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Onnittelut erinomaisesta alavalin-
nastasi, uusi biokemian opiskelija, 
ja tervetuloa hilpeään joukkoom-

me. Selaat juuri nyt maailman parasta oulu-
laista biokemian opiskelijoiden tuottamaa 
lehteä Supernatanttia (tuttavallisemmin 
Suppia), enkä halua pidätellä sinua yhtä si-
vua enempää jorinoillani.

Kunhan olet levännyt kesän yli, alkaa uusi 
ja jännittävä luku elämässäsi: akateeminen 
opiskelu yliopistomaailmassa. Edessäsi on 
monia unohtumattomia ja uskomattomia 
kokemuksia, kunhan heittäydyt ennakko-
luulottomasti mukaan opiskelijaelämän vil-
leihin pyörteisiin.

Alussa kaikki on tietenkin uutta ja pelotta-
vaa, mutta pian huomaat, että niin on kai-
kille muillekin samaan aikaan opiskelunsa 
aloittaville —  teillähän on jotakin yhteistä! 
Kannattaa hyödyntää tilaisuus ja tutustua 
muihin vuosikurssisi opiskelijoihin, sillä 
edessä on oivallinen mahdollisuus saada 
uusia ystäviä.

Tämä lehden numero on tarkoitettu erityi-
sesti uusia opiskelijoita eli fukseja varten: 
lehteen on koottu nippu artikkeleita, joissa 
on toivoakseni sopivan kepeällä asenteella 
vastattu sinua mahdollisesti vaivaaviin ky-
symyksiin. 

Ota kaikki ilo irti fuksivuodestasi, ole 
aktiivinen ja nauti siitä, että kaikki on 
uutta ja vierasta. Nähdään syyskuun 
alussa!

PS. lisää Supernatantti-lehtiä pääsee 
lukemaan Histonin nettisivujen kautta 
osoitteesta www.histoni.fi.

Toni Sandvik
Mediavastaava, päätoimittaja

mediavastaava@histoni.fi

Pääkirjoitus
Päätoimittajan pärinät
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Hallituksen porinat
Histoni ry:n hallituksen palsta

Tervehdys, tuleva fuksi! Onnittelut 
opiskelupaikastasi Biokemian ja 
molekyylilääketieteen tiedekun-

nassa eli BMTK:ssa! Oulun yliopistossa 
aloittaa vuosittain yli tuhat uutta opiskeli-
jaa. Meillä biokemian koulutusohjelmassa 
uusia opiskelijoita eli fukseja aloittaa vuo-
sittain kuitenkin vain kolmisenkymmentä, 
joten opiskelukaverien kasvot tulevat tu-
tuksi helposti. Uusiin opiskelukavereihin 
ja yliopistoelämän saloihin tutustumista 
avustavat pienryhmäohjaajat, joista jokai-
sen ryhmään jaetaan kymmenisen fuksia. 
Pienryhmäohjaajien johdolla pääsette jo 
ensimmäisellä viikolla mukaan myös His-
tonin tapahtumiin!

Mutta mikä ihmeen Histoni? Histoni ry 
on Oulun yliopiston biokemian opiskeli-
joiden oma järjestö eli kilta! Päätehtäväm-
me on edistää biokemian opiskelijoiden 
yhteenkuuluvuutta eli taata kaikille mu-
kava opiskelijaelämä. Järjestämme bileitä 
sekä biokemistien kesken että yhteistyössä 
muitten kiltojen kanssa, osallistumme yh-
dessä urheilutapahtumiin, ja järjestämme 
myös LAN-tapahtumia sekä lautapeli-
iltoja. Histonilla on taukotila eli kiltahuo-
ne sekä Linnanmaan että Kontinkankaan 
kampuksella. Kiltis on hyvä paikka hen-
gähtää luentojen välissä ja tutustua van-
hempien vuosikurssien opiskelijoihin. Kä-
dessä pitelemänne Supernatantti-lehti on 
myös Histonin julkaisema!

Toimimme biokemian opiskelijoiden 
edunvalvojina, eli huolehdimme että opis-
kelijat otetaan huomioon tiedekunnan 
päätöksenteossa. Jos vaikkapa lukujärjes-
tykseen ilmestyy mahdottomia tilanteita 

oma pienryhmäohjaaja ja sitä kautta Histoni on 
ensimmäinen taho johon kannattaa olla yhtey-
dessä. BMTK:n ja opiskelijoiden välit ovat hy-
vät, ja meillä opettajat yrittävät tehdä kursseista 
mahdollisimman hyödyllisiä opiskelijoille!

Histonin tapahtumiin kannattaa lähteä roh-
keasti mukaan heti syksyllä. Uusia, samanhen-
kisiä kavereita löytyy yllättävän nopeasti. Osa 
uusista tuttavuuksista saattaa muuntua yhtey-
deksi työelämään tai elinikäiseksi ystävyydeksi.

Tervetuloa Histoniin!

Benjamin Michelin
Puheenjohtaja, Histoni ry

puheenjohtaja@histoni.fi
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Pienryhmäohjaajat
vuonna 2016

Hei kaikille tasapuolisesti! Olen Huttu-
sen Riikka, toisen vuoden biokemian 
opiskelija ja tänä vuonna pienryh-

mäohjaajakin. Muutin Ouluun Kiuruvedel-
tä 2007, ja opiskelin ennen biokemialle tuloa 
tietojenkäsittelytieteitä. Välissä kerkesin olla 
Alkolla töissä muutaman vuoden, ennen kuin 
palasin takaisin opintojen pariin. Luonteeltani 
olen puhelias ihmettelijä, jonka uteliaisuuden 
kipinää on vaikea sammuttaa. Ihmetyksen ai-
heet vaihtelevat proteiinien laskostumisesta 
päivän ruokalistaan ja kaikkeen siltä väliltä. 

Vapaa-aikani käytän kuntoiluun, kukkien hoi-
toon ja kissojen makuualustana toimimiseen. 
Välillä saatan jopa pelata tietokoneella.

Biokemia on kiehtova ala, joka tarjoaa monen 
näköisiä haasteita tuleville opiskelijoille. Ope-
teltavaa tulee paljon sekä sanaston, tekniikoi-
den että sisällön puolesta. Jatkuva työskentely 
on avain menestykseen. Opintojen organisoin-
ti ja suurien kokonaisuuksien sisäistäminen 
voi tuntua haastavalta, puhumattakaan mah-
dollisesta muutosta uudelle paikkakunnalle ja 
käytännön asioiden järjestelemisestä. Onnek-
si tätä kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Meidän 
opiskelijakunta on pieni, mutta sen rinnas-
sa sykkii sitäkin suurempi sydän. Apua saa 
kaikkiin mahdollisiin ongelmiin kunhan sitä 
vain kysyy. Ainejärjestömme Histoni järjestää 
monennäköisiä tapahtumia ja illanistujaisia, 
ja opiskelukavereihin sekä muihin pienryh-
mäohjaajiin tutustuminen auttaa luomaan 
verkostoja, joiden avulla selviää eteentulevista 
haasteista. Minä ja muut pienryhmänohjaajat 
olemme täällä Teitä varten ja tukena opintojen 
ensimmäisissä, ja monesti kaikkein jännittä-
vimmissä, hetkissä.

Minua saa tulla vetäisemään hihasta mikäli sa-
tutte bongaamaan joko Linnanmaalla tai Kon-
tinkankaalla. Juttelen kyllä mielelläni uusien, 
ja miksei myös vanhempienkin, opiskelijoiden 
kanssa!

Oikein lämpimästi tervetuloa biokemialle!
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jänimellä histoniry. Killan omilta nettisivuilta 
www.histoni.fi löytyy myös runsaasti hyödyl-
listä infoa ainejärjestöstä ja opiskelusta.

Jos mieleen tulee kysymyksiä Oulusta, yliopis-
tosta tai biokemian opiskelusta, mulle voi koko 
kesän ajan laittaa viestiä joko Facebookissa tai 
sähköpostilla emehtata@student.oulu.fi. Olen 
lisäksi tosi paha someaddikti, joten mut löytää 
instagrammista nimellä eppuuu_, twitteristä 
eppuuu ja snapchatistä kayttäjänimellä ep-
puuuu (todella rasittava, kun jokaisessa sovel-
luksessa eri nicki…)

Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja nähdään 
syksyllä! :)

Moikkuu! Mun nimi on Eevasisko 
Mehtätalo, mutta koko ikäni olen 
totellut paremmin lempinimeä 

Eppu. Olen yksi kolmesta biokemian fuksien 
pienryhmäohjaajista, joten pääsen ensi syk-
synä opastamaan ja auttamaan teitä fuksipal-
leroita uusissa opinnoissanne, jee! Fuksivuo-
si on opiskeluiden parasta aikaa, joten siitä 
kannattaa ottaa kaikki ilo irti käymällä fuk-
sitapahtumissa ja tutustumalla fuksien ohella 
vanhempiin biokemisteihin sekä poikkitieteel-
lisesti muihin Oulun yliopiston opiskelijoihin.

Olen muuttanut Ouluun Itä-Tuiraan syksyllä 
2014, kun biokemian opiskeluni alkoi. Tyk-
kään biokemiasta tosi paljon ja erityisemmin 
kiinnostuksen kohteitani ovat mikrobiologia 
ja solujen aineenvaihdunta sekä sen häiriöt. 
Olen kotoisin täältä rakkaalta Pohjois-Poh-
janmaalta pienestä Oulaisten kaupungista, 
eikä junttia murrettani voi olla huomaamatta. 
Tykkään todella paljon vesilinnuista, mutta in-
hoan sieluni pohjaa myöten naurulokkeja. He 
rumia ja ärsyttäviä ovat. 

