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Pääkirjoitus
Papun wappupärinät

Pitkä talvi tätä on jo odoteltu, mutta 
viimeinkin on vapun aika! Kahden 
viikon juhlinta antaa mahdollisuu-

den vuorokauden ympäri kestävään haus-
kanpitoon, pään nollaamiseen sekä uusien 
ihmisten tapaamiseen ja verkostojen luomi-
seen. Vapun tunnelmiin pääsetkin helposti 
tämän juuri nyt lukemasi ”Wupin” eli Wap-
pusupin eli Supernatantin vappunumeron 
avulla!

Vaikka nykyään useille vappu tarkoittaa 
ennen kaikkea simaa, munkkeja ja juhlaa 
juhlan perään, voisi olla hyvä muistella hie-
man sen alkuperää. Suomessahan vappu on 
perinteisesti ollut työväen juhla ja kunnon 
vappuun kuuluvat leimallisesti mielen-
osoitukset ja yleisesti ottaen kansalaisak-
tiivisuus. Vuonna 1886 Yhdysvaltojen 1.5. 
järjestetyssä yleislakossa vaadittiin kahdek-
santuntista työpäivää, mutta valtiovallan 
ollessa eri mieltä seuraamuksena oli mel-
lakoita, anarkiaa ja kuolonuhreja. 1890-lu-
vulla toukokuun ensimmäinen julistettiin 
tämän seuraamuksena kansainväliseksi työ-
väen mielenosoituspäiväksi.

Vaikka en lähdekään kannustamaan opis-
kelijoita suoranaiseen anarkiaan, niin näin 
wanhan wapun kunniaksi voisi olla hyvä 
idea nostattaa entisaikojen kannanottope-
rinteitä. Tänä keväänä Histoni on aloitta-
nut protestoinnin BMTK:n opintoneuvojan 
puolesta, ja virallinen kannanotto on luet-
tavissa muun muassa tässä Supernatantissa. 

Histonin hallitus paiskii tuodakseen kan-
nan mahdollisimman selväksi, mutta tähän 
tullaan tarvitsemaan ihan kaikkia bioke-
mistejä. Herätetään keskustelua, ilmaistaan 
mielipiteemme eikä anneta säästöjen viedä 
meiltä kaikkea hyvää!

Mutta ehkä kaiken kapinoinnin keskel-
lä on aikaa yhdelle simalle. Ja munkille. Ja 
skumppalasille. Ja sitseille! Kippis, hyvät lu-
kijat, ja loistavaa vappua!

Pauliina Junttila
päätoimittaja, mediavastaava

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

Kevät tulla jolkottaa (ainakin toi-
von mukaan) ja onkin aika jul-
kaista tämän vuoden Vappusuppi. 

Päätin kirjoittaa tämän porinan ihkul-
la Comic sansilla, because why not?

Tämä kevätlukukausi on kohta lopuil-
laan ja paljon on kerennyt tapahtua! 
Histonin hallitus on kerennyt jo tä-
män kevään aikana tehdä paljon. Var-
masti yksi merkittävimmistä on kan-
nanotto koskien meidän amanuenssin 
Jari Heikkisen työpanosta. Muistakaa 
rakkaat histonit, että meidän tulee 
pitää kiinni Jarista kynsin ja hampain! 
#FREEJARI

Pääsiäinen on jo takana ja vappu on 
alkanut. Onneksi vapun aikaan on hie-
man vapaampaa opiskeluiden kannal-
ta, jolloin tämä juoppo (lue: uljas pj) 
aloittaa ankaran nesteytyksen kera 
Histonien. Vappu kun on vain kerran 
vuodessa niin siihen kannattaa siis 
panostaa; etsikää kaapistanne kimal-
teikkaimmat ja upeimmat vappuhär-
päkkeet, hypätkää haalareihinne ja 
nauttikaa!

Nyt päätän porinani tähän inspiroi-
vaan lainaukseen, jonka itse Gothamin 
ritari, Batman on sanonut: ”They may 
be drinkers, Robin, but they’re still 
human beings.”

XOXO uljas puheenjohtajanne,

Emma Karjalainen
Histoni ry:n puheenjohtaja
puheenjohtaja@histoni.fi  
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Vappu tulee, oletko valmis? Tässä numerossa voit testata 
wappurvivor- taitojasi ja saada selville, osaatko valita oikein 
ja selvitä vapusta hengissä. Seikkailu alkaa tältä sivulta, ja 
tarkoitus on edetä vapun tapahtumissa ohjeiden mukaan sivul-
ta sivulle ja kokeilla, oletko sinä true wappu survivor, tai “wap-
purvivor”. Onnea matkaan!*

Wappu tulee hyvin pian, ja on aika tehdä itsetutkiskelua. Heräät eräänä kau-
niina aamuna kotoasi. Oletko

a) kandi → sivu 8.
b) maisteri→sivu 7.
c) fuksi → sivu 14.

*Huomautus: Tämä wappurvivor- tarina ei noudata wapun 2017 aikataulua!
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Fuksit hehkuttavat kiltiksellä tulevaa Gambinailtaa. Kyynel vierähtää poskellesi kun 
muistelet kaikkia kauniita iltoja jotkan kuluivat Gambinaa siemaillen. Nostalgiapuuskas-
sasi sinä...
a) Päätät lähteä mukaan! Wappuna pitää vähän repäistä! → s. 9
b) Harkitset lähtöä, mutta päätät skipata. Aamulla pitää olla labrassa skarppina. → s. 11

Suppi proudly presents:

The art of Histoni

Who would’ve thought that bring-
ing a drawing pad to the guild-
room and telling people to go 

nuts with it would lead to such an artistic 
outburst as it did? On the pages of this Su-
pernatantti you will find some of the fin-
est, most  thought provoking and talented 
pieces of artwork from the members of 

Histoni. Unfortunately we really can’t have 
infinite number of pages in Suppi, so some 
had to be left out, but fear not: there’ll be 
more magazines, there’ll be another chance 
to bring out the tiny little suffering artist liv-
ing in your heart. 

Warm thanks to each and every artist!
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Kaverisi kutsuu sinut gambinailtaan, mutta seuraavana aamuna on labra. Sinä...
a) lähdet mukaan ja tuot oman pullon mukanasi → sivu 10
b) lähdet mukaan mutta et aio juoda labrojen takia → sivu  13

Kalervo Hiltunen on syntynyt 10.4.1949 Suo-
mussalmella ja hän on naimisissa oleva kolmen 
lapsen isä ja seitsemän lapsenlapsen pappa. Hän 

on toiminut biokemian professorina vuodesta 1996 
lähtien, ja Biokemian ja Molekyylilääketieteen tiede-
kunnan dekaanina vuoden 2014 alusta vuoden 2016 
loppuun. Hän on myös muun muassa lääketieteen li-
sensiaatti, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kliinisen 
kemian erikoislääkäri, lääketieteellisen biokemian do-
sentti, Jilinin yliopiston vieraileva professori sekä ryh-
mänjohtaja solun lipidimetabolian peroksisomeja  ja 
mitokondrioita tutkivassa tutkimusryhmässä. Hän on 
tarjonnut osaamistaan monissa kansallisissa ja euroop-
palaisissa toimikunnissa ja tieteellisissä tutkimuksissa 
sekä ollut johtamassa niitä. Näitä saavutuksia riittäisi 
lueteltavaksi useamman sivun verran, mutta lyhykäi-
syydessään voimme sanoa hänen saavuttaneen erittäin 
paljon uransa aikana. Nyt eläkepäivät alkavat olla käsil-
lä, ja Supernatantti pääsi haastattelemaan tiedekuntam-
me rakastettua johtohahmoa. 

