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Minulle yksi hienoimpia ja tär-
keimpiä asioita yliopistossa on 
opiskelijakulttuurille ominainen 

yhteisöllisyys. Erilaiset aine- ja harrastejär-
jestöt järjestävät jäsenilleen tapahtumia ja 
muuta toimintaa, joiden ohessa huomaa-
mattaankin tutustuu toisiin opiskelijoihin. 
Kaupan päälle on monenmoista muuta 
oheistoimintaa haalareista sitsilauluihin.

Vahvimmin tämä yhteisöllisyys näkyy juu-
ri vappuna, kun tarjolla on jos jonkinlais-
ta tapahtumaa ja missä tahansa (ja milloin 
tahansa) voi törmätä muihin opiskelijoihin. 
Tilaisuus kannattaa hyödyntää: jos epäröit, 
lähteäkö johonkin tapahtumaan, lähde. 
Jos et tiedä, mikä joku tapahtuma on, käy 
katsomassa. Joskus sitä löytää itsensä mitä 
mielenkiintoisimmista paikoista.

Omat parhaat vapun kokemukset ovat juuri 
niitä, joissa on päätynyt ilman varsinaista 
suunnitelmaa jonnekin, josta on päätynyt 
taas jonnekin muualle ja niin edelleen. Suo-
sittelen sopivassa määrin tällaista Linnun-
radan liftaajan asennetta, sillä turha suun-
nitelmallisuus tappaa luovuuden.

Toivoakseni myös sinä, rakas lukija, koet  
kuuluvasi yhteisöön - Histoniin, johonkin 
muuhun ainejärjestöön ja/tai opiskelijoihin 
ylipäätään. Jos et vielä samaistu, vapun aika 
on mitä parhain aika käydä tapahtumissa ja 
löytää oma porukkasi.

Sosiaalinen elämä on loppujen lopuksi tär-

keää myös opiskelun kannalta. Opin-
noissa painostetaan edistymään yhä 
nopeammin, mutta on hyvä muistaa, 
että käyttämällä kaiken energiansa ja 
vapaa-aikansa opiskeluun palaa her-
kästi loppuun. Työ ja huvi ovat kuin 
kiinalaisen filosofian jin ja jang: mo-
lempia tarvitaan sopivassa suhteessa. 
Paitsi nyt vappuna tarvitset erityisesti 
jangia. Saat arvata, kumpi se on.

Hyvää vappua!

Toni Sandvik
Mediavastaava, päätoimittaja

mediavastaava@histoni.fi

Sane, lvl 100 wappugladiaattori.

Pääkirjoitus
Päätoimittajan pärinät
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Hallituksen porinat
Histoni ry:n hallituksen palsta

Wapun, opiskelijajuhlista suu-
rimman, aika on jälleen 
koittanut. Tiedossa on kaksi 

viikkoa lähes taukoamatonta tapahtu-
mavirtaa! Pirskeitä on tiedossa niin pal-
jon, että kaikkien listaaminen kootusti 
on lähes mahdoton tehtävä.  Kaikilla ai-
nejärjestöillä ja kattokilloilla on tarjolla 
tapahtumia moneen makuun. Urheilu-
henkiset voivat liittyä mukaan Histonin 
joukkueeseen Wappusouduissa, penk-
kiurheilun ystävät taasen istua pressulla 
rannalla ja huudella kannustusta. Eläy-
tyjät seikkailevat lukuisissa wappusuun-
nistuksissa, saunan ystävät suuntaavat 
teekkaritalolle. Sitsaajat nauttivat simasta 
Wappusitseillä, rennosti ottajat lököilevät 
Wappulöhöilyssä. Unohtaa ei tietenkään 
sovi perinteisiä päiväkännejä ja lukuisia 
bileitä Oulun yöklubeissa. Kaikkia His-
toneita kuitenkin yhdistää kokoontumi-
nen Histonin pressulle Ainolan puistoon 
Wappuaattona!

Wappu on koko opiskelijayhteisön juhla. 
Suosittelen lämpimästi vaeltamaan T-
talolle, jollekin Linnanmaan grillikodalle 
tai ylipäätään minne tahansa, mistä löy-
tyy haalarikansaa ja liittymään seuraan. 
Wappu on parasta aikaa luoda uusia tut-
tavuuksia, ja kenties jotain löytyykin se 
paljon puhuttu mystinen wappuheila.

Wapun aika on luonnollisesti kiireistä 
hallitukselle. Olemme mukana järjestä-
mässä lukuisia tapahtumia, mutta samalla 
myös vietämme Wappua - tämä tasapai-
nottelu onkin olennainen osa haltsulais-
ten wapun arkea. Wapun tapahtumien 
tuolla puolen siintävät jo seuraavat etapit, 

opetuksen palautepäivä ja toukokuun lopulla 
järjestettävät lukukauden päättäjäiset.

Tänä vuonna opetuksen palautepäivät järjeste-
tään 4.5. eli heti Wapun jälkeen. Palautepäivillä 
opiskelijat ja tiedekunnan henkilökunta ko-
koontuu samaan luentosaliin käymään läpi ku-
lunutta vuotta ja keskustelemaan kehityskoh-
dista. Olemme etuoikeutetussa asemassa siinä, 
kuinka hyvin oma tiedekuntamme kuuntelee 
opiskelijoiden mielipiteitä ja että se on valmis 
tekemään muutoksia hyvin perustellun palaut-
teen pohjalta. Siispä on ensiarvoisen tärkeää, 
että saavut paikalle – juuri sinun mielipiteesi on 
tärkeä!

Benjamin Michelin
Histoni ry:n puheenjohtaja

puheenjohtaja@histoni.fi
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Etanolin valmistaminen käymisteitse; käytetyn sokerin 
vaikutus reaktionopeuteen

Suomalaiset kuluttavat maailman keskiarvoon verrattuna noin kaksinkertaisen määrän 
alkoholia. Hallituksen päätöksen mukaan opintotuesta leikattaisiin 80€/kk. Helppo tapa 
säästää rahaa on alkoholin valmistaminen itse käymisteitse. Kahden erilaisen sokerin 
vaikutusta reaktionopeuteen tutkittiin hyödyntäen NMR-tekniikkaa.

Kuva 1. D-glukoosin ja pyruvaatin rakenteet.

SUPERNATANTTI METHODS - Laboratory Protocols    OPEN ACCESS

J. Jyrkäs1*

1) Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
* corresponding author

Saapunut 20.4.2016, Hyväksytty 22.4.2016, Julkaistu: 1.5.2016

Johdanto

Ihmiset ovat jo muinaisista ajoista halun-
neet löytää tapoja irrottautua tylsästä ja 
puuduttavasta todellisuudesta pistämällä 
pönttönsä sekaisin mitä moninaisimmilla 
tavoilla. Sammakoiden nuoleminen ja muut 
jopa hengenvaaralliset tavat saivat kuiten-
kin siirtyä syrjään jonkun keksiessä, että 
fermentoimisella saadaan tuotettua psyko-
aktiivisia aineita. Käymisen keksimistä on-
kin pidetty yhtenä selityksenä maanviljelyn 
nopeaan nousuun muinaisessa Egyptissä, 
sillä ohraa tarvittiin oluen raaka-aineeksi.
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia käytetyn 
sokerin vaikutusta reaktionopeuteen.

