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Olisi hirvittävän siistiä kuulua niihin ih-
misiin, joilta tulee kuin luonnostaan 
vuoden loppuun sopivaa mieltäylen-

tävää ja tunteellista tekstiä pääkirjoituksen 
verran. Itse olen naputellut jo kolme luonnosta 
hyvin epäminämäistä, sentimentaalista löpinää, 
eikä mikään tunnu sopivalta. Kaikenlainen ih-
kuttaminen ja kiitosten heittely tuntuu vähän 
ylimakealta eikä oikein sovi kaltaiseni kyyni-
kon suuhun. Noh, yritetään nyt vielä kerran:

Onhan tämä vuosi kyllä ollut hieno, se ei ole 
edes valhe. Supin johtaminen on ehkä vanhen-
tanut minua noin kymmenellä ylimääräisellä 
vuodella. Välillä on tuntunut että elimistö toi-
mii vain kofeiinin, kipulääkkeen ja kortisolin 
pyhällä kolminaisuudella. Ihmissuhteetkin ovat 
ehkä kärsineet puheäänen desibelien noustessa 
yli kipurajan. 

Näin lopussa on  kuitenkin kieltämättä haikea 
olo. Histoni on perhe, ja oman elämäni suures-
sa osassa on ollut nimenomaan toimitushom-
mailu. Stressiä on ollut, mutta niin on myös 
hauskoja ja hulluja hetkiä jotka taivaan kiitos 
taitavat jäädä määrässä voitolle niistä ei-niin-
hohdokkaista aamu kello kolmen hetkistä, kun 
itken taitto-ohjelman kanssa.  Myös hallitus on 
tehnyt hullun lailla hommia ja täytyy harrastaa 
hieman itsekehua ja sanoa että tuloksiakin on 
tullut. Vuoden aikana on kohdattu tiukkoja ti-
lanteita ja ongelmia, ja ajatella: kaikesta on sel-
vitty!

Vuosi ja siten minun valtakauteni on tullut pää-
tökseen, mutta onneksi Supernatantin tulevai-
suus on turvassa tulevan päätoimittajan hellässä 
huomassa. Saamme myös varmaan ennätysison 
toimituksen—siitä iso JES! On huippua miten 
moni on innostunut Supernatantista, ja pienet 

Pääkirjoitus
Päätoimittajan pärinät

aplodit kaikille toimitukseen mukaan lähteneil-
le fukseille! Olette tehneet hienon valinnan!

Loppujen lopuksi, voi hitsi, on tämä ollut mah-
tavaa. Itku tullee. Mutta elämä jatkuu. 
Näin lopuksi haluan lainata fantastisen boy 
wonderin a.k.a. Robinin sanoja:
”I am a little hungry”.

Hyvää jatkoa. Olkaa ystäviä toisillenne. 

Rakkain terveisin,

Pauliina Junttila 
Mediavastaava, päätoimittaja 2017

mediavastaava@histoni.fi
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Hallituksen porinat
Histoni ry:n hallituksen palsta

Heippa hei rakkaat Histonit sekä muut 
kanssalukijat! Haikein mielin olen 
rustannut viimeistä porinaani, sillä 

oma puheenjohtajakauteni on nyt päättymässä. 
Vaikka tämä vuosi onkin ollut todella raskas, 
on se ollut parhain vuosi ikinä. En olisi vuoden 
alussa voinut uskoa kuinka antoisa tämä vuosi 
onkaan oikeasti ollut. Hallituksen kanssa ollaan 
uurastettu ja ahkeroitu koko vuosi ja haluankin 
kiittää heitä erityisen paljon <3 Kiitos teille kai-
kille kullanmussukoille, sekä kiitos muillekin 
hallituksen ulkopuolisille henkilöille, jotka ovat 
auttaneet minua sekä meidän hallitusta tämän 
vuoden aikana! 

Tämän vuoden hallituksesta saimme myös 
meidän uuden kulttijohtajan eli tuttavallisem-
min puheenjohtajan Elisan, joka aloittaa oman 
valtakautensa vuoden vaihteessa. Luottavaisin 
mielin ja innolla odotan mitä kaikkea Elisa 
saakaan aikaan! Parempi olisi kuitenkin jatkaa 
Histonin voittoputkea OLuTin pikkujouluissa 
ja voittaa pj-kisat sekä ansaita kunniaa (ja jal-
lua) Histonille.

Tässä kotona sängyn pohjalla maatessa lämpi-
män peiton alla, tätä porinaa kirjoittaen, olen 
mietiskellyt tätä vuotta; täytyy kyllä myöntää, 
että vaikka tämä hallituskausi onkin aiheutta-
nut unettomia öitä sekä melkein hermoromah-
duksia, on se ollut parasta paskaa ikinä. On 
ilo jatkaa ainakin vielä ensi vuonna ja nähdä 
kuinka Histoni jatkaa kukoistustaan ja Peenix-
linnun ilosanoman levittämistä. Ensi vuonna 
minä toimin varapuheenjohtajan ja tiedottajan 
pestissä sekä OLuTin hallituksen sihteerinä, jo-
ten tulen spämmimään kaikkia koko ensi vuo-
den vielä >:--) 

Loppuun vielä quotaan iki-ihanaa ja inspiroivaa 
sielunveljeäni bätmäniä:
“Of course, Robin. Even crime-fighters must eat. 
And especially you. You´re a growing boy and 
you need your nutrition.” 

Viimeisin kiihkein terveisin,

Emma Karjalainen
Histoni Ry:n puheenjohtaja sekä kulttijohtaja 

puheenjohtaja@histoni.fi
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Toimitus testaa:

Kuumat juomat
Joulu on taas, joulu on taas,
kattilat täynnä viinaa.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa
vatsansa täyteen viinaa.

Joulu on taas, joulu on taas,
voi, kuinka meill´ on hauskaa!
Lapsilla on, lapsilla on
aamusta iltaan hauskaa.

Joulun tienoilla monen suomalaisen alkaa 
tehdä mieli glögiä, ja tämä koskee myös bio-
kemistejä. Glögi onkin ollut hyvin suosittu 
juoma pidemmänkin aikaa. 
1800-luvun alkupuolella se 
oli kuumennettu talvijuoma, 
johon sekoitettiin erilaisten 
mausteiden ja mehun lisäk-
si siirappia sekä alkoholia. 
Glögi saapui Suomeen Ruot-
sista ja sen resepti on histo-
rian havinassa vaihdellut – 
ajan henki ja raaka-aineiden 
saatavuus on ollut iso tekijä. 

Glögin Suomi-valloitusta 
hidasti muun muassa kielto-
laki vuonna 1931 (Histonien 
rakastama Gambina muuten 
ilmestyi kieltolain päätty-
misvuonna eli vuonna 1932 
Viinake-nimellä Alkon valikoimiin – sattumaa-
ko?) ja se, että alkuun glögin juominen oli suo-
menruotsalainen perinne ja siksi glögireseptit 
ilmestyivät enimmäkseen suomenruotsalaisissa 
aikakausilehdissä. Lopulta vapaan rakkauden ja 
hippien vuosikymmenellä eli 1960-luvulla glögi 
alkoi yleistyä suomalaisessa jouluperinteessä. 

