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Kuten joskus lehteä tehdessä käy, tämän 
lehden kanssa tuli kiire. Ja kuten joskus 
lehteä tehdessä käy, aloin kirjoittamaan 

tätä pääkirjoitusta toden teolla vasta muun leh-
den ollessa valmis. Aloitin siis luonnollisesti 
heittelemällä tyhjiä täytelauseita reippaalla tah-
dilla paperille saadakseni tämän rakkaan ilta-
tähden  jo julkaistuksi.

Täytettyäni tämän sivun sanakohinalla vedin 
kuitenkin henkeä ja pysähdyin hetkeksi miet-
timään, mitä oikeasti haluan sanoa. Tämä vuo-
denvaihde on itselleni eräänlainen aikakauden 
loppu. On aika antaa päätoimittajan tehtävät 
eteenpäin, minkä lisäksi lopettelen ylipäätään 
tehtäväni Histonin hallituksessa. Olen ollut 
mukana sekä Supernatantin toimituksessa että 
Histonin hallituksessa pienestä fuksipallerosta 
lähtien, joten ajatuskin herättää haikeutta. Tie-
dän kuitenkin, että on aika tehdä tilaa uusille, 
innokkaammille ja osaavammille tekijöille.

Jos jotain haluan tässä viimeisessä tekstissäni 
sanoa Supernatantista, Histonista ja luottamus-
toimista ylipäätään, niin tämän: lähde mukaan. 
Kokeile. Ole utelias. Jos tuntuu liian isolta pää-
tökseltä hakea kylmiltään johonkin hommaan, 
kysäise vaikka, josko voisit kirjoittaa yhden ar-
tikkelin vierailevana kirjoittajana tai esimerkik-
si auttaa jonkin tapahtuman järjestämisessä.

Luottamustoimet antavat tekijälleen valtavasti: 
yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, uusiin ka-
vereihin tutustumista ja vanhojen paremmin 
tuntemista, itsensä tuntemista ja itseluotta-
musta, onnistumisen elämyksiä... ja epäonnis-
tumisen elämyksiä. Epäonnistumiset kuuluvat 
elämään, ja ehkä tärkein ohjeista itselleni on 
kuluneina vuosina ollutkin ”älä pelkää yrittää” 
— niistä huolimatta.

Mutta en millään saa mahtumaan kaikkia 
kokemuksiani ja suuria viisauksianiTM vii-
meisen neljän vuoden ajalta tähän yhdelle 
sivulle, joten suosittelen lämpimästi näke-
mään ja kokemaan näitä asioita itse.
 
PS. Aikakauden loppu on aina uuden alku. 
Vaikka Histonin jätänkin jo rauhaan, aine-
järjestöhommista en luovu — Ensi vuoden 
toimin kattokiltamme Oulun Luonnon- 
tieteilijät ry:n puheenjohtajana. Taidan olla 
ensimmäinen histoni siinä pestissä, joten 
koetan pitää lipun korkealla!

Toni ”Sane” Sandvik
Mediavastaava, päätoimittaja 2016

mediavastaava@histoni.fi

Pääkirjoitus
Päätoimittajan pärinät
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Hallituksen porinat
Histoni ry:n hallituksen palsta

On koittanut aika antaa soihtu 
eteenpäin uudelle Histonin hal-
litukselle. Tunnelma on haikea, 

mutta myös toiveikas. Uuden hallituksen 
ei tarvitse aloittaa tyhjältä pohjalta, vaan 
taustalla on vuosikymmenten uurastus 
biokemian opiskelijoiden viihtyvyyden 
eteen. Takana on huikea 45-vuotisen His-
tonin juhlavuosi, johon mahtui useita ison 
luokan tapahtumia, kuten vuosijuhlat ja 
excursio Oulun seudulla. Pienestä koos-
taan huolimatta Histonilla on pitkä ja me-
nestyksekäs historia, ja meidän kannattaa 
olla ylpeitä siitä!

Menneisyyden opit on hyvä pitää mieles-
sä, mutta ne eivät saa rajoittaa luovuut-
ta. Kun aloitin kauteni puheenjohtajana, 
asetin tavoitteeksi saada toteutettua asiat 
joista on sanottu että ”kyllähän tuo pitäisi 
tehdä”. Monta tavoitetta onkin saatu vietyä 
maaliin, ja olen hyvin tyytyväinen muun 
muassa kiltahuoneiden kehittymiseen 
vuoden aikana. 

Uudella hallituksella tulee olemaan edes-
sään mielenkiintoiset ajat. Oulun am-
mattikorkeakoulu tulee muuttamaan 
lähivuosina Linnanmaan kampukselle.  
Tätä ajatellen onkin hyvä lähteä luomaan 
yhteistyöpohjaa OAMK:n puolelle, ja on-
neksemme pidimme jo tänä syksynä lois-
tokkaat tylypahkasitsit Kultti ry:n kans-
sa. Mielestäni ammattikorkeakoulu- ja 
yliopisto-opiskelijoiden kannattaa kerätä 
äänensä yhteen ja vaatia, että kampuk-
selle varmistetaan riittävät tilaratkaisut 
OAMK:n 6000 hengelle.

Mitä hallituskaudesta jäi käteen? Istuttuja ko-
kouksia, siivousta, neuvottelua, lobbaamista, 
verkostoitumista, valvottuja öitä. Mutta myös 
ikimuistoisia hetkiä, ja uusia ystäviä. Päivää-
kään en vaihtaisi. Toivon, että seuraava puheen-
johtajalla olisi yhtä antoisa vuosi kuin itselläni. 
Scarin sanoin: ”Kauan eläköön kuningas!”

Benjamin ”Benu” Michelin
Histonin puheenjohtaja 2016
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Toimituksen 

Supernatantin toimitus lähti uhkarohkeaan 
yritykseen panna piste tylsien pitsipipar-
kakkutalojen hirmuvallalle, ja päätti leik-
kimielisen kilpailun avulla selvittää, miltä 
Oululaisen biokemistin piparkakkumuoti 
näyttää vuonna 2016. 

Kilpasille lähti ensimmäisenä innokas Team 
Petteri & Punakuonot, jonka jäsenet Sane, 
Annastiina ja Panu suunnittelivat häm-
mästyttävän tarkan jäljennöksen Histonin 
Kontinkankaan kiltahuoneesta. ”Valittiin 
Kontinkankaan kiltahuone, koska siellä on 
vähemmän rojua”, totesi piparkakkutalon 
pohjapiirrosta tietokoneella ammattimai-
sesti piirtävä Sane. ”Siis mehän haluttiin 
olla nuoria ja dynaamisia ja valita se uu-
dempi kiltahuone, ei tässä ole kysymys siitä 
että mentäisiin sieltä mistä aita on matalin,” 
tiimi vakuuttelee rauhalliseen sävyyn.  