Teoria

Käymisessä hiivaa tuottaa glukoosista eta-
nolia erilaisten entsyymien vaikutuksesta. 
Taloussokeri on pitkälti sakkaroosia, joka 
on glukoosin ja fruktoosin dimeeri. Sakka-
roosi siis pitää hajottaa ennen käymisreak-
tiota. Tämän jälkeen D-glukoosi hajotetaan 
palorypälehapon anioniksi pyruvaatiksi 
(Yhtälö 1).

D-glukoosi + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 P
→ 2 pyruvaatti + 2 NADH + 2 H+             (1)
+ 2 ATP+ 2 H2O
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SUPERNATANTTI METHODS - Laboratory Protocols    OPEN ACCESS

Pyruvaatti hajoaa edelleen yhtälön 2 mu-
kaisesti

pyruvaatti → asetaldehydi + CO2              (2)

Asetaldehydi hapettuu lopulta etanoliksi. 
Näin nettoreaktioksi saadaan

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

IUPACin kultaisen kirjan mukaan, kun tar-
kastellaan yksinkertaista kemiallista reakti-
ota

 aA + bB → pP + qQ

reaktionopeus saadaan käyttämällä yhtälöä

Materiaalit ja menetelmät

Ennen tutkimuksen aloittamista tehtiin kir-
jallista tutkimusta. Luotettavasta lähteestä1 
saatiin selville, että perinteisesti etanolia on 
tehty 5:1 vesi-taloussokeri-suhteella. Hiivat 
hankittiin Osuuskauppa Arinan Prismas-
ta ja hiivoiksi alkuvaiheessa valikoituivat 
kuivahiiva (Rainbow, Suomi), viinihiiva 
(Brouwland, Belgia) ja pikahiiva (Rainbow, 
Suomi). Sakkaroosi ja D-glukoosi (Sigma-
Aldrich, Suomi) olivat kiinteinä, valkoisina 

kiteinä. Vesi valmistettiin tuoreena Direct-
Q3 -puhdistuslaitteistolla (Millipore, Mol-
sheim, Ranska). Lisäksi liuottimena käy-
tettiin deuteroitua vettä (Sigma-Aldrich, 
Suomi).

NMR-laitteistona käytettiin Brukerin 500 
MHz-laitetta.

Aluksi hiivoista valmistettiin NMR-putkiin 
seokset käymään. Tarkoituksena oli sel-
vittää paras mahdollinen hiiva tutkimuk-
siin niin, että etanolia muodostuisi, mutta 
reaktio ei olisi niin kiivas, että putki voisi 
vahingoittua. Seokset olivat kaikki saman-
laisia ja niihin lisättiin 500 µl vettä, 50 mg 
sakkaroosia ja 25 mg hiivaa. Tutkimuksiin 
valikoitui käytettäväksi hiivaksi viinihiiva.

Näytteet valmistettiin jokaisessa tutkimuk-
sessa samalla tavalla. Falcon-putkeen lisät-
tiin 100 mg sokeria, joka liuotettiin 1 ml 4:1 
vesi/D2O-liuottimeen ja seos temperoitiin 
20 oC. Tämän jälkeen seokseen lisättiin 50 
mg viinihiivaa, Falcon-putki vorteksoitiin 
ja seoksesta otettiin 500 µl näyte NMR-
putkeen. NMR-putki suljettiin korkilla ja 
tiivistettiin.

NMR-mittaukset suoritettiin 1D protoni-
menetelmällä. Mittausaika oli 2s, tyhjien 
skannausten määrä 4, mittausten lukumää-
rä 24 ja D1 oli 2s. 
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Kuva 2. 1D-protoni diagrammi sakkaroosimittausten loppupuolelta. Kemiallisen siirtymän 
arvolla 1,4 ppm oleva tripletti on peräisin etanolin CH3-protoneista. Lisäksi kemiallisen siir-
tymän arvolla 3,75 pitäisi näkyä CH2-protoneista peräisin oleva kvartetti, mutta sokerin pro-
tonit aiheuttavat spektraalista peittoa.

Tulokset

Kuvaajissa 1 ja 2 on esitetty kemiallisel-
la siirtymällä 1,4 ppm esiintyvän etanolin 
CH3-protonien aiheuttaman tripletin pin-
ta-ala ajan funktiona.
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Sakkaroosimittauksia jatkettiin pidempään 
kuin glukoosimittauksia. Lisäksi sakkaroo-
simittauksissa ajanhetkellä 200 min näkyvä 
väli johtuu putken poistamisesta NMR:stä, 
sillä halusimme varmistaa, ettei painetta 
pääse kertymään NMR-putken sisälle. 

Sakkaroosimittauksen lähennyksen trendi-
viivan yhtälö oli f(x)=3752587x + 6439989, 
R2-arvon ollessa 0,9954. Glukoosimittauk-
sissa trendiviivan yhtälö oli 
f(x)=8266543x + 13533832, R2-arvon olles-
sa 0,999.



10

Reaktioyhtälö saadaan suoraan trendivii-
van kulmakertoimesta. Reaktionopeus sak-
karoosille oli täten 3 742 587 ja glukoosil-
le 8 266 543. Reaktionopeuksien suhde oli 
glukoosi:sakkaroosi 2,2.

Yhteenveto

Reaktionopeuksien ero oli n. kaksinkertai-
nen. Kuitenkin glukoosia laitettiin vahin-
gossa n. kaksinkertainen määrä verrattu-
na sakkaroosiin. Toisaalta, jos kyseessä on 
nollannen kertaluvun reaktio, kuten ent-
syymikatalysoidut reaktiot yleensä ovat, 
ei lähtöaineiden määrällä pitäisi olla väliä. 
Nopeimman käymisreaktion saa siis aikaan 
glukoosilla.

Juha Jyrkäs
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International pages

MAY DAY 2016!
In case you haven’t noticed yet, May Day 
is just around the corner! Got a sudden, 
insatiable need to party and sit outside 
in the wonderful, warm spring air? Me 
too! Got no idea where to go and what 
to do? Well then here’s a whole bunch of 
suggestions for you!

Wed 20th April: May Day opening & May 
Day spotting
The grand opening party is held at the Hoplop 
adventure park. What better way to kick off your 
May Day celebration than swimming in a ball 
pool and playing around with a bunch of adults? 
In the evening there’s an afterparty at Ilona in the 
city center starting at 8:30 PM.

Tickets for the event cost 10€, including a bus 
ride to Hoplop, a ticket to the afterparty and 
an overalls patch. The registration for the event 
opens on Wed, Apr 13th at 12AM. The party 
starts at 6 PM, and the busses start off at 5:30 PM.

The May Day spotting starts on 20th and con-
tinues until the 30th. The goal is to score points 
by spotting (and photographing) the items on 
the spotting list in different May Day events. The 
winners will be awarded at the OLuT May Day 
Picnic on 1st of May.

Thu 21st April: Wappu beer pong cham-
pionships
OTY holds a beer pong competition at Teekka-
ritalo starting at 2 PM. Think you’ve got what it 
takes, or just feeling lucky?

Fri 22nd April: Row Boat Competition & 
afterparty
The traditional row boat competition starts at 12 

PM at the Tuira beach (the first boats start off 
at around 12:30 PM). It’s a wonderful chance for 
you to be a part of something greater and bring 
glory to your guild, so be sure to sign up for His-
toni’s rowing team!