Glögi onkin tullut lähtemättömäksi osaksi jou-
luamme, mutta sen perinteikkyydestä huoli-
matta mitään varsinaista ”oikeata” glögireseptiä 

ei ole kansallisesti saatu päätettyä – glögisota 
onkin jakanut kansakuntaamme melko pit-
kään. Eli näiden syiden perusteella glögiä voi 
muokata mielihalujensa ja raaka-aineiden mu-
kaan sekä olla jatkamassa tuota loputonta sotaa. 
Suomi 100v -hengen ja alkoholin innostamana 
Suppi testasi erilaisia glögireseptejä. 

Valmistimme aluksi glögisiirappia, jota lisä-
simme hieman jokaiseen testijuomaan – tuo 
glögisiirappi oli erittäin makeata ja mausteista 
siirappia, jonka tarkoitus oli tuoda glögin vi-
vahteet testattavaan juomaan. Ja ne varsinaiset 

testijuomat perustuivat Suo-
messa ja muualla Euroopassa 
nautittaviin glögeihin tai glö-
gin tapaisiin juomiin – jotkut 
juomista olivat (erittäin) ko-
keellisia ja Supernatantti pyr-
kiikin ravistelemaan normeja. 
Ehkäpä joskus Supernatantin 
hipsterimäinen peltikattoglögi 
tai Gambinaglögi saavuttavat 
massojen suosion? Tutkijan 
mieli yhdistettynä alkoholistin 
rappioon, Supernatantin toi-
mitus suuntasi kohti kauppoja 
hankkimaan raaka-aineet ja 
alkoi valmistaa mitä erinäisim-
piä glögejä – osaa niistä voisi 
kutsua joukkotuhoaseiksi, osaa 

sangen kelpoisiksi lämmikkeiksi keskellä kyl-
mää Suomen talvea (tai sitä loskakuraa).

Vertailukohteeksi valikoitui opiskelijabudjettiin 
sopiva kaupallinen glögi, joka sattui olemaan 
Lidlin Jouluaitta Perinteinen Glögi. Glögi-
juomina testattiin viiniglögiä (=hehkuviiniä), 
olutglögiä (sekä tummana että vaaleana), siide-
riglögiä, peltikattoglögiä, salmarikossuglögiä, 
valkovenäläisglögiä ja Gambina-glögiä. Ohessa 
on näiden syntisten juomien valmistusohjeet. 
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Glögisiirappi 

- 6 dl sokeria
- 4 dl H2O
- ~5 cm tuoretta inkivääriä kuorittuna
- halkaistu vaniljatanko
- 10-20 neilikkaa
- 1 kanelitanko
- ½-1 tl muskottipähkinää
- 5-10 tähtianista (tähtianus t: Lauri)

Laita kaikki ainekset kattilaan, lämmitä seosta 
keskilämmöllä ja sekoita hiljalleen. Lämmitä 
kokki Gambinalla.

Golgi (pelkkä glögi)
 
- 1 prk Jouluaitta Perinteinen Glögi (Lidl)

Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä ja nauti.

Kommentit: 
- Ei paljoa mausteita
- Ostaisin
- Ihan ok 
- Halpaa ja hyvää

Pisteet
3/5 + 3/5 + 4/5 + 3/5 + 4/5 + 4/5 = 3.5/5

Glühwein (hehkuviini)
 
- 1 pl Radio Boca Tempranillo 2016 -punavii-
niä
- 2 rkl glögisiirappia/2 dl neste

Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä ja nauti. Kuole krapulaan.

Kommentit:
- Haisee kuolemalle 
- Viini oli hyvää, mutta tässä ei maistu maus-
teet
- Menettelee
- Viini maistuu päällimmäisenä

Pisteet
4/5 + 2/5 + 3/5 + 3/5 + 3/5 + 2/5 = 2.9/5 (oi-
keasti 2.833…/5)

Hyvää ja terveellistä kotiruokaa à la 
Äiti Suppi.
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Siideriglögi 
- 1 pl Thatcher’s Vintage 2016 Somerset Cider                   
   -siideriä 
- 2 rkl glögisiirappia /2 dl neste

Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä ja nauti.

Kommentit: 
- Mikä tämä haju on? 
- Kyllä tätä juo 
- Haisee palaneelle 
- Maistuu lämpimälle omenamehulle 
- [X] doubt

Pisteet
4/5 + 4/5 + 4/5 + 2/5 + 4/5 + 5/5 = 3.8/5 (oi-
keasti 3.833…/5)

Portteriglögi
 
- 1 pl Fuller’s London Porter -olutta 
- 2 rkl glögisiirappia/2 dl neste

Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä kaasunaamari päässä ja nauti. Kuole dia-
betekseen.

Kommentit: 
- Kuohuu saatanasti 
- Maistuu vanhoille sukille 
- Blyöh 
- Makeata 
- Maistuu paremmalle kuin haisee 
- There is no God – only Suppi

Pisteet: 
0/5 + 0/5 + 3/5 + 2/5 + 1/5 + 3/5 = 1.5/5

Portteriglögi ei aivan vakuuttanut 
toimitusta
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Vehnäglögi
 
- 1 pl Franziskaner Weissbier -vehnäolutta 
- 2 rkl glögisiirappia/2 dl neste

Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä ja nauti yllättyneenä.

Kommentit:
 
- Hedelmäinen 
- Hyvä 
- Yllättäjä 
- Makea 
- Haisee oudolle, maistuu paremmalle 
- Maltaita/hiivaa ei voi maistaa 
- Voisi olla pahempi

Pisteet
4/5 + 3/5 + 3/5 + 2/5 + 3/5 + 4/5 = 3.116/5

Peltikattoglögi
 
- 1 pl Absolut Vodka -vodkaa 
- 1 pl sitruunamehua 
- 2 rkl glögisiirappia/2 dl neste

Lisää vodkaa ja sitruunamehua 1:1 suhteessa. 
Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä ja nauti mieluusti erittäin humalassa. Voit 
myös tarjota pahimmalle vihamiehellesi tai tis-
lata alkoholin pois ja käyttää sen paremmin.

Kommentit: 
- Fairyn ja kloriitin yhdistelmä 
- Tästä muistuu mieleen Teekkaritalo 
- When life gives you lemons, do not make this 
- Vodka ei ainakaan maistu 
- Just no 
- Hoitaa hommansa

Pisteet
3/5 + 5/5 + Just no/5 + No2/5 + 2/5 + no/5 = 
Supernatantti recommends/5
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Kuuma Mervi -glögi

- 1 pl Absolut Vodka -vodkaa 
- 1 pl Sriracha-kastiketta 
- 1 pl Heinz-ketsuppia 
- 2 rkl glögisiirappia/2 dl neste

Lisää ketsuppia ja alkoholia 1:1 suhteessa, lisää 
oman makusi mukaan Shiraza-kastiketta. Lisää 
glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Lämmitä ja 
yritä nauttia vaikkapa ranskalaisten kanssa. 

