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Pääkirjoitus

Uuden vuoden myötä rakas kilta-
lehtemme Supernatantti on ko-
kenut suuria mullistuksia. Toi-
mituksen kokoonpano muuttui, 

kun vanhat konkarit eläköityivät ja pari 
fuksia uskalsi liittyä mukaan. Tässä on nyt 
uudella päätoimittajalla suuret saappaat 
täytettävänä. 
 Olette ehkä huomanneet sellaisen 
linjan aiemmissa Supeissa: kaikki uudet 
päätoimittajat ovat jollain tavalla kehittä-
neet ja uudistaneet kiltamme armasta ääni-
torvea edellisen pohjalta. Niinpä minäkin 
siis aloitin työni miettimällä fontteja, selai-
lemalla aikakauslehtiä ja katselemalla leh-
dentaittotutoriaaleja, tarkoituksenani päät-
tää, mitä haluaisin tuoda niistä Suppiin. En 
tokikaan olettanut, että onnistuisin teke-
mään mitään ammattimaista jälkeä, mutta 
ajattelin saavani aikaan kohtuullisen kivan, 
omannäköisen amatöörilehden. Ihanaa! 
Pitkästä aikaa luovaa työtä. Kuinka vaikeaa 
se nyt oikeasti voisi olla? Opinhan minä oh-
jelmoimaankin kohtuullisesti ihan nollasta, 
eikä sekään niin mahdotonta ollut. Netistä 
löytyy kyllä ohjeet kaikkeen.
 No, joskus sitä joutuu sitten totea-
maan, että ei… Kun olet käyttänyt n. 4 tun-
tia siihen, että yrität siirtää kuvaa sivulta 
toiselle ja se vain katoaa johonkin, alkaakin 
aueta, että taittamisen suurin haaste ei ole 
sittenkään yhteensopivien fonttien löytä-
minen ja aikaavievin osuus ei yllättäen ole 
se juttujen asettelu. Ainakin tässä vaihees-
sa toivon niin. Ihan perusjuttujen opettelu 
onkin aivan suunnattoman tuskasta, vaikka 
minulla on edellisen päätoimittajan pohjat 

käytössä. ”Kyllä Supin saa taitettua viikon-
lopussa, jos ei vaan tee mitään muuta.”
 Niin, että Suppi ei nyt sitten tule 
uudistumaan ulkonäöllisesti ainakaan vä-
hään aikaan yhtään. Sori, ei pysty. Onneksi 
Johanna on tehnyt niin hyvää työtä Super-
natantin ulkoasun kanssa, että se näyttää 
kuitenkin hienolta. Ensimmäisten kokoon-
tumisten perusteella tuntuu, että toimitus 
toimii hyvin yhteen ja on ilo olla päätoimit-
taja tälle porukalle. Toivottavasti se näkyy 
histoneille myös lehden sisällössä.

Nauttikaa!

Henna Salo,
Mediavastaava, päätoimittaja
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PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta

Hei, olen Lauri ja olen hallitusak-
tiivi. Hallitusaktiivilla tarkoitan 
henkilöä, joka osallistuu aktiivi-
sesti kiltansa hallitustoimintaan. 

Toimin viime vuonna varapuheenjohtajana ja 
sitä aikaisemmin ns. toimettomana jäsenenä 
hallituksessa. Lähdin suoraan sanottuna vahin-
gossa mukaan hallitushommiin, en ollut miten-
kään suunnitellut osallistuvani niihin. Kävin 
vain muutamassa kokouksessa ja sitten olinkin 
jo toimettomana jäsenenä, hupsista keikkaa. En 
kadu päätöstäni vaikka välillä tekemistä riittää 
sekä hallitushommissa, opiskeluissa ja sosiaali-
sessa elämässä (mikä se sellainen on?).
 Huolestuin, kun tarkastelin hallituksen 
uutta kokoonpanoa. Samoja vanhoja kasvoja 
oli erittäin paljon, mutta vain eri hommissa. En 
huolestunut siitä, miten he tulisivat hoitamaan 
hommansa vaan siitä, että uusia kasvoja ei ollut  
paljoa. Olen sitä kiitollisempi niille killan jäse-
nille, jotka pyrkivät ensimmäistä kertaa halli-
tustoimintaan. Hallitustoiminnan jatkuvuuden 
kannalta se olisi tärkeätä, että uusia opiskelijoi-
ta tutustuisi niihin hommiin mahdollisimman 
varhain. Samat vanhat opiskelijat eivät enää 
yksinkertaisesti ehdi osallistumaan hallitustoi-
mintaan vaikka haluaisivat.
 Nykyisin vaikuttaa siltä, että tiukentu-
nut opiskelutahti ja yleinen kiire on vähentänyt 
opiskelijoiden halukkuutta osallistua hallitus-
toimintaan. Pitäähän sitä joskus valmistuakin, 
tai hankkia tarpeeksi opintopisteitä. Muuten 
Kela on heti muistuttamassa opintojen edisty-
misestä. Miksi siis kannattaisi pyrkiä killan hal-
litustoimintaan? Hallitustoiminnan avulla voit 
vaikuttaa sekä omaan että muiden opiskeluihin, 
saat arvokasta kokemusta ja verkostoidut pa-
kostakin. Olen saanut kokemusta muun muassa 
esimiestöistä hallitushommissa jo opiskeluaika-
na ja tunnen paljon erilaisia ihmisiä. En olisi 

saanut kokea näitä asioita, jos en olisi lähtenyt 
näihin hommiin.
Joillekuille hallitustoiminta saattaa johtaa pi-
tempiaikaiseen riippuvuuteen. Kertakokeilu ei 
välttämättä riitä ja sitä alkaa haluta lisää. Jot-
kut jäävät koukkuun ja toiset pääsevät kuiville. 
Kuiville päässeetkin saattavat retkahtaa vielä 
uudelleen.
 Pitkäaikainen hallitusaktiivina ole-
minen voi aiheuttaa riippuvuutta ja sen puute 
vakavia vieroitusoireita. Tämä näkyy osallistu-
misena killan hallituksen toimintaan vaikka ei 
enää kuuluisikaan toimikauden hallitukseen. 
Tunnen useita tapauksia. Harvoin riippuvuus 
on hieno asia, mutta tässä tapauksessa se on. 
Omassa tapauksessa siirryin kevyistä raskaam-
paan aineeseen, puheenjohtajuuteen. Saa nähdä 
kuinka kauan oma trippi kestää.

Lauri  Rannaste
Histoni ry:n puheenjohtaja
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Haastattelussa 
Liisa Peri

Biokemisti työelämässä:

Mitä toimeenkuvaasi kuuluu?

Olen molekyylibiologian tuotepäällikkö 
ja toimenkuvaani kuuluu myynti ja mark-
kinointi pääosin Suomessa, mutta myös 
muissa pohjoismaissa. Työnkuvaani kuu-
luu mm. asiakastapaamiset, näyttelyiden 
järjestämiset, Immuno Diagnostic Oy:n 
verkkosivujen sisällön tuottaminen ja yllä-
pito, sähköiset uutiskirjeet, uusien tuottei-
den kampanjat, toimittajiemme järjestämät 
koulutukset sekä kansainvälisiin kongres-
seihin (AACR, ASCB, Analytica, jne.) osal-
listuminen. Olen ollut Immuno Diagnostic 
Oy:ssä vähän vajaa 9 vuotta ja edelleen viih-
dyn oikein hyvin työssäni sen monipuoli-
suuden vuoksi.

Minkälainen on normaali työpäiväsi?

Päivästä riippuen työpäiväni koostuu aiem-

min mainituista työtehtävistä. Tällä viikolla 
keskityn markkinointiin, sähköisiin uutis-
kirjeisiin sekä mainosmateriaalin/esittei-
den tuottamiseen.

Millaisista yliopistossa opituista tai-
doista on ollut eniten hyötyä sinulle? 
Mitä muita taitoja sinulta on edellytetty 
tai vaadittu?

Opiskeluistani on jo niin kauan (valmistuin 
2002), että en osaa sanoa mistä olisi ollut 
eniten hyötyä. Tämän alan myyntityössä 
on hyvä olla biokemian tai vastaavan alan 
koulutus, jotta ymmärtää asiakkaita eli tut-
kijoita paremmin. Kaupallisen alan koulu-
tusta ei niinkään vaadita. Itse luin huvikseni 
työn ohessa tradenomiksi HAMK:ssa (val-
mistuin 2013), lähinnä kehittääkseni itseäni 
lisää. 

Liisa Peri on Oulun yliopistosta 
vuonna 2002 valmistunut mais-
teri, joka on monien vaiheiden 
kautta päätynyt molekyylibiologi-
an tuotepäälliköksi Immuno Di-
agnostic Oy:hyn, joka maahantuo 
ja markkinoi diagnostiikan sekä 
tutkimuksen reagensseja ja lait-
teita. Supernatantti haastat-
teli häntä työurastaan ja kyseli 
mahdollisia vinkkejä biokemi-
an opiskelijoille.
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Mitä sivuaineita suosittelisit biokemistiksi kouluttautuvalle?