Olen kolmannen vuoden biokemian opis-
kelija, joten minulla alkaa syksyllä kandin 
tutkintoon kuuluvan kirjallisuustutkielman 
työstäminen. Mutta älkää huoliko, kandin kir-
joitusurakasta huolimatta mulla on varmasti 
paljon aikaa vastailla teidän kysymyksiin ja 
tutustuttaa opiskelijaelämään. Opiskelun ja 
näiden ”pro-hommien” ohella olen todella 
aktiivinen kiltamme Histoni ry:n toiminnassa 
ja Oulun yliopiston opiskelijapolitiikassa tie-
dekuntatasolla. Jos haluat jo tutustua tulevan 
kiltasi toimintaan, Histoni löytyy Facebookis-
ta nimellä Histoni ry ja instagramista käyttä-
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Hei kaikki uudet ihanat fuksit! Ensin-
näkin haluan onnitella teitä kaikkia 
opiskelupaikasta biokemian parissa! 

Olen Margareta Kurkela, mutta parhaiten tot-
telen kun Margaksi kutsuu. Olen siis yksi ensi 
lukuvuoden pienryhmäohjaajista, eli proista, 
ja tulen innokkaasti paimentamaan teistä joka 
kolmatta. Taidan olla vähintään yhtä innois-
sani teidän fuksivuodesta, kuin toivottavasti 
tekin.

Aloitan nyt syksyllä kolmannen vuoteni bio-
kemialla. Opiskelemaan tänne päädyin suo-
raan lukiosta enkä ole valintaani joutunut 
katumaan. Oulussa olen melkein koko pienen 
ikäni asustellut.

Oulun pyöräteistä otan kaiken ilon irti haa-
listuneen punaisella jopollani. Busseja en 
pahemmin käytä, kun Koskelan siimeksistä 
ei ainakaan liiaksi asti niitä hurruuta. Minut 
kyllä pyöräteillä tunnistaa kaukaa: kulkupeli 
rämisee ja ketjut tuntuvat joka töyssyssä ir-
toavan. Vauhtia myös riittää mitä polkimista 
irtoaa sillä yleensä lähden aika viime tipassa 
liikkeelle. Taitaa kuitenkin nyt jopotti olla ke-
sävireessä kun aika hiljaisesti olen saanut mat-
kaani taittaa.

Harrastan vähän mitä sattuu milloin eh-
din taikka jaksan. Salilla käyn säännöllisen 
epäsäännöllisesti. Innostuin palaamaan lap-
suuden harrastukseni tanssin pariin vuo-
denvaihteessa, ja päädyinkin itselleni vähän 
uudenlaiseen muotoon elikkä tankotanssitun-
neille.  Värityskirjan värittäminen luennoilla 
oli talven hupini (parhaiten oppii kun värk-
kää jotain kuunnellessa, vai miten se nyt oli-
kaan) mutta entinen kämppis sai värikynien 
huoltajuuden erossa, joten värityskirja on nyt 
vähän jäänyt. Siis kynäthän ovat olleet jo pa-
risen kuukautta ostoslistalla, lienenkö vähän 
saamaton?

Vinkiksi loppuun sanoisin että opiskelijakortti 
kannattaa tilata ajoissa osoitteesta frank.fi ja 
korttia odotellessa OYY:n jäsenmaksun kuittia 
on hyvä pitää matkassa, niin jo ennen kortin 
saapumista yliopistolla saa opiskelijahintaisen 
lounaan. Jos mikään askarruttavaa mieltä, niin 
laittakaa rohkeasti sähköpostia minulle osoit-
teeseen mkurkela@student.oulu.fi. Nähdään-
päs sitten syksyllä!
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Heippahei, kaikki uudet ihanat fuksit!
Olen Annastiina Rytkönen, ja yksi 
tulevista pienryhmäohjaajistanne. 

Näistä aikaisemmista poiketen minusta ei 
kuitenkaan tule kenenkään ikiomaa pro:ta, 
vaan hyppään puikkoihin jos joku varsinai-
nen ohjaaja on estynyt teitä kaitsemaan.

Kuten jostain syystä kaikki muutkin tämän 
vuoden biokemian pro:t, olen kolmannen 
vuoden biokemian opiskelija. Sen lisäksi toi-
min ihanan ainejärjestömme Histonin sih-
teerinä, joten vaikka aikamme itse pienryh-
mäohjauksessa jäisikin vähäiseksi, lupaan 
pomppia kaikissa (tai melkein kaikissa) His-
tonin tapahtumissa tekemässä naamaani tu-
tuksi teillekin! Nimikirjaimeni AR voi myös 
bongata tämän Histonin kiltalehden Super-
nanatin sivuilta.

Biokemian opiskelusta haluaisin sanoa sen 
verran, että vaikka aluksi koko yliopisto-
homma voi tuntua hankalalta ja hirvittäväl-
tä, täällä opiskelun oppii kyllä! Oman alansa 
kyllä tunnistaa esimerkiksi söpösti uiskente-
levista bakteereista ja kauniista proteiiniki-
teistä.

Huippua fuksivuotta, ottakaa siitä kaikki irti 
sekä kurssien että vapaa-ajan kohellusten 
osalta!
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Miten päästä yliopistolle 
ensimmäisenä aamuna?

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (lyh. BMTK) tilat löytyvät Kontinkan-
kaalta (Yliopistollisen sairaalan vieressä, Aapistie 7), mutta opetusta järjestetään myös 
Linnanmaan pääkampuksella, ”yliopistolla”. Suurin osa ensimmäisestä vuodesta viete-
tään Linnanmaan kampuksella, mutta jo fuksivuodesta lähtien esimerkiksi joidenkin 
kurssien labrat pidetään Kontinkankaalla. Molemmille kampuksille on siis hyvä osata!

Linnanmaa

Autolla:

Linnanmaan kampus voi ensimmäisenä aamuna tuntua kauhistuttavalta labyrintilta, mutta ei kannata säikäh-
tää! Väylä (eli se kaikkein suurin katu) kulkee keskellä yliopistoa sen päästä päähän. Väylän varrelta löytyvät 
suurimmat luentosalit, ravintolat ja info, josta saa kampuksen karttoja. Kartta kannattaa hankkia heti, ilman 
sitä luentosalien löytäminen on yhtä tuskaa!

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

• Yliopistoa ympäröivät ilmaiset parkkipaikat, käytä niitä.

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

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

• Rajakylästä yliopistolle tullessa valitse pysäkki E (eteläinen).

• Oulun joukkoliikenteen nettisivut löytyvät osoitteesta
www.oulunjoukkoliikenne.fi. Osoitteen tai pysäkin mukaan busseja löytyy myös 
melko hyvin GoogleMapsilla. HUOM! Linjat saattavat muuttua, tarkista reitit ja 
aikataulut itsenäisesti syksyllä!

• Seuraa Linnanmaalle vieviä opastekylttejä, niitä löytyy kaikkialta pyöräteiltä.

• Pyörätie keskustasta yliopistolle: kohti Tuiraa Merikosken siltojen kautta → Me-
rikoskenkatua pitkin Lidlin ohi kohti Alppilaa → Kaarnatietä myöten Niittyahon 
urheilukentän ohi → alikulun jälkeen vasemmalle → neljän tien risteyksestä va-

Bussilla:

Pyörällä tai
kävellen:
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Keskusta OYS

Yliopisto
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Kontinkangas

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

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

Autolla:

Bussilla:

Pyörällä tai
kävellen:

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

• Myös Kontinkankaan kampuksella on ilmaisia parkkipaikkoja.

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

• Valitse keskustasta tai Tuirasta päin tullessa E-pysäkki.

• Kaakkurista tai Kaukovainiolta tullessa valitse P-pysäkki.

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

• Kaakkurista tai Kaukovainiolta moottoritien vierellä pohjoiseen → Kaukovainion 
Teboilin jälkeen oikealle Joutsentielle → suoraan kunnes näet Kastellin S-marketin 
ja pääset Aapistielle.
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Keskusta

A.R.
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Fuksivuoteni
Erään fuksierän erään fuksin eräs tarina

Tervehdys sinulle, uusi fuksipalleroi-
nen, ja onnittelut loistavasta elämän-
valinnasta! Edessäsi on hämmennyk-

sen, ilon, järkytyksen, oivalluksen ja aivan 
mahtavien kokemuksien täytteinen pHuksi-
vuosi biokemian ihmeellisessä maailmassa. 
Miten siitä selviää hengissä? Noh, annas kun 
täti kertoo miten asiat luisti viime vuonna.

Nimeni on Pauliina (tuttavallisemmin ja 
muutenkin Paukku tai Papu tai ihan mitä 
tahansa) ja olen edellisvuoden fuksisatsin 
hilpeä edustaja. En ollut ennen opiskelujen 

alkua käynyt yliopistolla muuten kuin 
abipäivillä koheltamassa ja pääsyko-
keissa hikoilemassa, joten ensikoske-
tus tähän maailmaan oli… järkyttävä. 
Ensimmäinen päivä vietettiin Kontin-
kankaalla, joka tuntui jopa suhteellisen 
yksinkertaiselta paikalta, mutta auta 
armias, kun meidät heitettiin Linnan-
maan käytävä- ja salihornaan suunnis-
tamaan. Itkuhan siinä meinasi tulla, tai 
olisi tullut ilman pienryhmänohjaajien 
hellää kaitsentaa.