Forgot to sign up for the team? Be there anyways, 
there’s a good chance that the team might be a 
few members short for reasons that may or may 
not involve partying too late last night. Or just 
come and hang around with fellow Histonis and 
cheer for our team.

The winning teams will be awarded at the after-
party in Tivoli, starting at 10 PM. You can buy 
a ticket for the afterparty at the beach or on the 
campuses during the week.

Sat 23rd April: May Day sittning w/ His-
toni, YMP & Tiima, TeeKu’s concert & 
Rattoradio’s party @ Caio 2.0
Histoni’s traditional sittning with YMP and Tii-
ma is held once again at Oulun Tetra starting at 
3 PM. The dresscode is overalls + whatever May 
Day decorations you want/manage to attach on 
yourself. 

Teeku, aka Teekkarikuoro, has a concert at Caio 
2.0 starting at 7 PM. The entry for the concert 
is free. Afterwards the evening continues with a 
party held by Rattoradio.

Sun 24th April: Sauna marathon, After-
heat & May Day sauna
Today, it’s all about that most Finnish of tradi-
tions, sweating in a hot room with a bunch of 
naked people! OTY and OLK organize a sauna 
marathon at the house of Architect students 
starting at 2 PM. After the sauna there’s an ori-
enteering in the vicinity before the party moves 
on to Walhalla in the form of Afterheat at 7 PM.
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Blanko and Valenssi also have their own May 
Day sauna at Teekkaritalo starting at 5 PM. Both 
the May Day sauna and the Afterheat have a fire 
available for grilling sausages etc.

Mon 25th April: OLuT’s May Day Orien-
teering, Interdisciplinary overalls party
May Day orienteering is a traditional event 
held around the Linnanmaa campus where the 
older students form teams (usually dressing up 
with some theme) and go around completing 
checkpoints run by the freshmen of the natural 
science student guilds. The teams score points 
based on tasks they perform on the checkpoints. 
You can sign up for the orienteering at the old 
Kyykkäkoppi between 1-3 PM.

The Interdisciplinary overalls party starts at 9 
PM at Tivoli. The name pretty much sums it up, 
it’s a party where students from all over the uni-
versity gather in one place for some good ol’ May 
Day partying.

Tue 26th April: Day Drunkenness, 
AAAAAAK
The Day Drunkenness is exactly what it sound 
like: a bar event in the middle of the day. Why? 
Just ‘cause. The Day Drunkenness starts at 1 PM 
at Hevimesta. The Wesibussi transports people 
from Linnanmaa to Hevimesta between 1-3 
PM. If you haven’t been on it before, now’s your 
chance!

If the Day Drunkenness wasn’t quite enough 
you can resume your drinking in the evening at 
AAAAAAK (Aaton Aaton Aaton Aaton Aaton 
Apinakapina) at Tivoli starting at 10 PM. You 
can buy tickets for 2€ during previous OLuT 
events or for 4€ at the door.

Wed 27th April: May Day Rave Party
OTY also holds a rave party at Areena Oulu. The 
Wesibussi transports people there from Linnan-
maa between 7-9 PM. The tickets cost 9€ in ad-
vance, 10€ at the door.
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Histoni’s team bringing glory to the guild in the row boat competition.
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Thu 28th April: Gambina Night & May Day 
Beach Party
Starting at 5 PM, Histoni and Nikoli come to-
gether at Apinatalo to celebrate that most igno-
ble of drinks, the nectar of evil gods known as 
Gambina. There’s a little competition for all who 
bring a bottle of Gambina with them. There’s also 
a sauna available, so bring a towel!

Why bother going to the beach when the beach 
can come to you? OTY holds a beach party in the 
wonderful indoors warmth of Teekkaritalo start-
ing at 6 PM. The tickets cost 7€ in advance, 7€ + 
cloakroom fee at the door.

Fri 29th April: May Day Idling, Eve par-
ty of Waatto, Tech students’ freshman 
competition
Tired of all of this constant partying? Need a mo-
ment to catch your breath before the big finale? 
Then the May Day idling is just the event for 
you! Starting at 11 AM at the linnanmaa guild 
room there’s free mead and doughnuts available, 
accompanied by a chance to watch movies and 
animations or just generally lay about in good 
company.

After stuffing yourself with sugary treats you’ll 
no doubt be anxious to get back to partying. But 
Waatto, the eve of May Day, is still a day away, 
along with its parties. Luckily the tech students 
in their infinite wisdom have found a solution: 
the Eve of Waatto party. The tickets cost 10€ in 
advance or 10€ + cloakroom fee at the door.

If you want to see how tech students party during 
the Eve of Waatto, then go and watch the Fresh-
man competition of the tech students at the mar-
ketplace of Oulu at 12 PM.

Sat 30th April: Waatto, May Day Parade, 
Freshmen Rafting, Party of Waatto

This is it: Waatto, or wapun aatto, the eve of May 
Day. Waatto is mostly filled by traditional tech 
student events, primarily the May Day Parade 
and the Freshmen Rafting.

The parade sets off at 12 PM from Rauhala and 
circles around the city center of Oulu. The Fresh-
men Rafting is held at the park of Åstrom at 2 
PM. The tech student freshmen get “baptized” as 
tech students in the river running through the 
park. Histoni will bring its own tarp where you 
can hang out with other biochemists and watch 
the poor freshmen being dipped in freezing wa-
ter.

The party of Waatto is held at 8 PM at Tivoli.

Sun 1st May: Growling of Asematunneli, 
Student cap ceremony, Herring Break-
fast, May Day Picnic, Concert of Cassio-
peia, Concert of Teekkaritorvet
If you’ve ever wanted to just growl with a bunch 
of strangers in the middle of the night, now’s the 
perfect chance. The growling starts at Asematun-
neli at 3:33:33 AM. At 5 AM the tech students 
hold their student cap ceremony in the Rauhala 
Park. If you’re still/already awake at 6 AM, grab 
some cash and head to the Herring Breakfast at 
the Department of Architecture.

At 11 AM the student choir Cassiopeia holds a 
concert at the steps of the city hall. If you’re in the 
mood for more music, head to Rotuaari at 2 PM 
for another concert, this time by Teekkaritorvet.

Congratulations on surviving the May Day! If 
you’re still up for one more event, head to Lin-
nansaari for OLuT’s May Day Picnic starting at 
12 PM. The first 200 there get a May Day Survi-
vor patch for their efforts.

P.I.
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Histoni juhlisti 45-vuotista taival-
taan maaliskuun 19. päivä 2016 
Korvenkylän nuorisoseuralla. 

Vuosijuhlien järjestelyistä vastasi vuosi-
juhlatoimikunta, joka koostui niin kilta-
aktiiveista kuin hallituksen jäsenistäkin. 
Tehtävää ja tekemistä riitti juhlien alkuun 
asti, mutta hienosti siitä selvittiin, vaikka 
hammasta purtiin ja kiroiltiin välillä.

