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Pääkirjoitus

Ihmeellisen nopeasti on kulunut tämä-
kin talvi/kevät/mikälie. Tähän aikaan 
vuodesta monilla opiskelijoilla saattaa 

olla stressiä sellaisista pikkujutuista kuin 
”miten tulen toimeen kesällä, kun kaikki 
kesätyöpaikat joihin olen hakenut ovat pi-
täneet radiohiljaisuutta?” tai ”saankohan 
opinnot suoritettua aikataulussa, kun tä-
män ja tuon toisen kurssin viimeinen uu-
sintatentti lähestyy?” Sitten yhtäkkiä onkin 
Wappuviikko. 
 Vappu nyt ei varsinaisesti lataa ak-
kuja kaiken valvomisen ja nesteytyksen an-
siosta, mutta muistelen kyllä silti lämpimin 
mielin paria viime vappua. Luulenpa myös, 
että muistan vielä mummoiässä paremmin 
sen miten hauskaa oli naureskella eräiden 
histonien kanssa aamuyöllä ja miten hyvil-
tä itsepaistetut munkit maistuivat Histonin 
vappulöhöilyssä kuin sen, että fuksivuonna 
jouduin käydä uusimassa yhden tentin sit-
ten myöhemmin, kun en vapun takia luke-
nut siihen tarpeeksi.
 En nyt neuvo ketään unohtamaan 
ihan kaikkia velvollisuuksia, mutta ei täl-
laisia opiskelijakulttuurin värittämiä Vap-
puja tule enää opiskeluaikojen jälkeen. 
Kummasti ihmisillä alkaa valmistumisen 
jälkeen ilmaantumaan sellaisia juttuja kuin 
työpaikat ja ehkä jossain vaiheessa lapset, 
jolloin velvollisuudet kutsuvat enemmän 
kuin nyt. Nautitaan nyt oikeasti kunnolla 
tästä vapusta (enkä siis tarkoita välttämättä 
mitään viiden päivän ryyppyputkea), vaan 
ihan hyvä idea välillä keskittyä kavereihin 
ja hauskanpitoon. Kesä menee kuitenkin 
yleensä parhaassa tilanteessa töissä ja kyl-
lähän Vappu edistää myös sosiaalisen ver-
koston luomista, mikä on ihan kiva juttu 
työelämässä. En usko, että yksi viikko vuo-

desta tulee olemaan niin merkittävä tulevaisuuden 
kannalta, ettenkö voisi käyttää sitä vapun viettoon 
ainakin osittain. Tai mistäpä tiedän, jos tutustun 
suunnistusrastilla ihmiseen, joka osaa vinkata 
myöhemmin pomolleen, että tuo on muuten hyvä 
tyyppi ja me tarvitaan sen osaamista tähän tehtä-
vään.

Kippis ja nähdään vapputapahtumissa! Jos et tiedä 
mitä tehdä vappuviikolla, niin Supernatantti julkai-
see ohjeet onneksi tänäkin Vappuna.

Henna Salo
Mediavastaava, päätoimittaja

“After long day of mak-
ing Suppi, you just want 
to relax and pose like 
Don Draper, but your 
back is just too short for 
that...”
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PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta

Vappu lähestyy ja niin pitäisi kaikkien 
opiskelijoiden juhlatunnelman koho-
ta. Tällä hetkellä on vaikeata olla itse 

juhlatuulella. Tämä vuosi on alkanut uuden 
hallituksen kannalta todella rankasti. Use-
ampi hallituksen jäsen on eronnut erinäisistä 
henkilökohtaisista syistä, viime vuoden jäljiltä 
talousasioissa olisi parantamisen varaa, kevät-
kokouksia on jo järjestetty kaksi kappaletta ja 
kolmaskin on edessä. Ensimmäistä kokousta 
ei voitu pitää, koska erästä dokumenttia ei ol-
lut toimitettu ajoissa toiminnantarkastajalle, ja 
toisessa kokouksessa päätetyt asiat olivat hyvin 
kyseenalaisia. Näitä asioita riittää lueteltavaksi 
asti. Tunnenko onnistuneeni puheenjohtajana 
tähän asti? En todellakaan. 
 Vaikka alku on ollut kivinen, niin kyl-
lä valoa on nähtävissä tunnelin päässä. Olem-
me saaneet uusia sponsoreita ja rahaa on tullut 
kerättyä sekä tullaan keräämään erinäisten ta-
pahtumien kautta. Olemme myös oppineet kai-
kenlaisia juttuja käytännön kautta, joihin eivät 
parhaimmatkaan hallitustestamentit ja perin-
tötieto ole meitä valmentaneet. Kaikesta tästä 
kaunopuheesta huolimatta haasteita on vielä 
edessä. Nämä haasteet eivät kuitenkaan ratkea 
helpoilla päätöksillä ja peukaloita pyöritellen. 
Kaikki päätökset eivät ole mieluisia kaikille,
mutta hallituksen päätöksiin voitte te, 
äänioikeutetut kiltalaiset, vaikuttaa. Tämän 
vuoksi olisi suotavaa, että mahdollisimman 
moni pyrkisi tulemaan killan kokouksiin 
vaikuttamaan asioihin. Me pyrimme tekemään 
päätöksiä koko killan eduksi, emme omaksi 
eduksemme. Saatamme joutua karsimaan 
joidenkin tapahtumien budjeteista ja 
mahdollisesti luopua joistakin kokonaan. 
Pyrimme kuitenkin järjestämään tänäkin 
vuonna mahdollisimman paljon erilaista 
tapahtumatarjontaa kiltalaisille. Vaikka 

tapahtumista karsittaisiin, niin tämä ei siitä 
huolimatta tarkoita sitä, että hallitus laiskottelisi. 
Töitä tehdään sen eteen, että kiltalaisilla olisi 
hauskoja tapahtumia ja edunvalvonta toimisi. 
 Tulisiko hallitushommien olla 
aina mukavia ja helppoja? Kyllä, mielestäni 
hallitushommien tulisi olla miellyttäviä 
hallituksen jäsenille, mutta ne tuovat myös 
velvoitteita ja vastuuta. Tietyissä rooleissa on 
enemmän velvoitteita ja vastuuta kuin toisissa. 
Haluankin kiittää hallituksen jäseniä, jotka 
ovat vaikeista ajoista huolimatta hoitaneet 
velvollisuutensa. Näistä synkeistä tunnelmistani 
huolimatta haluaisin toivottaa teille kaikille 
hyvää tulevaa vappua! 
 Ja muistakaa juoda sitä vettä, vapun 
lähestyessä krapula-aamuja kertyy enemmän. 
Tämän voin kertoa omasta kokemuksesta.

Lauri  Rannaste
Histoni ry:n puheenjohtaja
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Haastattelussa 
Tatu Haataja

Biokemisti työelämässä:

Mitä toimeenkuvaasi kuuluu?

Toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina Jyväs-
kylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden 
laitoksella. Suurimman osan vuosittaisesta 
työajastani käytän perustutkimukseen ja 
loput opetukseen. 

Miten päädyit Oulun yliopiston biokemi-
an laitokselle?

Se oli puhdasta sattumaa. Olin jo aiemmin 
päättänyt, että opiskelisin ammattikorkea-
koulussa laboratorioanalyytikoksi ja tuol-
loin oli melko helppoa päästä biokemian 
laitokselle tutkimusryhmiin käytännön 
harjoittelujaksolle. Muutaman monipuoli-
sen harjoitteluviikon jälkeen alkoi kypsyä 
ajatus päässä, että voisihan sitä työuralla 
pyrkiä vaativampiinkin tehtäviin, eikä pel-
kästään toimittaa tutkijoille heidän pyy-

tämiään liuoksia tai agar-maljoja. Niinpä 
hain Oulun yliopiston biokemian laitokselle 
opiskelijaksi ja sille tielle sitten jäin.

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

Yliopistossa opiskellessani opin hallitse-
maan laajoja asiakokonaisuuksia, opin et-
simään tutkimustyössä tarvitsemani tietoa 
useista eri lähteistä ja soveltamaan teoreet-
tista tietoa käytännössä. Vuosien aikana 
opin myös hyödyt poikkitieteellisyydestä eli 
kannattaa katsoa myös sen oman lokeronsa 
ulkopuolelle ja tehdä yhteistyötä (verkos-
toitua) eri pohjakoulutuksen omaavien ih-
misten kanssa. Kaikista tärkein taito, jonka 
opin biokemiaa pääaineena opiskelleena 
on ollut ehdottomasti vahva käytännön la-

Tatu Haataja on Oulun yliopistosta vuonna 
2011 valmistunut tohtori, joka on opiskellut 
sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistos-
sa. Supernatantti haastatteli häntä urastaan 
ja kyseli vinkkejä.
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boratoriotöiden hallitseminen ja oman ajan-
käytön suunnittelu. Tämän lisäksi työelämää 
ovat helpottaneet hyvät vuorovaikutustaidot, 
hyvä kielitaito (puhuttu sekä kirjoitettu) ja 
halu oppia koko ajan uutta.

Kumpi tutkinto on parempi työmarkki-
noilla: maisterin vai tohtorin tutkinto?

Todella vaikea sanoa, koska en ole koskaan 
ollut maisterina työelämässä. Varmaan mo-
lemmissa on omat plussat ja miinuksensa. 
Akateemisen urani perusteella voisin arvi-
oida, että tohtorintutkinto tuo mukanaan 
ainakin enemmän vapautta päivittäiseen tut-
kimustyöhön, mutta samalla myös enemmän 
vastuuta. Työnantajat saattavat myös odottaa 
sinulta enemmän ja nopeammin sitä tulosta, 
koska olet jo väitellyt.

Mitä hyvältä tutkijalta edellytetään?

Hyvältä tutkijalta vaaditaan jatkuvaa po-
sitiivista asennetta, vahvaa ammatillista 
osaamista, hyvää paineensietokykyä, kykyä 
uusiutua projektin tarpeiden mukaan ja ky-
kyä oppia koko ajan jotain uutta, jota voisi 
omassa tutkimuksessaan hyödyntää. Hyvä 
tutkija osaa myös verkostoitua ja hankkia 
hyviä yhteistyökumppaneita, jotka auttavat 
saavuttamaan projektin tavoitteet nopeam-
min. Tutkijan päivät saattavat välillä venyä, 
joten tämä saattaa vaatia hieman enemmän 
joustoa ja tukea myös siltä puolisolta tai per-
heeltä, eli hyvällä tutkijalla on myös työ- ja 
vapaa-aika sopivasti tasapainossa. 