Heitä vastaan asettui määrätietoinen ja tais-
telutahtoinen Team Yoloona, jonka jäsenet 
Oona, Henna ja Lauri kantavat ylpeänä 
joukkueensa kantavan voiman nimeä (toim. 
huom. Jälkikäteen jäi kuitenkin epäselväksi 
tarkoitetaanko kantavalla voimalla karkkia 
näpistelevän Oonan etunimeä vai kannatta-
jilleen kohtalokasta #YOLO -aatetta).  Team 
Yoloonan kunnianhimoinen suunnitelma 

oli rakentaa täysin varusteltu ja turvaohjei-
den mukainen soluviljelylaboratorio. Poh-
japiirustuksiin lisättiin heti projektin alku-
vaiheessa sulatetusta sokerista valmistettu, 
uusimman pipariteknologian kirkkainta 
kärkeä edustava hi-tech lasi vetokaapin li-
sävarusteeksi. Tulikuuman sokeriaineksen 
valuessa uhrautuvaisen Laurin sormille tii-
mi kuitenkin totesi tämän hiljaisen sanka-
rin olevan joukkueen todellinen selkäranka. 
”Tein minä tuon tuolin!”, hihkaisi innokas 
Henna juuri ennen kyseisen istuimen ha-
joamista tuhansiksi pirstaleiksi. ”Minä oon 
kuule ollu korvaamaton insinööri-apu. I’m 
helping!” totesi kielitaitoinen Oona haastat-
telijan johdattelevaan kysymykseen siitä, te-
kevätkö tietyt tiimin jäsenet kenties vähem-
män töitä projektin eteen, kuin joukkueen 
nimi antaisi ymmärtää. 

Kilpailun kestoksi sovittiin joukkueiden 
kanssa kaksi tuntia, ja molemmilla tiimeil-
lä oli käytössään oma kisakeittiö. Tietoisina 
tulevista haasteista, mutta tietämättöminä 
vastustajan suunnitelmista joukkueet läh-
tivät määrätietoisesti havittelemaan Super-
nantantin Mieltseimmän Piparkakkuky-
häelmän 2016 titteliä. Taival maineeseen ja 
kunniaan ei kuitenkaan odotetusti osoittau-
tunut kummallekaan joukkueelle helpoksi. 

Piparkakkutalohaaste
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Ainekset:Toimituksen 

Team Petteri & Punakuonojen keittiössä 
tunnelma alkoi tiivistyä, kun piparitaikin-
asta leikattujen palasten sivujen todettiin 
olevan aivan liian suoria verrattuna alku-
peräisiin piirustuksiin. ”Eiköhän tuo ole jo 
tarpeeksi suora!” tiuskivat joukkueen jäse-
net toisilleen, kunnes liian suorien seinien 
ongelma ratkesi taikinan juututtua kiinni 
pöytään vääntäen seinät lähes muodotto-
miksi: ”Nyt mä ymmärrän, miten te saatte 
siitä suunnitelman näköisen.” Helpotukses-
ta voitiin huokaista kuitenkin vain hetkek-
si, sillä kiltahuoneen seinät paloivat viime 
minuuteilla karrelle joukkueen unohtaneen 
ne peräti kahdesti uuniin. Team Petteri & 
Punakuonojen letkeä ote näytti pikkuhiljaa 
muuttuvan kaaokseksi. ”Ei hätä ole tämän 
näköinen”, totesi rauhallinen mestarileipuri 
Panu, ”Tämä on vain näkemys siitä, miltä 
kiltahuone näyttää darrassa”. ”Vähän kiero 
ja vino,” nyökyttelevät Sane ja Annastiina 
tietävästi. 

Vastoinkäymisiltä ei välttynyt myöskään 
Team Yoloona, joukkueen salaisena aseena 
pidetty Hi-tech sokerilasitus hajosi nimit-
täin kesken kiinnitysprosessin. Sokerilasia 
yhteen liimaava Lauri ei kuitenkaan palo-
vammoista piitannut: ”Eihän tämä ole en-
simmäinen kerta”, toteaa tuskastuneen 

Team Petteri & Punakuonot
- Piparitaikina (jouluaitta)
- Taloussuklaa (FinCarre)
- Tomusokeri (danSukker)
- Kananmuna
- Sokeri (belbake)
- Sitruunatäysmehu (vitafit)
- Vaahtokarkit (sugarland)
- Ranskalaiset pastillit (misterchoc)

yhteensä:  11.40€

Team Yoloona
- Laktoositon piparitaikina (jouluaitta)
- Vihreä sokerikuorrute (dr. oetker)
- Mantelimassa (belbake)
- Suolatut sipsitikut (crusticroc)
- Tutti frutti passion
- Täytelaku (halva)
- Lakritsipatukka (sweetcorner)
- Pastilli (Puuha-pete)

yhteensä: 15,22€

Piparisuunnittelija Sanen työnkuvaan kuuluu 
tarkkojen pohjapiirrosten tekeminen.

Mestarileipuri Panu ratkoo kuumeisesti 
liian suorien seinien dilemmaa.
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näköinen varapuheenjohtaja diplomaatti-
sesti. Joukkueelle muodostuikin viime met-
reillä kannustava ja jouluinen motto: ”Ei 
haittaa!”
Koetoksen lopuksi piparkakkuluomukset 
tuotiin arvosteltaviksi ja nautittaviksi kisa-
keittiöt tarjonneen kerrostalon kerhohuo-
neeseen. Kun joukkueet kutsuttiin yhteen 
tuomarointia varten, huomattiin, että myös 
Team Yoloonan piparkakkurakennelmalle 

oli tapahtunut onnettomuus; Piparilabo-
ratorio ei kestänyt kuljetusta alakertaan, ja 
soluviljelylaboratorion sijaan se esitti nyt 
opiskelijalabraa, jossa sentrifuugi oli rä-
jähtänyt ja vienyt mukanaan epäonnisen 
tiedemiehenalun. Ahkerasti uurastaneet 
joukkueet saivat lopuksi arvostella tois-
tensa luomukset seuraavissa kategorioissa: 
mielikuvituksellisuus, maku ja ulkonäkö. 
Tunteita kuohuttavan kritiikin jälkeen pis-

Täydelliset piparit leivotaan tonttulakki päässä.

Team Yoloonan keittiössä
valmistuu tiimin salaisena 
aseena pidetty vetokaapin 

hi-tech sokerilasitus.

Team Yoloonan 
nimikkojäsen 
Oona auttaa 
leipomisessa.