Kommentit:
- Ei maistu alkoholi 
- Kuin tulinen ruokakastike 
- Polttaa 
- Haluaisin kokeilla tätä ranskalaisten kanssa 
- Suppi sauce 
- Ei vi**u, kuulostaa pahemmalta kuin mitä on

Pisteet
3/5 + 1/5 + 1/5 + 2/5 + 2/5 + 2/5 = 1.833…/5

Kossusalmariglögi 
 
- 1 pl Koskenkorva Salmiakki -likööriä 
- 2 rkl siirappia/2 dl neste

Kommentit: 
- Yhtä värikäs kuin päätoimittajan sielu 
- Hyvää 
- Maistuu

Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä ja nauti. Herää omasta sängystä tai itsellesi 
tuntemattomasta paikasta. 

Pisteet
2/5 + 4/5 + 4/5 + 5/5 + 4/5 + 3/5 = 3.667…/5

The feeling when they joke about ur 
soul but jokes on them cos u ain’t 
got one.
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Gambinaglögi
 
- 1 pl Gambina-viiniä 
- 2 rkl siirappia/2 dl neste

Lisää glögisiirappia 2 rkl per 2 dl nestettä. Läm-
mitä ja nauti. Herää Histonilaisen tai Atlaslaisen 
vierestä. Myös Nikolilaisen vierestä voit löytää it-
sesi. Darra.

Kommentit:
 
- Polttaa nenää 
- Maistuu hyvälle 
- Niin kauan kut et haista sitä, se on hyvää 
- Tuo wapun mieleen 
- Gambina 2.0

Pisteet
1/5 + 1/5 + 3/5 + 4/5 + 5/5 + G/5 = G/5

Kuuma venäläinen -glögi
 
- 250 ml Absolut Vodka -vodkaa 
- 125 ml Kahlua-kahvilikööriä 
- 500 ml maitoa 
- 2 rkl glögisiirappia/2 dl neste

Lisää 250 ml Absolut Vodkaa, 125 ml Kahlua 
ja 500 ml maitoa. Lisää glögisiirappia 2 rkl per 
2 dl nestettä. Lämmitä ja nauti CS:ää pelatessa. 
Slaavikyykyssä ja raitaverkkareissa. 
 
Kommentit: 
- Maistuu hyvälle 
- Putin joisi tätä painiessaan karhujen kanssa 
- Slaavilaisuus on läsnä tässä

Pisteet
Blyat/5 + Rush B/5 + 4/5 + Cyka blyat/5 + 
Cheeki briiki/5 + 5/5 = Slaavi/5

“Slaavilaisuus on läsnä tässä.”
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Ninjapiparkakut
 
- 1 pkt pakastepiparkakkutaikinaa 
- Vehnäjauhoja 
- Ninja-piparkakkumuotit

Sulata piparkakkutaikina. Kauli taikina jauho-
tetulla alustalla, leikkaa ninjat piparkakkumuo-
teilla, paista 225 °C kunnes piparit ovat kypsiä. 
Jos sinulta ei löydy ninja-piparkakkumuotteja, 
niin voit vaihtoehtoisesti muotoilla esim. peniksiä. 
Supernatantti ei ota vastuuta piparkakkujen po-
liittisesta korrektiudesta tai hyvästä mausta (sen 
molemmissa merkityksissä). 

Kommentit:
 
- E X T R A T H I C K 
- Savua kaikkialla, palohälytin rupesi soimaan 
(oikeasti Kevinin kännykkä rupesi soimaan) kun 
piparit muuttuivat vähemmistöpipareiksi- Holo-
caust survivors – rest in pieces
- Eräs Supin toimituksesta Äiti Supernatantin   
juodessa: ”Äiti juo ja kaikki tekee piparkakkuja – 
aivan kuin perhejouluni!” 
- Kevin syö piparkakkuja syömäpuikoilla
- Penis-piparkakku paisuu ja kovettuu → Lauri 
syö sen 
- Lauri: ”Kuinka vanhaa taikina on?” 
- Pauliina: ”Sää oot menny vanhaksi.” 
- Lauri: *sad face*

L.R.

Ekstra!
Koska väkijuomien kanssa on hyvä muistaa myös syödä jotain, Supernatantti jakaa 
valmistamiensa pipareiden ohjeen. Nauti näitä kuumien juomien kera ja joulutunnel-
ma on taattu vaikka kesken vapun!
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Itkekäämme, sureksikaamme,
nouse kaappi taivaaseen.

Vanha kuoma, vanha kuoma,
korjata sua yritimme.
Jälkes jätit sydämiin,

kiltahuoneen lattiaankin.
Poissa on perusväri,

iloinen ovesi kullan kajo. 

Muistakaamme, vaalikaamme,
yhteisiä hetkiämme.

Vanha kuoma, vanha kuoma.
Ah, kaikki ne kerrat, kun sai

tuskailla ja taistella
typerän lukkosi kanssa.

Jäämme sua kaipaamaan, oi
keltainen kantikas ystävämme. 

      T.”S”.S.

Oodi entiselle 
politiikkakaapille
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Histonin fuksit
2017 edition

1. Hellurei! Olen Aleksi Vähämäki ja tulen 
Oulusta.
2. Paras labratarvike on ehdottomasti takki 
koska se päällä on mukava juoda aamukahvit
3. Jos voisin risteyttää kaksi lajia risteyttäisin 
pandan ja pesukarhun.
4. Muistakaa rakkaat lukijat että elämä on 
ihanaa!

1. Anna Puronurmi, Tampereelta 
2. Suosikkilabratarvikkeeni on 70% etanoli. 
3. Risteyttäisin pelottavan pontson ja mammu-
tin, hybridin nimi olisi pontsotin. 
4. Lopuksi haluaisin vielä kertoa, että Oulussa 
on mukava asustella:)

1. Kuka olet, mistä tulet, miksi olet?
2. Mikä on suosikkilabratarvikkeesi?
3. Jos voisit risteyttää mitkä tahansa kaksi lajia, mitkä valitsisit? (Voit halutessasi 
myös nimetä hybridisi)
4. Mitä olet aina halunnut kertoa Supernatantin lukijakunnalle?

1. Olen Ella Karjalainen ja tuun Oulusta  
2. Labratakki  
3. Pingviinin ja miekkavalaan, koska molem-
mat ovat mustavalkoisia 
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1. Terve! Olen Bence Berki, 22-vuotta ja 
kotoisin Kauhajoelta. Lyhyesti kuvailtuna olen 
tunnollinen, sosiaalinen ja hauskahko tyyppi. 
Tykkään uusien ihmisten tapaamisesta, video-
peleistä, säännöllisen epäsäännöllisestä urhei-
lusta sekä lähes kaikesta kirpeästä. Olen myös 
soittanut 7 vuotta oboeta ja pidän kissoista.  
Synnyin Suomessa, mutta vanhempani ovat 
muuttaneet tänne Unkarista.
2. Suosikkilabratarvikkeeni on mikros-kooppi, 
koska on siistiä tutkia mitenkä äärimmäisen 
pienet eliöt vaikuttavat maailmaan ja käytän-
nössä kaikkeen. 
3. Haluan risteyttää kissan ja syvänmeren 
krottikalan. Hybridistä Catus crottius syntyisi 
uimataitoinen kissa jolla on pimeässä biolumi-
nenttisesti hohtavia soluja. 
4. Kaikki tapaamani Histonit ovat olleet todella 
mukavia ja helposti lähestyttäviä. Tuntuu että 
oikea ainejärjestö ja tieteenala on löytynyt.