Noh, kun suuret luentosalit löytyivät, 
oli edessä toinen kiirastuli: toisiin fuk-
seihin tutustuminen. Meinaan, miten 
ihmisille puhutaan? Suhteellisen sosi-
aalisesti epämukavana ihmisenä tunsin 
tämän hyvin stressaavaksi ajatukseksi 
ennen kuin tapasin uudet kurssikave-
rini, jotka kappas vain olivatkin lähes 
yhtä varovaisia ja uuden elämän alussa 
olevia ja varsin mukavia tyyppejä.

Entäs sitten ne vanhemmat opiskelijat? 
Kiltahuoneen remakka tuntui pienestä 
fuksista hyvin pelottavalta ja maisteri-
vaiheen opiskelijat olivat ihan hirvittä-
vän fiksuja ja yli-ihmismäisiä olentoja. 
Miten minä pieni ja viaton fuksipallo 
ikinä uskaltaisin avata suutani tällaises-
sa seurassa?

Onneksi kiltamme on nimensä verois-
ta sakkia. Histoni-proteiinit ovat niitä 
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hauskoja palloja jotka kerivät DNA:ta 
tiukempaan pakettiin muodostaen nu-
kleosomeja. Nämä proteiinit ovat pieniä 
ja positiivisesti varautuneita, ihan kuten 
meidän rakas opiskelijajärjestömmekin 
(=mantra jonka tulette kuulemaan ker-
ran jos toisenkin). Koska biokemistejä 
on suhteellisen vähän verran verrattuna 
muihin luonnontieteilijöihin (tai min-
kään muunkaan alan opiskelijoihin), 
tunnelma on kiltahuoneella sangen ko-
toisa. Kiltikselle kannattaa siis todellakin 
uskaltautua, sillä jopa ne kaikista peikko-
maisimmat ännännen vuoden opiskelijat 
ovat todella hauskoja otuksia ja haluavat 

ehdottomasti tutustua uusiin pieniin bioke-
misteihin.

Alun järkytyksien jälkeen fuksivuosi lähti 
rullaamaan sangen mukavasti kemian ja bil-
san luentojen tahdittamana. Pientä koske-
tusta biokemiaan sai Chaperoni-työpajoissa 
ja Biomolecules for Biochemists -kurssin 
labrojen yhteydessä, vaikka varsinaisesti lab-
roja olikin enemmän vasta kevään puolella. 
Labrojakaan ei kannata jännittää yhtään: al-
kukohellus ja muutama väsykiukkuitkurai-
vopuuska kuuluvat vain asiaan, ja sitten kun 
pipetti alkaa pysyä handussa niin huomaat 
että hitsi, täällä on oikeasti kivaa! Kemian 
perustöiden labroissa tutustutaan syksyllä 
ihan perus laboratoriotyöskentelyyn, mutta 
biokemian labrakurssit ovat DNA:n eristyk-
sineen ja monistuksineen ja entsyymiaktiivi-
suusmittauksineen aivan omaa luokkaansa 
— siellä kaikki hauska tapahtuu!

Fuksisyksy oli suhteellisen rento, ja lukka-
rin väljyyden takia aikaa jäi siis muuhunkin. 
Harrastuksiahan Oulusta kyllä löytyy kun 
vain päättää mitä haluaa, ja onneksi Histo-
ni järjestää älyttömän tiheään vaikka min-
kälaista kivaa tekemistä. Opiskelijabileisiin 
kannattaa aina lähteä, vaikka olisi absolutisti 
tai muuten vain äänekäs musiikki ja ihmiset 
ylipäätään ajatuksena ahdistaisivat (terv. en-

”Harrastuksiahan Oulusta kyllä 
löytyy kun vain päättää mitä ha-
luaa, ja onneksi Histoni järjestää 
älyttömän tiheään vaikka minkä-
laista kivaa tekemistä.”

Supernatantin toimittajana pääsee mm. 
maistelemaan herkullisia laskiaispullia.
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tisessä elämässäni ehkä maailman epäsosi-
aalisin otus ever). Niissä tutustuu ihmisiin 
kaikista varmimmin, ja etenkin Histonin 
bileissä on aina aivan ihanan rento ja let-
keä meininki. Viime syksyn tapahtumista 
Vulcanalian etkot oli ehdoton jäänsärkijäta-
pahtuma. Siellä sipsiä ja muuta tarjottavaa 
mutustaessa alkukankeus vähitellen kaik-
kosi ja oli tosi mukava tutustua kunnolla 
muihin fukseihin rennon illan aikana.  Ja 
sitten kun ei enää niin paljon hirvitä ottaa 
kontaktia muihin opiskelijoihin niin kan-
nattaa kokeilla myös poikkitieteellisyyttä — 
vaikka Histonit ovatkin aivan parhaita niin 
tuulahdus vieraista killoista voi olla oikein 
hauskaa!

Päätin loppusyksystä, että olisi kivaa muu-
tenkin olla mukana Histonin toiminnassa, 
joten hakeuduin killan hallitukseen ja Su-
pernatantin toimitukseen ja kumpaakaan 

en ole katunut koska molemmissa pääsee 
tosissaan mukaan kuvioihin ja tutustuu ih-
misiin ekstrahyvin. Ja kokouksissa on haus-
kaa! Jos osallistuminen siis kiinnostaa niin 
tervetuloa! Keväällä löysin itseni myös His-
tonin uuden, uljaan bändin HeLan riveistä 
— meitä kuulette sitten joskus tapahtumis-
sa!

Nyt keväällä katsottuna en tahdo oikein 
ymmärtää miten mahtava vuosi takana 
onkaan. Rakas pieni fuksi, olen vähän ka-
teellinen sinulle, sillä fuksivuosi tulee ihan 
98% varmuudella olemaan elämäsi parasta 
aikaa. Ota siitä kaikki irti ja anna vielä itsel-
lesi taputus selkään: biokemia on mahtavaa 
ja aivan täydellinen tulevaisuuden valinta. 
Kiltiksellä tavataan, tulehan moikkaamaan 
niin keitetään kahavit ja tutustutaan kun-
nolla!

P.J.

Histonin HeLa-bändin uljas basisti Papu.



17

Eväitä ekan vuoden biokemian 
kursseille

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

toon! 

Olet tulossa opiskelemaan tiedekuntaan, joka 
kouluttaa biokemistejä perus- ja soveltavan 
tutkimuksen tarpeisiin sekä muihin asiantun-
tijatehtäviin, joissa biokemian osaaminen on 
joko välttämätöntä tai yksi mahdollinen osaa-
mispohja. Biokemistejä työskentelee yliopis-
toissa ja muissa tutkimuslaitoksissa tutkijoina, 
bioalan teollisuudessa (mm. lääke- ja diagnos-
tiikkateollisuus), opetus-, markkinointi-, hal-
linto-, patenttialan- ja muissa tehtävissä, kuten 
sairaalakemisteinä. Ala on hyvin kansainväli-
nen ja tutkimusorientoitunut — hyvin monella 
biokemistillä ensimmäinen työpaikka löytyy 
tutkimustöistä.

Tiedekuntamme juuret ovat kahtaalla. Linnan-
maan kampuksella sijainnut luonnontieteelli-
sen tiedekunnan Biokemian laitos yhdistettiin 

Kontinkankaalla sijaitsevaan lääketieteelli-
sen tiedekunnan Lääketieteellisen biokemi-
an ja molekyylibiologian kanssa. Biokemian 
tutkimus sai tällä tavalla resursseja —  sekä 
laitteita ja tiloja että myös henkisiä —  te-
hokkaammin käyttöön. Tiedekunnan tilat 
sijaitsevat nyt kokonaan Kontinkankaalla, 
mutta osa opetuksesta on Linnanmaalla (ks. 
alempana). Yhdistymisen ansiosta opetusoh-
jelmaan on lisätty kursseja ja aineistoa, jos-
sa biokemiaa sovelletaan entistä enemmän 
molekulaarisen lääketieteen näkökulmasta. 
Nyt jo kahden kokonaisen opintovuoden 
kokemuksella sekä opetus että tutkimus ovat 
löytäneet uudessa tiedekunnassa toimivat 
käytänteet. Opetusasioiden pohtimisessa on 
ollut erinomaisena apuna Histoni-kilta ja 
opetuksen kehittämiseen aktiivisesti osallis-
tuvat biokemian opiskelijat, mistä iso kiitos! 
Tiedoksi myös jo nyt sinulle, uusi opiskeli-
jamme, että biokemian oppiaineessa on vah-
va ja pitkä perinne tehdä opetuksen kehittä-
mistyötä opiskelijoiden ja opettajien kesken 
yhdessä.