Itse ajattelin opiskeluaikoinani, että nyt kun kerran ollaan yliopistossa, kannattaa 
hyödyntää Oulun yliopiston tarjontaa ja siksi luin kemian ja eläintieteen lisäksi lää-
ketieteellisessä tiedekunnassa farmakologiaa ja toksikologiaa sekä tuotantotalouden 
puolella taloustiedettä ja markkinointia. Kannattaa avoimin mielin tutustua eri sivuai-
neisiin, sieltä voi löytyä itselleen sopivin vaihtoehto.

Terveisesi Oulun yliopiston biokemisteille?

Mukavaa ja vauhdikasta kevätlukukautta ja tsemppiä opiskeluihin!

L.R.

Quotes
“When I catch great tits around Linnanmaa campus, I need permission from ELY-keskus”
 -luennoitsija Eläinten käyttö tutkimuksessa -kurssilta

“Danny ei oo Kirka!”
 -Kirka hallituksen vaihtajaisissa

“Vain nisäkkäillä tumasolu on munaton.”
 -Eläinfysiologian luennoitsija sekoilee sanoissa

“Onko tää se X-kromosomi?”
 -Oona NMR-workshop harjoituksissa
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Biokemisti keittiössä 
– keinotekoinen kaviaari

Perinteisesti Kaspianmeren tai Volgan 
sammen mustajyväistä mätiä kutsu-
taan kaviaariksi. Kaviaari on yksi ar-

vostetuimpia ja kalleimpia kulinaarisia herk-
kuja mitä maan päältä löytyy. Juuri hintansa 
takia kaviaari on harvojen herkkua ja siksi 
moni opiskelija ei ole päässyt kokeilemaan 
sitä. Onneksi on olemassa halpa vaihtoehto, 
nimittäin keinotekoinen kaviaari. 

Keinotekoinen kaviaari on valmistettu ni-
mensä mukaisesti eli keinotekoisesti.  Kei-
notekoista kaviaaria voidaan tehdä algi-
naatiksi kutsutun hyytelöintiaineen avulla. 
Tämä ruskolevästä eristetty anioninen po-
lysakkaridi mahdollistaa erilaisten nestei-
den hyytelöimisen kalsiumionien (Ca2+) 
ollessa läsnä. Tällöin tapahtuu saostumisre-
aktio, jossa muodostuu kirkas ja kiinteä kal-
vo nesteen ympärille. Syntynyt hyytelöpallo 
on syömäkelpoinen.

Tekokaviaarin valmistaminen on halpaa ja 
pikkuisella harjoittelulla helppoa. Keinote-
koinen kaviaari avaa myös lukuisia erilaisia 
makuvaihtoehtoja, esimerkiksi BBQ-kas-
tikkeesta voit tehdä kaviaaria tarjoiltavak-
si pihvin kanssa tai Coca-Cola –kaviaaria 
rommin ja jäiden kanssa. Vaihtoehtoja on 
lukuisia ja mielikuvitus on rajana. Toki 
kannattaa huomioida se, että hyytelön 
muodostuminen on vaikeaa happamissa 
liuoksissa (pH 2,8-10, esim. sitruuna- ja 
marjamehuissa) tai suurissa suola- ja alko-
holipitoisuuksissa (alginaatti sietää noin 50 
% alkoholia). Lämpötila ei vaikuta alginaat-
tihyytelön muodostumiseen, koska se sulaa 

noin 130 asteessa eli se mahdollistaa kuu-
mien hyytelöiden valmistamisen.

Keinotekoista kaviaaria tehdään tällä kertaa 
hedelmämehusta. Tarvitset seuraavia ainek-
sia:
- 2 dl hedelmämehua
- 1 lääkeruisku
- 2,5 tl alginaattia (sinivalkoiset   
 Melatin-hyytelöintiainepussit   
 sisältävät natriumalginaattia, algi 
 naattia saa tilattua myös netti  
 kaupoista)
- 2 kpl Mega-Calcium –poretablettia  
 (1 g kalsiumia per tabletti)
- Korkea lasikulho
- 4 dl vettä
- Siivilä
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Lisää 2,5 tl alginaattia 2 dl:aan mehua ja sekoita 
esim. sauvasekoittimella. Vältä ilman sekoitta-
mista joukkoon. Anna seoksen tasaantua noin 
15 minuuttia huoneenlämmössä. Sopiva liuos 
on hidasliikkeistä, mutta ei vielä siirappimaista.

Laita 4 dl vettä korkeaan lasiin ja lisää 2 kpl 
Mega-Calcium –poretablettia (2,0 g Ca2+ / 4 dl 
vettä). Anna poretabletin poreilla loppuun asti 
ja sekoita nestettä esimerkiksi haarukalla, jotta 
ainakin osa kuplista poistuisi.
Tämän jälkeen täytä lääkeruisku alginaatti-
mehuseoksella ja ala pipetoimaan nesteseosta 
kalsiumkylpyyn. Paina lääkeruiskun mäntää 
mahdollisimman tasaisesti ja hellästi, jotta ka-
viaarista tulisi tasalaatuista. Kaviaaripisarat 
kannattaa pipetoida mahdollisimman lähellä 
kalsiumkylpyä, koska liian kaukaa pipetoituina 
niistä tulee lättäniä. 

Kaviaaripisarat kalsiumkylvyssä.

Kylvetä kaviaaria noin 2-5 minuuttia kalsium-
kylvyssä välillä astiaa sekoitellen (mitä pitem-
pään kylvetät kaviaaria, sitä pidemmälle hyyte-
löitymisreaktio etenee). Tämän jälkeen siivilöi 
muodostunut kaviaari talteen ja huuhtele kyl-
mällä vedellä kalsiumsuolan karvas maku pois. 
Tarjoile heti, koska keinotekoinen kaviaari ei 
säily kovin pitkiä aikoja.

L.R.

Lopputuote näyttää tältä. 
Hyvää ruokahalua!
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Varapuheenjohtaja, tiedottaja
Kiril Kotikangas

Hei! Olen Kiril Kotikangas, 24-vuotias, toista 
kertaa ensimmäisen vuoden biokemian opiske-
lija. Aloitin biokemian 2010, mutta kävin välis-
sä reissun ammattikorkean puolella. Huomasin 
alun perin olleeni biokemiassa oikeassa paikas-
sa, joten palasin takaisin.
Tämän vuoden toimin Histoni ry:n hallitukses-
sa varapuheenjohtajana ja tiedottajana, käytän-
nössä siis tuuraan puheenjohtajaamme jos hän 
estyy, sekä tiedotan Histonin jäseniä tapahtu-
mista ja muusta mahdollisesti kiinnostavista 
asioista. Hallitukseen pyrin järjestökärpäsen 
puraistua amk:n puolella ja Histoni tuntui luon-
nolliselta jatkumolta. Vapaa-aikanani en tällä 
hetkellä erikoisemmin harrasta mitään sillä 
työt ja opiskelu vievät jo ihan tarpeeksi aikaa ja 
rentoutuakin pitäisi. Histonivuodeltani odotan 
eniten uusia ihmisiä ja kokemuksia.

Puheenjohtaja
Lauri Rannaste

Morso! Olen Histonin uusi puheenjohtaja ja 
tehtäviini kuuluu kiltamme toiminnan johtami-
nen ja edustaminen. Aloitin opintoni vuoden 
2013 syyskuussa eli olen toisen vuoden opiske-
lija. Olen aiemmin toiminut varapuheenjohta-
jana ja niin sanotusti toimettomana jäsenenä eli 
kokemusta hallitushommista löytyy jo jonkin 
verran. Lähdin puheenjohtajaksi puheenjoh-
tajan paikalle, koska se vaikutti kiinnostavalta 
hommalta ja halusin olla aktiivisesti kiltamme 
toiminnassa mukana. Työtä se tulee teettä-
mään, mutta kyllä sitä tämmöisen killan eteen 
jaksaa tehdä. Vaikka olenkin ehtinyt opiskele-
maan biokemiaa Oulussa kohta kaksi vuotta, 
niin aika paljon hauskoja muistoja ja kavereita 
on kertynyt sinä aikana. Toivottavasti Histoni 
pystyy tänäkin vuonna järjestämään jäsenilleen 
mielenkiintoisia tapahtumia. Ja toivottavasti 
sinä, Histonin jäsen, tulet olemaan aktiivisesti 
mukana meidän tapahtumissa.