Puheenjohtaja Benjamin Michelin ja se-
remoniamestari Heikki Hartikka vastaan-
ottivat vieraat cocktail-tilaisuudessa, jossa 
näimme mitä monimuotoisimpia ja haus-
koja tervehdyksiä kutsuvierailta. Muun 
muassa leikattua konjakkia juotiin entises-
tä sentrifuugista ja isoa G:tä söpön nalle-
karhun takaluukusta. Myös biokemisteille 
tutuista Falcon-putkista nautittiin akatee-
misten perinteiden mukaista juomaa, sekä 
hyytelön muodossa tuli kokeiltua jotain 

epäpuhdasta juomien liittoa. Kutsuvierais-
sa nähtiin vieraita niin läheltä kuin myös 
kaukaa ulkomailta (Suomen Turusta, jos 
olette kuulleet kyseisestä paikasta). Myös 
ilahduttavan paljon tiedekunnan henkilös-
töä, vanhoja biokemistejä ja muiden luon-
nontieteellisten kiltojen edustajia nähtiin 
nykyisten biokemistien ja heidän avecien-
sa ohella. Tervehdysten jälkeen vieraatkin 
pääsivät kostuttamaan kurkkuaan kuohu-
viinillä tarjoilijoiden avustuksella sekä ky-
selemään Histonin kuulumisia.

Cocktail-tilaisuuden jälkeen siirryttiin 
juhlasaliin, jossa seremoniamestari kertasi 
illan ohjelman ja säännöt seremoniasau-
vansa avustuksella. Sitten kuultiin puheen-
johtajan hieno puhe histoneista ja niiden 
muodostumisesta sekä kohotettiin malja 
Histonille. Tämän jälkeen illan edetessä 
ahkeruudestaan ja palvelualttiudestaan tu-

Histonin 45-vuosijuhlat

Yllätyyys, LAHJOJA!
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tuksi tulleet tarjoilijat tarjoilivat alkuruu-
aksi herkullista sienikeittoa ja viiniä oman 
maun mukaan. Pienen kömmähdyksen ta-
kia jouduimme odottamaan hieman pitem-
pään pitopalvelun valmistamaa pääruokaa, 
härän ulkofileetä maustevoilla (tai täytettyä 
paprikaa kasvisruokaa syöville), röstiperu-
noilla sekä kasvislisäkkeellä, mutta onneksi 
viini ja keskustelu eivät siihen loppuneet.

Pääruokaa sulatellessamme saimme kuul-
la Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunnan juhlapuheen, jonka esittivät 
dekaani Kalervo Hiltunen, koulutusdekaa-
ni Peppi Karppinen ja koulutusohjelman 
johtaja Tuomo Glumoff. Tiedekunta lupasi 

45-vuotisjuhlan kunniaksi lahjoittaa Histo-
nille molemmille kiltahuoneille kassakaa-
pit, joihin mainospuheiden mukaan pitäisi 
mahtua 16 miljoonaa euroa viidensadan 
euron seteleinä. Tätä mainospuhetta oli 
kuulemma testattu tiedekunnan kahvikas-
salla ja hyvin oli mahtunut.

Tiedekunnan juhlapuheen jälkeen nautit-
tiin harmonikan soinnuista ja pelimusiik-
kien sovituksista Ukko-Pekka Ylirannan 
toimesta. Kyseinen pelimanni oli myös 
kuulemma voittanut kultaisen harmonikan 
Suomen harmonikansoiton SM-kisoista 
muutama vuosi takaperin. Ja tämä ei ol-
lut ihme hänen esityksensä kuultuamme. 

Vielä viimeiset hienosäädöt ennen 
juhlavieraiden saapumista.
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Hämmentävän hauskaa oli kuulla muun 
muassa Metal Gear Solidin tai Skyrimin 
tunnusmusiikki soitettuna harmonikalla.

Harmonikkaesityksen jälkeen kuulimme 
Histonin ensimmäisen puheenjohtajan 
Esko Kokkosen mahtavan juhlapuheen, 
jossa tuli kuultua muun muassa kiltamme 
nimen synnystä. Opimme myös, että jos 
otetaan alkoholia, niin pyritään ottamaan 
niin vähän, että ei ruveta kinastelemaan. 
Mutta jos otetaan sen verran, että ruvetaan 
kinastelemaan, niin otetaan sen verran vä-
hän, että ei ruveta tappelemaan. Jos kuiten-
kin otetaan sen verran, että ruvetaan tappe-
lemaan, niin otetaan sen verran vähän, että 

ei tarvitse poliiseja kutsua. Jos kuitenkin 
nautitaan sen verran alkoholia, että poliisit 
pitää kutsua, niin otetaan sen verran vähän, 
että ei jouduta putkaan. Jos kuitenkin jou-
dutaan putkaan, niin otetaan vähän sitä al-
koholia vaan.

Histonin ensimmäisen puheenjohtajan 
puheen jälkeen omistettiin naisille hyvin 
tunteikas puhe, jonka piti Supernatantin 
päätoimittaja Toni Sandvik. Naisen pu-
heen päätteeksi miehet ojensivat ruusun 
avecilleen polvillaan ja laulaen Tapio Rau-
tavaaran Niin minä, neitonen, sinulle laulan 
-kappaleen. Allekirjoittanut lauloi nuotin 
vierestä, sillä siellä on enemmän tilaa. On-

Vastaanottotilaisuuden jälkeen vierailla oli 
aikaa jutustella vapaasti keskenään.
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neksi puheenjohtajan vahva lauluääni kor-
jasi tämän vääryyden, jonka juhlaväki jou-
tui kokemaan.

Naisen puheen jälkeen nautittiin kahvit 
avecin kanssa (eli VSOP-konjakin, kahvili-
köörin tai marjaliköörin kanssa) tai ilman. 
Kahvittelua säesti Oulun luonnontieteili-
jöiden Sekamieskuoron lystikkäät potpuri-
tyyppiset laulut, jotka koostuivat yhteen 
liitetyistä eri laulujen osista. Muun muas-
sa Finlandia-hymni sai uudet liikuttavat 
sanat, joissa mainittiin esimerkiksi äitiys-          
pakkaus, Ransu, Koskenkorva ja Koneen 
sauna. Kahvittelun ohessa saimme maistaa 
jälkiruokana Crème brûlée -nimellä kulke-

nutta vaniljapannacottaa tai marjahyytelöä. 
Jälkiruoka kuitenkin maistui hyvälle pie-
nestä nimisekoilusta huolimatta ja kahvin 
avecit hävisivät nopeasti kurkusta alas.

Virallisen osuuden lähestyessä loppua kuul-
tiin erilaisia kiitospuheita ja lauluja, joita 
hieman ryydittivät illan aikana nautitut eta-
nolipitoiset juomat. Ja viimeinkin Histonin 
tanssitunneilla käyneet pääsivät hyödyntä-
mään opittuja tai kerrattuja tanssitaitojaan. 
Tuli kyllä nähtyä hienoja foxtrot-, cicapo- 
sekä valssiesityksiä, ja ihailtavan tahdikas-
ta oli meno, vaikka tanssilattia oli täynnä 
tanssivia pareja ja tunnelma sangen tiivistä. 
Viimeisen tanssin jälkeen alkoivat jatkot sa-

Härän ulkofilee odottamassa syöjäänsä.
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Vieraat ovat pöydässä ja varsinainen ohjelma voi alkaa. 
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massa paikassa, ja siellä juoma virtasi sekä 
tanssilattia täyttyi DJ:n aloittaessa. Tätä oli 
selvästi odotettu, virallisuudet lähtivät tai-
vaan tuuliin ja puheenjohtajan rusetti löys-
tyi. Tarjoilijat sinnikkäästi jaksoivat huo-
lehtia juhlijoiden tunnelman ja humalatilan 
ylläpidosta, ja vettä sekä limsaa muistettiin 
tarjota ennakoivana toimenpiteenä. Jatko-
jen kosteusprosentti lähenteli luultavasti 
monsuunia ja ilmainen juoma sekä syötä-
vä kelpasivat. Allekirjoittanut todisti myös 
vuosijuhlalahjaksi saadun hyytelön nouse-
van muutamalla juhlavieraalla ylös, ja piti 
sitä hieman toppuutella itseäkin. Jatkot 
jatkuivat myöhään asti aamulle ja juhlija 

toisensa jälkeen hävisi yön pimeyteen (tai 
aamuauringon nousuun).