Petteri & Punakuonojen 
Sane teki itse kuorrutteen.
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teidenlaskussa selvisi, että joukkueet olivat 
saavuttaneet tasapeliin. Sen, minkä Pette-
ri & Punakuonot voittivat estetiikassa ja 
huolellisessa suunnittelutyössä, voitti Team 
Yoloona kekselijäisyydessä ja maussa. Piste-
tilanteesta tietämättömille haastatteiljoille, 
Karille ja Jiipalle, annettiinkin tämän vuok-
si mahdollisuus jakaa yksi jokeripiste, jon-
ka avulla voittaja ratkeaisi. Pitkällisen poh-
dinnan jälkeen jokeripiste päätettiin antaa 
Yoloona-joukkueelle sentrifuugia ajaneen 
opiskelijan kuolemaa uhmaavan peniksen 
sisällyttämisestä rakennelmaan. Jokeripis-
teestä tulikin näin ollen penis-piste, ja voit-
tajajoukkueeksi julistettiin urheasti taistel-
lut Team Yoloona!

Ylimäärinen 
“penispiste” 

jaettiin Team 
Yoloonalle.

Team Yoloonan pi-
pariteos “Räjähtänyt 

Sentrifuugi” ottaa tie-
toisen riskin ja haastaa 

katsojansa.

Team Petteri & Punakuonojen jäljennös Kon-
tinkankaan kiltahuoneesta hurmaa katsojan 
hämmästyttävillä yksityiskohdillaan.

Kontinkankaan piparikiltahuoneella kelpaa 
pipariopiskelijankin köllötellä ja nauttia sen 
lämminhenkisestä tunnelmasta.



10

Tulokset:

Piparirakennelmien syömisen aikana toi-
mitus sai kuulla sokerihumalan kannusta-
mia avautumisia ja jälkeenpäin paljon van-
nomista ettei yksikään paikalla ollut söisi 
enää ikinä mitään makeaa. vaikka yleisesti 
hyväksytty tosiasia lieneekin tällaisten va-
lojen pitämättömyys. Jälkikäteen toimitus 
voikin nyt piparitalon leivontaa testannee-

na todeta, että talon syöminen on ainakin 
puoliksi yhtä hauskaa, kuin sen leipominen 
hyvässä seurassa.

Mukavaa joulua kaikille kilteille ja vähän 
tuhmemmillekin pikku biokemisteille!

J.P.
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Luonnontieteiden Akateemisten 
Liitto, tai kuten toisella kotimaisella 
sanotaan, Akademiska Naturvetar-

förbundet LAL rf, on akavalainen ammat-
tiyhdistys, jonka päätehtävänä on tukea ja 
edistää korkeakouluissa luonnontieteitä 
opiskelevien ja alalta valmistuvien urake-
hitystä ja työllisyyttä.

Vuoden vaihtuessa liittomme laajenee yh-
distäen voimansa Ympäristöasiantuntijoi-
den keskusliitto YKL:n sekä Metsänhoi-
tajaliiton kanssa. Samalla nimeksemme 
vaihtuu Luonnon-, ympäristö- ja metsä-
tieteilijöiden liitto Loimu ry. Tätä varten 
olemme syksyn aikana kiertäneet Suo-
men yliopistokampuksia keskustelemassa 
ainejärjestöjen ja liittojen aktiivien kanssa 
siitä, mitä uudelta liitoltamme toivottai-
siin työelämän ja opiskelijan urakehityk-
sen näkökulmasta.

Perinteitä kunnioittaen tammikuus-
sa 2017 on jälleen luvassa kaikille avoin 
Opiskelija ja vastavalmistunut työelämäs-

sä –kiertue kaikilla alojemme yliopisto-
kampuksilla. Kiertueen noin kahden tun-
nin tietoiskuissa avaamme ajankohtaiseen 
tietoon perustuen työelämässä vaadittavia 
taitoja sekä tämän hetken työtilannetta ja 
työnhakuvinkkejä.

Toki käymme läpi myös työsopimuksen 
välttämättömimmät kirjaukset kuin CV- 
ja työhakemuksen tärkeimmät seikat. 
Ja ainahan tarkempia kommentteja voi 
kysyä jäsenpalveluna esimerkiksi liiton 
ura-asiamieheltä tai eri sektoriemme, ku-
ten yliopisto tai yksityissektorin asiamie-
hiltä.

Toivottavasti nähdään kaikkien uusien 
ja vähän wanhempienkin kanssa tammi-
kuun kiertueella! ;)

Toni Sairanen 
Opiskelija-asiamies

Luonnon-, ympäristö- ja metsä-
tieteilijöiden liitto Loimu ry

LAL pistää Loimuten
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Histonin fuksit
2016 edition

1. (Sen kun tietäs.) Toukoksi kutsuvat. Oon Tom of 
Finlandin kaima, mutta en osaa piirtää yhtä hyviä per-
seitä kuin se. Ehkä jonain päivänä.
2. Tulen kiven alta, jota Kehä III:n sisäpuoleksikin kut-
sutaan. Pahoittelen siitä johtuvaa ajoittaista puhevikaa-
ni ja mystistä termistöäni (pahimpia ehkä sluibaus ja 
dösäri).
Hmm... Tällä hetkellä olen kai eksistentiaalisen kriisin 
syövereissä, mutta kohta meen kauppaan ostamaan 
karkkia ja kilon mandariineja. :-)
3. (Aargh, aminohapot, Biomolecules... En osaa... Ahis-
taaaaaa) Histidiini, koska se on hauska sanoa kun siinä 

on iitä iin perään. Histidiinissä on kans niinkun semmonen muurahaisenkokoinen fanfaari kes-
kellä: ”tidii!”
4. Mikä vitun kysymys tää on. Ootteko te nähny minkä kokonen karhun tassu on. Tiättekö miten 
isot ne kynnet on. Ja niitä karhuja on SATA kymmentä haita vastaan. Se on kymmenen karhua 
per hai. Tiiättekö miten paska näkö hailla on. Ei ne erota surffaria hylkeestä nii millä ne tähtää 
semmosen pikkiriikkisen säteen johonkin karhuun. Ellei tää oo joku uimakyvyttömät pandat vs. 
hormonimutanttimegalodonttihait ft. kuolemansäteitä ja tactical visorit nii ei kymmentä haita 
pari laserpointteria lämmitä. Karhut.
5. Olen pienen elämäni aikana opiskellut ainakin viittä eri kieltä, ja koitan edelleen parhaani mu-
kaan kartuttaa kokoelmaani. Repertuaariini kuuluu mm. 9 vuoden saksa (josta en muista mi-
tään), 2 vuoden intensiivinen ranska (josta en muista mitään), parin kuukauden Duolingossa 
luettu espanja (josta en muista mitään), pakkoruotsi (josta muistan vähän) ja 10+ vuoden päivit-
täiskäytössä ollut englanti (sitä sentään osaan!). Soitan myös suuni lisäksi harmonikkaa. Jos joku 
toivoo vaikka kotibileisiinsä Modernia ja Seksikästä humppateemaa, olen paikalla juomapalkkaa 
vastaan. ;;)))));;;);)));)) vinkvonk