”Hyvä tutkija osaa myös 
verkostoitua ja hankkia hy-
viä yhteistyökumppaneita, 
jotka auttavat saavuttamaan 
projektin tavoitteet nopeam-
min.

”
Terveisesi Oulun yliopiston biokemis-
teille?

Oulussa on vahva biokemistien koulutus 
ja Oulusta valmistuneet ovat työmarkki-
noilla hyvässä maineessa niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin. Eli jatkakaa hyvää 
työtä ja pitäkää lippu korkealla!

L.R.
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Biokemistin keittiössä 
– Munien kemiaa

Ruoanlaiton yhteydessä tapahtuu luke-
matomia erilaisia ilmiöitä, jotka ovat 
näin biokemistin näkökulmasta aivan 

mahdottoman jänniä. Miksi kohokas paisuu 
uunissa ilman leivinjauhetta tai muuta kohot-
tajaa? Miten keltuaiset estävät veden ja öljyn 
erottumisen toisistaan majoneesissa? Miten 
kananmunat vaahtoutuvat, ja miksi vaahto 
lopulta lässähtää jos vatkausta jatkaa liian 
pitkään? Nämä kaikki ovat hyviä käytännön 
esimerkkeinä ilmiöistä, jotka ovat varmaan 
jokaiselle biokemistille jo valmiiksi tuttuja. 

En tiedä teistä, mutta minusta munat on aika 
jänniä. Niistä saa nimittäin aikaiseksi vaikka 
mitä kivaa. Äkkiseltään ei tule mieleen kovin-
kaan monta muuta raaka-ainetta, joka taipuu 
yhtä monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituk-
siin keittiössä aina suolaisista ruokalajeista lei-
voksiin ja jälkiruokiin. Vaahdotettuna ne tuovat 
kakkuihin kuohkeutta, sellaisenaan lettutai-
kinaan kiinteyttä. Maidon tai kerman kanssa 
varovasti kuumennettuna niillä saa aikaan täy-
teläisiä kastikkeita ja vanukkaita. Munia voi ko-
kata myös sellaisenaan tsiljoonalla eri tavalla: 
keitettynä, paistettuna, uppomunina, kokkeli-
na, munakkaana tai vaikka miten. 
 Pikaisen vilkaisun perusteella vanha 
kunnon totuudenlähde wikipedia näyttää tun-
tevan ainakin satakunta erilaista munaruokala-
jia. Ja miksikäs ei: munat ovat erinomaisia pro-
teiinin lähteitä ja sisältävät muutenkin runsaasti 
hyviä ravintoaineita. Ainoana haittapuolena on 
niiden korkea kolesterolipitoisuus, jonka todel-
lisista haittavaikutuksista on väännetty iät ja 
ajat.  noin 130 asteessa eli se mahdollistaa kuu-
mien hyytelöiden valmistamisen.
 Kerrataanpa aluksi vähän munien ra-
kennetta. Munan keskeltä löytyy keltuainen, 

joka toimii ravintona linnun alkiolle sen ke-
hittyessä munan sisällä. Se sisältää valtaosan 
munan energiasisällöstä, vitamiineista ja hi-
venaineista. Keltaisen värinsä se saa pääasiassa 
karoteeneista, kasvipigmenteistä jotka ovat pe-
räisin lintuemon ravinnosta. Ruokaa laittaessa 
biokemistin kannattaa myös huomioida, että 
keltuainen sisältää amylaasia. Jos keltuaista ei 
kuumenneta riittävästi, mikä saattaa joissain 
tilanteissa – vaikkapa kastiketta suurustaessa – 
olla mahdotonta, amylaasi voi hajottaa muiden 
ainesten sisältämää tärkkelystä. 
 Keltuaista ympäröi valkuainen. Val-
kuainen on koostumukseltaan pääasiassa vet-
tä (n. 90 %) ja proteiinia. Valtaosa proteiinista 
on ovalbumiinia, joka toimii alkion ravintona. 
Rasvoja tai glukoosia siinä on vain hyvin vähän. 
Valkuainen koostuu ohuista kerroksista, joiden 
tiheys vaihtelee riippuen niiden proteiinikoos-
tumuksesta. Koostumus määräytyy sen mu-
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kaan, kuinka paljon kerroksessa on ovomusii-
nia. Ovomusiinin osuus proteiineista on alle 
2 %, mutta se saa aikaan valtaosan valkuaisen 
geelimäisyydestä. Ovomusiini hajoaa vähitel-
len ajan myötä, minkä takia tuoreet munat 
ovat koostumukseltaan huomattavasti kiin-
teämpiä; siksi ne sopivat paremmin käyttö-
tarkoituksiin, joissa munan halutaan pysyvän 
mahdollisimman hyvin koossa, kuten uppo-
muniin tai paistamiseen. Munan uloimpana 
osana toimii kuori, joka koostuu pääasiassa 
kalsiumkarbonaatista. Kuoren sisäpinnalla on 
suojakalvo, jonka pinnalle kuori muodostuu 
linnun munanjohtimessa. Kuori ei ole ilmatii-
vis: sen pinta on huokoinen, jotta poikanen saa 
munan sisällä happea. Juuri ennen munintaa 
kuoren pinnalle muodostuu vielä suojakerros, 
joka hidastaa veden haihtumista ja suojaa mu-
naa mikrobeilta.
 Varmaankin se kaikille tutuin munien 
ominaisuus on, että ne kiinteytyvät kuumen-
nettaessa: pannulle rikottu tai keitetty kanan-
muna muuttuu vähitellen paksummaksi, ja 
lopulta täysin kiinteäksi ja kuivaksi. Samalla 
valkuainen muuttuu läpinäkyvän kirkkaas-
ta samean valkoiseksi. Kovettuminen johtuu 
munan proteiineista: kuumennuksen myötä 
niiden huolellisesti laskostunut rakenne alkaa 
hajota, ja ne alkavat sitoutua toisiinsa. Muut 
molekyylit, etenkin vesi, jäävät proteiiniver-
kon väliin pienen pieniin ”taskuihin” niin, 
että valkuaisen ja keltuaisen rakenne on kiin-
teä mutta samalla pehmeä ja mehukas. Kuu-
mennuksen jatkuessa proteiinit sitoutuvat toi-
siinsa yhä tiiviimmin, ja lopulta vesi erkanee 
verkoston välistä. Sen myötä munasta tulee 
kova (tsihhih) ja kumimainen. Myös toinen 
perinteinen munien valmistustapa, etikassa 
säilöminen, perustuu samaan periaatteeseen, 
mutta lämmön sijaan proteiinien denaturaati-
on saa aikaan etikan happamuus.
 Proteiiniverkon syntymistä kuumen-
nettaessa voidaan hyödyntää myös hellävarai-
semmin pitämällä lämpötila matalampana tai 
lisäämällä mukaan muita aineksia, jotka vai-
kuttavat proteiinien denaturoitumislämpöti-
laan tai laimentavat proteiinikonsentraatiota. 
Esimerkiksi vanukkaassa maidon tai kerman 

lisääminen laimentaa seosta niin, että prote-
iinien denaturoituminen kaipaa korkeamman 
lämpötilan, ja kun mukaan lisätään vielä so-
keria, lämpötila nousee entisestään. Sokeri-
molekyylit ympäröivät proteiineja, ja estävät 
siten niitä vuorovaikuttamasta keskenään. 
Koska proteiiniverkosto joutuu vieläpä levit-
täytymään laajemmalle alalle, siitä ei tule yhtä 
kiinteää. Lopputulos on kumin sijasta nestet-
tä, jonka paksuus riippuu ainesten sekoitus-
suhteesta ja lämpötilasta.
 Tavallisissa oloissa vesi ja öljy eivät 
tule lainkaan toimeen, vaan erkanevat omiksi 
kerroksikseen vaikka niitä kuinka yrittäisi se-

koittaa. Esimerkiksi salaattiin lisätyssä vinaig-
rettessa sekoitetaan etikkaa ja öljyä sopivassa 
suhteessa niin, että se pysyy kasassa riittävän 
pitkään, mutta ajan myötä sekin jakautuu eril-
leen. Munankeltuaisilla on kuitenkin muu-
an mullistava ominaisuus: ne saavat sidottua 
veden ja öljyn yhteen emulsioksi. Se johtuu 
niiden sisältämästä lesitiinistä. Lesitiini toimii 
eräänlaisena sovittelijana: sen eri osat pystyvät 
vuorovaikuttamaan niin veden kuin rasvojen-
kin kanssa, jolloin ne pysyvät yhdessä. Lesi-
tiiniä hyödynnetään etenkin erilaisissa kas-
tikkeissa, kuten majoneesissa tai ranskalaisen 
keittiön hollandaisessa ja siihen pohjautuvissa 
kastikkeissa.
 Myös munanvalkuaisilla on oma eri-
koisominaisuutensa: vaahdottuminen. Mu-
nien vatkaaminen vaahdoksi perustuu vähän 

