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Pääkirjoitus
Päätoimittajan pärinät

Viime aikoina on itselleni he-
rännyt tunne siitä, ettei po-
liittisella kentällä arvosteta 

tiedettä, tutkimusta tahi opiskelua 
tarpeeksi. Meitä ehkä lähimmin ta-
petilla ovat olleet kysymykset opiske-
lijan toimeentulosta, sillä hallitus on 
juustohöyläämässä sitä neljänneksen 
pienemmäksi ja siirtämässä opiske-
lua samalla velkapainotteisemmaksi. 
Luonnollisesti myös tukikuukausien 
määrää leikataan samalla ja opintoja-
kin pitäisi suorittaa aiempaa nopeam-
min, koska tehostaminen on päivän 
muotisana.

Tieteestä ja tutkimuksesta leikkaa-
minen huolestuttaa jo senkin takia, 
että biokemia alana painottuu melko 
tavalla tieteen ja tutkimuksen puolel-
le. Muutenkaan ei järkeeni käy, miten 
nämä ovat hyvä leikkauskohde saati 
miten näistä leikkaaminen ainakaan 
auttaa lamasta nousemisessa.

Pidetään me opiskelijat möykkää it-
sestämme. Saattaa olla, että emme voi 
pysäyttää nyt jo vireillä olevia päätök-
siä, mutta pelkästään itsekseen nurise-
malla ainakin osoitamme antavamme 
hiljaisen hyväksynnän niille. Ei tar-
vitse olla yli-innokas kansalaisaktii-
vi, jotta voi ilmaista närkästyksensä 

vaikkapa osallistumalla mielenilmauksiin 
tai lähettämällä sähköpostia kansanedusta-
jille. Vaikuttamiskeinomme ovat parhaim-
millaan silloin, kun mahdollisimman moni 
osallistuu niihin. Tehdään parhaamme, että 
tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus 
saada korkeatasoista koulutusta vanhempi-
en varallisuudesta riippumatta. 

Toni Sandvik
Mediavastaava, päätoimittaja

mediavastaava@histoni.fi
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Hallituksen porinat
Histonin hallituksen palsta

Uusi hallituskausi on lähtenyt 
kovalla tohinalla käyntiin, ja 
kohta edessä häämöttää kau-

an odotetut vuosijuhlat! Histoni ry 
täyttää tänä vuonna 45 vuotta, ja sitä 
juhlistetaan Korvenkylän nuorisoseu-
ratalolla lauantaina 19.3. Normaalin 
hallitustoiminnan lisäksi haltsulaiset 
ovatkin käyneet tiuhaan myös Oona 
Kivelän vetämissä vuosijuhlatoimi-
kunnan kokouksissa. Järjestettävää on 
ollut niin suurempien murheiden, ku-
ten vaikka viime metreillä peruneen 
catering-palvelun korvaajan löytämi-
sen, kuin vähän arkisempienkin as-
karien (esimerkiksi mistä hankitaan 
tarpeeksi shottilaseja?) pohtimises-
sa. Pikkuhiljaa vujuista on kuitenkin 
muodostumassa varsin hyvältä vai-
kuttava paketti. Allekirjoittanut on 
erityisen innoissaan huippuhienosta 
vuosijuhlamerkistä, jota odotan malt-
tamattomasti omiin haalareihini. 

Vuosijuhlista toivuttua onkin aika 
siirtyä jo suunnittelemaan Wappua 
ja sen lukuisaa tapahtumakirjoa. Li-
säksi tavoitteenamme on myös järjes-
tää keväällä tapahtumia yhteistyössä 
muiden kiltojen kanssa. Usean killan 
yhteistapahtumissa on aina haastee-
na aikataulujen yhteensovitus, mutta 
intoa yhteistyöhön löytyy yli tiede-
kuntarajojen, ja jopa ammattikorkean 
puolelta!

Histonin nettisivujen tasoa parannetaan 
jatkuvasti, ja uutuutena sinne on ilmaan-
tunut tapahtumakalenteri, jonka pystyy 
näppärästi synkronoimaan vaikkapa älypu-
helimeen! Otamme mielellämme kehitys-
ideoita vastaan, joten kannattaa rohkeasti 
antaa palautetta. Netistä Histoni löytyy 
myös Facebookista ja Instagramista tun-
nuksella histoniry.

Benjamin  Michelin
Histoni ry:n puheenjohtaja

puheenjohtaja@histoni.fi
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Kiitän mahdollisuudesta kirjoit-
taa ”Supin” lukijoille biokemian 
ja molekyylilääketieteen tiede-

kunnan (BMTK:n) kuulumisia! Aloitin 
tammikuussa kolmannen vuoden tiede-
kunnan koulutusdekaanina. Tulin uu-
teen tiedekuntaamme lääketieteellisestä 
tiedekunnasta, jossa opiskelin lääketie-
teenlisensiaatiksi 1990-1995. Perustut-
kintojen aikana innostuin biokemiasta 
ja pääsin tekemään väitöskirjaa Akate-
miaprofessori Kari Kivirikon ryhmään 
kollageenien biosynteesin entsyymeistä, 
ja sillä tiellä olen edelleen. Oma ryhmä-
ni tutkii 2-oksoglutaraatista riippuvaisia 
entsyymejä, ennen kaikkea hypoksian 
säätelyyn osallistuvia, mutta myös histo-
nidemetylaaseja.

Yliopistotasolla merkittävä ja ajankoh-
tainen asia on Oulun yliopiston (OY) 
uuden strategian julkaiseminen helmi-
kuussa. Koulutuksen osalta yliopisto-
tasoisesti määritettyjä tavoitteita ovat 
korkeatasoiset tutkinto-ohjelmat, joi-
hin saadaan sitoutuneita opiskelijoita, 
opintojen sujuva eteneminen, moder-
nit oppimisympäristöt, kansainvälisyys 
ja työelämäyhteydet. Meillä BMTK:ssa 
monet näistä tavoitteista ovat joko to-
teutuneet tai työn alla. Olemme halun-
neet panostaa erityisesti sitoutuneiden 
opiskelijoiden rekrytointiin ja pysymi-

seen tutkinto-ohjelmassa. Teimme bioke-
mian tutkinto-ohjelmasta neljän minuutin 
mainosvideon, joka on nähtävissä mm. 
tiedekunnan kotisivuilla http://www.oulu.
fi/bmtk/opiskelu. Videota käytetään mark-
kinoinnissa esim. abipäivillä ja lukiovierai-
luilla. Suuret kiitokset vielä videon tekoon 
osallistuneille opiskelijoille! Chaperoni- ja 
omaopettajatoiminta ovat tiedekunnan jär-
jestämiä toimintoja, joilla tuetaan bioke-
mistin identiteettiin kasvamista ja yhteyttä 
tiedekunnan henkilöstön kanssa opintojen 
alusta lähtien. Histonilla on erittäin mer-
kittävä rooli opiskelijoiden viihtymisessä 

Terveisiä tiedekunnasta
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tutkinto-ohjelmassa. Biokemian tutkinto-
ohjelmaan hakeneiden ja pääsykokeisiin 
osallistuneiden hakijoiden määrä on viime 
vuosina kasvanut. Lisäksi meidän opiskeli-
jat ovat parantaneet opiskeluissa etenemistä 
huimasti; viime vuonna 43% teistä suoritti 
vähintään 55 opintopistettä. Näistä saavu-
tuksista saamme kaikki olla ylpeitä!

BMTK on erittäin kansainvälinen tiede-
kunta. Meidän henkilöstöstä 48% on ulko-
maalaisia ja kansainvälisessä maisterioh-
jelmassamme opiskelee vuosittain yli 20 
ulkomaalaista. Merkittävä osa opetuksesta 
järjestetään englanninkielellä. Yksi yli-
opistotason strategiasta johdetuista oman 
tiedekuntamme tavoitteista on lisätä suo-
malaisten opiskelijoiden vaihtoon lähtöä. 
Kandidaatti-ohjelmamme kolmannen vuo-
den kevät on varattu vaihtoa varten. Uskon, 
että meidän tiedekunnan opiskelijoilla on 
poikkeuksellisen hyvät valmiudet menestyä 
ulkomailla. Toivoisinkin, että mahdollisim-
man moni histonilainen tarttuisi mahdolli-
suuteen lähteä vaihtoon!

BMTK on kehittämässä työelämäyhteistyö-
tä TYYLI-hankkeen kautta. TYYLI tulee 
sanoista työelämäjaksoja ja työssäoppimis-
ta yliopisto-opintoihin. Se on valtakunnal-
linen ESR:n rahoittama projekti, jossa on 
mukana OY:sta kuusi tutkinto-ohjelmaa. 
Tavoitteena on luoda harjoittelukäytänteet 

ja yhteyksiä pohjoissuomalisiin biokemis-
teja työllistäviin yrityksiin.

Meillä on ollut ilo saada tiedekunnan kou-
lutusneuvostoon kaksi aktiivista opiskeli-
jajäsentä, jotka ovat tuoneet säännöllisesti 
kuulumisia histonilaisilta. Esimerkiksi vii-
me vuonna päätimme opiskelijoiden esityk-
sestä nostaa tiedekunnan maksamaa tulos-
tuskiintiötä.

Uutena tapahtumana olemme aloittaneet 
tiedekunnan Publiikki-tilaisuudet kaksi 
kertaa vuodessa. Näissä tilaisuuksissa juh-
listetaan kandidaatin ja maisterin tutkinto-
jen saavuttamista. Kutsun saavat edellisen 
puolen vuoden aikana valmistuneet ja tilai-
suuteen saa tuoda kaksi omaista. Seuraava 
tilaisuus on 14.6. Toivomme runsasta osan-
ottoa!

Toivotan Supin lukijoille menestystä opin-
noissa ja onnistumisen iloa!

Peppi Karppinen
lääketieteellisen biokemian professori, 

koulutusdekaani
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Mitäpä pieni fuksi odottaa kuin kuuta 
nousevaa ensimmäisestä opiskelijapäiväs-
tään asti? Nobelin palkinnosta viis: me ha-
luamme haalarit! Viimeinkin, tammikuun 
lopulla, tuo hartaasti odoteltu päivä koitti 
Puistomannessa kun saimme vetää jal-
kaamme ylvään punaiset vaatekappaleet 
ja kirota että miten h*lvetissä nämä saa 
päälle ilman että kaatuu nurin seuraavalla 
askeleella (ja alkoholillahan ei ollut asiaan 
mitään osuutta).

