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Jos olet yksi niistä onnekkaista, jotka ovat 
saaneet tämän lehden käsiinsä, ansaitset 
onnittelut. Olet saanut opiskelupaikan ai-

van loistavalta alalta! Käsissäsi on oululaisten 
biokemian opiskelijoiden ikioma ainejärjestö-
lehti eli Supernatantti (kavereille Suppi), ja tä-
män ensimmäisen vuoden opiskelijoille eli fuk-
seille suunnatun numeron sivuilta saat hyvän 
alkukosketuksen fuksivuoden opintoihin sekä 
ainutlaatuisen kiltamme Histonin menoihin ja 
meininkeihin. 

Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin sa-
noa, että edessäsi on hyvin mielenkiintoinen 
vuosi: fuksivuonna opetellaan talon tavoille, 
tutustutaan valtavan moniin ihmisiin ja koe-
taan paljon uutta ja ihmeellistä. Opiskelu yli-
opistossa voi aluksi tuntua jännittävältä, jopa 
pelottavalta, mutta turhan paljon ei kannata 
stressata: arkeen pääsee opiskelukavereiden ja 
pienryhmänohjaajien avustuksella hyvin nope-
asti käsiksi. Neuvoa voi myös rohkeasti kysyä 
kiltahuoneella vanhemmilta opiskelijoita, sillä 
kaikkihan me joskus ollaan fukseja oltu!

Opiskelijaelämän kiehtoviin pyörteisiin pää-
see helposti mukaan, kunhan muistaa olla itse 
aktiivisesti lähdössä liikkeelle. Kannattaa myös 
harkita kilta-aktiivin roolia lähtemällä joko toi-
mihenkilöksi tai Histonin hallituksen jäseneksi. 
Näistä ensin mainittuja ovat esimerkiksi tämän 
lehden toimittajat, joten suosittelen jo nyt har-
kitsemaan liittymistä! Järjestötoiminnassa ker-
rytät kallisarvoisia työelämätaitoja, luot kon-
takteja alan muihin opiskelijoihin, tapaat uusia 
ystäviä ja koet paljon, paljon hauskoja ja mie-
lenkiintoisia asioita.

Varsinkin Supernatantin toimituksessa poruk-
ka tuppaa olemaan varsin huumorintajuista ja 

rentoa väkeä, joten jos omistat yhtään taipu-
musta joko kirjoittamiseen tai hulluihin ide-
oihin, toivon, että liityt mukaan. Varsinainen 
virallinen haku järjestetään marraskuun lopul-
la, mutta jos kiinnostusta toimitushommiin 
löytyy, ota minuun rohkeasti yhteyttä!

Ennen kuin päästän sinut syvemmälle Super-
natantin maailmaan, haluan toivottaa sinulle 
ihanaa loppukesää, tsemppiä opintojen alkuun 
ja tervetuloa yliopistoon!

Pauliina Junttila
Mediavastaava, päätoimittaja

mediavastaava@histoni.fi

P.S.  Lisää Supernatantteja pääset lueskelemaan 
Histonin nettisivujen kautta osoitteessa
www.histoni.fi

Pääkirjoitus
Päätoimittajan pärinät
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Hallituksen porinat
Histoni ry:n hallituksen palsta

Heipä hei kaikki uudet ihanaiset fuksit, 
ja onnittelut uudesta opiskelupaikas-
ta! Heinäkuu on lähtenyt käyntiin, ja 

vielä olisi muutama kuukausi paljon ansaittua 
kesälomaa, ennen kuin uusi lukuvuosi pärähtää 
käyntiin. 

Oulu on mahtava opiskelupaikkakunta, ja tulet 
varmasti nauttimaan siitä. Opiskelujesi aikana 
kannattaakin ottaa siitä kaikki irti. Etenkin fuk-
sivuosi tulee olemaan unohtumaton kokemus. 
Tapahtumaa ja menoa tulee olemaan joka suun-
taan, joten liity vain rohkeasti mukaan. Vaikka 
yliopistoelämä ja akateeminen kouluttautumi-
nen saattaakin hieman jänskättää aluksi, älä 
huoli – me Histonit, eli biokemian opiskelijat, 
olemme pieni ja tiivis yhteisö, johon kannat-
taa liittyä. Histoni ry on siis meidän biokemian 
opiskelijoiden kilta, joka tarjoaa opiskelijoille 
monenmoista etuja ja aktiviteetteja, joista hal-
lituksemme jäsenet huolehtivat.

Vaikka syksyn alussa saattaisikin tuntua yksi-
näiseltä ja pelottavalta, suosittelen lämpimäs-
ti, että lähdet ennakkoluulottomasti mukaan 
mahdollisimman moneen menoon. Sekä His-
toni ry että Oulun Luonnontieteilijöiden kilta 
OLuT ry järjestävät nimittäin syksyn ja kevään 
aikana monenmoista aktiviteettia, joita ei kan-
nata missata!

Meitä vanhempia opiskelijoita tulet varmasti 
näkemään Histonin kiltahuoneilla eli kiltiksillä 
juomassa kahvia ja kertomassa huonoja vitsejä. 
Siellä varmasti tulet tutustumaan muihin kans-
sahistoneihin.

Näin lopuksi haluan vielä toivottaa antoisaa 
fuksivuotta ja menestystä lukuvuoteen. 

P.S. Muistakaahan sitten myös rentoutua opis-
kelujen ohella.

Rakkain terveisin, 

Emma Karjalainen
Histoni Ry:n puheenjohtaja

puheenjohtaja@histoni.fi
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Moro! Olen Myllymäen Elisa, 21-vuoti-
as Ouluun muuttanut tamperelainen. 
Ouluun päädyin biokemian perässä, 

enkä ole kyllä hetkeäkään katunut päätöstäni! 
Alan löysin sattumien kautta, kun päätin hakea 
opiskelemaan Tampereen ulkopuolelle. Minua 
kiinnostivat biologia ja kemia, joten biokemia 
kuulosti heti houkuttelevalta. Oulu onkin ollut 
mahtava kaupunki opiskella ja olen saanut pal-
jon uusia ystäviä biokemialta. Paljon onnea siis 
teille tuleville fukseille opiskelupaikasta!

Olen Tampereella asuessani työskennel-
lyt McDonald’sissa sekä Särkänniemessä. 
McDonald’sissa olin kassatyöntekijä ja Särk-
käkesiä olen viettänyt kioskeissa. Muutaman 
jäden olen siis eläessäni pyörittänyt, eli meikä-
läiseltä saa Tampereen parhaat pehmikset! Har-
rastin 15 vuotta yleisurheilua, ja 7 vuotta siitä 
heitin keihästä. Ouluun muuttaessani rakas 

harrastus jäi, mutta salilla käynti sentään pitää 
liikunnan elämässäni. Toki Harry Potter -kirjo-
jen lukeminen ja elokuvien katsominen ovat iso 
osa vapaa-aikaani. 

Biokemialla minulla käynnistyy nyt toinen vuo-
si, eli pääsen syventymään lisää tämän alan syö-
vereihin. Ensimmäinen vuosi sisälsi paljon ke-
mian ja jonkin verran biologian perusopintoja, 
mutta alakohtaisiakin kursseja fuksivuosi toki 
sisälsi. Jo ensimmäisenä vuonna asioita pääsee 
kokeilemaan myös käytännössä, kun labrakurs-
sit pyörähtävät käyntiin.  Pienryhmänohjaanan-
ne eli PRO:na tulen auttamaan teitä pääsemään 
sisään yliopisto- ja opiskelijaelämään.  

Olen ollut kiltamme Histonin toiminnassa mu-
kana aktiivisesti kuluvana vuonna. Toimin suh-
de- ja alumnivastaavana. Tulen hommaamaan 
teille opiskelijaelämänne tärkeimmän asian, 
eli viininpunaiset haalarinne! Haalarimerkkejä 
saakin heti alkaa keräilemään, jotta niiden om-
pelun pääsee aloittamaan heti, kun saatte haala-
rinne. Sponsoreitakin saatte itse koittaa hank-
kia, jotta saadaan mahdollisimman näyttävät 
haalarit teille. Lisää asiasta kerron teille syksyn 
mittaan. Killan hommiin kannattaa ryhtyä, mi-
käli yhtään kiinnostaa vaikuttaa asioihin ja in-
nostusta löytyy. Lisää tietoa killastamme löytyy 
Histonin nettisivuilta www.histoni.fi ja instag-
ramkin löytyy nimellä histoniry. 
 
Minuun saa olla yhteydessä, mikäli ilmenee nyt 
jo kysyttävää! Vastaan teille mielelläni Faceboo-
kissa tai sähköpostilla elisa.myllymaki@stu-
dent.oulu.fi. Instagramista minut löytää nimellä 
elisakaarina ja snapchatista elisaka. Mahtavaa 
loppukesää teille ja nähdään syksyllä!

Esittelyssä:

Pienryhmänohjaajat 2017
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Moikka tuleva fuksi Olen Jani Åman 
ja tulen olemaan yksi kolmesta pien-
ryhmänohjaajastanne tulevana syksy-

nä. Aloitan syksyllä toisen vuoteni biokemialla, 
joten muistan vielä itsekin, millaista oli aloittaa 
täysin erilaiset opinnot mihin lukiossa oli tottu-
nut (ja millainen sokkelo Linnanmaan kampus 
voikaan olla ensimmäisinä viikkoina). Odotan 
innolla, että pääsen tutustumaan teihin pien-
ryhmänohjauksen yhteydessä ja avustamaan 
ihmeellisten yliopisto-opintojen alkutaipaleella. 
Kannattaa muistaa, että jännittäminen opin-
tojen alkaessa on täysin normaalia ja sitä var-
ten me PRO:t olemme teitä auttamassa mm. 
opastamalla teidät ensimmäisille luennoille, 
tutustuttamalla teidät toisiinne ja järjestämällä 
erilaisia vapaa-ajan tapahtumia. Yksi suosik-
kitapahtumistani fuksivuonna oli yliopiston 
avajaistapahtuman eli Vulcanalian etkot, jotka 
järjestetään jo ensimmäisten viikkojen aikana. 
Olenkin varma, että vanhempiin opiskelijoihin 
pääsee helposti tutustumaan näissä tapahtumis-
sa.

Olen itse kotoisin Kuivaniemestä (kaikki tie-
tää paikan sijainnin aivan varmasti) ja olen 
nyt asunut vuoden Oulussa. Oulu onkin erin-
omainen opiskelijakaupunki, missä esimerkiksi 
asuntojen hinnat eivät ole päätä huimaavia, ja 
kulkuyhteydet varsinkin pyörällä ovat mainiot. 
Joukkoliikennekin toimii (yleensä) varsin hy-
vin kahden kampuksen välillä, joissa biokemi-
an opintoja suoritetaan. Opiskelija-alennuksia 
saa useasta paikasta, ja siitä puheen ollen kan-
nattaakin hommata opiskelijakortti osoitteesta 
frank.fi mahdollisimman pian. Ruokalassa on 
paljon kätevämpää vilauttaa korttia, kuin kul-
jettaa kaiken maailman läsnäolotodistuksia 
mukana saadakseen opiskelijahintaisen aterian. 

Itse tykkään vapaa-ajallani – kun luoja sem-
moista suo – tehdä ruokaa ja katsella sarjoja. 

Lempiohjelmani tällä hetkellä on RuPaul’s Drag 
Race, jota suosittelen ehdottomasti kaikille :)
Lisäksi toimin ainejärjestömme Histonin ra-
hastonhoitajana vielä tämän vuoden loppuun. 
Histoni on tärkeä osa opiskelijaelämää ja aine-
järjestön tarkoitus onkin valvoa opiskelijoiden 
etuja yliopistotasolla ja tarjota monipuolista 
vapaa-ajan ohjelmaa. Pienen ainejärjestömme 
etuina on, että kaikki tuntevat toisensa ja jo-
kaisella on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi 
hakeutumalla killan hallitukseen. Mikäli sinulla 
herää kysymyksiä, niin kannattaa tulla nykäise-
mään hihasta, sillä sitä varten pienryhmänoh-
jaajat ovat. 

Onnittelut vielä loistavasta alanvalinnasta ja 
lämpimästi tervetuloa biokemian pariin. Näh-
dään ensi syksynä!
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Hei. Olen Kalle Niemi ja toimin tei-
dän vara-PRO:nanne. Elikkäs toimin 
PRO:na, jos oikeat eivät kykene, mut-

ta muutenkin multa saa kysellä asioita vapaas-
ti. Olen maisterivaiheen opiskelija, ja asustelen 
Alppilassa poikaystäväni ja hänen kissojensa 
kanssa. Harrastuksiini kuuluu kahvin juominen, 
nörtteily, piirtäminen, vaeltaminen ja nukku-
minen. Toimin Histonin hallituksessa tapah-
tumavastaavana, eli olen järjestämässä ja or-
ganisoimassa tapahtumia meille opiskelijoille. 
Lisäksi toimin vaihtarikummina sekä killan si-
vujen webmasterina.
 