Hallitus esittäytyy
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Sihteeri
Tiina Strand

Hei! Olen kiltamme uusi sihteeri. Toimin aiem-
min kaksi vuotta OLuTin hallituksessa ja viime 
vuoden jälkipuoliskon Histonin toimettomana 
jäsenenä. Tänä vuonna ajattelinkin tappaa itseni 
työllä ja lähdin sekä Syntaksiksen että Histonin 
hallitukseen. Olen kuitenkin huomannut aine-
järjestöhommien sopivan minulle ja molemmat 
pestit kiinnostivat kovasti, joten mikä ettei. Sih-
teerin homma kiinnosti, sillä siinä pääsee ki-
vasti vaikuttamaan takapiruna koko hallituksen 
toimintaan. Sihteerin hommanahan on tehdä 
pöytäkirjat, pitää yllä jäsenluetteloa ja tehdä 
asialistat yhdessä puheenjohtajan kanssa. Lisäk-
si sihteerin on hyvä toimia puheenjohtajan apu-
na, sillä sihteerin vastuualue on pienempi ja ko-
kouksessa kaiken ylös kirjoitettuaan asiat ovat 
yleensä hyvin muistissa. Sihteerin toimen ohella 
järjestin myös tämän vuoden mökkiexcursion. 

Rahastonhoitaja
Johanna Puutio

Moro. Olen Johanna, irkissä Jiipa, sekä lvl 80 
neljännen vuoden bio_kemisti. Aloitin tam-
mikuussa myös neljännen hallituskauteni, ja 
tällä kertaa minulle napsahti rahastonhoitajan 
nakki. ”Rahiksena” tehtäviini kuuluu sellaisia 
mittaamattoman hauskoja asioita, kuten His-
toni ry:n talouden suunnittelu sekä valvonta, 
kirjanpidon tekeminen, talousarvion ja tilin-
päätöksen laatiminen sekä rahavarojen hallin-
nointi. Makselen siis lähinnä niitä laskuja mitä 
kiikutatte rahastonhoitajan laatikkoon kilta-
huoneella, sekä metsästän soihduin ja talikoin 
niitä sieluparkoja, jotka ovat unohtaneet mak-
saa haalarimaksunsa. Muun ohessa viihdytän 
itseäni lähinnä syömällä ja nukkumalla, mutta 
harrastan myös potkunyrkkeilyä, piirtämistä ja 
lukemista. Laatikaa laskunne ohjeiden mukaan 
ja maksakaa kahvinne! 



14

Tapahtumavastaava
Eevasisko Mehtätalo

Hei, olen Eevasisko, mutta mua ruukataansan-
ua myös Epuksi. Aloitin biokemian opinnot 
viime syksynä ja hoidan Histonin hallituksessa 
tapahtumavastaavan pestiä. Hommiini kuuluu 
mm. ideoida ja järjestää tapahtumia esim. bilei-
tä, sitsejä sekä peli-iltoja kiltalaisille muun hal-
lituksen avustuksella. Otan mielelläni vastaan 
tapahtumatoiveita sähköpostin, facebookin, 
twitterin tai vaikka instagramin kautta!
Ennen Ouluun muuttamista ja korkeakou-
luopintojen aloittamista olin kotikunnassani 
mukana mm. 4H-yhdistyksen, seurakunnan, 
nuorisovaltuuston ja yläkoulun oppilaskunnan 
hallituksen toiminnassa mukana eli minulla on 
jonkin verran kokemusta erilaisten tapahtumi-
en järjestämisestä. Toivon näkeväni kaikki kil-
talaiset ja Supin lukijat tulevissa tapahtumissa :)

Suhdevastaava
Mikko Hynönen

Hellou. Olen Mikko Hynönen, paremmin tun-
nettu nimellä Hynis. Olen neljännen vuoden 
opiskelija, suoritan tällä hetkellä siis maisteri-
opintoja. Kandi ei ole tosin vielä ulkona kiitos 
kemian ja tilastotieteen. Olen suhdevastaava ja 
toimin hommassa nyt toista vuotta peräkkäin. 
Suhdevastaava ei niinkään ylläpidä suhteita 
muihin kiltoihin, vaan Histonin sponsoreihin. 
Suurin tehtäväni on hoitaa vuotuinen haalariti-
laus ja hankkia haalarisponsorit. Tänä vuonna 
olemme pienessä ryhmässä alkaneet uudista-
maan Histonin sponsoripaketteja ja laajenta-
maan sponsorihakuamme. Olemme jo saaneet 
yhden uuden sponsorin. Toimeeni kuuluu 
myös hommata sponsoreita pienimpiin tapah-
tumiin, kuten pikkujouluihin ja laneihin (lanit 
on oikeesti hauskoja tulkaa ihmiset niihi plz). 
This has been ya boy hyniz, gg no re.
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Tilavastaava
Kalle Niemi

Tervehdys kaikki. Olen rakkaan kiltamme ti-
lavastaava, sekä Linnanmaalla että Kontinkan-
kaalla, tai “Linnassa” ja “Konnussa”.  Muilla 
killoilla on emäntiä ja isäntiä, mutta meillä on 
ei-ketään syrjivä titteli. Tehtäviini kuuluu ylei-
sesti kiltahuoneet ja niiden ylläpito. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että olen vastuussa kiltisten 
siivoamisesta, kahvin  ja maidon hommaami-
sesta ja muusta kiltahuonehärpäkkeestä. Jos tu-
lee asiaa kiltahuoneista suunnatkaa ne minulle, 
mieluiten joko kasvotusten tai sähköpostilla, 
niin saan hoidettua ne kuntoon. Yhteystietoni 
löytyvät molemmista kiltahuoneista:  Konnus-
sa kahvinkeittimen vieressä ja Linnassa poli-
tiikkakaapin ovessa. Eli jos kaffe yms. loppuu 
niin ilmoita ja korjaan asian mahdollisimman 
nopeasti. Otan mielelläni parannusehdotuksia 
vastaan.

Mediavastaava
Henna Salo

Olen tämän vuoden mediavastaava Henna Salo 
ja tehtävänäni on saada Supernatantti julkais-
tua. Päätoimittajana kaitsen toimitusta ja pidän 
huolta siitä, että lehti säilyy timanttisen tasoise-
na. Lisäksi osallistun hallituksen kokouksiin ja 
toimintaan kuten muutkin hallituslaiset. Har-
joittelen parhaillaan lehden taittamista, joten 
saa nähdä kuinka loisteliaasti onnistun tuhoa-
maan lehden hienon ulkoasun. Kiltalehtemme 
juttuideat syntyvät suurimmaksi osaksi toimi-
tuksen kokouksissa, jossa jaetaan toimittajille 
tehtävät. Supernatanttiin voi kirjoittaa, vaikkei 
olisikaan toimituksessa. Jos sinulla on juttuidea 
tai valmis juttu, lähetä se mailiin (mediavas-
taava@histoni.fi). Päätän sitten painetaanko se 
lehteen. Annoin muille haltsulaisille ohjeeksi 
kertoa jotain itsestään, mutta edellisten Suppien 
sivuilla olen jo paljastanut lähes kaiken.
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Hallituksen jäsen
Annastiina Rytkönen

Heippahei!
Mie olen Annastiina, viime syksynä Ouhlun 
muuttanu ja biokemiala alottanu ex-tervolalai-
nen. Hallitukshen mie pääyin oiskiasthan vä-
hän vahingosa, ko Eppu määrätietosesti pyysi, 
enkä mie sitten keksiny mithän hyvvää syytä 
olla lähtemättäkhän. Molen siis toimeton jäsen, 
eli tehen mitä käskethän.
Mie olen aina tykänny kaikista tyhyjänpäiväsis-
tä vappaaehtoshommista, niinko vaikka parti-
osta. Mishän oppilaskunnisa mie en ole kuiten-
khan koskhan ollu. Vähän uuenlaista hommaa 
siis mullekki, mahtava päästä ideoimaan ja jä-
riestämmään histoneile kaikkia hauskaa!
Tämän hallituspestin lisäksi molen tämän Su-
pin toimituksesa, kiittäkkää vain onnianna ett-
emmie ylhensä jaksa näin ärsyttävälä murthela 
kiriottaa.

Hallituksen jäsen 
Joonas Mustajärvi

Hei! Olen Joonas Mustajärvi, 2. vuoden bioke-
mian opiskelija. Kotoisin olen alunperin Evi-
järveltä, Etelä-Pohjanmaalta, mutta nykyään 
asustelen Oulussa (yllätys yllätys) yliopiston 
kupeessa. Histonin hallituksessa toimin tänä 
vuonna hallituksen toimettomana jäsenenä, 
mutta olen myös tämän lisäksi toinen Histonin 
kahdesta OLuT-vastaavasta. OLut:n hallituk-
sessa puolestaan toimin suhdevastaavana. Fuk-
sivuotenani en kuulunut Histonin hallitukseen 
enkä ollut missään toimarin tehtävässä, joten 
nyt on ensimmäinen kertani näissä hommissa. 
Ensi syksynä tulen laajentamaan repertuaaria-
ni vieläkin laajemmalle olemalla yksi Histonin 
neljästä PRO-ohjaajasta.
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Dr. Floyd on jälleen koonnut yhteen histonien pikku mieliä askarruttaneet kysymykset. 
Niin säätila, oma identiteetti ja kiltahuoneen omituiset tapahtumat ovat aiheuttaneet ih-
metystä, mutta onneksi kaikkeen löytyy vastaus. Aurinko alkaa jo pilkottaa yritykseni 
Bestest Pharmaceutacalsin ikkunasta ja haluaisinkin toivottaa kaikille lukijoilleni hyvää 
kevättä ja riemukasta vuotta kysymyspalstan parissa.