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

Ensimmäinen biokemian kurssi on heti muu-
taman viikon opiskelun jälkeen alkava Biomo-
lecules for Biochemists (8 op). Kurssi opetetaan 
osin englanniksi, samoin kaikki materiaali on 
englanninkielistä ja kurssi linkittyy pakolli-
siin kieliopintoihin (English for Biochemists 
I). Kurssin opetuskielestä on vuosittain ollut 
pientä porinaa, mutta sille on hyvät perusteen-
sa ja nekin selviävät sitten kurssilla. Kurssin 
keskeisin sisältö ovat biomolekyylit eli soluista 
löytyvät aineet, jotka sitten ovatkin esillä kai-
killa mahdollisilla seuraavilla kursseilla ja bio-
kemistin uralla — eroon niistä ei enää pääse! 
Luennot ja neljä 1-päiväistä labratyötä jakaan-
tuvat neljään osaan: nukleiinihapot, proteiinit, 
hiilihydraatit ja rasva-aineet. Näistä kaikista 
otetaan esille niiden rakenteiden, esiintymisen 
ja reaktioiden keskeisiä tietoja sekä hankitaan 
ensikosketus niiden tutkimiseen labrassa. Li-
säksi kurssilla on muita tehtäviä, joilla syvenne-
tään biomolekyylien tuntemusta. Kurssi jatkuu 
joulun yli ja päättyy vasta helmi-maaliskuulla. 
Kurssilla tapaatte ison joukon tiedekunnan 
tutkijoita teitä opettamassa; vastuuopettajana 
ja luentojen pitäjänä toimii yliopistonlehtori 
Tuomo Glumoff. Luennot ja osa harjoituksista 
on Linnanmaalla, mutta labrakurssi Kontin-
kankaalla.

Biokemian menetelmät I (8 op) alkaa myös jo 
syksyllä. Tällä kurssilla opitaan ensin teorias-
sa, miten moninaiset biokemian näytteenval-

mistus- ja analysointimenetelmät toimivat ja 
mihin ne perustuvat. Luentojen jälkeen on 
3-viikkoinen labrakurssi (vasta kevätluku-
kaudella), jossa asioita tehdään käytännössä. 
Opit käyttämään laitteita — niin pieniä kuin 
isojakin; low ja high techiä —, joita tarvi-
taankin sitten jatkossa aina ja joka päivä, kun 
labrassa jotain tehdään. Viimeistään nyt al-
kaa hahmottua kuva siitä, millaisia tietoja ja 
taitoja biokemisti päivittäisessä työssään tar-
vitsee. Kurssin pääopettajana on amanuenssi 
ja opinto-ohjaaja Jari Heikkinen. Myös tällä 
kurssilla luennot ovat Linnanmaalla, mutta 
labrakurssi Kontinkankaalla.

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

Suunnilleen huhtikuussa toteutetaan bioke-
mian kurssi Aineenvaihdunta I (6 op), joka 
opetetaan luentojen ja ongelmanratkaisu-

”Tiedoksi myös jo nyt sinul-
le, uusi opiskelijamme, että 
biokemian oppiaineessa on 
vahva ja pitkä perinne tehdä 
opetuksen kehittämistyötä 
opiskelijoiden ja opettajien 
kesken yhdessä.”
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työpajojen osalta Linnanmaalla, mutta lab-
ratöiden (4 päivää) osalta Kontinkankaalla. 
Tällä kurssilla aletaan toden teolla paneu-
tumaan solussa tapahtuvan kemian reakti-
oteihin, mutta keskitytään vielä lähes täysin 
energia-aineenvaihduntaan. Toisin sanoen 
käydään läpi keskeiset hiilihydraattien ja 
rasvan käyttöön ja valmistamiseen liittyvät 
molekulaariset toiminnot, sekä selvitetään 
molekyyli- ja mekanistisella tasolla, miten 
niistä saatava energia päätyy solun käyt-
töön. Kurssilla tulee esille paljon molekyyle-
jä ja niistä muodostuvia reaktiosarjoja, mut-
ta keskeinen oppimistavoite on ymmärtää, 
miksi kyseiset reaktiot solussa tapahtuvat, 
miten ne liittyvät isompaan kokonaisuuteen 
ja minkälaista logiikkaa solun koneisto nou-
dattaa, jotta edellä mainittu olisi mahdollis-
ta. Kurssista vastaa yliopistonlehtori Tuomo 
Glumoff.

Kaikilla biokemian kursseilla saat opettajien 
valmistaman kurssimateriaalin — yleensä 
tiedostoina. Pakollisia ostettavia kurssikir-
joja ei käytetä, mutta moni hankkii kirja-
hyllyynsä jonkun hyvän biokemian kirjan 
oppimisen tueksi, ja niitä on myös pyyn-

nöstämme hankittu yliopiston kirjastoon. 
Opettajilta voi reilusti kysellä kursseihin 
liittyvistä asioista luentojen yhteydessä ja 
muutenkin.

Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan omaopet-
taja, jonka tapaat heti opintojen alussa tie-
dekunnan tervetulotapahtumassa. Oma-
opettaja on sinun ensimmäinen kontaktisi 
uuteen ympäristöösi ja henkilö, jonka kans-
sa voit jutella ja jolta voit kysellä asioita, 
jotka kenties eivät selviä opinto-ohjaajan, 
pienryhmäohjaajan tai opiskelukavereiden 
avulla. Ole rohkeasti yhteydessä omaopet-
tajaasi!

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

Tuomo Glumoff,
biokemian ope
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The Ultimate
Fuksi Survival Guide

Paju-tunnukset

Oikein: Yliopiston aloittamisesta on vain 
pari päivää, mutta olet jo hankkinut käsiisi 
pajutunnuksesi ja tutustunut niiden käyt-
töön. Osaat suorittaa mystisellä kirjainyhdis-
telmällä oikean rituaalin päästäksesi käsiksi 
yliopiston salaisiin tietokantoihin ja henkilö-
kohtaiseen sähköpostiisi. Tarkistat sähköpos-
tisi säännöllisin väliajoin pysyäksesi kärryillä 
viimeisimmistä bileistä ja toisinaan myös vä-
hemmän tärkeistä asioista kuten luentosalien 
muutoksista.

Väärin: Lykkäät paju-tunnuksen lunastamis-
ta aina huomiseen ja huomisen huomiseen, 
kunnes löydät itsesi N:ttä kertaa väärän luen-
tosalin edestä. Sydänkohtaus ei ole kaukana 
kun kuulet puskaradiosta tärkeästä kurssiteh-
tävästä ensimmäistä kertaa kaksitoista tuntia 
ennen deadlinea. Stressi painaa ja haluaisit 
vaihtaa vapaalle, mutta sinulla ei ole mitään 
ideaa missä ne kaikki ylistetyt yliopistobileet 
oikein piileksivät. Sillä välin hylättyyn säh-
köpostiisi on kertynyt niin paljon postia, että 
siitä on kehittynyt megalomaaninen tekoäly, 
joka vuoden lopuksi aiheuttaa kauan ennuste-
tun koneiden nousun ihmistä vastaan.

Ruokailu

Oikein: Opiskelijakortti taskussasi ja van-
hempien opiskelijoiden ohjeet mielessäsi 
seikkailet tiesi ruokalan mystisen linjastosys-
teemin läpi kunnialla ja saat palkkioksi Kela:n 
tukeman aterian 2,60 euron hintaan.

Väärin: Et vilkaisekaan ruokalistaan, vaan 
kokoat lautasellesi sitä sun tätä vähän sieltä ja 
tuolta. Kassalle päästyäsi lompakkosi huutaa 
kauhusta, kun lounaasi hinnaksi ilmoitetaan 
yli 5 euroa. Toivot opiskelijakorttisi pelasta-
van edes muutaman roposen, mutta huomaat 
sen jääneen toisien housujen taskuun. Trau-
matisoituneena et enää koskaan uskalla ot-
taa kokonaista annosta vaan tyydyt syömään 
pelkkää riisiä ja ruskeaa kastiketta, sillä pel-
käät jauhelihapihvin lisäämisen lautasellesi 
vievän sinut vararikkoon.

Aamuluennot

Oikein: Aikaisten aamujen tuskaa lievittää 
kahvin tai teen varaaminen termospulloon 
tai piipahdus kiltahuoneella/kahviossa ennen 
luentoa. Pahimman krapulan kourissa kan-
nattaa muistaa, ettei silloin tällöin missattu 
luento välittömästi tuomitse koko kurssia.

Mikäli silmäilet tätä artikkelia, on sinut hyväksytty opiskelemaan biokemiaa Ou-
lun yliopistossa, jota tuttavallisesti lipastoksi kutsutaan. Fuksivuosi lipastos-
sa on kokonaisuudessaan yliopistoelämän tulikaste, josta selviytyminen vaatii 
sitkeyttä, motivaatiota ja ripauksen hyvää tuuria. Koska biokemian fuksit ovat 
muutenkin uhanalainen laji, tähän artikkeliin on koottu neuvoja, joita seuraa-
malla fuksivuodesta selviytyminen hengissä ja suurin piirtein täysissä ruumiin 
ja sielun voimissa on helpompaa. Kuulostaako hyvältä? Lue eteenpäin! Mikäli 
taas olet ’minä itse’ tyyppiä, joka rupeaa kasaamaan IKEA-huonekalutkin luke-
matta ohjeita... noh, onnea matkaan. Sinua on varoitettu.
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Väärin: Luentopakon puuttuessa päätät, ettet 
enää koskaan nouse ennen puoltapäivää – mut-
ta puolelta päivin ei ole enää mitään ideaa men-
nä vain yhdeksi luennoksi kampukselle, joten 
jäät kotiin loikomaan vielä vähän lisää. Uskot-
telet itsellesi, että itseopiskelet kyllä kaikki mis-
sattujen luentojen asiat. Tentin tullen huomaat 
huijanneesi ja myyt sielusi beelzebubille pääs-
täksesi läpi. Ikävä kyllä se temppu toimii vain 
kerran.