Olen kotoisin tuolta porojen ja Joulupukin 
maasta, eli Lapista, tarkkaan ottaen Rovanie-
meltä. Lähdin opiskelemaan Biokemiaan, koska 
olen aina ollut kiinnostunut tieteistä ja kun olin 
pieni poika tykkäsin tehdä kokeita ja sekoituk-
sia, joita juotin sitten äidin kukille. Noh, kukat 
kuolivat. Joten päätin sitten alkaa kunnon am-
mattilaiseksi bioterroristiksi :D. Valitsin Oulun 
koska se on vielä sopivan pieni sekä lähellä luon-
toa ja Lappia, ja opiskelijat ja tiedekunta ovat 
mukavan tiivistä porukkaa.
 
Muhun saa vapaasti ottaa yhteyttä ja kysellä asi-
oita opiskelusta ja miksei muustakin. Sähköpos-
tini on löydettävissä Histoni ry:n nettisivuilta 
kohdasta Kilta → Hallitus & toimihenkilöt.

Esiteltyjen lisäksi pienryhmänohjaajana 
toimii myös Toni Kuosmanen.
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Tervehdys, fuksi vuosimallia 2017! Tä-
män olet varmaan muutaman kerran jo 
kuullutkin, mutta kerran vielä: onnit-

telut opiskelupaikastasi! Syksyllä alkaa uusi ja 
jännä luku elämässäsi, ja haluan toivottaa sinut 
tervetulleeksi opiskelijaelämään ja sitä myötä 
mukaan Oulun Luonnontieteilijöiden toimin-
taan.

Oulun Luonnontieteilijät ry eli tuttavallisem-
min ja hupaisammin OLuT on kattojärjestö 
luonnontieteiden opiskelijoiden ainejärjestöil-
le. OLuT:n jäsenkiltoja on seitsemän – Histo-
nin lisäksi on Atlas maantieteilijöille, Blanko 
tietojenkäsittelijöille, Nikoli geologeille, Sig-
ma matemaatikoille sekä fyysikoille, Syntaksis 
biologeille ja Valenssi kemisteille. Liittymällä 
Histoniin olet siis kätevästi myös OLuT:n jäsen 
ilman sen kummempia ylimääräisiä kikkailuja.

Tehtävämme on toimia yhdyssiteenä näiden eri 
alojen opiskelijoiden välillä ja edistää yhteen-
kuuluvuutta sekä huolehtia luonnontieteiden 
opiskelijoiden hyvinvoinnista ja edunvalvon-
nasta. Tehtävät ovat siis paljolti samoja kuin 
jäsenkilloillakin, porukka vain on isompi ja kir-
javampi. Jokaisella jäsenkillalla on myös omat 
edustajansa OLuT:n hallituksessa. Histonin 
OLuT-vastaavat, Annastiina Rytkönen ja alle-
kirjoittanut, tulevat varmasti ainakin tutuksi 
syksyllä.

Lukukauden alussa järjestämme useammankin 
fukseille suunnatun tapahtuman, joten tylsää 
ei tule olemaan: Fuksikisoissa 5.9. sekä Fuk-
sisuunnistuksessa 12.9. pääset leikkimielisesti 
kisaamaan porukalla ja Fuksisitseillä 4.10. pää-
set tutustumaan sitseihin, noihin akateemisiin 
pöytäjuhliin omine sääntöineen ja tapoineen.

Monenmoista muutakin jännää on toki luvas-
sa esimerkiksi futisturnauksen, ekskursion ja 
alumni-illan muodossa – unohtamatta perin-
teistä luonnontieteilijöiden jouluristeilyä, jonne 
järjestämme kyydityksen. Fuksivuoden ajaksi 
saat itsellesi myös fuksipassin, johon saa kerät-
tyä pisteitä käymällä tapahtumissa ja olemalla 
aktiivinen. Ahkerimmin fuksipassiin nimma-
reita keränneet palkitaan vappuna, minkä li-
säksi Vuoden fuksi saa luonnollisesti runsain 
mitoin mainetta ja kunniaa.

En jaarittele tämän pitempään tällä erää, jotta 
pääset nauttimaan seuraavistakin artikkeleista. 
Ota kaikki ilo irti fuksivuodestasi, ole aktiivi-
nen ja nauti siitä, että kaikki on uutta ja vierasta. 
Pidä mielessäsi, että opiskelijaelämä on opinto-
jen lisäksi myös uusien ystävien löytämistä ja 
hauskanpitoa. Nähdään syksyllä!

PS. Ennen syksyä voit käydä jo tutustumassa 
meihin nettisivuillamme (www.olut-ry.fi), Fa-
cebookissa (www.facebook.com/OLuT.ry) ja 
Instagramissa (www.instagram.com/olut.ry/).

Toni Sandvik
Puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry

OLuT yhdistää!

Wapusta selvinneet luonnontieteilijät
wappupiknikillä
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Miten päästä yliopistolle 
ensimmäisenä aamuna?

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) tilat löytyvät Kontinkankaal-
ta (Yliopistollisen sairaalan vieressä, Aapistie 7), mutta opetusta järjestetään myös Lin-
nanmaan pääkampuksella, ”yliopistolla”. Suurin osa ensimmäisestä vuodesta vietetään 
Linnanmaan kampuksella, mutta jo fuksivuodesta lähtien esimerkiksi joidenkin kurssien 
labraosuudet pidetään Kontinkankaalla. Molemmille kampuksille on siis hyvä osata!

Linnanmaa

Autolla:

Linnanmaan kampus voi ensimmäisenä aamuna tuntua kauhistuttavalta labyrintiltä, mutta ei kannata säikäh-
tää! Väylä (eli se kaikkein suurin katu yliopiston sisällä) kulkee keskellä yliopistoa sen päästä päähän. Väylän 
varrelta löytyvät suurimmat luentosalit, ravintolat ja infopiste, josta saa kampuksen karttoja. Kartta löytyy 
myös OYY:n toimistolta saatavasta OYY:n kalenterista, sekä Tuudo-sovelluksesta.  Kartta kannattaa hankkia 
jossain muodossa heti, sillä ilman sitä luentosalien löytäminen on yhtä tuskaa! 

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

• Yliopistoa lähimpänä on Erkki Koiso-Kanttilan kadun pysäkki, mutta myös mo-
lemmilta Yliopistokadun pysäkeiltä on helppo kipaista.
• Valitse keskustasta/Tuirasta yliopistolle päin tullessa P-pysäkki (pohjoinen, esim. 
Toripakka P).
• Rajakylästä yliopistolle tullessa valitse pysäkki E (eteläinen).
• Oulun joukkoliikenteen nettisivut löytyvät osoitteesta www.oulunjoukkoliiken-
ne.fi. Puhelimeen voi myös ladata Nysse-sovelluksen, josta löytyvät Oulun joukko-
liikenteen reitit ja aikataulut. Osoitteen tai pysäkin mukaan busseja löytyy melko 
hyvin myös Google Mapsilla. HUOM! Linjat saattavat muuttua, tarkista reitit ja 
aikataulut itsenäisesti syksyllä!

• Seuraa Linnanmaalle vieviä opastekylttejä, niitä löytyy kaikkialta pyöräteiltä.
• Pyöräreitti keskustasta yliopistolle: Kohti Tuiraa Merikosken siltojen kautta → 
Merikoskenkatua pitkin Lidlin ohi kohti Alppilaa → Kaarnatietä myöten Niitty-
ahon urheilukentän ohi → alikulun jälkeen vasemmalle → neljän tien risteyksestä 
vasemmalle → kolmen tien risteyksestä oikealle → suoraa vain niin saavutaan yli-
opistolle.

Bussilla:

Pyörällä tai
kävellen:
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Keskusta OYS

Yliopisto
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Kontinkangas
Kontinkankaalla lähimmäksi BMTK:n tiloja pääsee 7A-ovesta, aulasta kohti kirjastoa ja sen ohi. Kontinkan-
kaan kampus on Linnanmaan kampusta huomattavasti yksinkertaisempi. BMTK:n tiloista ei ole kovin kauka-
na, jos tulee mistä tahansa 7-ovesta. Kampuksen kartta löytyy OYY:n kalenterista, joita saa OYY:n toimistolta 
Linnanmaalta, sekä Tuudo-sovelluksesta.

Autolla:

Bussilla:

Pyörällä tai
kävellen:

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

• Lähimmäksi tulevat Kajaanintien (OYS E tai P) ja Sairaalanrinteen (OYS B1 tai 
OYS Sairaalaparkki P) pysäkit.
• Valitse keskustasta tai Tuirasta päin tullessa E-pysäkki.
• Kaakkurista tai Kaukovainiolta tullessa valitse P-pysäkki.

• Keskustasta Kajaanintietä Raksilan markettien ohi ja moottoritien yli sairaalalle 
asti, käänny oikealle Sairaalanrinteelle ja heti vasemmalle Aapistielle.
• Kaakkurista tai Kaukovainiolta moottoritien vierellä pohjoiseen → Kaukovainion 
Teboilin jälkeen oikealle Joutsentielle → suoraan kunnes näet Kastellin S-marketin 
ja pääset Aapistielle.
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Keskusta
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Morjesta vaan tulevat fuksit! Mie olen 
Tuomo, yksi vuoden 2016 fukseista. 
Tässä jutussa kertaan lyhyesti omaa 

kulunutta fuksivuottani ja näin (toivottavasti) 
helpotan teidän fuksivuotenne alkua! 

Opiskeluvuosihan alkoi syyskuuna alussa, kun 
hämmentyneet ja kaikesta onnellisen tietämät-
tömät fuksit kokoontuivat luentosaliin, josta 
jatkettiin myöhemmin pien-
ryhmänohjaajien opastuk-
sella tutustumaan yliopis-
toon. Ensimmäiset viikot 
yliopistolla olivat hieman 
hankalia ja yliopisto-opis-
kelu vaati paljon totuttelua. 
Onneksi pienryhmänohjaa-
jat olivat avustamassa ja neuvomassa kaiken 
mahdollisen kanssa, mikä teki ensimmäisistä 
viikoista oikein siedettäviä. Ensimmäisillä vii-

koilla olikin paljon pienryhmänohjausta, mikä 
oli todella hyödyllistä tietämättömälle fuksil-
le.  
Varsinaiset opinnot alkoivat kemian ja biologi-
an kursseilla, joiden sisällössä oli paljon lukios-
ta tuttua asiaa, mutta kuitenkin jo jonkin verran 
uuttakin opittavaa. Varsinaiset biokemian kurs-
sit alkoivat hieman myöhemmin Biokemian 
menetelmien ja Biomolecules for biochemists 
-kurssien muodossa. Lukuvuoden alkupuolella 
me fuksit pääsimme tutustumaan biokemian 
maailmaan myös Chaperoni -kertojen merkeis-
sä. Chaperoni-päivinä käytiin Kontinkankaan 
kampuksella erilaisissa työpajoissa, joissa pääsi 
näkemään eri osa-alueita biokemistien työstä. 

Fuksivuoden opintojen parhaat hetket koettiin 
ehdottomasti labrassa. Ensimmäiset labrat oli-
vat Biomolecules -kurssin labrapäivät ja kemian 
perustöiden labrat. Kemian perustöissä tutus-
tutaan yksinkertaisten töiden avulla labrassa 
toimimiseen ja opitaan labrassa tarvittavia pe-
rusjuttuja, kun taas Biomoleculesin labroissa 

työskennellään mm. DNA:n 
ja RNA:n parissa. 

Biomoleculesin labrat vai-
kuttivat aluksi todella vai-
keilta ja stressaavilta. Tämä 
johtui pääasiassa siitä, ett-
emme tienneet mitä tehdä, 

ja ensimmäiset labrapäivät venyivätkin melko 
pitkiksi. Mutta mitä enemmän labroja oli, sitä 
enemmän niistä alkoi tykätä. Alkujärkytyksen 

“Fuksivuoden opin-
tojen parhaat hetket 
koettiin ehdottomasti 

labrassa.”