Wikimedia commons 2015
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samaan ilmiöön kuin kuumentaminenkin; 
vaahto säilyttää muotonsa proteiiniverkos-
ton ansiosta. Vatkaaminen vaikuttaa pro-
teiineihin kahdella tavalla. Ensinnäkin vat-
kausliike aiheuttaa nesteen pitoisuuksiin 
paikallisesti epätasapainoa, joka saa proteii-
nit purkautumaan. Samalla se tuo seokseen 
ilmaa, joka muuttaa proteiineja ympäröiviä 
olosuhteita veteen nähden. Niinpä proteiinit 
sijoittuvat syntyvien ilmakuplien pinnalle ve-
den ja ilman välimaastoon niin, että niiden 
hydrofiiliset osat osoittavat veteen päin ja 
hydrofobiset ilmaa kohti. Proteiinit vahvis-
tavat kuplien pintaa niin, että ne säilyttävät 
muotonsa. Kannattaa kuitenkin varoa: jos 
vatkausta jatketaan liian pitkään, samat pro-
teiinien vuorovaikutukset koituvat vaahdon 
kohtaloksi. Kun proteiinit sitoutuvat toisiin-
sa liian voimakkaasti, ne alkavat muodostaa 
keskenään epämiel-
lyttäviä klimppejä. 
Samalla vesi pääsee 
karkaamaan niiden 
välistä, niin että 
vaahto jakautuu 
kuivaksi vaahdoksi 
ja vetiseksi liemek-
si. Siksi vaahdon 
koostumusta kannattaa tarkkailla jatkuvasti 
vatkauksen aikana. Useimpiin käyttötarkoi-
tuksiin tavoitteena on, että vatkainta nosta-
essa siihen jäävät vaahtohuiput pysyvät omin 
voimin pystyssä. Pelkästä kananmunasta 
koostuva vaahto on pidemmän päälle epäva-
kaa, ja lässähtää itsekseen vähän ajan päästä. 
 Vaahdon kestävyyttä voi parantaa 
muutamalla vippaskonstilla. Yksi ehkä yl-
lättävä tapa on vatkata munat kuparikul-
hossa. Kuparisia kulhoja on käytetty tähän 
tarkoitukseen jo yli 300 vuoden ajan, vaikka 
syy niiden vaikutukselle on selvinnyt vasta 
suhteellisen hiljattain. Kupari nimittäin es-
tää proteiineja muodostamasta rikkisiltoja 
keskenään. Koska vahvoja rikkisidoksia ei 
synny, vaahtoutuminen kestää kauemmin, 
mutta lopputulos pysyy kasassa paljon pi-
dempään ja sen ylivaahdottaminen on vai-
keampaa. Jos kuparikulhoa ei satu olemaan 

käsillä, myös sopivan hapon lisääminen saa 
aikaan samanlaisen lopputuloksen. Lisää jouk-
koon puoli teelusikallista kaliumvetytartraattia 
eli viinikiveä (nimi juontuu siitä, että kalium-
bitartraattia saostuu viininvalmistuksen aikana 
tynnyrin sisäpinnalle) yhtä munanvalkuaista 
kohti, niin vaahdottaminen helpottuu huomat-
tavasti. Valkuaisia erotellessa kannattaa varoa, 
ettei mukaan päädy lainkaan keltuaista, koska 
niiden rasvapitoisuus haittaa vaahdon synty-
mistä. Rasvat vievät proteiineilta tilaa vaahdon 
pinnalla tuomatta kuitenkaan lainkaan lisätu-
kea sen rakenteelle. Pieni määrä keltuaista (tai 
muuta rasvaa) valkuaisten joukossa ei vielä 
estä vaahtoutumista, mutta se alentaa vaahdon 
maksimitilavuutta. Vaahdottamisen jälkeen 
keltuaisista voi kyllä huoletta lisätä sekaan, niin 
kuin monissa resepteissä tehdäänkin – esimer-
kiksi vaikkapa kohokkaissa. 

 Kohokkaista puheen 
ollen, niissäkin muuten 
ilmenee vielä yksi muni-
en jännä ominaisuus: nii-
den kohoaminen uunissa 
ei perustu hiivaan tai lei-
vinjauheeseen niin kuin 
yleensä muissa leivoksissa, 
vaan valkuaisvaahtoon. 

Kohokkaista voi tehdä mielensä mukaan lähes 
minkä makuisia tahansa, niin makeita kuin 
suolaisiakin, mutta niiden kaikkien perusra-
kenne on sama. Valkuaiset erotellaan keltuai-
sista ja vaahdotetaan, keltuaisista valmistetaan 
halutulla tavalla maustettu kreemi, ainekset 
yhdistetään vuoassa ja paistetaan. Uunin kuu-
muudessa munavaahtoon sitoutunut vesi alkaa 
höyrystyä ja kasvattaa kuplien tilavuutta. Sa-
maan aikaan proteiiniverkosto kiinteytyy, niin 
että osa vesihöyrystä jää kuplien sisään. Lämpö-
tilan noustessa vesihöyryn tilavuus kasvaa, niin 
että samalla kuplat venyvät ja kohokas kohoaa. 
Samasta syystä kohokas täytyy myös tarjoilla 
heti valmistumisensa jälkeen: kun kohokas lo-
juu pöydällä, se jäähtyy ja lässähtää. Jäähtyneen 
kohokkaan voi kyllä lämmittää uudelleen, mut-
ta kun osa vedestä on jo haihtunut, se ei enää 
kohoa yhtä muhkeisiin mittoihin kuin ensim-
mäisellä kerralla.

”Kannattaa kuitenkin varoa: 
jos vatkausta jatketaan lii-
an pitkään, samat proteii-

nien vuorovaikutukset koituvat 
vaahdon kohtaloksi.
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Täydellinen uppomuna 
Ainekset:
kananmuna

1. Valitse mahdollisimman tuore kananmuna. Mitä tuoreempi muna on, sitä kiinteämpää sen 
valkuainen on. Ajan myötä valkuaisen ovomusiini hajoaa, ja vetisen valkuaisen osuus kasvaa. 
Vetinen osa muodostaa keittäessä rumia rihmastoja munan ympärille. 

2. Valuta vetinen valkuainen. Tuoreessakin munassa on jonkin verran vetistä valkuaista. Tämä 
onnistuu näppärästi vaikkapa rei’itetyllä kauhalla.

3. Kuumenna vesi kattilassa. Kuumenna vesi, mutta älä kiehuvaksi. Kiehuvassa vedessä munat 
poukkoilevat ympäriinsä, ja voivat takertua toisiinsa jos niitä keittää useamman kerralla. Käy-
tä lämpömittaria ja pidä vesi noin 80°C lämpöisenä.

4. Pudota muna kattilaan. Keitä 4 minuuttia.
5. Nosta muna kattilasta. Mausta suolalla ja pippurilla.
6. Lopputuloksena on uppomuna, jossa on pehmeä valkuainen ja vielä nestemäinen, hiukan 

asettunut keltuainen. Matalampi keittolämpötila pitää munan paremmin ehjänä ja symmetri-
senä, ja estää rihmojen syntymistä.

Vaniljavanukas - 4 annosta
Ainekset:
5 dl maitoa
70g / ¾ dl  sokeria
2 rkl maissitärkkelystä
2 munaa
2 tl vaniljasokeria tai 1 vaniljatanko
(¼ tl suolaa)

1. Riko munat kulhoon. Jos aiot valmistaa vanukkaan vesihauteessa, käytä metallikulhoa. 
Lisää sokeri, vaniljasokeri ja maissitärkkelys ja vatkaa kevyesti. 

2. Kaada maito kattilaan. Jos käytät vaniljatankoa, halkaise se ja kaavi siemenet. Lisää sekä 
tanko että siemenet maidon joukkoon. Kuumenna varovasti, kunnes se kuplii kevyesti. 
Älä anna maidon kiehua.

3. Ota vaniljatanko pois kattilasta. Kaada kuuma maito vähitellen munaseoksen päälle 
jatkuvasti sekoittaen. Jos lisäät maidon liian nopeasti tai et sekoita riittävästi, kananmuna 
kypsyy yli ja muodostaa klimppejä.

4. Jos käytät vesihaudetta, laita kulho kevyesti kiehuvan kattilan päälle. Kattilan tulee olla 
sopivan kokoinen niin, että kulho peittää sen kokonaan. Muussa tapauksessa kaada seos 
takaisin kattilaan ja laita se liedelle matalalle lämmölle. Kuumenna seosta varovasti jatku-
vasti sekoittaen, kunnes se paksuuntuu (kauhan kupera puoli peittyy vanukkaaseen, kun 
sen nostaa kattilasta).

5. Tarjoile kuumana tai kylmänä, joko sellaisenaan tai vaikkapa marjojen tai lettujen kera.

Jos seokseen syntyy vähän klimppejä, ei hätää – suodata se siivilän läpi lopuksi ennen tarjoi-
lua. Pelkkä siivilöinti ei kuitenkaan riitä, jos seos pääsee kiehumaan pahasti yli, koska silloin 
kypsyvien kananmunien maku puskee läpi. Tämän takia reseptissä käytetään maissitärkkelys-
tä: se edesauttaa jossain määrin seoksen jähmettymistä, mutta lisäksi se suojaa kananmunia 
kuumuudelta. Tärkkelysjyväset ottavat vastaan osan lämmöstä, joka menisi muuten prote-
iineille, ja samalla vapauttavat irrallisia tärkkelysmolekyylejä, jotka häiritsevät proteiinien 
kanssakäymistä ja estävät niiden sitoutumista toisiinsa.
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Toimitus testaa:

Nörttidrinkit

S        e on täällä taas – nimittäin _WAPPU_! Tuntuuko välillä siltä että ne iäni-
kuiset jallukolat sun muut sekoitukset alkavat pikkuhiljaa tympiä? No nyt 
olisi tarjolla mainio tekosyy käydä kaivamassa kaapin pohjalta haltian-

korvat ja laserpistooli, vetää velhonhattu ja/tai avaruuskypärä päähän ja viettää 
vaihteeksi vähän erilaista vappua. Supernatantti nimittäin testasi erilaisia scifi- ja 
fantasiasarjojen innoittamia drinkkejä.
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Sonic screwdriver
Dr. Who

 Sitruunasiivuja (lasin pohjalle   
 muserrettuna)
2 cl  vodkaa 
1 cl  sour applea 
1 cl  sinistä curaçaoa
 Täytä lasi appelsiinimehulla ja   
 kivennäisvedellä

Kommentit:
”Kivan sitruunainen, vähän mautonta.”
”Mitä tekemistä tällä on muka Sonicin kans-
sa?”
”Hieno värigradientti!”

Ensimmäisellä kokeilukerralla Sonic Screwdriver 
ei herättänyt kovin suuria tunteita. Pienen sekoi-
tussuhteilla kikkailun myötä tästä tuli kuitenkin 
toimituksen ykkösvalinta, ja sitä päädyttiin teke-
mään illan aikana useampikin satsi.