1. Olen Elli Heikkinen ja tulen Kaennuun 
perukoilta Kuhmosta. Koitin googlettaa olemas-
saolomme syytä, mutta en löytänyt vastausta. 
Kokeilin myös oraakkelia ja sain vastaukseksi 
”Koska vallankumouksen alettua asianosaiset 
ammutaan ensimmäisenä”. 
2. Mikroskoopit on kyllä aika kivoja. 
3. Aksolotli ja vesinokkaeläin = nokkalotli. Ottai-
sin lemmikiksi!
4. Nyt kun kerta lemmikkiaiheeseen päästiin: 
aion vielä joskus hankkia kilpikonnan ja annan 
sen nimeksi Torsti.

1. Olen Toivola, Joona Toivola. Tulen Tuusulan 
kujilta, ja olen siksi edelleenkin kujalla. En tiedä 
miksi olen.  
2. Pumpetti.  
3. Haluaisin risteyttää pingviinin ja siilin. Hybri-
dilläni olisi piikkejä ja se olisi hyvä uimaan. Sen 
nimi olisi vaikkapa Piili.  
4. Seleeni, Neodyymi, Typpi, Uraani, Deuterium, 
Einsteinium. ;)

2017 edition
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1. Olen Iida Jääskeläinen, olen 19-vuotias ja 
tulen Keiteleeltä. 
2. Suosikkilabratarvikkeeni on erlenmeyerpul-
lo, koska sillä on hauska nimi! 
3. Risteyttäisin varmaan hevosen ja kotkan niin 
kuin Harry Potterissa. Koska Hiinokka.

1. Olen Joonas Niemelä. Olen koko ikäni asu-
nut Oulussa. Valmistuin vuonna 2016 lukiosta. 
Olen täällä biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunnassa, koska olen aina ollut kiinnostu-
nut molekyylibiologiasta. 
2. Suosikkilabratarvikkeeni on keittopullo.
3. Jos voisin risteyttää kaksi lajia keskenään, 
risteyttäisin maakotkan ja leijonan. 
4. Hyviä lukuhetkiä.

1. Olen Sara Kumpulainen, Oulusta tuun ja 
koko ikäni oon myös täällä asustellut. Olemas-
sa olen koska oon sairaannopee, tai ainaki olin 
nopeempi uimari aikoinaan ku muut ;)   
2. Pumpetti, koska se tuntuu ja kuulostaa haus-
kalle :D 
3. Risteyttäisin koiran ja lohikäärmeen, koska 
koirat on kivoja ja lohikäärmeet siistejä. Hybri-
din nimi vois olla vaikka Drogodoge. Sit niitä 
vois pitää lemmikkinä ja ne lentelis ympäriinsä, 
haukkuis, hönkis tulta ja ois söpön pörrösiä. 
4. Pakko sanoa, että on ollu tosi mukava luku-
vuoden aloitus ja Histonit on huippua porukkaa 
:)) Nyt kun vielä selviäis kemian kursseista niin 
kyllä se elämä hymyilisi
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1. Olen Hiltusen Karri ja tulen Iisalmesta, syn-
tynyt Helsingissä mutta asunut aika lailla koko 
ikäni Iisalmessa. Lähdin opiskelemaan biokemiaa, 
koska biologia ja kemia on aina kiinnostanut, 
fysiikka ei niinkään. Biokemia yhdistää minulle 
kiinnostavat aineet jättäen fysiikan oikeastaan 
kokonaan pois.
2. Suosikkilabratarvikkeeni on sentrifugi, koska 
se on varmaan ainut labratarvike joka voi tuhota 
koko laboratorion jos sitä ei osaa kunnolla käyt-
tää.
3. Jos voisin niin risteyttäisin valkopäämerikotkan 
ja krokotiilin. Luulen että niistä tulisi aika mielen-
kiintoinen laji. Hybridin nimi voisi olla krotka.
4. Hauskaa saa olla, mutta kannattaa joskus opis-
kella.

1. Moi! Olen Laura Hannonmaa Torniosta. Olen, 
koska elän.
2. Suosikkilabratarvikkeeni on labran vakiovarus-
te eli pipetti. 
3. Yhdistäisin kiiltomadon ja ihmisen. Eipä tar-
vitsisi kenenkään enää tunteellistua pimeistä tyy-
peistä. Loistavaa!
4. Histonit on huippuporukka :)

Hei, olen Sofia Siermala, tulen Kokkolasta. Olen 
koska näin on hyvä olla. Lempilabratarvikkeeni 
on sentrifugi vääränlaisella roottorilla, koska sil-
loin tilanne on erittäin SOS. Risteyttäisin kissan 
ja marsun. Viimeisen palautuspäivän iltana tätä 
kirjoittaessani haluan kertoa Supernatantin luki-
jakunnalle, että jätän kaiken aina viime tinkaan. 
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1. Nimi on Josefiina Koski, mut saa sanoa Fiinaksi 
:3 ja tuun tuolta Kokkolan Lohtajalta maaseudulta. 
Olemista vois pohtia hyvinki filosofisesti, mutta 
ehkä riittää todeta olevani otus joka tykkää nukku-
misesta, hyvästä musiikista, pelailusta ja Taru sor-
musten herrasta.
2. Ehkä keittopullo hauskan muotonsa ja siitä he-
räävän stereotypisen kuvan takia. (Usein hulluilla 
tiedemiehillä tuntuu olevan keittopulloja ^^)
3. Kissaihmisenä sanoisin, että varmaan kaks kissa-
petoa. Toisaalta leijonaa ja tiikeriä on jo risteytetty, 
joten tyytyisin varmaan liikeriin. Kuka ei haluais 
isoa pörröstä kissapetoa? 
4. ”A single dream is more powerful than a thousand 
realities” -J. R. R. Tolkien

1. Nimeni on Kumavaara Mikko ja tulen Muhok-
selta. Olen, koska ajattelen. 
2. Suosikkivälineeni labrassa on automaattipipetti. 
 Jos voisin yhdistää kaksi eläintä, yhdistäisin kul-
tapandan ja kissan söpön värityksen takia :3 
4. Terveiseni suppiin. Onnea ja menestystä tule-
viin opintoihin.