Rakas Dr. Floyd

Miten selviän kampusten välisen matkan -20°C:n pakkasessa? Onko sinulla mi-
tään hyviä vinkkejä?
- Terveisin Kalikka

Hyvä Kalikka,
Tähän ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu: bussikortti. Mikäli kuitenkin koet ole-
vasi perisuomalainen, joka ei kylmää pelkää, mutta karttaa sosiaalisia tilanteita kuten 
ahtaita busseja kuin ruttoa, suosittelen panostamaan kerrospukeutumiseen ja hyviin 
lapasiin. Tämän lisäksi voit harhauttaa ajatuksesi kylmästä kertaamalla mielessäsi 
aminohapot, niiden lyhenteet ja sivuketjut. Mikään ei pidä paremmin lämpimänä 
kuin kiivas aivotyöskentely yrittäessäsi muistaa sen viimeisen mikä-se-nyt-olikaan-
se-on-ihan-kielen-päällä-kyllä-minä-sen-oikeasti-muistan – aminohapon!

Saako Bieberin ”Baby” – kappaleesta kuunneltavan tai mielenkiintoisen, jos siitä 
vaihtaa tahtilajia ja tekee muuta ”progetusta”?
T. Muusikko

Tällaisia asioita pohdittaessa on muistettava, että ”kuunneltavan” ja ”mielenkiintoi-
sen” välillä on merkittävä ero. Olen varma, että mainitsemasi keinot riittävät ainakin 
jälkimmäisen adjektiivin saavuttamiseen – jos ei muuten, niin oletettavasti ainakin 
naapurisi tulevat ilmaisemaan yllättävää mielenkiintoa kappaleeseen saatuaan etuoi-
keuden kuunnella parannusyrityksiäsi kolmelta yöllä.

Dr. Floyd vastaa

Painaako mieltä? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? Haluatko avautua?
Rakastetun tohtori Floydin sydämellisellä kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, 
Dr. Floyd vastaa mihin vain!
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Mikä on, kun ei taidot riitä?
Terveisin Raasu

Parahin Raasu,
Et kysymyksessäsi tarkentanut mihin taidot eivät riitä, joten voin tarjota vain genee-
risen vastauksen: harkitse musiikkivalikoiman vaihtamista motivoivampaan! Kenties 
nimimerkki Muusikko tältä samaiselta palstalta voi auttaa sinua?

Migdzi mädä haisoo pahalle?
 
Se varoittaa pilaantumisesta ja terveydelle haitallisesta materiaalista. Vähän niin kuin 
huono kielioppi.

Jos loman jälkeen on aina vaikea palata opiskelun pariin, miksei lomia bannata ja 
anneta ihmisten valmistua nopeammin?

Äärimmäisen hyvä kysymys! Samalla voitaisiin alkaa pitää luentoja aamukuudesta 
iltakuuteen, niin saataisiin vielä vähän lisää nopeutta valmistumiseen! Jostain syystä 
vain vaikuttaa siltä, että tällaisen opintosuunnitelman toteutus koetaan epäinhimilli-
senä. Mitä ihmettä? Lomilta pois repiminen se vasta epäinhimillistä onkin!

Miksi mikroon laitetaan foliota?
T. Hyniz

Hei Hyniz!
Oletettavasti samasta syystä kuin rammat, sairaat tai muutoin heikommat eläinyksilöt 
kuolevat luonnossa terveitä nopeammin. Kai se on osa luonnonvalintaa, kun kipinöivät 
mikrot karsivat geenipoolista epäkelvot yksilöt.

Jos olisin hevonen, millainen hevonen olisin?
T. Benis

Parahin Benis,
Olen otettu siitä, että käännyit puoleeni näin arkaluontoisessa identiteettiäsi koskevassa 
kysymyksessä. Näin vaikeisiin asioihin vastaus löytyy parhaiten itsetutkiskelulla. Etsi 
käsiisi hyvää lähdemateriaalia – ehkäpä jokin kattava kirja hevosroduista – ja paneudu 
siihen ajatuksella. 
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Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
kysymyksen lähettäneitä!

Mikäli hevosrotujen laaja kirjo tuntuu liian suurelta, voit aloittaa kysymällä itseltäsi 
koetko olevasi enemmän kylmä- vai lämminverinen (jykevärakenteinen työjuhta, 
vai sirompi ravuri?) Sisäisen hevosesi löytäminen voi viedä aikaa, mutta luovuttaa ei 
kannata! Onnea matkaan!

10:26 <@henu_> ei oo kyllä helpoo
10:26 <@henu_> *helpoo
10:26 <@henu_> eiiih
10:26 <@henu_> no vittu
10:26 <@henu_> ei oo helppoo kirjottaa helppo
10:26 <@henu_> :D
10:28 < Sane> eioo helpoo kirjoittaa helpoo :D
10:28 <@mursu_> joo paljon helppompaa kirjottaa helpo
10:31 < Sane> murteella sanottuna helepo

15:52 < Aadustar_> Ai että näitä jonkin alan 
erikoisihmisiä, jotka laittaa muka kekseliäitä 
tervehdyksiä sähköposteihin.
15:52 < Aadustar_> Tänään on tullu jo “Koulutus-
terveisin” ja “Turvallisuusterveisin”
15:54 < o0na> mä laitoin joskus “Kyykkäkiimaisin 
terveisin”
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Lause, minkä kuulee hyvin usein 
opiskelijoiden suusta: ”Opiskelen ensin 
loppuun ja mietin niitä työelämäasioita 
sitten”. Sitten valmistumisen kynnyksellä 
samat opiskelijat toteavat, että näistä 
asioista olisi pitänyt kuulla aiemmin. 
Väite, että opinnot ja työelämä ovat 
toisistaan erilliset asiat, on väärä.

Oman alan työpaikkailmoituksia 
katsellessa on helppo havaita, että 
lähes jokaisen vaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto, eli 
maisterin tutkinto. Se on minimi, 
joka jokaisella hakijalla tulee olla. 
Tutkinnon tuomia taitoja ja osaamista 
täydennetään vuorovaikutustaidoilla, 
omalla motivaatiolla, opintojen 
ohessa hankituilla taidoilla ja muulla 
tietämyksellä, joiden perusteella 
lopullinen valinta tehdään. Jos opiskelija 
vain suorittaa tutkintonsa ajattelematta 
työelämärelevanssia sen enempää, 
työmarkkinoilla kohtaa karu yllätys: 
jokaista avointa paikkaa on hakemassa 
kymmeniä muita, vastaavan tutkinnon 
suorittaneita vastavalmistuneita. 
Ilman perehtymistä työelämässä 
vaadittaviin taitoihin tai työnhakuun jo 
opiskeluaikana, ensimmäisen työpaikan 
saanti viivästyy ja hankaloituu turhaan.

LAL:n vuosittain tekemän 
työmarkkinatutkimuksen mukaan 
vastavalmistuneista aina suurin osuus (38 
%) on saanut ensimmäisen työpaikkansa 
hankkimalla jalansijan työpaikkaan jo 
opintojen aikana. Opiskeluaikana on 
käytetty hieman aikaa oman uran ja omien 
mielenkiinnon kohteiden pohtimiseen, 
lähetetty työpaikkahakemuksia itseään 
kiinnostaviin yrityksiin, tehty sinne 
opinnäytetyö, ja osoitettu että on hyvä 
työntekijä. Valmistumisen jälkeen 
samassa työpaikassa on jatkettu 
ja saatu arvokasta, myöhempää 
työnhakua auttavaa työkokemusta. 
Opintojen aikainen työnteko saattaa 
hidastaa opintoja, mutta se edistää 
valmistumisen jälkeistä työllistymistä 
ja päämäärätietoisuutta merkittävästi. 
Toisaalta korostan ehkä liikaa pelkän 
työnteon merkitystä: Tärkeää on myös 
käyttää aikaa opintojen ohella oman 
osaamisen tunnistamiseen ja siihen, 
millaisen työn haluaa valmistuttuaan. 
Onko se tutkijan ura, ura teollisuudessa, 
vaiko ura asiantuntijana? Tietoa 
mahdollisuuksistasi kannattaa kerätä 
ajoissa.