Tervehdys Supernatantista! Ensim-
mäisenä perustavanlaatuinen kysy-
mys: mikä sai sinut aikoinaan innos-
tumaan biokemiasta?

Olen aina ollut kiinnostunut elämästä ja 
elämän monimuotoisuudesta. Biokemia 
tarjoaa työkalut, joilla voi selvittää elämän 
molekulaarista perustaa ja miten elämä 
on ylipäätään mahdollista! 

Lista urasi saavutuksista on äärim-
mäisen vaikuttava. Mikä niistä on si-
nulle henkilökohtaisesti kaikkein tär-
kein?

Ylipäätään tyydyttymättömien rasvahap-
pojen metabolian reittien selvittäminen, 
mitokondriaalinen rasvahapposynteesi ja 
mekanismit miten elimistö käsittele mo-
difioituja rasvahappoja. Aiheesta on riit-
tänyt selvitettävää omani lisäksi 29 väitös-
kirjaa!

Supernatantti haastattelee:

Kalervo Hiltunen
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Gambina oli hyvää ja sitä oli paljon. Labrassa olo on heikko, mutta työ sujuu vuosien harjoittelun 
takia kuin itsestään. Illalla olisi muuten AAAAAKKI — viime ilta oli menestys, joten päätätkö 
kokeilla josko tänäänkin olisi yhtä kivaa?
a) Joo! → sivu 20
b) Ei pysty, ei kestä, ei jaksa, ei ehdi → sivu 11

Mitä hauskoja muistoja sinulla on työ-
uran varrelta? Entä ei niin hauskoja?

Karoliinisen instituutin kanssa järjesteltiin 
aikoinaan yhteistyötä, ja hallinnassani oli 
yhteistyöhön tarkoitettu budjetti. Ahve-
nanmaalla pidettiin yhteistyöhön liittyen 
kokousta, jonka aikana sattuikin Ruotsin 
kruunun 20 prosentin devalvaatio. Budjet-
tikassahan oli tietysti Ruotsin kruunuissa, 
mutta kokouksesta tulevat laskut Suomen 
markoissa, eli rahastosta katosi 20 prosent-
tia. Niinpä säästösyistä kokousväeltä jäikin 
sitten avec-konjakit jälkiruokakahvin kans-
sa saamatta!

Vähemmän hauska muisto liittyy 80-luvul-
le aikaan, jolloin työskentelin Yhdysvallois-
sa. Laboratoriossa tarvittiin naudan mak-
saa, jota saatiin slummin keskellä olevasta 
teurastamosta. Soitin kyseiseen laboratori-

oon ja sovin hakevani maksan seuraavana 
päivänä. Aamulla lähdin sitten hakemaan 
maksaa hiilihappojään ja veitsen kanssa. 
Harmi kyllä teurastamon toimistolla ei 
minua tunnistettu, joten yllätetty toimisto-
työntekijä tervehti revolverin kanssa.

Mielikuvaleikki: jos olisit nuori opiske-
lija, joka on juuri valmistunut luonnon-
tieteiden kandidaatiksi biokemiasta, 
niin minkä maisteriohjelman valitsi-
sit? Molekyylilääketieteen suuntaumis-
vaihtoehdon, Protein Science and Bio-
technology -suuntautumisvaihtoehdon 
vai Ulmin yliopiston kanssa suoritetta-
van Molekyylilääketieteen kaksoistut-
kinnon? Miksi?

Lähtisin Ulmiin! Kaikki vaihtoehdot ovat 
hyviä tietenkin, mutta kaksoistutkinto Ul-
min yliopiston kanssa olisi varmasti kaikis-

Kalervo Hiltunen omassa väitöstilaisuudessaan.
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Gambinabileissä oli kivaa! Heräät aamulla krapulaisena, ja on pakko mennä 
labraan. Valitsette parisi kanssa kahdesta labratehtävästä:
a) mediumin vaihto → sivu 12
b) solujen laskenta ja jako →sivu 16

ta monipuolisin. Omasta kokemuksesta 
voin kertoa, että oman paikan ulkopuolel-
le lähteminen on aina avartavaa: Ihmiset 
ovat mukavia, tarinoita kertyy ja opinnois-
ta saa laajemman hyödyn irti. 

Mitä taitoja edellyttäisit hyvältä bio-
kemistiltä? Entä biokemiaa opiskele-
maan aikovalta?

Hyvältä biokemistiltä löytyy avoin mieli 
ja aitoa kiinnostusta luonnon toimintaa 
kohtaan. Luonnontieteilijän perusominai-
suuksiin kuuluvat systemaattinen ajattelu, 
kiinnostus joka paikkaan ja kysymykset 

MITEN ja MIKSI, joihin biokemistikin 
yrittää löytää vastauksia. Biokemiaa opis-
kelemaan aikovalla kannattaisi olla hyvä 
yleissivistys, jonka pohjalle voi sitten alkaa 
rakentaa omaa erikoisosaamista. 

Miten päädyit tutkimaan peroksisome-
ja ja mitokondrioita solujen lipidime-
taboliassa?

80-luvulla tehdyssä norjalaisessa ruokin-
takokeessa hiirille syötettiin siihen aikaan 
normaalia, erukahappoa sisältävää ryp-
siöljyä. Tutkimuksissa hiirten sydänlihak-
set rasvoittuivat ruokinnan seurauksena, 
mutta muutaman viikon jälkeen rasvoit-
tuminen kuitenkin katosi. Sydämeen oli 
ilmestynyt erukahappoa hajottavia mik-
roperoksisomeja. Erukahapon hajottami-
seen liittyvä mekanismista ei ollut tietoa, 
joten päätin alkaa selvittää sitä. 

Aikuisiän aikana ihminen syö valtavan 
määrän lipidejä. Näistä vain osa kertyy 
elimistöön ja loput metaboloidaan. Kaikki 
rasvat kulkevat yhden välituotteen kautta 
β-oksidaatiossa, ja tarkoitus oli selvittää, 
miten tämä on mahdollista. Tätä tutkiessa 
paljastuikin valtava verkosto lipidimeta-
boliaa, johon mitokondriot ja peroksiso-
mit ovat osallisia. 
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Väsyttää, ja lähdet hakemaan kiltikseltä kahvia. Kiltahuoneella puhutaan menossa olevista 
Wappulöhöilyistä, joissa olisi tarjolla simaa ja munkkeja. Sinä...
a) Lähdet löhöämään- kyllä ne bakteerit siellä pärjää vähän pitempään! → sivu 26
b) Karkaat äkkiä takaisin labraan. Ei ole aikaa jäädä! → sivu 13.

Mitkä ovat mieluisimmat vapaa-ajan 
harrastuksesi? Liittyykö biokemia nii-
hin vai pidätkö vapaa-ajan ja työn vi-
susti erillään?

Ei biokemiasta pääse eroon: se on osa valve-
tilaa! Vapaa-ajan harrastuksista mieluisim-
pia ovat kalastus ja suunnistus. Suunnistan 
paljon, vaikken ole siinä kovin hyvä!

Tulevatko biokemian opiskelijat vielä 
näkemään sinua Kontinkankaan kam-
puksella?

Tulevat, koska olen ottamassa uutta väi-
töskirjatyöntekijää ja rahoitus on ainakin 
kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Tällä hetkel-
lä biokemian tietämykseni tuntuu olevan 
korkeampi kuin ikinä ennen koska on aikaa 
lukea!

Terveisesi Oulun yliopiston biokemian 
opiskelijoille ja kenties muillekin bio-
kemiasta kiinnostuneille? 

