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Pääkirjoitus
Päätoimittajan pärinät

Vuosi on vaihtunut, ja on hienoa 
huomata, miten paljon muutok-
sia kevät on tuonut tullessaan. 

Maailmasta on tullut vähän parempi ja 
tasa-arvoisempi paikka maaliskuun alus-
sa voimaan tulleen tasa-arvoisen avioliit-
tolain myötä. Myös Histoni koki positii-
visen muutoksen, kun uusi hallitus sai 
vuoden vaihteessa ensimmäistä kertaa 
kansainvälisen jäsenen. Tämä tekee kil-
lastamme hyvän esimerkin, ja voimme 
olla (umpihankifutiksessa koetusta tap-
piosta huolimatta) ihan oikeasti ylpeitä 
itsestämme! Sittemmin killan hallituk-
sen kokoukset on pidetty englanniksi, ja 
tämä toivottavasti tekee toiminnasta hel-
pommin lähestyttävää kaikille Histonin 
jäsenille.

Muutoksia koki myös Supernatantti kun 
ruoskan varteen astui uusi päätoimittaja. 
Kiltalehden toivotaan tulevaisuudessa 
olevan Histonin tavoin kansainvälisem-
pi ja kaikille kiltalaisille avoimempi, sil-
lä englanninkielisten artikkelien määrä 
kaikissa lehdissä kasvaa. Lehteen toivote-
taan myös tervetulleiksi vierailevien toi-
mittajien artikkeleja, sillä vaikka toimit-
tajat paiskivat minkä kerkeävät ja ovat 
jälleen kerran luoneet toinen toistaan 
hykerryttävämpiä juttuja, niin enempi on 
aina parempi!

Ei pidä kuitenkaan tyytyä asioiden nykyi-
seen tolaan, sillä maailma on edelleen epä-
täydellinen ja epäreilu paikka ja tarvitsee 
aktiivisia ja valveutuneita vaikuttajia. Juu-
ri nyt onkin mitä loistavin tilaisuus herä-
tä talvihorroksesta ja esimerkiksi kömpiä 
vaaliuurnille tuomaan äänensä esiin kun-
nallisvaaleissa. 

Sitä ennen on hyvä kuitenkin rentoutua 
vähän aikaa upouuden Supernatantin pa-
rissa. Toivotan kaikille nautinnollisia lu-
kuhetkiä ja aurinkoista kevättä!

Pauliina Junttila
Mediavastaava, päätoimittaja

mediavastaava@histoni.fi
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Hallituksen porinat
Histonin hallituksen palsta

Olipa kerran Histonin puheen-
johtaja, jonka piti kirjoittaa hä-
nen ensimmäinen pj-porinansa. 

Tämä puheenjohtaja ei ollut erityisen 
lahjakas verbaalisesti, joten hän tuskasteli 
kyseisen tekstin parissa hyvän tovin. On-
neksi armaan kiltalehtemme päätoimitta-
ja oli tietoinen asiasta ja päätti auttaa tätä 
poloista puheenjohtajaa tässä ylitsepääse-
mättömässä asiassa. Yhdessä he ähkivät 
ja työstivät tätä tekstiä, jotta saisivat tar-
peeksi pitkän sanamäärän lehteen täyttä-
mään porinoiden tyhjän kolon.

He miettivät kirjoittaisivatko hyvin al-
kaneesta vuodesta ja menneistä tapah-
tumista, vaiko Histonin uusista tuulista, 
joita ovat Histonin kansainvälistyminen 
ja kiltahuoneiden päivittäminen uuteen 
uskoon.  Keskustelua ovat herättäneet 
myös muun muassa ammattikorkeakou-
lun siirtyminen yliopiston kanssa samoi-
hin tiloihin, harjoittelupaikkojen järjes-
telyä monimutkaistaneet YT-neuvottelut 
sekä BMTK:n amanuenssin lisääntynyt 
työmäärä.

 Näistä mikään ei kuitenkaan johtanut ko-
vin viksuihin tai säkenöiviin oivalluksiin, 
ja lopulta puheenjohtaja ja päätoimittaja 
löysivät itsensä kiltahuoneen lattialta rä-
kättämästä 60-luvun Batmanin ja Robi-
nin viisauksille. Puheenjohtaja ja päätoi-
mittaja löivät tyhmät päänsä yhteen tosi 
kovaa ja tuloksena päättivät loppuun lait-

taa inspiroivan lainauksen itse Batmanilta: 

”Robin: Where’d you get a live fish, Bat-
man?”

Batman: ”The true crimefighter always 
carries everything he needs in his utility 
belt, Robin.”

Emma Karjalainen
Histoni ry:n puheenjohtaja
puheenjohtaja@histoni.fi
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Terveisiä tiedekunnasta

Tervehdys Supin lukijoille koti-
tiedekunnastanne! Sain ilokse-
ni pyynnön kertoa Biokemian 

ja molekyylilääketieteen tiedekunnan 
(BMTK:n) kuulumisista teille.

Vuoden vaihteessa tiedekunnan dekaanit 
vaihtuivat. Minusta tuli dekaani Kalervo 
Hiltusen jälkeen ja Tuomo Glumoffista 
koulutusdekaani. Kalervo ja Rik Wieren-
ga jäävät eläkkeelle tänä keväänä, mutta 
onneksemme molemmat ovat luvanneet 
jatkaa emeritusprofessoreina. Juhlistam-
me heidän upeita tiedeuriaan järjestä-
mällä yhdessä Biocenter Oulun kanssa 
5.5. symposiumin otsikolla: ”Molecular 
studies on lipid metabolism: For bet-
ter understanding and fostering human 
health”. Tilaisuus on avoin kaikille ja siinä 
esiintyy päiväsankareiden lisäksi heidän 
aiempia oppilaitaan ja yhteistyökumppa-
neitaan. Toivottavasti mahdollisimman 
moni histonilainen pääsisi mukaan. Lisää 
tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet: 
http://www.oulu.fi/bmtk/node/43406.

Kalervon ja Rikin eläköitymisen myötä 
meillä on ollut avoinna kaksi tehtävää: 
rakennebiologian tenure track-tehtävä 
(voi sijoittua tasoille professor, associate 
professor tai assistant professor) ja mo-
lekulaarisen biokemian professuuri. En-
simmäisen tehtävän täyttö muutettiin 
henkilökohtaisen urapolun tehtäväksi ja 
siihen nimettiin Lari Lehtiö yliopistotut-
kijaksi 1.6. alkaen. Toisen tehtävän täyttö 

on vasta alussa, mutta hakuajan päättymi-
seen mennessä saimme useita kymmeniä 
hakemuksia, joten uskomme löytävämme 
sopivan tutkijan ja opettajan tehtävään. 
Molemmissa tehtäväntäyttötyöryhmissä on 
opiskelijaedustaja, joten kiitos teille panok-
sestanne tässäkin tehtävässä.