Ihanat fuksipalleromme esittäytyvät vastailemalla seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuka olet?
2. Mistä tulet, missä olet nyt, minne menet?
3. Mikä on lempiaminohapposi ja miksi?
4. Kumpi voittaa, sata karhua vai kymmenen lasereilla varustettua haita? Miksi?
5. Mitä muuta olet aina halunnut kertoa Supernatantin haastattelussa?
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1. Olen Tuomo Huotari, biokemian fuksi
2. Tulen Kajaanista, tällä hetkellä olen Oulussa ja suunni-
telmissa olisi mennä eteenpäin.
3. Arginiini, koska se on kuin minä : iso ja positiivinen
4. Sata karhua minä päivänä vaan, koska ne on paria pykä-
lää kovempia elukoita. + Haiden laaserit todennäköisesti 
hajoaa vedessä. 
5. Mitä tapahtuu kun norsu istuu dekkarin päälle?
– Jännitys tiivistyy.
(Sori ei tullu mitään mieleen, kerronpa siis vitsin)

1. Elisa Myllymäki
2. Tampereelta eli Tampesterista, nyt Oulussa ja menen 
Histonin hallitukseen
3. Kysteiini, sillä sen muistan ja tiedän sen muodostavan 
rikkisiltoja.
4. Hait, sillä LASERIT
5. Mottonani toimii hyvin tällä hetkellä: ”Just do it... Later”

1. Olen Ilona Haasiomäki.
2. Tulen Kalajoelta, olen nyt Oulussa, menen sinne min-
ne ikinä päädynkään.
3. Lempiaminohapponi on alaniini, koska se on hauskasti 
käyttäytyvä urheiluravinne.
4. Sata karhua voittaa, koska karhut ovat söpöjä ja niiden 
on pakko voittaa.
5. On suuri ilo olla yksi iloinen histoni. DNA:n pakkaa-
japroteiinit ovat mukavaa porukkaa ja yliopistoelämä on 
ollut helppo aloittaa :)

1. Oon Siiri-Liisa, mutta sano Siiriksi vain.
2. Tuun Oulusta, oon Oulussa ja en oo kyllä täältä minnek-
kään lähössä, ainakaan lähitulevaisuudessa.
3. Aminohapoista lemppari on glysiini koska se on se yk-
sinkertaisin niistä, vähä niinku määki.
4. Kyllä oon sitä mieltä että karhut voittaa, kyllähän karhut 
kalastaa pieniä kaloja nii miksei isompiaki haita. Karhut on 
viisaita ja hait ei tajua mitään ennenku jostaki tulee verta.
5. Terveisiä äitille
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1. Moikka! Olen Jani Åman
2. Tulen Kuivaniemen suurilta huudseilta. Tällä hetkellä 
olen täällä kiltiksellä miettimässä, kuinka keksiä hauskoja 
vastauksia näihin kysymyksiin. En kyllä osaa sanoa minne 
menen, mutta mitäpä sitä vielä miettimään. 
3. Lempiaminohapponi on  fenyylialaniini, koska se on ai-
noa aminohappo, minkä osaan toistaiseksi piirtää. Lisäksi 
sen rengasrakenne on erittäin kaunis (muistaakseni)  :)))
4. Sata karhua, koska laseri menee varmasti rikki vedessä.
5. Elämäni suurin saavutus olisi suorittaa kemian kurssit täl-
lä vuosituhannella. Empä mulla muuta tule mieleen :D

1. I’m Poppy. Oikeasti Pipsa Pajarinen, terve.
2. Round and round and round it goes, when it stops no-
body knows. Maantieteellisestä näkökulmasta tarkasteltu-
na tulin Ouluun Kajaanista, välipysäkkinä Kuopio. Ehkä 
joskus ulkomaille.
3. Arcanine.
4. Hait. Jos lähdetään siitä oletuksesta, että lasereiden käyt-
tö ei vaadi kovin suuria fyysisiä ponnisteluja ja ne ovat sen 
verran tehokkaita, että kaverien elopaino ei ehdi koittaa 
kohtaloksi maalla ennen voittoa. Vedessä nyt luonnollises-
ti ovat etulyöntiasemassa.
5. Kyllä. En usko. 2,5 – 3 metriä. Naisia, pääasiassa.

1. Olen Anni Hankkila, ylpeä Kempeleen kasvatti, Star Trek 
-nörtti ja toivottavasti ihan hyvä tyyppikin. *shrugs*
2. Jollain juopon tuurilla selvisin opiskelemaan suoraan 
lukion penkiltä, mitä nyt kaupan kassan kautta. Juuri tällä 
sekunnilla nautiskelen kasaantuvien koulutöiden tuomasta 
epätoivosta post-alkoholisessa tilassani (oli muuten kivat 
pikkujoulut, kiitos Histoni!). Tulevaisuudesta huolehtimi-
sen jätän jollekin vastuullisemmalle henkilölle, mutta toi-
vottavasti en ainakaan vietä kassatätinä loppuelämääni. 
3. Asparagiini, koska siitä tulee mieleen parsa. Parsa on hy-
vää.
4. Riippuu tappeleeko ne vai onko kyse jostain ihan muusta. 
Oli miten oli, lasereilla varustettu hai kuulostaa niin helk-
karin hienolta, että heittäisin rahat niiden rinkiin. Ellei ne 
laserit sit ole vaan sellaisia ihokarvanpoistolasereita. 
5. Haluaisin kiittää koko Histonin konkkaronkkaa siitä, että 
meidät pikkufuksit on otettu niin avosylin vastaan. Syksy on 
ollut ihan mahtava, eikä vois parempaa porukkaa toivoa!
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1. Simo Saavalainen
2. Tulen Joensuusta. Nähtävästi olen nyt Oulussa. Näillä nä-
kymin menen seuraavaksi vessaan.
3. Proliini. Vähän pyöriteltynä se näyttää pöyhkeilevältä ha-
tulta.
4. Mitenköhän saat karhut ja hait ottamaan matsia? Taitaa 
hait viedä. Houkuttelevat karhut veteen valoshowlla, luule-
vat että siellä on reivit menossa.
5. Sup.

1. Anette Schmidt
2. Tulen Nokialta Siuron landelta. Nyt olen Oulussa. Olen 
menossa karkkikauppaan :P
3. Lempiaminohappo on glysiini, koska ainoa jonka osaan ja 
tarpeeksi helppo.
4. Sata karhua, koska hait eivät osaa käyttää laasereita ja kar-
hut ovat mahtavia kalastamaan.
5. Mä tykkään possuista.