Seuraavana päivänä oli yllättävää lukea 
lehdistä, että juhlapäivänä oli tapahtunut 
kohtuullisen iso maanjäristys Pohjanlah-
della keskiyön aikoihin – olisiko Histonin 
45-vuotisjuhlien jatkoilla ollut kenties vai-
kutusta? Ainakin allekirjoittanut koki jon-
kinlaisia jälkimaanjäristyksiä seuraavana 
aamuna, kun sen verran tärisivät kädet ja 
niin näytti monella muullakin seuraavan 
päivän silliaamiaisella. Sillis järjestettiin 
Mannenkadun saunalla, ja sinne selviytyi 
yllättävän moni juhlija. Tuhti aamiainen 

Virallisen osuuden päättyessä lattia täyttyi 
nopeasti tanssipareista.
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palautti elämän väsyneisiin juhlijoihin ja 
toi toivoa huomisesta. Myös sauna lämpeni, 
ja sitä hyödynsivät muutamat juhlijat. Aika-
moiset vuosijuhlat siis.

Haluaisin näin loppuun omasta puolesta 
kiittää vuosijuhlatoimikuntaa, henkilökun-
taa ja osallistujia hienoista vuosijuhlista. 

Toivottavasti näemme viiden vuoden pääs-
tä jälleen kerran, ja silloin Histonilla on 
mittarissa puoli vuosisataa!

L.R.

Vuosijuhlien valokuvaaja: Lasse Rautio

Tanssi sujui mallikkaasti tiiviistä tunnel-
masta huolimatta.
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The Falcon:
pyydä drinkki falconiin. 
+100

Muotitietoinen:
mene haalarit päällä
luennolle. +100

Lintukoto:
bongaa jo valmistunut 
histoni jossain Wapun 
tapahtumassa. +100

Kätevä emäntä:
valmista jokin toimituksen 
testaamista drinkeistä (kts. 
Wappusuppi 2015). +100

Überkätevä:
valmista kaikki toimituk-
sen testaamat drinkit. 
+150

Marttyyri:
auta bileiden siivoami-
sessa. +100

Wappuchievements 
2016 Histoni 

edition!
Vappu on kerran vuodessa vaan ja kaikkihan me siitä tykätään, mutta tun-
tuuko, että jotain puuttuu? Haluatko nostaa hauskanpitosi viidenteen po-
tenssiin ja varmistaa että tästä vapusta tulee se kaikista aikojen paras ja 
ikimuistoisin? Siinä tapauksessa Supernatantti haastaa sinut suorittamaan 
Histonin omia Wappuchievementsejä, jotka takaavat, että vapustasi tulee 
kerrassaan loistava!

F.R.I.E.N.D.S.:
juhli vähintään viiden
histonin kanssa. +100

Puistokemisti:
luo oma drinkki. +200

Käytsä usein täällä?:
puhu sellaiselle histonille 
jolle et ole aiemmin 
puhunut. +100

MacGyver:
käytä jotain Supin pullon-
avaustekniikkaa (kts. 
Autumn Edition 2015). 
+100

Kroisos:
tarjoa kierros kavereillesi. 
+100

Viime tipassa:
ompele haalarimerkit 
kiinni viimeisenä iltana 
ennen Wappua. +50

Titanic:
osallistu soutuihin. +150

Parhaat bileet: 
osallistu Wappusitseille. 
+100

Perhe on paras <3:
osallistu wappulöhöilyyn. 
+100

Perinteikkäästi: 
juo simaa. +50

Biohazard:
valmista ja juo Verinen 
Mervi (kts. Wappusuppi 
2014). +150

OOTTAKKEE: 
myöhästy vesibussista. +50

Pyhäinhäväistys:
sekoita jallua ja gambinaa. 
+100

Iltasatu: katso Salkkareita. 
+100

P.J.
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Lause, minkä kuulee hyvin usein 
opiskelijoiden suusta: ”Opiskelen ensin 
loppuun ja mietin niitä työelämäasioita 
sitten”. Sitten valmistumisen kynnyksellä 
samat opiskelijat toteavat, että näistä 
asioista olisi pitänyt kuulla aiemmin. 
Väite, että opinnot ja työelämä ovat 
toisistaan erilliset asiat, on väärä.

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

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

Antti Väisänen
opiskelija-asiamies

Opinnot ensin, työelä-
mä sitten - vai kuinka?

Wappuchievements 
2016
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Labrabingo

Onko perinteinen vappua lähentelevä labraviikko ovella? Ei hätää, Supernatantti on kehit-
tänyt oivan tavan nauttia vapunajasta laboratorioharjoituksien aikana. Labrabingosta voi 
nauttia yksinkin, mutta vielä hauskempaa se on esimerkiksi kärttyisen labraparin kanssa 
tai vaikka koko labraryhmän kesken. Uskomme, että pian koko Biokemian ja molekyylilää-
ketieteen tiedekunta on iloisen bingohuuman valtaama ja käytävillä raikuvat innostuneet 
”Bingo” –huudot. Ole sinäkin osa tätä. Tarvitset vain seuraavat välineet:

 - Työpäiväkirja, hätätilanteessa labramanuaalin takasivukin käy
 - Kynä

Kuva 1. Esimerkki bingoruudukosta. 
Tummennetut ruudut kuvaavat kahta 
tapaa saada bingo: vaaka ja risti.

Piirrä työpäiväkirjaasi 5 x 5 ruudukko (esimerkki Kuvassa 1). Täytä bingoruudukkosi Tau-
lukko I:ssä esiintyvillä tapahtumilla, järjestyksien voit päättää itse. Rastita aina ruutu, kun 
jokin taulukossa mainituista asioista tapahtuu. Pelin voittaa se, joka saa ensimmäisenä viisi 
peräkkäistä ruutua rastitettua, joko vaakaan, pystyyn tai poikittain. Jännitystä voi halutessa 
lisätä esimerkiksi sillä, että häviäjä tarjoaa voittajalle kahvit kiltahuoneella.
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Taulukko I. Lista laboratoriossa usein tai harvemmin tapahtuvista sattumuksista. Kaikki 
mainitut tapahtumat ovat todistetusti tapahtuneet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Joku tasapainottaa fuugiputket väärin (esimerkiksi käyttämällä etanolia veden sijasta) ja 
sentrifuugi alkaa rämistä.

Labraparisi nimeää yhden dekantterilasin hauskasti Kakkadekaksi, sillä keräätte sinne kaik-
ki jätenesteet.

Kakkadekka ei olekaan enää niin hauska, kun assari pyytää tyhjentämään jätteet oikeisiin 
jäteastioihin, etkä ole ihan varma mitä kaikkia dekkaan oikeastaan päätyi. Hävettää ihan 
hitosti selittää tämä assarille. Niin.

Olet labrassa vielä kello 18:00, jonkun ”ihan nopeen homman” takia.