Tiedekunnan viime vuoden tulos on jul-
kaistu ja opetuksen osalta täytyy nostaa 
esille erinomainen tuloksemme vähintään 
55 opintopistettä saavuttaneiden opiske-
lijoiden osuudessa; 50% teistä saavutti tä-
män virstanpylvään, mikä on todella hyvä 
saavutus verrattuna yliopiston keskiarvoon 
41% ja merkittävä nousu edellisen vuoden 
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42%:sta. Eikä pidä unohtaa, että se tuo 
merkittävän osuuden rahoitusta Opetus- 
ja kulttuuriministeriön rahoitusmallis-
sa yliopistolle. Tiedekunnasta valmistui 
myös ennätysmäärä tohtorintutkintoja; 
16!

Meillä oli ensimmäistä kertaa joulu-tam-
mikuussa haku auki uuteen Oulu-Ulm 
molekyylilääketieteen kaksoistutkinto-
ohjelmaan. Tässä ohjelmassa suoritetaan 
maisterintutkinto niin, että opinnoista 
vähintään 30 op ja enintään 60 op teh-
dään Ulmin yliopistossa ja loput Oulun 
yliopistossa. Valmistunut saa kaksi tut-
kintotodistusta: yhden Oulusta ja toisen 
Ulmista. Aika hyvä diili! Tavoitteenam-
me on saada opiskelijavalinnat tehtyä 
huhtikuun aikana niin, että valitut aloit-
tavat opinnot syyskuun alussa.

Tänä keväänä 19.-21.5. järjestetään Ou-
lun yliopiston 10. tohtoripromootio. Ti-
laisuudessa vihitään 284 nuorta tohtoria 
ja 23 kunniatohtoria. Meidän tiedekunta 
on kutsunut kaksi kunniatohtoria: pro-
fessori Bjørn Olsenin Harvardin yliopis-
tosta ja professori Joel Sussmanin Weiz-
mann instituutista. Promootiokulkue 
halkoo Oulun keskustan 20.5. klo 15:45 
siirtyessään Mannerheimin puistosta 
Tuomiokirkkoon juhlajumalanpalveluk-
seen. Tervetuloa seuraamaan!

Opiskelijoiden vuoden kohokohtaan - 
vapun viettoon - on enää reilu kuukausi 
aikaa. Toivotan teille hyvää kevään jatkoa 
ja intoa opinnoissa!

Peppi Karppinen
lääketieteellisen biokemian professori, 

koulutusdekaani

Lisää tiedekunnan viimeaikaisimpia kuulumisia pääset 
tarkastelemaan oheisen QR-koodin kautta!
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Fuksien tulikaste: 

Haalaribileet

Torstaina 2.2.2017 oli aika juhlistaa 
pienten fuksipalleroiden pukeutu-
mista viininpunaisiin, eli oli perin-

teisten haalaribileiden aika! Illan ohjelmaan 
kuului musiikkia, kisailua, saunomista ja 
tietenkin haalareiden jako kera haalariva-
lan. Käydäänpä nopeasti läpi mitä tuona 
hienona lumisena iltana tapahtui, tapah-
tumien kulku perustuu niukkoihin (mutta 
paikoitellen hyvin tarkkoihin) muistiin-
panoihin juhlapaikalta ja allekirjoittaneen 
(heikkoon) muistiin kyseisen illan tapah-
tumista. 

Klo 17.00 Ovet aukeavat ja ihmisiä alkaa 
hiljoksiin valua paikalle. Musiikki soi, ih-
miset valmistautuvat tulevaan spektaakke-
limaiseen ohjelmaan ja lähestulkoon olym-
piatason kisailuihin. Tarjolla on Annin ja 
Elisan valmistamaa boolia (joka sai paljon 
kehuja erinäisiltä tahoilta) sekä paljon eri-
laista purtavaa, kuten sipsiä, erilaisia leipo-
muksia sekä pitsaa. Tarjoilu oli siis moni-
puolista ja toimivaa! 

Klo 18.00 – 20.00. Kello 18 jälkeen alkaa 
porukkaa olla paikalla jo mukavasti, mutta 
edelleen odotetaan lisää vieraita (erityisesti 
pro-Epun saapumista odotetaan lähes yhtä 

kovasti kuin uusia haalareita).
Kello 19.10 illan pääesiintyjä HeLa on saa-
punut paikalle kamoineen ja kello 19.34 
Eppukin on löytänyt tiensä juhlapaikalle. 
Tässä vaiheessa juhlatunnelma alkaa olla jo 
kohdillaan ja kello 19.53 on havaittu boolin 
tekemisen osoittautuvan hankalaksi. 

Noin klo 20.20 HeLa potkaisee illan ohjel-
man käyntiin. HeLan esiintyminen sai juh-
lien tunnelman nousemaan entisestään ja 
suuri osa porukasta innostuikin tanssimaan 
hyvän livemusiikin tahtiin. Muutamia poi-
mintoja muistiinpanoista liittyen HeLan 
esiintymiseen sekä illan kulkuun: 
- Hela esiintyy =) 
- Livemusiikki on ihanaa ja pojat <3 
- Hyvin menee t. päätoimittaja

HeLan esityksen jälkeen, klo 21.10 alka-
vat illan kisailut. Tätä varten muodostet-
tiin neljä kansainvälistä joukkuetta kil-
pailemaan maineesta ja kunniasta. Näissä 
kisailuissa kilpailtin esimerkiksi keksien 
syönnissä otsalta ilman käsiä, sekä lattialla 
olevan tulitikkuaskin kuljettamisessa lan-
tiolle sidottujen sukkahousujen ja manda-
riinien avulla (ne jotka eivät paikalla olleet 
voivat varmasti hyvin kuvitella miltä tämä 
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Fuksien tulikaste: 

Haalaribileet
näyttää), mikä oli ainakin allekirjoittaneen 
mielestä viihdyttävin kilpailuista. Loppujen 
lopuksi kisailujen voittajaksi selvisi Kevinin 
joukkue (tarkempaa kokoonpanoa ei ikävä 
kyllä tähän hätään allekirjoittaneelta löydy).  

Joskus klo 22.00 jälkeen, kun kisailut olivat 
ohi, päästiin illan kohokohtaan, eli haala-
reiden luovutukseen. Tässä vaiheessa pai-
kalla olevat fuksit saivat kauan odottaman-
sa haalarit ja polvistuivat yhdessä haalarit 
sydämellä vannomaan haalarivalan. Tämän 
jälkeen fuksit pukivat uudenkarheat haa-
larinsa juhlallisesti ylleen ja vanhemmat 
opiskelijat hyökkäsivät tussien kanssa fuk-
sien haalareiden kimppuun ja kirjoittivat/
piirsivät niihin kaikenlaista kivaa. Tämän 
rituaalin raportoidaan päättyneen noin klo 

22.47, mihin muistiinpanomme päättyvät. 
Haalareiden luovutuksen jälkeen osa poru-
kasta suuntasi saunomaan loppujen jäädes-
sä juhlimaan uusia haalareita ja nauttimaan 
viimeisistä tarjolla olevista eväistä. Saunoji-
en tultua pois saunasta porukka alkoi siir-
tyä jatkamaan iltaa ravintola Kaarlehoviin. 
Matkaan lähdettiin joskus puolen yön jäl-
keen (?).