1. Olen Lauri Mikkonen. 
2. Tulen aivan alunalkaen Helsingistä, mutta nyttemmin 
tänne Ouluun muutin opiskelemaan Rovaniemeltä jossa 
olin asunut jotakuinkin puolet elämästäni.
Kohta menen toivottavasti nukkumaan, huomenna yli-
opistolle ja sitten kiipeämään. 
3. Tryptofaani tai fenyylialaniini koska serotoniini ja do-
pamiini (sekä muut katekoliamiinit). jea
4. Koitetaan:
 Sata karhua ja
 Kymmenen lasereilla varustettua haita tappeli
 Kumpi ja Kampi voitti.
 Oho!
5. Tietenkin jotain viisasta, nokkelaa, samaistuttavaa, va-
laisevaa, hassunhauskaa, päräyttävää, tyylikästä ja ennen 
kuulematonta.

1. Wiivi Röning
2. Kokkolasta kotosin, ja tällä hetkellä opiskelen biokemiaa 
Oulussa. Ei vielä tietoo minne menen, mut ainaki täältä pi-
täs valmistua.
3. Kysteiini
4. Sata Karhua
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Terveisiä OYY-kummilta

Oletko huomannut, että maailma 
muuttuu? Koko sen ajan kun 
olen opiskellut yliopistossa, ovat 

suuret muutoksen tuulet puhaltaneet 
yliopistossamme. Luonnontieteellinen 
tiedekunta on hajoitettu, tutkinto-ohjel-
mia on uudistettu, opintoaikoja rajattu… 
Muutokset ovat lukemattomia ja ne ovat 
näkyneet aina Histonin kiltahuoneel-
ta yliopiston hallitukseen asti. Etenkin 
tämä vuosi ja nykyisen Suomen hallituk-
sen säästötavoitteet ovat tuoneet muka-
naan ison tason muutoksia. Muutokset, 
jotka polkaistiin käyntiin vuoden 2010 

yliopistolain uudistamisen jälkeen, ovat 
vaikuttaneet radikaalisti tämän vuoden 
muutoksiin. Verrattuna siihen, että tämän 
vuoden fuksit aloittivat tuolloin yläas-
teen, muutosprosessi on ollut pitkä. Ver-
rattuna siihen, että yliopistolaitoksemme 
on 376-vuotias, muutos on ollut erittäin 
nopea. Yliopistot ovat muuttuneet viime 
valtion alaisuudesta autonomisiksi yksi-
köiksi. Samaan aikaan lakimuutoksessa 
luotiin vahva yliopistotason hallinto, kun 
ennen tiedekunnat ja tutkimusyksiköt 
(ent. laitos) olivat vahvasti omien neu-
vostojensa alaisia. Näinpä Suomen halli-
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tuksen vaatiessa uudistuksia yliopistoilta 
yliopistolain uudistaminen on realisoitu-
nut monella tapaa vasta tänä vuonna. It-
senäisiltä yliopistoilta, jotka ovat valtion 
osittain rahoittamia, vaaditaan tulokselli-
suutta uudella tavalla. 

Erityisen vaikeaa muutoksen pyörteiden 
keskellä on ihmisten kohtaaminen. Yli-
opistossamme on henkilökuntaa, joka 
keskittyy omaan työhönsä, ja heille se on 
kaikista tärkeintä. Yliopistossamme toi-
mii myös hallintoporras, joka hallinnoi 
asioita jotta henkilökunta voisi keskittyä 
omaan työhönsä. Toisella puolella ei aina 
ymmärretä ongelmia, joiden parissa toi-
set pyörivät. Näiden kahden välillä tar-
vitaan ensisijaisesti kommunikaatiota ja 
empatiaa. Tämän vuoksi ylioppilaskunta 
on järjestänyt koko vuoden ajan erilaisia 
keskustelutilaisuuksia (Missä mennään 
koulutuksessa-tilaisuudet, koulutusreh-
torikahveja, Kysy reksiltä-paneeli), jot-
ta opiskelijat pystyisivät ymmärtämään 
muutoksia ja kertomaan miltä se heistä 
tuntuu.

Myös OYY:ssä eletään suurten muutosten 
aikaa. Ylioppilaskunnan toimisto muutti 
vihreiden naulakoiden viereen. Ensi vuo-
den toimintasuunnitelmaan on kirjattu 
muutos projektiorganisaatioksi ja projek-
tiksi on otettu myös OAMK:in Kotkantien 
ja Teuvo Pakkalan kadun kampuksien 
muuttaminen Linnanmaalle. Muutoksia 
on tulossa lähivuosina vielä enemmän so-
siaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja 
tätä kautta YTHS:n muutosten myötä.

Muutos tarkoittaa ennen kaikkea mah-
dollisuutta. Parhaita ovat ne tyypit, jotka 
ovat muutoksen eteen tullessa valmiita 
lähtemään tekemään uudesta entistä pa-
rempaa, eikä voivottelemaan muutosta. 
Muutos on pelottava ja siinä voi olla myös 
uhkia. Sen edessä ei kuitenkaan kanna-
ta alkaa pelkäämään eikä ainakaan jäädä 
paikalleen. Miksi pelätä niin paljon, kun 
saavutettavissa voi olla niin paljon enem-
män? Kannustan jokaista lukijaa lähte-
mään muutoksen tuulin uuteen vuoteen. 
Sitsilaulun sanoin – nyt on aika muutok-
sen! 

Tiina Strand
OYY-kummi
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Jos huuhtelee suunsa aamuin ja illoin 
(~30s) 70%:lla EtOH-liuoksella, niin 
korvaisko tämä menetelmä hampaiden 
harjauksen fluoratulla hammastahnal-
la?
T. Hammaspeikko

Hyvä Hammaspeikko,

Teoriassa kyllä; vakavan alkoholimyr-
kytyksen jälkeen hampaiden harjaus on 
luultavasti pienin ongelmistasi.

Mainittakoon myös, että vaikka ham-
paiden reikiintyminen onkin baktee-
rien aiheuttamaa, hammastahnan fluo-
rin pääasiallinen tehtävä ei kuitenkaan 
ole bakteerien tappaminen, kuten ylei-
sesti desinfiointiaineena käytetyn 70% 
EtOH-liuoksen. Fluori suojaa hampaita 
bakteerien aiheuttamia vaurioita vastaan 
estämällä hammaskiilteen liukenemista 
sekä korjaamalla jo olemassa olevia kiille-

vaurioita. Lisäksi alkoholin tiedetään kui-
vattavan suuta, mikä itse asiassa helpottaa 
bakteerien tarttumista hampaiden pin-
taan. Vaikka EtOH-huuhtelu tappaisikin 
siis osan bakteereista, jäljelle jäävien olisi 
entistä helpompaa vaurioittaa hampaita, 
mikä tekee EtOH-liuoksesta käytännös-
sä huonon korvikkeen vanhalle kunnon 
hammastahnalle.

Miksi aina saa hävetä ja kärsiä?
- Pasi69

Parahin Pasi69,

Termodynamiikan toisen pääsäännön 
mukaan kaikkien luonnollisten pro-
sessien suunta on kohti epäjärjestystä. 
Epäjärjestys puolestaan aiheuttaa usein 
mielipahaa, kuten mainitsemaasi häpeää 
ja kärsimystä, koska mikään ei suju niin 
kuin pitäisi. Kokemasi on siis ikävä kyllä 
luontainen osa elämää; olisi yksinkertai-

Dr. Floyd vastaa

Vaivaako jokin kysymys mieltäsi? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? Tohtori 
Floydin sydämellisellä kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, Dr. Floyd vastaa!