TO
IMITU

KSEN SUOSIKKI

Mana Potion
Diablo

2 cl  sinistä curaçaoa
2 cl  hedelmäviiniä

Kommentit:
”Onpas aika kuvottavaa.”
”Maistuu mustalta magialta.”
”Teollinen maku.”
”Eihän se hyvää ole mutta pakko sitä on vetää 
kun mana loppuu.” –Anonyymi velho

Paikan päällä kehitelty drinkkikokeilu. Nautit-
taessa palauttaa juojalleen 10 % hänen taika-
voimastaan. Drinkki on vasta kisällin tasoista 
alkemiaa ja vaatii selvästi jatkokehittelyä. Jos 
hedelmäviiniä ei satu olemaan lähettyvillä, voit 
korvata sen jollain muulla miedohkolla, vaaleal-
la alkoholijuomalla.
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Health potion
Diablo

2 cl  punaista energiajuomaa
1 cl  vodkaa
1 cl  sour applea

Kommentit:
”HUH.” ”UUH.”
”Aika viinaista mutta kyllähän tästä voimaa saa”
”Tätä vois tehä lisää”

Jokaisen soturin vakiovaruste, jota kannattaa 
aina pitää lähettyvillä pidempien taisteluiden 
voitonjuhlien varalta. Maun parantamiseksi voit 
vähentää hieman viinan osuutta, mutta samalla 
juoman parantava vaikutus saattaa heiketä.

Captain Kirk
Star Trek

½  banaani soseutettuna
1 dl  appelsiinimehua
½ dl  sitruunamehua
 Täytä lasi Bitter lemonilla

Kommentit:
”Jälkimaku homeisen sitruunainen.”
”Tää maku on kyllä sanoin kuvaamaton.”
”Täällä on joku tukos.”

Hyvä avaruuskapteeni varautuu siihenkin vaih-
toehtoon, että pitkällä tutkimusmatkalla viina 
saattaa loppua kesken, eikä sivistyksen rajojen 
tuolla puolen välttämättä satu alkoa vastaan. 
Siksipä toimitus kokeili myös yhtä alkoholitonta 
drinkkiä hätätilanteiden varalle. Kirk oli toimi-
tuksen mielestä koostumukseltaan liian paksua. 
Maku oli selvästi hedelmäinen eikä samalla silti 
oikeastaan minkään hedelmän makuinen. Jälki-
maku oli epämiellyttävä. 

ALK
OHOLIT

ON
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Pangalaktinen kurlauspommi
Linnunradan käsikirja liftareille

2 cl  Janxin ponua (vodkaa)
 Santranginuslaista merivettä (pari  
 hitusta merisuolaa)
2 cl  Arkturuslainen megaginiä (hätäti 
 lassa myös tavallinen gin kelpaa)
2 cl  Fallialaista suokaasua (kivennäis  
 vettä)
2 cl  Qualactinin hyperminttumehua   
 (minttulikööriä)
 Algolialaisen aurinkotiikerin ham 
 mas (sitruunatwist)
1 Oliivi

Kommentit:
”Tää on hyvä!”
”Tää on hirvee!”

Kurlauspommi jakoi mielipiteitä vahvasti: arvo-
sanat vaihtelivat välillä aivan kuvottava – illan 
paras. Drinkin maku muuttui vähitellen suolai-
semmaksi lasin pohjaa kohti merisuolan 
vaikutuksesta. P.I.

VAROITUS: 
Mana Potion 
osoittautui 
odotettua 
tehokkaam-
maksi oikeis-
sa käsissä.
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Yliopisto on rahaongelmissa. Mitä tehdään?

Jaetaan haalari-
merkkejä 55 op:stä Palkataan lisää 

johtajia! Panostetaan opetukseen 
ja opintojen ohjaukseen?

“OULUN YLIOPISTOLLE VIESTIN-
TÄJOHTAJA!” “OULUN YLIOPISTO KAMPANJOI: 

KERÄÄ 55 OP VUODESSA NIIN 

SAAT HAALARIMERKIN”
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Wälttääkkö Wappuna?
Vappuna tapahtuu monesti sellai-

sia asioita, että joudutaan lääkitse-
mään. Tai sitten joudutaan mietti-

mään uskaltaako ottaa normaalit lääkkeensä 
tai uskaltaako ottaa ja lisäksi ottaa lääkettä.

Vappu on siitä erikoinen viikko, että opis-
kelijat ovat silloin monesti dieetillä ja naut-
tivat vain nestemäistä ravintoa. Tämä tuo 
mukanaan erilaisia ongelmia, kuten pään-
särkyä, pitkittyneen nesteravinnon muka-
naan tuomaa närästystä ja myös keskus-
hermoston alueen tapahtumia. Näitä voivat 
olla koordinaatio-ongelmat, tasapainovai-
keudet ja jopa kaatumiset. Harvemmin 
kuitenkaan tulee ekstrapyramidaalioireita 
tai mitään vakavampaa, ellei kaatumisen 
seurauksena satu päähän. Suosittelen stai-
laamista pyöräilykypärällä, joka soveltuu 
haalarin värimaailmaan. Kypärän päälle voi 
sitten sijoittaa ylioppilaslakin, ellei se jo ole 
vuosien varrella mennyt hukkaan.

Kaatumisiin auttaa laastari ja sidetarvik-
keet ja tarvittaessa myös kipsi. Lisäksi tar-
vitaan ehkä kipulääkettä. Kipulääkkeeksi ei 
kannata valita parasetamolia, vaikka se on 
vatsaystävällinen vaihtoehto, koska vapun 
nestedieetti on maksan kannalta hieman 
haastava. Myös parasetamoli on maksan 
vihollinen, jos sitä nauttii suuria annok-
sia ja tiuhaan tahtiin. Parempi vaihtoeh-
to on tulehduskipulääke eli jonkunlainen 
burana, ibumaxi tai ketoriini. Tulehduski-
pulääkkeenä aspiriini ei ole suositeltava, 
koska asetyylisalisyylihappo pistää mahan 

limakalvot huonoon kuntoon. Nehän ovat 
hieman rasittuneet jo nestedieetin vaiku-
tuksesta. Ibuprofeeni (burana ja sellaiset) 
ja ketoprofeeni ovat hieman armeliaampia 
vatsalle. Niissä on sekin hyvä puoli, että 
vaikka niitä ottaa nestedieetin kanssa, niin 
ne eivät aiheuta lisää tasapaino-ongelmia. 
Ne eivät ole kolmiolääkkeitä, eivätkä siten 
vaikuta keskushermostoon.

Reseptikipulääkkeissä on myös keskusher-
mostoon vaikuttavia lääkkeitä, joten jos 
purkin kyljessä on kolmio, niin kannattaa 
jäädä odottamaan huonompia aikoja ja 
kiinteää ravintoa. Sama koskee niitä itse-
hoitoyskänlääkkeitä, joissa on kolmio. Eivät 
ole vappujuomaa, ne. Kolmioyskänlääkkei-
den sisältämä kodeiini voi aiheuttaa hengi-
tyslamaa. Vappuna tarvitaan hyvää hapen-
ottokykyä, että jaksaa. Hengityslama ei siis 
ole mikään tavoitetila.

Vapun aikoihin vaivaa monesti siitepölyal-
lergia. Sen näkee punaisista silmistä ja vuo-
tavasta nokasta. Allergianuhaspraytä voi ja 
pitää käyttää säännöllisesti, samoin aller-
giasilmätippoja. Sitävastoin allergiatabletit 
saattavat väsyttää, vaikka niissä ei olekaan 
kolmiota. Kun niistä on omakohtaista koke-
musta ja tietoa väsyttävätkö ne, niin pystyy 
myös ratkaisemaan sen, aiheuttaako vappu 
mahdollisesti lisää väsymisen tunnetta. Jos 
aiheuttaa, niin pärjääkö ilman allergiatab-
lettia? Parempi olisi, ettei keskeyttäisi sen 
käyttöä.
Jos kysymyksessä onkin ihan kunnon bak-



19

teeritulehdus ja päällä on antibioottikuuri, 
niin todennäköisesti ei tule ongelmia. Suu-
rin osa antibiooteista sopii käytettäväksi 
myös vappuna, kunhan muistaa ottaa lääk-
keensä säännöllisesti ja ohjeen mukaan. 
Yleensä antibiootti annostellaan kaksi ker-
taa päivässä, joten 
kannattaa yrittää pitää 
lukua siitä milloin on 
aamu ja milloin ilta.
Jos on metronidatso-
likuuri päällä tai se on 
pari päivää sitten lop-
punut, niin ei kannata 
ryhtyä vapun neste-
paastolle. Metronidatsoli voi aiheuttaa an-
tabus-reaktion ja silloin olo on niin huono, 
että ensin pelkää kuolevansa ja lopulta toi-
voo kuolevansa. Metronidatsolia käytetään 
hammastulehduksiin ja tiettyihin intiimi-
alueen tulehduksiin.

Mahalääke on monesti tarpeen, koska li-
makalvo menee huonoon kuntoon. Taval-
lisia närästyslääkkeitä kannattaa siis pitää 
mukana. Niitä on esim imeskelytablettina 
olemassa, ettei edes tarvitse sitä nestettä. 

Ehkä opiskelijalla ei ole verenpainelääkitys-
tä vielä, eikä verisuonia laajentavaa nitroa-
kaan, mutta mummolla on. Jos mummo on 
moderni vanhus, niin hänellä saattaa olla 
vappuaattona nestedieetti. Hänelle kan-
nattaa kertoa, että nestedieetti voi tehostaa 
verenpainelääkkeen ja nitrojen vaikutusta. 
Silloin verenpaine laskee liikaa ja siinä sit-
ten mummo makaa kadulla hirveän hui-
mauskohtauksen seurauksena.

Jos mummolla on diabeteslääkitys, ja miksi 
ei olisi, eikö se ole kaikilla, niin pitää huomi-
oida että vappuneste alentaa verensokeria. 
Niinpä diabeteslääkkeen ja nestevalmisteen 
yhteisvaikutuksena on liika verensokerin 
aleneminen ja sehän tarkoittaa sitä, ettei 

mummo pitkään 
voi hyvin. Ja onhan 
diabeteslääkkeitä-
kin, jotka aiheutta-
van antabus-reak-
tion.

Unilääkkeet, rau-
hoittavat ja mig-

reenilääkkeet ovat kolmiolääkkeitä. Vah-
voja yhteisvaikutuksia tulee ihan varmasti 
vappunesteen kanssa ja siksi niitä ei pidä 
käyttää yhdessä. Sekakäyttö voi lyhyenkin 
ajan kuluessa aiheuttaa ongelmia, joista ei 
hevillä pääse eroon. En suosittele kenelle-
kään.

Huomauttaisin vielä, että nestedieetistä pu-
huessani en tarkoita simaa.

Me olemme täällä apteekissa jokaikinen 
päivä. Jos vapun aikaan tarvitsette apua 
lääkkeen valinnassa tai laastaria haavoille, 
niin käykää meillä. Jos tarvitsette kipsiä, 
niin käykää ensin meidän naapurissa. Siel-
läkin päivystetään.