Yhteenvetona voisin sanoa, että ilta oli erit-
täin mukava ja uusien haalareiden jakoa oli 
juhlistamassa hyvä määrä porukkaa. Tarjoi-
lu oli erinomaista ja ohjelma vähintäänkin 
yhtä hyvä. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.

Tuomo Huotari,
pHuksi

Vuoden 2016 pHuksierä myi sielunsa Histonille haalarivalan myötä 
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”Lämmin oli sauna ja ruokaa juoman kera riitti. 
Eikä edes krapulaa; kehoni kiitti. 
Ei taidetta ilman tuskaa, havaitsin sen. 
Eipä sieltä puuttunut seuraa, yksinäni ollut en. 
Toistamiseen voisin käydä, murheista viis. 
Suositusasteeni olkoon 5/5! ”

    M.H.  
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Toimitus testaa:

Molekyyligastronomia

Onko vuosien varrella keittiösi kaap-
piin kertynyt labrasta varastettuja 
koeputkia sun muuta tavaraa ilman 

sen kummempaa käyttökohdetta? Oletko 
aina haaveillut pääseväsi käyttämään suuria 
kemian lahjojasi myös labran ulkopuolella? 
Ei hätää, sillä nyt rukouksiisi on vastattu! 
Tämänkertaisessa lehdessä toimitus sukeltaa 
puolestasi molekyyligastronomian ihmeel-
liseen maailmaan. Kohta pienen opiskelija-
keittiösi mahdollisuudet avartuvat sinulle 
ennennäkemättömällä tavalla, ja kokkaustai-
tosi kasvavat aivan uusiin sfääreihin.

Pitkän ja syvällisen pohdinnan jälkeen pää-
timme valmistaa seuraavan gourmet-ateri-
an: pääruuaksi porkkanaravioleja, merile-
väspagettia ja tarkalleen 68 celsiusasteessa 
keitettyjä kananmunia sekä jälkiruuaksi her-
kullista kerrosjuomaa. Ja niin, eräänä rau-
hallisena perjantai-iltana menimme yhdessä 
ostamaan kaupasta tarvittavat ainekset ja ko-
koonnuimme Laurin luokse toteuttamaan it-
seämme. Oli aika kaivaa varastosta tarvittava 
suojavarustus, kuten labratakit sekä suojala-
sit, ja ryhtyä hommiin!

68°C kananmunat

Tarvitset:
-kananmunia
-tarkan lämpömittarin
Valmistus:
Kananmunia keitetään 45 minuuttia stabii-
lissa 68 °C lämpötilassa. Näin päädytään kiinte-
ään keltuaiseen ja juoksevaan valkuaiseen. Kun 
kananmunia on keitetty tarpeeksi kauan, ne 
jäähdytetään ja kuoritaan. Lopuksi valkuai-
nen erotetaan pois keltuaisen ympäriltä ja 
paistetaan rasvassa.

Spesiaalikananmunien valmistus sujui il-
man sen suurempia moitteita. Lämpötilan 
pitäminen tasaisena on äärimmäisen tärkeää 
onnistumisen kannalta, ja munavahtimme 
Salla suoriutui tehtävästä loistavasti. 68 asteen kananmunia valmistettaessa 

statiivi havaittiin hyväksi apuvälineeksi.
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Toimitus testaa:

Molekyyligastronomia
Porkkanaraviolit

Tarvitset:
Ravioleihin:
-1 dl porkkanamehua
-1,25 g Melatin-hyytelöintiainetta
- mausteita oman maun mukaan
Kalsiumkylpyyn:
- 5 dl vettä
- 2,5 g kalsiumia
Valmistus:
Porkkanaraviolien valmistus alkoi tietysti 
porkkanamehun laadun tarkistamisella. Han-
kimme ravioleitamme varten korkealaatuista 
luomuporkkanamehua (vain koska lähikaupan 
valikoimasta ei löytynyt halvempaa…) 
Arvio:
- Tämähän maistuu ihan punajuurelta.
- Meitä on petetty.
Ainekset sekoitettiin keskenään sauvasekoitti-
mella, ja seoksen annettiin seisoa sellaisenaan 
noin tunti. Sillä välin aloitettiin kalsiumkylvyn 
valmistaminen ravioleiden uittamista varten. 
Käytimme siinä apteekista hommattuja tablet-
teja. Kun tabletti tiputettiin veteen, alkoi vii-
mein tapahtua. - Ooh nyt se kuplii!

Kun porkkanaseos oli seissyt tarpeeksi, alkoi 
valmistuksen kriittisin vaihe eli raviolien uit-
taminen kalsiumkylvyssä. Hyytelöintiaineen 
ja kalsiumin välinen reaktio hyydyttää ravio-
lin pinnan mutta jättää sisuksen pehmeäksi 
- tai niin olisi pitänyt käydä. Tämä vaihe ei 
kuitenkaan sujunut aivan toivotulla tavalla. 
Kun ravioleita tiputeltiin kylpyyn yksitellen, 
niiden muoto ei säilynyt halutun pyöreänä 
vaan ne hajosivat pieniksi kappaleiksi. 
- Näyttää ihan lakkahillolta!
Tässä vaiheessa totesimme, että ”vitut ra-
violeista” ja näin olimme lennosta luoneet 
porkkanakaviaaria. Käy se näinkin. Uitimme 
kaviaaria pari minuuttia kylvyssä kunnes lai-
toimme sen kylmään veteen hyytymään val-
miina siirrettäväksi tarjoiltavaksi.
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Merileväspagetti

Tarvitset:
-kaksi arkkia nori-merilevää
-reilu 2 dl vettä
-puoli tuubia wasabia (???)
-1 ½ tl liivatejauhetta
-pillejä
-teippiä
Valmistus:
Kaikessa yksinkertaisuudessaan sekoitetaan ai-
nekset keskenään, täytetään pillit injektioruiskulla 
käyttäen apuna teippiä ja annetaan hyytyä vedes-
sä.
Yksinkertaisuudesta huolimatta tämä vaihe meni 
päin persettä. Ensimmäistä pilliä täyttäessä sisus 
roiskahtaa Laurin päälle, ja hän joutuu hylkää-
mään labratakkinsa. Onneksi suojavarustus oli 
tällä kertaa kohdallaan. 

Tämän jälkeen Kari ja Papu tarttuivat oh-
jaisiin. Pillin täytössä kokeiltiin lukuisia 
erilaisia tekniikoita kunnes ne pikkuhiljaa 
alkoivat täyttyä.
Kun kaikki pillit oli täytetty, ja niiden oli 
annettu hyytyä jonkin aikaa, tulos ei ollut 
odotetun mukainen. Sisältä tursusi jotakin 
mustaa ja löysää.
”Näytti ihan kuin olisi kalan suoli puristettu 
ulos” –Hynis
Olimme kuitenkin tehneet näiden ”spa-
gettien” eteen kovan työn, joten päätimme 
pitää ne ruokalistallamme epäilyttävän tah-
namaisesta olomuodostaan huolimatta.
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Kerrosjuoma

Tarvitset:
-4 dl veriappelsiinimehua
-2-4 dl sokeria
-1 dl täysmaitoa
-½ dl kermaa
-½ vaniljatankoa
-¼ appelsiinin kuorta raastettuna 
-100 g rouhittua tummaa suklaata
Valmistus:
Veriappelsiinimehu ja haluttu määrä soke-
ria sekoitettiin keskenään kattilassa ja an-
nettiin uuttua kelmun alla puolisen tuntia. 
Liemi siivilöitiin varoen.