Antti Väisänen
opiskelija-asiamies

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto

Opinnot ensin, työelä-
mä sitten – vai kuinka?
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talvella sydäntä lämmittää 
haalarimerkit! 
Histonin haalarimerkit 2.5eur/kpl.
Merkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta Linnanmaan kampukselta. 
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Rakas päiväkirja,
Ujona tyttönä en ole oikein koskaan 
uskaltanut puhua pojille bileissä, 
mutta tänään päätin sitten kädet 
hermostuksesta täristen tehdä 
jotain oman poikkiksen löytämiseksi. 
Liityin sellaiseen nettideittipalveluun 
kuin OkCupid, koska aattelin, että 
näppäimistön välityksellä tutustuminen 
ois ainaki vähän helpompaa kuin 
keskustelun aloittaminen bussipysäkillä. 
Löysin ton OkCupidin, ku googlasin ”nice 
guys” ja aika moneen hakutulokseen 
liitty tuo sivu. Tässä on mun profiili, oon 
siitä aika ylpeä.

Petra N. Tintaus testaa: 

Nettideittailu
Oletko koskaan salaa harkinnut tekeväsi profiilin internetin deittisivustolle? Ehkä luo-
vuit ajatuksestasi, sillä päässäsi pyöri lähinnä: ”Onhan se nyt aika säälittävää, jos ei osaa 
tavata ketään oikeassa elämässä” tai ”Netti on vaan täynnä jotain luusereita.” Tällainen 
vaikutelma nettideittailusta on saattanut syntyä, mutta mitä se todellisuudessa on? Petra 
N. Tintaus otti asiasta selvää.

Supernatantin toimituksesta muodostui Petra N. Tintaus: 21-vuotias oululainen bioke-
mian opiskelija, jonka hartain toive olisi löytää Se Oikea. Supernatantin lukijoilla on nyt 
ainutkertainen mahdollisuus vilkaista Petran päiväkirjaa, johon hän raportoi tosirakkau-
den löytymisestä internetin ihmemaassa persoonallisella otteella. 

Nantti93
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Vaikka mun profiili olikin kokonaan suo-
meks, eka yhteydenotto tuli ulkomailta; 
Intiasta asti. Päätin siis antaa Amoril-
le (tai tässä tapauksessa Cupidolle, hihi) 
mahdollisuuden ja hetken juteltuamme 
aloin puhumaan eläimistä :)
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Ei ollut ihan minun tyyppiäni. Jatkoin siis 
unelmieni prinssin etsimistä. Löysin seuraa-
vaksi tosi hauskanoloisen miehen, joka oli 
listannut vessapaperin asioihin, joita ilman 
ei tulisi toimeen. Päätin lähestyä tätä sö-
pöliiniä :3

Voi ei! Se luulee nyt, et oon joku outo :(

Tilanne pelastettu taatulla Tin-
taus-laadulla!

Voisiko tässä olla elämäni rakka-
us? Iih, miten ihanaa <3<3 Jutte-
lin vielä muutaman muunkin tyypin 
kanssa.
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suuresti tällaisen toiminnan järkevyy-
den. Tällaiseen palveluun rekisteröity-
minen osoittaa, että tarkoituksena on 
selvästi tutustua potentiaalisiin seu-
rustelukumppaniehdokkaisiin ja sen 
luulisi onnistuvan tehokkaammin, jos 
myös itse laittaisi viestiä kiinnostaville 
ihmisille, sen sijaan, että vain odottai-
si muiden lähestymisyrityksiä. Toki 
on ihan eri asia laittaa viestejä omalla 
naamalla ja oikealla profiililla, mutta 
vaikka Petra oli vähän ”nolo”, niin ai-
noa negatiivinen viesti oli tuo ”…are 
you some sort of predator or stalker?” 
ja muissa viesteissä Petraan suhtau-
duttiin hyvin, joidenkin mukaan Petra 
vaikutti profiilinsa mukaan tosi aidol-
ta, joten on ihan ok paljastaa todelliset 
kiinnostuksenkohteensa, koska 
kyllä kaikki tykkää salaa noloista ju-
tuista ja hyvällä tuurilla voi löytyä 
joku, joka tykkää niistä samoista ju-
tuista. Suosittelen siis ainakin yrittä-
mään.

Yhteenvetona voi sanoa, että OkCu-
pid vaikuttaa ihan varteenotettaval-
ta paikalta mahdollisen seurustelu-
kumppanin tapaamiseen.

P.S: Ei oo noloo, vaikka olis 21-vuotias 
ja Harry Potterit olis vieläki lempikir-
joja :)))

H.S.

Toimituksen huomautus

Jutun tarkoituksena ei ollut nauraa 
OkCupidissa oleville miehille (tai no 
vähän naurettiin kyllä tuolle ”I live 
to touch cat only”). Alkuperäinen 
tarkoitus oli tehdä ”nolo” profiili ja 
lähestyä ihmisiä vähän lapsellisesti 
kyselemällä esimerkiksi ”Tykkäätkö 
sää eläimistä?”. Kuvittelimme, ettei 
kukaan vaivautuisi vastaamaan (aina-

kaan kunnolla) ja Petra voisi sitten 
raportoida päiväkirjaansa, miten 

kukaan ei vastaa. Yllätyimme kui-
tenkin positiivisesti, kun Petra sai oi-
keasti ihan mukavia viestejä myös sel-
laisilta ihmisiltä, joiden kanssa emme 

aloittaneet keskustelua. Juttua ei 
myöskään ollut ihan niin hauska 

tehdä, mitä alunperin ajattelim-
me, sillä kiemurtelimme oman-

tunnon tuskissa suurimman 
osan ajasta, kun ihan oikeat 
ja ystävälliset ihmiset viestit-

telivät Petralle. Pahoittelut siis, jos 
jouduit Petran ”uhriksi”.

Yllättäen parikin miestä, joiden kans-
sa viestittelimme, ihmetteli kovasti 
sitä, että nainen aloitti keskustelun. 
Henkilöiden profiileista sen verran, 
että vaikka toisen suppeassa profiilis-
sa olikin lähinnä saatananpalvonta-
vitsejä, niin toinen vaikutti kuitenkin 
ihan normaalilta ihmiseltä ja toi esille 
mielenkiinnonkohteitaan ja persoo-
naansa. 

Vaikuttaa siltä, että OkCupidissa on 
vallalla jonkinlainen ”girl code”, jon-
ka mukaan tytöt eivät tee aloitetta. 
Jos tämä on totta, niin kyseenalaistan 
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Lääkkeen viimeinen matka
Voi että ilahduin, kun pyydet-

tiin kertomaan mitä lääkkeelle 
tapahtuu, kun se on palautettu 
turhana tai vanhentuneena ap-

teekkiin. En siksi, että on kiva, että se van-
henee, vaan siksi että vuosien informaatio-
työ on tuottanut tulosta. Olette tajunneet, 
että lääkkeen viimeinen sijoituspaikka ei 
ole vessanpönttö tai sekajäteastia.

Vessanpönttö?
Tai no... kyllähän se tavallaan vessanpönt-
töönkin joutuu. Joko sellaisenaan tai jonain 
alkuperäisen lääkeaineen metaboliittina. 
Sille ei mahda mitään. Elämä on. Siinä on 
se huono puoli, että vaikka pönttö huuhdo-
taan kunnolla ja sen jälkeen puhdistamo te-
kee omat hommansa, niin jäämiä ei saa ko-
konaan pois. Niinpä kalatkin saavat osansa 
ibuprofeenista ja e-pillereistä. Oksatsepaa-
mijäämät tekevät kalatkin uhkarohkeiksi, 
jonka seurauksena ne tulevat jonkun suu-
remman syömäksi. Uroskalat saattavat ajan 
mittaan hävitä kokonaan, kun sukupolvi 
toisensa jälkeen saa toistuvasti tujauksen 
estrogeenia.

Miten sinä voit minimoida riskit?
Voit tuoda vanhentuneet tai muuten tar-
peettomaksi käyneet lääkkeet meille hävi-
tettäväksi. Toimitamme ne ongelmajäte-
laitokselle. Palvelu on apteekin asiakkaille 
maksutonta.

Tuo ne meille alkuperäispakkauksissaan. Se 
on jätehuoltoyrityksen toive, koska silloin 
he   pistokokeissaan näkevät, ettei esimer-
kiksi joditablettipakkauksia ole väärässä 
paikassa. Pahvikotelot ja tarrat voit toki 
poistaa ja hävittää tavallisen paperin muka-
na. 
On tärkeää, että lääkejätteiden joukossa ei 
ole sinne kuulumatonta jätettä. Muista siis 
pakata seuraavat erityistuotteet omiin pus-
seihin: joditabletit, jodia sisältävät desin-
fektioliuokset, elohopeakuumemittarit sekä 
mahdolliset lääkeaerosolit. 
Insuliiniruiskut/-neulat laitetaan nykyään 
jossain purkissa tai tölkissä ihan suoraan 
seka- eli poltettavaan jätteeseen, koska ne 
eivät ole lääkejätettä. Mainitsethan aptee-
kissa, että tuomasi erilliset pussit sisältävät 
erityistuotteita. 
Elohopeakuumemittareita ei enää muuta-
maan vuoteen ole ollut myynnissä, joten 
mittari ei välttämättä ole ongelmajätettä. 
Mittarissa saattaa lukea, että se on eloho-
peaton, jolloin se menee lasijätteeseen. Jos 
kuitenkin olet epävarma tai kaapista löytyy 
20 vuotta vanha epäkelpo mittari, niin se on 
hyvä tuoda meille hävitettäväksi.