Aikataulutus

Oikein: Käytät joko AAPO-sovellusta tai fyy-
sistä kalenteria pysyäksesi kärryillä luento-
ajoista ja –saleista. Kurssitehtävät eivät pääse 
pinoutumaan deadline-hirviöksi, kun aloitat 
niiden tekemisen ajoissa. Laadit henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman (HOPS) hyvissä ajoin 
ja pidät sen ajan tasalla opintojen edetessä. Jäät 
historiaan sinä ainoana fuksina, joka ei koskaan 
hajonnut deadlinesuman alla.

Väärin: Mikä luento? Missä salissa? Miten 
niin eilen oli tentti? Ai huomiseksi pitäisi olla 
kirjoitettuna kymmenen sivun essee ja tusina 
pienempää tehtävää, sekä valmis veriuhri bio-
kemian jumalille. 36 tunnin valvomisen jälkeen 
kuulet värejä ja haistat ääniä. Et ole varma, ovat-
ko näkemäsi pienet vihreät miehet aitoja vai 
oikosulussa olevien aivojesi tuotetta. HOPS on 
sinulle täysin vieras käsite ja kesän tullen opin-
topistesaldosi on niin pieni, että toivot näkemä-
si vihreiden miesten palaavan ja kaappaavan si-
nut ennen kuin Kela saa sinut käsiisi periäkseen 
takaisin opintotukesi.

Kiltahuone

Oikein: Luentojen välissä ohjaudut liki au-
tomaattisesti kiltahuoneen suuntaan ja toi-
sinaan piipahdat paikan päällä jopa päivän 
päätteeksi. Lähes ilmainen (ja lähes hyvänma-
kuinen) kahvi ja/tai tee auttavat sinua selviä-
mään päivästä kuin päivästä. Mikäli hajotus 
silti uhkaa iskeä, kiltahuoneella voit sentään 
hajota opiskelijatovereidesi seurassa ja päät-
tää tuskan nauruun.

Väärin: Selvität kiltahuoneen sijainnin vasta 
puolen vuoden jälkeen, jos sittenkään. Mi-
käli vahingossa eksytkin kiltahuoneelle, jätät 
kahvikuppisi tiskaamatta pöydälle ja kahvi-
keittimen tilaan, josta irtoaa bakteereita mik-
robiologian kurssin tarpeisiin seuraavaksi 
kymmeneksi vuodeksi. Tai irtoaisi, ellei sinua 
laitettaisi syömään koko kasvustoa muistu-
tuksena yhteisten tilojen kunnioituksesta :)

Haalarit

Oikein: Varjeltuja perinteitä noudattaen uh-
raat pienen summan saadaksesi kunnian 
pukeutua klaanisi viininpunaiseen kaapuun. 
Kannat haalareitasi ylpeydellä kaikissa bileis-
sä kunnialla ja niiden avulla löydät Histonin 
veriveljesi ja –sisaresi. Wapun tullen haalarisi 
aiheuttavat harrasta ihastusta kaikkine tah-
roineen ja muine taisteluarpineen.

Väärin: Et usko, että haalarit ovat oikeasti 
NIIN tärkeä osa opiskelijaelämää, joten jätät 
ne ostamatta. Lähdet bileisiin olettaen, että 
niistä selviää ilman haalareitakin, mutta pää-
dyt hukkumaan ihmispaljouteen eikä jääntei-
täsi koskaan löydetä.
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Juhlista kotiin selviytyminen
Oikein: Vaikka suunnittelisitkin lähteväsi bi-
leistä ”ihmisten aikaan”, tarkistat varalta myös 
myöhemmät mahdolliset bussiyhteydet (tai 
niiden puutteen) mikäli ilta ”sattuu ihan va-
hingossa venymään”. Hätätapauksissa osaat 
kerätä kasaan riittävästi kohtalotovereita 
kimppataksin tilaamiseen turvallista kotiin-
paluuta varten.

Väärin: Bileet eivät ole kunnolla alkaneet-
kaan, mutta promilletasosi on jo niin korke-
alla, että universumin tasapainon palauttaak-
sesi kaadut lattialle. Päätät suunnata pyörällä 
kebabin kautta kotiin – kukapa sitä tasapaino-
aistia pyöräilyyn on koskaan tarvinnut! Aa-
mulla heräät kahdenkymmenen haavan, va-
kavan asfaltti-ihottuman ja parin murtuneen 
luun kera kylpyhuoneesi lattialta. Ainakin 
oletat sen olevan kylpyhuoneesi. Suihkuverho 
ei kyllä näytät tutulta...

Opiskelijaelämä

Oikein: Tämä artikkeli ohjenuoranasi suun-
taat fuksivuotesi syövereihin leuka pystyssä ja 
kipinä sydämessäsi. Löydät oikeat luentosalit, 
kiltahuoneen sekä opiskelijatoverisi. Panostat 
opiskeluun, muttet unohda vapaa-aikaakaan, 
josta irtoaa aina siivu yliopiston tapahtumiin. 
Kevään tullen vetäessäsi opiskelijahaalareitasi 
jälleen kerran päällesi ja katsoessasi peiliin, 
huomaat jotakin. Pelokkaan, hukassa olevan 
fuksin sijaan peilistä katsookin takaisin pe-
sunkestävä biokemian opiskelija. Poskellesi 
vierähtää liikutuksen ja helpotuksen sekainen 
kyynel. Olet selviytynyt.

Väärin: Sukellat sokeana ja vain vaistoosi 
luottaen fuksivuoden syövereihin. On sitä 
ennenkin ilman ohjeita pärjätty! Se IKEAn 
hyllykin on pysynyt ihan hyvin pystyssä vaik-
ka muutama mutteri uupuu ja pari tasoa rep-
sottaa oudosti. Hyllyyn ei vaan parane laittaa 
mitään tai se romahtaa kasaan kuin korttita-
lo – tai kuten fuksivuotesi mikäli et ota min-
kään sortin ohjeita kuuleviin korviisi. HOP-
Sia ei ole, opintopisteitä vain muutama surkea 
ropo, Kela haluaa rahansa takaisin etkä voi 
edes pyytää ketään ryyppäämään stressiä pois 
kanssasi koska a) et tunne ketään b) et tiedä 
missä biletetään. Game over.
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Tuilla kituuttaminen Oulussa

Eli miten nää voit himosäästää PASKAKAUPUNNISSA

Yliopisto-opintojen aloittaminen tarkoittaa yleensä sitä, että edessä on kämpän 
hankita ja totuttautuminen uudenlaiseen rahatilanteeseen. Supernatantin toimitus 
on koonnut vinkkejä, joiden avulla opiskelujen alkutaival voi hieman helpottua.

Asuminen
Jos et ole vielä alkanut katsella kattoa 
pääsi päälle Oulusta, aloita se mahdol-
lisimman pian. Asunnon vuokra vie 
yleensä suurimman osan opintotues-
tasi, joten kannattaa miettiä tarkkaan 
millaiseen asuntoon haluat muuttaa. 
Yksin asuminen on luonnollisesti kal-
liimpaa kuin kämppiksen tai avopuo-
lison kanssa asuminen, mutta jos et 
halua tinkiä mukavuudesta, yksiön tai 
pienen kaksion vuokraaminen on ihan 
mahdollinen ratkaisu. Opiskelija-asun-
toja löydät helpoiten Pohjois-Suomen 
opiskelija-asuntosäätiön eli PSOAS:in 
nettisivuilta. 

Valitessasi asuntoa ota huomioon si-
jainti erityisesti, jos aiot liikkua bussil-
la. Oulun joukkoliikenteen nettisivuilla 
voit testata miten helposti pääset kulke-
maan Linnanmaalle tai Kontinkankaal-
le bussilla. On järkevämpää sijoittua 
Kontinkankaan kampuksen lähiympä-
ristöön, sillä biokemian opetus on pää-
painoisesti siellä. Linnanmaan kampus 
kyllä tulee varmasti tutuksi pakollisten 
kurssien ja sivuainekurssien johdosta. 
Kämpästä on turha ottaa kuitenkaan 

liikaa paineita. Oulusta löytyy kohtuullisen 
helposti asuntoja ja aina voi muuttaa uudes-
taan. Jos et ole vielä löytänyt asuntoa opis-
kelujesi alkaessa, niin ota reippaasti yhteyttä 
Histoniin – apua kyllä järjestetään!

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

Kulkeminen
Oulun joukkoliikennettä voit hyödyntää par-
haiten Waltti-kortin avulla. Waltti-kortti on 
bussikortti, jolle voit ladata rahaa haluamasin 
summan tai ostaa 30 vrk:n kausilipun. Jos lii-
kut bussilla vain enintään 10 km etäisyydellä 
Oulun keskustasta (Kontinkankaan ja Lin-
nanmaan kampuksen väliä tai päinvastoin), 
niin sitten kannattaa hankkia 34,30 € mak-
sava A-vyöhykelippu, koska sillä voit kulkea 
rajattomasti kuukauden ajan. Kertalippu ai-
kuiselle maksaa 3,30 € eli tee hyvissä ajoin 
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kannattavuuslaskelmat. Varsinaista opis-
kelijalippua ei enää ole vaan se on korvattu 
17-24 vuotiaille tarkoitetulla nuorisolipulla 
ja yli 24 vuotiaille on aikuisten lippu. Waltti-
kortin voit hankkia Oulu10-palvelupisteestä 
(Torikatu 10) tai tilata netistä, jolloin kortti 
tulee postitse. Oulun R-kioskeilla voit lada-
ta Waltti-kortillesi lisää arvoa tai kausilipun. 
Busseilla on kesäisin eri aikataulut kuin mui-
na vuodenaikoina, joten busseja kulkee syk-
syllä hieman tiheämpään. Polkupyörän saa 
ottaa Oulussa bussin kyytiin ilman lisämak-
sua, mikä on varsin kätevää. Pyörä on Oulus-
sa todella näppärä kulkuväline, mutta siihen 
kannattaa hommata kunnollinen lukko, sillä 
ne tuppaavat lähtemään helposti pitkäkyntis-
ten mukaan.