Seuraavaksi sekoitettiin keskenään maito, 
kerma sekä vaniljatanko. Tässä vaiheessa 
oltaisi myös lisätty appelsiinin kuorta, mut-
ta harmikseen Lauri tajuaa heittäneensä ne 

Vastoinkäymisistä huolimatta annoksen ulkonäkö oli aivan 5/5 - maku sen sijaan....

juuri vahingossa roskiin. Noh, ei se mitään! 
Seos kiehautettiin, ja makujen annettiin 
uuttua kelmun alla noin puoli tuntia. Va-
niljatanko poistettiin, ja joukkoon lisättiin 
rouhittu suklaa.

Viimeiseksi aloitimme juoman annostelun 
osa kerrallaan, jolloin kerrostumisen olisi 
pitänyt tapahtua. Arvatkaa tapahtuiko? No 
eipä tapahtunut. Lopputulos oli suklaame-
husotkua kermavaahtokuorrutuksella.
”Kaikki alkoi niin hyvin…” –Benu

Kun kaikki oli lopulta valmista, päästiin vii-
mein maistelemaan luomuksia!
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Päätoimittajana Pauliina sai tietysti kun-
nian maistaa ensin.
*maistaa ensin spagettia*
- Hyhhhyhhhyiii tää on niinku merellistä 
limaa. Tulee ihan laivan pohja mieleen.
*siirtyy seuraavaksi porkkanakaviaariin 
ja kananmunaan*
- Ei tää kyllä porkkanalle maistu… Mitä 
te ootte tehny tälle?
- Kananmuna on ihan ok.
*viimeisenä kokeilee jälkiruokaa*
- Jee tää on hyvää!’

Lopulta muutkin pääsivät maistamaan 
näitä kulinaristisia herkkuja. Erityisesti 
merileväspagetti ei saanut kovin innokas-

Toimitus teki sen jälleen: sai päätoimittajan harkitsemaan alanvaihtoa.

ta vastaanottoa.
- Spagetti maistuu ikivanhalta levältä, jota 
on laitettu susheihin
- Hyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyi vittu tää 
spagetti.
Kananmunat näyttivät kyllä ihan komeil-
ta, mutta maku ei ollut kenenkään mieles-
tä mitenkään ihmeellinen.
- Tää maistuu aivan tavalliselta kananmu-
nalta. Mausteita olis joo tarvittu kyllä.
Loppuarvio ateriasta, Hyniksen sanoin, 
oli seuraava:
”Suosittelen!” (Mahdollisesti hieman sar-
kastiseen sävyyn…)

Kerrataan lopuksi, mitä tästä kokeilusta oikein jäi käteen. Menikö aterian valmistus niin 
kuin olimme toivoneet? No ei aivan. Olivatko maku sekä ulkonäkö kuitenkin kohdallaan? 
No jaa. Suosittelemmeko lukijoitamme kokeilemaan ruuan valmistusta molekyyligas-
tronomisen keinoin? Ehdottomasti! Tästä on vain suunta ylöspäin. Allekirjoittanut taitaa 
kuitenkin omassa ruuanlaitossaan jatkossa tyytyä pakastepizzan valmistuksen tuomaan 
jännitykseen ja jättää keittiöseikkailut labratovereilleen… :^)

J.R.
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Yläkerta

aLAKERTA
Tiiäkkö sen tunteen ku meet +100 hengen luentosaliiin ja sitte ku oot tietenki 
tullu pikkuse myöhässä nii et vihti tunkea itteäs iha sinne eteen kaikkien tuomit-
sevien silmien nähden? Sitte ku otat esiin muistiinpanojutskat ja kerranki aikosit 
ihan oikeesti OPISKELLA ja SAAVUTTAA jotaki elämälläs niin luennoitsija ot-
taa esiin v*ttu TUSSIT ja alkaa piirrustamaan semmoselle 10cm x 10cm alueelle 
HUONOLLA punasella tussilla?!?! Sitte itket verta ja peenikslinnun kyyneliä 
kun siinä luennoitsijan vieressä ois ihan täydellisen toimiva dokumenttikame-
ra, jolla ne esimerkit vois piirtää niin että luennosta sais jotakin irti ees kolmen 
rivin päähän. Ja auta armias jos erehyt vaikka tyyliin aivastamaan niin taululle 
on yhtäkkiä ilmestyny Eulerin lauseen todistus, kaavio siitä miten Illuminati 
hallitsee Amican ruokalistoja ja tikku-ukkopiirros Jumalaisesta näytelmästä ja 
mitään et ees ehi tihrustamaan koska luennoitsija pyyhkäsee ne hihallaan pois 
ja heläyttää että näitähän ei sitten mistään Optimasta löydä :) *insert here itkevä 
biokemisti joka ei sitte varmaan niitä hiton noppia tarviikkaan*.

 ... anonyymin biokemistin mietteitä. 

Pystyttekö kuvittelemaan opiskelun ilman kaikkea nykyteknologiaa, joka meillä on 
apuna tänä päivänä? NO EN MINÄKÄÄN!
Esimerkiksi kaikki matsku löytyy kätevästi netistä. On välineitä aina Nopasta Op-
timaan. Luentodioja voi lukea omalta tabletilta samalla kun kuuntelee opetusta. Lu-
ennoitsijatkin ovat unohtaneet ankeat liitutaulut ja ruvenneet käyttämään hienoja 
dokumenttikameroita. Luennoilla pysyy hereillä, kun luennoitsija pamauttaa hausko-
ja Socrative-kysymyksiä heti toisensa perään vastattaviksi. Tai hei, miksi edes vai-
vautua yliopistolle, kun luennot voi jopa katsoa suoratoistona omalta kotisohvalta. 
Tentitkin tehdään varmaan kohta kaikki netissä.
Socrative ei ole ainut tapa, jolla älypuhelimet on otettu hienosti mukaan opiskeluun. 
Ensin meillä oli Oulun yliopiston oma Aapo-sovellus, joka oli aivan loistava. Sieltä 
löytyi kaikki aina ruokalistasta lukujärjestykseen. Ja vähän aikaa sitten me saatiin 
koko Suomen laajuinen Tuudo, joka on ehkä vielä vanhaakin parempi. Varmaan kaikki 
olisi pulassa ilman Tuudoa.
Ah, kyllä opiskelijan kelpaa! <3
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Tunteita toisaalta

AMK:n muutto Linnanmaalle

Mikä on Kultti ry? Kuka olet? 

Kultti ry on Oulun ammattikorkeakou-
lun (OAMK) kulttuurialan opiskelijoiden 
koulutusalajärjestö eli AMK:n vastine yli-
opiston killoille. Minä olen Anttijussi Ri-
paoja, Kultin vuoden 2017 puheenjohtaja. 

Miten Kultin vuosi on lähte-
nyt käyntiin? 