Fuksivuoteni
erään fuksierän erään fuksin eräs tarina
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Histoni järjestää läpi vuoden paitsi perinteisiä opiskelijabileitä, myös 
teemasitsejä, liikuntavuoroja ja -kilpailuja sekä erilaisia matalan kyn-

nyksen tapahtumia. Heti syksystä uudet fuksit otetaan mukaan menoon 
ja meininkiin, ja vaikkei virallisia killan tapahtumia olisikaan tiedossa, 

seuraa lautapeli-iltaan tai illanviettoon saa varmasti!

jälkeen huomasin, että on mukava päästä teke-
mään asioita käytännössä ja että labrassa asiat 
oppii todella nopeasti, jos vain keskittyy siihen 
mitä tekee. Labrassa oli myös yleensä hauskaa 
ja labrassa tapahtuneita töppäyksiä kerrattiin 
usein nauraen. 

Fuksivuoden lukujärjestys oli suurimmilta osin 
kohtalaisen väljä, joten opiskelujen ohella ehtii 
hyvin touhuamaan kaikkea muutakin. Oulussa 
on hyvät mahdollisuudet harrastaa melko lailla 
mitä vain, mitä kannattaa ehdottomasti hyö-
dyntää! 

Kiltamme Histoni järjestää myös paljon erilai-
sia tapahtumia ja bileitä, joihin kannattaa eh-
dottomasti lähteä mukaan, sillä ne ovat paras 
tapa tutustua fuksitovereihin ja vanhempiin 
opiskelijoihin sekä pitää hauskaa! Siitä huoli-
matta, että kiltamme on melko pieni verrattu-
na muihin kiltoihin, tapahtumissamme on aina 
hyvä meno, koska killassamme on paljon aktii-
visia jäseniä, joita näkee tapahtumissa usein! 

Tsemppiä kaikille teille tuleville pHukseille, ta-
vataanpa sitten syksymmällä! 

Tuomo Huotari
Entinen pHuksi
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Eväitä ekan vuoden biokemian 
kursseille

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

toon! 

Olet tulossa opiskelemaan tiedekuntaan, joka 
kouluttaa biokemistejä perus- ja soveltavan tut-
kimuksen tarpeisiin sekä muihin asiantuntija-
tehtäviin, joissa biokemian osaaminen on joko 
välttämätöntä tai yksi mahdollinen osaamis-
pohja. Biokemistejä työskentelee yliopistoissa ja 
muissa tutkimuslaitoksissa tutkijoina, bioalan 
teollisuudessa (mm. lääke- ja diagnostiikka-
teollisuus), opetus-, markkinointi-, hallinto-, 
patenttialan- ja muissa tehtävissä, kuten sairaa-
lakemisteinä. Ala on hyvin kansainvälinen ja 
tutkimusorientoitunut — hyvin monella bio-
kemistillä ensimmäinen työpaikka löytyy tutki-
mustöistä. 

Tiedekunnan tilat sijaitsevat lähes kokonaan 
Kontinkankaalla; Linnanmaalla meillä on vain 
opettajien ja opinto-ohjaajan toimisto (jonka 

sijainti tulee sekin teille pian tutuksi), koska 
osa opetuksesta on Linnanmaalla (ks. alem-
pana). Opetusasioiden pohtimisessa on ollut 
erinomaisena apuna Histoni-kilta ja opetuksen 
kehittämiseen aktiivisesti osallistuvat biokemi-
an opiskelijat, mistä iso kiitos! Tiedoksi myös jo 
nyt sinulle, uusi opiskelijamme, että biokemian 
oppiaineessa on vahva ja pitkä perinne tehdä 
opetuksen kehittämistyötä opiskelijoiden ja 
opettajien kesken yhdessä. 

Ekaa vuotta värittävät kemian opinnot, jotka 
ovat välttämätön pohja biokemian osaamiseen. 
Myös biokemian pariin toki pääsee jo ekana 
vuonna tuhdilla annoksella perusopintojen 
kursseja. Käytännön syistä — iso määrä sivuai-
neopintoja — ensimmäisen vuoden sekä toisen 
vuoden syksyn biokemian luennot järjeste-
tään Linnanmaalla. Näin niitä voidaan sijoittaa 
samoille päiville kemian ja biologian kurssien 
kanssa ilman, että tarvitsee vaihtaa kampusta 
kesken päivän, ja samoin kemistit ja biologit 
pääsevät vastaavasti luennoillemme. Biokemian 
labrakurssit järjestetään kuitenkin aina Kon-
tinkankaalla, koska tiedekunnalla ei ole omia 
opetustiloja Linnanmaalla. Tämä on kuitenkin 
hyvä tilaisuus pitää teidät fuksitkin vanhempien 
opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhtey-
dessä ja tutustuttaa teidät tiedekunnan omiin 
tiloihin. Opetus Kontinkankaalla toteutetaan 
myös siten, että samana päivänä ei ole opetusta 
Linnanmaalla. 

Ensimmäinen biokemian kurssi on heti alussa 
Biomolecules for Biochemists (8 op). Kurssi 
opetetaan osin englanniksi, samoin kaikki ma-
teriaali on englanninkielistä ja kurssi linkittyy 
pakollisiin kieliopintoihin (English for Bioche-
mists I). Kurssin opetuskielestä on vuosittain 
ollut pientä porinaa, mutta sille on hyvät perus-
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teensa ja nekin selviävät sitten kurssilla. Kurssin 
keskeisin sisältö ovat biomolekyylit eli soluista 
löytyvät aineet, jotka sitten ovatkin esillä kai-
killa mahdollisilla seuraavilla kursseilla ja bio-
kemistin uralla — eroon niistä ei enää pääse! 
Luennot ja neljä 1-päiväistä labratyötä jakaan-
tuvat neljään osaan: nukleiinihapot, proteiinit, 
hiilihydraatit ja rasva-aineet. Näistä kaikista 
otetaan esille niiden rakenteiden, esiintymisen 
ja reaktioiden keskeisiä tietoja sekä hankitaan 
ensikosketus niiden tutkimiseen labrassa. 

Lisäksi kurssilla on muita tehtäviä, joilla sy-
vennetään biomolekyylien tuntemusta. Kurssi 
jatkuu joulun yli ja päättyy vasta helmi-maalis-
kuulla. Kurssilla tapaatte ison joukon tiedekun-
nan tutkijoita teitä opettamassa; vastuuopettaja-
na ja luentojen pitäjänä toimii yliopistonlehtori 
Tuomo Glumoff. Luennot ja osa harjoituksista 
on Linnanmaalla, mutta labrakurssi Kontin-
kankaalla. 

Biokemian menetelmät I (10 op) alkaa myös jo 
syksyllä. Tällä kurssilla opitaan ensin teoriassa, 
miten moninaiset biokemian näytteenvalmis-
tus- ja analysointimenetelmät toimivat ja mihin 
ne perustuvat. Luentojen jälkeen on 3-viikkoi-
nen labrakurssi (vasta kevätlukukaudella), jossa 
asioita tehdään käytännössä. Opit käyttämään 
laitteita — niin pieniä kuin isojakin; low ja high 
techiä —, joita tarvitaankin sitten jatkossa aina 
ja joka päivä, kun labrassa jotain tehdään. Vii-
meistään nyt alkaa hahmottua kuva siitä, mil-
laisia tietoja ja taitoja biokemisti päivittäisessä 

työssään tarvitsee. Kurssin pääopettajana on yli-
opisto-opettaja Juha Kerätär. Myös tällä kurssil-
la luennot ovat Linnanmaalla, mutta labrakurs-
si Kontinkankaalla. Menetelmäkurssin laajuus 
nousi 10 op:seen, kun erillinen kurssi Valmius-
taitoja biokemisteille yhdistettiin siihen. Kurs-
silla varmistetaan, että kaikilla on perustiedot 
ja riittävät taidot keskeisten tietokoneohjelmien 
käytöstä (Word, Excel, PowerPoint), kuvankä-
sittelystä, esitelmän pitämisestä ja tieteen etii-
kasta. Näitä kaikkia tarvitaan useimmilla kurs-
seilla mm. työselostusten laatimisessa. 

Noin maalis-huhtikuussa toteutetaan biokemi-
an kurssi Aineenvaihdunta I (6 op), joka ope-
tetaan luentojen ja ongelmanratkaisutyöpajojen 
osalta Linnanmaalla, mutta labratöiden (4 päi-
vää) osalta Kontinkankaalla. Tällä kurssilla ale-
taan toden teolla paneutumaan solussa tapah-
tuvan kemian reaktioteihin, mutta keskitytään 
vielä lähes täysin energia-aineenvaihduntaan. 
Toisin sanoen käydään läpi keskeiset hiilihyd-
raattien ja rasvan käyttöön ja valmistamiseen 
liittyvät molekulaariset toiminnot, sekä selvite-
tään molekyyli- ja mekanistisella tasolla, miten 
niistä saatava energia päätyy solun käyttöön.

 Kurssilla tulee esille paljon molekyylejä ja niis-
tä muodostuvia reaktiosarjoja, mutta keskeinen 
oppimistavoite on ymmärtää, miksi ja miten 
kyseiset reaktiot solussa tapahtuvat, miten ne 
liittyvät isompaan kokonaisuuteen ja minkä-
laista logiikkaa solun koneisto noudattaa, jot-
ta edellä mainittu olisi mahdollista. Kurssista 
vastaa yliopistonlehtori Tuomo Glumoff. Ai-
neenvaihdunnan opettelu laajentuu ja yhdistyy 
energia-aineenvaihdunnasta biosynteettisiin ja 
hajotusreaktioihin toisena vuonna kursilla Ai-
neenvaihdunta II.

”Ekana vuonna on
 tärkeää itse asian lisäksi 
oppia ’yliopiston tavoille’”
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Kaikilla biokemian kursseilla saat opettajien 
valmistaman kurssimateriaalin — yleensä tie-
dostoina. Pakollisia ostettavia kurssikirjoja ei 
käytetä, mutta moni hankkii kirjahyllyynsä 
jonkun hyvän biokemian kirjan oppimisen tu-
eksi, ja niitä on myös pyynnöstämme hankittu 
yliopiston kirjastoon. Opettajilta voi reilusti 
kysellä kursseihin liittyvistä asioista luentojen 
yhteydessä ja muutenkin. 

Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan omaopettaja, 
jonka tapaat heti opintojen alussa tiedekunnan 
tervetulotapahtumassa. Omaopettaja on sinun 
ensimmäinen kontaktisi uuteen ympäristöösi 
ja henkilö, jonka kanssa voit jutella ja jolta voit 

kysellä asioita, jotka kenties eivät selviä opinto-
ohjaajan, pienryhmäohjaajan tai opiskelukave-
reiden avulla. Ole rohkeasti yhteydessä oma-
opettajaasi! 

Lopuksi: ekana vuonna on tärkeää itse asian li-
säksi oppia ”yliopiston tavoille” eli ottaa vastuu 
omasta päivittäisestä oppimistyöstä, selvittää 
itselleen sopivat opiskelun tavat ja tietysti hank-
kia mukavia opiskelukavereita, joiden kanssa 
— ja avulla — niin edellä mainitut kuin vapaa-
ajan viettokin sujuvat tuloksellisesti ja perintei-
tä noudattaen! 

Tuomo Glumoff  
biokemian ope
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The Ultimate
Fuksi Survival Guide

Mikäli satut lukemaan tätä artikkelia, on sinut hyväksytty opiskelemaan biokemiaa Ou-
lun yliopistossa, jota  tuttavallisesti lipastoksi kutsutaan. Onnittelut siitä! Fuksivuosi 
lipastossa on kokonaisuudessaan yliopistoelämän tulikaste, josta selviytyminen vaatii 
paljon sitkeyttä sekä motivaatiota ja ripauksen hyvää tuuria. Koska biokemian fuksit 
ovat muutenkin uhanalainen laji, tähän artikkeliin on koottu neuvoja, joita seuraamalla 
fuksivuodesta selviytyminen hengissä ja suurin piirtein täysissä ruumiin ja sielun voi-
missa on helpompaa. Kuulostaako  hyvältä? Lue eteenpäin! Mikäli taas olet ”neuvot on 
nössöille ja ohjeet osaamattomille” -tyyppiä, joka rupeaa kasaamaan IKEA-huonekalut-
kin lukematta ohjeita... Noh, onnea matkaan. Sinua on varoitettu.

Luennot

Oikein:
Käyt jokaisella luennolla, oli sää tai kellonaika 
mikä tahansa. Sitkeästi raahaudut Kontinkan-
kaalta Linnanmaan kampukselle kuuntelemaan 
luentoa vaikka läsnäolopakkoa ei ole. Jätät 
puhelimen selaamisen vähemmälle ja keski-
tyt luennon asiaan sekä kirjoitat huolellisesti 
muistiinpanoja. Lukiessasi tenttiin huomaat 
asioiden yhtäkkiä muistuvan mieleen ja tunnet 
olevasi valmis tenttiä varten. Muistat tentissä 
juuri ne asiat, joiden luennoitsija painotti tu-
levan tenttiin. Pari viikkoa tentin jälkeen huo-
maat opintosuorituksen ilmaantuneen opinto-
rekisteriin ja opintopisteiden ropisevan. Kela 
myhäilee tyytyväisenä ja antaa sinun vielä elää 
opintotukesi kanssa.