Joulu on rentoutumisen aikaa, ja yrityksensä Bestest Pharmaceu-
ticalsin sulkeutuessa joululoman ajaksi on Dr. Floydilla ollut hyvin 
aikaa rentoutua teidän mieltä kutkuttavien kysymyksienne parissa. 
Kaikkeen on onneksi vastaus, oli asia miten eriskummallinen tahan-
sa.  Hyvää joulua ja uutta vuotta 2017 kaikille teille rakkaille luki-
joilleni!
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Miksi teekkarit, lääkisläiset ja murtovar-
kaat pilaa AINA kaiken?
T. Tympiintynyt

Kaikilla mainitsemillasi ihmisryhmillä on 
ikävä taipumus viedä asioita, jotka eivät 
heille kuulu. Teekkarit juovat viinasi, lääkis-
läiset vievät naisesi/miehesi, ja murtovar-
kaat ryöstävät lopun omaisuutesi. Näiden 
koettelemusten jälkeen sinulla ei ole viinaa, 
johon upottaa surusi, ei lämmintä syliä, jo-
hon kaatua, eikä edes sohvaa, jonka nurk-
kaan käpertyä itkemään julmaa elämää. Vä-
hemmästäkin harmistuu!

Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
kysymyksen lähettäneitä!

Dr. Floyd thanks all of you who 
have sent questions!

sesti luonnonlakien vastaista, että kaikki 
olisi aina järjestyksessä.

What is PPAP? Peenix Pird Association of 
Poland?

PPAP is actually an abbreviation of 
”Pen-Pineapple-Apple-Pen” which is a rev-
olutionary new concept just recently intro-
duced in the scientific field of Methods for 
Enhancing Meaningful Existence. The core 
idea is combining an ordinary pen with 
common fruits such as pineapples and ap-
ples. A successful hybrid product is theo-
rized to improve results in activities involv-
ing writing - such as studying - through the 
implementation of fruits which are known 
to be beneficial for health. Unfortunately, 
due to the concept being so new, no solid 
proof of the theory has been published yet.
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Allisiini
Tehokas mutta pysymätön antibiootti, 

diallyylitiosulfinaatti

Molecule of the Month

”Allisiini vastaakin 
lähes yksin tuholais-
ten ja taudinaiheut-
tajien torjunnasta 
elävän valkosipulin 
soluissa. ”

Allisiini on melko pysymätön rik-
kihiiliyhdiste, jota tuotetaan esi-
merkiksi valkosipulin solukoissa. 

Allisiinin on huoneenlämmössä vaalean 
keltainen, öljyinen neste sen sulamispis-
teen ollessa alle 25 ˚C. Sen kemiallinen 
kaava on C6H10OS2 ja rakennekaava on 
esitetty kuvassa 1.

Allisiinin muodostuminen kasvin solu-
kossa alkaa kudosvauriosta, esimerkiksi 
kasvin leikkaamisesta tai murskaamises-
ta. Allisiini vastaakin lähes yksin tuho-
laisten ja taudinaiheuttajien 
torjunnasta elävän valkosi-
pulin soluissa, joissa on noin 
1% alliinia (C6H11NO3S). So-
lukon rikkoutuessa allinaasi-
entsyymi hydrolysoi alliinin 
dehydroalaniiniksi ja allyyli-
sulfonihapoksi. Kaksi allyy-
lisulfonihappomolekyyliä 
voivat sitten yhdistyä muo-
dostaen allisiinimolekyylin.

Bakteerien, hiivojen, sienten ja jopa vi-
rusten kasvua estävä allisiini on vahva 
antibiootti, jonka teho perustuu ainakin 
osittain sen kykyyn inhiboida kysteiiniä 
sisältäviä entsyymejä. Koska monet pri-
määrimetaboliaan osallistuvat entsyymit 
sisältävät kysteiinitähteitä, jo pelkästään 
tämä ominaisuus riittää inhiboimaan 
taudinaiheuttajien kasvua merkittävästi. 
On myös mahdollista että allisiini inhi-
boi suoraan DNA:n, RNA:n ja proteiinien 
synteesiä, mutta tästä ei ole vielä olemassa 
juurikaan tutkimustietoa. Joidenkin tut-

kimusten mukaan allisiinilla 
saattaisi olla myös syöpäsolu-
jen mitoosia estäviä ominai-
suuksia.

Tehokkaista antibioottisista 
ominaisuuksistaan huolimat-
ta allisiinia ei ole sen epäs-
tabiiliuden vuoksi juurikaan 
kaupallisessa käytössä. Allisii-
ni hajoaa huoneen lämmössä 
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Jan Borlinghaus, Frank Albrecht, Martin C. H. Gruhlke, Ifeanyi D. Nwachukwu and Alan J. Slusarenko (2014) Allicin: Chemistry and 
Biological Properties
https://fi.wikipedia.org/wiki/Allisiini
https://en.wikipedia.org/wiki/Allicin

Kuva 1. Allisiinin rakenne.

(23 ˚C) noin 16 tunnissa diallyylisulfidik-
si tai muiksi rikkiyhdisteiksi. Lisäksi pH:n 
muutokset inhiboivat allinaasin toimintaa 
ja esimerkiksi valkosipulia syötäessä ma-
hahapot denaturoivat entsyymin, jolloin 
allisiinia ei enää muodostu.

Virustenkin kasvua ehkäisevänä yh-
disteenä allisiinilla on eräässä pienessä 

tutkimuksessa todettu olevan ehkäise-
vä vaikutus myös tavalliseen flunssaan. 
Kausi-influenssaa voi yrittää ehkäistä 
tai parantaa murskaamalla vähintään 20 
valkosipulin kynttä kangaspussukkaan ja 
laittamalla se tyynyn alle tai yöpöydälle 
yöksi. Aamulla saattaa voida paremmin ja 
ainakin haista demoniselta.

A.R.
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Luonnontieteilijöiden 
jouluristeily 2016

Huomautus: koska tätä juttua tekemään 
määrätty toimittaja oli lievästi juhlatuulel-
la risteilyn aikana, kirjoitus perustuu aika 
pitkälti kuulopuheisiin ja hieman hämä-
riin muistikuviin eli 100% vedenpitävyys 
ei ole taattua. Saatetaan myös elää välillä 
Ruotsin aikaa.

klo 6:11. Joulukuu saapui ja joukko bioke-
mistejä hyppäsi Turkuun vievään bussiin. 
Paleli. Väsytti. Teki mieli kaljaa. Bussissa 
nukuttiin jos viereen ei sattunut istumaan 
univajeesta kärsivä hyperaktiivinen ih-
misolento.