Oikein hyvin. Joulukuussa va-
littu hallitus on erittäin moti-
voitunut ja puhaltaa hyvin yh-
teen. Tänä vuonna on jo kaksi 
tapahtumaa takana, ja meillä 
on suuria suunnitelmia myös 
loppuvuodeksi. 

Millaisia tunteita OAMK:n muutto Lin-
nanmaalle herättää?

Ristiriitaisia. Muutosvastarinta on ko-

Vuonna 2019 suuren osan Oulun 
ammattikorkeakoulun toiminnasta 
on tarkoitus siirtyä yliopistolaisten 

seuraksi Linnanmaan kampukselle. Tämä 
on herättänyt paljon keskustelua yliopis-
tolla, mutta mitä ammattikorkeakoululai-
silla on tähän sanottavaa? Supernatantti 
haastatteli Kultti ry:n puheenjohtajaa Ant-
tijussi Ripaojaa asian tiimoilta. 

vaa, mutta tässä vaiheessa, kun päätös on 
jo tehty, täytyy keskittyä siihen, että saam-
me mahdollisimman hyvät tilat opiskeli-
joillemme. Vaikka muutto on edessä vasta 
parin vuoden päästä, niin tämän vuoden 
OSAKOn (Oulun ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta) ja koulutusalajärjestöjen 

toimijat ovat avainasemassa 
ajamassa niiden opiskelijoiden 
etua, joita muutto koskettaa. 

Mitä etuja muutosta saattaa 
olla?

Opiskelijoiden keskittäminen 
yhteen paikkaan voi poikia ai-
van uudenlaisia yhteistyömah-
dollisuuksia. Kultin puolesta en 

osaa tässä vaiheessa mainita mitään konk-
reettisia etuja, mutta muut Oamkin koulu-
tusalat hyötyvät varmasti paljonkin. 

”Opiskelijoiden 
keski t täminen 
yhteen paikkaan 
voi poikia aivan 
uudenlaisia yh-
teistyömahdolli-
suuksia. ”
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Mitä haasteita muutossa on? 

Ensimmäisenä nousee esille tilaratkaisut, ja 
heti seuraavana asunto- ja joukkoliikenne-
järjestelyt. Mm. Otokylä ry on keskittänyt 
asuntonsa Oamkin kampusten lähistöön. 
On selvää, etteivät kaikki opiskelijat mahdu 
asumaan Linnanmalle, joten joukkoliiken-
teen puolelta on tehtävä järjestelyitä, jotta 
lisääntynyt matkustajamäärä saadaan suju-
vasti kulkemaan Linnanmaalle. Tilaratkai-
sujen puolesta haluamme vähintään yhtä 
hyvät tilat opiskelijoillemme, kuin mitä ne 
ovat nyt. Kulttia kiinnostaa erityisesti stu-
dio- tanssisali-, ja musiikkitilat. 

Mitä AMK:laiset toivoisivat yliopistovä-
eltä muuttoon liittyen?

Toivomme, ettemme kohtaa minkäänlaista 
vastakkainasettelua tai syrjintää yliopisto-
opiskelijoiden puolelta. Olisi mahtavaa, jos 
pystyisimme mahdollisimman hyvin yhdis-
tämään omia opintojamme keskenämme. 

Terveiset Histoneille?

Toivottavasti ette muistele pahalla viime 
syksyn yhteissitsejämme :) Ja kiitos joulu-
kortista!

B.M.

Esimerkki yhteistyöstä kauneimmillaan: Histoni ja Kultti järjestivät viime syksynä menes-
tyksekkäät ja mieleenpainuvat yhteissitsit.
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The board of Histoni -17

Chair: Emma Karjalainen
Hi everyone, my name is Emma and I am the chair of 
Histoni this year <3<3<3<3<3<3 I’m a second-year stu-
dent and I come from Kuusamo. I love chocolate (and 
dank memes) and my hobbies include knitting and 
doing nothing. I’m quite a shy person at first but when I 
get to know someone I’m really chatty and weird. 
Last year I was the guild room representative, so I took 
a HUGE jump to chairman’s boots from there.
As a chairman, I call and lead our meetings and also 
make sure that our guild is playing by the rules. Chair-
man also represents the guild and the students in dif-
ferent things. This year is going to be really exciting, 
because we have our international support from the 
Netherlands and we are keeping the meetings in Eng-
lish! So, non-Finnish speakers, and Finnish speakers, 
feel free to come to our board meetings. See you later 
alligator!

Vice-chair, spokesperson: Annastiina Rytkönen
Hi, I’m Annastiina Rytkönen, a name which will be familiar 
to you from almost every email from Histoni. This year I’m 
Emma’s right hand, vice chair and spokesman of Histoni.
I’m studying biochemistry for the third year, and this will 
also be my third year in Histoni’s board. During this year I’m 
also working as OLuT responsible and thus as the secretary 
of OLuT ry. Since two board duties and candidate thesis isn’t 
enough I also work as campus promoter in the Union of Pro-
fessionals in Natural, Environmental and Forestry Sciences 
Loimu. So if you have something to ask about Histoni, OLuT, 
student organizations, trade unions, unemployment fund, 
CV or possible employers, you can ask me! (o.O)
It will be interesting to see which direction Histoni and 
Histoni’s events will develop this year. We have so many new 
faces in Histoni’s board and international students as well (go 
Martha!) On top of that, I will be the old fart of the board 
along Kalle, so I should already really know how things work, 
oh God… I think this year will be very funny, interesting and 
the new board will make it look just like us.
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Secretary: Margareta Kurkela
I’m Margareta Kurkela but please call me Marga. I’m the 
current secretary of Histoni and my most important task is 
writing the minutes during board meetings. I also keep the 
record of members on track. In addition I am the represen-
tative of social affairs of Histoni. 
In addition to this board stuff, there is mainly room for 
studying in my life. Quite cunningly, the finishing of my 
Bachelor’s thesis has slid itself further to the future. With the 
little time left in my calendar, I like to climb a metal pipe. To 
be more accurate, my hobby is pole dancing. I have a terrible 
fear of heights but on pole I can only be goofing around as 
far as my ceiling allows me to. This prevents me from falling 
down from too high. I’m relatively prone to accidents so if 
trampolines or footballs aren’t able to finish me off prema-
turely, I am most likely to be found from either one of the 
guild rooms, suffering from the consequences of a caffeine 
overdose. You see, coffee is my life though I am yet to receive 
a free coffee maker. Thus I keep my addiction satisfied in the 
guild rooms. If you have anything to ask from me, this is 
where to find me.

Treasurer: Jani Åman
Hi everyone, my name is Jani Åman and I will be the 
treasurer of Histoni aka. da master of coin and this 
is my first year studying biochemistry. Basically, my 
job is to make sure that Histoni has enough money 
do stuff.  I will be taking care of all payments and ac-
counting (and hunt down people who haven’t paid 
invoices). Why treasurer? This felt the most appea-
ling job for me. I have previous experience and I like 
responsibilities. 
On my free time, I usually cook or spend time in 
guild room trying to study because I am too lazy to 
walk home after a lecture. I also have a part time job 
in gas station. Currently I am just waiting for summer 
so I could try biking routes in Oulu. I hope my intro 
wasn’t too boring and thanks for reading it. 
If you ever need to reach me, you will probably find 
me in guild room eating subways with our secretary.