Väärin:
Luentopakon puuttuessa päätät, ettet enää kos-
kaan nouse ennen puoltapäivää – mutta puo-
lelta päivin ei ole enää mitään ideaa mennä 
vain yhdeksi luennoksi kampukselle, joten jäät 
kotiin loikomaan vielä vähän lisää. Uskottelet 
myös itsellesi, että itseopiskelet kyllä kaikki mis-
sattujen luentojen asiat hyvissä ajoin ja samalla 
laitat uuden kauden lempisarjaasi pyörimään 
kannettavallasi. Paria päivää ennen tenttiä 
huomaat huijanneesi itseäsi ja rukoilet kaikkia 

mahdollisia jumalia päästäksesi läpi edes rimaa 
hipoen. Ikävä kyllä tämä temppu on tuomittu 
epäonnistumaan ja huomaat ilmoittautuvasi 
uusintatenttiin Weboodissa. 

Aikataulutus

Oikein:
Käytät joko Tuudo-sovellusta tai fyysistä kalen-
teria pysyäksesi kärryillä luentoajoista ja -sa-
leista. Kurssitehtävät eivät pääse pinoutumaan 
deadline-vuoreksi, kun aloitat niiden tekemisen 
ajoissa. Laadit henkilökohtaisen opintosuunni-
telman (HOPS) hyvissä ajoin ja pidät sen ajan 
tasalla opintojen edetessä. Jäät historiaan sinä 
ainoana fuksina, joka ei koskaan jäänyt kaatu-
van deadline-vuoren alle.

Väärin:
 Mikä luento? Missä salissa? Miten niin eilen oli 
tentti? Ai huomiseksi pitäisi olla kirjoitettuna 
kymmenen sivun essee ja tusina pienempää teh-
tävää, sekä valmis veriuhri biokemian jumalille. 
Yli 36 tunnin valvomisen jälkeen kuulet värejä 
ja haistat ääniä. Et ole varma, ovatko näkemäsi 
pienet vihreät miehet aitoja vai oikosulussa ole-
vien aivojesi tuotetta. HOPS on sinulle täysin 
vieras käsite ja kesän tullen opintopistesaldosi 
on niin pieni, että toivot näkemiesi vihreiden 
miesten palaavan ja kaappaavan sinut ennen 
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kuin Kela saa sinut käsiisi periäkseen takaisin 
opintotukesi.

Kiltahuone

Oikein:
Luentojen välissä ohjaudut liki automaattisesti 
kiltahuoneen suuntaan ja toisinaan piipahdat 
paikan päällä jopa päivän päätteeksi. Puoli-
ilmainen (ja lähes hyvänmakuinen) kahvi tai 
tee auttavat sinua selviämään päivästä kuin päi-
västä. Mikäli hajotus silti uhkaa iskeä, kiltahuo-
neella voit sentään hajota opiskelijatovereidesi 
seurassa ja päättää tuskan nauruun. Vanhem-
matkin opiskelijat saattavat myös jakaa tämän 
tuskan ja kenties ehkäistä tätä biohajotusta aut-
tamalla sinua asiasi kanssa.

Väärin: 
Selvität kiltahuoneen sijainnin vasta puolen 
vuoden jälkeen, jos sittenkään. Mikäli vahin-
gossa eksytkin kiltahuoneelle, jätät kahvikup-
pisi tiskaamatta pöydälle ja kahvinkeittimen 
tilaan, josta irtoaa bakteereita mikrobiologian 
kurssin tarpeisiin seuraavaksi kymmeneksi 
vuodeksi. Tai irtoaisi, ellei sinua laitettaisi sii-
voamaan kaikkea muistutuksena yhteisten tilo-
jen kunnioituksesta.

Opiskelijahaalarit

Oikein:
Varjeltuja perinteitä noudattaen uhraat pienen 
summan saadaksesi kunnian pukeutua  klaanisi 
viininpunaiseen kaapuun. Kannat opiskelija-
haalareitasi ylpeydellä kaikissa bileissä ja niiden 
avulla löydät Histonin veriveljesi ja -sisaresi. 
Wapun tullen opiskelijahaalarisi aiheuttavat 
harrasta ihastusta kaikkine tahroineen ja mui-
ne taisteluarpineen. Sinun ei myöskään tarvitse 

pohtia pitkään, mitä laittaa päälle, ja voit ry-
mytä maita sekä mantuja pitkin ilman huolen 
häivää. Useamman vuoden päästä opiskelujen 
jälkeen katsot vanhoja haalareitasi muistellen 
kaikkea kokemaasi ja todeten, että olisipa bio-
kemian fuksi jälleen kerran.

Väärin:
Et usko, että haalarit ovat oikeasti NIIN tärkeä 
osa opiskelijaelämää, joten jätät ne ostamatta. 
Lähdet bileisiin olettaen, että niistä selviää il-
man haalareitakin, mutta päädyt hukkumaan 
ihmispaljouteen eikä jäänteitäsi koskaan löyde-
tä. Ja jos löydetään, niin niitä ei osata toimittaa 
oikealle killalle.

Juhlista kotiin selviytyminen

Oikein:
Vaikka suunnittelisitkin lähteväsi bileistä ”ih-
misten aikaan”, tarkistat varalta myös myö-
hemmät mahdolliset bussiyhteydet (tai niiden 
puutteen) mikäli ilta ”sattuu ihan vahingossa 
venymään”. Hätätapauksissa osaat kerätä ka-
saan riittävästi kohtalotovereita kimppataksiin 
turvallista kotiinpaluuta varten. Tämän jälkeen 
voit vain keskittyä norjan puhumiseen vessassa 
tai nukkumiseen omassa pehmeässä sängyssäsi.

Väärin:
Bileet eivät ole kunnolla alkaneetkaan, mutta 
promilletasosi on jo niin korkealla, että uni-
versumin tasapainon palauttaaksesi kaadut lat-
tialle. Päätät suunnata pyörällä kebabin kautta 
kotiin – kukapa sitä tasapainoaistia pyöräilyyn 
on koskaan tarvinnut! Aamulla heräät kahden-
kymmenen haavan, vakavan asfaltti-ihottuman 
ja parin murtuneen luun kera kylpyhuoneesi 
lattialta. Ainakin oletat sen olevan kylpyhuo-
neesi. Suihkuverho ei kyllä näytät tutulta... 
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Myös polkupyörä ja kämpän avaimet näyttä-
vät hävinneen. Ei mennyt kuin elokuvissa. Tai 
meni, jos se elokuva oli ”The Hangover”.

Opiskelijaelämä

Oikein:
Tämä artikkeli ohjenuoranasi suuntaat fuk-
sivuotesi syövereihin leuka pystyssä ja kipinä 
sydämessäsi. Löydät oikeat luentosalit, kilta-
huoneen sekä opiskelijatoverisi. Panostat opis-
keluun, muttet unohda vapaa-aikaakaan, josta 
irtoaa aina siivu yliopiston tapahtumiin. Ke-
vään tullen vetäessäsi opiskelijahaalareitasi jäl-
leen kerran päällesi ja katsoessasi peiliin, huo-
maat jotakin. Pelokkaan, hukassa olevan fuksin 
sijaan peilistä katsookin takaisin pesunkestävä 
biokemian opiskelija. Poskellesi vierähtää lii-

kutuksen ja helpotuksen sekainen kyynel. Olet 
selviytynyt.

Väärin:
Sukellat sokeana ja vain vaistoosi luottaen fuk-
sivuoden syövereihin. On sitä ennenkin ilman 
ohjeita pärjätty! Se IKEAn hyllykin on pysynyt 
ihan hyvin pystyssä vaikka muutama mutteri 
uupuu ja pari tasoa repsottaa oudosti. Hyllyyn 
ei vaan parane laittaa mitään tai se romahtaa 
kasaan kuin korttitalo – tai kuten fuksivuote-
si mikäli et ota minkään sortin ohjeita kuule-
viin korviisi. HOPSia ei ole, opintopisteitä vain 
muutama surkea ropo, Kela haluaa rahansa ta-
kaisin etkä voi edes pyytää ketään ryyppäämään 
stressiä pois kanssasi koska a) et tunne ketään 
b) et tiedä missä biletetään. Game over.
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Tämänkertaisessa numerossa Superna-
tantin toimitus pääsee testaamaan omaa 
kultaista pääkoppaansa ja terävää älyään, 

joskin pienen käänteen kera: nimittäin huma-
lassa. Moni meistä on varmasti kokenut joskus 
sen, että saa humalapäissään jonkin loistavan 
idean ja vakuuttaa ystävilleen, kuinka äärettö-
män viisas onkaan. Biokemian opiskelijoilla ja 
erityisesti Supernatantin toimituksella on tun-
netusti utelias tutkijan mieli, ja siksi  halusimme 
selvittää, onko tämä totta.

Etsimme netistä Googlea apuna käyttäen kai-
kista pätevimmän näköisen älykkyystestin ja 
tulostimme sellaisen vastauksineen. Päätimme 

suorittaa testin kahdesti: selvinpäin sekä hu-
malassa, jotta meillä olisi selvä (heh) kuva sii-
tä, mihin suuntaan koeyksilöidemme älykkyys 
juomisen jälkeen kehittyy. Kohoaako heidän 
älykkyytensä, vai tapahtuuko täysi romahdus? 
Myös ajankohta testaukselle oli loistava, sillä 
Histonin vuotuiset päättäjäisbileet lähestyivät 
uhkaavasti. Halukkaita testaajia ei ollut siksi 
vaikea löytää. Valitsimme toimituksesta ja juh-
lijoista seitsemän koeyksilöä: päätoimittajam-
me Pauliina (jatkossa Paukku), toimituksen 
kylmäpäät Lauri ja Kevin sekä vierailevina täh-
tinä Mikko (jatkossa Hynis), Anni, Teemu sekä 
Aleksi. 

Toimitus testaa:

Älykkyys ja alkoholi

Testi selvinpäin

Ensimmäinen testaus alkaa innokkaissa, mut-
ta myös hieman ärtyneissä merkeissä sillä osa 
osallistujista haluaisi päästä jo kovasti juomaan.
Siispä testaus alkakoon! Jo parin kysymyksen 
jälkeen:
Paukku: ”Mitäs paskaa tämä on??”
Anni: ”Nyt ei tullut hyvä kysymys. Tuli eka 
veikkaus.”
Paukku: ”Hmph.”

Hynis keksii oman tapansa rentoutua testitilan-
teessa ja alkaa hienoisesti taputtamaan pöytää, 
mistä pöydän vastapuolella istuva Anni kovin 
suutahtaa:
Anni: ”ÄLÄ HÄIRITSE.”

Hynis päättää lopettaa hyvän sään aikaan, mut-
ta hetken päästä alkaa örisemään tasaisesti.
Anni: ”HYNIS HILJAA.”

Tätä jatkuu vähän aikaa, kunnes Hyniskin alkaa 
jo hieman hermostua. Joku killan jäsen pyrkii 

testihuoneeseen aiheuttaen samalla koeyksilöi-
demme keskittymisen herpaantumisen
Hynis: ”OVI KIINNI!”
Anni: ”Yhyy…”
Paukku: ”En minä pysty keskittymään yhtään. 
Ihan sama, minä arvaan tämän…”
Anni: ”Ehkä se juju on, että tässä ei oo mittään 
logiikkaa”

Juu. Niin se varmasti on.
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TEST SUBJECT    
#1
#2
#3
#4
#5 
#6
#7

Tulos
14/25
17/25
15/25
14/25
14/25
19/25
12/25

Aika (min)
24
22
18
28
25
9

17

TEST SUBJECT    
#1
#2
#3
#4
#5 
#6
#7

Tulos
16/25
15/25
17/25
13/25
14/25
22/25
14/25

Aika (min)
25
27
25
30
27
47
31

Selvinpäin suoritetun testin tulokset ovat seu-
raavanlaiset:

Tulosten kirjaamisen jälkeen annamme vii-
mein koeyksilöillemme luvan avata pullojen 
korkit ja aloittaa promilletason kohottamisen. 

Koeyksilömme nauttivat vähintään neljä alko-
holiannosta, jonka jälkeen suoritimme puhal-
lustestin. Puhallustesti osoitti jokaisen kohdalla 
vähintään 0.5 promillea. Juhlaohjelman ja pa-
rin tunnin päätteeksi testi jatkoi ja keräsimme 
kokelaat takaisin testihuoneeseen, mikä osoit-
tautuikin hieman odotettua haastavammaksi 
hommaksi…

Testi humalassa

Koetta jatkettiin koeyksilöiden keräämisen jäl-
keen ja pientä levottomuutta oli havaittavissa.