Kiitos kemiantentin, viimeiset fuksipalle-
rot pääsivät paikan päälle vasta toista tun-
tia myöhässä, joten alkuvalmistelut eivät 
ole toimittajafuksille aivan selvillä. Ruoka 
oli ainakin loppunut siinä vaiheessa kun 
viimeiset pääsivät pakkasesta sisään, jo-
ten kai se sitten oli kelvollista. Fuksit oli-
vat luonnollisesti järjestäneet ohjelman ja 
tarjoilut haalaribileisiin jo HYYYYVIN 
hyvin etukäteen ja kaikki hankinnat oli 
suoritettu jo edellisellä viikolla, ettei mi-
tään jäänyt edelliseen iltaan. Ei tietenkään.

Bileet lähtivät kunnolla käyntiin hulppean 
taistelun myötä, jossa satunnaisesti valitut 
joukkueet pääsivät ottamaan mittaa toisis-
taan mitä vaarallisimmissa ja vakavamie-

lisimmissä lajeissa. Juomalasin kumoa-
mista kitusiin alta aikayksikön (helppoa), 
ilmapallojen hieman kinkyä hajottamista 
(haastavampaa) ja jääpalamuotista shot-
tien ryystämistä (juu nyt riittää) – lopulta 
taistosta selvisivät kaksi joukkuetta, KKK 
& the Girls ja α5. Loppukamppailussa voi-
ton vei armoa antamatta KKK & the Girls. 
Voiton salaisuudeksi kansainväliset opis-
kelijat mainitsivat joukkuehengen ja kom-
munikaation voiman.

Ja lopulta, lopulta koitti se sydäntä pakah-
duttava hetki, kun meidät fuksit kerättiin 
yhteen lössiin kuulemaan kiltamme pu-
heenjohtajan Benjaminin yleviä saatesa-
noja ennen kuin pääsimme itse asiaan: 
haalareiden luovuttamiseen. 
– You’ll represent Histoni wherever you 
go. YOU’LL BE A HISTONI FOREVER.

Sitten hurrattiin ja vastaanotettiin haala-
rit muiden hurratessa ja taputtaessa. Vie-
lä ennen haalareihin pääsyä laskeuduttiin 
toisen polven varaan vannomaan uskolli-
suuttamme Histonille ja ikuista kunnioi-
tustamme reilulle labrakäyttäytymiselle. 
Kyllä pienen fuksin olo oli harras toistaes-
samme haalarivalan ikiaikaisia sanoja käsi 

Fuksien tulikaste: 

Haalaribileet
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Fuksien tulikaste: 

Haalaribileet

sydämellä ja mieli korkealla!

Arvokkaan valatilaisuuden ja vähemmän 
arvokkaan haalareiden päälle ahtamisen 
ja onnettomien hihojensitomisen jälkeen 
päällikkömme herkistyi ylistämään meitä 
killan nuorimpia:
- Kyllä mää oon ihan pahuksen ylpeä mei-
dän fukseista [obviously, toim. huom.] ja 
siitä että näin moni on tullut tänne paikalle 
ja järjestänyt näin hyvät bileet [duh, toim.
huom.], Benu totesi piirustellessaan iloisia 
kuvia fuksien haalareihin.

Ja jotta tasapaino säilyy, myös fuksit innos-
tuivat ylistämään Benua ja muita pienryh-
mänohjaajia.
– Benu on aivan ihana ja niiiiiiiiiiin symp-
pis ja koskettanu kaikkien sydämiä *kyynel 
vierähtää nuoren fuksin kiinteälle poskel-
le*, totesi anonyymipHuksi. 
– Ella on paras PRO!! Ja jos oot kännissä 

niin se vie sut mäkkäriin, ylisti toinen ano-
nyymi. 
– Joonas on ihan MAHTAVA tyyppi. Ja tosi 
omistautunut kun ne sitsien jatkot pidettiin 
sen luona. Niin ja thanx juomista!!1
– Ei olis pärjätty ilman pienryhmänohjaa-
jia. Yliopiston alku olis ollu enemmän kun 
Hubba Buban irrottaminen Leviksien taka-
taskusta ilman Benua, Eppua, Joonasta ja 
Ellaa <3

Entä haalarit? Mitä haalarit meille merkit-
sevät? Ovathan ne loistava keino suojata 
muita vaatteita ruumiin- ja muiltakin nes-
teiltä, mutta pakkohan niiden on symboloi-
da jotain syvempää. Kysäisin siis fukseilta 
mitä he kokivat haalareiden edustavan ja 
tarkoittavan opiskelijalle.

– Ei tarvii sotkea omia vaatteita!!
– Mulle tuli ihan semilihava olo. Mut silleen 
rennosti.

Jälleen yksi vuosikurssi kääntyi voiman pimeälle puolelle 
vannoessaan haalarivalan.
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– Näiden haalareiden kanssa tuntee olevan-
sa OSA jotaki!!
– Tuntee että on YLIOPISTOSSA eikä mis-
sään ALA-ASTEELLA!!11
– Sää oot osa jotaki nää haalarit päällä ja 
voit edustaa jotaki LOL.
– Ei tarvii miettiä mitä laittaa päälle. Ja voi 
mennä haalaribileisiin!

Eli ei meistä enää tässä vaiheessa iltaa tä-
män syvällisempiä saanut irti. Lopulta 
toimittajakin päätti lopettaa hieroglyfien 
raapustamisen ja suuntasi tanssilattialle ja 
hoilaamaan Bohemian Rhapsodya muun 
haalarikansan kera. Vaikka seuraavana päi-
vänä väsytti ja päätä hieman kivistikin Bio-
moleculesin tietokoneharjoituksessa, fiilis 
oli edelleen hyvä: haalaribileet 2016 oli eh-

dottomasti fantastisen hulppea tapahtuma!
Tai kuten Emma ytimekkäästi tiivisti: 
– Oli ihan kivvaa.

P.S. viesti: sinä joka veit Emilian viinin: 
TUNNE PISTO SYDÄMESSÄS >:(

P.J.
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Arne Raasakka
Biokemisti työelämässä:

Mitä tehtävääsi kuuluu? Minkälainen on 
normaali työpäiväsi?

Teen väitöskirjatyötä rakenteellisen neuro-
biokemian parissa. Projekteihini kuuluu mm. 
myeliinin monien proteiini-proteiini- ja pro-
teiini-membraanivuorovaikutusten tutkimi-
nen atomitasolla, käyttäen hyväksi useita eri 
biofysikaalisia menetelmiä.

Nelivuotinen palkkasuhteeni edellyttää tut-
kimuksen ja pienen opintopistesiivun lisäksi 
25 % virkamiestehtäviä, jotka toteutan pääasi-
assa opetuksen muodossa. Sanoisin että ope-
tuksen parissa ei kuitenkaan mene kuukausi-
kaupalla aikaa vuodessa, vaikka opetustyö on 

ns. parasta ikinä kun lääkisfukseilla on hauskaa 
labrassa.

Tyypillinen työpäivä menee yleensä labrassa, 
vaikkakin aika paljon tulee istuttua toimistossa 
lueskellessa, dataa analysoidessa ja kirjoittaessa. 
Labra-ajan voisi jakaa kahteen osaan: ensimmäi-
nen on ns. ylläpitoaikaa, jolloin lähinnä tuotan ja 
puhdistan proteiineja talteen ja toinen on tutki-
musaikaa, jolloin teen varsinaisia kokeita proteii-
neilla. Näitä ovat mm. proteiinien kiteytys raken-
nemääritystä varten, proteiinien stabiilisuuden 
ja laskostumisen tutkimus eri olosuhteissa, esim. 
lipidivesikkelien kanssa, tai vaikkapa membraa-
ninäytteiden korkeustopologian määritys atomi-
voimamikroskoopilla periferaalisten membraa-

Arne Raasakka valmistui 
maisteriksi Oulun yliopistosta 
vuonna 2012 ja tällä hetkellä 
hän on tohtorikoulutettavana 
Norjassa Bergenin yliopistos-
sa Biolääketieteen laitoksella. 
Supernatantti haastatteli hän-
tä urastaan ja kyseli vinkkejä.
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niproteiinien läsnä ollessa. Varsin merkittävä 
osa labratyöajasta tulee tehtyä ulkomailla, 
yleensä Keski-Euroopassa, synkrotronivalo- 
ja neutronilähteillä erinäisten siistien mene-
telmien parissa.
 
Miksi lähdit opiskelemaan biokemiaa Ou-
luun? Ja miten päädyit Oulusta tohtori-
koulutettavaksi Norjaan?

Lukiosta jäi aika hyvä maku kemiasta ja bio-
logiasta. Biokemia näytti aika hyvältä kom-
bolta ja oli meillä perheessä jo yksi biokemian 
maisteri entuudestaan. Biokemia kolahti kun-
nolla vasta ns. oikeiden biokemian kurssien 
alkamisen jälkeen (kiitti Lloyd!) ja maisteri-
vaiheen tein proteiinitieteiden ja bioteknolo-
gian puolella. Gradutyö oli aika tulosrikas ra-
kenne-entsymologian projekti, osittain siksi 
koska se oli hyvin pohjustettu ja suunnitelma 
oli alusta asti erittäin selkeä. Sanotaanko että 
jokaisen labrapäivän sisältö tuli suunniteltua 
n. 3 kk etukäteen. Puolet graduajasta meni 
Oulussa ja puolet Hampurissa DESY hiuk-
kaskiihdytinkampuksella, joka oli aika jännää 
minusta. Ja koska tutkimus oli gradun aikana 
ollut niin älyttömän jännää, niin valmistu-
misen jälkeen tulikin joitakin vuosia tehtyä 
hommia tohtorikoulutettavan työnimikkeen 
alla niin vanhalla Biokemian laitoksella kuin 
uudessa BMTK:ssakin.