Lisätietoa busseista ja pyöräilystä löytyy 
seuraavilta nettisivuilta:
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/etusivu
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/waltti-li-
put-opiskelijoille 
http://www.oulunliikenne.fi/#/pyoraily 

Huvitukset
Kaikille on varmaan itsestäänselvyys, että 
hauskanpitoon ei välttämättä tarvitse paljoa 
rahaa. Oulussa voi tehdä paljon kaikenlais-
ta ilmaiseksi tai kohtuuhinnalla. Opiskeli-
jakortti kannattaa hankkia heti, että pääset 
nauttimaan kaikista opiskelija-alennuksista 
mahdollisimman nopeasti. Jos sinun tekee 
mieli pelata konsolipelejä, mutta et halua 

maksaa, niin Oulun kaupunginkirjas-
tosta voi lainata Xbox 360, PS3-, PS4- ja 
Wii-pelejä kirjastokortin avulla. 

Useimmista kaupungin liikuntapaikois-
ta saa opiskelija-alennusta, mutta jos 
tekee mieli liikkua enemmän tai aloit-
taa joku harrastus, kannattaa hankkia 
Sporttipassi yliopistolta, jolla saa lisä-
alennusta monista urheiluharrastuksis-
ta.

Jos haluat ihan ehdottomasti käydä elo-
kuvissa, niin kannattaa muistaa, että 
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Finnkinon liput ovat huomattavasti hal-
vempia, jos menet leffaan ma-to välisenä ai-
kana ja opiskelija-alennuksen saat tietenkin 
opiskelijakortilla. Elokuvateatteri Stariin 
puolestaan saa lippuja alennettuun hintaan 
OYY:n toimistolta.

Myös Histoni ja sen jäsenistö järjestää kai-
kenlaista hauskanpitoa ympäri vuoden. 
Muista vilauttaa opiskelijakorttia vähän 
kaikkialla, saatat saada alennuksia yllättä-
vän monista asioista! Kukkaron nyörit kiit-
tävät!

Lisätietoa opiskelijakortin eduista löytyy 
seuraavalta nettisivulta:
https://frank.fi/fi

Sähköiset työkalut
Älä osta kallista Microsoft Office -pakettia! 
Oulun yliopiston opiskelijat voivat ladata 
ilmaiseksi Microsoft Office 2013 –paketin 
ohjelmat tietokoneelle O365-sähköpostin 
kautta. Tämä edellyttää kuitenkin O365-
palvelun rekisteröimistä eli kannattaa ihan 
oikeasti tehdä se! Jos kuitenkin et tykkää 
Microsoftista, niin netistä löytyy ilmaisoh-
jelmia (kuten OpenOffice). Huomioi tämä 
kuitenkin ryhmätöitä tehdessä, sillä ongel-
mia voi syntyä eri ohjelmistojen ristikäy-
tössä. Jos tarvitset viruksentorjuntaa, niin 
Oulun yliopiston Ohjelmistojakelun kaut-
ta saa alennuskoodin, jolla saa hankittua 
F-Securen SAFE-ohjelmiston alennettuun 

hintaan. Linnanmaalta ja Kontinkankaal-
ta löytyy myös ICT-piste, joten jos läppäri 
takkuaa, kannattaa suunnata ensimmäisenä 
sinne tietotekniikkaongelmien kanssa.

Lisätietoja sähköisistä työkaluista löydät 
seuraavalta nettisivulta:
http://www.oulu.fi/th/opiskelijat

Syöminen
Ruoka maksaa, mutta syödä pitää! Hal-
van ruuan ei kuitenkaan tarvitse olla liian 
yksitoikkoista tai epäterveellistä. Internet 
on täynnä mitä monimuotoisempia resep-
tivalikoimia, vain sinun budjettisi ja kok-
kailutaitosi rajoittavat tätä valikoimaa. Jos 
et jaksa kokkailla jokaista ateriaasi, niin 
kannattaa hyödyntää Kelan tukemaa opis-
kelijaruokailua Unirestan tai Amican ravin-
toloissa. Saat ateriatuen ostamaasi ateriaan 
esittämällä voimassa olevan opiskelijakor-
tin (SYL/SAMOK-kortin), Kelan ateriatu-
kikortin tai maksamalla aterian Lyyra-mak-
sutarralla. Näiden korttien puuttuessa voit 
esittää väliaikaisesti opiskelutodistuksen tai 
muun korkeakoulun antaman todistuksen 
tai opiskelijakortin, josta opiskeluoikeus 
korkeakoulussa käy ilmi.

Lisätietoa halvasta ja hyvästä ruuasta löy-
tyy seuraavilta nettisivuilta:
http://opiskelija.ruokablogeja.fi/ 
http://www.martat.fi/ruoka/reseptit/ 

L.R. & H.S.



26

Toimitus testaa: 
Krapulaa parantamassa

Olipa kyseessä sitten fuksisitsit, Vulcanalia, 
pikkujoulut tahi Waatonaaton bileet, hyviä 
juhlia seuraa ainakin hyvin useille meistä 
seuraavan aamun itseinhon ja vilunvärei-
den täytteinen mutta hyvin luonnollinen 
reaktio siihen edellisillan ”vielä yhteen”, 
eli tuttujen kesken krapula. Poppakonsteja 
kankkuseen on enemmän kuin posliini-
pyttyjä halaavia fukseja koko yliopistossa, 
mutta mikä niistä on se Oikeasti Hyvä? 
Pelko pois, sillä Histonin urhea Rapula-
Ryhmä päätti kohdata olotilan todellisella 
tutkija-asenteella ja testasi parannuskeinoja 
sankarillisen koehenkilön, Mikko Hynösen 

(”Hynis” tästä lähtien), avulla.

Reipas ja virkeä RapulaRyhmä herätti Hy-
niksen lempeästi aurinkoisten hymyjen ja 
megafonin kera.  Edellisenä iltana pide-
tyissä illanistujaisissa Hyniksen saavuttama 
promillepitoisuus ei ole kenellekään aivan 
selvillä, mutta noin kymmenen aikoihin 
illalla totesimme yksimielisesti humalati-
lan saapuneen, ja kirkkaaseen sunnuntai-
aamuun kömpivän testihenkilön verestävät 
silmät ja ilmeinen päänsärky todistivat olo-
suhteiden olevan kokeeseen ihanteelliset.  
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1. Suihku, kuuma/kylmä
- Kuumaa, kaikki tuntuu liian 
kuumalta nyt, eihh.
- Ja tää kylmä, tekee kipeää!

Vaikutus: EI (tosin voi vähentää 
itseinhoa)

2. Mikropizza
- Kylmä roiskeläppä, hyi vittu. Vituttaa 
syyä tätä ku tää on niin…
- Ku on krapula  niin ei haluais tehä mi-
tään työtä, oh my God
- Tässä keskellä maistuu tää kaikki 
vetisyys… mm… Silti maistuu ihan 
paskalta.

Vaikutus: EI

3. Normaali pizza
- Jauhelihaa, sipulia… vittu ananas-
ta. Voin mää tän silti syyä!
- Pettynyt olo. Mut helpompi syödä 
ku roiskeläppä. 

Vaikutus: EI
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4. Appelsiinimehu
- Tiiän jo nyt ettei tuu hyvää
- *pudistelee päätään*
- Helppo juoda mutta ei auta. Yhtään.

Vaikutus: EI

5. Hengityksen pidättäminen
- Auttaa, koska kuolee hitaasti.

Vaikutus: KYLLÄ (mutta ei kovin 
terveellisesti)

Krapulaan liittyy laaja kirjo erilaisia fysiologi-
sia oireita. Yleisimmin se aiheuttaa väsymystä, 
päänsärkyä, nestehukkaa, vapinaa ja oksente-
lua. Krapulan sekalaisten oireiden syyt ja syn-
tymekanismit ovat vielä osaksi tuntemattomia. 
Syyllisiksi on ehdotettu mm. etanolia itseään, 
etanolin vieroitusoireita, sen hajoamistuotetta 
asetaldehydiä sekä alkoholijuomista löytyviä 
muita ainejäämiä, esimerkiksi metanolia tai 
tanniineja. Täysivaltainen kokovartalokrapula 
koostuu luultavasti jonkinlaisesta yhdistelmäs-
tä näiden aineiden vaikutuksia.

Krapulan pitkän historian saatossa sen paran-
tamiseen on kehitelty jos jonkinlaista poppas-
konstia. Kaikkein wanhin konsti lienee loiven-
tavat, eli juomisen jatkaminen aamulla kun 

krapula alkaa nostaa päätään. Ylimääräinen 
juominen ei kuitenkaan paranna krapulaa lain-
kaan, korkeintaan se lykkää kärsimystä vähän 
tuonnemmaksi. Se ei myöskään vaikuta elimis-
tössä jo hajoamassa olevaan alkoholiin millään 
tavalla.