Teemu: ”When I was sober I wasn’t this frustra-
ted…”
Aleksi: “What the fuck is this???”
Kevin: ”Mitahan vittua?”

Myös Annin ja Hyniksen kaksintaistelu jatkuu.
Anni: ”Hän muka miettii oikeasti…” *osoittaa 
Hynistä*
”Minä tajusin tämän. Minä olen parempi hu-
malassa.”
”Musta tuntuu, että nyt on paljon fiksumpi olo!”
Paukku: ”Niin mustakin! Mitääää, vähänkö 
mää oon ollu tyhmä…”
”Mää oon ihan vitun viisas!”
Laurin on vaikea keskittyä enää testin tekemi-
seen, sillä hän on löytänyt jostain sitruunan ja 
alkaa juoda sen mehua.

Tässä vaiheessa alkoi jo tuntua siltä, että ehkä 
olisi jo aika lopettaa. Kun kaikki olivat valmii-
ta, keräsimme materiaalin talteen ja jatkoimme 
päättäjäisbileet loppuun mukavissa tunnelmis-
sa!

Alkoholipitoisten tuotteiden nauttimisen jäl-
keen suoritetun testin tulokset:

Vinkki! Jos paperia ei ole saatavilla, muistiin-
panot voi tehdä myös sitruunaan.
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Alkoholin tiedetään vaikuttuvan äärim-
mäisen tehokkaasti keskushermostoon la-
maannuttavasti. Vaikutus perustuu etanolin 
aiheuttamiin muutoksiin gamma-aminovoi-
hapon (GABA) ja glutamaatin reseptoreissa: 
aivojen estävänä välittäjäaineena toimivan 
GABAn toiminta vahvistuu ja hermoimpuls-
seja vahvistavan glutamaatin toiminta taas 
estyy. Tästä seuraa ns. informaatiokatkos ai-
volohkojen välillä, jolloin liikkeet hidastuvat 

ja ongelmanratkaisu-, harkinta-ja huomioky-
ky heikkenevät. Testihenkilöidemme kovista 
puheista huolimatta alkoholi ei siis suinkaan 
tee ihmisestä viisaampaa, mutta alkoholin 
vaikutus harkintakykyä säätelevään otsaloh-
koon tekee ihmisestä itsevarmemman ja hol-
tittomamman. Tämän takia suosittelemme 
alkoholin käyttöä harkiten ja fiksusti, eli älkää 
ottako Supernatantin toimituksesta mallia.

Alkoholin vaikutus aivoihin

(Supernatantin toimitus haluaa suojata koeyksi-
löidemme yksityisyyttä, eikä sen takia ole yksilöi-
nyt tutkimuksen tuloksia.)

Lopuksi voimme hieman analysoida tuloksiam-
me. Vastoin odotuksiamme, humalatila ei huo-
mattavalla tavalla huonontanut tuloksia. Osalla 
koeyksilöistä suoritusaika lyheni huomattavas-
ti, ja tuloksetkin olivat parempia! Tässä on toki 
huomioitava vaikuttavana tekijänä se, että 
koeyksilöt toistivat saman testin kaksi kertaa.

 Tarkoittaako tämä sitä, että Supernatantin toi-
mitus suosittelee lukijoitamme kokeilemaan 
seuraavaa tenttiä pienessä hiprakassa? Ehkä ei, 
mutta ainakin alkoholi tuntui antavan kovasti 
itsevarmuutta kokelaillemme. Jospa siitä olisi 
hyötyä ravintola Katrillin seuraavassa tietovi-
sassa?

Kuvaaja 1: Koeyksilöiden suoriutuminen 
selvänä ja humalatilan alaisena. 
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Tuilla kituuttaminen Oulussa
Eli miten nää voit himosäästää paskakaupunnissa

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

Tuet

Opintotuki, tuo mielipiteitä jakava rahallinen 
avustus, mahdollistaa jonkinnäköisen elämän 
täysipäiväisille opiskelijoille. Yliopisto-opiskeli-
jana eli korkeakouluopiskelijana olet oikeutet-
tu opintotukeen mikäli opiskelet päätoimisesti, 
edistyt opinnoissasi ja tarvitset taloudellista 
tukea. Se muodostuu opintorahasta, opintolai-
nan valtiontakauksesta ja osalle opiskelijoista 
myönnettävästä asumislisästä. 

Eräin poikkeuksin asumislisää ei enää 1.8.2017 
lukien makseta Suomessa vuokralla asuville 
opiskelijoille, vaan siitä lähtien opiskelijat voi-
vat saada yleistä asumistukea, jota on haettava 
erikseen. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hake-
vat yhteistä asumistukea ja samaan ruokakun-
taan kuuluvien aikuisten ja lasten lukumäärä, 
asunnon sijainti sekä bruttotulot vaikuttavat 
siihen. 

Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoit-
tamia ja kuukausittain maksettavia avustuksia. 
Jos  sinulle  on  myönnetty  opintolainan  val-
tiontakaus, voit hakea opintolainaa pankista, 
joka päättää lainan myöntämisestä. Muista olla 
erittäin tarkka tulorajojen kanssa ja huomioi, 
että opintoraha on veronalaista tuloa. Vuosi-

tulorajataulukon löydät Kelan nettisivuilta. Jos 
lähtisimme kirjoittamaan kaikista opintotuen 
kiemuroista, niin tämän lehden palstatila ei 
siihen riittäisi. Siksi kehotammekin mitä läm-
pimimmin tutustumaan Kelan nettisivujen tar-
jontaan. Opiskelijan tukiin liittyvissä asioissa 
apua antavat muun muassa Kela ja Oulun yli-
opiston ylioppilaskunta (OYY).

Lisää tietoa opiskelijan tuista voit lähteä etsi-
mään seuraavalta nettisivulta:
www.kela.fi/opintotuki
www.kela.fi/yleinen-asumistuki
www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset
www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot 
www.kela.fi/asumistuki 

Asuminen

Jos et ole vielä alkanut katsella kattoa pääsi pääl-
le Oulusta, niin aloita se mahdollisimman pian. 
Muista myös hakea yleistä asumistukea Kelalta. 
Asunnon vuokra vie yleensä suurimman osan 
opintotuestasi, joten kannattaa miettiä tark-
kaan millaiseen asuntoon haluat muuttaa. Yk-
sin asuminen on luonnollisesti kalliimpaa kuin 
kämppiksen tai avopuolison kanssa asuminen, 
mutta jos et halua tinkiä mukavuudesta, yksiön 
tai pienen kaksion vuokraaminen on ihan mah-
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dollinen ratkaisu. Opiskelija-asuntoja löydät 
helpoiten Pohjois-Suomen opiskelija-asunto-
säätiön eli PSOAS:n nettisivuilta. 

Valitessasi asuntoa ota huomioon sijainti erityi-
sesti, jos aiot liikkua bussilla. Oulun joukkolii-
kenteen nettisivuilla voit testata, miten helposti 
pääset kulkemaan Linnanmaalle tai Kontinkan-
kaalle bussilla. On järkevämpää sijoittua Kon-
tinkankaan kampuksen lähiympäristöön, sillä 
biokemian opetus tapahtuu pääpainoisesti siel-
lä. Linnanmaan kampus kyllä tulee varmasti 
tutuksi pakollisten kurssien ja sivuainekurssien 
johdosta. Kämpästä on turha ottaa kuitenkaan 
liikaa paineita. Oulusta löytyy kohtuullisen hel-
posti asuntoja,  ja aina voi muuttaa uudestaan. 
Jos et ole vielä löytänyt asuntoa opiskelujesi al-
kaessa, niin ota reippaasti yhteyttä Histoniin – 
apua kyllä järjestetään!

Edullisia asuntoja voit lähteä etsimään seuraa-
vilta nettisivuilta:
www.psoas.fi/
www.oulunsivakka.fi/
www.otokyla.fi/ (vuokraa pääasiassa asuntoja 
ammattikorkeakouluopiskelijoille)
www.vuokraovi.com/vuokra-asunnot/uusim-
mat/oulu (yksityisiä)
www.oikotie.fi/ (yksityisiä)
www.lumo.fi (yksityinen)

Kulkeminen
Oulun joukkoliikennettä voit hyödyntää par-
haiten Waltti-kortin avulla. Waltti-kortti on 
bussikortti, jolle voit ladata rahaa haluamasi 
summan tai ostaa 30 vrk:n kausilipun. Jos liikut 
bussilla vain enintään 10 km etäisyydellä Oulun 
keskustasta (Kontinkankaan ja Linnanmaan 
kampuksen väliä tai päinvastoin), niin kannat-
taa hankkia 34,30 € maksava A-vyöhykelippu, 
koska sillä voit kulkea rajattomasti kuukauden 
ajan. Kertalippu aikuiselle maksaa 3,30 € eli tee 
hyvissä ajoin kannattavuuslaskelmat. 

Varsinaista opiskelijalippua ei enää ole, vaan se 
on korvattu 17-24 vuotiaille tarkoitetulla nuori-
solipulla ja yli 24 vuotiaille on aikuisten lippu. 
Yli 24-vuotias opiskelija voi ostaa nuorisohin-
taista kausilippua, jos hän on päätoiminen opis-
kelija. Lukuvuoden ensimmäinen lippu myy-
dään vain Oulu10-palvelupisteessä (Torikatu 
10). Ostotapahtumaa varten opiskelijan on tuo-
tava mukanaan huolellisesti täytetty opiskelija-

Tuilla kituuttaminen Oulussa



28

lippuhakemus, ja alennus on todistettava vuo-
sittain elo- tai syyskuun aikana oppilaitoksen 
antamalla todistuksella (esim. opiskelijakortti) 
Oulu10:n palvelupisteessä. Waltti-kortin voit 
hankkia Oulu10-palvelupisteestä tai tilata ne-
tistä, jolloin kortti tulee postitse. Oulun R-kios-
keilla voit ladata Waltti-kortillesi lisää arvoa tai 
kausilipun. Waltille pystyy myös lataamaan Ou-
lun kaupungin liikuntalippuja.

Muista, että busseilla on kesäisin eri aikataulut 
kuin muina vuodenaikoina, joten busseja kul-
kee syksyllä hieman tiheämpään. Polkupyörän 
saa myös ottaa Oulussa bussin kyytiin ilman 
lisämaksua, mikä on varsin kätevää. Pyörä on 
Oulussa todella näppärä kulkuväline, mutta 
siihen kannattaa hommata kunnollinen lukko, 
sillä ne tuppaavat lähtemään helposti pitkäkyn-
tisten mukaan.

Lisätietoa busseista ja pyöräilystä löytyy seuraa-
vilta nettisivuilta:
www.oulunjoukkoliikenne.fi/etusivu
www.oulunjoukkoliikenne.fi/waltti-liput-opis-
kelijoille 
www.oulunliikenne.fi/#/pyoraily 

Huvitukset

Kaikille on varmaan itsestäänselvyys, että haus-
kanpitoon ei välttämättä tarvitse paljoa rahaa. 
Oulussa voi tehdä paljon kaikenlaista ilmaiseksi 
tai kohtuuhinnalla. Opiskelijakortti kannattaa 
hankkia heti, että pääset nauttimaan kaikista 

opiskelija-alennuksista mahdollisimman nope-
asti. Jos sinun tekee mieli pelata konsolipelejä, 
mutta et halua maksaa, niin Oulun kaupungin-
kirjastosta voi lainata Xbox 360, PS3-, PS4- ja 
Wii-pelejä kirjastokortin avulla.

Useimmista kaupungin liikuntapaikoista saa 
opiskelija-alennusta, mutta jos tekee mieli liik-
kua enemmän tai aloittaa joku harrastus, kan-
nattaa hankkia yliopistolta Sporttipassi, jolla saa 
lisäalennusta monista urheiluharrastuksista. Jos 
haluat ihan ehdottomasti käydä elokuvissa, niin 
kannattaa muistaa, että Finnkinon liput ovat 

huomattavasti halvempia, jos menet leffaan ma-
to välisenä aikana ja opiskelija-alennuksen saat 
tietenkin opiskelijakortilla. Myös Histoni ja sen 
jäsenistö järjestää kaikenlaista hauskanpitoa 
ympäri vuoden. 