Opiskeluaikana kannattaa hankkia hyvät 
perustiedot, joita tarvitaan sekä biokemi-
asta että lähiaiheista kuten fysiikasta, bio-
logiasta ja kemiasta. Opiskelussa tarvitaan 
myös aitoa kiinnostusta ja ahkeruutta sekä 
aktiivisuutta omissa sosiaalisissa ympäris-
töissä. Opiskeluaikana kannattaa pyrkiä 
tekemään asiat kunnolla ja ymmärtämään 
kaiken tekemänsä perusjuonen.

Supernatantin toimitus kiittää sinua 
työstäsi vuosien varrella biokemian 
opiskelijoiden hyväksi, ja toivottaa lep-
poisia eläkepäiviä. Loppuun vielä yksi 
kysymys: mikä on lempimolekyylisi ja 
miksi?

Propionaatti. Se on epätyypillinen rasva-
happo, jonka metabolia on erikoinen, ja se 
on johdattanut minut biokemian saloihin. 

L. R. 
P. J .

Oulussa on hyvä pyöräillä — kesät ja 
talvet.
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Mediumin vaihto sujuu nopesti, ja krapulatärinän ansiosta vorteksikin on labrassa 
aivan turha! Selviät labrasta hyvissä ajoin, ja labraparisi ehdottaa päiväkänneille 
lähtöä. Päätät...
a) lähteä mukaan — wappu on kerran vuodessa vaan → sivu 18.
b) mennä kotiin potemaan krapulaa →  sivu 34.

MAY DAY 
2017
Birds are chirping, sun is shining and snow is finally melting — can this be real? 
Well, I wouldn’t bet on that, but anyhow, May Day or Wappu is coming soon! Two 
weeks full of celebration and events, and the only problem is where to go since 
there’s so much to do! This is why we present to you a nicely tied cheat sheet of 
May Day 2017! 

To make it foolproof, events are marked with colour codes: red for Histoni, green 
for OLuT and black for the other organizations. And remember! May Day is the best 
time to wear your beautiful overalls so they are the dress code in all of the events 
if not told otherwise. 

20th of April:  May Day opening @Hop-
Lop and Afterparty @Ilona

Now it begins! The May Day opening is 
held at 18-22 at HopLop. This is a mag-
nificent way to free your inner child at the 
amusement park — if you were fast enough 
with the enrolment! However, if you didn’t 
manage to get in, you can always join the 
afterparty at Ilona (at 9 PM). Tickets can 
be bought in advance from the green coat 
racks on 18.4. and from Kieppi (4 €) on 
19.4. and from the door (5 €).

21st of April Wappu- sitnings feat. His-
toni, Tiima & OLTO Ry @Oulun Tetra

Oh my, sittinings! The traditional cooper-
ation sitnings of Tiima and Histoni is this 
year accompanied by OLTO and will be 
held at Oulun Tetra starting 6 PM. Remem-
ber to add your fanciest May Day decora-

tions to your outfit! P.S. There’s a rumour 
that after the sitnings people are heading 
to Kaarlenholvi so if you didn’t manage to 
get yourself to the sitnings you can still join 
the afterparty!

23rd of April: Row Boat Competition 
and afterparty

One of the most traditional events of May 
Day! Row boat competition is held at the 
Tuira Beach at 12 PM. This is your chance 
to bring glory for Histoni by signing up for 
Histoni’s rowing team and rowing the big  
church boat with all of your might. And if 
you’re not that much of a competitor, you 
can just come to Histoni’s tarp to cheer and 
have a good time with other students.

Afterparty starts at 10 PM at Ilona, and the 
winning team shall be awarded there. Tick-
ets cost 4€ (5€ with the fab rowing badge) 
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and can be bought from green coat racks 
from 18th to 20th of April at 10-14 o’clock 
and from Kieppi on 19th at 11-13 o’clock. 
Tickets can also be bought from the door 
for 7 €. 

24th of April: BBQ-Party @Teekkaritalo

What would be a better way to kick off a 
week than gathering for a nice barbecue at 
Teekkaritalo? Get your grill, your best bar-
becue goodies and refreshments and head 
to Teekkaritalo to enjoy a chill afternoon. 
BBQ-party starts at 2 PM and continues 
until the early hours of next day. 

26th of April: May Day Rave Party

If you feel like kicking your heels up, it’s 
time for some party in larger proportions! 
OTY arranges May Day Rave Party in Are-
ena at 9 PM. Tickets cost 9 € (8 € if you 
happen to possess the tech student card) 
beforehand and 10 € bought from the door. 

27th of April: Päiväkännit, Ilotalo and 
AAAAAK (+ pre-party)

Päiväkännit is a beautiful tradition which 
literally means getting drunk in the mid-
dle of the day. Why? Because of May Day! 
Come and experience the Day Drunkness 
at 1 PM at Hevimesta.

In the evening, you have plenty of choic-
es to make: you can either head to Teek-

karitalo for an tech students’ party (Ilotalo 
= brothel), or you can join humanists and 
natural science students in Kantis (<3) 
for AAAAAK (=aaton-aaton-aaton-aa-
ton-apinakapina, aatto=eve). Tickets for 
Ilotalo cost 2 € and are sold at the door. 
Tickets for AAAAAK can be purchased 
from other OLuT events (look for ticket 
selling monkeys!) or from green coat racks 
and in front of Balance on 26th and 27th of 
April from 10 to 2 PM. 

And hey, Histoni will arrange a pre-party! 
Arrive at 7 PM to Puistokatu 6A clubroom 
to have the mightiest of pre-parties!

28th of April: May Day Idling and Gam-
bina night

Had it a bit too rough last night? Today’s 
a good day to crawl to the Guild Complex 
at Linnanmaa campus to spend a hang-
over-hazed afternoon and gather your ener-
gy for the rest of vappu. Traditional munkki, 
sima and company of equally zombie-like 
Histonis will be offered! Idling starts at 12 
AM. 

Once you’ve recovered, it’s time to head to 
Apinatalo to Histoni’s and Nikoli’s tradi-
tional Gambina night! The evening is exact-

Raahustat labrasta pois. Matkallasi huomaat mainoksen OLuTin wappusuunnistuk-
sesta. Sielläkin on ennen tullut niitettyä mainetta ja kunniaa, joten tänä vuonna...
a) Kokoat muista veteraaneista joukkueen, ryntäät kirppikselle luomaan asua ja voitat 
koko roskan. →  sivu 28.
b) Päätät, että kunnian päiväsi ovat ohi. Ja sitä paitsi tuolloin pitäisikin olla tekemässä 
hommia. → sivu 15.
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ly what it sounds like: drinking wondrous 
Gambina and having a good time! Some 
competitions will be arranged as well. Re-
member to bring your own bottle!

29th of April: OLuT Wappu orienteer-
ing, Freshmen competition, Party of 
Waatonaatto

Form a team, dig out your fanciest costume 
and come to race for the victory of OLuT’s 
Wappuorienteering in Linnanmaa campus! 
Or if you’re a freshman, get your group to-
gether and plan the most exciting, challeng-
ing and entertaining orienteering check-
point. The registration will be near the old 
Kyykkäkoppi from 12 to 3PM and it’s open 
to everyone. Checkpoints will be open until 
6 PM and rewards will be given at the old 
Kyykkäkoppi around at 7 PM. 

If you’re interested in seeing some May 
Day culture of other guilds, you can drop 
by the center’s marketplace and check out 
the Freshmen competition of tech students 
at 4 PM. In the evening you can continue 
the party at Tivoli since the party of Waato-
naatto starts at 7 PM. Tickets are sold at the 
green coat racks fro 18th to 21st at 10-14 and 
in Kieppi on 20th   at 10-14. 

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

It’s finally waatto, or Wapun aatto, or the 
eve of May Day and there’s so much to do 
today! You can go follow the May Day Pa-
rade arranged by tech students at 12 PM. 
The parade begins from Åström park.  At 
1 PM you should totally return to Åström 
park to see the rafting of the tech freshmen 
and see them get ‘baptized’ as real tech stu-
dents: this happens by dropping them into 
the river running through the park. Histoni 
will bring a tarp where you can meet your 
fellow students and have a great time. 