Ylinörtti ryhmäläinen tasapainottaa sentrifuugiin menevät epparit punnitsemalla ne sillä 
tarkalla vaa’alla.

Joku päättää avata kloroformipullon vetokaapin ulkopuolella.

Jonkun SDS-PAGE –geeli ei jähmettynyt vaan valahtaa pöydälle, kun sitä ollaan siirtämässä 
ajolaitteeseen.

Joku labrassa on värjäämässä soluja ja härveltää eppareiden kanssa. Tämän jälkeen hän sän-
tää hädissään vessaan paskalle. Tyyppi ihmettelee myöhemmin mikroskoopin äärellä, miksi 
solut eivät näy. No ei ne varmaan näy jos on lisännyt kahdesti primäärivasta-ainetta sen 
sijaan, että olisi laittanut sekundäärivasta-ainetta, jossa olisi jotain väriä mukana…

Tarkoituksena on harjoitella spektrofotometrin käyttöä ja mitata millä aallonpituudella aine 
x absorboi eniten. Eräs ryhmä onnistuu asettamaan spektrofotometrin mittaamaan monta 
mittausta samalla aallonpituudella ja siihen kuluu lähes koko labrapäivä.

Jostain päin labraa kuuluu epätoivoinen ”Eikö mikään riitä” –huuto.

Coomassie blueta leviää pitkin pöytää. Tämän seurauksena jonkun labravihko ja aiemmin 
melko valkoinen labratakki värjäytyy siniseksi.
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Eräs ryhmä on kadottanut edellisenä päivänä puhdistetut plasmidit. Hetken etsimisen jäl-
keen ne löytyvät kuin löytyvätkin roskiksesta. Tapahtuma kuitataan työpäiväkirjaan mer-
kinnällä ”Plasmideja inkuboitiin yön yli roskakorissa.”

Onnistut kippaamaan näytteen nurin pöydälle.

Labraryhmä saa käytännönkokemusta siitä, miksi vetyperoksidiepparia ei kannata laittaa 
kiinni, kun jossain poksahtaa ja lihanäyte lennähtää labran kattoon tai jonkun selkään.

Joku labrassa joutuu toistamaan Bradfordin-mittauksen neljä kertaa.

Fenolipullon korkki unohtuu auki ja labrassa haisee.

Joku onnistuu tuhoamaan paketillisen filmejä, kun ottaa filmit pois paketista ja vie ne kuu-
liaisesti assarille päivänvalossa.

Joku hämmentyy Coomassie Bluen keräämisestä ja kerää myös huuhteluvedet samaan as-
tiaan. Assari joutuu tämän jälkeen miettimään epätoivoisena, mihin tämä pilalle mennyt 
Coomassie pitää hävittää, kun normaalisti se käytettäisiin uudestaan.

Numeroit epparit, mutta menet sekaisin siitä kumpi on 6 ja kumpi 9.

Oksennat vähän suuhusi, kun avaat bakteerijäteastian.

Alat ihan vähän vihaamaan labrapariasi (älä huoli, ystävyytenne kestää kyllä labraviikon)

Desinfioit hanskoja etanolilla ja nappaat epparin käteen. Hetken päästä huomaat, että tussi-
merkinnät ovat levinneet, etkä ole enää ihan varma mitä missäkin tuubissa oli.

Yrität naama punaisena peitellä sitä, ettet tajua yhtään mitä olet tekemässä, kun assari pyytää 
tulkitsemaan tuloksia tai selittämään mitä tässä tapahtuu.

Siivoa ja ryntää kotiin ”jes, päästiin ajoissa” ja tajua seuraavana päivänä, että heitit näytteet 
roskiin.

Eluoit proteiinit jätedekekkaan.
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EXTRA

Lisäksi ex-biokemianopiskelijat innostuivat jakamaan labramuistojaan ei-biokemian lab-
roista Histonin irc-kanavalla.

16:44 < ███> en muista mitään :(

16:44 < ███> olen niin vanha

16:44 < ███> mutta en tule unohtamaan sitä kun nyt ku vaihoin koulua 
niin opiskelijakollega patologian salissa räjäytti kaasuntäyteisen 
hevosen suoliston mun naamalle

16:45 < ███> hetkinen piti siinä miettiä hiljaa että ollaanko vielä 
kavereita

16:45 < ███> mutta ollaan me

17:46 < ███> siitä tuli jotain TNT-tyyppistä ku laitto väärässä jär-
jestyksessä typpi/rikkihapon

17:48 < ███> ”hei kuumeneeko sullaki tämä erlenmeyer ku sekotat tätä 
lientä lasisauvalla” totesi biokemisti työparilleen, joka sekoitti 
samanlaista coctailia vetokaapissa

17:49 < ███> samassa vetokaapissa räjähti. erlenmeyr oli räjähtä-
nyt palasiksi ja oranssi töhnä valui pitkin vetokaapin sisuksia joka 
puolella

17:50 < ███> toinen nimeltämainitsematon biokemistin alku juoksi 
takaisin omalle vetokaapilleen ja laittoi käden jossa erlenmeyer oli 
vetokaapin sisään *BAM*

17:51 < ███> osa oranssista töhnästä lensi myös rinnuksille kun ei 
ollut ehtinyt vetää vetokaapin läppää alas asti

17:51 < ███> kummallekkaan ei tullu mitään. ei edes sille jonka kä-
dessä se erlenmeyer räjähti

17:52 < ███> assari tuli paikalle ja totes ton minkä ekana kirjotin

H.S.
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KRAAH! Iltaa parahin Floyd. Minul-
la on ongelma; ihmiset Histonissa ovat 
alkaneet palvoa minua jumalolentona. 
En ole varma kuinka käsitellä paineita. 
Neuvoja?
- Hämmentynyt lintu

Parahin hämmentynyt lintu
On hyvin ymmärrettävää, että jumalolen-
non roolin omaksuminen voi tuntua pe-
lottavalta vastuulta, mutta ei hätää – si-
nulta ei itse asiassa vaadita paljoakaan! 
Aluksi riittää, että näyttäydyt palvojillesi 
silloin tällöin. Sinun ei tarvitse edes kom-
munikoida seuraajiesi kanssa mitenkään, 
ellet välttämättä tahdo, sillä voit luottaa 
siihen, että he ovat enemmän kuin in-
nokkaita laittamaan sanoja suuhusi. He 
saattavat jopa kirjoittaa kokonaisen kir-
jan nimissäsi, ja mikäli näin tapahtuu, 
voit rauhallisissa mielin vetäytyä takaisin 
omiin oloihisi, sillä jatkossa kyseinen kir-
ja on riittävä todistamaan olemassaolosi.

Mitä jos paleltaa niin, että ei tunne 
käsiä/sormia moneen päivään?

Tarkista, näkyykö tunnottomalla ihoalu-
eella huomattavia värinmuutoksia: punai-
set, keltaiset ja valkoiset täplät tarkoittavat 
kunnon lapasten hankkimista ja erityises-
ti niiden uskollista käyttöä. Musta tai vio-
letti väritys sen sijaan tarkoittaa, että on 
aika aloittaa käsiproteesien selailu.