Siirto sateiseen Bergeniin tapahtui huhtikuun 
puolessa välissä 2015. Ryhmänjohtajani Petri 

Kursula sai pysyvän professuurin biolääke-
tieteen laitokselta vuonna 2014, ja samalla 
laitettiin minun paperit vetämään sinne kun 
sattui olemaan haku auki paikallisen lääkik-
sen tukemiin väitöskirjaprojekteihin. Alku-
vuodesta 2015 ilmoitettiin että joo hei terve-
tuloa vaan tänne näin ja toukokuussa 2015 
puhdistelinkin jo proteiineja uusissa tiloissa. 
Lähtemiselle oli niin ammatillisia kuin henki-
lökohtaisia syitä, mutta ainakin omaa tutkijan 
uraa ajatellen on hyvä tehdä pidempiä tutki-
musjaksoja suomen ulkopuolella. Näkeepä-
hän ainakin miten ja ennen kaikkea millaisia 
asioita tehdään aidan toisella puolella. Lisäksi 
pääsin uuteen paikkaan laittamaan toimivaa 
labraa pystyyn, joka on varmasti hyödyllistä 
jos joskus päätän ihan omaa tutkimusryhmää 
aloitella jossain…
  
Oletko kokenut yliopistosta opitut taidot 
hyödyllisiksi? Olisitko kaivannut jotain 
muita taitoja?

Oulussa opiskelin n. 70 opintopisteen edestä 
kemiaa lähinnä omasta mielenkiinnosta ja 
siitä on ollut paljon apua omassa tutkimuk-
sessa, varsinkin kun rakennebiologia, entsy-
mologia ja biokatalyysi ovat verrattain kemia-
painotteista. Oulussa biokemian opetus oli 
varsin proteiinipainotteista, mutta mielestäni 
kaikki opiskelijat saavat solidin tieteellisen 
peruskokonaisuuden, jonka jälkeen on hyvä 
siirtyä erikoistyön pariin ja tutkimukseen. 
Lisäksi Oulussa on paljon käytännön lab-
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rakursseja, joka on minusta tosi hyvä juttu. 
Toisaalta, omana aikanani olisi ollut paran-
tamisen varaa tilastotieteen opetuksen suh-
teen. Se 9 op:n kurssi kandivaiheessa ei paljoa 
auttanut kun gradun jälkeen alettiin oikeasti 
pohtimaan onko joku tulos merkittävä vai ei. 
Tyypillisesti biokemias-
sa tehdään tutkimusta 
varsin pienten koeotos-
ten parissa, jolloin tulisi 
myös soveltaa tähän so-
pivaa tilastotiedettä. Jos 
olisin kandiopiskelija 
jälleen, kävisin varmaan 
vähän aalto- ja ydinfy-
siikkaa muiden opintojen kaveriksi.
 
Onko tutkijana toimiminen vaativaa? 
Mikä tutkimusalue kiinnostaa sinua ja 
miksi?

Kyllä on ja on tärkeää myös tiedostaa se. On 
tärkeää ymmärtää millaista tutkimusta itse 
tekee ja miten pystyy vastaamaan omiin tut-
kimuskysymyksiin tarpeeksi suurella luotta-
muksella. Olen ennen kaikkea analyyttinen 
biokemisti ja minua kiinnostaa suuresti eri 
menetelmät, niiden teoreettinen tausta, käyt-
tötarkoitukset sekä miten eri menetelmät 
täydentävät toisiaan. Olen erityisesti perehty-
nyt röntgensirontamenetelmiin, massaspekt-
rometriaan ja CD-spektropolarimetriaan, 
mutta lisäksi olen kiinnostunut useista inte-
raktiomenetelmistä, kalorimetriasta, NMR-

spektroskopiasta, neutronireflektomeriasta 
sekä eri menetelmien teknisistä yksityiskoh-
dista. Etenkin em. menetelmien rajoitteet, 
näytteen valmistuksen yksityiskohdat ja tuo-
tetun datan informaatiosisältö ovat asioita 
joita haluan ymmärtää, koska nämä asiat lo-

pulta määrittävät kuinka luo-
tettavaa tietoa kukin mene-
telmä voi tuottaa ja miten eri 
menetelmiä tulisi käyttää jotta 
tutkimuskysymyksiin saadaan 
vastauksia.
 
Onko tohtoriksi opiskelu 
sinulle kutsumusammatti 

vai työelämässä menestymistä edellyttä-
vä ammattinimike? Mitä ominaisuuksia 
tohtorikoulutettavalta edellytetään?

Tohtoriksi opiskelu ei ole ammatti itsessään, 
vaikka kyllähän väikkäriä voisi tehdä sen 30 
vuotta mikäli joku suostuisi rahoittamaan 
moisen projektin. Nykymaailmassa tohtori-
tutkinto on ”vain” tutkinto siinä missä mais-
teritutkintokin, joka kestää määrätyn ajan ja 
jossain vaiheessa pitää valmistua. Itse pyrin 
pysymään akateemisessa tutkimusympä-
ristössä ja sitä varten opiskelen tohtoriksi – 
tässä tapauksessa se on siis edellytys töissä 
pysymisen kannalta. Lisäksi tohtoritutkintoa 
tehdessä perehdytään syvemmin oman tut-
kimuksen aihepiiriin ja menetelmiin kuin 
vaikka gradutyön aikana. Se ”PhD” nimen 
perässä siis eritoten osoittaa kompetenssia 

”Tohtorinkoulutettavalta 
edellytetään ennen kaik-
kea oma-aloitteisuutta ja 
kykyä punnita niin oman 
kuin muiden tekemän tut-
kimuksen tulosten luotet-
tavuutta ja merkitystä.”
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tehdä tutkimusta.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ennen kaik-
kea oma-aloitteisuutta ja kykyä punnita niin 
oman kuin muiden tekemän tutkimuksen tu-
losten luotettavuutta ja merkitystä. Oma-aloit-
teisuudella tarkoitan sitä, että on itse vastuussa 
oman tutkimuksensa suunnittelusta, aikatau-
luttamisesta ja suorittamisesta. Oma-aloittei-
suuteen kuuluu myös kyky suunnata tutkimus 
oikeaan suuntaan tilanteen mukaan sekä luon-
nollisesti itse selvittämään ratkaisut mahdolli-
siin ongelmiin. Ryhmänjohtajan kuuluu tietysti 
ohjata ja valvoa tutkimusta, mutta ei kädestä 
pitäen. Parhaat tuntemani tutkijat ovat erityisen 
oma-aloitteisia ja pragmaattisia tekemänsä tut-
kimuksen suhteen. He ymmärtävät hyvin missä 
vaiheessa sekä oma että muiden tekemä tutki-
mus annetulla ajanhetkellä on.
 
Terveisesi Oulun yliopiston biokemisteille?

Käykää luennoilla, siitä on apua. Älkää skipatko 
tenttejä koska ”ei ehtinyt lukea” – ei siinä mitään 
häviä että käy koittamassa. Menee miten menee 
ja pääasia että kurssi on läpi jossain vaiheessa. 
Myöhemmin voi aina korottaa jos arvosana su-
rettaa. Sen sijaan, jos menee viimeiseen tenttiin 
ensimmäisenä ja reputtaa, niin sitten saa uu-
destaan nauttia samasta kurssista myöhempä-
nä ajankohtana, joka tuo vanhan ylimääräisen 
murheen jo kiireiseen lukuvuoteen. Muistakaa 
ajatella tulevaisuutta ja valita kursseja oman 
mielenkiinnon mukaan – fuksien kannattaa 

erityisesti jutella vanhemmille opiskelijoille ja 
kysellä että mitä kaikkea Oulussa (ja myös Ou-
lun ulkopuolella) voi opiskella että saa kasaan 
hyödyllisen tutkinnon. Käykää vaihdossa jos-
sain, jos vaan voitte. Wien tuntuu olevan aika 
suosittu kohde nykyään. Kun teette gradua, 
istukaa alas ja tehkää hyvä suunnitelma, kos-
ka ikinä ei voi suunnitella liikaa. Ja sitten, ehkä 
se tärkein… muistakaa myös välillä levähtää ja 
juua viinaa. Sit tehkää lähmyläjä.

L.R.
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1) Kontrolli: vadelmahillo-kermavaahto
Kunnon tieteelliseen tapaan toimittajat blank-
kasivat ensin perinteisellä laskiaispullalla, en-
nen kuin siirtyivät itse näytteisiin. 
- Maistuu ihan normaalilta pullalta, siltä miltä 
kuuluukin.
- Laskiaispulla/10

2) ”Nutella”-kermavaahto
- Kivat jarrutusraidat
- Tää on ihan hyvää
- Ei oo pahaa, mutta ei oo normaali
- Ei tule laskiasmainen olo, mielummin 
normaali laskiaspulla
- No vähän tällasta, että joo kyllähän Nu-
tella on hyvää missä vaan

Toimitus testaa: 
Vaihtoehtolaskiaispullat

Alkaako perinteiset vattuhillo-kerma –yhdistelmät tympiä laskiaspullassa? No ei, mutta toimi-
tus päätti silti testata miltä pulla maittaa uusilla täytteillä. Ehkä sinäkin pikku hipster-Histoni 
löydät täältä uudenlaisen pulkkamäen jälkeisen nautinnon. Onneksi piinkovan tieteellinen Su-
pernatantin toimitus on tälläkin kertaa tarjoamassa täysin empiirisen arvostelukokemuksen.
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3) Chilihillo-suklaakermavaahto
Tämä pulla kätkee sisäänsä karmaisevan yllä-
tyksen, mutta ulospäin näyttää hyvältä.
- Tää on vähän tulisempaa.
- Pakko vetää kerralla, ei voi muuta.
- NO EI TÄÄ KYLLÄ HYVÄÄ OO!
- Vammasen makunen, mastuu suklaajäätelölle, 
sitten salsalle ja sit tuliselle.
- Jos ois vähän vähemmän tulista ois ihan ok.

Tässä vaiheessa toimituksen huomautus siitä, 
että tyhmä Henu söi Sanen pullan.

4) Gambiinahillo-kerma
Gambiinahillo muistutti ulkomuodoltaan nor-
maalia mansikkahilloa, mutta haju oli melko tyr-
määvä ”vanha viina haisemassa Lidlin pullonpa-
lautuspisteellä”.
- Pettymys, ei maistu miltään, ei maistu Gambi-
nalle.

Päätoimittajan huomautus: söin lopun gambina-
hillon aamupuurossani. Pahoittelen, jos ympäril-
läni leijaileva gambinan haju aiheutti kuvotusta.