Lisätietoa opiskelijakortin eduista löytyy seu-
raavalta nettisivulta:
www.frank.fi 

Muista vilauttaa opis-

kelijakorttia vähän 

kaikkialla, saatat saada 

alennuksia yllättävän 

monista asioista!
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Sähköiset työkalut

Älä osta kallista Microsoft Office -pakettia! Ou-
lun yliopiston opiskelijat voivat ladata ilmaiseksi 
Microsoft Office 365 ProPlus -paketin ohjelmat 
tietokoneelle O365-sähköpostin kautta. Tämä 
edellyttää kuitenkin O365-palvelun rekisteröi-
mistä eli kannattaa ihan oikeasti tehdä se! 

Jos kuitenkaan et tykkää Microsoftista, niin ne-
tistä löytyy ilmaisohjelmia (kuten OpenOffice). 
Huomioi tämä kuitenkin ryhmätöitä tehdessä, 
sillä ongelmia voi syntyä eri ohjelmistojen ris-
tikäytössä. Jos tarvitset viruksentorjuntaa, niin 
Oulun yliopiston Ohjelmistojakelun kautta saa 
alennuskoodin, jolla saa hankittua F-Securen 
SAFE-ohjelmiston alennettuun hintaan. Lin-
nanmaalta ja Kontinkankaalta löytyy myös 
ICT-piste, joten jos läppäri takkuaa, kannattaa 
suunnata ensimmäisenä sinne tietotekniikka-
ongelmien kanssa.

Lisätietoja sähköisistä työkaluista löydät seu-
raavalta nettisivulta:
www.oulu.fi/yliopisto/node/34769

Syöminen

Ruoka maksaa, mutta syödä pitää! Halvan ruu-
an ei kuitenkaan tarvitse olla liian yksitoikkois-
ta tai epäterveellistä. Internet on täynnä mitä 
monimuotoisempia reseptivalikoimia, vain 
sinun budjettisi ja kokkailutaitosi rajoittavat 
tätä valikoimaa. Jos et jaksa kokkailla jokaista 
ateriaasi, niin kannattaa hyödyntää Kelan tuke-

maa opiskelijaruokailua Unirestan tai Amican 
ravintoloisa. Halvimmillaan saat syötyä vatsasi 
täyteen 2,60 €:lla (jos mitään 2,35 €:n keitto-
lounaita ei oteta huomioon). Tämä sisältää yh-
den ruokajuoman (maito, mehu, jne.), salaatin, 
leivän ja pääruuan lisukkeineen. Vettä toki saa 
ottaa ilmaiseksi niin paljon kuin jaksaa ja toki 
ruoasta riippuen sitä saa yleensä mättää lau-
tasen täyteen. Harvemmin on tullut lähdettyä 
opiskelijaravintolasta nälkäisenä. 

Saat ateriatuen (1,94 €) ostamaasi ateriaan esit-
tämällä voimassa olevan opiskelijakortin (SYL/
SAMOK-kortin), Kelan ateriatukikortin tai 
maksamalla aterian Lyyra-maksutarralla. Näi-
den korttien puuttuessa voit esittää väliaikaises-
ti opiskelutodistuksen tai muun korkeakoulun 
antaman todistuksen tai opiskelijakortin, josta 
opiskeluoikeus korkeakoulussa käy ilmi.

Lisätietoa halvasta ja hyvästä ruuasta löytyy 
seuraavilta nettisivuilta:
www.opiskelija.ruokablogeja.fi/ 
www.martat.fi/ruoka/reseptit/ 
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A B S T R A C T 

In the warm but short Finnish summer, the new interna-
tional students who got the places studying biochemis-
try in the University of Oulu have overcome all obstacles 
and made their way to Oulu. However, it is not always 
easy to start a new life in a new environment. Here in this 
article, useful advice and survival skills were introduced, 
based on the experiences of older students. Hence, we 
believe the advice and skills are helpful to new interna-
tional students when coping with their new life in Oulu.
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1. Materials and methods

Every summer, the international students 
(Homo sapiens) from different countries 
gather in Oulu, where Nordic hospitality, 
nature and culture combine with modern 
technology. After living in Oulu for years, 
their advice and survival skills were collected 
through face-to-face talk and/or telepathy.    

2. Results

In most cases, the student tutor would 
carry all the new international students 
through the necessary procedures in the 
days after arrival. However, if not, as an 

independent individual it is not that hard 
to finish all the procedures by themselves.        

1. Register in the local immigra-
tion office (Maahanmuuttoviras-
to, Mäkelininkatu 33, 90100 Oulu) 
and get a social security number.   

2. Pay the student union (OYY) fee 
and register as present in the com-
ing academic year. From there on 
the new international students 
are entitled to enjoy all the ben-
efits as ‘real’ students in Finland. 

3. 3. Get and activate a person-
al student account from the IT ad-
ministration office. The account can 
be used to access printing services, 
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university information services etc. 
4. Apply for a student card online 

at frank.fi. You can get more de-
tails from the university’s stu-
dent center or the student union. 

3. Food 

Both Finnish degree students and interna-
tional students are highly protected by the 
Finnish government. In order to keep stu-
dents well fed, the 2.60 € student lunch was 
introduced in all university restaurants. A 
list of restaurants offering student lunch can 
be found at www.oyy.fi/en/for-students/
everyday-well-being/student-restaurants/ 

1. If the student isn’t equipped with 
a student card: Either show the ca-
shier a receipt of the student union 
fee, a registration letter or your 
electronic student ID on the Frank 
app, or pay the full lunch price. 

2. If the student is equipped with 
a student card: Pull the student 
card out and show it to the ca-
shier, and pay for the meal.      

Remember, the student lunch includes a 
main course, a side salad, a cup of water, 
a cup of milk or juice and slices of bread. 
Note that you can have only one main 
dish; having different dishes will cost ex-
tra, so be aware of which dishes are part 
of the main course. You can have multiple 
sides (potatoes, rice etc.) for no extra cost.
Finnish food can be confusing, and 
it takes time to get familiar with. 

Food prices vary from market to mar-
ket, but Lidl or Tokmanni could be a 
good choice for cheap food shopping. 

4. Transport

Oulu is a bike-friendly city in the summer 
time, but it is also possible to bike in winter, 
if you’re brave enough. Get a second hand 
bike in the ‘Oulu bike sale’ Facebook group 
or local second hand stores. Of course 
a brand new bike is also a good choice. 
Other fine options for transport are walk-
ing or taking a bus. Get a bus card from 
Oulu 10 when taking buses. Wearing shoes 
is highly recommended when walking.
The more creative way is rollerblading or ski-
ing, which is not suggested by most people.   

5. Histoni

Over 45 years of work, Histoni has been 
identified as a nice biochemistry student 
organization in the University of Oulu. 
So trust the science and join Histoni.
By joining Histoni, the student are al-
lowed to buy and wear the student 
overall (haalari). The student overall 
can be worn either as a cool outfit, or 
as party clothes (recommend choice).    
    
On both campuses there are guild rooms 
where students can recover from ex-
hausting and time-consuming lectures 
by taking a nap, drink almost-free cof-
fee, chat with fellow biochemistry stu-
dents, or sit on a sofa doing nothing.       

6. Party 

Plenty of parties will be organized by 
Histoni and other student organizations 
throughout the year. Following Histo-
ni’s Facebook page can significantly de-
crease the chance of missing vivid events. 
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A few things should be considered be-
fore a party ends, such as the bus time-
table in the weekdays’ and weekends’ 
nights, the probability of getting home 
alive by bike while drunk, and wheth-
er one has enough money to call a taxi.
 
It is highly suggested to consume large 
amounts of H2O when the party ends and 
before sleep, instead of more CH3CH2OH. 
Just in case there’s another party com-
ing in the following day, or likely lectures.        
7. Mobile apps

This part was based on the students who 
own smart phones, so be aware all the apps 
can only be installed on smart phones (sor-
ry, Nokia).

1. Google maps: Significantly decreas-
es the probability of getting lost.

2. Google translate: Reduces the 
chances of making Finns blush 
when asking them about mystery 
Finnish.

3. Instagram: Follow Histoni_Ry.
4. Facebook: Works perfectly as a par-

ty radar. 
5. Tuudo: Stay on track of your lec-

tures, grades and restaurants’ 
menus.

6. Tinder: Find a best mate to read ar-
ticles with. 

D I S C U S S I O N

In this study, we tried our best to include 
as much survival advice and skills as pos-
sible, and later on we will continue to 
study the effects of aforementioned advice 
and skills. The tips could make living and 
studying easier in Oulu. But more impor-
tantly, the rest will depend on the new in-

ternational students themselves and how 
they choose to organize their study and 
leisure time.

May the Force be with all the students, 
and have a delightful student life in lovely 
Oulu.
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Moikka kaikki! Mun nimi on Ella ja 
olen kolmannen vuoden opiskelija. 
Tiesin koko kandivaiheen ajan, että 

haluan lähteä vaihtoon. Toisella vuosikurssilla 
päätin, että haluaisin Britteihin, mutta valitet-
tavasti meidän laitoksella ei vielä ollut vaih-
toyhteistyötä siellä. Alkoi yli vuoden kestävä 
sopimuksen teko Kentin yliopistoon, johon 
meidän laitos sai vaihtosopparin allekirjoitettua 
marraskuun viimeinen päivä, eli reilu kuukausi 
ennen kun mun piti jo lähteä! Koska sopimuk-
sen kirjoittaminen tapahtui niin myöhään, niin 
esim. asunnon hankkimiselle tuli kiire. Sain 
kuitenkin huoneen kampuksen asuntolasta, ja 
ehdin juuri hoitaa paperihommat alta, kun tuli-
kin lähtö kohti Canterburya. 

Vaihto lähti käyntiin vauhdikkaasti vaihtari-
tapahtumilla, joissa muodostui tiivis kaveri-
porukka. Luentoja täällä on tosi vähän mutta 
itsenäistä opiskelua sitten paljon enemmän 
kuin Suomessa. Briteissä kevätlukukausi kestää 
tammikuusta huhtikuun alkuun ja silloin on 
luentoja ja kurssitöitä. Huhti-toukokuussa on 
kuukauden mittainen loma, jonka jälkeen on 
kesälukukausi, jolloin on koko vuoden kaikkien 
kurssien kokeet. Opiskelijaelämä on vilkasta, ja 
varsinkin asuntoloissa riittäisi bileitä joka illal-

le. Parasta vaihdossa onkin ollut se, että kaverei-
ta näkee paljon enemmän, kun asutaan kaikki 
samassa paikassa. Kuukauden loman monet ot-
tavat myös rennosti, itsekin lähdin vaihtarika-
verin kanssa reilaamaan kolmeksi viikoksi!

Yliopistoelämä on täällä muutenkin hieman 
erilaista. Kampusalue koostuu monista eri ra-
kennuksista ja asuntoloista ja kampuksella on 
myös oma yökerho sekä baareja. Asuntolat 
ovat Oulun hintatasoon nähden todella kalliita. 
Myös vaatteiden pesetys kampuksen pesuloissa 
vie vararikkoon. Yliopistolla järjestetään paljon 
harrastetoimintaa, aina leipomisesta kaikkiin 
mahdollisiin urheilulajeihin. Luennoilla on lu-
entopakko ja pahimmat lintsarit saatetaan jopa 
heittää pois yliopistosta. Kokeissa on ylppärei-
den fiilistä, alkoi melkein itseäkin stressaamaan. 

Lopussa on vielä kuva Doverin linnalta ihanas-
sa vesisateessa. Tosiasiassa täällä ei ole satanut 
montakaan kertaa vaan on ollut aivan mahta-
van lämmin kevät! Suosittelen vaihtoa Kentin 
yliopistossa. Kurssitarjonta biokemialla ei ehkä 
ollut kaikkien paras, mutta ylimääräiseksi ai-
neeksi voi ottaa vaikka kurssin viikinkien his-
toriasta (katkera kun en itse päässyt, kurssi oli 
täynnä).

Vaihtotarinoita
Biokemian opiskelijoiden terveisiä maailmalta
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Guten Tag meine Freunde und neue Stu-
denten! Mun nimi on Eppu ja olen tällä 
hetkellä vaihto-opiskelemassa Saksassa 

Würzburgin yliopistossa. Würzburgin kaupun-
ki sijaitsee valkoisesta makkarasta ja BMW au-
toista tunnetussa Baijerin osavaltiossa ja sieltä 
on matkaa Frankfurt am Mainiin noin 120 km 
ja Baijerin pääkaupunkiin 
Müncheniin noin 280 km.

