauluperinteet. Jos
mielit sitseille, yleensä pitää ilmoittau-
tua heti ilmoittautumisen auettua.

Supernatantti. Joko sentrifugoimalla ai-
kaansaatu pelletin päälle jäävä liuos tai 
rakkaan ainejärjestömme rakas lehti, 
jota juuri luet.
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Teekkari

Talo

Tentti

OPM

OPM x2

Irkki

Teknillisen tiedekunnan opiskelija.

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

Aivan sama asia kuin koe.

Maileissa usein esiintyvä termi, ”Oma 
pullo mukaan”, eli varaa omat virvoik-
keet.

Variaatio edellisestä, ”Omat pullot ja 
pyyhe mukaan”, yleensä tarkoittaa, että 
juhlissa on saunomismahdollisuus.

Internet relay chat eli IRC, Oulun yli-
opistossa kehitetty keskusteluohjelma 
(ei siis IRC-Galleria). Täällä voit imey-
tyä Histonin peimmäiseen olemukseen. 
Erityisesti voit tutusua vanhempiin opis-
kelijoihin sekä kurssitovereihisi #histo-
ni-kanavalla IRCnetissä.

M.K. & J.P.
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Haastattelussa 
Outi Tolonen

Biokemisti työelämässä:

Mitä toimeenkuvaasi kuuluu?
Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan työ ja 
elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) yri-
tystenosaamispalvelujen asiantuntijana. 
Tehtäviini kuuluu mm. kartoittaa alueen pk-
yritysten työvoima- ja osaamistarpeita, mark-
kinoida TE-toimiston palveluja työnantajille, 
välittää yrityksiin osaavaa työvoimaa sekä 
osallistua työvoimakoulutusten suunnitte-
luun.

Miten päädyit opiskelemaan biokemiaa 
Oulun yliopistoon?
Enemmän tai vähemmän sattumalta. Kävin 
abipäivillä kiertelemässä eri laitoksia luon-
nontieteellisessä tiedekunnassa ja havaitsin, 
että kiinnostukseni kemiaan ja biologiaan 
voisi yhdistää biokemian opinnoissa.

Mitä muistat ensimmäisen vuoden bioke-
mian opiskeluista?

Olin ensimmäisen vuoden aika huono opiskeli-
ja. Kävin aika paljon töissä iltaisin ja viikonlop-
puisin, ja opiskelut jäivät varsinkin ensimmäisen 
lukuvuoden lopulla aika vähiin. Toisen syksyn 
alussa älysin jo varata enemmän aikaa myös 
opiskeluille ja suorittelin kursseja sekä oman 
´92-vuosikurssini, että myöhemmän ´93-vuosi-
kurssin mukana.

Millaisista yliopistossa opituista taidoista on 
ollut eniten hyötyä sinulle? Mitä muita taito-
ja sinulta on edellytetty tai vaadittu?
Olen hakenut ja myös tehnyt paljon erityyppi-
siä töitä, joihin useimpiin edellytyksenä on ollut 
korkeakoulututkinto, ei tosin välttämättä juuri 
biokemiasta tai edes luonnontieteistä. Oulun yli-
opistolla olen työskennellyt kahdella eri laitok-
sella: Mikrobiologian laitokselle tein gradun ja 
jatkoin myös vähän aikaa tutkijana influenssavi-
rusten parissa. Väitöskirjatyöni tein Lääketieteel-
lisen biokemian laitoksella kollageenitutkimus-

Outi Tolonen on Oulun ylio-
pistosta vuonna 2006 valm-
istunut tohtori, joka on 
toiminut muun muassa tut-
kijana, projektipäällikkönä, 
erikoistutkijana ja asian-
tuntijana. Supernatantti 
haastatteli häntä urastaan 
ja kyseli vinkkejä.
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yksikössä. Väitöskirjatyöstä jääneellä vapaa-ajalla 
tein freelancerina patenttikäännöksiä patenttitoi-
misto Kolster Oy:lle. 
 Kaikki yliopistotöissä keräämäni osaa-
minen ja kokemus oli hyödyksi, kun hain väi-
töksen jälkeen töitä pienestä bioalan start-up 
yrityksestä. Yritykseen haettiin henkilöä, joka 
hallitsi molekyylibiologian, soluviljelyn sekä 
työskentelyn virusten kanssa. Etua työnhaussa oli 
myös mm. patenttitekstien ymmärtämisestä sekä 
kokemuksestani esimiestyöstä, jota olin saanut 
työskennellessäni laboratorioanalyytikoiden ja 
laboranttien lähiesimiehenä yliopistolla. Myös 
englannin kielitaidosta oli hyötyä; osa työhaas-
tattelusta tehtiin englanniksi. Edellä mainittujen 
taitojen lisäksi olen töissäni tarvinnut myös esim. 
projektihallinnan taitoja, joita sain väitösprojek-
tin saattamisessa kunnialla kasaan. Tietynlainen 
esiintymis- tai markkinointitaito on ollut hyö-
dyksi, kun on pitänyt vaikkapa esitellä omaa pro-
jektia yhteistyökumppaneille. Myös oman tieteen 
popularisointi ja esittäminen yleistajuisesti liittyy 
tähän. Lisäksi erilaisten verkostojen luominen ja 
ylläpitäminen on varsin hyvä taito, ja ainakin itse 
joudun sitä harjoittelemaan jatkuvasti, sillä en ole 
luontaisesti mikään yltiösosiaalinen tyyppi.