Suhteellisen terveellistä Wappua kaikille!

Terveisin,

Christel Monni
apteekkari

“Kipulääkkeeksi ei kannata valita para-
setamolia, vaikka se on vatsaystävällinen 
vaihtoehto, koska vapun nestedieetti on 
maksan kannalta hieman haastava.”
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Mökkiexcu 2015

”Eräänä sateisena perjantaiaamuna Metkujen labro-
jen aikaan seisoi Linnanmaan kampuksen pihassa 
yksi ylimääräinen bussi. Joukko hurjia Histoneita oli 
päättänyt lähteä valloittamaan eteläisempää Pohjan-
maata.”
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Suuren retken, jota myös Mökkiexcur-
sioksi kutsutaan, tarkoituksena oli tu-
tustuttaa tulevaisuuden toivot Etnovian 

lääketehtaaseen sekä Kyrön viskitislaamon 
Kyrö Distillery Companyn toimintaan.

Urheita excuilijoita noukittiin vielä Tuirasta 
ja keskustan linja-autoasemalta ja biokemisti-
en lisäksi bussiin näytti eksyneen myös muu-
tama lääkisläinen ja pari random teekkaria. 
Joukko alkoi olla valmiina eeppiselle matkal-
leen.

Alkumatkasta vielä hiukan unisia retkeläi-
siä viihdytti lähtijöiden ehdotuksista koottu 
excu-DVD. Paljon relevanttia sisältöä sille 
oli saatukin, muun muassa vääriä käsityksiä 
antavia lastenohjelmia oiottiin tieteellisesti 
päteviksi.

Kunnolla excuinto alkoi nousta bussin lähes-
tyessä Kokkolaa ja ruokaa! Bussin jatkaessa 
matkaa kohti ensimmäistä vierailupaikkaa 
Seinäjokea ja Etnoviaa, meno bussissa alkoi 
jo kuulostaa asialliselta. Excuilijoita ilmestyi 
viihdyttämään Histonin ikioma chattijuonta-
ja Mimosa, jolle jokainen sai laittaa viestinsä. 
Harmillisesti Mimosa oli kovasti kiinnostu-
nut vain viskitislaamon pojista ja jätti Pentit 
ja muut tylysti odottamaan seuraavan aamun 
uutta mahdollisuutta. Tissejäkään ei suostu-
nut näyttämään, julmaa.

Etnovialle saavuttiin hieman myöhässä bus-
sin käytyä vielä kaappaamassa yhden Histo-
nin mukaan Seinäjoen rautatieasemalta. Itse 
lääketehtaalle emme harmi kyllä päässeet, 
vaan esittely koostui kolmesta eri esityksestä, 
jotka käsittelivät Etnovian toimintaa ja työs-
kentelyä lääketehtaassa. Esittäytyneet työn-
tekijät olivat koulutukseltaan kemistejä ja 
vastasivat yhtiössä niin markkinoinnista kuin 
laboratoriotyöskentelyn sujuvuudesta. Kysyt-
täessä biokemistille olisi samanlaisia hommia 
tarjolla. Lähtiessä saimme vielä jokainen lah-
jaksi Retinari – ravintolisäpaketit pitämään 
selkkareita silmät ristissä vääntävien opiske-
lijoiden silmät kunnossa.

Seinäjoelta matka jatkui kohti Isokyröä ja 
Kyrö Distilleryä. Vanhaan meijeriin raken-
netulla tislaamolla pääsimme tutustumaan 
harvinaisen ruisviskin valmistukseen ja mais-
telemaan niin maltaita kuin kaikkien välivai-
heiden jälkeen Alkoihin asti saatuja tuotteita-
kin. Eivät aivan opiskelijabudjetin juomia ja 
siltä maistuivatkin, nam!

Esittelijänä toiminut päätislaaja ja Helsingin 
yliopistossa toiminut bioenergiatutkija Antti 
Valkonen vinkkasi biokemistiporukasta jota-
kuta tekemään gradua aiheesta. Vapaaehtoi-
sia?

Kyröstä päästiin innokkaan esittelijän ansi-
osta lähtemään sen verran myöhään, että ex-
cuilijoita alkoi jo huolettaa viinan saatavuus. 
Ähtäriin ei ehdittäisi millään, joten rallia ta-
kaisin Seinäjoelle, josta löytyi Alko ja ruoka-
kauppa. Asiallinen osuus hoidettu, mökki-
osuus alkakoon!

Mökkeily Ähtärissä alkoi kerrassaan mainios-
ti: Mökin isäntä oli kertonut, että linja-auto 

Innokkaita excuilijoita menossa Etnovi-
an esittelyyn.
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mahtuisi kääntymään pihassa. Eipä mahtu-
nut. Rengas humpsahti tien vieressä ollee-
seen ojaan ja siinä sitten oltiin. Jotkut olivat 
jo -ja varsinkin myöhemmin- ihan varmoja, 
että koko auto kaatuu, vaikka ihan niin sy-
västä ojasta ei ehkä kuitenkaan ollut kysymys. 
Histonit ulos ja bussi traktorilla ylös, nyt pääs-
tään huomenna kotiinkin.

Kun excuilijat ja tavarat oli saatu purettua 
bussista ja kärrättyä sisälle, oli aika tutustua 
mökkiin ja yrittää ehtiä harvoille sänkypai-
koille. Kovin moni ei tässä onnistunut, mutta 
muuten mökki osoittautui oikein mukavaksi. 
Harmi vain että vessoja oli vain yksi ja kol-
mellakymmenellä bussimatkan kaljotelleella 
biokemistillä ehkä tarvetta useammallekin. 
Jostain syystä eräs matkaan tarttuneista teek-
kareista päätti alkaa toimittaa vessaportieerin 
virkaa, ja jäi odottamaan vuoroaan vielä sen-
kin jälkeen, kun muilla ei enää ollut välitöntä 
tarvetta. Monella tapaa voi excursionsa toki 
viettää.

Alkoi tulla aika keksiä kehittävää tekemistä 
loppuillan ratoksi. Onneksi eräs matkalaisis-
ta oli tuonut mukanaan valtavan rantapal-
lon, jonka höperö fuksi päätti puhaltaa yksin 
täyteen. Lattialle selälleen ja jalat sohvalle, ei 
pyörrytä! Pallo saatiin täyteen ja lähes heti 
myös pöydällä olleeseen lasiseen kynttilänjal-
kaan. Histonin keski-ikäiset tädit tiesivät vielä 
kertoa, että PartyLiteähän kyseinen koriste oli, 

tyyriihkö osuma siis.
Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta, joihin 
sisältyi myös vielä pieni palohälytys intensiivi-
sen makkaranpaiston seurauksena, mökkeily 
päästiin aloittamaan leppoisasti. Kun kaikki 
olivat asettuneet taloksi ja saaneet tärkeimmät, 
eli ruoat ja viinat kylmään, aloiteltiin saunan 
lämmittelyä ja yleistä ympäriinsä pyöriskelyä. 
Juomapelit kuuluivat ohjelmistoon kahdessa 
kerroksessa, kun parvella pe-attiin Pokémo-
nia, ja alakerrassa vähemmän tappavia kortti- 
ja numeropelejä, sekä jatkettiin bussissa alka-
nutta En ole koskaan –peliä.

Koska meistä kaikistahan tulee tutkijoita, jo 
opiskeluaikana on hyvä harjoitella; kuinka 
monta excuilijaa mahtuu kuuden hengen sau-
naan? Jossain vaiheessa ennätys oli seitsemän-
toista, mutta se todennäköisesti ylitettiin vielä 
illan aikana.  Kyllä sopu ja mahdollisimman 
kovaa ja korkealta (tai mistälie) vedetyt Eput 
sijaa antavat.

Ilta jatkui rennon hengailun merkeissä muu-
taman tunnin aamuyön puolelle, mutta kol-
men seutuun sitkeimmillekin alkoivat jo 
tipahdella nukkumaan kuka minnekin, on-
nekkaimmat sänkyihin ja sohvalle, loput sikin 
sokin lattialle.

Kotimatkalle oli tarkoitus ehtiä puoliltapäi-
vin, joten uniset excuilijat potkittiin ylös nur-

Kahvitarjoilu ennen Etnovian esittelyä.

Bussi jälleen toimintakuntoisena.
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kistaan yhdeksän maissa. Aamu käynnistyi 
veltolla hammasharjan kanssa ympäriinsä 
tallustelulla ja hiukan tehottomalla pak-
kaamisella. Kuitenkin kahvin ja jääkaapista 
löytyneiden eväiden jälkeen piristyttiin sen 
verran, että siivoaminenkin alkoi toimia. Ne 
joille siivoushommia ei riittänyt, yrittivät 
mahdollisimman hyvin pysyä poissa tieltä 
ja viihdyttää reippaimpia lukemalla ääneen 
laatikoista löytyneitä harlekiiniromaani-
en esiäitejä sekä kertomalla Kirka –vitsejä: 
”Mikä on kirkasta ja haisee paskalle?”

Kun koko Histonin kööri oli saatu pakattua 
autoon, päästiin lähtemään kohti Oulua. 
Bussissa edellisen päivän meno jatkui ihanan 
Mimosan, jota Pentit alkoivat jo huomatta-
vasti enemmän kiinnostaa, ja excu-DVD:n 
parissa. Jotkut jaksoivat vielä tissutellakin, 
mutta suurimmalla osalla viikonlopun nes-
teytys alkoi olla jo kohdallaan.

Paluumatka sujui rauhallisesti lähinnä koo-
matessa ja aina vain huonommille vitseille 
repeillessä. Viimeistään Benjamin But-
ton sain koko biokemistisakin nuokku-
maan. Takaisin tulvivassa Oulussa ol-
tiin alkuillasta rättipoikki, mutta olihan 
meillä mukavaa!