Tein päätöksen vaihtoon 
lähtemisestä keväällä 2016. 
Saksaan saavuin 6. päivä 
maaliskuuta 2017 ja olen 
täällä elokuun loppuun asti vaihdossa saksalai-
sen kesälukukauden ajan eli elokuun loppuun 

asti. Päätin lähteä vaihtoon, koska minusta tun-
tui, että elämä Oulussa noudatti kuukaudesta 
toiseen samaa kaavaa ja halusin saada uusia 
kokemuksia. Mää en oo kerennyt elämäni aika-
na vielä pahemmin matkustelemaan, joten nyt 
opiskeluaikana oli oikea aika lähteä näkemään 
Eurooppaa ennen vakkariduunia ja perhettä.  
Lisäksi biokemialla vaihtoon lähtö on opinto-
jen sujuvuuden kannalta niin vaivatonta, joten 
miksi en hyödyntäisi tällaista kansainvälisty-
mismahdollisuutta. Bioala on niin kansainväli-
nen, että jokainen ulkomaankontakti tulee ole-
maan työelämässä kullan arvoinen. 

Lähdin siksi vaihtoon Saksaan, koska minua 
kiinnostaa Saksan bioteollisuus (ja kalja). Ha-
luaisin valmistuttuani työskennellä bioalan 
yrityksissä ja mahdollisesti myös teollisuuden 
parissa. Lisäksi mua kiinnostaa tosi paljon pa-
togeenit ja mikrobiologia, joten halusin päästä 
opiskelemaan sellaiseen yliopistoon, jossa on 
näiden aiheiden opetusta ja tutkimusta enem-

män kuin meillä Oulussa. Va-
litsin Würzburgin yliopiston 
sen takia, koska siellä oli mie-
lenkiintoisia kursseja ja paljon 
mikrobiologian tutkimusta. 
Infektiobiologian instituutissa 
tutkitaan myös lempipatogee-

niani Staphylococcus aureusta.

”Bioala on niin kansain-
välinen, että jokainen 

ulkomaankontakti tulee 
olemaan työelämässä 

kullan arvoinen. ”

Würtzburgin yliopiston 
Biozenter jossa 
muunmuassa
 biokemian opetus
tapahtuu.
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Mulla on valittuna kolme bioalan kurssia, jotka 
ovat Pathogenecity of Microorganisms, Biophy-
sics and Molecular Biotechnology sekä Molecu-
lar Biology. Tähän asti kurssit ovat olleet todella 
mielenkiintoisia ja motivoivia. Edellä mainitut 
kolme kurssia ovat maisterivaihteen opinto-
ja ja opetuskieli niissä on englanti. Luennot ja 
luentomateriaalit ovat kutakuinkin samanlaisia 
kuin Oulussa ja muutenkin opiskelu Saksassa 
ei poikkea suomalaisesta yliopisto-opiskelusta. 
Näiden kurssien lisäksi mulla on valittuna sak-
san kurssi, joten jetzt spreche ich Deutch ein bis! 
Lukukauden alussa huomasin, että biologian ja 

biokemian laitoksilla on saatavilla paljon eng-
lanninkielisiä maisteriopintoja, mutta yksikään 
kandivaihteen kurssi ei ole englanniksi. Etsin 
myös kursseja farmasian puolelta, mutta farma-
sialla sekä kandi- että maisterikurssien opetus 
on saksaksi.

Saksaan oli helppo kotiutua, koska saksalai-
nen kulttuuri on aika lailla samanlainen kuin 
suomalainen: molemmat rakastavat kaljaa ja 
makkaraa. Muutamia toimistotätejä lukuun 
ottamatta saksalaiset puhuivat hyvää englantia 
ja olivat erittäin ystävällisiä ja auttavaisia. Mua 
ollaan autettu monta kertaa ruokakaupassa 

löytämään laktoositonta maitoa tai opastettu 
kampuksella oikeaan luentosaliin. Suurin kult-
tuurishokki on tähän asti ollut varmaan se, että 
saksalainen voi on makeaa ja opiskelijat koput-
tavat pöytää luennon loputtua. Ekan luennon 
jälkeen mun piti kysyä yhdeltä kolleegalta (ja 
myös se, että saksalaiset käyttävät tosi paljon 
tota kolleega sanaa. Työkaverit, naapuritoimis-
ton tädit ja kurssikaverit ovat kolleegoita), että 
onko tuo kolluuttaminen normaalia, niin hän 
vastasi, että kyllä on. Joko koputtamalla pöy-
tää tai taputtamalla käsiään opiskelijat kiittävät 
professoria hyvästä luennosta.

Saksasta on tosi helppo löytää opiskelijakämppä 
halvalla, jos laittaa hakemuksen ajoissa. Useat 
mun vaihtarikamut saivat yksiön hyvällä sijain-
nilla. Würzburgissa on saatavilla tosi paljon laa-
dukkaita sekä halpoja opiskelija-asuntoja. Mää 
asun neljän kämppiksen kanssa Studentenwer-
kin opiskelijadormissa. Studentenwerk on vähä 
niin kuin Oulun PSOAS ja Uniresta yhdessä, 
koska he tarjoavat opiskelija-asuntojen lisäksi 
kampuksien kahvila- ja lounasravintolapalve-
lut. Asunnossa jokaisella on oma tilava huone ja 
yhteiset tilat koostuvat isosta tilavasta keittiöstä, 
ruokailutilasta ja kahdesta pesuhuoneesta. Suo-
sittelen kaikille lämpimästi ulkomaille muutta-
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essaan kämppiselämää! Mun yks kämppis on 
italialainen ja kolme muuta ovat saksalaisia. 
Mun kämppä sijaitsee 2 km Würzburgin kes-
kustasta ja 2 km Hublandin kampukselta, missä 
oli mun kaikkien kurssien opetus.

Vaihtoni aikana olen tutustunut moniin eri kan-
salaisuuksiin. En ole huomannut, että biokemi-
an kursseilla olisi ollut muita vaihtareita mun 
lisäksi, mutta saksan kielikursseilla on opiske-
lijoita mm. Puolasta, Yhdysvalloista, Italiasta, 
Columbiasta ja Etelä-Koreasta. Tykkäsin tosi 
paljon siitä, että heti ekan kielikurssin alussa me 
tehtiin kurssilaisten kesken fb-keskustelu, jossa 
autettiin toisia arkipäiväisissä vaihtariongelmis-
sa ja tehtiin yhteisiä vapaa-ajan suunnitelmia. 
Nuiden samojen tyyppien kanssa on tullut käy-
tyä bileissä ja matkusteltua ympäri Saksaa.

Täällä Würzburgissa aika ei käy pitkäksi, kos-
ka melkein joka viikko Würzburg International 
Network eli WIN järjestää ilmaisia ja matalan-
kynnyksen tapahtumia Würzburgissa tai retkiä 
lähikaupunkeihin kansainvälisille opiskelijoille. 
Olen tähän mennessä osallistunut mm. Volkfes-

teille, viinitarhavaellukselle ja ERASMUS-bilei-
siin ja paljon muita mielenkiintoisia tapahtumia 
on tulossa. Myös yliopiston kansainvälinen toi-
misto järjesti orientaatiotapahtumia vaihtareille 
sekä excursion Berliiniin. Näiden tapahtumien 
lisäksi Würzburgissa oli melkein viikoittain jos-
sakin opiskelijadormissa bileet. 

Ensimmäiset 4 vaihtokuukautta Saksassa on 
mennyt super nopeaa ja voin jo nyt sanoa, että 
nämä kuukaudet vaihdossa on ollut mun elä-
män onnellisinta aikaa! Mulla on vielä vaihtoa 
jäljellä kaksi kuukautta sekä vielä edessä kaik-
kien kurssien kokeet. Suosittelen niin uusille 
kuin vanhoille opiskelijoille lämpymästi vaih-
to-opiskelua joko Saksassa tai ihan missä vaan 
maailman kolkassa! Ulkomailla asumisen ja 
opiskelun aikana opin paljon uusia puolia it-
sestäni sekä sellaisia elämäntaitoja, joita ei koti-
Suomessa voi saavuttaa :)

Bis Bald!



A.R.
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Marika Kurkinen on vuonna 2004 Ou-
lusta valmistunut luonnontieteiden 
maisteri. Biokemian lisäksi hän on 

opiskellut myös prosessitekniikkaa sekä tuo-
tantotaloutta. Nykyään hän työskentelee Oulun 
VTT:llä, ja kertoo työstään Supernatantille!

Mitä toimenkuvaasi kuuluu? Millainen on 
normaali työpäiväsi?

 Toimin tutkijana, projektipäällikkönä ja laatu-
vastaavana Oulun VTT:llä Biosensorit-tiimissä. 
Tutkimusaiheeni liittyvät optisiin biosensorei-
hin, mikrofluidiikkaan, pikatesteihin ja niihin 
liittyvään lukulaitekehitykseen. Massavalmis-
tusmenetelmien kehittäminen edellä maini-
tuille on myös vahvasti mukana. Tyypillisesti 
minulla on yksi tai useampia tutkimushankkei-
ta vedettävänä ja muutamia hankevalmisteluja 
on yleensä aina pöydällä. Projektipäällikkönä 
organisoin käytännön yhteistyötä ja tutkimus-
ta projektiryhmän sisällä sekä hoidan vies-
tintää hankkeen sisällä ja myös sidosryhmiin 
päin. Projekteissa on usein mukana yrityksiä 
ja VTT:n lisäksi myös muita tutkimusosapuo-
lia, kuten Oulun yliopisto. Lisäksi projekteihin 
liittyy aika paljon hallinnollisia tehtäviä, kuten 
raportointia, kokousjärjestelyjä ja talousseuran-
taa. Laatuvastaavana teen sisäisiä auditointeja ja 
vastaan osaltani Oulun VTT:n kokeellisten tut-
kimustilojen laadusta.  

Miten päädyit opiskelemaan biokemiaa Ou-
lun yliopistoon? 

Lukion jälkeen hain useisiin aika erilaisiin opin-
tovaihtoehtoihin ja valitsin biokemian, koska se 
vaikutti mielenkiintoisimmalta. Oulu oli lisäksi 
tuttu kaupunki kajaanilaiselle, joten tänne oli 
helppo lähteä.

Millaisista yliopistossa opituista taidoista 
on ollut eniten hyötyä sinulle? Mitä muita 
taitoja sinulta on edellytetty ja vaadittu?

Eniten on ollut hyötyä ihan perusmenetelmien 
ja laboratoriotekniikoiden tuntemuksesta sekä 
mikrobiologiasta. Teen työtä soveltavan tutki-
muksen alalla hyvin monitieteisissä hankkeissa, 
joten myös tekniikan ja talouden opinnoista on 
ollut erittäin paljon hyötyä. 

 Pärjääkö nykyisillä työmarkkinoilla mais-
terin tutkinnolla?

Itse olen pärjännyt maisterin tutkinnolla ja 
VTT:llä se on melko yleinen tausta. Työn ohes-
sa olen pätevöitynyt sekä projektipäällikkö- että 
laatutehtäviin suorittamalla niihin liittyviä tut-
kintoja eli sertifikaatteja. Kyllä maisterin tutkin-
nolla pärjää, mutta jonkinlainen erikoistumi-
nen joko opintojen aikana tai sitten työelämässä 
on varmasti eduksi.

Onko tutkijan työ vaativaa? Mikä tutkimus-
alue kiinnostaa sinua ja miksi juuri se?

Tutkijan työssä on pysyteltävä jatkuvasti ajan 
hermolla ja tietty epävarmuus tuloksista sekä 
myös rahoituksesta kuuluu asiaan. Toisaalta 
tutkijan työ voi olla myös aika vapaata ja vaih-
televaa. Minua kiinnostaa aika laajasti eri tutki-
musalueet ja oma työni onkin ollut monitieteis-
tä, kuitenkin pääasiassa terveystutkimukseen ja 
valmistusteknologioiden kehittämiseen liittyen.

Terveisesi Oulun yliopiston biokemisteille:

Hyvää kesää kaikille ja hyödyntäkää yliopiston 
opintotarjontaa mahdollisimman laajasti!

L.R.

Marika Kurkinen
Biokemisti työelämässä:
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Lipasto-pHuksi -sanakirja
- Välttääksesi noloja tilanteita -

Ainejärjestö

Akateeminen vartti

Assari

BMTK (FBMM)

Dekaani

Lehtori

Etkot

Excu

Fuksi

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

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

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

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

Tiedekunnan johtaja. Meillä Peppi 
Karppinen. 

Yliopistotason opettaja eli ”ope”.

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

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

Ensimmäisen vuoden opiskelija. Bioke-
mialla pHuksi.
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HeLa

HOPS

Kiltis

Kontu

Mordor

Kyykkä

Laskari

Lipasto

Luento

Joko syöpäsoluista valmistettu ja tutki-
muksessa paljon käytetty solulinja tai 
Histonin ikioma bändi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Metkut

n:nnen vuoden opiskelija

Professori

Pruju

Seminaari

Sitsit

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

Biokemian menetelmät -kurssi, ykönen 
tai kakonen.