If you’re feeling like dancing again, you can 
join the party people at Areena for the party 
of Waatto. Tickets cost 16 € in advance (15€ 
if you have that magical tech student card) 
and 18€ frm the door. Tickets are sold in 
advance from 18th to 21st at green coat racks 
and on 20th in Kieppi at 10-14 o’clock. 

1st of May: Growling of Asematunneli, 
Student cap ceremony, Herring Break-
fast, May Day Picnic

Wherever you are, whatever you’re doing 
during Wappu, if you want to experience 
something extremely absurd you should be 
at Asematunneli at 3:33:33 AM. Why? To 
growl with a ton of strangers. Why, you may 
repeat. Just because! 

At 5 AM the tech students will have their 
student cap ceremony in the Rauhala Park 
if you’re not yet in (your) bed.

In the afternoon you can gather your bones 
one more time and head to Linnansaari for 
Wappupicnic starting at 12 AM. Remember 
to bring your picnic basket! 

P. J. 

FUKSIT KUOLEE VAPPUNA! RIP. Ensi vuonna uudelleen :)
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Tänään on vapun aatto ja kaunis sunnuntaipäivä. Sinä...
a) Vedät lialla ja kuka tietää millä kuorrutetut haalarisi jalkaan, nappaat kuoharipullon 
jääkaapista ja suuntaat Ainolan puistoon Histonin pressulle — tietenkin! → sivu 30. 
b) Päätät jäädä kotiin viettämään lepopäivää. Riehukoot nuoremmat. →sivu 17.

Part 2:

The art of Histoni
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Vilkaiset mikroskooppiin, minkä seurauksena valo iskee suoraan verkkokalvojesi läpi tuhan-
nen auringon voimalla ja kuolet. RIP. 

21/3 - 19/4 Knock-out
You’re bathing in money, able to afford the best drinks to make 
this Wappu unforgettable. Unfortunately, all public transport turns 
against you. Be cautious of buses or you’ll find yourself dropped off 
god knows where and when you finally find your way back, Wappu 
is already over.
 

20/4 – 20/5 Centrifuge
Nothing can hold you back during this Wappu - not rain, not a lost 
wallet or home keys, not even the most hellish hangover you’ve ever 
experienced. Even gravity loses its hold on you. You float off of the 
Earth and disappear into space.  One day you will be known as the 
first Histoni on Mars.
 

21/5 – 21/6 Duplicate Sample
If you’re looking for love during this Wappu, you’re in luck; Cupid’s 
on your side, and he’s very lavish with his arrows! Everybody wants 
a piece of you – more specifically, they want your brain. Make sure 
you’ve done your cardio and be prepared to run.
 

22/6 – 22/7 HeLa Cell
You find it difficult to connect with the spirit of Wappu. Parties 
don’t interest you and drinks don’t tempt you. Your fellow Histonis 
will prove to be a great help in this time of distress, so make sure to 
hold them close. Extremely close. If they start turning blue, loosen 
your hold a bit, though.

Wappuscope 2017
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23/7 – 22/8 Rage Of The Laboratory Assistant
While others struggle with balancing Wappu and schoolwork, you 
pull it off with ease. You’re on a roll and you will keep rolling. Round 
and round. Endlessly. There is no telling where or when you will 
stop. Avoid the near vicinity of Merikoski and other large bodies of 
water.
 

23/8 – 22/9 Control Sample
This Wappu holds a great promise for you. You’ll come across many 
great chances, so be on the lookout for them! Search high and low, 
near and far, leave no stone unturned! However, be careful not to 
lose yourself in the process. Wear a collar with your home address 
on it just in case.
 

23/9 – 22/10 Scales
Your deep commitment towards Wappu won’t go unnoticed. You 
drink a little too much and phase into a whole new level of existence. 
While there, you become the first human ever to have a connection 
with extraterrestrial life. At least so they want you to believe…
 

23/10 – 21/11 Injection Needle
You plunge into Wappu in full throttle, tackling it all like a pro. 
You’re titled the Master of Wappu. The press gets an anonymous clue 
about your achievements and start hounding you. Be wary of every 
corner and every bush or you risk going blind from the constant 
camera flashes.

Aattopäivä meni rauhallisissa merkeissä. Vappupäivänä päätät...
a)Roudata itsesi Linnansaareen piknik-kori pullollaan kaikkea hyvää! 
Hauskaa vappua! → sivu 42.
b) On maanantai eli ei laiskotella! Labraan mars mars! → sivu 32.
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Päiväkänneille jutustelet samassa pöydässä istuvien kanssa, kunnes on aika lähteä 
eteenpäin elämässä. Lähdet...
a) AAAAKKIIN muiden Histoneiden kanssa → sivu 20.
b) jatkoilemaan uusien tuttavuuksiesi kanssa → sivu 24.

22/11 – 21/12 X-ray Crystallography
A new love overwhelms you during Wappu. It may be a person, a 
new hobby or just about anything. Nonetheless, it makes you forget 
about schoolwork, other responsibilities and even the rest of Wappu. 
Later it turns out you just ended up falling in a coma from drinking 
too much.
 

22/12 – 19/1 Contamination
After months of careful preparation, you’re ready to face Wappu and 
its challenges head-on. Unfortunately, you look so intimidating in 
your getup that Wappu gets scared and runs away from you. Try ap-
proaching it with a more carefree attitude and less severity.
 

20/1 – 18/2 HPLC
The ghost of Wappu Yet-To-Come will visit you and warn you not to 
leave schoolwork unfinished before running off to enjoy Wappu. Be 
cautious of the advice - the ghost may be trying to fool you to get all 
the booze to themselves. Follow your gut feeling.
 

19/2 – 20/3 Danio rerio
Trying to focus on both Wappu and the last push of school tears you 
apart - literally. You become the first human ever to go through mi-
tosis and your Wappu is cut short as you’re rushed into a shady, un-
derground medical facility for further testing. Enjoy daylight while 
you still can.

K.S.
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Pyörämatka oli pitempi kuin luulit, ja Histonin pressu on saapuessasi melkein tyhjä. 
Lähdetkö jatkoille...
a) Annilaan → sivu 21.
b) Naapuripressulla tapaamiesi tyyppien kanssa → sivu 24.

Tämänkertainen katsaustuokio kes-
kittyy Joan Cornellàn tuotantoon 
pinnallisesti, eräiden asianhaarojen 

vaikuttaessa...  

Joan Cornellà (s. 11.1.1981) on Espanjalai-
nen sarjakuvataiteilija, jonka tuotantoon 
törmää kaikennäköisillä Internetin syrjäku-
jilla (Wikipedia). Tuotanto on äärimmäisen 
taiteellista, tunnetuin ”kädenjälki” lienee 
hahmojen velmut virneet. Aiheet käsittele-
vät monipuolisesti yhteiskunnallisia asioita, 
omalla kierolla tavallaan.

Cornellà on yhteiskunnallisille asioille nal-
jailun lisäksi muistanut omaa rakasta kil-
taamme. Osoittaakseen kunniaa Histonille, 
hän on tehnyt sarjakuvan aiheesta LÄH-
MYLÄJÄ!!!! * 

Tällainen oli Katsaustuokio tällä kertaa. Jos 
innostuitte, olkaa hyvä ja perehtykää tämän 
taiteilijan tuotantoon, kuten Mox Nox ja 
Zonzo –eepoksiin (ne tunnetuimmat sarja-
kuvat, joita löytyy googlettamalla…) Mui-
ta teoksia ovat esimerkiksi Fracasa Mejor, 
Abulio, Sot… (Wikipedia). Mukavia luku-
hetkiä!