A.R.

http://www.etnovia.fi/
http://www.nordicnutrients.fi/fi/fenola-group/et-
novia.html

Etnovia Oy.
•	 Seinäjoella toimiva suomalainen lääkkeiden 

ja ravintolisien tuotantoon erikoistunut so-
pimusvalmistaja

•	 Toimii Fenola Group Oy:n alla, joka on Suo-
messa toimiva Nordic Life Science –yhtiö. 
Siihen kuuluu Etnovian lisäksi Fenola Oy ja 
Nordic Nutrients Oy

•	 Tarjoaa sopimusvalmistajapalveluja raaka-
aineiden hankinnasta tuotekehitykseen, 
sääntöjen valvomiseen, tuotteiden pakkaa-
miseen, analysoivaan laadunvalvontaan ja 
valmiin tuotteen julkistamiseen ja jakeluun 
EU-markkinoilla

•	 Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskuksen FIMEA:n myöntämä lääke-
teollisuuden hyvän tuotantotavan (GMP) 
todistus

http://www.etnovia.fi/
http://www.nordicnutrients.fi/fi/etusivu.html

Kyrö Distillery Company
•	 Isokyrössä toimiva viskitislaamo
•	 Ensimmäinen ja ainoa ruispohjaisen täys-

mallasviskin valmistaja Suomessa
•	 Aloittanut 2014, ensimmäinen viskierä val-

mistuu 2017
•	 Markkinoilla kypsyttämätöntä ruistislettä, 

kuusi kuukautta kypsynyttä ruisviskiä ja 
ruispohjaista giniä

•	 Tislaamon yhteydessä toimii anniskelura-
vintola Kyrönmaan matkailunedistämiskes-
kus

http://www.kyrodistillery.com/
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Esittelyä GMP:stä ja miten se vaikuttaa lääke-
tehtaan tuotantolinjaan (Etnovia).

Excuilijat Kyrö Distilleryn edessä.

Antti Valkonen esittelee Kyrö Distilleryn tuotan-
totiloja ja viskin tislausprosessia.

Iltameininkiä mökiltä.

Aamun tunnelmat.



26

Histoni vaihdossa
Legenda Toni “Sane”  Sandvikin matkasta, OSA 2

Tämä on päiväkirja siitä, kuinka yritän 
saavuttaa niiden luottamuksen; kuinka 
pyrin olemaan osa niitä.

Päivä 40. 
Yritän selvittää tieni vaihtareiden sisäpiiriin. 
Kaveri kielikurssilta hehkuttaa jotain tervetuli-
aisateriaa, joten lähden sinne. En olekaan illan 
kohderyhmää - kaikki muut ovat kauppis-yli-
opistosta. Illan aikana kuulen oman yliopistoni 
tapahtumasta, joka alkaa aterian jälkeen, joten 
luonnollisesti aion jatkaa iltaa sinne. Yksi kaup-
pistyttö estää suunnitelmani, sillä hän pelkää 
mennä yksin kotiin ja joudun saattamaan hä-
net.

Päivä 43. 
Päihitin kielikurssin, mutta ilmainen koulutus 
ei olekaan enää itsestäänselvyys: kaikkia pan-
tiksi antamiani rahoja ei saakaan takaisin, vaan 
kurssista joutuu maksamaan satasen. Budjettini 
on ylittynyt ja joudun syömään seuraavan kuu-
kauden pikanuudeleita.

Päivä 46. 
Lähden ESN:n matkalle Prahaan. Baarikierrok-
sen hämyisimpien tehtävien aikana onnistun 
selvittää tieni vaihtareiden sisäpiiriin. Mikään 
tärkeä ei jää minulta paitsi, sillä nyt olen 
WhatsAppissa ja Facebookissa mukana inside-
ryhmissä. Lojaaliuttani koetellaan WhatsAppis-
sa viidenkymmenen muun jäsenen voimin, sillä 
viestejä tulee päivittäin viitisensataa.

Päivä 52. 
Suuressa metropolissa asuminen alkaa jättää 
merkkejään minuun. Lukukauden alussa käve-
lin metrolle, nykyään menen sinnekin ratikalla. 
Jos matkaa on edes melkein metroasemien vä-

lin verran, se kannattaa mennä metrolla.

Päivä 61. 
En ole onnistunut häivyttämään aksenttiani. 
Kuulen lauseen ”are you from Scandinavia?” 
jo toistamiseen tuntemattomalta. Olen vähällä 
paljastua.

Päivä 68. 
Vaihtarit saavat päähänsä testata, mistä maas-
ta tulevat parhaat juomarit. Turvaan asemani 
sisäpiirissä jaetulla ykkössijalla ja liian monella 
80-volttisen Strohin paukulla. Näiden paukku-
jen rekyylistä toipumiseen menee koko seuraa-
va päivä. Ei enää koskaan Strohia. Vaivannäkö 
kuitenkin kannattaa, sillä nyt minut tunnetaan 
nimellä The god of schnapps.

T.S.
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Vaikka opiskelijoiden ajatukset ovatkin jo vappuhulinoissa, on Dr. Floyd vastaanottanut 
silti lukuisia kysymyksiä koskien mitä eriskummallisimpia asioita. Toivonkin, että kaikki 
mieliä askarruttaneet asiat selviävät teille ennen Vappua, jotta sima maittaa. Ah, mutta 
unohdin, että tehän olettekin biokemian opiskelijoita. Noh, Vappu sujuukin sitten muka-
vasti labrojen tahi tenttiin lukemisen merkeissä. Parempi niin. 

Mikä tuli ensin? DNA, RNA vai proteiini?
T. Epätoivoinen fuksi

Hyvä epätoivoinen fuksi,
Vastaus on erittäin yksinkertainen! Ensimmäisenä tuli █████ koska ██████ █████ 
██ ██████ ja █████████. Lisäksi ███████ ███ █████ Toivottavasti tämä 
lievensi epätoivoasi!

Miksi aina puhutte peeniks-linnusta? Miksi ei rakkautta p-ppelipeipolle, k-llikor-
pille, k-kkelikalastajalle tai l-rssilokille?
T. penii-bongari

Arvon penii-bongari
Lajintuntemuksesi osoittaa kunnioitettavaa bongarikokemusta! Varmasti siis myös tiedät, 
että peeniks-lintu on kaikkien mainitsemiesi lajien kiistaton kuningas ja hallitsija – siksi siis 
suurimman huomion ansaitseva! Lisäksi poliittinen korrektius velvoittaa.

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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Mistä fifty shades tulee 50 Shades of Greyssa?

Kun kyseinen opus oli vielä luonnosvaiheessa, oli Christian Grey alkujaan innokas aurinko-
lasien keräilijä, jonka huhuttiin omistavan 50 toinen toistaan upeampia aurinkolaseja. Jos-
tain syystä kirjailija kuitenkin päätti, että BDSM-välineistön omistaminen olisi mediasek-
sikkäämpi harrastus. Kumma juttu! Kirjailija oli kuitenkin kiintynyt alkuperäiseen ideaansa 
siinä määrin, että päätti muistaa sitä kirjan otsikolla.

MIKSI VIRTSA HAKEUTUU HOUSUIHIN HUOLELLISENKIN RAVISTELUN 
JÄLKEEN? HAISEN SPURGULLE, GRR!
T. Tahaton haisuli

Hyvä haisuli
SITÄ VARTEN ON SE HASSU VALKOINEN RULLA SIINÄ SEINÄLLÄ JOTA SANOTAAN 
VESSAPAPERIKSI. KÄYTÄ SITÄ.

Pitääkö paikkaansa, että kaikki naiset ovat upeita ja ihania, vaikka eivät sitä aina 
itse huomaa?
^^_wonderer_98^^

Hei ^^_wonderer_98^^
Kyllä, näin on – eivätkä vain naiset! Kaikki ihmiset ovat upeita ja ihania, vaikka he eivät sitä 
itse aina huomaakaan! Kaikki riippuu vain näkökulmasta ja valaistuksesta (vinkki: pimeässä 
kaikki ovat yhtä nättejä).

Missä kulkee äärettömyyden raja? Vai onko siinä rajaa laisinkaan?

Rajaa ei ole. Se on se äärettömyyden juttu.

Jos korvoon koskoo, oesko hyvä litkijä liäkkeeksi koskenkorvoo?
T. Ympärjpyöree

Arvon Ympärjpyöree
Nimensä hauskasta taipumisesta huolimatta koskenkorva ei ole hyväksytty korvalääke! Ole 
kiltti ja mene lääkäriin!
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Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
kysymyksen lähettäneitä!

How long it takes to conquer a heart/head and which one is easier?

Through in-depth study it has been found out that it is easier to conquer a heart. You can 
bypass the ribcage by making a cut underneath it and reaching up for the heart. Correctly 
done, it won’t take but a few minutes (but please do not attempt this at home, leave it to pro-
fessionals!) To get to a head you need to get through the thick skull bone, and we all know 
how arduous a job it is to go through thick-skulled individuals. Go for the heart! (Lecter H. 
2014)

Nopeammin vuonna kuormittamattomana niellä?

Parhaiten vuonna pääteltynä juoda!

Kuinka saan aivot malfunction-tilasta vai onko hallitus hakkeroitunut sinne pe-
ruuttamattomasti?
T. Foliohattu

Hyvä Foliohattu
Ei syytä huoleen, hallitus ei KOSKAAN hakkeroituisi aivoihisi! Hallitus rakastaa sinua ko-
vasti, ja arvostaa tahdonvapauttasi ja persoonallisuuttasi AIVAN liian paljon yrittääkseen 
koskaan aivopestä sinua tai turruttaa sinua valheelliseen turvallisuudentunteeseen. Hallitus 
on hyvä! Hallitus on kiltti! Luota hallitukseen! Hallitus—(jos luet tätä, ole kiltti ja lähetä 
apua olen vankina ja minut pakotetaan töihin he luulevat saaneensa minut murrettua mutta 
min--
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OSUMA
– koulutusmääriä 
tarpeen mukaan