Pärjääkö nykyisillä työmarkkinoilla maiste-
rin tutkinnolla?
Pelkällä tutkinnolla ei työmarkkinoilla tee mitään 
:). Sen sijaan maisterikoulutuksesta saatavalla 
osaamisella tekee paljonkin. Työpaikkailmoituk-
sissa ei juurikaan näe haettavan biokemistiä vaan 
haetaan esim. asiantuntijaa, projektipäällikköä 
tai koordinaattoria, jolla on tietyt taidot ja 

”Työpaikkailmoituksissa ei juu-
rikaan näe haettavan biokemis-
tiä vaan haetaan esim. asian-
tuntijaa, projektipäällikköä tai 
koordinaattoria, jolla on tietyt 
taidot ja osaaminen haettavaan 
tehtävään.”

osaaminen haettavaan tehtävään. CV:tä kir-
joittaessa kannattaa miettiä, että mitä kaikkea 
osaamista on omaan työkalupakkiin kerty-
nyt, ei pelkästään maisteriopinnoista vaan 
myös muista työpaikoista, harrastuksista ym.

Mitä tohtorikoulutettavalta vaaditaan?
Tohtorikoulutettavaksi pyrkivän kannattaa 
ihan ensiksi miettiä, mitä haluaa tohtoriksi 
valmistumisensa jälkeen tehdä: haluaako jat-
kaa uraa yliopistossa vai onko toiveissa työ-
paikka esim. yritysmaailmassa. Sen mukaan 
kannattaa myös miettiä, että mitä opintoja 
haluaa sisällyttää tohtorikoulutukseensa tie-
deosaamisen lisäksi.

Terveisesi Oulun yliopistossa biokemiaa 
opiskeleville?
Yksi kätevä konsti verkostoitua (ja harjoitel-
la verkostoitumisen jaloa taitoa) on osallis-
tua kaikkeen hauskaan opiskelijatekemiseen! 
Menkää mukaan esim. Histonin toimintaan, 
bileisiin ja tapahtumiin ja tutustukaa myös 
muiden kaupunkien ja tieteenalojen opiske-
lijoihin!

L.R.
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”
...sillä on tutkimuk-
sissa havaittu olevan 
mahdollisia lääkin-
nällisiä ominaisuuk-
sia.

”

Piperiini
Pippurinen molekyyli

Piperiini on kasviperäinen alkaloidi. 
Sitä esiintyy luonnostaan joissain 
pippurikasveossa (Piper), joissa se 

tuottaa yhdessä isomeerinsä chavisiinin 
kanssa esimerkiksi mustapippurin (Piper 
Nigrum) marjoissa niille ominaisen pistä-
vän maun.1 Se muistuttaa ra-
kenteeltaan chilipippureista 
löytyvää kapsaisiinia, ja kap-
saisiinin tavoin sen polttava 
maku perustuu sen kykyyn 
sitoutua kipuhermosolujen re-
septoreihin2. Pippurin marjo-
jen osana piperiiniä käytetään 
mausteena ympäri maailman, 
mutta ruoanlaiton lisäksi li-
säksi sitä on hyödynnetty mm. 
hyönteismyrkkynä ja luontaislääkkeenä.
 Piperiinin löysi ensimmäisenä tans-
kalainen kemisti Hans Christian Ørsted 
vuonna 1819. Hän eristi piperiiniä mus-
tapippurista liottamalla pippurin marjoja 
dikloorimetaanissa. Myöhemmin piperii-
niä on löydetty myös muutamista muista 
maustepippureista, esimerkiksi pitkäpippu-
rista (Piper longum).3

 Nykyään piperiiniä ei sellaisenaan 
käytetä lääkkeenä, mutta sillä on tutki-
muksissa havaittu olevan mahdollisia lää-
kinnällisiä ominaisuuksia. Piperiinin on 
esimerkiksi havaittu tehostavan muiden 
lääkeaineiden biosaatavuutta eli imeyty-

mistä elimistöön, mutta sen 
toimintamekanismia ei vielä 
tunneta kovin tarkkaan. Sen on 
kuitenkin havaittu inhiboivan 
entsyymejä, jotka osallistuvat 
elimistölle vieraiden aineiden 
hajottamiseen ja kuljetukseen.4 
Piperiinin kykyä lisätä biosaa-
tavuutta on tutkittu erityisesti 
kurkumiinin kanssa. Kurku-
miini on maustekurkumasta 

saatava aine, jota on tutkittu mahdollisena 
lääkkeenä useisiin erilaisiin tauteihin, mm. 
diabetekseen ja verisuonitauteihin. Yksi 
kurkumiinin heikoista puolista on, että se 
imeytyy elimistöön huonosti, mutta sa-
maan aikaan annetun piperiiniannoksen 
kanssa sen biosaatavuus kasvaa moninker-
taiseksi.5 

Molecule of the Month
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Kuva 1. Piperiinin rakennekaava P.I.
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Hommaa Oulun hienoimmat 
haalarimerkit heti syksyllä!
Histonin haalarimerkit 2.5eur/kpl.
Merkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta Linnanmaan kampukselta. 
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