Paristot ja lasijäte sekä kemikaalijätteet, ku-
ten liuottimet, hapot ja tuholaismyrkyt eivät 
kuulu apteekkiin.
Huolehdithan, että nämäkin tulee vietyä oi-
keisiin keräyspisteisiin, jotta varmistamme 
terveen ympäristön tuleville sukupolville!

Mitä lääkejätteelle tapahtuu apteekissa ja 
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sen jälkeen?
Apteekkimme tuulikaapissa on lääkejätteitä 
varten keräyspiste. Sinne laitetaan läpinä-
kyvässä muovipussissa kaikki, mikä ei ole 
erityiskäsiteltävää.
Me kiikutamme keräyspisteestä jätteet ap-
teekin puolelle, josta Oulun jätehuolto ha-
kee ne säännöllisin välein jatkokäsittelyyn.

Jätehuolto toimittaa lääkejätteet edelleen 
Ekokemille Riihimäelle. Sinne lääkejätteet 
saapuvat tynnyreissä, joihin on merkitty, 
että ne sisältävät lääkejätettä. Ekokemillä 
astiat numeroidaan ja niiden valvonta on 
tiukkaa ihan polttouunille asti. Katukau-
passa lääkejäteastia saattaisi olla kuumaa 
kamaa ja se että se on merkattu ja numeroi-
tu helpottaa astian jäljitettävyyttä ja myös 
varmistaa sen, että jokainen astia todella 
päätyy uuniin.
Polttouunissa tynnyri sisältöineen palaa sil-
märäpäyksessä. Lämpötila on 1300 astetta 
ja polttoprosessia seurataan monitoreis-
ta. Lopputulos on lasimaista kuonaa, josta 
magneetti- ja induktioerottimella erotetaan 
ja otetaan talteen metalli.
Polttoprosessissa muodostuva lentotuhka 
otetaan myös talteen ja viedään jatkokäsi-
teltäväksi teollisuusjätteiden käsittelykes-
kuksiin Poriin tai Kouvolaan. Polttamisessa 
syntyvä energia käytetään sähkön tuotan-
toon ja lisäksi sillä turvataan Riihimäen ja 
Hyvinkään kaukolämmön tarve.

Elohopea toimitetaan ulkomaille käsiteltä-
väksi. Joskus sitä voi päästä mukaan myös 
normaaliin prosessiin, mutta elohopea-
höyry, kuten muut haitalliset ja myrkylliset 

kaasut saadaan sidottua aktiivihiilellä.
Jodi ja bromi poltetaan myös, mutta pieninä 
erinä muista erillään. Mikäli piipusta nou-
see punainen savu, on se sen merkki, että 
näitä aineita on prosessissa liikaa. Lääkejät-
teen oikeaoppinen lajittelu kuitenkin sujuu 
suomalaisilta hyvin, koska tuota punaista 
savua ei ole enää vuosikausiin noussut Eko-
kemin piipusta. Se on sen merkki, ettei ta-
vallisen lääkejätteen joukossa liiemmin ole 
joditabletteja.

Siivoa lääkekaappi säännöllisesi!
Pahimmat talvituiskut ovat kohta ohi ja au-
rinko alkaa pilkistää pilviverhon takaa. Ko-
din lääkekaappiin asti auringonvalo ei kui-
tenkaan yllä, ellemme auta sitä raottamalla 
lääkekaapin ovea. Kohta sinäkin voisit ra-
ottaa sitä ja inventoida sisältö: mummolta 
viime vuosisadalla perityt rohdot joutavat 
jo pois. Vanhentuneet joutavat pois. Kesken 
jäänyt antibioottikuuri joutaa pois, äläkä 
keskeytä sitä seuraavalla kerralla. Huoneen-
lämmössä olleet tulehdussilmätipat, joiden 
olisi pitänyt olla jääkaapissa ja lisäksi van-
henivat 5 vuotta sitten pullon oltua avattuna 
yli yhden kuukauden joutavat pois.

Tuo nuo kaikki meille. Me hoidamme ne 
pois!

Terveisin

Christel Monni
apteekkari
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Histoni vaihdossa
Legenda Toni “Sane”  Sandvikin matkasta, OSA 1

Prologi
Hei! Olen Sane, vaihto-opiskelija. Lähdin 
täksi kevääksi Wieniin Itävaltaan ja toimin 
samalla Supernatantin ulkomaankirjeen-
vaihtajana. Oppaita vaihto-opiskelusta on 
jo niin paljon, etten keskity antamaan neu-
voja, vaan tarinoin jännittävistä kokemuk-
sistani tässä kaukaisessa ja eksoottisessa 
pääkaupungissa Tonavan varrella trilogian 
muodossa.

Niin että minne?
Itse asiassa hain alun perin vaihtoon erää-
seen Tanskan yliopistoon, koska Itävalta 
on ollut aika suosittu kohde ja halusin olla 
erilainen nuori. Kyseisen yliopiston säännöt 
vaihto-opiskelulle olivat kuitenkin tiuken-
tuneet aiemmista vuosista: maisterinvai-
heen kursseja ei voinut enää käydä ilman 
valmista kandin tutkintoa ja kandidaatti-
vaiheen kurssit opetettiin tanskaksi. Tämä 
tuli tietenkin tietooni ruhtinaalliset kaksi 
päivää ennen hakuajan päättymistä, kun 
kaikki hakemukset oli jo toimitettu kaikki-
ne suoritusotteineen ja liitteineen.

Reippaana ja ahkerana opiskelijana™ olin jo 
viime keväänä selvittänyt vaihtoon liittyviä 
asioita välttyäkseni viime hetken ongelmil-
ta, mutta turhaan. Sain kyllä saatteekseni 
KV-koordinaattoriltamme todistuksen, että 
kykenen selviytymään maisterinvaiheen 
kursseista, mutta aavistin jo vastauksen ole-
van yhtä kaikki ei. Viimeisenä mahdollise-
na hakupäivänä hain myös Wieniin.
Ilon kyynelin sumentamin silmin luin jo 

parin päivän päästä sähköpostin, jossa toi-
votettiin iloisesti ”Tervetuloa Wieniin!” vi-
rallisen hyväksymiskirjeen kera. Ah, niin 
helppoa, uutta lomakehelvettiä ei tarvit-
tukaan! Tanskasta puolestaan tuli kahden 
kuukauden päästä vastaus, että tullakseni 
hyväksytyksi täytyisi vielä skannata kuusi 
eri lomaketta ja ilmoittaa valitsemani kurs-
sit rekisteröidyttyäni ensin yliopiston netti-
palveluun.

Omaksi masokistiseksi huvikseni täytin ja 
skannasin kuuliaisesti kaiken vaadittavan, 
rekisteröidyin nettipalveluun ja valitsin 
kurssit. Lopulta sain mailin, että en voi käy-
dä maisterinkursseja. Vastasin, että pitäkää 
tunkkinne, menen toiseen yliopistoon.

Kohti ääretöntä ja sen yli
Lähdön aika koitti yllättävänkin nopeas-
ti, mutta ehdin sopivasti hoitaa tarvittavat 
tentit ja hallitushommat ennen lähtöäni. 
Matkallani Oulusta Helsinkiin juna oli tun-
nin myöhässä, mutta aikaa jäi ihan hyvin 
terminaalissa kyhjöttämiseenkin. Lennoil-
la en uutuudenviehätykseltäni juuri edes 
huomannut kaikkien puhuvan latviaa, sillä 
lensin ensimmäistä kertaa (jollei paria las-
kuvarjohyppyä lasketa).

Perillä lentokentällä matkaa oli enää mur-
to-osa jäljellä, mutta 20 kilometriä on pitkä 
matka suunnistaa vieraassa maassa. Siispä 
pidin saavutuksena, että ehdin kaikkiin jat-
koyhteyksiin ajoissa ja pääsin kertaakaan 
eksymättä vuokra-asunnolleni, josta en 
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tiennyt muuta kuin osoitteen.

Onnistumistani samassa valossa ei näh-
nyt vuokrayhtiön talonmies, joka katseli 
ilmeettömästi toimistostaan, kun asunnol-
le tullessani yritin tuloksetta nykiä lukossa 
olevaa alaovea. Kun joku sitten tuli talosta 
ulos ja pääsin livahtamaan samalla oven 
avauksella sisään, tervehtimisen sijaan sain 
kuulla olevani puoli tuntia myöhässä. Kyllä, 
lupaan olla ensi kerralla täsmällisempi.