Olettekos koskaan kuulleet Osu-
ma-hankkeesta? Luulen vähän, 
että useimmat teistä pudistelevat 

päätään, joten tässä olisi pieni tietoisku 
aiheesta. Osuma on LAL:n hanke, jonka 
tavoitteena on parantaa luonnontieteilijöi-
den työllistymistilannetta siten, että luon-
nontieteilijöiden koulutusmäärät saatai-
siin vastaamaan työmarkkinoiden tarvetta 
tilanteen mukaan mahdollisimman hyvin. 
Hankkeesta on kirjoitettu useampaankin 
otteeseen LAL:n Luonnontieteilijä-lehdes-
sä ja aika ajoin luonnontieteilijöiden työl-
lisyys nousee esille myös sanomalehdissä. 
Opiskelijoiden keskuudessa asiasta on kui-
tenkin ollut varsin vähän puhetta, vaikka 
asia koskettaakin erityisesti juuri opiskeli-
joita ja vastavalmistuneita. 
 Nykyisellään tilanne on sellai-
nen, että luonnontieteilijöitä koulutetaan 
enemmän kuin Suomen työmarkkinoilla 
on tarvetta. Sen seurauksena kilpailu työ-
paikoista kovenee, työttömyys kasvaa ja 

yhä useampi vastavalmistunut on ainakin 
jonkin aikaa työttömänä heti valmistumi-
sen jälkeen. Keskimäärin luonnontieteilijät 
työllistyvät 3-6 kuukauden sisällä valmis-
tumisesta. Osa taas työllistyy koulutustaan 
vastaamattomiin tehtäviin. Luonnontie-
teen aloilla työttömyystaso on korkea ver-
rattuna korkeakoulutettujen keskiarvoon. 
Kyseessä ei ole mikään kovin uusi ongel-
ma, vaan sen juuret juontavat parin vuosi-
kymmenen taakse. Luonnontieteiden alo-
jen koulutusmääriä on nostettu 90-luvulta 
lähtien. Laman jälkeen ennustettiin, että 
kemiaan ja biotieteisiin nojaava teollisuus 
kasvaisi Suomessa voimakkaasti, ja siksi 
alalle tarvittaisiin tulevaisuudessa enem-
män korkeasti koulutettuja osaajia. Kasvu-
pyrähdystä ei sitten tullutkaan, eikä uusia 
työpaikkoja syntynyt odotetunlaisesti.
 Ei ole oikein kenenkään edun 
mukaista, että luonnontieteen aloille kou-
lutetaan suhteettoman paljon väkeä työ-
tarjontaan nähden. Työntekijät joutuvat 
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hakemaan töitä pitkään tai muuttamaan 
työn perässä. Yhteiskunnalle taas koituu 
lisäkuluja, jos vastavalmistuneet joutuvat 
olemaan tukien varassa tai jopa kouluttau-
tumaan uudelleen jollekin toiselle alalle. 
Koulutusmäärien alentaminen tasapainot-
taisi työmarkkinatilannetta, kun uusia tu-
lokkaita alalle olisi sopivan verran. Silloin 
kilpailu työpaikoista vähenisi, ja etenkin 
vastavalmistuneiden pääseminen työelä-
mään helpottuisi. Samalla alan arvostus ja 
houkuttelevuus kasvaisi tulevien opiskeli-
joiden silmissä. Myös koulutuksen laatu voi 
parantua, kun resursseja voidaan käyttää 
keskitetymmin pienemmän opiskelijamää-
rän opetukseen. Vastaavasti opiskelupaik-
koja voidaan jatkossa taas lisätä, jos luon-
nontieteiden osaamisen kysyntä kasvaa 
tulevaisuudessa.
 Hankkeen eteen on jo tehty pieniä 
edistysaskelia. 2011-2016 voimassa olevaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämis-
suunnitelmaan on kirjattu esitys siitä, että 
biologian ja kemian alojen koulutuspaik-
koja vähennettäisiin. LAL:n tavoitteena 

on, että tulevaisuudessa aloituspaikkoja 
saataisiin vähennettyä vielä lisää. Muutos 
on kuitenkin hidasta. Sitä vaikeuttaa myös 
se, että koulutuspaikkojen vähentäminen ei 
nykyisellään ole tiedekunnille kovin kan-
nattavaa, koska valmistuvien opiskelijoi-
den määrä vaikuttaa niiden rahoitukseen. 
Sen vuoksi olisi hienoa, jos tulevaisuudessa 
rahoituksessa otettaisiin enemmän huomi-
oon opetuksen laatua ja opiskelijoiden työl-
listymistä omalle alalleen valmistuneiden 
määrän lisäksi. Jos samalla vielä saataisiin 
tutkintoihin mukaan lisää työelämäopin-
toja, niin että alalle saataisiin vähemmän 
mutta osaavampia ja ehkä myös motivoitu-
neempia tekijöitä, kaikki osapuolet hyötyi-
sivät siitä pitkällä tähtäimellä.
Lisätietoa Osumasta löydät LAL:n sivuil-
ta osoitteesta www.luonnontieteilijat.fi/
osuma-hanke-2

Panu Isomursu,
Kolmannen vuoden biokemisti ja LAL-

jaostopuuhastelija
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Voi nyt JUMALAUTA SE KAHVI EI OLE HELVETTI SOIKOON ILMASTA VITUN AI-
VOKÄÄPIÖT, LUULISI ETTÄ YLIOPISTOKOULUTUKSEN SAANEINA IHMISET OSA-

ISI VÄHÄN EDES LUKEA MITÄ NIISSÄ SAATANAN LAPUISSA LUKEE SIELLÄ SEINILLÄ. 
Kahvi maksaa säälittävät 15 senttiä, ja tämäkin silloin jos olet heikko, ja käytät kahvissasi maitoa. 
On se jumalauta kumma että ei viitti tämmöstä summaa edes maksaa vaan on pokkaa varastaa 
omalta kiltikseltä meitä varten järkättyä kamaa ja väärinkäyttää erikseen tosi halvoiksi suunnitel-
tuja palveluja. Onko käynyt mielessä että joku ihan oikea ihminen joutuu maksamaan ne kahvit 
omista rahoistaan ja rahojen takaisin saaminen riippuu ihan siitä, viitsiikö kiltalaiset maksaa niitä 
sumppejaan sitä mukaa kun sitä kahvia ryystävät. Joku oikea hengittävä ja tunteva ihminen joutuu 
yöllä miettimään että mitähän tähän helvetin kirjanpitoon nyt laitetaan kun rahaa vaan häviää 
käsittämättömästi. Kiltiksen seinät täyttyy vihaisista ja paskalla kieliopilla kirjoitetuista lapuista 
ihan siksi, että ihmiset ei osaa perus käytöstapoja, opetelkaa nyt edes säälittävästi kerjäämään 
kavereiltanne ne kahvirahat jos ei ittellä ole sitä kymmentä senttiä sinne kippoon laittaa. ETTE JU-
MALAUTA OTA MINUN LAKTOOSITONTA MAITOA SIELTÄ JÄÄKAAPISTA, SE ON IHAN 
OMILLA RAHOILLA ITSELLENI OSTETTUA! Hankala ymmärtää, miten yhtäkkiä koko kilta 
on täynnä jotain nälkäisiä kleptomaaneja ilman mitään impulssikontrollia, HANKKIKAA ITSE 
OMAT RUUAT JOS ETTE KYKENE NOUDATTAMAAN YHTEISIÄ SÄÄNTÖJÄ SAATANAN 
TARHAIKÄISET. perkele. pannahinen.

...anonyymin biokemistin mietteitä

Yläkerta
Yksi parhaista asioista yliopisto-opiskelussa on kyllä ehdottomasti ainejärjestötoiminta ja 

yhteisöllisyys! Kuvitelkaa nyt miten hirveää olisi vain harhailla hämillään ja puolimasentuneena 
ympäriinsä luentotaukojen välillä, niin kuin jossakin ylä-asteella! Monesti luennoillakin haaveilen 
tuoreesta kahvikupposesta mukavassa seurassa Histonin ikiomalla kiltahuoneella, missä voi 
kansainvälisessä ilmapiirissä tutustua muihin ihmisiin ja naureskella päivän labramokille. 
Parasta ainejärjestötoiminnassa on kuitenkin se, että hallitus järkkää meille niin paljon kaikkea 
kivaa ihan ilmaiseksi! On mukavaa että Histoni ry ymmärtää köyhän opiskelijan tarpeen 
saada hyötyjä ja palveluita täysin maksutta, olisihan se ikävää vaikka kantaa laukkua ja muita 
tavaroita, kuten maallisen brutaalia lompakkoa, mukana kiltahuoneen lennokkaissa akateemisen 
pohdiskelevissa keskusteluissa. Erityisesti arvostan kyllä sitä, että karkkeja, teetä ja kahvia on alettu 
tarjoamaan ilmaiseksi kaikille kiltalaisille! Jääkaapissakin on monesti ihania itsetehtyjä ruokia 
ja erikoisruokavaliota nauttiville erikseen laktoositonta maitoa ja muita erityistuotteita, kyllä 
Histonissa kaikki otetaan esimerkillisesti huomioon. Joskus mietin, miten ihmeessä Histonilla voi 
edes olla rahaa tällaiseen, mutta täytyyhän niiden erillisten kassojenkin hoitaminen olla työlästä 
- näin kaikki varmasti voittavat ja kiltalaisille tulee hyvä mieli! Eihän sitä nyt ilman kahvia jaksa, 
ja kuka nyt jaksaa kahvista maksaa! Kutsun kyllä jatkossakin valenssilaiset kaverini nauttimaan 
ilmaista kahvia kiltiksellemme, loistavaa työtä! 

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

Oikein varustautunut wappusankari:

VAPUN 2015
SELVIYTYMISOPAS
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International pages

MAY DAY 2015!
Now that you’re equipped for May Day 
(Vappu), we’re going to introduce the tra-
ditional May Day happenings. Now grab 
your calendar and start to plan your up-
coming May Day! May Day is a very big 
thing for students here in Finland, so 
come along and get familiar with Finnish 
student culture! Changes in the timetable 
of May Day happenings may occur so fol-
low different information channels.

Wednesday 22.4. Opening of the May Day
May Day is opened at the HopLop adventure 
park and afterparty is held at Tivoli. What 
could be a better combination than a student, 
May Day vibe, trampolines and alcohol? Tick-
ets to the opening of the May Day costs 10€ 
(includes a bus trip from university to Hop-
Lop, from HopLop to Tivoli and an overalls 
badge). Bus goes from the university to Hop-
Lop at 5 PM.

Thursday 23.4. Concert of Teeku + Ööpis-
gaala + Histoni’s May Day sittning
Teeku, A.K.A. Teekkarikuoro arranges a May 
Day concert at Caio at 7 PM. They will sing 
some choir music so it will bring nice varia-
tion to the May Day happenings. The students 
of architecture arrange an Ööpisgaala, where 
a May Day magazine called Ööpinen is pub-
lished. Ööpinen is the second oldest May Day 
magazine in Finland and it tries to go under 
the acceptable level of humour every year. 
Histoni also arranges a May Day sittning with 
Ympäristörakentajakilta and Tiima at Turu-
sen saha at 6 PM. This is a sittning with a May 
Day theme. The dress code is overalls.