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

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

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

Eli tieteellinen esitelmä. Maisteriopiske-
lijoiden ja tutkijoiden juttuja.

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

Teekkari

Talo

Tentti

Tuudo

OPM

OPM x2

Peenikslintu

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

Teknillisen tiedekunnan opiskelija.

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

Aivan sama asia kuin koe.

Mobiilisovellus, josta löydät lukujär-
jestyksen, ruokalistat, Linnanmaan 
ja Kontinkankaan kampusten kartat, 
joukkoliikenteen aikataulut sekä opin-
tosuoritukset. Tuudon kautta voit myös 
ilmoittautua kursseille ja tentteihin!

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

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

Myyttinen taruolento, kaikkien Histo-
neiden ja varsinkin Supernatantin suo-
jelija. 
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Yläkerta

alakerta

Kesän paras juttu on kyllä kesäkelit! Aurinko lämmittää niin että voi vihdoin siirtyä 
toppatakeista vähän kevyempiin varusteisiin ja D-vitamiiniakin saa ilmaiseksi vain 
oleskelemalla auringossa! Terassilla tarkenee istua ja kun aamuyöstä 
polkee kotia niin pyöränvaloakaan ei tarvitse.  Ja voi että kun saa kuun-
nella sateen ropinaa jonkun tylsän lumisateen sijaan! Vielä jos onni potkii 
niin voi päästä ihailemaan kirkkaita salamoita ja kuuntelemaan ukkosen 
matalaa jyrinää. <33 Sen jälkeen kun vielä isketään kaunis sateenkaari 
taivaalle niin ei voisi paremmin mennä. :) 

Niin missä on kesä??? Ulkona pakkasta varmaan se -50 astetta ja vettä tulee 
ku esterin sieltä. Niin ja vaikka tulisikin lämpimät kelit niin ei niis-
tä pysty Oulun hajussa ja metelissä yhtään nauttimaan. Sitten kun yrität 
lähteä kaupungista pakoon maalle, jäätkin viikoksi jumiin niihin ainaisiin 
tietöihin. Viimein kun pääset perille ja alat vähän ottamaan aurinkoa huo-
maat että oletkin noin kuudessa sekunnissa palanut hummerin väriseksi. Niin 
ja ne hyttyset. Jos uskaltaudut käymään ulkona vähänkään pidempään niin 
saat laittaa litratolkulla myrkkyä iholle ja haarniskan päälle jos aiot 
selvitä hengissä. Eikä niistä hirviöistä pääse eroon edes silloin, kun kä-
perryt peiton alle yöllä itkemään. Juuri kun olet nukahtamaisillasi, alkaa 
jostakin katonrajasta paikasta X kuulua ininää, jonka juuri ja juuri kuu-
lee, mutta silti se piinaa hulluuteen asti. Yrität sitten haulikon kanssa 
etsiä sitä pientä pask** vaikka et unisilla silmillä pimeässä näe yhtään 
mitään. Ja ahhhh viimein kun pääset siitä eroon tajuatkin että ulkona on 
niin valoisaa että ihan turha edes harkita nukkumista enää.
Että joo niin jes kesä on tullut jee…
Saa**na.

...ANONYYMIN BIOKEMISTIN MIETTEITÄ
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Hulppeimmat haalarimerkit 
uusiin haalareihin!

Histonin haalarimerkit  3 eur/kpl.
Merkkejä voi ostaa tapahtumien yhteydessä, Histonin Linnanmaan 
kampuksen kiltahuoneelta sekä Facebookin Haalarimerkkitorilta!

ALE!
1,50€
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Penisilliini
(2S,5R,6R)-3,3-dimetyyli-7-okso-6-[(2-fenyyliasetyyli)ami-
no]-4-tia-1-atsabisyklo[3.2.0]heptaani-2-karboksyylihappo 

– Vahingosta Nobelin palkinnoksi

Molecule of the Month

Unohdat stafylokokkimaljan auki labo-
ratorion pöydälle lähtiessäsi lomalle. 
Palatessasi kahden viikon kuluttua 

lomalta huomaat maljan kontaminoituneen ho-
meella. Saat löydöksestäsi Nobelin palkinnon. 
Kuulostaako uskomattomalta? 

Ehkä, mutta juuri niin kävi Alexander Flemin-
gille. Hän huomasi maljan kontaminoineen 
homeen, Penicillum notatumin, estäneen bak-
teerien kasvun ja kymmenisen vuotta myöhem-
min tutkijapari Howard Florey ja Ernst Chain 
puhdistivat Flemingin löydöksen pohjalta pe-
nisilliinin, β-laktaamiryhmään kuuluvan an-
tibiootin. Nykyään penisilliiniä kutsutaan yh-
deksi kymmenestä ihmiskunnan tärkeimmästä 
keksinnöstä ja sen löytymistä pidetään yhtenä 
lääketieteen historian käännekohtana. Fleming, 
Florey ja Chain saivatkin työstään penisilliinin 
parissa Nobelin fysiologian ja lääketieteen pal-
kinnon vuonna 1945.

Penisilliinin perusta on penam-rakenne, jo-
hon kuuluu antimikrobisen vaikutuksen anta-

va β-laktaamirengas yhdistyneenä sen reaktii-
visuutta tehostavaan tiaitsolidiinirenkaaseen. 
Penam-rakenteeseen voi lisäksi liittyä erilaisia 
sivuketjuja, jotka erottavat eri penisilliinit toi-
sistaan. Penisilliinistä onkin tuotettu monia 
puolisynteettisiä johdannaisia, jotka ovat alku-
peräistä antibioottia vahvempia ja kestäväm-
piä. Kaikkien penisilliinien vaikutusmekanismi 
bakteereihin on kuitenkin sama: ne häiritsevät 
bakteerien soluseinän rakentumista estämällä 

sille tarpeellisen DD-transpeptidaasin toimin-
nan. Ilman DD-transpeptidaasia bakteerin so-
luseinä luhistuu johtaen bakteerin kuolemaan.

Penisilliiniä ja sen johdannaisia on käytetty pe-
ruslääkkeenä erilaisiin infektioihin keuhkokuu-
meesta aivokalvontulehdukseen. Penisilliinin 

“ My only merit is that I did not neglect 

the observation and I pursued the sub-

ject as a bacteriologist.”

 – Alexander Fleming
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etuja ovat turvallisuus, kapea kirjo, halpa hinta 
sekä mahdollisuus antoon sekä suonensisäisesti 
että suun kautta. Ikävä kyllä penisilliini on var-
sin pahanmakuista ja penisilliiniresistenttien 

bakteerikantojen määrä on nousussa, mikä on 
ajan saatossa johtanut penisilliinin käytön vä-
henemiseen. 

K.S.

Huovinen P., Meri S., Peltola H., Vaara M., Vaheri A., Valtonen V. (2003) Mikrobiologia ja infektiosairaudet, s.110-111, Duo-
decim

Ruuskanen O., Huovinen P., (2002) ”Jättääkö aika penisilliinistä?”, Duodecim 2002;118, s.325-327

Gaynes R. (2011) Germ Theory, s.272-273, ASM Press
Wikipedia Foundation (2017) Penicillin, https://en.wikipedia.org/wiki/Penicillin, viitattu 7.6.2017

Kuva 1. Penisilliinin rakennekaava
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TERVETULOA 
LUONNONTIETEILIJÖIDEN 
ASIANTUNTIJAYHTEISÖÖN!

Onnittelut opiskelupaikastasi ja alava-
linnastasi! Me luonnontieteiden sekä 
ympäristö- ja metsätieteiden nykyi-

set ja tulevat asiantuntijat luomme pohjan 
yhteiselle, kestävälle huomiselle. Me tiedäm-
me, että tieteiden rajat ylittävä yhteistyö on 
avain tulevaisuuteen.

Tee rohkeita valintoja löytääksesi oman jut-
tusi

Alkavien opintojesi aikana sinulla on vuosia ai-
kaa löytää omat mielenkiinnon kohteesi. Kokei-
le rohkeasti erilaisia kurssi- ja sivuainevalintoja, 
järjestötoimintaa, yritysvierailuita ja konferens-
seja. Heittäydy täysillä mukaan uusiin tilantei-
siin. Nauti, koe ja opi niin onnistumisista kuin 
virheistäkin. Asiantuntijana ja ammattilaisena 
kasvamisesi on vasta alkanut ja jatkuu varmasti 
läpi elämäsi.

Vietä vuosittain hetki pohtien, mihin suun-
taan haluat kehittää omaa osaamistasi ja tu-
levaa työuraasi. 

Mitä on tullut vuoden aikana tehtyä ja opittua, 
mihin suuntaan etenet? Kysele ja tutki, millaisia 
vaihtoehtoja on jo olemassa. Pidä silmäsi avoin-
na hyvien tyyppien varalta luennoilla ja bileissä. 
Suuri osa opiskelijatovereistasi tulee olemaan 
mitä todennäköisimmin tulevaisuudessa työ-
tovereitasi, asiakkaitasi, alaisiasi tai esimiehiäsi. 
He tulevat olemaan osa ammatillista verkostoa-
si, joka kypsyy tulevien vuosien ajan.

Valitsemasi ala antaa sinulle valmiudet asian-
tuntijatehtäviin

Alojemme asiantuntijat työskentelevät ihmis-
kunnan hyvinvoinnin ja maapallomme tule-
vaisuuden kannalta avainaloilla – mm. kemi-

anteollisuudessa, kuten lääketeollisuudessa, 
tuotekehityksessä, terveydenhuollossa, ympä-
ristön tutkimuksessa ja -suojelussa, suurten tie-
tomäärien käsittelyssä tai metsäteollisuudessa ja 
–taloudessa. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa 
Loimun jäsenkunta vastaa merkittävästä tut-
kimuksesta. Aloja ovat esimerkiksi biotieteet, 
fysiikka, kemia, biologia, matematiikka ja muut 
luonnontieteet, unohtamatta ympäristötietei-
den ja metsätieteiden arvokasta tutkimustyö-
tä. Osa meistä jatkaa opetustehtäviin kasvatta-
maan uusia asiantuntijoita. Yhdessä alojemme 
osaajat rakentavat kestävää tulevaisuutta jokai-
selle meistä.

Loimu on alojemme edunvalvoja työelämässä

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liit-
to Loimussa on lähes 15 000 korkeakoulutettua 
jäsentä, joista 3 000 opiskelijajäseniä. Kauttam-
me saat tietoa luonnontieteilijöiden sekä ym-
päristö- ja metsätieteilijöiden työmarkkinois-
ta. Liitto tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista 
palvelua työsuhde- ja ura-asioissa sekä edustaa 
alojamme suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Liity mukaan joukkoomme – ensimmäisen 
vuoden opiskelijana tarjoamme jäsenyyden si-
nulle vuodeksi eteenpäin! Lisätietoa Loimusta 
ja sen tarjoamista palveluista saat osoitteesta 
www.loimu.fi.

Toni Sairanen ja Henri Annila
Loimun opiskelija-asiamiehet



47Loimuun kuuluminen on fiksua! 

OLEMME LUOTETTAVA KUMPPANI 
FUKSIVUODESTA AINA ELÄKEPÄIVIIN ASTI
Me Loimussa tiedämme, että oman ammatti-
identiteetin luominen ja ensimmäisen oman alan 
työpaikan hankkiminen voi olla työlästä. Siksi 
haluamme auttaa ja tukea alojemme opiskelijoita 
heti opintojen alkuvaiheesta lähtien!

Teemme mielellämme yhteistyötä myös ainejärjestösi 
kanssa! Loimusta saatte tilaisuuksiinne puhujia ja 
kouluttajia, jotka voivat auttaa alanne opiskelijoita 
eteenpäin omien suunnitelmien ja hakemusten kanssa. 
Ota yhteyttä oman järjestösi aktiiveihin, Loimun 
paikallisyhdistykseesi tai Loimun toimistoon, niin 
aloitetaan yhteisen tilaisuuden suunnittelu.

Erityisesti opiskelijoille hyödyllisiä 
palveluitamme ovat:

• Loimun alojen uramahdollisuuksien 
esittely

• Henkilökohtainen ura- ja 
työnhakuneuvonta

• Juuri sinulle räätälöidyt 
työnantajalistat ja uramahdollisuudet

• CV:n, työhakemuksen ja LinkedIn-
profiilin palautepalvelu

• Työsuhteeseen liittyvä 
neuvontapalvelu

Fuksikampanja! 
Fuksivuonna Loimuun 

liittyvät uudet jäsenet saavat 
fuksisyksyn ja sitä seuraavan 
kalenterivuoden jäsenyyden 

ilmaiseksi!
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