Mutta totta puhuakseni elämä täällä on ol-
lut yllättävänkin helppoa. Heti toisena päi-
vänä naapuri tarjosi ruokaa ja lahjoitti kaik-
ki keittiövälineensä minulle. Pari kaveria 
puolestaan raahasi minut Ikeaan ostamaan 
loput tarve-esineet. Kavereitakaan ei ole 
sen kummemmin tarvinnut etsiä, sillä sekä 
naapurit asuntolassa että opiskelijakaverit 
kielikurssilla ovat lähteneet mieluusti baa-
riin tai kahville. ESN on myös tarjonnut jos 
jonkinnäköistä tapahtumaa harva se päivä.

Jotkut vaihtarit ovat valitelleet Itävallan 
byrokraattisuutta, mikä pistää aina huvit-
tamaan tuota omaa hakuprosessiani ajatel-
lessani. Omasta mielestäni täällä ei ole tar-
vinnut kuin pari lomaketta täyttää, ja kaikki 
pankkitilit ja kausiliput ovat saman tien ol-
leet kondiksessa. Ja kaikki lomakkeet ovat 
sentään saksaksi, jota en osannut ollenkaan 
tänne lähtiessäni. Sen kun rustaa randomil-
la jotain tietoja paperille, ja jos virkamies 
sanoo sinun laittaneen tilinumeron siviili-
säädyn kohtaan, asia korjaantuu kirjoitta-

malla se uudestaan oikeaan paikkaan. Help-
poa kuin mikä.

Helmikuu kului saksan alkeistason intensii-
vikurssilla (4 op), josta onnistuin jotenkin 
repäisemään parhaat arvosanat joka osa-
alueelta. Käytännössä olen kuitenkin huo-
mannut, että nykyään en osaa enää mitään 
kieltä kunnolla - opettajanikin hienovarai-
sesti sanoi puheeni olevan kaunis sekoitus 
saksaa, englantia ja ruotsia. No, germaani-
sia kieliä kaikki, joten onko se nyt niin jus-
tiinsa.

T.S.
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F   uksien pitkä odotus palkittiin vih-
doin 23. tammikuuta. Oli tullut 
aika pukeutua viininpunaiseen ja 
juhlistaa tätä opiskelijaelämän virs-

tanpylvästä huikeilla haalaribileillä.

Bileiden oli tarkoitus alkaa kello 18 ja pian 
sen jälkeen innokkaimmat olivat jo paikal-
la, tietysti linnoittautuneena ruokapöydän 
ympärille: ”Joko saa syödä?” Parin tunnin 
sisään melkein kaikki olivat 
saapuneet ja ihmiset ryh-
mittyneet pienempiin poru-
koihin juttelemaan ja nautti-
maan ruuasta ja mahtavasta 
boolista.

Bilepaikaksi oli valittu ho-
bittikokoinen Albaniasauna, 
jonka kattoon ja hassusti 
viuhkaksi aseteltuihin hir-
siin hieman boolia nautti-
neiden histonien pelättiin 
hakkaavaan päitään oikein 
urakalla. Joku keksi jopa 

alkaa laskea päänsälyöneitä tiloista löyty-
neeseen fläppitauluun. Laskeminen taisi 
kuitenkin unohtua melko nopeasti, eivätkä 
hirret lopulta niin vaarallisiksi osoittautu-
neetkaan. 
Illan varsinaisena avaajana toimi fuksien 
suunnittelema Minuuttipeliä -teemainen 
ohjelma, jossa vapaaehtoiset kilpailivat toi-
siaan vastaan. Peleissä muun muassa pi-
nottiin neljää omenaa päällekäin niin, että 

omenatorni pysyi 
pystyssä ilman tukea, 
tai ainakaan käsiä,  ja 
kuljetettiin narulla 
vyötärölle sidottaval-
la banaanilla omena 
lähtöviivalta maaliin.

Ohjelman jälkeen 
vuorossa oli illan 
suuri hetki; haalarei-
den jako ja haalari-
vala. Jokainen fuksi 
pääsi vuorollaan  ha-
kemaan omansa sekä 

Hey, what’s going on?!

 Haalaribileet!2015



31

kiittämään ja kumartamaan. Ennen kuin 
haalareiden uudet omistajat pääsivät naut-
timaan niiden riemuista, oli vannottava 
haalarivala.  Toistetaan puheenjohtaja Lau-
rin perässä:  ”Minä, pieni ja positiivisesti 
varautunut Histonin fuksi...”

Varsinaiset bileet saatiin käyntiin, kun fuk-
sit olivat saaneet kiskottua upouudet haala-
rit päälleen ja aseteltua ne edes välttävästi 
vanhempien opiskelijoiden suosiollisella 
avustuksella. Kun ensimmäiset haalarisel-
fiet oli saatu otettua ja jaettua, alkoi tans-
silattiakin pikkuhiljaa täyttyä. Soittolista 
toimi toiveperiaatteella, jokainen sai käydä 
lisäämässä oman kappaleensa listaan. Illan 
aikana lattialle vetivät niin Gangnam Style 
kuin ala-astenostalgioita herättäneet The 
Ketchup Song ja Macarena. Pienten Spoti-
fy-mainoskatkojen tai loppuillasta tapah-
tuneen läppärin viinikylvyn ja siirtymisen 
kännykän varaan ei tietenkään annettu lii-
kaa häiritä.

Juhliin kuului tottakai myös sauna ja osa 
porukasta viihtyikin siellä jopa useamman 
tunnin. Kuten koko hobittikolomme, myös 
sauna oli joutunut hieman soveltavan suun-
nittelun uhriksi: ”Mahtuupa lauteilla teke-
mään muutaki ko istumaan...”

Oman lisänsä illan ”ohjelmaan” tarjosi toki 
myös naapurihuoneessa nelikymppisiä juh-
linut porukka, joista osa totesi haalaribileet 
huomattavan hienoksi tapahtumaksi ja lyöt-
täytyi hyvinkin tiiviisti histonien seuraan.

Kummallisen aikaisin juhlijat alkoivat kui-
tenkin harveta. Moni poistui jo puolenyön 
aikaan ja kahdelta tanssilattia oli jo melkein 
tyhjä ja jäljelläolijat siirtyneet takaisin kes-
kusteluporukoihinsa. Totta kai osa tahtoi 
jatkaa viimeiseen asti ja sinnikkäimmät 
ehtivät juhlia neljään, ennen kuin siivous-
intoiset järjestäjät potkivat etsimään jatko-
paikkaa muualta.
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Ex-puheenjohtajalta luonnistuu jopa suklaansyönti hanskat kädessä...



A.R.
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Päätoimittajalta ei niinkään.

N:nnen vuoden 
opiskelija yllättyy 
banaaninkäyt-
tötaidoistaan.
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 Alakerta

Minäpä kerron tämän maan suurimman ongelman. Suuret ikäluokat. Voisinpa 
mennä ajassa taaksepäin ja valistaa sodasta palaavia urhoja ja heitä uskollisesti 
odottaneita neitokaisia kondomeista. Suuret ikäluokat syntyivät maailmaan jäl-

leenrakennuksen aikana ja tämän takia he ovat vaatineet koko elämänsä ajan erikoiskoh-
telua. Heille pedattiin lapsena kaikki valmiiksi ja he jatkoivat sen vaatimista koko elämänä 
ajan. 

Heitä varten rakennettiin kouluja jokaikiseen asutuskeskittymään. Heitä varten luotiin 
lapsilisä. He kasvoivat nuoriksi aikuisiksi ja vapautuivat seksuaalisesti, mutta keksivät eh-
käisyn eivätkä lisääntyneet järkevissä määrin ja samalla petasivat eläkepommin. Suurien 
ikäluokkien vanhemmat elivät maailmassa, jossa kaikki oli kiven alla ja jokainen ansaittu 
tavara käytettin loppuun asti. He käyttivät isovanhempien astioita. Suuret ikäluokat alko-
vat käyttämään kertakäyttöastioita. 

Heidän sodasta selvinneet vanhempansa halusivat tehdä lapsiensa elämästä helpompaa 
kuin heillä itsellään oli ollut. He kasvoivat noususuhdanteessa, jossa kaikki ovet olivat 
avoinna ja töihin tai opiskelemaan pääsi soittamalla jollekin taholle ja ilmoittamalla että 
haluaa töihin tai opiskelemaan. Nykyään nämä vanhentuneet ikäluokat sättivät nuoria, 
jotka laiskuuttaan eivät tee töitä. Heidän kokemuksensa mukaan töitä ei edes tarvitse ha-
kea, niitähän löytyy kaikkialta! Ja kun pääsit töihin, uraputki kesti eläkeikään asti, vailla 
huoltakaan lomautuksista tai yt-neuvotteluista. Maailmantuska on heille täysin tuntema-
ton käsite, koska heidän aikanaan ei huolehdittu ympäristöstä, globalisaatiosta tai ylipää-
tään mistään. 