5) Reverse ananas-kermavaahto
Maisteluhetki alkoi sillä, että Kari katse-
lee pullaa kärsivästi ja kysyy: ”Miks mä 
suostuin tähän?”
- Tylsä ja kummallinen
Kari: - Ainoastaan se monsteripulla voi 
olla pahempaa.

6) Appelsiini-marmeladi + kermavaahto
- Tää oli ihan hyvä
- Maistuu vähän Jaffa-keksiltä
- Pirtsakka, tulee pääsiäinen mieleen
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7) Luumumarmeladi-kermavaahto
- Ootan mämmin makua
- Vähän tylsä
- Tulee joulu mieleen

8) Kirsikkahillo-suklaakermavaahto
Mielipiteet jakautuivat selvästi kahteen 
ääripäähän.
- Mmm.. tämä on hyvää.
- Vitut oo… Ei ei ei!
- Tää oli kyllä ehkä paras!

9) Sateenkaaripulla Monsteripulla Saatanapul-
la (sisältää kaikki täytteet)
Hillonlevitysvaiheessa näyttää siltä, kuin joku 
olisi oksentanut veristä oksennusta laskiaspullan 
päälle. Hyi helvetti. Benu: ”Nii me oltais voitu 
tehä sitä appelsiini-suklaakermavaahtoa täytteistä 
tämän sijasta…”
Tämä pulla sai toimituksen maisteluraadin em-
pimään enemmän kuin mikään muu pullatäyte. 
Ennen maistelua raati päästeli ”Eiih” ja ”Yhyy” 
äännähdyksiä.
Maistelu happens.
Kari peittelee suutaan.
Kaikkien kasvot ilmentävät kuvotusta.
- Yääh, hyi vittu oli hirveetä.
- Ei tää nyt niin hirvee ollu. Nuo kaikki muut maut 
peitti chilin maun.
- Olihan tää nyt niinku kokemus, elämyspulla.
- Siinä on… makuja… Oon ikuisesti traumatisoi-
tunut.

H.S.
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Peruspulla miellytti koemaistajaa.
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Näin löydät töitä

S inä joka etsit kesätöitä. Voi olla, 
että etsit oman alasi töitä. Olet-
ko valmistumassa, ja varsinainen 

työpaikka pitäisi löytää? Missään ei 
kuitenkaan opeteta, miten se tapahtuu. 
Tässä on ohjeita, millä pääset alkuun.

1. Kirjoita itsellesi ylös, mitä osaat ja 
mitä haluat tehdä työksesi.
Työnhaku alkaa oman osaamisen tun-
nistamisesta. Kirjoita itsellesi ylös mitä 
menetelmiä osaat, mitkä ymmärrät ja 
mistä olet kuullut. Mitä laitteita olet 
käyttänyt opinnoissasi? Mitä tekniikoi-
ta? Mitä ohjelmistoja? Missä yhteydes-
sä olet käyttänyt niitä – kursseilla, har-
joittelussa, kandissa, gradussa, töissä? 
Listaa ylös menetelmät, laitteet ja oh-
jelmistot mistä sinulla on kokemusta, 
ja kirjoita CV:seesi ne opintojen, työ-
kokemuksen tai muun osaamisen alle.

2. Tee LinkedIn-profiili.
LinkedIn on ammatillinen sosiaali-
nen media. Se on Facebookin kaltai-
nen sivusto, minne voit tehdä profii-
lin ja listata sinne kuvauksen itsestäsi, 
millainen koulutustausta sinulla on, 
millainen työkokemus ja mitä taitoja 
sinulla on. Voit seurata siellä alan yri-
tyksiä ja liittyä ammatillisiin ryhmiin, 
joissa keskustellaan oman alasi uutisis-

ta ja työnhausta. Kun kirjaat profiiliisi 
avainsanoina pääaineesi, menetelmiä ja 
työkokemustasi ja liityt itseäsi kiinnos-
taviin ryhmiin, LinkedIn alkaa tarjota 
sinulle uutisvirtaasi alasi työpaikkoja 
ja uutisia. Vaikkei työnhaku olisikaan 
sinulle ajankohtaista juuri nyt, profiilin 
tekemällä ja uutisia seuraamalla näet 
kuitenkin mistä alallasi keskustellaan, 
ja näet työpaikkailmoituksia sekä ni-
mikkeitä. Niistä voit lukea mitä työn-
hakijoilta odotetaan, ja voit opintojesi 
aikana hankkia niitä taitoja, mitkä vas-
taavat työpaikkailmoituksissa mainit-
tuihin osaamistarpeisiin.

3. Seuraa rekrytointisivustoja ja lue 
läpi alan yritysten nettisivut.
Duunitori. Monsteri. Uranus. Mytech.
fi. Siinä on jo neljä rekrytointisivus-
toa, joille tulee työpaikkailmoituksia 
esimerkiksi kesätyömahdollisuuksista. 
Jos työskentely ulkomailla kiinnostaa, 
ensimmäinen vaihe on tietenkin lähteä 
vaihtoon. Voit myös katsoa, löytyisikö 
näiltä sivuilta sopivaa työtä:
naturejobs.com, Finbionet ja Euros-
ciencejobs.com. Oman alasi yrityksiä 
löydät käymällä Suomen Bioteollisuus 
ry:n nettisivuilla ja katsomalla listaa 
jäsenyrityksistä. Voit myös katsoa Ke-
mianteollisuus ry:n sivut, sieltä jäseniä 
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ja haun kautta voit listata esimerkik-
si lääkealan yritykset. Katso jokaisen 
yrityksen nettisivut läpi, etsi avoimia 
paikkoja tai yhteystiedot, minne voit 
soittaa tai lähettää avoimen hakemuk-
sen (jos lähetät avoimen hakemuksen, 
soita yritykseen silti ensin).

4. Räätälöi CV:si ja työhakemuksesi 
haettavaa paikkaa kohtaan.
Ei ole olemassa universaalia CV:tä. 
Korkeakoulutetun CV:n pitää näyt-
tää erilaiselta kuin juuri peruskou-
lusta valmistuneen CV:n. Hakemuk-
sen lisäksi CV pitää aina räätälöidä 
haettavaa paikkaa kohden, korostaa 
työkokemuksessa ja kuvausteksteissä 
motivaatiotasi, uratavoitteita, ja sitä 
osaamista, joka vastaa haettavan pai-
kan odotuksiin. Älä toista asioita. Jos 
CV:ssäsi lukee koulutustaustasi ja ku-
vaus itsestäsi, hakemuksessa on turha 
enää käyttää kappaletta samaan. CV 
ja hakemus on täynnä faktoja, jos näet 
tekstin seassa turhan lauseen, poista se.

5. Liity ammattiliittoon ja kysy neu-
voa.
Kun sairastut, kysytkö reseptiä ja 
hoito-ohjeita kavereiltasi, vai menet-
kö lääkäriin? Todennäköisesti vastaat 
meneväsi lääkäriin, koska hän on alan 

ammattilainen, osaa tunnistaa oireesi 
ja määrätä sopivan hoitokuurin. Kun 
haet töitä, teetkö kaiken itse, vai päti-
sikö tähänkin sama ohje? Aivan kuin 
sairastuessani, kysyn itse apua ennem-
min alan ammattilaisilta kuin interne-
tin itsekoulutetuilta self-help asiantun-
tijoilta. LAL auttaa luonnontieteilijöitä 
työnhaussa. Meidän tehtävämme on 
auttaa ihmisiä, edistää luonnontietei-
lijöiden työllistymistä, antaa uraoh-
jausta jo opiskeluvaiheessa ja auttaa 
työuran taitekohdissa. Olemme töissä 
sitä varten. Hyödynnä jäsenetusi, käy-
tä työnhakupalveluitamme ja lähetä 
CV:si kommentoitavaksi. Et ole mur-
heidesi kanssa yksin. Liity liittoon.

Antti Väisänen, 
opiskelija-asiamies

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL 
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Hallitus esittäytyy

Varapuheenjohtaja, tiedottaja: Lauri Rannaste
Morso kaikille! Olen 3. vuoden biokemian opiskelija, joka 
toimii Histonissa varapuheenjohtajana tänä vuonna. Olen ko-
toisin Keski-Suomesta Joutsasta ja olen aiemmin opiskellut 
kemistitutkijaksi Itä-Suomen yliopistossa. Sieltä sain kipinän 
biokemiaan ja sitten tulin Ouluun opiskelemaan sitä. Lähdin 
ekana vuotena Oulussa hallitustoimintaan mukaan ja sille tiel-
le olen jäänyt. Olen vuosimallia -91 ja minulla on täällä Oulus-
sa minua viisi minuuttia nuorempi pikkuveli. Tykkään pelailla 
lautapelejä ja näpertää kaikenlaista. Olen harrastanut aiemmin 
kamppailulajeja, kuten Han Moo Dota (SM-pronssi 2012), Hoi 
Jeon Moo Soolia, Karatea, Jujutsua ja Taekwondoa. Juon kah-
via liikaa ja kerron kaikenlaisia tarinoita, muun muassa Kes-
kusrikospoliisi on kuulustellut minua pitsatilauksestani armei-
jassa. Näkkyillään ja morjestellaan!