Toinen perinteinen kikka, tukeva aamiainen, 
on suunnilleen yhtä tehoton. Jos vatsa vain kes-
tää, niin kyllähän sen aamulla sängyn vierestä 
löytyvän kebabrullanpuolikkaan syöminen pa-
rantaa mielialaa, mutta krapulan hoidon kanssa 
sillä ei ole mitään tekemistä. Pahimmassa tapa-
uksessa raskaan aterian syöminen puoliväkisin 
saattaa johtaa kahta kauheampaan huuto-ok-
sennukseen.
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6. Alkoholiton olut
- I DON’T WANNAAA
- Alkoholiton olut??? Oikeesti? Hyi 
helvetti…
- Alko oksettamaan, tuli kaikki alko-
holi mieleen

Vaikutus: EI

7. Lapin kulta
- Oooooh God
- Vappukrapulajuttuhelpotus (?) ei auta.
 -> Postoperatiivinen kalja ei 
 tehonnut.

Vaikutus: EI

Pahoinvointi ja oksentaminen johtuu etanolin 
ja sen hajoamistuotteiden aiheuttamasta myr-
kytystilasta; kroppa pyrkii tyhjentämään vatsan 
alkoholista, liian myöhään tosin. Jos vatsa kes-
tää, sitä voi kokeilla rauhoittaa vaikkapa toimi-
tuksen testissä hyväksi havaitulla inkivääriteel-
lä. Jos kaikki nielty tulee kuitenkin saman tien 
samaa kautta ulos, ei voi muuta kuin kärsiä ja 
odottaa pahoinvoinnin laantumista.

Juomisen aiheuttama nestehukka taas on 
helpommin korjattavissa. Alkoholijuomien 
nauttiminen poistaa elimistöstä vettä virtsan 
muodossa enemmän kuin niiden kittaaminen 
palauttaa. Ratkaisu: juo vettä, mielellään jo juo-
pottelun lomassa. Nestehukka saattaa olla myös 

osasyynä päänsärkyyn ja yleiseen pahoinvoin-
tiin, joten veden juominen voi jossain määrin 
helpottaa muitakin krapulan oireita.

Myös krapulaväsymys johtuu yleensä muusta 
kuin alkoholista itsestään; luultavammin syynä 
on biletyksen takia pitkään valvominen, min-
kä lisäksi krapula herättää aikaisin ja aiheuttaa 
unen katkonaisuutta. Jos suinkin mahdollista, 
seuraavana päivänä kannattaa yrittää nukkua 
mahdollisimman pitkään. Hyvällä tuurilla saa-
tat samalla nukkua pahimman krapulan ohi. 
Jos kuitenkin seuraavana päivänä pitää olla lab-
rassa heti aamukahdeksalta, kahvi tai muu pi-
riste voi auttaa vähäsen.

P.I.
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10. Viinirypäleet
- Motherfucker…
- En tiiä miten paljon kiinteää 
haluan syyä…

Vaikutus: EI

8. Kahvi
- Vitun kuumaa, en muutenkaan 
tykkää :(

Vaikutus: EI

9. Jaffa
- Mukavan virkistävää, ku vettä mutta 
parempaa
- Ei auta noin pieni määrä yhtään!

Vaikutus: EI
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11. Porevitamiini
- ”Aktiiviseen elämään”, höhöh
- Maistuu jaffalta jossa ei oo happoja
- Oksettaa, hyi
Pian tämän jälkeen koehenkilö poistui 
oksentamaan.
- Viinirypäleet ei muuten maistu toiseen 
suuntaan hyviltä

Vaikutus: HUONONTAVA

12. Suolakurkkuliemi
- Ei pysty, ihan hirveen makusta en halua
- *epätoivo*
Jälleen, poistui hetkeksi toimituksen keskuudesta.
- Ei hyvä. 

Vaikutus: EI/HUONONTAVA

13. Banaanipirtelö
- *vilkaisee pirtelöä* Onko se vessa vapaana?
- Maistuu hirveän ällöltä
- Tällä hetkellä tuntuu että suuntaan itseni 
vessaa kohti
- *hiljaisuus* U think this is funny? :(
- Oh God fuck’s sake
Poistui vessan puolelle.

Vaikutus: EI
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16. Inkivääritee
- Pistävää.
- Maistuu laimealta inkivääriltä
- AUTTAA! Magic!!!1

Vaikutus: KYLLÄ

14. Keräkaali
- Oh my God, menee energia syömiseen

Käväisee vessassa. Tällä välin myös toimitus in-
nostuu testaamaan:
- Melkein virkistää!
- Jäin koukkuun, hyvää ajanvietettä!
(Hynis palaa vessasta)
- Yritin märehtiä mutta ei onnistunut.
[Note to self: huono syödä vapinakäsillä]

Vaikutus: EI 

15. Englantilainen aamiainen
- Mmmmmh, pekonia.. Parasta mitä oon 25 
tuntiin laittanu suuhun.

Vaikutus: No ei satuttanukkaan
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18. ES
- Ah. Tämä menee. Oh yeah.
- Sen inkivääriteen lisäksi ainut 
mikä auttaa, te eläimet…

Vaikutus: Khyl

Kaiken kaikkiaan Supernatantin testaamista keinoista selkeitä voittajia olivat ES ja Panun hel-
lästi valmistama inkivääritee, ja valitettavasti emme onnistuneet löytämään krapulaa poista-
vaa ihmelääkettä. Jos siis luet tätä lehteä kärsien edellisiltana kurkustasi alas kaataman ison 
G:n seuraamuksista, ei voi muuta sanoa kuin good luck, buddy… Parasta vetää kaihtimet 
kiinni, eristäytyä muusta ihmiskunnasta ja valmistaa iso, höyryävän kuuma kupillinen inki-
vääriteetä Supernatantin ohjeen mukaisesti!

Inkivääritee
Pilko 1-2 cm inkivääriä ohuiksi siivuiksi. Kuumenna noin puoli litraa vettä kiehuvaksi, lisää 
inkivääri ja hauduta noin 15 minuuttia. Lisää halutessasi sitruunaa ja makeuta hunajalla.

P.J.

17. Prairie Oyster -drinkki (sis. raa’an 
kananmunan, tabascoa, worcestershire-
kastiketta, suolaa ja pippuria)
- Polttelee, vieläkin polttelee… huh huh
- Mieluummin otan sitä kaalia.
Vaikutus: EI
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Lipasto-pHuksi -sanakirja
- Välttääksesi noloja tilanteita -

Ainejärjestö

Akateeminen vartti

Assari

BMTK (FBMM)

Dekaani

Lehtori

Etkot

Excu

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

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

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

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

Tiedekunnan johtaja. Meillä Kalervo 
Hiltunen.

Yliopistotason opettaja eli ”ope”.

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

Ekskursio. Yleensä ainejärjestöjen jär-
jestämä opintoretki, jossa tutustutaan 
alan yrityksiin ja/tai toisiin yliopistoi-
hin. Excuun kuuluu usein myös vapaa-
muotoista virkistymistä (OPM x2).
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Fuksi

HOPS

Kiltis

Kontu

Mordor

Kyykkä

Laskari

Lipasto

Ensimmäisen vuoden opiskelija. Bioke-
mialla pHuksi.

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

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

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

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

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

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

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

Lutka

Metkut

N:nnen vuoden opis-
kelija

Professori

Pruju

Seminaari

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

Sana juontaa juurensa LuTK-lyhennyk-
sestä (Luonnontieteellinen tiedekunta) 
ja sitä käytetään yleisnimityksenä kai-
kista luonnontieteiden opiskelijoista. 
Vaikkeivät biokemistit enää olekaan osa 
luonnontieteellistä, nimitys jäänee jos-
sakin määrin elämään.

Biokemian menetelmät -kurssi, ykönen 
tai kakonen.

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

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

Kurssimateriaali paperille printattuna. 
Yleensä kurssimateriaalit ovat saatavil-
la sähköisessä muodossa, mutta joillain 
kursseilla materiaalina on erikseen os-
tettava monistenivaska.

Eli tieteellinen esitelmä. Maisteriopiske-
lijoiden ja tutkijoiden juttuja.
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Sitsit

Suppi

Teekkari

Talo

Tentti

OPM

OPM x2

Irkki

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

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

Teknillisen tiedekunnan opiskelija.

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

Aivan sama asia kuin koe.

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

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

Internet relay chat eli IRC, Oulun yli-
opistossa kehitetty keskusteluohjelma 
(ei siis IRC-Galleria). Täällä voit imey-
tyä Histonin perimmäiseen olemuk-
seen. Erityisesti voit tutustua vanhem-
piin opiskelijoihin sekä kurssitovereihisi 
#histoni-kanavalla IRCnetissä.

M.K, J.P. & P.I.
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Kuka olet?

Niina Keränen, olen valmistunut biokemian 
maisteriksi syksyllä 2015 suuntautumisvaih-
toehtonani oli solu- ja molekyylibiologia. 
Töissä olen Orion Diagnosticalla tuoteke-
hitysasiantuntijana, mutta toimenkuva-
ni koostuu lähinnä tuotannollisesta työstä 
proteiinien parissa. Orion Diagnostica on 
suomalainen yritys ja osa Orion-konsernia, 
johon kuuluu myös mm. lääketeollisuudes-
sa toimiva Orion Pharma sekä lääkeaineita 
valmistava Fermion. Orion Diagnosticassa 
kehitetään ja valmistetaan helppokäyttöisiä 
ja nopeita testejä kliinisen diagnostiikan sekä 
hygieniaseurannan tarpeisiin.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Työpäivän rakenne vaihtelee paljon päivän mu-
kaan. Keskimäärin puolet työajastani menee la-
boratoriotöissä, joihin kuuluu proteiinien tuot-
toa, puhdistamista sekä analysointia. Toinen 
puoli työajasta kuluu toimistotöissä, joihon kuu-
luu laboratoriotöiden tulosten analysointia, do-
kumentointia, työohjeiden suunnittelua (itselle 
ja muille) sekä erinäisiin palavereihin osallistu-
mista. Työt eivät aina jakaudu tasaisesti työpäivi-
en välillä, vaan joskus voi mennä koko viikko la-
boratoriossa ja seuraavan saakin viettää tuloksia 
tulkitessa. Työssäni pääsen myös ratkaisemaan 
ongelmatilanteita sekä kehittämään käytettyjä la-
boratoriomenetelmiä.