1. Oon Lisa, Venäjältä, Sallan lukiosta valmistau-
nut, 18-vuotias.  Oon ainakin viimeiset 3 vuotta 
yrittänyt päästä biokemiaa opiskelemaan, nyt pää-
sin ja olen onnellinen, mutta sitä on vaikea havai-
ta samoin kuin mun vilpitöntä ystävällisyyttä, sen 
vuoksi että kasvot eivät ole kehitetty tunteiden 
näyttämiseen ja aivot esittelyjen luomiseen. 
2. Automaattinen pipetti koska sen nimi antaa 
tunnetta, että minä itse joudun tekemään vähem-
män töitä.  
3. Corgi koira + aaloe = söpö eläin, joka ottaisi 
arinkoa fotosynteesia varten like a little flower <3 
4. Ymmärsin että täytyy yrittää kirjoittaa jotain 
vasta eilen, mulla ei ollut aikaa mietiimään sitä.
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1. Hei olen Sebastian (Seba, Stuba, Stubu, Sepi tai vaik-
ka Stögö) Hämäläinen. Tulen pesäpallon ja kaljankitta-
uksen luvatusta maasta, maailmasta jossa Siwan ryös-
täminen on yleisempää kuin silmien räpyttely. Tämä 
metsän keskellä sijaitseva ghetto on nimeltään Sotkamo 
ja hikipedian mukaan Suomen Dallas. Sotkamo on 
hieno paikka asua, mutta nuuskittuani vuosia Talvi-
vaaran nenää hiveleviä sulotuoksuja aloin kaipaamaan 
vaihtelua ja päätinkin sitten tulla kokeilemaan, miltä 
tuntuu impata välillä sellutehtaan lumoavaa aromia. 
Tästä syystä asun nykyään Oulussa. 
2. Suosikki labratarvikkeeni on ehdottomasti vetokaap-
pi. ( if you know what I mean ;) ) 
3. Jos voisin risteyttää kaksi lajia, ne olisivat ehdotto-
masti virtahepo ja kondorikotka. Tällä väkivahvalla ja 
kauniilla eläimellä voisin liidellä auringonlaskuun val-
loittamaan Kuhmoa, niinkuin Nils Holgersson konsa-
naan. Tämän kuninkaallisen hybridin nimi olisi tietysti 
VirtahepO-konDorikoTKA eli VODKA. 
4. Olen aina halunnut kertoa Supernatantin lukijoille, 
että Digestive keksit ovat avaruusolijoiden salajuoni 
saada ihmiset antautumaan. Niiden pahvinen koostu-
mus saa ne takertumaan kitalakeen ja imemään kaiken 
kosteuden uhrin suusta ja kehosta. Digestivet saavat 
kovimmatkin sotilaat anelemaan armoa. Onneksi ih-
miset (luultavasti biokemistit) ovat kuitenkin keksineet 
vastalääkkeen tätä kryptoniittiä vastaan. Tämä ihmeel-
linen jokaista aistia ja makuhermoa hyväilevä juoma, 
joka saa paatuneimmankin miehen itkemään onnen 
kyyneliä, rikkoo luonnonlakeja kaikin tavoin ja järisyt-
tää maailmaa olemassaolollaan, on, aivan niin, kylmä 
suomalainen kevytmaito. Sitä kun kulauttaa lasillisen 
kurkusta alas, niin tuntuu niin hyvälle, että sukat pyörii 
jalassa, ja se kuuluu ulkoavaruuteen asti. Tämän val-
koisen kullan ansiosta saamme siis pitää maapallomme 
vielä toistaiseksi. 

1. Jasmine Uusitalo, Kempeleestä 
2. Labratakki 
3. Koira + kissa 
3. Etunimi on oikeasti Camilla
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1. Elikkäs oon Pauliina Kallunki, kotosin täältä 
Oulusta tai tarkemmin oikiastaan tuolta Kiimingin 
perukoilta missä oon koko lapsuuteni elelly. Se, että 
miksi oon tai ylipäätää kukaan on on sen verran 
hyvä kysymys että jos joku tietää nii voi kertoa mul-
lekki! 
2. Sanotaan vaikka petrimalja. Siitä tulee vaan mie-
leen joku Graalin malja.  
3. Risteyttäisin ehottomasti kissan ja ihmisen. Syy 
just tähän on se, että hain mun kaveriksi viikko sitte 
kissanpennun, nii se hybridi vois toimia mun tulk-
kina sitte, että mitä se mun pikku karvapallero oikee 
yrittää mulle kertoa ku se alottaa sen perinteisen 
miukumismaratonin keskellä yötä. 
4. Hei histonit, olette oikein mukavaa porukkaa ja 
toivottavasti me fuksit ollaan myös teistä iha siedet-
täviä :)

1. Olen Juho Heikkinen. Olen alunperin Suo-
mussalmelta, josta muutin Iihin 12-vuotiaana. 
Iissä asuin, kunnes vuosi sitten muutin Ouluun. 
Ajattelen, siis olen. 
2. Ultrasentrifugi. Millään muulla ei saa pestyä 
pyykkejä yhtä nopeaa 
3. Yhdistäisin fuksin sekä n:nnen vuoden opiske-
lijan. Näin loisin olennon, jolla olisi optimaalinen 
määrä tietotaitoa sekä innokkuutta ratkoa maail-
man ongelmia. Perustelu: fukseilla on intoa, mut-
tei tietotaitoa. N-vuoden opiskelijoilla on tieto-
taitoa, mutta maailma on jo ehtinyt muovaamaan 
heistä letargisia kyynikoita. 
4. Kikkeliskokkelis.

1. Riina Aho. Kotoisin Pihtiputaalta, lähes keskel-
tä Suomea. Olen koska äiti <3 isi.  
2. Pipetti. 
3. Ihminen ja kameleontti.  
4. Mukavaa syksyä :)
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1. Olen Salla-Mari Tuutijärvi ja olen kotoisin 
Sallasta. Olen aina pitänyt biologiasta ja kemiasta 
koulussa, joten biokemia tuntui oikealta alalta.  
2. Suosikkilabratarvikkeeni on labratakki, sillä 
sen ylle puettuani tunnen itseni jo puoliksi bioke-
mistiksi.  
3. Jos voisin risteyttää mitkä tahansa kaksi lajia, 
valitsisin vuokkokalan ja auringonkukan.  
4. Hei vain kaikille! 

Morjensta. Oon Konsta Saarijärvi ja tulen täältä 
Oulusta. Suosikkilabratarvikkeeni taitaa olla joko 
automaattipipetti (tuskin olen ainoa, joka tätä 
tulee näihin fuksiesittelyihin väittään, kait) tai 
sitte labratakki. Automaattipipetti ihan nyt vaan 
muuten vaan vaikuttaa ihan mukavalta välineeltä 
ja labratakki, koska se on labratakki ja sillä se-
levä. Jos voisin risteyttää mitkä vain kaksi lajia, 
niin risteyttäisin varmaan norsun ja semmoisen 
mukavan näköisen hämähäkin. Ihan vain mie-
lenkiinnon kannalta olisi mukavaa nähdä mitä 
niistäkin tulisi. Tuskin mittään hyvvää, mutta 
onko sillä kyllä väliäkään. Muuten tulipa vaan 
mieleen, että miksi tämä on fuksiesittely eikä 
pHuksiesittely.