The board of Histoni -17
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Event representative: Kalle Niemi
Hello. My name is Kalle Niemi and I am from the 
Land of Snow and reindeer from the magnificent city 
of Santa, Rovaniemi. When I was little I used to do 
”experiments” on my mom’s plants. Well they usually 
died. That is the reason why I chose to start studying 
Biochemistry.
I am the current year’s Master of Ceremonies, or more 
officially, event representative. My job is to get ideas 
for events, plan them and make the craziest ideas true. 
Thus, I will be the master of parties, but not always. I 
look forward to seeing you in events!

Relations representative: Elisa Myllymäki
Hello! My name is Elisa Myllymäki and I’m the relations 
representative of this year. My job is to be in contact with 
our sponsors and possibly try and get some new ones also. 
But of course the most important job is to get the overalls 
for new freshmen next fall! I’m a freshman and I moved 
to Oulu from Tampere to study biochemistry. I became 
interested in board of Histoni when I got a few sponsors 
for our overalls. 
In my spare time I enjoy watching Netflix and my spe-
cial skills are eating and sleeping. Every now and then I 
might go to gym. I used to do sports 8 times a week when 
I competed in javelin throwing. Nowadays I just play ice 
hockey, floorball or football with slippers (Reinot). Ofc 
this is possible in Tampere and in March we have the an-
nual “World Championships” for ice hockey with slippers 
aka Reiskahöntsyt! 
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Guildroom representative: Martha Ingola
Hi all, my name is Martha Ingola, I am 21 years old and 
born in Amsterdam. This August I started with the Pro-
tein Science and Biotechnology masters at the Universi-
ty of Oulu. I wanted to go abroad and meet new people, 
get to know new cultures and see how you guys survive 6 
months of dark and snowy winter!! To meet new people 
and to be more part of the Finnish student life I decided 
to join the Histoni board. I got the opportunity to become 
the guildroom master and the international representa-
tive. During my time in the board I want to bring more 
international people to the histoni events, I as no other 
know how lonely Oulu can be sometimes, but why being 
alone in your room if you have HISTONI people who can 
cheer you up. Hope to see a lot of changes this year in the 
benefits of the international students and hope we all will 
have a great year together.

Guildroom representative: Antti Kiviniemi
Heisuliveisuli! I’m the new guild room representa-
tive, Antti. I’m a third year student and still don’t re-
member all the amino acids. You might know me as 
the “(ex)kummi” for FBMM exchange students or as 
the amazingly sexy and cool guy to whom you have 
a secret crush on. I came to be a board member by a 
scheme when I participated the last autumn meeting. 
I was tricked with free snacks and I think the voting 
was compromised by some evildoer since I made it 
perfectly clear that I’m not fit to be given any respon-
sibility. Even now when I’m writing this I’m at least 
a week late from the day I was supposed to give my 
introduction to Supernatantti. Anyways, I shall do my 
best to make Histoni great again.
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Media representative: Pauliina Junttila
Hello darlings! My name is Pauliina Junttila and this 
year I’m the media representative and executive editor 
of Supernatantti.  My job is to control the wild savages 
also known as journalists of Supernatantti, decide what 
kind of the content we want to offer to you and take 
care of editing and publishing of the magazine. If you 
have any feedback to give or maybe articles to offer for 
Supernatantti, you should contact me! When I’m not 
running from meeting to meeting, or stressing about 
20000 things, or doing this odd thing some people call 
“studying”, or trolling my fellow board members/ jour-
nalists/ Histonis, I like to spend my so-called “free time” 
reading, writing or listening to music. Usually I’m at the 
guildrooms giggling due to serious sleep-deprivation or 
singing karaoke at 2 AM at Histoni’s parties, so if you 
have anything to ask, that’s where I can be found!

Member of the board: Anni Kääriäinen
Heissan! My name is Anni and I’m the Joker card of 
our board. I don’t have any specific job, I’m just doing 
what other board members can’t handle. You might 
know me from my beautiful voice as I’m the one 
shrieking in Histoni’s parties at 2 A.M. Yes that’s me. 
Fun fact! I still cant tell left from right.
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Luonnontieteiden Akateemisten 
Liitto, Ympäristöasiantuntijoiden 
keskusliitto ja Metsänhoitajaliitto 

yhdistivät voimansa vuoden alusta. Näin 
syntyi uusi, entistä ehompi luonnon-, ym-
päristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loi-
mu, johon kuuluu noin 2 800 opiskelijajä-
sentä ja yli 50 yhteistyöjärjestöä.

Uutta opiskelijatoimintaa on aloiteltu jo 
monella tapaa. Oulun seitsemän yhteis-
työjärjestön voimin on perustettu pai-
kallisjaosto Loimun Opiskelijat Oulu ry 
(LuOpiO) ja tammikuun alussa koko 
Suomen opiskelija-aktiivit kokoontuivat 
Espoon Nuuksioon Tammiseminaariin. 
Opiskelija ja vastavalmistunut työelämäs-
sä -kiertueella on jaettu työnhakuvinkke-
jä ja työelämätietoutta kaikilla alojemme 
yliopistokampuksilla tammi- ja helmi-
kuussa.

Loimun opiskelijatoiminnan tukena toi-
mii jatkossa neljä kampuspromoottoria, 
yksi Joensuussa, yksi Turussa, yksi Jy-
väskylässä ja yksi Oulussa. Kampuspro-
moottorin tehtävänä on toimia Loimun 
paikallisjaoston tukena, suunnitella ja 
toteuttaa uusia tapahtumia, yhteistyö-
muotoja ja avauksia yhdessä paikallisten 
aktiivien kanssa, sekä tietysti vastailla 
opiskelijoiden mieltä askarruttaviin ky-

symyksiin niin opiskelijamaailmasta kuin 
tulevaisuuden työelämästä.

Oulun kampuspromoottorina toimii vä-
hän kaikessa mukana oleva biokemian 
opiskelija ja allekirjoittanut, Annastii-
na Rytkönen. Tähän mennessä olemme 
LuOpiO:n kanssa suunnitelleet perinteis-
ten ständien rinnalle ainakin uusia ava-
uksia tiedekuntien suuntaan sekä aivan 
uusia työelämätapahtumia. Mikäli kil-
loilla on suunnitteilla tapahtumia, joihin 
tarvitsisitte sponsoria tai vaikka puhujaa, 
meidät saa ehdottomasti pyytää mukaan! 
Nähdään siis ständeillä ja tapahtumissa, 
hihastakin saa nykäistä, jos kysyttävää tu-
lee!

Annastiina Rytkönen
Oulun kampuspromoottori

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöi-
den liitto Loimu ry

LAL + YKL + Metsänhoitajaliitto = 

Loimu
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Upgrade your laboratory experiments with

Lab hacks

1. Need to thaw some tubes quickly?

Rather than trying to warm some frozen Eppendorf 
tubes in your hands, and enduring freezing fingers as 
a result, you can use the little coin pockets in your 
jeans to thaw tubes. Tubes fit perfectly, and the body 
heat emitted quickly liquefies the contents. And if you 
fear that the tube will open in your coin pocket, just 
wrap a little bit of plastic paraffin film (Parafilm® etc.) 
around your tubes and you are good to go.