Klo 10:02. Excu-DVD lähti pyörimään 
pakottaen viimeisetkin unesta haaveilevat 
ylös ja korkkaamaan ensimmäiset juomat.

Klo 11-12 Toinen pysähdys, Hirvaskan-
kaan ABC:llä. Sain kaljaa.

Klo 13:00 Andy von Sugartits ja lapset tuli 
toiseksi bussissa järjestetyssä tietovisassa! 
Koettiin myös jänniä hetkiä kun bussi 
mm. kolaroi, törmäsi lumikinokseen niin 
että matkatavaratilan luukut lävähtivät 
auki motarilla ja eksyi niin että piti kä-

väistä omakotitalon pihassa kääntymässä. 
Mutta näinhän voi käydä kenelle tahansa! 
Kohautin olkiani ja join kaljaa.

(hämärien) muistojen matka

Andy von Sugartits ja lapset.
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Klo 14:16 Tampereella. Porukka hajaan-
tui, osa lähti juomaan tequilaa, osa lähti 
hakemaan ruokaa ja kikattamaan Koski-
keskuksen aulaan koska juomien teräs-
täminen Jannen leiskalla oli ihan hirviän 
jännää! En juonut kaljaa mutta skumppaa 
sain.

Klo 16? Histonin lippu liehui korkealla 
kun esittelykierroksen vitsien taso vaihte-
li loistavista sairaisiin ja erittäin sairaisiin. 
Varastin Annin vitsin.

Klo 17? Idk Viimeinen pysähdys Auran 
ABC:llä, josta hamstrattiin äkkiä kau-
heesti ruokaa. Bussissa äänenvoimakkuus 
nousi hyvää vauhtia ja sitsilaulut kaikui. 
Voi että. Join myös olutta.

Klo joskuskuudenjälkeen Saavuimme 
viiiiiiiiimeinkin Turun satamaterminaa-
liin jossa seisoskellessa laskuhumala pääsi 
pikkuisen iskemään. Nallekarkit ei ihan 
menneet tasan kun joiltakin vietiin kaikki 
nestettä sisältävät pullot pois (ne viatto-
mat energiajuomapullot myös!) kun taas 
osa toivotettiin leveän hymyn kanssa Jaf-
fa-pulloista huolimatta.

Klo ehkäyheksän? Hakuna Matata! Lai-
vaan pääsyn jälkeen Histonin hajosi kuka 
minnekin ja minä menin juomaan Star-
light palaceen! Risteilyohjus ei ollu hyvä 
drinkki. Oli tankotanssia. Joku Histonin 
fuksi voitti juomia!

Kello jotain kymmenen jälkeen Truba-
duuri Vaaku soitti kivasti. Oltiin tanssi-
tyttöjä <3 Tämän jälkeen metsästettiin 
hyvän aikaa tymän histonin puhelinta 
jonka vielä tymempi histoni oli laittanut 
taskuunsa. Join hyvää kaljaa.

Kello 22:30 Nälkä yllätti, onneksi oli rois-
keläppä. Ukulele oli ihku ja houkutti myös 
satunnaisia vieraita hyttiin nro 8546. Joku 
jäbä sanoi minua joulukuuseksi.

Klo 00:? Reivaaminen kyllästytti joten 
päädyttiin ostamaan kuoharia ja fantsuil-
tiin pianobaarissa. Ympärille alkoi kertyä 
huonovointisia risteilytovereita. Laiva 
keinui tässä vaiheessa jo aika rajusti.

Klo 1? Piti lähteä etsimään ruokaa. Täs-
tä en muista paljoakaan. Kaljaa join var-
maan. 

Klo 2-3 Päädyttiin hyttiin syömään tapas-
tyyliin viinirypäleitä, juustoa, oliiveja, sa-
lamia ja keksejä (nam nam nam). Hynik-
selle iski väsy joten sille piirrettiin viikset.

Hynis ja viikset.
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Klo 4:08. Markku kävi kylässä.

Klo 5? Lopulta oli pakko kömpiä omaan 
hyttii hissun kissun varoen ettei herättäisi 
simahtaneita hyttitovereita. Aamulla jat-
ketaan

Klo 8:00 Uuteen nousuun! Tosin ei kaikki, 
koska viesti aamupalalle menosta ei ollut 
ihan yltänyt kaikkien humalanhuuruisiin 
aivoihin. Lopulta kuitenkin päästiin mät-
tämään pekonia ja nakkeja krapulaisiin 
naamoihin. Hirveesti mehua piti juoda. 

Markku.

Klo 12? Uimaan. Oli ihan parasta istua 
saunassa ja lillua painottomasti vedessä. 
Uudestisynnyin!

Klo 15? Taxfree! Ostin kaljaa. 

Klo jotain. Oli hirmusti tylsää. Karaokea, 
istuttiin, sitten syötiin, voi väsy. 

Klo 16:45 Vietettiin miehekästä iltaa 
pianobaarissa margaritoja siemaillen. 
Fancyyyy. Bongattiin eläinasuisia ihmisiä. 

Klo 20:?? Matka kotiin alkoi. Pitkä. Mat-
ka.  Osa reippaammista matkustajista jat-
koi vielä juhlamielellä, kun taas osa hau-
tautui kolmen tunnin yöunien jälkeiseen, 
krapulanhuuruiseen koomaan rukoillen 
että joko Oulu tai kuoleman autuus saa-
puisi mahdollisimman pian. 

Klo 6:15~ Kotona. Oma sänky. Siihen 
kaadun. Hyvä reissu. Zzzzzzzzzzzz.

P.J.
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Yläkerta
Nyt ulkomailla aikaa vietettyäni oon totisesti huomannu, miten junttia 
meno Suomessa on. Siis kukaan ei välitä yhtään, mitä ne vetää päälle. 
Kaikki on niin jäykkinä sosiaalisissa tilanteissa, että voi itku. En oikees-
ti varmaan enää ees osaa olla suomalaisten kanssa, kun ne on niin hiton 
tarkkoja niitten henkilökohtaisesta tilasta ja kaikki vaan istuu tuppisuuna 
ja keskittyy vaan siihen mitä on tekemässä. Bussissa ja rappukäytävässä 
semmosta ihmeen naurettavaa ihmisten välttelyä ja heippalappuja. Ja 
aina on niin paska ilma. Yhyy.

Voi perhana kun osaa ärsyttää small talk -kulttuuri. Ei 
voi sanoo asioita suoraan ja kaikkeen menee niin hemme-
tin kauan aikaa, kun pitää aina ensin käyttää viis mi-
nuuttia sellaseen jonninjoutavaan keskusteluun, missä ei 
puhuta mistään oikeista asioista. ”Jee jee, oliko kiva 
viikonloppu? Tuli tässä muuten mieleen, että ootko eh-
tinyt tehdä asiaa x?” Ja en oikeesti varmaan ikinä opi 
muistamaan, että ihmiset kysyy juttuja ja olettaa jotain 
liibalaaba vastauksia, eikä siks, että ne haluaa oikees-
ti tietää vastauksen. On se niin vaikeeta. Miks ei voi 
puhua vaan silloin kun on tarvis? Huooaaah.