1. Hei vain kaikille tämän lehden kätösiinsä 
saaneille! Minun nimeni on Janica Thomasson 
ja tänne teidän seuraksenne eksyin Joulupukin 
kotikaupungista, eli Rovaniemeltä. Ikää löytyy 
18 vuotta, joista yhden vuoden olen jo täällä 
Oulussa ehtinyt viettää. Tulin opiskelemaan 
biokemiaa, koska ala vaikuttaa erittäin mielen-
kiintoiselta ja yhdistää mielenkiinnonkohteeni 
näppärästi.
2. Suosikkilabratarvikkeekseni valikoituu var-
maankin pipetti, sillä lievä OCD:ni nauttii pipe-
toinnista jollain kierolla tavalla. Myös labratakit 
ovat kivoja, koska ne saavat näyttämään fiksulta.
3. Mahdollisuuden tullen risteyttäisin ketun ja 
pupun, sillä olen aina halunnut oman Eeveen.
4. ”Mui.”
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Noniin, aloitetaan nimellä (jotta se on ensimmäinen 
asia joka unohtuu) ja sehän on *köhinää ja rumpujen 
päristystä* Jere Kettunen. Kuinka antiklimaattista. Ja 
sitten näitä muita kysymyksiä. Mistä tulet? Orimattilas-
ta. Googleta. Ja miksi olen? Todennäköisin vaihtoehto 
on ohjelmointivirhe, sillä ilmeisesti elämme simulaa-
tiossa, mutta jos se ei riitä niin sanotaan että oikeat 
atomit oikeassa paikassa ja oikeanlainen (miten sen nyt 
ottaa) geneettinen rekombinaatio ja vähän taikaa = jos-
sain määrin kykenevä eliö joka osaa liikkua ja ajatella. 
Jep. Suosikkilabratarvikkeeni? Takki tietenkin. Eikös 
se nosta älykkyysosamäärää ainakin 10 kun sen laittaa 
päälle? Kahden lajin risteytys ja sille nimi? Sarvivalas 
ja hevonen (ja ehkä jonkin verran glitteriä). Kutsun 
näiden risteytystä yksisarviseksi. Ja mitä olen halunnut 
lukijakunnalle kertoa? *Insert cliché motivational quote 
here*. Ja ootte kaikki kyllä aika jees. Loppu.
TL;DR  
1. Kuka, mistä, miksi? Jere Kettunen, Orimattilasta, 
virhe 
2. Labratarvike? Labra takki 
3. Risteytys? Sarvivalas ja hevonen=yksisarvinen 
4. Lukijakunnalle? Shia LeBeouf -’’Just do it’’ ja ootte 
kyllä aika jees

1. Olen Susa Savukoski Alavieskasta ja olen 
täällä opiskelemassa biokemiaa, koska haluan 
tietää enemmän miten ihmiskeho toimii. Ha-
luan olla mukana kehittelemässä hoitokeinoja 
sairauksiin, sillä minusta se on hieno työ. 
2. Labrassa pidän mini-sentrifugista, koska se 
muistuttaa pientä linkoavaa pyykinpesuko-
netta. 
3. Risteyttäisin jäniksen ja hamsterin, sil-
lä pitkäkorvainen hamsteri olisi suloinen 
4. Terve vain kaikille! 

1. Olen Katariina Kankaanpää (Katsku) 20v Vaa-
sasta  
2. Suosikkilabratarvike varmaankin pipetti 
3. Kissa ja laiskiainen 
4. Ootte kaikki upeita 



23

Hupisivu

© xkcd (2017), xkcd.com



24

How to insult without swearing?
Did this year leave you in a quarrel with someone? Do you belong among those people who don’t 
like cursing but cannot stop yourself from wanting to backlash someone with your words? But the 
thing is, it’s difficult to do that without sarcasm. What if it isn’t about sarcasm at all? How do you 
get to a comeback? Worry not, here are a few little remedies that you may use whenever you want 
to insult someone without really using swearing.

Even an empty petri dish is more cultured 
than you.

You are a few polypeptides short of an amino 
acid.

Despite the infinity of space, you manage to 
be waste of space and time.

I don’t have the time, patience, or crayons to 
explain this to you.

Even a plastic plant would be more beneficial 
than you.

You need at least the IQ of a banana to under-
stand what I’m saying. You seem to have less 
than that.

There is a tree working VERY hard to replace 
the oxygen you waste. Go and apologise to it.
You make me question evolution.

Even a bleach does not clean your dirty mind.

You couldn’t pour water out of a boot with the 
instructions on the heel.

If you were a little less intelligent I’d have to 
water you twice a day.

If I want to commit suicide, I’d climb up your 
ego and jump down to your IQ.

I want to call you a bitch, but that would be an 
insult for the bitch.

I would love to insult you but I’m afraid I 
won’t do as good as nature does.

I would agree with you, but then we’d both be 
wrong.

My mom says God has a plan for everyone, 
looks like you were Plan B.

You are about as bright as a black hole and 
twice as dense.

As god served the soup of wisdom, you obvi-
ously ate with a fork.

Look the other way, you are lowering the IQ 
of the whole street.

Did your anus got jealous on seeing the excre-
ment that just came out of your mouth?

You may strategically place your wonderful 
lips upon my posterior and kiss it repeatedly.

You remind me of Rapunzel, but unlike her 
hair you just let everyone around you down.

If you put your brains into a little bird, it 
would fly backwards.

L.R.
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Here is an empty page for you to draw on:

Inspiration page
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Kuten tieteessä, myös taiteessa on osattava 
varautua matkan varrella yllättäviin muut-
tujiin. Yksi näistä voi olla esimerkiksi tar-
kasti vaalittujen muistiinpanojen menet-
täminen jossakin matkan varrella. Täten 
tämän(kin) kertainen risteilyraportti on 
hieman vajaa, pikkuisen hämärä ja aivan 
varmasti paikkaansapitämätön muistelma 
tuon maagisen retken tapahtumista. Avuk-
si tuli kuitenkin Histonin jouluristeily-  
WhatsApp -ryhmä!

Linja-automme Lá Sol lähti liikkeelle n. klo 
6:30 Linnanmaalta kohti Suomen kaunista 
Turkua. Matka alkoi rauhassa excu-videoi-
den tuuduttaessa matkustajia vielä hetkeksi 
uneen. 

Noin kello 9 Mikko ”Hynis” Hynönen pe-
rusti tuon kulttuurikerhon, Histöni Jouluris-
teily 17 -ryhmän jonka viesteihin tämä ker-
tomus siis perustuu. Keskustelu alkoi mm. 
sillä että fukseille opetettiin kuka on Janne. 
Bileet lähtivät hitaasti käyntiin, ja n. klo 11 
meno oli jo hyvin käynnissä. Histonin ris-
teilyvideon oli laatinut samainen Hynis, ja 
esiintyipä videolla myös lehtemme päätoi-
mittaja. Päätoimittaja kommentoi:
”Yllätti pentele.”

Jouluristeily
2017

Snapchatin näkemys Histoneiden 
olinpaikoista kellon ollessa 13:02
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 Noh, ei siinä mitään! Matkalla oli kivaa, 
ja iloa lisäsi Loimun järjestämä sanape-
li. Pian oli aika pysähtyä perinteikkäästi 
Tampereella, jossa porukka arvatenkin 
hävisi kuka minnekin. Oma porukkani 
päätti mennä ”rennosti yksille” johonkin 
Tampereen monista viihderavintoloista. 
Asia, jota emme ottaneet huomioon, oli 
että useat näistä viihderavintoloista olivat 
”haalarivapaata aluetta”. Rasismia!