Friday 24.4. Viking boat rowing + May 
Day spotter + Histoni’s afterparty of the 
rowing + Afterparty of the rowing
Prosessikilta arranges the Viking boat row-

ing at the beach of Tuira at 12 PM. There’s 
also other program such as May Day spotter 
(you have to search for a person with cer-
tain characteristics, those who will find the 
wanted person will get a prize) and kyykkä. 
Come and cheer the team of Histoni! After 
this you’re welcome either to the Histoni’s af-
terparty (club room of Toivoniementie 1) or 
to the official afterparty at Kantis at 10 PM (if 
you have lots of money).

Saturday 25.4. May Day sauna + May Day 
rave party
Histoni and Blanko are going to arrange a 
May Day sauna at Teekkaritalo at 6 PM. Here 
you can have some refreshments and go to the 
sauna!  Winners of the May Day orienteering 
will get their prizes at 7 PM at Caio. Have you 
ever been to a rave party? If not, the May Day 
rave party is held at Superpark Arena at 6 PM!

Sunday 26.4.  May Day orienteering + 
BBQ party
May Day orienteering is an event where the 
older students go through every checkpoint 
nearby campus at Linnanmaa doing different 
tasks to score as many points as possible. The 
enrollment for this event starts at 12 PM to 
2 PM at old Kyykkäkoppi (small hut between 
the 2T- and X-doors) and checkpoints are 
open from 12:15 PM to 6 PM. Do you really 
need further explanation about BBQ party? 
BBQ food at Teekkaritalo at 2 PM. What 
could be more appropriate than to start a BBQ 
season in OTY’s BBQ party. Bring your own 
grill to the party or just bring yourself. Saunas 
will be warm and the music will play until the 
morning. During the day the playful Amazing 

Monday 27.4. Histoni’s May Day lounging 
+ Sauna marathon
Do you have a hangover? If you do, then come 
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over here and enjoy 
some free snacks (Finn-
ish mead and dough-
nuts)! The May Day 
lounging is held at 12 
PM at the guild com-
plex of Linnanmaa. OTY and OLK are going 
to arrange a Sauna marathon at 2 PM, where 
you can go to the sauna of Arkkaritalo (the 
guild house of architect students at Pikisaari) 
or the sauna of Walhalla (the guild house of 
medical students at Hietasaari). Hardcore 
(and/or very drunk) students won’t put their 
clothes on when switching saunas.

Tuesday 28.4. Daytime Drunkenness + 
May Day sittning + AAAAK
OLuT and OTY are going to arrange Day-
time Drunkenness at Hevimesta from 1 PM 
to 7 PM. As the name suggests, there’s going 
to be lots of drunken people all over Oulu in 
daytime! It only costs the cloakroom service 
fee and you can get there from Linnanmaa 
for free by Wesibussi. Wesibussi departs from 
the bus stop of university to Hevimesta and 
back nonstop between 1 PM and 3 PM. You 
can continue from Daytime drunkenness 
to the May Day Sittning at Teekkaritalo at 6 
PM! The theme for this sittning is MM-95 
(Finland won gold first time in Men’s world 
ice hockey championships in year 1995). If 
you’re in good condition, you can continue 
from the May Day sittning to AAAAK, which 
is held at Apollo at 10 PM. AAAAK, also 
known as Aatonaatonaaton apinakapina is 
one hell of a party. The Freshmen of the Year 
will be awarded there. You can buy tickets 
to AAAAK beforehand (2 €) from the green 
coat racks at the campus on 22nd or 23rd of 
April or from the door (5 €).

Wednesday 29.4. Eve of Waatto + Fresh-
man competition + Eve party of Waatto
If you’re interested to see how tech students 
party during the Eve of Waatto, then go and 
watch the Freshmen competition of the tech 
students at the marketplace of Oulu at 12 
PM. OTY arranges the Eve party of Waatto at 

Apollo at 10 PM. 

Thursday 30.4. Waat-
to + May Day parade 
+ “Baptism” of tech 
students + The last 

party of Waatto
Chairman of OTY will announce that the 
May Day of tech students has begun at 12 
PM at Rauhala. After that the May Day pa-
rade starts to circle the center of Oulu, also 
stopping to watch the tradition of capping the 
Franzén statue. The freshmen of tech students 
are being “baptized” (dipped into the water 
and announced as tech students) at the park 
of Åstrom at 2 PM. The last party of Waatto is 
held at Tivoli at 10 PM.

Friday 1.5. Train station growling + May 
Day herring lunch + May Day picnic + 
May Day concert of Teekkaritorvet
Are interested in spontaneously growling 
with unknown people? Train station growl-
ing starts at 3.33 AM at the tunnel of the 
train station. Come here from the last party 
of Waatto and release your drunken (or hun-
gover) growling with other people. Remem-
ber to have some cash if you want to go to 
the May Day herring lunch, which is a bless-
ing for your hangover. The May Day herring 
lunch is held at the Department of Architec-
ture at 6 AM. Those who survived May Day 
happenings are going to be rewarded at the 
May Day picnic (remember to bring your 
own food and refreshments). If you don’t have 
hangover (or at least not so bad a hangover), 
then you have to see the May Day concert of 
Teekkaritorvet at Rotuaari at 2 PM. You can 
listen to some brass band music while being 
drunk or hungover. 

L.R.

Remember to enjoy the May Day 
happenings to the fullest, be-
cause you’ll get the chance only 
once a year!
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Bisfenoli A
haitallinen muovinkovetin

Bisfenoli A eli BPA on kaksiteräi-
nen miekka. Se on laajasti muo-
viteollisuudessa käytetty mono-

meeri, jota on kaupallisesti käytetty jo 
puoli vuosisataa polykarbonaattimuo-
vien kovettamiseen ja epoksihartsin te-
kemiseen. Sitä on elintarvikemuovien 
kuten muovipullojen lisäksi kuiteissa ja 
lämpöpapereissa. Sitä on käytetty myös 
säilykepurkkien ja tuttipullojen sisäpin-
noitteena, koska se suojaa elintarviketta 
bakteereilta.¹ Kuulostaa kaikin puolin 
hyödylliseltä molekyyliltä, mutta mikä 
sen huono puoli sitten on?

Elimistössä bisfenoli A saa hormonin 
kaltaisia ominaisuuksia. Sen kuvassa 
1 esitetty rakenne on tarpeeksi lähellä 
estradiolia, jotta se pystyy matkimaan 
sen toimintaa sitoutumalla ja aktivoi-
malla estrogeenireseptorin. BPA on siis 
synteettinen estrogeeni.² Sen on todettu 
myös häiritsevän immuunijärjestelmää 
ja aiheuttavan erektiohäiriöitä.³ Erityi-
sesti lapset ovat alttiita sille, koska heillä 

ei ole aikuisten tapaan kykyä tuhota ai-
netta maksassa.⁴

Tutkimustulokset bisfenoli A:n terve-
ysriskeistä ovat ristiriitaisia, sillä sen on 
väitetty olevan nykyisillä altistumista-
soilla niin merkittävän vaarallinen kuin 
täysin vaaratonkin. Tuloksiin vaikuttaa 
muun muassa sen nopea puoliintumis-
aika elimistöstä (noin kuudessa tunnis-
sa), minkä takia näytteenottoaika vai-
kuttaa merkittävästi saatuihin arvoihin.⁵ 
Toisaalta on myös väitetty, ettei BPA:n 
kinetiikkaa olla vielä ymmärretty täy-
sin eikä sen poistuminen elimistöstä ole 
niin tehokasta kuin luullaan. Edes sen 
karsinogeenisyydestä ei ole yksimieli-
syyttä, vaikka sen on todettu aiheuttavan 
koe-eläimillä matalinakin pitoisuuksina 
syöpää.⁶

BPA on yksi maailman eniten tuotetuis-
ta kemikaaleista yli kahden miljoonan 
tonnin vuosittaisella tuotannollaan. Sil-
le altistumista edesauttaa sen käyttö jo-
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kapäiväisissä muoviesineissä, joista sitä 
liukenee esimerkiksi kuumennettaessa 
tai vahvoilla pesuaineilla pestäessä. Al-
tistuminen tapahtuu pääosin suun kaut-
ta ruokien ja juomien mukana.⁷

Oli BPA sitten matalina pitoisuuksina 
ihmiselle vaarallinen tai ei, varmasti 
voidaan ainakin todeta, että näin laaja-
mittaisesti käytettynä kemikaalina sen 
tutkimiselle on aihetta jatkossakin. 
 

¹ Bisphenol A Information Sheet. Bisphenol A Global Industry Group. Lokakuu 2002.
² Rubin BS (2011) Bisphenol A: an endocrine disruptor with widespread exposure and multiple effects. J Steroid Biochem Mol Biol 
127(1-2): 27-34.
³ Li D, Zhou Z, Qing D, He Y, Wu T, Miao M, Wang J, Weng X, Ferber JR, Herrinton LJ, Zhu Q, Gao E, Checkoway H & Yuan W (2010) 
Occupational exposure to bisphenol-A (BPA) and the risk of self-reported male sexual dysfunction. Hum Reprod 25(2): 519-527.
⁴ Lakind JS & Naiman DQ (2011) Daily intake of bisphenol A and potential sources of exposure: 2005-2006 National Health and 
Nutrition Examination Survey. J Expo Sci Environ Epidemiol 21(3): 272-279.
⁵ Beronius A, Ruden C, Hakansson H & Hanberg A (2010) Risk to all or none? A comparative analysis of controversies in the health risk 
assessment of Bisphenol A. Reprod Toxicol 29(2): 132-146.
⁶ Vandenberg LN, Hauser R, Marcus M, Olea N & Welshons WV (2007) Human exposure to bisphenol A (BPA). Reprod Toxicol 24(2): 
139-177.
⁷ Carwile JL, Luu HT, Bassett LS, Driscoll DA, Yuan C, Chang JY, Ye X, Calafat AM & Michels KB (2009) Polycarbonate bottle use and 
urinary bisphenol A concentrations. Environ Health Perspect 117(9): 1368-1372.

Kuva 1. Bisfenoli A:n rakennekaava.

”
Sen on todettu 
myös häiritse-
vän immuuni-
järjestelmää ja 

aiheuttavan erektio-
häiriöitä.

T.S.
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Varaudu vappuun hienoilla
haalarimerkeillä! 
Histonin haalarimerkit 2.5eur/kpl.
Merkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta Linnanmaan kampukselta. 
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