M. H. 

*saatan myös jauhaa pelkkää shaibaa…

 [1] Mursu :D

Wikipedia. Joan Cornellà [online]. Wikimedia Foundation, Inc. [Viitattu: 14.3.2017]. 
Saatavana: https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Cornell%C3%A0

Katsaustuokio: 
Joan Cornellà

Kuva 1: Lähmyläjä [1]
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AAAAAKIN jälkeen lähdet kotiin nukkumaan. Seuraavana aamuna olisi parannettava 
krapulaa, ja päätät tehdä sen...
a) lähtemällä Histonin wappulöhöilyyn → sivu 26.
b) hakemalla pitsaa → sivu 24.

Are you wondering how to break the ice and start the conversation with the more 
attractive gender? How do you manage to get your May Day sweetheart? Superna-
tantti compiled some of the greatest pickup lines for biochemists which will boost 

your game and make sure your May Day won’t be lonely! To make it even easier we provide 
to you these flashcards which you can cut and slip into the pocket of you overalls and dig 
out when the moment is right. 

Pickup lines for 

BIOCHEMISTS

 I wish I were a DNA helicase, so I could 
unzip your genes.

I wish I were adenine so I could be paired 
with U.

I must be a transposon because I just want 
to get in your genes.

You can be the enzyme and I’ll be the sub-
strate, I’ll fit just right.

You will be the polyubiquitinated protein and 
I will be the proteasome, because I want to 
destroy you! Or cut up into small pieces...

You are so hot that you denature my en-
zymes.

Would you like to eluate my column? The only cleavage I want to see is at a cel-
lular level.





21

Annilassa pelataan juomapelejä. Korkkaatko...
a) Oluen → sivu 25.
b) Kossun → sivu 27.
c) Vissyn → sivu 27.

 If I was an endoplasmic reticulum, how 
would you want me: smooth or rough?

Your chromosomes have combined beauti-
fully.

I like my sex the way I like my endoplasmic 
reticulum... Rough.

You must be a gibberelin, because I’m expe-
riencing some stem elongation.

Baby, every time I see you, my cardiovascu-
lar system gets all worked up

Whenever I’m near you I undergo anaero-
bic respiration because you take my breath 

away.

If we were like chromosomes, you’d be my 
homologous pair.

Do you want to extract some protein from 
my column?

If you’re an axon, I would be your myelin 
sheath.

Baby, why don’t you get your ligase working 
on my okazagi fragment and lengthen my 

strand?

L. R.
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Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry vetoaa sen puolesta, että 
Biokemian ja Molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) opinto-ohjaus 
sekä -neuvonta säilytetään yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena. 

BMTK:lla ei ole ollut vuoden 2017 alusta lähtien täysipäiväistä opintoneuvojaa, 
sillä amanuenssi Jari Heikkisen työpanos siirrettiin pääasiassa kaivannaisalan 
tiedekuntaan.

Amanuenssin työhön kuuluvat muun muassa muualla suoritettujen kurssien 
hyväksiluku, tutkintoon liittyvä neuvonta, lukujärjestyksen suunnittelu ja eri-
laisten alan opintoihin liittyvien ongelmien ratkonta. BMTK:n amanuenssi on 
hoitanut ja kehittänyt tätä kokonaisuutta  vuosien asiantuntemuksella opiskeli-
jalähtöisesti yhteistyössä biokemian opiskelijoiden kanssa.

Lukujärjestyksen suunnittelu koulutusohjelmassamme edellyttää erityistä osaa-
mista tukihenkilöstöltämme, koska biokemian tutkintorakenteeseen sisältyy 
opetusta kahdella kampuksella ja osa kursseista on toisten tiedekuntien järjes-
tämiä. Kurssien aikataulujen päällekkäisyys voi siis estää kurssin suorittamisen 
ja sitä kautta aiheuttaa viivästyksiä valmistumiseen. Lukujärjestyssuunnittelun 
joustavuus on ollut erittäin tärkeää opintojen sujuvuudessa sekä esimerkiksi 
pienryhmäohjauksen koordinoinnissa, jossa amanuenssi on ollut avainasemas-
sa.

Monella opiskelijalla korkeakouluopiskelun aikaiseen elämänvaiheeseen liittyy 
suuria muutoksia ja paineita. Opiskelijoiden pitää kiinnittää huomiota kurssi-
valintoihin ja tutkintorakenteeseen jo aikaisessa vaiheessa opintojaan jotta tu-
levaisuuden työllistyminen paranisi. Tämä vaatii amanuenssilta alan vahvaa 
tuntemusta. Toisen tiedekunnan amanuenssi ei tunne kaikkia biokemian opis-

Kannanotto: Biokemian ja Molekyylilääke-
tieteen tiedekunnan opinto-ohjauksen ja 
-neuvonnan taso on säilytettävä entisellään
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kelijaa hyödyntäviä kursseja tai alan erityispiirteitä, ja tällöin ei kykene toimimaan 
tehtävässään biokemian opiskelijoita hyödyntävällä tavalla. Tästä tehtävästä erin-
omainen suoriutuminen edellyttää pitkäaikaista kokemusta kyseisen alan parissa 
työskennelleeltä henkilöltä, kuten nykyiseltä amanuenssiltamme.

Biokemian opiskelijat ovat huolissaan henkilökunnan jaksamisesta ja resurssien riit-
tävyydestä. Opiskelijat ovat jopa todenneet, että eivät halua aiheuttaa lisätyötä kii-
reiselle amanuenssille vaikka heidän ongelmansa olisivat edellyttäneet neuvontaa ja 
tukea. Tämä on syventänyt ongelmia ja hidastanut opintojen etenemistä.  BMTK:n 
hallinnolliset tehtävät ovat valuneet opettajille ja luottamustehtäviin valituille opis-
kelijoille kun tukihenkilöstön resursseja on vähennetty. Haasteena on ollut myös 
se, että useina päivinä viikossa tukipalvelut puuttuvat Kontinkankaan kampukselta.

Oulun yliopiston Koulutuksen johtosäännön 13§:n mukaan opiskelijalla on oikeus 
opinto-ohjaukseen. Opintojen ohjauksella on huomattava vaikutus korkeakoulu-
opiskelijan opintojen sujumiseen ja opiskelukykyyn. Opinto-ohjauksen tulee olla 
riittävää, asiantuntevaa ja henkilökohtaista. Jakamalla BMTK:n amanuenssi Jari 
Heikkisen työpanosta eri tiedekunnille aiheutetaan huomattava vaje niihin resurs-
seihin, joita biokemian opiskelijat tarvitsevat. Tiedostamme muilla tiedekunnilla 
olevan vajetta opinto-ohjauksessa ja -neuvonnassa, mutta siihen ei auta ennestään 
ylityöllistetyn tukihenkilöstön työtaakan lisääminen. Asiantunteva opinto-ohjaus 
on kaikkien etu sekä sijoitus opiskelijoiden opintomenestykseen. 

Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Histoni ry:n puolesta,

Emma Karjalainen

Histoni ry:n puheenjohtaja kaudella 1/2017 - 12/2017

10.4.2017, Oulu
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Virallisen osuuden päättyessä lattia täyttyi 
nopeasti tanssipareista.

Tapaat Sigmalaisia, meno menee liian villiksi ja lopulta päädyt Merikoskeen. RIP. Sigma 
pilaa aina kaiken. 