Hello, this is Crazy Lab Hacker and safety is number one priority. Today I 
have some lab hacks and tricks for biochemists (and why not for other lab 
personnel) that some of you guys/girls might not know or remember.
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2. No available pipette standers for pipettes?

Simply use large binder clips to mount your pipettes 
to the bench shelves. The loop of the binder clip is 
the perfect size to hold your pipettes. You can also 
mount your pipette temporarily by its handle to the 
handle of cupboards (if you have those at laboratory 
near your work space) – as I would like to emphasize 
it, use this only temporarily.

3. Pellet does not break after vortexing?

Use your tube racks like a washboard to break up 
that pellet. Run the tube up and down along the 
holes of the rack, this should break that pellet up 
and save some nerves (and time).
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5. Trouble pipetting viscous solutions?

Pipetting viscous solutions (for example 
glycerol) can be a pain in the ass, if you want 
to pipet exact amounts. But no worries, there 
are great lab hacks for this (and some are learnt 
at laboratory, but it might be a while since you 
last time used this method so let’s refresh the 
memories)! You can cut the tip with scissors to 
make the pipetting of large amounts of viscous 
solutions easier. Reverse pipetting is also a 
good method for smaller amounts of viscous 
solutions. Once the pipette tip is dipped into 

the solution, press the plunger of the pipette 
to the “second stop”. Afterwards slowly release 
the pipette plunger till the starting position. 
Withdraw the tip from the liquid. Move the 
pipette to the receiving vessel and dispense the 
liquid by gently pressing the pipette knob to the 
“first stop”. Withdraw the tip from the liquid. 
Some liquid will remain inside the tip and it can 
be dispensed back into the original solution or 
thrown away. Release the pipette thumb to the 
“ready position”.

4. Lost or forgot your hair tie?

When you don’t have a hair tie handy for your 
long hair, grab a glove and cut the brim off. Rub-
ber bands can also be used, but those can hurt a 
lot more when you go to take it off.



31

6. Wells not big enough for protein 
purification with gels?

If you have lots of sample to load on the 
gel, and not a big enough well, you have to 
load into multiple wells. This means that 
you will have to cut out multiple bands, 
and still be careful to remove all the ex-
cess agarose. A better approach is to use a 
comb that will make wider wells. Do not 
have a big comb? Do not worry, just get 
standard comb and some tape. With tape, 
combine multiple wells as one and there 
you have it! One big well for your protein 
solution.

7. Need a tube rack for PCR tubes?

You can repurpose pipette tip containers 
into PCR racks by taping or stacking two 
tip containers together. That gives them 
enough height off the bench so the PCR 
tubes won’t pop out. Also, these colourful 
containers will add a little bit of colour to 
your working bench!
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Dr. Floyd vastaa
Painaako mieltä? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? 

Haluatko avautua? Rakastetun tohtori Floydin sydämellisellä 

kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, Dr. Floyd vastaa!

Voiko jallugambiinaa todella juoda? Mikä vetää jo valmistuneita edel-
leen kiltahuoneelle tuhisemaan? Voiko suuren jäämöhkäleen erottaa 
tutkalla? Dr. Floydilta löytyy muunmuassa näihin kiperiin pohdintoihin 
vastaus. Kiitos kaikille kysymyksien lähettäjille!

Dear Dr. Floyd,

Miksi valmistumisen jälkeenkin löytää itsensä kiltahuoneelta min. kerran 
vuodessa?

- Jami

Parahin Jami,

Histonin jäsenillä on syntyjään syvä sisäinen vaisto, joka ajaa heidät vaeltamaan kil-
tahuoneelle. Ajoittain nähdään jopa massavaelluksia, joissa lukemattomat Histonit 
suuntaavat yhdessä joukossa kohti kiltahuonetta. Heitä ajava vaisto on niin voima-
kas, että toisinaan heidän tiedetään jopa hyppäävän suoraan Oulujoen hyiseen ve-
teen kulkeakseen suorinta reittiä kiltahuoneelle vaaroista piittaamatta. Monet eivät 
selviä matkasta. Etenkin nuoremman histonipolven yksilöissä huomataan vaellus-
käyttäytymistä hyvinkin tiheästi, mutta sitä tiedetään esiintyvän myös vanhemmilla 
yksilöillä jopa valmistumisen jälkeenkin. Kuulostaa siis siltä, että luontaiset Histo-
nin vaistosi ohjaavat edelleen toimintaasi – kuten niiden kuuluukin. Kiltahuone on 
kaikkien Histonien varjeltu ja rakas kotipesä. Miksi kukaan edes haluaisi jättää sitä 
täysin taakseen?
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Onko jallugambiina juomakelpoista?!

- Eksperimentalisti

Hyvä Experimentalisti,

Jallugambiinan juomakelpoisuudesta on tehty mittavia tutkimuksia, mutta kaikki 
asiaan paneutuneet tutkimusryhmät ovat raportoineet koeryhmänsä selittämättö-
mästi supistuneen tutkimuksen aikana liian pieneksi, jotta saatuja tuloksia voisi pi-
tää luotettavina. Koehenkilöiden poistuman syytä ei ole toistaiseksi kyetty selvittä-
mään. Jallugambiinan juomakelpoisuus on siis toistaiseksi ratkaisematon mysteeri. 
Liikkeellä on kuitenkin huhuja, että eräs vallankumouksellinen tutkimusryhmä on 
paraikaa tutkimassa jallugambiinan syömäkelpoisuutta. Saatujen tulosten uhotaan 
olevan maailmaa mullistavia… 

MIKS EE SAA SELEVÄÄ JOIDENKIN BÄNDIEN LOGOISTA?

SUOSITTELEN INVESTOIMAAN VAHVEMPIIN SILMÄLASEIHIN. MIKÄLI 
ET KYKENE LUKEMAAN JA/TAI KIRJOITTAMAAN TEKSTIÄ ILMAN, ETTÄ 
SE ON SUURIN TIKKUKIRJAIMIN KIRJOITETTU, ON HYVIN TODENNÄ-
KÖISTÄ, ETTÄ BÄNDIEN LOGOTKAAN EIVÄT NÄYTTÄDY TODELLISESSA 
LOISTOSSAAN.
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Hei, näkyisikö jäätävän kokoinen vesipallo tutkassa?

- Militantti

Parahin Militantti,

Jouduin pohtimaan pitkään, mitä vastata sinulle. Olen syvästi järkyttynyt. Ymmär-
rätkö laisinkaan, mitä olet tehnyt? Olet kirjoittanut Supernatanttiin – Histonin, Ou-
lun yliopiston biokemian opiskelijoiden ainejärjestön julkaisemaan pyhään kiltaleh-
teen – kysymyksen, joka käsittelee puhtaasti fysiikkaa. En kykene ymmärtämään, 
miten saatoit tehdä jotain tällaista. Onko sielusi todella näin musta? Etkö tiedä, mi-
ten suurta tuskaa fysiikka – derivaatat, integraalit ja muut kirosanat - aiheuttavat 
biokemisteille? Vai tiedätkö, ja tämä on sinulle vain jotain sairasta hupia? Toivon 
pyhän peenikslinnun nimeen, että olit vain tietämätön, harhaanjohdettu sielu, ja nyt 
ymmärrät mitä teit väärin. Mikäli sinulla taas ei ole katumusta… toivottavasti tun-
net syntisi murskaavan painon sydämettömässä rinnassasi käydessäsi tänään nuk-
kumaan. Vainotkoon kaikkien kärsivien biokemistien huudot uniasi tästä päivästä 
eteenpäin. Olet hirviö.