Lopulta saimme käsiimme ne ihanan 
kylmät yhdet joiden juomiseen oli aikaa 
noin 10 minuuttia. Itse asiassa aika meni 
lähestulkoon niin tiukalle että kävimme 
seuraavan keskustelun: 
Emma: ”Bussi lähtee nyt Papu” 
Minä: ”Papu oli oman ja bussin kellon 
mukaan tasan paikalla.” 
Hynis: ”Papu kusettaa” 
Minä: ”Never”.

No mutta ei siinäkään mitään! Matka jat-
kui promille- ja desibelitasojen noustessa 
pikkuhiljaa kohti ääretöntä ja sen yli. Lai-
valle saavuttiin hieman myöhässä, mutta 
ei se mitään koska laivaan pääsi sisään 
myöhässä ja saman kaavan mukaan läh-

Pitkään sai rämpiä ennen kuin 
Tampereelta löytyi juomista haalari-

kansalle tarjoava baari. 

dettiin seilaamaan. Laivaan oli asetut-
tu noin kahdeksan jälkeen, ja porukka 
hajosi, tietysti. Keskustelu alkoi täyttyä 
seuraavanlaisista viesteistä: 
“Jani mis oot” 
“Mihi mennää?” 
“Missä jengi mennneeeee?” 
“Vytti” 
“Missä kaikki on?” 
“Where is ppl”
“Tho rally up? Kokoonnutaan?”
“Rip”
“Missä?” 
“Missä kaikki?” 
“Oon ihan hukasssa, missä kaikki obb 
:D” 
“Onkos porukkaa misä päi” 
“Teemu missä oot” 
“9. kerroksessa käppäilen.”
Jne.

Iltaan kuului ilmeisesti mm. Starlight Pa-
lacen avajaistapahtuma, tosin itsehän kyl-
lästyin siihen, sanoin “KETUT” ja menin 
kuuntelemaan trubaduuria joka oli, kes-
kustelua lainaten, “veri nice”. 

Omaan risteilykokemukseeni kuuluu EH-
DOTTOMASTI pianobaarin tarjoama 
mukafiinistelymahdollisuus jota täydensi 
kuohareiden siemailu.

Tämän jälkeen ei hirveän paljon tapahtu-
nut. Jossain oli reivit, ainakin niin muis-
telisin. 
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Ai niin! Tällä kertaa Teemulle iski väsy jo-
ten sille piirrettiin viikset. Joista ei kerrottu. 
Ennen ku hississä. Kun pari järkkäriä oli 
eka revenny niille. 
Sori siitä. 

Seuraavana aamuna saimme nauttia aa-
mupalasta laivan keinuessa. Aamupalalla 
olimme yllättävän virkkuja, ja ryhdyimme 
suunnittelemaan päivän ohjelmaa. Edessä 
oli hyvin surkea ja epäreilu Trivial Pursuit-
turnaus ja sitten (oih!) bingoa. Olo oli vä-
hän keski-ikäinen. 

Loppupäivän viihteestä tarjosi kylmä ja na-
vakka merituuli joka meinasi heittää pari 
tyhmää histonia vähän nurin kannella. Loi-
mua kiitämme sydämellisesti kahveista. 

Taxfree oli toki myös käytävä komuamassa.

Matka kotiin oli pitkä. Pitkä. Piiiiiiiiiiiiiit-
kä. Ja rankka. Bussissa oli kylmä ja kuuma 
yhtä aikaa ja nukkuminen oli ihan kamalan 
vaikeaa. Kotimatka sai taas vannomaan että 
”EI ENÄÄ IKINÄ UUDELLEEN”.
Eli ensi vuotta odotellessa!
     P.J.  

Kovat oli billeet, kuten ilmeistä voi 
päätellä. 
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Yläkerta
Yliopiston tilojen uudistaminen ja remontoiminen on ollut eräs 
yliopiston keihäänkärkihankkeista viime aikoina ja näiden hank-
keiden valmistuminen tulee lisäämään Oulun yliopiston dynaa-
misuutta sekä vetovoimaisuutta. Pitäähän yliopiston olla hyvän-
näköinen niin ulkoa kuin myös sisältä, päivitetty ulkoasu tekee 
heti modernimman vaikutuksen ja saa opiskelijat viihtymään 
paremmin. Positiivista pöhinää on nähty niin Linnanmaan kuin 
myös Kontinkankaan kampuksella opiskelijoiden sekä tutkimus-
henkilöstön parissa tähän liittyen. Synergiaetuja tulee 
pitemmällä aikavälillä kun uudistetaan infrastruktuu-
ria jatkuvasti ja on varmasti kaikkien tahtotila ja etu 
lisätä näitä remontteja molemmilla kampuksilla!

Eikö olekki ihana käydä kiltiksellä keittämässä 
kahvit luentojen välissä? No oishan se saatana 
mutta kemiankatu on taas jonkun perkeleen remon-
tin takia remontissa. Mordoriin käppäily ois ihan semi-
helppoa verrattuna siihen lenkkiin joka pitää tehä jos 
haluaa kävästä kiltiksellä. Ja sitten on vielä nämä saa-
tanan pöhinä- ja käsienheiluttelutilat Telluksessa. On 
kyllä hieno idea rakentaa ensin opiskelutiloja ja sit-
te täyttää ne bisneskeittiöillä ja hallaklubeilla. Eihän 
siinä mitään mutta vähäsen haittaa kun yrität kirjottaa 
kandia ja sitte viereisessä pöhinätilassa lätistään mik-
rofoniin eikä sitä melua pääse mihinkään pakoon. 

...anonyymin biokemistin mietteitä

alakerta
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NSMB
Natural Science Meets Business -report 

The first Natural Science Meets business 
-event was organized at Linnanmaa on 
14th of November. In a nutshell this event 
was a “meet and greet” for employees 
and employers from natural science field. 
The event consisted of different kinds of 
workshops and lectures which gave the 
listeners handy tools to, for example, editing 
CV or preparing for job interview. 

Along Väylä there were multiple stands 
from different bio-related companies as well 
as natural science student organizations. 
Although the day was busy, we managed 
to scarb together few notes from couple of 
lectures. 

One lecture which we attended to was about  
students and recently graduates in working 
life. Most of the content was rather straight-
forward basic tips, but they might anyway 
come in handy. Here’s a few tips jointed 
down:
- Hobbies, organization activity and minor 
subject studies are a great way to increase 
your skills and thus make you stand out 
from the crowd.
- Contacting companies directly is 
surprisingly common way to get a 
job. So, ditch the idea of checking 
only the job ad section in newspapers! 
- Most successful isn’t always the most 
suitable: a student with 3 GPA might after all 
be a better fit for a company than one with 
5 GPA. So, even though it’s important, don’t 
get too conserned about your academic 
success. 

- Put effort on your LinkedIn. Seriously. 
- Remember: if you get invited to an 
interview, you’re already proficient enough 
for the job. Now it’s time to be the most 
suitable one as well!