Toimitus testaa:

Jellyshotit

Ah, keväinen auringonpaiste on pian 
täällä, ja niin on myös monen opiske-
lijan suosikkiaika vuodesta – nimittäin 

vappu! Itse kunkin on aika kaivaa esiin omat 
viinavarastonsa ja alkaa psyykata itseään tule-
vaa koitosta varten. Monille meistä sana ”vap-
pu” tarkoittaa tuttuja ja kotoisia makuja, kuten 
Gambinan armotonta syleilyä. Mutta oletko 
koskaan pohtinut, kuinka saisit näistä sinulle 
rakkaista mauista vielä entistäkin jännittäväm-
piä ja eksoottisempia? Älä huoli, sillä Superna-
tantin tutkivan journalismin erikoisryhmä on 
saanut vihiä alkaneen vuoden kuumimmasta 
muoti-ilmiöstä, joka tunnetaan myös nimellä 
jellyshotit!

Onneksi Supernatantin ei-niin-lievästi-alko-
holisoitunut toimitus on aina valmis testaa-
maan lukijoidensa puolesta mitä ihmeellisim-
mät juomatrendit. Päätimme siis kokoontua 
toimituksen kesken pohtimaan, mitä tahtoi-

simme shottiemme sisältävän ja millaisia ma-
kuelämyksiä oikein haluaisimme kokea. Pit-
källisen tarkastelun ja puntaroinnin jälkeen 
saimme rajattua shottimäärämme 10 suosik-
kivaihtoehtoon, jotka päätimme toteuttaa. 
Tyhjensimme viinakaappimme, sekoitimme 
luomuksemme ja annoimme niiden hyytyä 
yön yli nauttimista varten. Lopuksi valitsim-
me joukostamme juomisen saralla kyseen-
alaistakin mainetta keränneen ammattiraa-
din, joka koostui seuraavista henkilöistä: 
karismaattinen päätoimittajamme Pauliina, 
alkoholin ystävä sekä Supernatantin graa-
fikkonakin tunnettu Kari, joinko-muka-jo-
koko-punkkupullon-Janne sekä vierailevana 
tähtenä Histonin yksi rakastetuimmista al-
koholin suurkuluttajista, Mikko ”Hynönen” 
Hynis.

- “Ei se maku vaan se tekstuuri!”
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Juomapeli etenee railakkaissa merkeissä, ja on aika jatkaa Asematunnelin Örinöihin. Me-
netkö sinne
a) Pyörällä → sivu 37.
b) Kävellen → sivu 29.

Viralliset valvojamme tarkkailivat raatim-
me ilmeitä koko maisteluprosessin ajan ja 
ottivat talteen raatimme kriittiset kommen-
tit sekä arvostelut, jotka voit lukea ohesta. 
Lisäksi liitimme mukaan ohjeen hyytelön 
valmistukseen, shottiemme juomakoostu-
muksen sekä shottikohtaiset liivatelehti-
määrät, jotta lukijamme pääsevät lukemi-

sen lisäksi myös kokemaan hyytelöshottien 
vallankumoukselliset maut. Sen, oliko tämän 
kertainen testi niin sanotusti ”worth it”, saa jo-
kainen itse päättää. Mutta saimme kuitenkin 
sen, mihin alun perin pyrimmekin eli vanhat 
maut avautuivat aivan uudella tavalla. Kirjoit-
tajalla nimittäin meinasi tulla Gambina ulos 
aivan ennätysvauhtia!

Toimituksen master chef Lauri valmisti juomia vuosikausien kokemuksella. 
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Löhöilyt ovat löhöisät. Tunnet olosi energiseksi, ja alat koota joukkuetta OLuTin vappu-
suunnistukseen. Kokoat joukkueeksi...
a) Tuttuja ja turvallisia Histoneita → sivu 28.
b) Sekalaisen joukkueen muista killoista → sivu 24.

1. Jallu-Gambina -hyytelö x 6 
100 ml Jaloviinaa (yksi tähti) 
100 ml Gambiina 
4 kpl liivatelehteä

2. Gambina-Gambina -hyytelö x 6 
100 ml Gambiinaa 
2 kpl liivatelehteä

3. Screwdriver x 3 
25 ml Appelsiinimehua 
100 ml Vodkaa  
2 kpl liivatelehteä

4. Bailey’s-hyytelö x 3 
100 ml Bailey’s-kermalikööriä 
2 kpl liivatelehteä

5. Verinen Mervi x 6 
50 ml ketsuppia 
50 ml vodkaa 
2 kpl liivatelehteä

6. Jallu-Piimähyytelö x 3 BIG ONES 
200 ml piimää 
X ml jallu 
3 kpl liivatelehteä 
½ dl sitruunamehua 
½ dl vettä 
1 dl sokeria

7. Jallukola-hyytelö x 6 
100 ml jallu 
100 ml kola 
4 kpl liivatelehtiä

8. Pro Gam4r -hyytelö x 6 BIG ONES 
200 ml Mountain Dew -limsaa 
100 ml Vodkaa 
100 ml Battery-energiajuomaa 
8 kpl liivatelehtiä

9. Valkoviinihyytelö x 6 
2 dl valkoviiniä 
3 kpl liivatelehteä

10.  666-hyytelö 
... kaikkea edeltävää. Vitusti. Lisäksi 
Naga morich- chiliä.

Hyytelöiden perusohje:
Liuotetaan x määrä liivatelehtiä 5 minuuttia kylmässä vedessä (+18 °C), jonka jäl-
keen liuotetaan ne 5 ml:aan divetymonoksidia (H2O). Jos liivatelehdet eivät liukene 
täysin, voi seosta kuumentaa mikroaaltouunissa 30 s keskiteholla. Sekoita hyvin ja 
kaada haluamasi alkoholi joukkoon. Anna hyytyä yön yli jääkaapissa (noin +4 °C).

Supernatantin testaamat shotit:
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Lopputulos olikin kossuvissy ja kuolet. RIP. 

Kun shotit olivat jähmettyneet yön yli, 
oli aika maistella luomuksia! Arvostet-
tu raatimme asettui sokkotestiin ja an-
toi viiltävät arviot toimituksen valmista-
mista shoteista.

1. Jallu-Gambina-hyytelö
Janne: ”Hyi. Niinku jallu-gambiina, jossa 
on limaa seassa…”
Kari: ”Hyi.”
Paukku: ”Gambiina potkasee”
Hynis: ”Gambiina tuntuu”
Arvosana: 2/5

2.Gambina-hyytelö
Janne: ”Ei saa otetta suussa. Ei mene alas.”
Kari: ”Vittu mä en saa tätä pois. Ei tää 
maistu miltää. Pieni gambiinan jälkimaku.”
Paukku: *irvistelee tuskaisesti*
Hynis: ”Ei tää oo niin paha.”
Arvosana: 2/5

3.Screwdriver (with Vanilla Twist)
Janne: ”Hyiii”
Kari: ”Tää on mitäänsanomaton, tylsä.”
Paukku: ”Ei maistu miltää. Vitun pyyhekumi. 
Pettymys!”
Hynis:”Mää toivon et täs on sitruunaa. Viina 
kyllä maistuu, viiveellä.”
Arvosana: tylsä/5
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Suunnistuksen jälkeen olo on huono, ja menet nukkumaan. Seuraavana aamuna onkin 
jo vapun aatto! Histonin pressu kutsuu, ja päätät matkustaa...
a) bussilla → sivu 30.
b) wesibussilla → sivu 24.
c) pyörällä → sivu 19.

4. Baileys-hyytelö
Janne: ”Paras tähän asti”
Kari: ”Oli ikäviä sattumia”
Paukku: ”Tää on ihan ku vanukas. Söisin 
vappuna!”
Hynis: ”Tämä on muute hemmetin hyvää!”
Arvosana: 4/5

5. Verinen Mervi
Janne: ”Kuvitelkaa pulimössöä, sitä johon 
tulee makaroonia ja jauhelihaa, ja laitatte 
siihe ketsuppia. Sitten seuraavana päivänä 
otatte ketsuppia vähä siitä lautasen reun-
alta, niin tää maistuu siltä. Hyh.”
Kari: ”Tää maistuu vaa ketsupilta.”
Paukku: ”Joo pelkältä ketsupilta maistuu”
Hynis: ”Idea: sopis hyvin lihapiirakan 
väliin”
Arvosana: plottwist arvosana, 5/5

Janne vs. Gambina- 
ei jatkoon. 