Puheenjohtaja: Benjamin Michelin
Heip! Olen  Benjamin  ja  Histonin  puheenjohtaja  tänä  vuon-
na.  Lyhyempi  versio Benu on  myös  IRC-nikkini.  Olen 
maisterivaiheen    opiskelija    solu-    ja    molekyylibiologian    
maisteriohjelmassa,    sivuaineina    opiskelen kasvifysiologiaa 
ja kemiallista rakennetutkimusta. Eksyin Ouluun alun perin 
Porista, ja hyvin tänne on kyllä tullut  kotiuduttua.  Asun  Pel-
tolassa  lyhyen  kävelymatkan  päässä  Kontinkankaan  kam-
puksesta.  Vapaa-ajalla harrastan    laulua    OYY:n    sekakuoro    
Cassiopeiassa,    ja    lisäksi    toimin    Supernatantin    valo-
kuvaajana. Hallituskokemusta   minulta   löytyy   muutaman   
vuoden   takaa,   olen   nimittäin   toiminut   pari   vuotta 
mediavastaavana, ja sen lisäksi olen ollut Supin toimitukses-
sa mukana lähestulkoon koko opiskeluaikani. Puheenjohtaja-
na tehtäväni on pitää homma toimivana, eli siis kutsua koolle 
hallituksen ja killan kokoukset ja  varmistaa,  että  toiminta  
on  Histoni  ry:n  sääntöjen sekä  yhdistyslain  mukaista.  Sen 
lisäksi  pestiin  kuuluu juoksevien  asioiden  hoitoa  ja  killan/
opiskelijoiden  edustamista.  Olemme  hallituksessa  kiltalaisia  
varten joten  jos  sinulla  on  palautetta  tai  ideoita Histonin  
toiminnan  kehittämiseksi,  opetukseen  liittyviä  murheita tai 
vaikka vain tylsää niin minulle voi rohkeasti tulla juttelemaan! 
Törmäillään kiltahuoneilla! 
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Hallitus esittäytyy
Sihteeri: Annastiina Rytkönen
Tervehdys rakkaat kiltalaiset! Toisen vuojen biokemian 
opiskelija ja toisen vuojen haltsulainen päätti siirtyä tapah-
tumavastaava Epun oikian käen paikalta pj:n oikiaksi käjek-
si, eli sihteeriksi. Jotaki kivaa järjestötekemistä pittää olla 
tällekki vuojelle kandin kirjottamisen sivuun, ettei liikaa ala 
ahistaa.
Mitähän muuta tässä itestään kertois, ei kai mulla ees ole 
kauhiasti muuta elämää ko koulu ja Histoni. Sihteerihom-
man lisäksi kirjottelen nimittäin tähän Suppiin.
Yks lievästi autistinen ja muutenki vähän sekopää kissa 
tuossa pyörii tapetteja repimässä. Kovasti haluaisin toisenki, 
mutta kämppis ei oikein asiasta innostunu, sano vain että 
jos sen otat, nii maksat koko vuokran yksin. Höh. Muutenki 
mie olen aika hyvä haalimaan kaikkia mukavaa tekemistä, 
niinko vaikka partiohommia tuolta Tervolasta päin. Hep-
pasteluki olis ihan mukavaa aina välillä, ja minun poni as-
suuki Kempeleessä.
Mutta jos sitä nyt näitä haltsu- ja toimittajanhommia hoi-
tais, jos jotaki kiltaan liittyvää kysymistä tullee, nii nykäskää 
hiasta, minun _pitäs_ tietää!

Rahastonhoitaja: Julia Rekilä
Hei kaikille, nimeni on Julia Rekilä ja toimin tämän vuo-
den Histoni ry:n rahaston ja taloudenhoitajana. Minuun 
voi törmätä kiltahuoneen lisäksi Oulunjoen varrella kul-
kevilla lenkkipoluilla tai kauppojen salmiakkihyllyillä. 
Kissani Heimo on yksiömme kuningatar, jolle palvelija 
ostaa usein kilohinnaltaan kalliimpaa ruokaa kuin itsel-
leen. Heimo ottaa vieraita vastaan arki iltaisin ja viikon-
loppuisin sovittuun aikaan. Kaikki kissojen palvelijat ovat 
tervetulleita paijailemaan hänen armoaan. 
Tulevaisuudelta odotan leskeksi jäämistä, jolloin ostamme 
siskojeni kanssa maatilan neljään pekkaan. Tarkoituksena 
on perustaa eläinten vanhainkoti. Sukumme naiset ovat 
varsin sitkasta tekoa, joten en ihmettelisi, vaikka äitikin 
pääsisi vielä maatilan vanhaksi tummuksi. Tuolla maati-
lalla haluaisin viettää siskojeni kanssa elämämme viimei-
set vuosikymmenet, kaikessa rauhassa eläimiä hoitaen, 
ristikkolehtiä ratkoen ja metsässä lenkkeillen.
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Tapahtumavastaava: Eevasisko Mehtätalo
Heippa!
Mää oon Eevasisko, mutta tottelen paremmin nimeä Eppu. 
Olen koukuttunut alkuvuoden aikana aikuisten värityskir-
jaan ja mun lempparibakteeri on Staphylococcus aureus 
(kysykää ihmeessä että miksi!). Olen toisen vuoden bioke-
mian opiskelija ja myös toista vuotta Histoni ry:n tapahtu-
mavastaava. Hain tätä pestiä toisen kerran sen takia, että 
tunsin viime syksynä vasta oppineeni tapahtumavastaa-
van hommat ja päässeeni vauhtiin! Tähän hallituspestiin-
hän siis kuuluu Histonin tapahtumien ideointi ja toteutus 
muun hallituksen avustuksella. Mää oon myös se tyyppi 
joka patistaa, ”emännöi” ja kahtoo että kaikki onnistuu niin 
kuin pittää.
Mää tykkään opiskelijatapahtumista. Ja elläimistä. Ja bak-
teereista. Ja astioista. Mun lemppari astiasarja on Arabian 
Piilopaikka. Nähhään kiltiksillä ja tapahtumissa!

Suhdevastaava: Pauliina Junttila
Hellou vain! Nimeni on Pauliina Junttila ja toimin tämän vuo-
den hallituksessa suhdevastaavana. Käytännössä se tarkoittaa 
siis sitä että naputtelen sähköposteja vanhoille ja mahdollises-
ti uusille sponsoreille, pidän yhteyttä toisiin kiltoihin ja ennen 
kaikkea hankin syksyllä haalarit uusille fuksipalleroisille. Olen 
ensimmäisen vuoden opiskelija, ja hallitukseen päädyin ihan jo 
sen takia että en osaa kieltäytyä mistään eteen heitetystä akti-
viteetista. Samasta syystä olen mukana myös Supin toimittajien 
uljaassa rivistössä.
Kotoisin olen koko maailman navasta eli Nivalasta lehmien 
keskeltä. Vapaa-ajallani (jos sitä on) viihdyn solukämpässä-
ni kitaraa rämpytellen tai sitten lenkkipoluilla juoksennellen. 
Rakkaimpia harrastuksiani ovat muiden fuksien trollaaminen 
ja liian vakaviksi heittäytyvät lautapelit. Huumorintajuni on hy-
vin kieroon kasvanut, mutta ihan oikeasti, osaan olla kivakin. 
Joskus. Ehkä. 
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Tilavastaava: Emma Karjalainen
Juuh elikkäs olen Emma Karjalainen ja opiskelen biokemi-
aa nyt ensimmäistä vuotta.  Harrastuksiini ei kuulu tällä 
hetkellä mitään.
Eli mikä on minun asemani hallituksessa? Toiminimikkee-
ni on Tilavastaava, joita tänä vuonna on kaksi kappaletta, 
minä ja Kirka. Meijjän tehtäviin kuuluu pitää huolta mei-
jjän ihanista kiltiksistä (<3), toisinsanoen katotaan, että 
paikat pysyy siistinä ja sit kans me huolehditaan, että on 
maitoa ja kahvia sun muita juttuja siellä.
Jos tulee jotain asiaa tai kysyttävää koskien kiltahuoneita 
tai muita yhteisiä tiloja (esim. kiltahuonekommuunilla) 
mua ja Kirkaa voi tulla hihasta nykäsemään – tai voi laittaa 
vaikka kiltiksen palauteboksiin palautetta. 

Tilavastaava: Kiril Kotikangas
Heippa. Olen 25-vuotias toisen vuoden biokemian 
opiskelija ja toimin tämän vuoden Histonin toisena 
tilavastaavana, elikkäs huolehdin kiltahuoneidemme 
kahvi / maito / siivous yms. tarpeista. Oman killan hal-
lituksen lisäksi toimin tänä vuonna myös OluT vastaa-
vana, toisin sanoen edustan Histonia kattokiltamme 
hallituksessa.  Tilavastaavana otan mielellään vastaan 
kehitysideoita molemmille kiltiksille ja yhdessä Emma 
Karjalaisen kanssa pyrimme toteuttamaan ideoitanne 
mahdollisuuksien mukaan.

Yliopistohommien ulkopuolella hengailen töissä kala-
hommissa, harrastuksissa koira- / snookerhommissa, 
tai kämpillä pelihommissa. Saatanpa joskus kouluhom-
miakin tehdä. Histonihommia päätin jatkaa edellisvuo-
den hyvän menon innoittamana.
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Mediavastaava: Toni Sandvik
Hei, olen Sane (irkissä Sane). Tämä taitaa olla viides 
esittelyni Suppiin ja viides eri pesti Histonin hallituk-
sessa, joten oikeastihan vain leikkaan ja liimaan vanhoja 
esittelyitäni tähän täytteeksi. Mutta siis, olen neljännen 
vuoden opiskelija, tykkään kahvista ja horoskooppini on 
leijona. Kotokuntani Jalasjärvi (RIP) liitettiin vuoden-
vaihteessa toiseen Etelä-Pohjanmaan kuntaan, mistä en 
varmaankaan toivu koskaan.
Hallituspestini on mediavastaava. Mediavastaavana ja 
päätoimittajana näkyvin työnkuvani on tämän rakkaan 
Supernatantin taittaminen ja toimittajien isällinen kait-
seminen (suom. armoton ruoskiminen), jotta jutut tuli-
sivat ajallaan.  Kaikki lehteen liittyvät kysymykset, ideat 
ja purnaukset voi osoittaa allekirjoittaneelle, otan niitä 
mielelläni vastaan. Olen myös toinen OLuT-vastaavis-
tamme, eli ylläpidän yhteyttä meidän ja kattokiltamme 
välillä sekä istun OLuT:n hallituksessa sihteerinä.

22:48 <Sane> en tiedä miksi, mutta esimerkiksi halonhakkuu on 
rentouttavaa
22:50 <mursu_> joo, määkin rentoudun välillä hakkaamalla Haloa
22:50 <mursu_> 2 on paras, ja Reach on kans iha jees
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Dr. Floyd vastaa
Painaako mieltä? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? 

Haluatko avautua? Rakastetun tohtori Floydin sydämellisellä 

kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, Dr. Floyd vastaa!

Mikä erottaa vihreän ja vassarin? Mikä saa banaanin haisemaan 
spraymaalilta? Nämä ja monet muut kysymykset ovat askarruttaneet 
lukijoiden herkkiä mieliä. Työpäiviäni Bestest Pharmaceuticalsilla pi-
ristää kevätauringon tuoma lämpö, jonka voimalla jaksan myös vastata 
teidän hupsuihin kysymyksiinne. Hyvää kevättä lukijoille, toivottavasti 
viihdytte kysymyspalstan parissa tänäkin vuonna!