Suurten ikäluokkien vartuttua jokainen rakensi omakotitalon, sillä lainoja sai alhaisella 
korolla pelkästään soittamalla pankkiin. Lainat oli tietenkin täysin mutkatonta maksaa, 
sillä jokaiselle työtä tekevälle riitti vakituisia työpaikkoja. Kaikki rakensivat omakotitalon 
ja näin kusivat kaupungistumisen heti alkuunsa, sillä kaupunkien pinta-alat kasvoivat liian 
suuriksi joten siitä ei tullutkaan ekologinen asumismuoto, sillä kaikki joutuvat käyttämään 
henkilöautoja.

Ovelin temppu, minkä suuret ikäluokat saivat tehtyä oli, että ennen vetäytymistään työ-
elämästä, he saivat säädettyä eläkkeensä paljon isommiksi kuin mitä he ovat maksaneet 
ja jäävät eläkkeelle aikasemmin kuin mitä Suomella olisi varaa. Kehittyneen terveyden-
huollon takia he elävät pitempään kuin koskaan aikaisemmin, mutta vaativat silti päästä 
eläkkeelle samaan aikaan kuin aikaisemmatkin ikäluokat. Miten tämä on mahdollista? No 
siten, että politiikka on täysin suurten ikäluokkien hallussa, sillä vain heidän ikäpolvensa 
äänestää 99,9 prosenttisesti. Nuoret eivät tietenkään äänestä. Oppositio, hallitus ja ammat-
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tiliitot nuoleskelevat suurten ikäluokkien ahtereita samaan aikaan kun joka viides nuori 
on työttömänä. 
Eikä kukaan näe mitään ongelmaa tilanteessa. Otamme kirjaimellisesti velkaa, jotta suuret 
ikäluokat voivat viimeiseen asti nauttia elämästään viimeiseen asti ja jäljessä tulevat mak-
savat laskun. Suuret ikäluokat ovat kollektiivinen vauva, joka ei koskaan kasvanut aikuisek-
si vaan rynni läpi elämänsä kaikki mulle heti-periaatteella vähät välittämättä sivullisista. 

Ja nuoremmat ikäluokat antavat suurten polkea itseään, koska jostain syystä olemme niel-
leet purematta myytin, jonka mukaan olemme jotenkin velkaa heille maan jälleenraken-
nuksesta sotien jälkeen. Kukaan ei tietenkään ole koskaan voinut kyseenalaistaa miten 
suuret ikäluokat auttoivat jälleenrakennuksessa, hehän olivat vasta vauvoja tuohon aikaan. 
Niinpä me tallotut nuoret teemme hiljaa velvollisuutemme ja annamme opintotukemme, 
lapsilisämme ja työttömyysturvamme jotta suurille ikäluokille voitaisiin maksaa eläkkeet. 

Totuus on, että suuret ikäluokat jättävät meille raiskatun perinnön. Ympäristö on raiskattu, 
talousjärjestelmä kuralla, hyvinvointivaltio romutettu. Mutta onpahan ainakin hyvät eläk-
keet! Ei sillä että me niistä saisimme koskaan nauttia. 

...anonyymin biokemistin mietteitä

Quotes
#Suppi
09:44 < vesmo> ei mitä
09:45 < vesmo> täällä atk-luokassa on tää ainoa windows-kone joku log- 
gautunu sisään, vissiin perjantailta jääny ku oli pimiänä luokka
09:45 < vesmo> kuulokkeet kiinni
09:45 < vesmo> ja youtubesta auki video
09:45 < vesmo> Latest Nigerian Nollywood Movies - Tonto The Village-
Virgin 2
09:45 < vesmo> :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
09:45 < vesmo> ASDSADSADASD:DDSADA:DSA:S::DS:D:D:D:DD
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Kaptopriili
Edistyksellinen verenpainelääke

Kaptopriili on lääkeai-
ne, jota käytetään pää-
asiassa korkean ve-
renpaineen hoitoon. 
Sen systemaattinen 
nimi on (2S)-1-[(2S)-
2 - m e t y y l i -

3-sulfanyylipropanoyyli]-pyrrolidii-
ni-2-karboksyylihappo. Lisäksi siitä 
käytetään kauppanimeä Capoten. Kap-
topriiliä ei esiinny sellaisenaan luon-
nossa, vaan sitä tuotetaan synteettisesti 
käsittelemällä 2-hydroksimetyylipropaa-
nihappoa tionyylikloridilla ja proliinilla. 
Huomionarvoisen kaptopriilistä tekee 
sen kehitysprosessi, joka oli aikanaan 
mullistava ja epätavallinen. 1, 4 

Kaptopriilin kehittivät vuonna 1975 
yhdysvaltalaiset Miguel Ondetti, Ber-
nard Rubin ja David Cushman. Se 
oli yksi varhaisimmista myyntiin asti 
päässeistä ligandipohjaisen lääkekehi-
tyksen seurauksena tuotetuista lääk-
keistä. 70-luvulla lääkekehitys oli pää-
asiassa rakennepohjaista; tutkimus 
keskittyi kohdeproteiinien rakentee-
seen, jonka pohjalta kehitettiin raken-

teeltaan soveltuvia lääkeaineita testatta-
vaksi. Ligandipohjaisessa kehityksessä 
puolestaan valitaan kohde, jolle tunne-
taan ainakin jonkin siihen kiinnittyvän 
ligandin rakenne. Sen jälkeen mahdol-
lisia lääkeaineita etsitään samankaltais-
ten rakenteiden joukosta. Esimerkiksi 
kaptopriilin tapauksessa kehittely lähti 
liikkeelle Bothrops jararaca -käärmeen 
myrkystä eristetyistä peptideistä, joi-
den havaittiin inhiboivan angiotensiiniä 
muuntavaa entsyymiä (ACE). Seuraavi-
en viiden vuoden aikana tutkijat testa-
sivat yli 2000 erilaista yhdistettä, jotka 
muistuttivat rakenteeltaan käärmeen 
myrkkyä. Pitkällisen kehittelyn ja uusi-
en tutkimustulosten myötä kaptopriili 
osoittautui parhaaksi ehdokkaaksi: se 
on rakenteeltaan suhteellisen yksinker-
tainen, se sitoutuu hanakasti ACE:en ja 
se on mahdollista annostella suun kaut-
ta pillerin muodossa.6

Kaptopriilin vaikutus perustuu angio-
tensiiniä muuntavan entsyymin (ACE) 
inhibitioon.2, 6 Angiotensiini on hormo-
ni, joka säätelee verenpainetta osana re-
niini-angiotensiinisysteemiä. Reniinin 

”
...kaptoprii-
lin tapauk-
sessa ke-
hittely lähti 

liikkeelle Bothrops 
jararaca -käär-
meen myrkystä...
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vapautuminen verenkiertoon saa aikaan 
Angiotensiini I:n erittymisen, minkä 
seurauksena ACE aktivoi angiotensiinin 
katkaisemalla sen. Tällöin se muuttuu 
inaktiivisesta I-muodosta angiotensiini 
II:ksi, joka saa aikaan verisuonien su-
pistumisen. Samalla se vähentää veden 
poistumista elimistöstä, jolloin veren 
kokonaistilavuus kasvaa. Näiden seu-
rauksena verenpaine kohoaa. Kaptoprii-
li estää reaktion sitoutumalla ACE:n 
aktiiviseen kohtaan, jolloin verenpaine 
laskee.3, 6

Hyödyllisten ominaisuuksiensa lisäk-
si kaptopriili voi aiheuttaa myös erilai-

sia sivuvaikutuksia. Tavallisesti oireet 
ovat melko lieviä, muun muassa yskää, 
päänsärkyä, huimausta, väsymystä tai 
pahoinvointia, mutta joskus kaptoprii-
li voi aiheuttaa vakavampiakin oireita. 
Joissain tapauksissa kaptopriili ja muut 
ACE:n inhibiittorit voivat aiheuttaa al-
lergisen reaktion, josta seuraa ihottu-
maa, vatsakipuja ja kasvojen, suun tai 
kurkun turvotusta. Lisäksi kaptopriili 
voi laskea verenpaineen vaarallisen al-
haiseksi, jos se on jo valmiiksi matalalla 
tai lääkeannostus on liian suuri.2 Kap-
topriilin yliannostusta voidaan hoitaa 
naloksonilla, joka estää sitä sitoutumas-
ta ACE:hen5.       P.I.

1. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44093
2. http://www.drugs.com/ingredient/capoten.html
3. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5890
4. Shimazaki, M.; Hasegawa, J.; Kan, K.; Nomura, K.; Nose, Y.; Kondo, H.; Ohashi, T.; Watanabe, K. (1982). “Synthesis of  
 captopril starting from an optically active β-hydroxy acid”. Chem. Pharm. Bull. 30 (9): 3139–3146. 
5. Ajayi, A (1985). Effect of naloxone on the actions of captopril. Clin Pharmacol Ther 38 (5): 560-565.
6. Cushman, D. Ondetti, M. (1991), History of the design of captopril and related inhibitors of angiotensin converting  
 enzyme. Hypertension, Journal of the American Heart Association 17: 589–592

Kuva 1. Kaptopriilin rakennekaava.
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