Karikaan ei ollut 
kovin vakuuttunut.



29

Örinöissä öristään. Lähdetä tämän jälkeen
a) jatkojen jatkoille tapaamiesi opiskelijoiden kanssa → sivu 24.
b) Kaverin sohvalle nukkumaan muutamaksi tunniksi → sivu 39.
c) Kävellen pyörällesi ja kotiin nukkumaan → sivu 37.

Suunnistuksen jälkeen olo on huono, ja menet nukkumaan. Seuraavana aamuna onkin 
jo vapun aatto! Histonin pressu kutsuu, ja päätät matkustaa...
a) bussilla → sivu 30.
b) wesibussilla → sivu 24.
c) pyörällä → sivu 19.

6. Jallupiimä (itäsuomalainen perinne)
Janne: ”Jaa tääl on karva. Hyi vittu… On tässä 
tosin vähän kotoinen Joensuun maku.”
Kari: ”Sanotaanko ihan alkuun että mä vihaan 
piimää. Ei niin pahaa ku oletin mutta ei silti 
hyvää.”
Hynis: ”Ei se maku vaan se tekstuuri”
Arvosana: Joensuu/5

7. Jallukola
Janne: ”Tää on niin jäykkää että ei tuu 
jälkeä ku yrittää tökkiä. Pahalta maistuu”
Kari: ”Tulee tekstuurista mieleen vähän 
geelikynttilä”
Hynis: ” Haisee kolalle”
Arvosana: 3/5

Itäsuomalaiset perinteet 
herättivät vahvaa epäluuloa.
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Saavut hyvissä ajoin Ainola Puistoon. Miten löydät Histonin pressulle?
a) Kysyt neuvoa satunnaisen pressun tyypeiltä → sivu 24
b) Etsit viininpunaisia haalareita. → sivu 35
c) Et päädy Histonin pressulle vaan kipaiset Loimun ständille hakemaan 
makkaraa → sivu 36

8. PR0 G4M3R –hyytelö
Janne: ”Tää on varmasti se lanihyytelö. 
Mut tää on kyllä vähä niinku keltasta lunta. 
Pauliina älä syö keltasta lunta!”
Kari: ”Tekstuuri on iha ok. Mulla ei ole enää 
makuaistia.”
Paukku: ”Mikä vittu on tää tekstuuri?! Tää on 
se geelikynttilä. Glöö… nope.”
Hynis: ”Tässä on tuttuja hajuja. Ei paha. 
Viina maistuu. Dewi vähä haisee.”
Arvosana: Hynis 5/5, muut 3/5

9. Valkoviinihyytelö
Janne: ”Punkku ois ollu paremaa. Siksi 4,8. Mää 
rakastan viiniä. Tää oli ehottomasti paras kai-
kista.”
Kari: ”Mää en halua. Viini on perseestä.”
Hynis: ”Maistuu ihan viinille”
Arvosana: kaikkea väliltä 1 - 4,8/5

Heikoimmille valko-
viinishotti oli liikaa. 
RIP.
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Bileet on hyvät, mutta niiden jälkeen tajuat että viimeinen bussi meni ajat sitten. 
Kuolet. RIP

J.R.
S.H.

Kiivaan keskustelun jälkeenkään raati ei päässyt 
yksimielisyyteen valkoviinihyytelön ihanuudesta.

10. 666-hyytelö
Janne: ”Joo. Tää on kyllä aika pahaa…”
Kari: ”Polttaa, polttaa, polttaaa! Voi ks-
dghsdgklhsd”
Paukku: ” Voi saatana, voi helvetti. No ei 
tää nyt nii paha ollu ku luulin. Tää on vähä 
niinku elämä.”
Hynis: ”Polttelee ihan mukavasti”
Arvosana: 666/5
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Skippasit koko vapun eli jäit henkiin — mutta millä hinnalla? *sad face*

Part 3:

The art of Histoni
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Woah! There is so much to 
do during the 2017 May Day 
celebrations and so many 

parties for you to attend. But 
you don’t feel intimidated by 
all this, not at all. Quite 
the opposite actually. All 
the alcohol running through 
your veins is giving you pow-
er, more power than you could 
have ever imagined! You feel 
immortal, like a superhuman, 
like you could achieve any-
thing. 

This year, you’re planning on 
doing everything there is to 
be done during the May Day 
celebrations and on top of 
that you’re still attending 
to your mandatory laboratory 
practicals.  What the heck, 
you might as well do your 
spring cleaning in the middle 
of all of this, because you 
really have that much energy 
in you.

But still, you feel a cer-
tain emptiness in your heart. 
You’re afraid that you might 
ACTUALLY be the person you 
think you are, that you are 
going to finish your journey 
without feeling a single bump 
in the road. You crave for 
challenge. Don’t worry, be-
cause we have made something 
special just for you!

HISTONI 

EDITION

Below you can find our hand-
crafted list of Wappuchieve-
ments 2017. We have tailored 
19 different achievements for 
you to do this year. Some of 
them might be easier than  
others but there are some that 
offer the great challenge 
that you are looking for. You 
don’t need to write down your 
progress for us to show, no, 
these are just made for your 
own self-improvement, for 
growing as a person. Because 
if you manage to do all of our 
achievements, even the hard-
est ones, you’re really going 
to wake up as a whole differ-
ent person after this year’s 
Wappu. Because then you have 
achieved something stellar, 
then you have truly embraced 
the Wappu spirit and you can 
be proud of yourself!

WAPPUCHIEVEMENTS 
2017

Ready?
GO! >>

Part 3:

The art of Histoni
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Mix a drink with someone 
else’s and share it.

Share some of your drink 
from mouth to mouth.

Get an autograph from at least 
6 people who have played in 

HeLa.

Find a histoni member who is 
currently doing his/her  

military service.

Disturb the other teams by 
yelling during the Church Boat 

Competition.

Finish a beverage that you 
opened yesterday.

Give a speech about potatoes 
at the Wappu-sittning.

Drink from three different 
bottles of Gambina at the  

Gambina night

 
Mix one star Jaloviina with 

three star Jaloviina

Drink a drink.

Illalla olet jo hieman virkistynyt, ja suuntaat juhlimaan AAAAAKKIIN! → sivu 20.
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Prepare one of Supernatantti’s 
special jelly shots.

Share your favourite YouTube 
video at the May Day Idling.

Hug Anni during Wappu.

Sing “dibbadai” anywhere, 
anytime.

Spend a night alone drinking 
in your apartment.

Successfully navigate yourself 
to Histoni’s checkpoint at the 

Wappu orienteering.

Take a selfie with six different 
Histoni members who started their 
studies in different years at May 

Day freshmen dipping.

Draw a Penix Bird to the over-
alls of a biology student.

J.R.

Haalarityypit olivatkin Atlaslaisia. Homma perkelöityy, ostat heiltä pontikkaa ja kuolet. RIP.

 
Go to the lab with a hangover
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Dr. Floyd vastaa
Kiristääkö vanne päätäsi? Kaipaatko neuvoja? 

Haluatko avautua? Rakastetun tohtori Floydin sydämellisellä 

kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, Dr. Floyd vastaa!