Miksi “miksi” on niin monimerkityk-
sellinen kysymys; miksi oi miksi.
T: ”Miksi”

Parahin ”Miksi“,
Jotta kyselyikään tulleilla lapsilla oli-
si sana, jota toistaa kunnes vanhemmat 
ovat perinpohjin kyseenalaistaneet pää-
töksensä hankkia jälkikasvua. ”Miksi”-
pommitus on todellinen vanhemmuuden 
tulikaste, josta selviävät kunnialla vain ne, 
joiden kärsivällisyys herättäisi kunnioi-
tusta tiibetin munkkienkin keskuudessa.

Onko olemassa 
LABRAV*TUTUSMASENNUS?

On hyvinkin. Labrav*tutusmasennus on 
hyvin dokumentoitu ilmiö/sairaus, jota 
esiintyy epäsäännöllisen säännöllisesti 
biokemian (sekä mahdollisesti myös ke-
mian ja biologian) opiskelijoiden paris-
sa. Labrav*tutusmasennukselle altistavia 

tekijöitä ovat muun muassa pitkät labo-
ratoriotyöpäivät ilman lounasta, labora-
toriotöiden epäonnistuminen sekä huo-
no ryhmähenki työryhmässä. Oireisiin 
lukeutuu nimenmukaisesti masennus, 
väsymys sekä yleismaailmallinen ärsyyn-
tyneisyys. Labrav*tutusmasennusta esiin-
tyy etenkin yli kaksiviikkoisilla, hektisil-
lä labrakursseilla, mutta sitä on havaittu 
myös lyhyemmillä ja kevyemmillä lab-
rakursseilla. Yksilölliset tekijät sekä elä-
mäntapavalinnat vaikuttavat paljon ris-
kiin sairastua labrav*tutusmasennukseen. 
Toistaiseksi ainoa tiedetty parannuskeino 
on laboratoriokurssin loppuminen, jos-
kin laboratoriotöiden onnistumisen ja 
hyvän lounaan saamisen on tiedetty lie-
ventävän oireita.

Dr. Floyd... this paper is too small to 
write a proper questio- 

This question is too short for a proper 
answ-
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Onko vihreillä ja vassareilla mitään 
käytännön eroa? 

Toki on! Poliittisesti sitoutumattomana 
ohjaan sinut kuitenkin kysymään asiaa 
kyseisten puolueiden edustajilta. Ohje-
nuoraksi sanottakoon, että selkeän vas-
tauksen saat parhaiten mikäli onnistut 
saamaan sekä vihreiden että vasemmis-
toliiton edustajan samaan tilaan, lukitset 
oven (sekä muut mahdolliset pakotiet) ja 
esität kysymyksesi molemmille yhtä ai-
kaa.

Miks spraymaaleissa on vähä niinko ba-
naanimainen haju?
T. Imppaaja

Hyvä Imppaaja,
Jotkin spraymaalit sisältävät butyyliase-
taattia (n-butyyliasetaatti, C6H12O2). Sa-
maa yhdistettä löytyy hedelmistä – kuten 
banaaneista – joissa se osaltaan vaikuttaa 
kyseisten hedelmien tunnusomaiseen, 

makeaan tuoksuun. Huomautettakoon, 
että hedelmäinen tuoksu ei tarkoita 
spraymaalien olevan yhtä terveellisiä kuin 
oikeiden hedelmien. N-butyyliasetaatin 
lisäksi spraymaalit sisältävät myös muun-
muassa asetonia, jonka hengittäminen 
voi altistaa hengitysteiden tulehduksille. 
Suuret pitoisuudet voivat johtaa myös 
kuolemaan. Suosittelisinkin siis lämpi-
mästi vastaisuudessa pitämään terveelli-
sen etäisyyden spraymaaleihin!

On olemassa sivettikissain... ulostekah-
via, lampaan... ulostejuustoa ja korea-
laista... lasten... uloste... viiiniä (*huo-
kaus*) Mikä saa ihmiset nauttimaan... 
jätöksistä... lisukkeena... kin..?
T. Syvästi traumatisoitunut

Hyvä Syvästi traumatisoitunut,
On hyvin ymmärrettävää, että ajatus ulos-
teen liittämisestä ruokaan aiheuttaa en-
simmäisenä inhoreaktion. Jo ammoisista 
ajoista uloste on ollut kaikissa ihmiskult-
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tuureissa pitkälti tabu, joten on vaikea sa-
noa, mikä alun perin antoi mainitsemiesi 
ruokien luojille idean ulosteen sisällyttä-
misestä esimerkiksi viiniin. Kysymykseesi 
on kuitenkin jopa kolme mahdollista vas-
tausta:
1: Kulttuuriset erot. Esimerkiksi koreassa 
syödään koiriakin, mutta täällä pohjoises-
sa ajatus ihmisen parhaan ystävän syömi-
sestä tuntuu vähintäänkin sydämettömäl-
tä.
2: Scatophilia. (Toimituksen huomautus: 
Toimitus ei ole vastuussa mahdollisista 
henkisistä traumoista joita sanan goog-
laaminen aiheuttaa).
3: Samantapainen aivovaurio, joka aiheut-
taa ylenpalttisen kolmoispisteen käytön.

00:00 < Memmu> :D mun mielestä semmosella kuorintaveitsellä on 
kiva hakata puuta
00:07 < Kyria> puhutko nyt vesurista vai kuorimaraudasta?
00:09 < mursu_> kuorintaveitsellä? :D

Miksi kemia on p*rseestä
t. VOI V*TTU Hynis

Parahin Hynis,
Tähän on hyvin yksinkertainen vastaus: 
koska kemia ei ole BIOkemiaa. Etuliitteel-
lä on merkitystä!

This tingling feeling between heart and 
stomach, what is it? And MAKE IT DIS-
APPEAR, IT IS TORTURING ME!
T. Prisoner

Dear Prisoner,
I’m terribly sorry, even though I am a 
doctor, I am not THAT sort of a doctor. If 
the problem persists, please consider con-
tacting the friendly people over at FSHS 
– they’ll surely be able to help you!
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”Eläinlääketietees-
sä ja tutkimuksessa 
eugenolia voidaan 
käyttää kalojen anes-
tesiaan ja eutanasi-
aan ”

Eugenoli
JOULUNTUOKSUINEN 

2-METOKSI-4(2-PROPENYYLI)-FENOLI

Eugenoli on muun muassa neilikasta, 
kanelista ja muskottipähkinästä saa-
tava fenyylipropanoideihin kuuluva 

orgaaninen yhdiste. Eugenolin kemialli-
nen kaava on C10H12O2 ja moolimassa on 
164,2 g/mol. Rakennekaava on esitetty ku-
vassa 1.

Eugenoli on kanelihappo-
johdannainen kasvien siki-
maattireitillä, jolla tuotetaan 
esimerkiksi aromaattisia 
aminohappoja. Eugenolia 
voidaankin eristää helposti 
neilikkaöljystä, jossa se esiin-
tyy pitoisuuksissa 80–90%. 

Huoneenlämmössä eugenoli 
on sekä veteen että orgaanisiin liuottimiin 
liukoinen neste, jonka väri voi vaihdella vä-
rittömästä vaalean- ja kullankeltaiseen. Se 
on voimakkaasti neilikan tuoksuista, ja sitä 
käytetäänkin erityisesti hajusteissa, maku-
aineissa ja eteerisissä öljyissä.
Lääketieteessä eugenolia hyödynnetään 

esimerkiksi paikallispuudutteena ja yhdes-
sä sinkkioksidin kanssa hammaspaikoissa 
ja -proteeseissa. Eugenolia käytetään myös 
viisaudenhampaiden poistossa hammas-
kuopan tulehdusten hoitoon.

Eläinlääketieteessä ja tutki-
muksessa eugenolia voidaan 
käyttää kalojen anestesiaan 
ja eutanasiaan, joko yksin 
tai yhdessä etanolin kanssa. 
Sitä käytetään myös houkut-
timena hyönteisten kerää-
miseen. Tuoksu houkuttelee 
esimerkiksi Euglossini-suvun 
mehiläisuroksia, jotka voi-
vat ilmeisesti muodostaa eu-
genolista feromoneja, sekä 

Diabrotica- ja Acalymma-kovakuoriaissu-
kujen naaraita.

Eugenoli on luokiteltu allergeeniksi, sillä se 
lisää histamiinin vapautusta kehossa. Lisäk-
si se on lievästi he-patoksinen. Yleisimmät 
eugenolin aiheuttamat oireet ovat kuitenkin 

Molecule of the Month
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http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3314#section=Top
http://www.hmdb.ca/system/metabolites/msds/000/005/016/original/HMDB05809.pdf?1358894294
Right DA, Payne JP (1962) A clinical study of intravenous anaesthesia with a eugenol derivative
Schiestl FP, Roubik DW (2003) Odor Compound Detection in Male Euglossine Bees
Steve Diver, Tammy Hinman (2008) Cucumber Beetles: Organic and Biorational Integrated Pest Management
Thompson, DC; Barhoumi, R; Burghardt, RC (1998) Comparative toxicity of eugenol and its quinone methide metabolite in cultured 
liver cells using kinetic fluorescence bioassays
Syzygium aromaticum World Agroforestry Centre: AgroForestryTree Database. International Center for Research in AgroForestry

A.R.

vain ihoärsytystä tai allergiaoireita.
Eugenoli auttaa tunnelman luomiseen 
senkin jälkeen, kun alkaa jo menettää 
hermojaan kaiken maailman mauste-
purkkeihin, joita joulun jäljiltä pyörii joka 
nurkassa. Esimerkiksi neilikkaa ja mus-
kottipähkinää on perinteisesti käytetty 

monissa talvisissa ruoissa, kuten padoissa 
ja sosekeitoissa. Lisäksi Nicotiana-kasvin 
lehtiin mieltyneet voivat sekoittaa jouk-
koon himan rouhittua neilikka, ja toivoa 
sen auttavan edes hiukan pahanhajuiseen 
hengitykseen.