MIKÄ SIINÄ ON KUN AJATUS EI KULJE?

HUUTAMINEN ON MELUSAASTETTA, JOKA TUTKITUSTI VAIKEUTTAA 
KESKITTYMISTÄ. LOPETA SIIS HUUTAMINEN, HYVÄ IHMINEN!

Tohtori Floyd kiittää lämpimästi kaikkia kysymysten lähettäjiä!
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Journalists of Supernatantti
2017

On a snowy Saturday evening the journalists of Supernatantti decided 
to gather together and do some soul-searching. Inspired by the choice 
of drink, we found our inner wine types! The journalists of Superna-
tantti for year 2017 are:

Pauliina Junttila (P.J., executive editor): A water-soluble mushu pork perfume and ni-
hilistic bubble gum essences are united in the 2015 Sauvignon Blanc from Acme Win-
ery.

Kari Suutari (K.S., graphic designer): A crude clam flavor and hallucinogenic pher-
emone elements are united in the 2014 Chenin Blanc from Bird River Winery.

Benjamin Michelin (B.M., photographer): Chateau La Fontaigne entangles run-of-
the-mill sushi overtones and a South American crack-cocaine finish in their 20xx 
White Pinot. 

Panu Isomursu (P.I.): A quiet cheese bouquet and blissful mesquite midtones are 
blended in the 2012 Pinot Noir from Champs de Smith.

Janne Ritola (J.R.): A libido-boosting cherry perfume and intoxicating sauerkraut un-
dertones are merged in the 2015  Red Zinfandel from  Costanza Winery.

Lauri Rannaste (L.R.): A toasty wheat aftertaste and bitchin’ musk essence are fused in 
the 2013 Syrah from Dubois Bros Vineyards.
 
Salla Hyyppä (S.H.): Leoni Winery entangles corrupting horseradish overtones and a 
wookie-proof sage aroma in their 2015 Merlot.

Mikko Hukkanen (M.H.): The 2013 Pinot Grigio from Don Francisco Vineyards in-
corporates child-proof shrimp essences with a fishy macademia nut finish.
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Sitruunahappo
MONIKÄYTTÖINEN

2-HYDROKSI-1,2,3-PROPAANI
TRIKARBOKSYYLIHAPPO

Molecule of the Month

Sitruunahappo on kolmenarvoinen 
orgaaninen happo, jota esiintyy run-
saimmin sitrushedelmissä. Sitruu-

nahapon kemiallinen kaava on C6H8O7 ja 
moolimassa 192.12 g/mol.  Se voi lämpöti-
lasta riippuen kiteytyä myös kidevedellisek-
si sitruunahappomonohydraatiksi, jolloin 
sen moolimassa on 210,14 g/mol. Kiinteä 
sitruunahappo on valkoista, hajutonta jau-
hetta. Rakennekaava on esitetty kuvassa 1.

Biokemistille sitruunahappo tulee mitä to-
dennäköisimmin ensimmäisenä vastaan 
mitokondriossa tapahtuvan sitruunahap-
pokierron kautta. Siinä sitruunahapon 
anionia, sitraattia muodostuu, kun asetyyli-
KoA liitetään oksaloasetaattiin. Aerobisel-
le eliölle sitraatti on siis hyvin tärkeä osa 
energiametaboliaa. Sitraatilla on tekemistä 
myös rasvahapposynteesin alkamisen kans-
sa, sillä se aktivoi allosteerisesti asetyyli-
KoA-karboksylaasin. Kyseinen entsyymi 
tekee rasvahapposynteesin alussa asetyyli-
KoA:sta malonyyli-KoA:ta. Sitraatin kulje-
tus mitokondriosta sytosoliin edistää ras-
vahapposynteesiä lisäksi siten, että sitraatti 

voidaan hajottaa takaisin oksaloasetaatiksi 
ja asetyyli-KoA:ksi, joka käytetään syntee-
sin lähtöaineena. Lisääntynyt sitraatin mää-
rä sytosolissa inhiboi myös fosfofruktoki-
naasia, joka on glykolyysiä voimakkaasti 
säätelevä entsyymi. Inhibition seurauksena 
glykolyysi ei etene, vaan glukoosi voidaan 
varastoida hajottamisen sijaan.

Sitruunahapolla on hyvin laajat käyttö-
mahdollisuudet teollisuudessa. Kolmen 
happoryhmänsä ansiosta sitruunahapol-
la on kolme erillistä happovakiota, ja sitä 
voidaan käyttää puskurina pH:n alueella 
2-8. Yksi yleisimmistä käyttötarkoituksista 
sille onkin olla happamuudensäätöaineena 
puhdistusaineissa, lääkkeissä ja kosmetiik-
katuotteissa. Elintarviketeollisuudessa sit-
ruunahappoa hyödynnetään pH:n säädön 
lisäksi maku- ja säilöntäaineena. Etenkin 
virvoitusjuomissa sitruunahappo on ylei-
nen lisäaine. Kelatoivan ominaisuutensa 
ansiosta sitruunahappoa käytetään puhdis-
tuksessa ja veden kovuuden vähentäjänä. 
Kaiken tämän lisäksi sitä käytetään myös 
emulgointiaineena mm. jäätelöissä. Sitruu-



37

nahapon E-koodi on E330, mikä luokittelee 
sen happamuudensäätöaineeksi. Sitruu-
nahappoa tuotetaan teollisuuden käyttöön 
sekä kemiallisilla reaktioilla, että kasvatta-
malla homesieniä, kuten hometta Asper-
gillus niger, sokeripitoisissa kasvatusliuok-
sista. Kotioloissa sitruunahappoa käytetään 

Kuva 1: sitruunahapon rakenne

säilöntään, kylpypommien ja kotitekoisten 
puhdistusaineiden raaka-aineen, sekä mo-
lekyyligastronomisessa kokkailussa happa-
mana aineksena esim. kananmunan kuoren 
poistamiseen liuottamalla.

     S.H.

https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle
http://ekoodit.fi/E330/sitruunahappo/
Murray R, Granner D, Rodwell V, (2006) Harper’s Illustrated Biochemistry 27th edition



38

Hupisivut

•

Haluaisimme onnitella Atlasta mitalittomasta umpihankifutisturnauksesta. Emme muis-
ta milloin viimeksi olisitte pelanneet näin mahtavan tasapelin naisia vastaan kun yksi 

maali hylättiin. Ei läppäähän tämä vain, kesällä sitten uudestaan. On hyvä että kiltakom-
pleksissa on vähän eloa ja että jotkut osaavat kopioida muiden haalareiden väriä. 

•

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

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