Another lecture we visited was about science 
communication. Popularization of natural 
science seems to be always a bit challenging 
or tiring for us aspiring scientist, but it’s 
worth the trouble. One form of presenting 
your study is preparing a good presentation. 
To put it short, a good presenation consists 
of three main points:
1. Good structure
2. Natural body language
3. Enthusiasm and human contact.

A good tip we got was “the elevator 
speech”. This means that it’s always handy 
to have a short, maybe two minutes long 
“presentation” about whatever it is you’re 
working on. This two minute speech 
purpose is to have always something to tell 
someone who’s asking about your work; 
two minutes is the time you really need to 
impress (or unimpress) anyone. 

All in all, event such NSMB was a nice 
chance to see that although unemployment 
after graduation is a scary thought, there’s 
light in the end of the tunnel: natural 
sciences are viable and by your own activity 
there’s a good chance to get that job!

S.H. 
P.J.
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Different bioscinece companies 
put up their stands along the main 

hallway of Linnanmaa. Also, our 
beloved natural science guilds 

were nicely represented!

One of the organisers of NSMB was 
Loimu, the union of profession-
als in natural, environmental and 
forestry sciences. 

Histoni participated, too! Our 
stand sold our awesome patches 

and offered information about our 
guild. 
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Kanelialhehydi

Molecule of the Month

Kanelialdehydi soveltuu 
myös hyttyskarkotteek-
si, ja sen haju karkot-

taa lisäksi muun muas-
sa kissoja ja koiria. 

Kanelin herkullinen tuoksu tuo 
useimmilla välittömästi mieleen 
joulunajan seesteiset illat kynttilän 

loisteessa glögiä siemaillen ja kotitekoisia 
pipareita mutustellen. Kovin moni ei välttä-
mättä ole sen kummemmin pohtinut min-
kälaiset yhdisteet heidän aistinreseptorei-
taan oikein kutkuttelevatkaan. Yksi niistä 
on aromikas kanelialdehydi. 

Kanelialdehydi on aro-
maattinen aldehydi, jota 
esiintyy luonnossa Cin-
namomum-suvun kas-
veissa, kuten kanelipuun 
kaarnassa. Kanelialde-
hydin kemiallinen kaava 
on C9H8O ja moolimas-
sa 132.162 g/mol. Se on 
huoneenlämmössä kane-
lilta tuoksuvaa keltaista 
öljymäistä nestettä. Ra-
kennekaava on esitetty kuvassa 1.

Kanelialdehydiä voidaan valmistaa teolli-
sesti sen sukulaisyhdisteistä, kuten kanelial-
koholista, tai aldolikondensaatiolla bentsal-
dehydistä ja asetaldehydistä. Taloudellisinta 

on kuitenkin eristää sitä höyrytislaamalla 
tuotetusta eteerisestä öljystä. Kanelialde-
hydiä eteerisessä öljyssä on n. 50 - 90 % 
menetelmästä riippuen.

Kanelialdehydiä käytetään elintarvikete-
ollisuudessa makuaineina muun muassa 
karkeissa ja limukoissa. Kotikeittiössä jau-
hettu kaneli lienee helpompi käyttömuo-
to, ja sitä käytetäänkin monissa erilaisissa 

leivonnaisissa ja juomissa, 
varsinkin näin jouluna. Sitä 
kannattaa seikkailumieles-
sä kokeilla myös suolaisten 
ruokien mausteena tuomaan 
uutta sävyä esimerkiksi chili 
con carneen tai lihapulliin.

Kanelialdehydille on useita 
erilaisia käyttökohteita myös 
keittiön ulkopuolella. Tuok-
sunsa vuoksi sitä käytetään 

esimerkiksi hajusteissa ja tuoksukyntti-
löissä. Maataloudessa sitä hyödynnetään 
sienien torjunnassa. Kanelialdehydi so-
veltuu myös hyttyskarkotteeksi, ja sen 
haju karkottaa lisäksi muun muassa kisso-
ja ja koiria. Sepäs olisikin hyvän tuoksuis-
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Kuva 1. Kanelialdehydin rakenne.

ta hyttyskarkotetta! Eräässä tutkimuksessa 
keltakuumehyttysen toukkia altistettiin ka-
nelin eteeriselle öljylle. Öljyn todettiin tap-
pavan tehokkaasti toukkia. Kanelialdehydin 
toksisuus ihmiselle on hyvin matala, mutta 
se voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Eräässä tut-
kimuksessa kanelialdehydille määritettiin 
MIC-arvot muutamaa bakteeri-, homesie-
ni-, silsasieni- ja hiivalajia vastaan. Tehok-
kaimmin kanelialdehydi inhiboi näistä sil-

sasienten kasvua (18.8 µg/ml - 37.5 µg/ml).
 Kanelialdehydin on todettu useissa tutki-
muksissa ehkäisevän muun muassa teräk-
sen ja muiden rautaseosten korroosiota 
syövyttävissä nesteissä, kuten suolahapossa. 
Kuumassa ja happamassa ympäristössä ka-
nelialdehydi polymerisoituu metallin pin-
nalle muodostaen siihen suojaavan kalvon.

S.H.

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cinnamaldehyde#section=Top 
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB03441 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamaldehyde  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16710900 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12182-009-0032-x
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Tuunaa haalarisi vuoteen 2018 his-
tonin päheillä haalarimerkeillä!
Merkkejä myydään Histonin tapahtumissa, kiltahuoneella ja Face-
bookin haalarimerkkitorilla hintaan 3€/kpl.

VÄLIAIKAISESTI LOPPU :(

ALE!1,50€



35Tarjoamme jäsenillemme laadukkaita urapalveluita

HALUAMME SINUN TYÖSKENTELEVÄN 
MIELEKKÄISSÄ JA KOULUTUSTA 
VASTAAVISSA TEHTÄVISSÄ
Loimu haluaa jäsenistönsä työskentelevän 
mielekkäissä ja koulutusta vastaavissa tehtävissä. 
Siksi tarjoamme jäsenillemme laadukkaita 
urapalveluita, joiden avulla mielekkään työn 
metsästys on helpompaa!

Tuemme jäseniämme monipuolisesti työnhaun ja 
työuran eri vaiheissa. Olitpa sitten aloittamassa 
työnhakua ja pohtimassa omaa osaamistasi, jo 
hyvässä vauhdissa hakemustesi kanssa, menossa 
työhaastatteluun tai jo työssä, urapalveluistamme on 
varmasti hyötyä juuri sinulle!

Tarjoamme jäsenillemme esimerkiksi  
seuraavia urapalveluita:

• Henkilökohtainen työnhaku-, ura- ja 
palkkaneuvonta

• Monipuoliset koulutukset ja webinaarit 
työnhakuun sekä uralla etenemiseen

• Mahdollisuuden osallistua 
mentorointiohjelmaan, jossa pohditaan 
osallistujien uramahdollisuuksia ja vahvuuksia

• Potentiaalisten työnantajien listausten laatiminen
• Oman osaamisen tunnistaminen ja 

sanoittaminen

Ole rohkeasti 
yhteydessä, jos kaipaat 

uutta potkua työnhakuun 
tai urallesi. Annamme 
mielellämme lisätietoa 

palveluistamme. 
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