Kuva 1. Eugenolin rakenne



34

Labrascope 2016
21/3 - 19/4 Knock-out
You discover new enthusiasm in practical laboratory courses. The 
laboratory will become like the second home for you, and at the 
end of the year you may even find yourself acting aggressively 
territorial over your workspace. Be cautious lest you turn into the 
Gollum of Kontinkangas labs!

20/4 – 20/5 Centrifuge
You will learn the importance of keeping good relationships to 
your course mates when an unexpected accident claims your lab 
notes as its victims. Several times. Clearly you’ve done something 
to infuriate the spirits of the lab. Consider sacrificing some E.coli 
to pacify them.

21/5 – 21/6 Duplicate Sample
You find yourself trapped in a course filled with people you don’t 
know. This terrifying experience will either make or break your 
year depending on how loyal you’ve been to the good lab work eti-
quette during the past year. In other words, maybe skip the course.

22/6 – 22/7 Hela Cell
An amazing, world breaking mutation that has never been seen 
before happens in your cell culture. It will bring you fame, fortune 
and love (not necessarily in this order). Unfortunately you’ll party 
so hard that you’ll need a liver transplant.

23/7 – 22/8 Rage Of The Laboratory Assistant
All of the problems you face this year can be solved with opti-
mism and laughter. When you miss your bus, laugh. When you 
forget your student ID at home and have to pay the full price for 
lunch, laugh. When hydrochloric acid spills on you in a lab course, 
screech, then laugh.
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23/8 – 22/9 Control Sample
You feel a great need to test your limits this year. It will notably 
profit you in the beginning, but once you find yourself wonder-
ing how big a weight difference the floor centrifuge can survive 
without exploding, it’s time to take a step back.

23/9 – 22/10 Scales
Student parties are where it’s at for you this year – get out there 
and socialize! You will get a lot of new friends, and maybe even 
find the love of your life. Then they discover you. Look out for 
black suits and unmarked cars.

23/10 – 21/11 Injection Needle
An unfortunate accident in a lab course having to do with badly 
balanced centrifuge tubes leaves you bedridden for months. At 
least you’ll have a good reason to lay down and relax now. Do not 
pick Control Samples as your lab partners.

22/11 – 21/12 X-ray crystallography
The spring courses put down your mood. Proteins, DNA and RNA 
do not speak to you anymore like they used to. You find yourself 
spiraling down into a profound identity crisis and questioning if, 
deep down, you’re actually a humanist. Don’t worry, it’s nothing a 
drink won’t fix.

22/12 – 19/1 Contamination
You are full of energy this year: laboratory reports are finished 
days before deadlines and studying for exams is a breeze. You 
finally master remembering all the amino acids and their struc-
tures. Other students start to question if you’re even a human 
anymore. Shh.

20/1 – 18/2 HPLC
After far too many failed exams, you finally pass that one dreaded 
course that’s been haunting you since the first year. The clouds 
will part from the sky, and sun will shine on you. You’ll get badly 
sunburned but it doesn’t matter – you’re free.

19/2 – 20/3 Danio rerio
The meaning of the word ‘chaos’ will become very clear during 
the lab courses of this year unless you pay excessive mind to what 
you’re doing. Don’t leave anything unlabeled; not Eppendorfs, not 
Falcon tubes, not solutions and not even your lab partners.

K.S.
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Histonin pHuksit
2015 edition

1. Virallisesti nimeni on Pauliina Junttila, mutta kaikki 
mahdolliset väännökset on jo kokeiltu ja kaikkia tottelen. 
Paukuksi useimmiten haukkuvat joten se passaa varsin 
mainiosti.  Kotoisin olen Nivalan ylväiltä lakeuksilta.
2. Hämärinä takavuosina hankittu ekan Twilight- leffan 
deluxe-versio, joka sisältää muun muassa tarroja ja oi-
keinkin komean julisteen.
3. Toivoisin joulupukilta maailmanrauhaa ja ihmisille hy-
vää tahtoa. Ja Höfnerin viulubassoa.
4. Teleporttaaminen! Ei tarttis kärvistellä aamulla hurjaa 
kolmen kilsan pyörämatkaa täällä Oulu hyytävissä vii-
moissa.
5. Kärsin ”resting bitch face” oireyhtymästä ja saatan 
muutenkin olla vähän ulapalla olevan oloinen mutta elä-
pä anna sen häiritä, olen oikeasti aika leppoisa ja herkästi 
naurava otus. Silloin tällöin olen taipuvainen basismiin, 
vaikka syvällä sydämessäni olen ikuisesti pianisti- tosin 
ehkä kapakkatason sellainen. Ouluun ja kerrostaloon 
muuton jälkeen musisointini on kuitenkin jäänyt kita-
ran rämpyttämisen ja suihkussa laulamisen tasolle (sori 
kämppis) mutta kyllä tässä pärjää. Musiikkimaultani olen 
vähän vanhanaikainen: Led Zeppelin on hyvä, Beatles ja 
Queen parhaita ja Elviskin aikas kiva. Ja biokemialle pää-
dyin siksi että bilsa ja kemia olivat lukiossa tosi huippuja 
mutta eivät yksinään ihan tarpeeksi. Ja siinä on kaikki sa-
nomisen arvoinen.  
Paitsi ai niin joo, voisitte siihen nimeen lisätä HRH- 
etuliitteen sillä meikästä tehtiin jostain kumman syystä 
vuoden 2015 Miss Histoni. Voe että on kivvaa. Kiitoksia 
kovasti!

Uudet ihanat fuksipallerot ovat saapuneet jo muutama kuukausi sitten. Jos et vielä ole 
ennättänyt tutustumaan, niin tästä on hyvä tarkistaa kuka kukin on. Fuksit vastailivat 
seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on nimesi ja mistä olet kotoisin?
2. Noloin omistamasi asia?
3. Mitä toivot joulupukilta?
4. Minkä supervoiman haluaisit ja miksi?
5. Kerro itsestäsi.

Miss Histoni
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Nimi on Emilia Hietala ja olen kotoisin Oulusta. Noloin 
omistamani asia on pakko olla ylä-asteen aikana kertynyt 
kokoelma Jonas Brothers-julisteita. Tässä vaiheessa en 
oikein tiedä mitä joulupukilta toivoisin ja yleensä se on 
ongelma vielä jouluaattoa edeltävänäkin päivänä. Super-
voimaksi haluaisin kyvyn pysäyttää ajan sillä se on ainoa 
tapa millä saisin ikinä mitään ajoissa valmiiksi. Vapaa-
ajalla harrastan miekkailua ja tykkään myös lukemisesta, 
musiikista ja elokuvista. Tavallisesti minut löytääkin joko 
miekkailusalilta mustelmia keräämästä tai kotoa tietoko-
neen ruudun edestä.

1. Olen Salla Hyyppä ja tulen tuolta korvesta juuri ja juuri 
Oulaisten rajojen sisäpuolelta.
2. Sellainen sininen epämuodostunut yksisarvispatsas 
jonka tein joskus taidekerhossa.
3. Tuoksukynttilöitä ja Fazerin piparisuklaata.
4. Ajanhallinta, koska se olisi hyödyllinen varsinkin nyt 
yliopistossa.
5. Tykkäämiäni asioita mieleentulojärjestyksessä: kissat, 
tee, syksy, tuoksukynttilät, koneella istuminen, metässä 
käveleminen, kokkailu, viherpeukalointi, kivet, kiltiksen 
tyynyt...

1. Janne Ritola - Joensuu
2. Eipä tule mitään ylitsepääsemättömän noloa mieleen
3. Villasukat, pitkät kalsarit sekä suklaata
4. Kyky lukea muiden ajatuksia ois aika näpsä
5. Kahlailen läpi elämän tällaisenä kuin olen, tulen toi-
meen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja minulle erilaisuus 
on vain rikkautta. Vapaa-ajalla pelailen tietokoneella, kat-
selen tv-sarjoja ja ihmettelen maailman menoa. Jos kestät 
hajamielisyyteni, aamumyöhästelyt ja huonon huumori-
ni, tule ihmeessä juttusille!

Mr. Histoni

1. Emma Karjalainen ja tulen tuolta pieneltä peräkylältä 
nimeltä Kuusamo
2. En mielestäni omista mitään noloa
3. Joulupukilta toivoisin lahjaksi tatuointia 8) ja suklaata 
totta kai... 
4. No periaatteessa tää ei oo supervoima, mutta jos saisin 
valita niin ottaisin Harry Potterin taikavoimat. Musta tulis 
oikee weleho ja saisin taikoo kaikenlaista kivvaa, ja voisin 
käydä welehokoulua XD
5. Elikkäs oon 19 wee tytön tyllerö. Harrastuksiin kuuluu 
kutominen ja penkkiurheilu (ehkä tässä jossain vaiheessa 
jotain oikeeta urheiluakin). Ps. Tykkään suklaasta



38

1. Essi Kivilahti, Rovaniemeltä
2. Addiktio amerikkalaiseen tv-roskaan kuten Keeping up 
with the Kardashians ja OC:n täydelliset naiset.
3. Villasukkia ja suklaata. Niitä ei ole ikinä tarpeeksi.
4. Haluaisin kyvyn lämmittää mitä tahansa ajatuksen voi-
malla. Oli kyse sitten palelevista varpaista tai mikropitsasta.
5. Valmistuin viime keväänä ammattilukiosta ravintolako-
kiksi, mutta kyllästyin köökissä kykkimiseen ja hain yliopis-
toon. Vapaa-aikani vietän Netflixin parissa.

1. Olen Anni Kääriäinen Kajaanista
2. Sain kahdelta kaveriltani lahjaksi Fifty Shades of Grey -lau-
tapelin, kun pääsin opiskelemaan biokemiaa. Ei ole tullut pe-
lattua....kauhean paljon.
3. Joulupukilta toivon jonkun hyvän kirjan, suklaata ja villa-
sukat.
4. Solubilsan luennoilla oisi kiva pysyä hereillä... Se on mele-
konen supervoima se.
5. Olen huono tekemään asioita ajoissa. Harrastan liiallista 
telkkarisarjojen katselua ja neulomista, silloin tällöin saatan 
raahautua uimahalliin tai kuntosalille. Omistan ihastuttavan 
mäyräkoiran (niin semmosen elävän nelijalkaisen) nimeltä 
Elli.