Kun on nähty muutama (hyvä/huono) 
esimerkki ännännen vuoden opiskeli-
joista, herää kysymys pitäiskö gradun 
kirjoitus alottaa jo ennen maisteriopin-
toja?
- Wonderer

Hyvä Wonderer
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kirjoi-
tuksen aloitusajankohdan aikaistaminen 
ei välttämättä aina auta. Syynä tähän on 
”kyllähän tässä vielä on aikaa” – harha, 

Dr. Floyd vastaa
Kiristääkö vanne päätäsi? Kaipaatko neuvoja? 

Haluatko avautua? Rakastetun tohtori Floydin sydämellisellä 

kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, Dr. Floyd vastaa!

Tälläkin kertaa moni lukija oli lähettänyt mitä mielenkiintoisimpia ky-
symyksiä ja välillä huomaan pohtivani ihaillen, mistä rakkaat lukijani 
keksivät miettiä tällaisia asioita. Ehkä se inspiroi ajattelemaan, kun va-
pun vieton sijaan pääsee tekemään pitkiä päiviä labrassa ja valmistau-
tumaan tentteihin? Ainakin kysymyksistä päätellen se on sen arvoista.
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joka johtaa työmäärän vähenemiseen, mikä 
on lähes suoraan verrannollinen siihen, 
kuinka paljon aloittamista on aikaistettu. 
Pieni voitto työmäärässä on kuitenkin mah-
dollinen ja nykyisten laskelmien mukaan 
voittoa kertyy sen verran, että gradun kir-
joittamisen aloittaminen alakoulussa var-
mistaa sen valmistumisen ajoissa.

Onko Nantti93 sinkku?

Nantti93 on monia asioita: biokemisti, 
eläinrakas, taiteilija, potteristi... ja kyllä, 
myös sinkku. Toistaiseksi.

Is a boogyman (boogie?) grooving or is 
he/this race bunch of snap disco-dancers? 

Boogyman (Monstrum boogiens, pl. ‘bo-
ogymen’) is, indeed, a species known for 
their exceptional dance abilities. Unfortu-
nately, this rare and reclusive species hasn’t 
been sighted many times enough for proper 
conclusions of their dance culture in full, so 

we don’t know yet whether boogymen fa-
vor grooving or disco dancing. According 
to current observations, some packs seem 
to be more inclined to grooving, while 
other packs express disco dancing more. It 
has been theorized that young boogymen 
(‘boogling’) learn their dancing style from 
their parents and that the dance style acts 
as a way of recognizing the members of 
the same pack. Based on this information, 
it could be said that some boogymen are 
groovers while others are disco dancers.

Dear Dr. Floyd, is your skin colour pink?

Who told- I mean obviously not.

Dear Dr. Floyd, what on earth –mas stands 
for (from Christmas)

The word “Christmas” has evolved from Old 
English word “Crīstesmæsse” which means 
“Christ’s Mass”. Following this, the ‘-mas’ 
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ending of the word stands for “mass”. Now, 
you might be fooled into thinking that they 
mean “mass” as in a religious ceremony, but 
actually it literally means Jesus’ physical 
mass. As we know, Christmas is the grand 
time of tables full of delicious food, and that 
food has a tendency to transform into bo-
dily mass of people seated around the table. 
So forget being ashamed of those few extra 
pounds you gained over Christmas – they 
are literally the point of the whole holiday!

Where does Histoni’s penishype origi-
nate? Ps. And when?

Having origins would mean that there once 
was a beginning, and that one day there will 
be an end. This, however, isn’t the case with 
Histoni’s penishype. It has no origins, for it 
has no beginning and it will have no end. It 
is eternal and it will forever be.

Dr. Floyd... Why is ice so slippery? D=
Kiitos! =D

When two surfaces come in contact with 
each other a thing called friction comes in 
play. Friction is a force that resists the mo-
vement of the surfaces sliding against each 
other. Usually this force is enough to keep 
you upright when walking because it cau-
ses your feet to “stick” on the ground during 
each step. When you step on ice, however, 
the friction is lost and your foot suddenly 
goes sliding which leads to bruises, tons of 
cursing and sad smiley faces in questions. 
The reason why ice lacks the necessary fric-
tion to keep you upright is in is a thin wa-
ter layer coating it. Now, why is that water 
there? Nobody knows. The leading theory 
is that Mother Nature is simply a b*tch who 
likes laughing at us when we fall over.

Dr. Floyd kiittää kaikkia reippaita 
kysymyksen lähettäneitä!

Dr. Floyd thanks all of you who 
have sent questions!
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Mikä on Jarrupartio?
Jarrupartio on kaikille avoin ryhmitty-
mä, joka perustettiin järjestämään bileitä 
ja osallistumaan bileisiin sekä excuihin. 
Kovin virallista toiminta ei kuitenkaan 
ole missään vaiheessa ollut. Jarpalaiset 
tunnistaa pinkeistä, logolla varustetuis-
ta pipoista, kaulaliinoista, paidoista, jne. 
Jarrupartio nimi tulee ajatuksesta, että jos 
joku uhkaa jäädä kotiin jarruttamaan, niin 
partio tulee tarvittaessa hakemaan hairah-
tuneet kotiovelta mukaan menoon.

Mikä sai lähtemään mukaan toimin-
taan?
Yleinen hauskanpito. Olin itse mukana pe-
rustamassa tomintaa ja silloin tuntui, että 
kiltojen järjestämissä tapahtumissa tapah-
tui yleensä kuppikunnittumista, vaikka 
ne olisivat olleet kaikille avoimet. Lisäksi 
monet tapahtumat olivat ihan ymmärret-
tävistä syistä pelkästään omalle jäsenistöl-
le. Halusimme järjestää tapahtumia, jotka 
olisivat avoimempia ja joissa ei tapahtuisi 
kuppikunnittumista. Alkusysäyksen antoi 
se, että Luonnontieteilijöiden jouluristei-
lylle ei järjestetty Oulusta avointa excu-
bussia, joten siitä tuli Jarpan ensimmäinen 
tapahtuma.

Mikä on hulluinta, mitä olet tehnyt 
Jarpassa?
Yksityiskohdat jääköön, mutta sanotaan, 
että siihen liittyi alkoholin lisäksi ruumii-
naukkoja ja makaroonia. Mutta hei, van-

han sananlaskun mukaan niin kauan, kuin 
kaikkia osapuolia iljettää, niin homma on 
ok! Ja silloin kyllä iljetti...

Mistä te saatte ideanne? Mikä inspiroi 
toimintaanne?
Erilistä inspiraatiolähdettä ei ollut. Yleen-
sä pyrittiin vain olemaan mahdollisimman 
spontaaneja ja elämään hetkessä. Ja toki 
ihmisiltä kuuli asioista aina palautetta, 
jota saatettiin joskus jopa kuunnellakin.

Onko jossain vaiheessa alkanut ka-
duttaa kesken tempun?
Kesken tempun ei juurikaan, mutta seu-
raavana aamuna toisinaan. Sekin tunne 
menee onneksi ohi ja riittävän monen 
kerran jälkeen harvemmin jaksaa enää 
murehtia.

Onko suunnitelmia tulevista seikkai-
luista?
Nykyisellään toiminta on jäänyt enem-
män alkuperäisen ydinporukan kyykkä-
harrastuksen ympärille, mutta huhuja 
liikkuu, että kolmansia vuosijuhlasitsejä 
jotkut onnettomat ovat toivoneet, ja että 
tästä johtuen niitä oltaisiin järkkäämässä. 
Kaikki ovat toki tervetulleita. Jos osallistu-
minen arveluttaa, niin kannattaa muistaa, 
että parempi katua sitä, mikä tuli tehtyä, 
kuin sitä, mikä jäi tekemättä. Infoa tullee 
Jarpan facebook-ryhmän kautta joskus... 
ehkä.