Miten päädyit työskentelemään nykyiseen 
työpaikkaasi?

Nykyiseen työpaikkaani tutustuin ensin yliopis-
ton harjoittelun / kesätöiden muodossa, josta jat-
koin tekemään Orion Diagnosticalle pro gradu 
-työtä. Saatuani pro gradun laboratorio-osuuden 
valmiiksi, työskentelin yritykselle vielä toisen 
kesän kesätöissä gradun kirjoittamisen ohella. 
Kirjoitusurakan ollessa voiton puolella varmistui 
työllistymiseni työtehtäviin, joihin olin jo gradua 
tehdessä tutustunut. 

Eli pääsin näyttämään osaamistani, persoonaa-
ni sekä työskentelytapojani ensin harjoittelussa 
ja kesätöissä ja sitten pro gradua tehden. Näiden 

Niina Keränen
Biokemisti työelämässä:
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avulla avautui mahdollisuus päästä töihin tut-
tuun työympäristöön sekä porukkaan nykyisiin 
työtehtäviini.

Millaisia työtehtävissäsi tarvittavia taitoja 
opit jo opiskeluaikana, joko kursseilla tai 
järjestötoiminnassa?

Laboratoriotyöskentelyä, perusmenetelmiä ja 
niiden teoriaa, labrapäiväkirjan täyttämistä (eri-
tyisesti gradua tehdessä tämän tärkeyden huo-
masi!) sekä asenteen oppia ja opetella uutta sekä 
yhdistää sitä vanhempaan tietoon. 

Histonin hallituksessa viettämäni vuosi antoi 
myös paljon oppeja työelämään, muun muassa 
erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä ja vas-
tuunkantamisesta. Yllättäen kokousten pöytäkir-
jojen kirjoittaminen on huomattavasti helpotta-
nut myös erinäisten raporttien ja dokumenttien 
täyttöä töissä.

Perusopintojen antaman tietopohjan avulla asiat 
oppii hyvin työskentelynkin ohella, vaikka olisi 
jäänyt juuri se täsmäkurssi yliopistolta käymättä! 
Itsellä ainakin jäi käytännössä kaikki nykyisiin 
työtehtäviin suoraan liittyvät kurssit käymättä, 
mutta ei ole tuntuvasti työskentelyä hidastanut :D

Jos olisi mahdollista, kävisin nyt uudestaan tilas-
tomatematikkan kurssin sekä Physical bioche-
mistry -kurssin. Omien opintojeni aikana phy-
sical biochemistry -kurssi oli vielä sijoitettuna 

”Pääsin näyttämään osaamista-
ni, persoonaani sekä työskente-
lytapojani ensin harjoittelussa 
ja kesätöissä ja sitten pro gra-
dua tehden. Näiden avulla avau-
tui mahdollisuus päästä töihin 
tuttuun työympäristöön sekä 
porukkaan nykyisiin työtehtävii-
ni.”

ensimmäiselle lukuvuodelle ja olen nyt use-
ampaan kertaan toivonut, että ymmärrykse-
ni reaktiokinetiikasta olisi parempi. Onneksi 
tämä kurssi pidetään nykyisin vasta toisen 
vuoden opiskelijoille. Jälkiviisaana myös Bio-
prosessitekniikan järjestämä kurssi Bioreac-
tor technology olisi ollut minulle hyödylli-
nen, samoin kuin ohjelmoinnin perusteisiin 
opastavat kurssit.

Millaisia neuvoja antaisit tulevalle bioke-
mistifuksille?

Nauttikaa opiskeluajasta ja tutustukaa paljon 
uusiin ihmisiin! Koskaan ei voi tietää mitä 
kautta se oma työura aukeaa :) Kannustai-
sin myös katsomaan avoimin mielin tarjolla 
olevaa kurssivalikoimaa muidenkin laitosten 
sekä avoimen yliopiston osalta, jos kurssi it-
seä kiinnostaa niin se ei voi olla turha opinto-
jen kannalta. Ja opetelkaa se labrakirjan täyt-
täminen heti alusta alkaen, vältytte monelta 
tuskaiselta illalta ja harmailta hiuksilta!

H.S.
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Ksylitoli
MAKEA JA RAIKAS

1,2,3,4,5-PENTAHYDROKSIPENTAANI

Molecule of the Month

”Ksylitolin todet-
tiin myös sopivan 
diabeetikoille taval-
lisen sokerin korvaa-
jaksi. ”

Ksylitoli on muun muassa koivusta, 
maissista ja pyökistä saatava viisi-
hiilinen polyoli eli sokerialkoholi. 

Ksylitolin kemiallinen kaava on C5H12O5 ja 
moolimassa 152,15 g/mol. Rakennekaava 
on esitetty kuvassa 1.

Puhdas ksylitoli on valkoista, kiteisen jau-
hemaista ainetta, joka maistuu makean 
raikkaalta. Ksylitolin sulamispiste on 94 ˚C 
ja sen liukoisuus veteen on 15 g/l. Viisihii-
lisenä yhdisteenä se ei ole kariesbakteeri-
en hyödynnettävissä, kuten kuusihiilisiset 
sorbitoli ja mannitoli, ja siksi 
käytössä useimmiten ham-
masystävällisenä makeutus-
aineena.

Ksylitolin löysi 1890-luvulla 
pyökistä Emil Fischer ja ni-
mesi sen ksyliitiksi. Samaan 
aikaan M. G. Bertrand eristi 

aineen vehnän ja kauran oljista, jolloin se 
sai myös nykysin tunnetun nimensä. Luon-
nosta ksylitolia löydettiin ensimmäisen ker-
ran vuonna 1943, ja nisäkkään kudoksista 
1962.

Ksylitolin lääketieteellinen käyttö alkoi 
pian sen jälkeen, kun sen esiintyminen ni-
säkkään kudoksissa luonnollisena hiilihyd-
raattina oli todettu. Aluksi ksylitolia käy-
tettiin esimerkiksi infuusiohoidoissa, sillä 
ihmisen elimistö kestää sitä melko suuria 
määriä. Ksylitolin todettiin myös sopivan 

diabeetikoille tavallisen soke-
rin korvaajaksi. Vuonna 1971 
Turun yliopiston professorit 
Arje Scheinin ja Kauko K. 
Mäkinen julkaisivat artikke-
lin, jossa todettiin ksylitolia 
nauttineessa ryhmässä ka-
rieksen olevan huomattavasti 
harvinaisempaa kuin sakka-
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Antti Aro: Ksylitoli, sorbitoli ja aspartaami: Terveyskirjasto, Duodecim 
(http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00068&p_haku=ksylitoli)

Kuppila, Sanna (toim): Sisua, siloa ja sinappia - Merkkituotteita Turusta (Turku), s. 122-129

Ksylitolin historia: Cloetta (http://www.cloetta.fi/ksylitolitietoa/ksylitoliinfo/ksylitolin-historia/#)

Effect of natural sweetener Xylitol in preventing tooth  decay still unproven: The University of Manchester 
(http://www.manchester.ac.uk/discover/news/article/?id=14186)

roosia tai fruktoosia nauttineessa ryh-
mässä.

Sittemmin ksylitolin on todettu ehkäi-
sevän kariesta aiheuttavan Streptococcus 
Mutans –bakteerikannan kasvun lisäksi 
myös korvatulehdusbakteerien kasvua 
ja niiden siirtymistä nenään ja nieluun. 
Sen on todettu myös ehkäisevän karies-
tartuntoja henkilöstä toiseen ja auttavan 
kuivan suun hoidossa. Kriittisiä tulok-
sia ksylitolin hyödyistä karieksen hoi-
toon on myös saatu, kun vuonna 2015 
Manchesterin yliopiston tutkimuksessa 
ksylitolin vaikutus hammasterveyteen 
todettiin vähäiseksi.

Ksylitoli valmistetaan nykyisin pelkis-
tämällä ksyloosia (C5H10O5) esimerkik-
si maissista saatavasta polysakkaridista 
ksylaanista. Ksyloosi hydrogenoidaan ja 
muodostuneesta seoksesta voidaan erot-
taa etanolin avulla sorbitolia ja ksylitolia.

A.R.
Kuva 1. Ksylitolin rakenne.
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Uuteen yliopistoon saapuminen 
on aina jännää. Opintojen alku 
on täynnä erilaisia tapahtumia, 

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

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

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

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

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

Tervetuloa akateemiseen maailmaan!

Antti Väisänen, 
opiskelija-asiamies

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL 

Uuden opiskeli-
jan ihmetys
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Hommaa Oulun hienoimmat 
haalarimerkit heti syksyllä!
Histonin haalarimerkit 2.5eur/kpl.
Merkkejä voi ostaa tapahtumien yhteydessä, Histonin Linnanmaan 
kampuksen kiltahuoneelta sekä Facebookin Haalarimerkkitorilta!
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