1. Nimeni on Emilia Leinonen ja olen kotoisin Raahesta.
2. Tätä piti miettiä kauan, eikä siltikään tullut mitään erityistä 
mieleen. Olen niin cool, etten omista noloja asioita? 8-)
3. Toivon joulupukilta uutta puhelinta. En vain tiedä olenko 
ollut tarpeeksi kiltti..
4. Supervoimista haluaisin näkymättömyyden. Olisi helppoa, 
kun ei tarvitsisi harjata edes hiuksia jos ei jaksaisi, mutta halu-
aisi lähtä ihmistenilmoille. Ja voisi stalkata muita, hihi.
5. Olen 20-vuotias ja lukiosta valmistumisen jälkeen pidin 
turhan välivuoden, jolloin olin töissä siivoojana. Nyt on ki-
vaa olla koulussa ja päästä vihdoin elämään opiskelijaelämää! 
Tykkään urheilla, shoppailla, bilettää ja opiskelukin on aina 
välillä kivaa.
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Moikka,
1. Olen Mira Mäkelä ja kotoisin Hämeenlinnasta.
3. Toivoisin joulupukilta valkeanjoulun.
4. Haluaisin supervoimaksi lentämisen, koska voisin lentää 
minne haluan ja tuntea itseni vapaammaksi.
5. Lempivärini on sininen. Minulla ei ole varsinaista harras-
tusta, mutta pidän ulkoilusta. Lisäksi pidän matkustelusta ja 
olen luonnonläheinen ihminen.

Nyt vihdoin ehin alkaa tätä tekeen.. elikkäs siis
1. Mun nimi on Hanna Pasma ja oulussa oon asunu koko ikäni, 
että oon ihan true oululainen!
2. Noloin omistamani asia on  suunnillee 1,5m pituinen pahvi-
rulla. Se tuli uuden maton mukana mut vieläki se tota olohuo-
neen nurkkaa koristaa.. : D 
3. Toivon joulupukilta paljon LOMAAA ja suklaata! 
4. Haluaisin osata lentää!! Ois nii siistiä vaa liitää paikasta toi-
seen.
5. Oon 21 vuotias ja tämmönen urheilijatytsy. Jalkapalloo oon 
pelannu pikkutytöstä asti ja nyttekki tässä koulun ohella ja fu-
tiskauden jälkeen yritän urheilla aina ku on aikaa ( eli never). 
Oon meleko rauhallinen ja ujo aluksi, mutta ku muhun tutustuu 
enemmän (tai antaa alkoholia) nii alkaa juttu enemmän luistaa, 
joten olkaa kärsivällisiä! 

1. Vilma Ikonen, Lahdesta
2. En omista noloja asioita, kaikki on tyylikkäitä ja persoonallisia, 
mutta jos pakko sanoa yksi niin ehkä Chi’s sweet home -mangasar-
ja, joka kertoo kissanpennusta.
3.  Hiljaisempia tietokoneen osia
4. Kyvyn muuttua eläimiksi, koska silloin voisi tehdä kaikkea sitä 
mikä ei ole ihmisruumiille mahdollista
5. Tykkään lihansyöjäkasveista, kaktuksista, suklaasta ja kissoista.

1. Sonja Salmi Kälviältä
2. Dragonlogia -käsikirja
3. Viltin, villasukat ja suklaata
4. Lentokyky ehdottomasti, koska kyseiseen kykyyn liittyviä unia 
näkee liian harvoin.
5. Olen 19-vuotias kissaihminen, jonka harrastuksiin kuuluvat 
kuntosali, kuvataide ja videopelit. Asun yhdessä kissan ja kihlattuni 
kanssa.
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1. Tuomas Tömisevä, Kalajoelta. Jos pidät hiekasta, hihhuleista ja 
selkääntaputtelevasta kaupungin johdosta, kannattaa muuttaa Ka-
lajoelle.
 2. Sukunimi
 3. Jottei V70 sanoisi vielä sopimustaan irti. 800 000 km on vähän 
turhan paljon automaatille. 
 4. Suomenruotsalaiset sukujuuret, koska ruotsin opiskelu on per-
seestä.
 5. Kyyninen ja totinen ihmisperse, mutta työhaastattelussa positii-
vinen ja dynaaminen ryhmäpelaaja. Kävin kuvataidelukiota, mut-
ta ainepäällekkäisyyksien vuoksi päätin flopata kuvataiteen. Hain 
yhteishaussa myös Oulun yliopiston kemian puolelle, mutta ottaen 
huomioon miten mulk-... omalaatuisia opettajat siellä ovat, olen 
tyytyväinen nykyiseen valintaani. 

Heips! Olen Essi Erkkilä ja Ouluun tieni johti Kokkolasta, 
tarkemmin ottaen Lohtajan böndeltä. Esittelyissä oon aina 
Kokkolasta koska Cogkola itsessään on jo varsinainen tunte-
mattomuus, puhumattakaan näistä valkoinen-aita-ja-koira –
esikaupunkialuiesta (tai rapistuvista ghettoalueista, ihan miten 
vaan ;D ). Onnekseni olen päässyt syntymään kultavuosikertaan 
elikkäs sotusta löytyy numerot yheksän ja viis. Tunnustaudun 
auttamattomasti erittäin kunnianhimoiseksi ja ehkä miedosti 
myös perfektionistiseksi touhottajaksi, jolta ennemmin loppuu 
aika kuin tekeminen. Opiskelun ulkopuolisen ajan vietän tiiviis-
ti urheilun parissa. Kasvoin addun verkkareissa ja kenttien lai-
doilla, joko itse urheillen tai sitten muiden kisoja seuraten. Ur-
heilutaustaani kuuluu aktiivisemmin futista, urkkaa, crossfittiä 
ja viimeisimpänä myös jefua. Joten mikäli on tarvetta pelaajalle 
tai kaipaat kaveria uuteen liikuntaharrastukseen, u know who 
to call! ;D Noloin omistamani asia on kyky puhua nopeammin 
kuin ajattelen, johtaa välillä hämmentäviin tilanteisiin…. Joulu-
pukilta toivon tietenkin My Little Pony –lakanoita, mankkua sa-
lille ja ihan omia harttareita = hartiasuojia jenkkifutikseen.  Jos 
on ihanihan pakko valita vain yksi supervoima niin, luultavasti 
haluaisin olla supernotkea. Sillaa niinku se yksi Ihmeperheen 
hahmoista, eli ihan yhtä kumia. Elastisuus ei oo mun vahvin 
ominaisuus joten mielellään ottaisin sitä lisää, superina kiitos ;D

1. Wenny Santaniemi ja kotikuntana Keuruu.
2. Jaa’a.... Taitaapi olla tiukka kisa yli 18-vuotiaan Ainu ensipupun ja 
täydellisen Twilight-kirjasarjan välillä.
3. Tällä hetkellä pukilta toivoisin vain sähkövatkainta
4. Kasvien hallinta olisi mahtava kyky. Perinteiseen Myrkkymuraat-
ti tyyliin. Tosin ilman sitä myrkky osaa ^-^ 
5. Ihan tavallinen maatilan tyttö, joka puhuu välillä (usein) liikaa ja 
on täysi toheli kaikkien sähköllä toimivien laitteiden kanssa. Har-
rastuksia on ollut laitesukelluksesta jalkapalloon, mutta nykyisin 
vietän iltani enimmäkseen kirjoja lukiessa tai kirjoitellen. Ja jos ra-
haa ja tekosyy löytyy niin tietenkin leipominen.

H.S.
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Yläkerta

Uusi vuosi, uudet kujeet! Ihanaa palata arkeen hyvin levätyn joulun jäl-
keen, kun päivätkin pitenevät ja luonto herää keväiseen kukoistukseen-
sa. Vuoden alussa tehdyt uudenvuodenlupaukset kannustavat voittamaan 
itsensä ja olemaan taas vähän parempi ihminen :))) Tämä vuosi on 365 
päivää iloa, rakkautta ja terveyttä - ei kun 366, nythän on karkausvuosi. 
Ihanaa, saadaan vieläpä nauttia yksi mahtava päivä lisää tästä mahtavasta 
vuodesta! ^__^

#uusivuosi #itsensävoittaminen #tulevaisuusonnyt #katseeteenpäin

No niin ja taas vuosi vaihtui. Uusi vuosi on toivoa täyn-
nä ja silleen. Paitsi että ei ole. Tässä iässä alat olla jo 
aika vitun tyhmä jos vielä olet toivoa täynnä. Uusi vuosi 
ei tuo sen enempää hyviä asioita kuin edellinenkään. Jos-
sain vaiheessa pitää katoa totuutta silmiin. Ensin ajatte-
let, että tää nyt vaan on raskas syksy. Sen jälkeen tulee-
kin vaikea talvi. Ja kevät. Kun kesäkään ei tuo helpotusta, 
saatat jopa positiivisesti ajatella, että alkuvuosi oli 
rankka, kohta varmasti jo helpottaa. Lopulta sinun täytyy 
katsoa totuutta silmästä silmään ja todeta, että elämä nyt 
vaan on paskaa. Se on kuraista ripulipaskaa, josta et sel-
viä hengissä.

...anonyymin biokemistin mietteitä

alakerta
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Supernatantin toimitus 2016

Sodan vinkit
Miehinen Jim Blanc

Riuska airut
Muurasi supon
Italian pajulintu
Nartun laseria

Rinnastetaan yönkin
Se on lahna

Jollei arvoitus ratkea, voi alta luntata oikeat vastaukset:

Toni Sandvik (T.S.), päätoimittaja
Benjamin Michelin (B.M.), valokuvaaja

Kari Suutari (K.S.), toimittaja ja graafikko
Panu Isomursu (P.I.), toimittaja

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

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

Päätoimittaja keksi niin huonoja anagrammeja toimittajien nimistä, että 
pakkohan ne oli julkaista. Pystytkö arvaamaan seuraavista kahdeksasta 
anagrammista, keitä on Supernatantin toimituksessa tänä vuonna?

??
??
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Uupuuko haalareistasi sitä jotain? 
HaalarimERKit 2,50 euroa kappale!

Merkkejä voi ostaa tapahtumien yhteydessä, Histonin 
Linnanmaan kampuksen kiltahuoneelta sekä 
Facebookin Haalarimerkkitorilta!

? 3 €
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