T.S.

Supernatantti haastattelee:

anonyymi jarrupartiolainen
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Arsenikki
Myrkyttäjien suosima arseenitrioksidi

Arsenikki, arseenitrioksidi, ar-
seenioksidianhydridi, arseeni-
happoanhydridi tai valkoinen 

arsenikki on ke-miallinen yhdiste, jon-
ka molekyylikaava on As2O3. Arsenikin 
moolimassa on 197,8 g/mol ja sen ra-
kennekaava on esitetty kuvassa 1.

Arsenikki on kiteistä tai kokkareista 
läpinäkyvää, valkoista tai vaaleanhar-
maata jauhetta, jonka sulamispiste on 
275-313˚C. Veteen arsenikki liukenee 
huoneenlämmössä 1,2–3,7 g/100 ml 
muodostaen heikosti happaman liu-
oksen. Arsenikki on luokiteltu erittäin 
myrkylliseksi, syövyttäväksi ja ympäris-
tölle vaaralliseksi.

Arseenia (As, järjestysluku 
33), jota on myös histori-
assa kutsuttu arsenikiksi, 
esiintyy luonnossa kallio-
perässä malmiesiintymissä. 
Se onkin Suomessa radonin 

ohella pahimpia porakaivojen veden pi-
laajia, ja mikäli nykyään tahtoo itselleen 
kroonisen arsenikkimyrkytyksen hank-
kia, on paras hakeutua työskentelemään 
malmien tai puunkyllästyksen pariin, tai 
mahdollisesti hiilikaivokselle. Suomessa 
arseenitrioksidia tosin käytetään enää 
lähinnä laboratoriokemikaalina muiden 
aineiden valmistukseen.

Malmien käsittelyssä arseenia on käy-
tetty kauan. Esimerkiksi jäämies Ötzin 
on arveltu olleen kupariseppä ruumiin 
poikkeuksellisen korkean arseenipitoi-
suuden takia. Lisäksi arseenin yhdistei-
tä, muun muassa arsenikkia on käytetty 
tuholaistorjuntaan, lääkkeeksi ja myös 
rikkaiden helsinkiläisten tapeteissa 

1800-luvulla, mikä aiheut-
tikin monia pitkäaikaisia 
arseenimyrkytyksiä. Myös 
ensimmäinen kemote-
rapeuttinen lääke oli ar-
seenijohdannainen, Paul 

Molecule of the Month

”Myrkyttäjien lem-
pilapsena arsenikki 
pysyi Nerosta Napo-
leoniin asti.  ”
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Ehrlichin 1900-luvun alussa keksimä 
arsfenamiini, ja sitä käytettiin syfiliksen 
hoidossa.

Myrkyttäjien lempilapsena arsenikki 
pysyi Nerosta Napoleoniin asti. Se on 
mautonta ja helposti saatavaa, ja imeytyy 
tehokkaasti ruuansulatuskanavan kautta 
aiheuttaen pahoinvointia, oksentelua, 
kouristelua, shokin ja kuoleman annok-

http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/khtml/nfin0378.htm
http://tinyurl.com/h34yuu8
http://www2.hs.fi/extrat/teemasivut/tiedeluonto/alkuaineet/33.html
http://www.compoundchem.com/2015/01/15/arsenic/

sella 120 mg. Arsenikki myös varas-
toituu luiden, lihasten, ihon, kynsien 
ja hiusten keratiiniin, josta sen mää-
rittämiseen keksi menetelmän James 
Marsh vuonna 1836. Siihen saakka 
arsenikki olikin ollut niin kovassa 
suosiossa, että sai jopa lempinimen 
”inheritance powder”. Toki kuuluisia 
myrkytystapauksia on vielä 2000-lu-
vultakin.

A.R.

Kuva 1. Arsenikin rakennekaava.
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Yläkerta
On se nyt ihme, kun ne nykyajan opiskelijat kehtaa valittaa. Kaiken-
maailman kolmea eri tukia saa, mutta ei ymmärretä, että ei me voida 
me työssäkäyvät kaikkea maksaa heille. Oikein, että hallitus vähän 
hoputtaa opiskelijoita, niin muistavat opiskella, ettei se kaikki aika mene
siihen ryyppäämiseen ja pelleilyyn. Jospa sieltä nyt alkaisivat valmistua, eivätkä 
tuhlaa aikaansa turhaan lukemiseen. Kaikki tuet mahdollisimman minimiin niin 
kuin hyvissä kapitalistivaltioissa tehdään. Minäkin olen monista opiskelijois-
ta kuullut, jotka käyttävät opiskeluunsa helposti 20 vuotta, kun ei ole mitään 
kiirettä valmistua. Mukavasti siellä elellään valtavalla rahasummalla, jota me 
veronmaksajat heille syydämme. Töitä pitää kuulkaa nuoret tehdä. Kyllä minä 
itsekkin kuulkaa silloin 80-luvulla hiihdin yliopistolle lähes 40 asteen pakkasella 
ja ei siinä mitään perhanan valtionrahoja tarvittu. Itse maksettiin kaikki elä-
minen ja vanhemmat kyllä avustivat, jos oli tarve, se oli kuulkaa hyvä se ja kyllä 
me sitten kaikki menimme heti töihin kuin pystyimme toisin kuin nämä uusavut-
tomat nykynuoret. Nykyisin valmistuvat kortistoon, kun ei työt kelpaa. 
Ryhdistäytykää nuoret älkääkä vinkuko pikkurahoista! Kyllä te ilman
niitä kaljoja selviätte ja keskityttepä nyt opiskeluun, kun ei ole
turhaa rahaa niihin viinaksiin.

Oikein saatana mieltä lämmittää tämä opintotukikeskustelu. 
Otetaan nyt esimerkiksi nettilehtien kommenttiosiot, jonne ei 
muuten kannata tänä päivänä mennä, jollei varta vasten halua 
syöpää. Tiedä häntä millaiset elämänkoululaiset siellä päi-
väänsä kuluttavat, mutta tärkeimpänä sanomana tuntuu olevan, 
että opiskelija ei saa olla oikeutettu mihinkään. Ehei, jos 
pystyy elämään suht koht normaalisti opiskelun ohella niin 
kyllä sietäisi tukia vähän leikata, että oppivat olemaan. Ja 
sitten ne lainan ottamisen hypettäjät. ”Otettiin silloin aiem-
minkin lainaa, opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen nönnönnöö”. 
Miten vitussa voi olla niin vaikea ymmärtää, että ajat eivät 
ole samat - totta kai lainaa oli järkevämpää ottaa silloin, kun 
työllistyminen oli ihan pikkuisen paljon varmempaa eikä kymme-
nen viimeistä vuotta ollut ollut lamaa. Ja ovat lapsetkin si-
joitus tulevaisuuteen, mutta eipä ole vielä kukaan ehdottanut, 
että niiden kasvatus rahoitettaisiin saatana lapsilainalla.

...anonyymin biokemistin mietteitä

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

Hinnat:
45-vuotisjuhlamerkki 3 e
40-vuotisjuhlamerkki 1,50 e
muut 2,50 e

vappuhan on aivan merki(tykse)tön 
ilman haalarimerkkejä!
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