...anonyymin biokemistin mietteitä

alakerta
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Totuus on tuolla jossain, minne loiste-
putkien valo ei yllä. Partiomme ei pel-
kää mitään, mutta toisten kadotessa 
nurkan taakse huoli eksymisestä hii-
pii silti salaa mieleen. Jos emme löydä 
takaisin, kauanko menee, ennen kuin 
meidät löydetään?

Monet ovat kuulleet Linnanmaan kam-
puksen alla risteilevistä tunneleista. Jo 
sana “katakombit” tuo mieleen villejä ta-
rinoita tuosta valtavasta huoltokäytävien 
verkostosta. Kuulemma katakombeissa 
asui koditon mies kymmenen vuoden 
ajan ennen kuin hänet saatiin häädettyä 
pois. Kuulemma yksi yliopistolta lähtevä 
käytävä johtaa toiselle puolen kaupunkia 
aina yliopistolliseen sairaalaan asti. Kuu-
lemma jotkut ännännen vuoden opiske-
lijat katoavat katakombeihin eivätkä kos-
kaan palaa. Ovatko nämä pelkkiä huhuja 
vai onko niissä jotain perää?

Toimitus testaa: 

Katakombit
Supernatantin haamujengi päätti ottaa 
asiasta selvää ja tonkia salaiset arkistot 
kirkkaaseen päivänvaloon. Totuudenet-
sintäpartiomme pakkasi mukaansa tas-
kulamput, kartan sekä reippaan annoksen 
seikkailumieltä ja lähti tutkimaan kata-
kombien syövereitä.
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Matkan varrella vastaan tulee paljon tut-
kittavaa. Akustiikkalaboratorio, neut-
ralointikaivot, isotooppijätteet ja tämä 
LHC:n pienoismalli ovat ehkä vasta pin-
taraapaisu siitä, mitä kaikkea tänne kät-
keytyykään.

Keskustaan päin näyttää todellakin lähte-
vän käytävä, joka on ehkä etsimämme reit-
ti Kontinkankaalle. Käytävää ei kuitenkaan 
ollut sille merkityllä paikalla. Ehkä se on 
naamioitu kaltaistemme totuuden etsijöi-
den varalta? Myytti on mahdollinen, mutta 
todisteita ei ole tarpeeksi.
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Jatkettuamme mat-
kaa hyvän aikaa huo-
maamme lattialla 
epämääräisiä tahroja, 
joiden alkuperä ai-
heuttaa ihmetystä. Ne 
näyttävät jonkin elä-
vän olennon eritteiltä 
tai vereltä.

Tyhjä olutpullo käytävän 
päässä kiinnittää huomiom-
me. Lähistöltä löytyy tyhjä 
tupakka-aski ja limsapulloon 
tumpattuja tupakantumppe-
ja.

Onko Se inhimillisyy-
tensä rippeistä taisteleva 
ännännen vuoden opis-
kelija? Vai isotooppijäte-
kaivoon pudonnut assis-
tentti?

Aivan kuin joku, tai 
jokin, olisi asunut tääl-
lä.
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Jäljet johtavat lattiakaivoon. 
Meidän täytyy mennä syvem-
mälle.

Tätä pidemmälle ei 
kuivin jaloin pääse. 
Olemme melko var-
moja, että näemme 
vedessä liikettä. Vila-
uksen Siitä Jostakin.

Yksissä tuumin partio päättää, että on 
aika lähteä pois täältä — ja äkkiä. 

Jostain kuuluu laahustavia 
askeleita. Hiljainen, epä-
määräinen korina kaikuu  
pitkin betonisia käytäviä.
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Askelten ääni vaimenee. 

Mikä se olikaan, 
taisimme karkottaa sen — 

TAIVAS VARJELE, SE ON TAKANASI  
           T.S.

RIP in pieces, 
Supin toimitus 2016

Toni Sandvik (T.S.)
Benjamin Michelin (B.M.)

Kari Suutari (K.S.)
Panu Isomursu (P.I.)

Pauliina Junttila (P.J.)
Lauri Rannaste (L.R.)

Annastiina Rytkönen (A.R.)
Henna Salo (H.S.)



31

Puuhasivut

K.S.
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Itse tehdyt perunat

Nykyään harmillisen moni suomalainen ostaa paljon kaikkea valmiina, kuten perunoita, 
suoraan kaupan hyllystä. Tästä syystä Supernatantti esittelee itse tehdyt perunat. ”Häh, 
voiko niitä tehdä itsekin?” on varmasti ensimmäinen ajatuksesi, hyvä lukija.
Tehdäänhän sämpylöitä sämpyläjauhoista, hiivaleipää hiivaleipäjauhoista, lettuja lettu-
jauhoista ja niin edelleen. Ja kuinka moni onkaan kuulluut lausahduksen ”Onpas jau-
hoisia perunoita” ruokapöydässä? Joten ei luulisi kovin monelle tulevan yllätyksenä, 
että perunajauhoista tehdään perunoita. Perunoita toki kasvaa maan alla, mutta itse 
tehdyt ovat huomattavasti parempia. Perunajauhoista saat tehtyä mitä tahansa peru-
nalajikkeita hyvin nopeasti ja halvalla. Uusia perunoita saat tehtyä käyttämällä tuoreita 
perunajauhoja, Rosamunda-perunoita lisäämällä perunajauhoihin punajuurimehua ja 
ranskanperunoita muotoilemalla taikinasta tikkuja. 

Ohessa on resepti Mummon itse tehtyihin perunoihin.

 Mummon itse tehdyt perunat:

 150 g perunajauhoja
 1 g suolaa
 3 dl vettä

L.R.

Mittaa kuivat aineet kulhoon ja lisää vesi. Sekoita hyvin. Anna turvota huoneen-
lämmössä noin 30 minuuttia, jonka jälkeen muotoile taikinasta perunoita. Paista 
uunissa keskitasolla 200 °C 40 min. Tämä tekee kuoresta hyvin rapsakan. Jäähdy-
tä perunat, jonka jälkeen ne voi keittää ja tarjoilla voin kanssa.
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Päätoimittajan haiku

Sivumäärä ei
neljällä jaollinen oo,

jeesus saatana
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osta joululahjaksi itsellesi tai 
kaverillesi Histonin haalari-
merkkejä — 2,50 euroa kappale!
Merkkejä voi ostaa tapahtumien yhteydessä, Histonin Linnanmaan 
kampuksen kiltahuoneelta sekä Facebookin Haalarimerkkitorilta!
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