Pursuilevasta postilaatikosta päätellen kevät on tullessaan he-
rättänyt Histonit pohtimaan mitä syvällisempiä ja erikoisempia 
kysymyksiä. Onneksi käytettävissänne on Dr. Floydin ehtymätön 
viisaus- ja jos näiden vastausten jälkeen ei helpota, onneksi on 
vappu ja mielenrauhaa voi etsiä Gambinapullon pohjalta!

Loimun ständillä kohaat toisen Histonin, ja löydät omiesi joukkoon. Päivä ku-
luu, ja illalla lähdetään...
a) viemään pressua kiltahuoneelle koska kukaan muu ei sitten huolehtinutkaan 
siitä → sivu 38.
b) Waaton bileisiin →  sivu 31.

Dear Dr. Floyd,
I am concerned about the fact the multiple amount of medical students 
are pregnant, and I cannot see any Histonis pregnant… How can we 
help Histonis breed, aka, save the population?
- Concerned citizen

Dear Concerned citizen,
Your concern is understandable, but I assure you it’s completely unnecessary. 
While the medical students are limited to multiplying through the archaic hu-
man ways of copulating and getting pregnant, Histonis have ascended from 
such primitive methods eons ago and are capable of multiplying through other 
means, such as mitosis. While it could be argued that using asexual reproduc-
tion such as mitosis is less favorable to sexual reproduction due to the lack of ge-
netic recombination, the argument misses one very important factor – namely, 
that Histonis are already perfect, so there is no need for further evolution.
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Karautat pyörälläsi tuhatta ja sataa, käännyt väärään suuntaan ja eksyt Merikoskeen. 
RIP. 

NERF THIS!

Ok. Where’s that lab report you were supposed to turn in three days ago?

Dr. Floyd,
Jos pissaa rodeoo… onko paha. Kaveri pyys kysyy.

On se aika paha. Perusterveen ihmisen virtsassa ei tulisi olla lainkaan sokeria, mutta 
rodeossa on 0,7 grammaa sokeria sadassa millilitrassa. Näin suuret sokerimäärät virt-
sassa voivat viitata hoitamattomaan diabetekseen tai vakavaan munuaisten vajaatoi-
mintaan. Molemmat tilat voivat olla kohtalokkaita. Suosittelen lämpimästi ”kaveriasi” 
kääntymään lääkärin puoleen.

Mikä on mooli?

Mooli on monissa legendoissa esiintyvä mystinen ilmestys, jota pidetään aineen hiuk-
kasten pyhimyksenä. Mooli esiintyy legendoissaan usein sisarustensa moolimassan ja 
atomimassan kanssa. Vanhimmissa teksteissä moolia saatetaan kutsua myös gram-
mamolekyyliksi. Moolia palvova uskontokunta perustettiin vuonna 1967 ja siihen 
kuulumista kutsutaan avogadrolaisuudeksi. Heidän pyhä päivänsä on 23. lokakuuta, 
jolloin vietetään moolin päivää aamukuudesta iltakuuteen. Moolin kunnioittamisen 
sanotaan tuovan siunausta laboratoriotöiden onnistumiselle.
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Heitettyäsi pressun kiltikselle lähdet jatkoille Annilaan → sivu 21.

Dear Dr. Floyd
…?

…!

Dear Dr. Floyd
I have noticed that there are cryptic pictures of lions at the guild room. Do 
these hold clues for the hidden stash of Gambina the legends tell of?
- Prof. Langdon

Dear Langdon,
I knew this day would eventually come. You’ve always had an eye for these things, and 
we’re both aware of your successes… But this time, as your dear friend, I ask you to look 
away. There are some legends that are best left undisturbed and doors that should never 
be opened. It’s for the good of the whole mankind.

Dr. Floyd
Mikä on optimi kristalloimisympäristö TFE-α proteiinille? Entä α2β2 complek-
sille? Onko väliä jos mutatoi liukoiseksi?

Optimi viittaa ihanteelliseen, joten optimi kristalloimisympäristö sekä TFE-α pro-
teiinille että α2β2 kompleksille on sellainen liuos, jonka olosuhteet tuottavat selkeimmät 
ja suurimmat kiteet. Mutatoimisella ei ole väliä, mikäli et piittaa valitsemiesi proteiinien 
alkuperäisen rakenteen muuttumisesta. 

Dr. Floyd
MISSÄ ON SnORLaX

Sateenkaaren päässä olevassa padassa, joka on täynnä 10 km munia.
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Heräät. Päätät
a) nukkua vielä vähän aikaa → sivu 40.
b) nukkuminen on heikoille! Lähdet silliaamiaiselle → sivu 41.

Penii, penne vai peenor?
- Acolyte of the Bird

Kaikki ovat oikein. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, eikä siinä ole mitään väärää.

What is it with Histoni’s men and penises?
- a Histoni gal

Dear Histoni gal,
Although the male individuals of Histoni do seem to be more prone of weird interest to-
wards penises, they aren’t actually the only male sub-population who express this sort of 
behavior. It is a widely-observed phenomenon in the nature that men and penises often 
form a beneficial symbiotic relationship with each other and as such, are often found to-
gether. In fact, there might even be a penis attached the man closest to you! It’s also not 
unheard of females to express similar behavior – both in Histoni and outside of it - albeit 
it is slightly rarer.

Dear Floyd
Mikä on kun ei taidot riitä?

Taitojen riittämättömyys on ongelma, joka vaikuttaa olevan elämässä usein läsnä. Olen itse 
asiassa käsitellyt tätä ongelmaa aiemmin Supernatantin numerossa 1/2015 – joten vilkai-
sehan sinne!

Dear Question
Why does Floyd take so long to Floyd.

   

Dr. Floyd kiittää jälleen kaikkia kysymysten 
lähettäjiä!

Dr. Floyd thanks all who sent questions!
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Molecule of the Month

Psyykkisesti stressaavien ajanjaksojen, 
kuten yliopistossa opiskelun aikana 
stressihormonitasot nousevat ja aivo-

jen toiminta muuttuu. Sitten kun on työse-
lostukset toimitettu ja tentit ohi, olisi aivot 
taas jotenkin rauhoitettava. Silloin astuu 
kuvioihin GABA: selkärankaisten keskus-
hermoston tärkein inhiboiva välittäjäaine. 

GABA eli gamma-aminobutaanihappo on 
γ-aminohappo, jonka kemiallinen kaava 
on C4H9NO2 ja moolimassa 103.120 g/mol. 
Sen rakennekaava on esitetty kuvassa 1. 
GABA toimii välittäjäaineena inhiboivissa 
synapseissa estäen aktiopotentiaalin synty-
mistä. Sen tehtävä on siis välittää hermo-
solulle käsky toiminnan vähentämisestä tai 
lopettamisesta. Tunnetut GABA reseptorit 
selkärankaisten aivoissa toimivat joko suo-
raan ionikanavina, tai G-proteiinivälittei-
sinä ionikanavina. Avatusta ionikanavas-
ta kulkevat joko negatiiviset kloridi-ionit 
solun sisään tai positiiviset kalium-ionit 
solusta ulos. Näin aktiopotentiaaliin tar-
vittavaa positiivista varausta solukalvon 
sisäpuolelle ei pääse muodostumaan eikä 
hermoimpulssi etene. GABA:n on havaittu 

sitoutuvan eri konformaatioissaan erilaisiin 
reseptoreihin, minkä mahdollistaa GABA:n 
rakenteen joustavuus. 

GABA:n prekursorina toimii glutamaat-
ti, ja muodostusreaktiota katalysoi L-glu-
tamiinihappodekarboksylaasi. On hyvä 
huomata, että elimistön yleisin kiihdyttävä 
välittäjäaine, GABA:n vastavaikuttaja, on 
tämä samainen glutamaatti. Näiden kahden 
välittäjäaineen muodostuksen ja hajotuk-
sen onkin oltava tarkoin säädeltyä. GABA:n 
hajotuksessa lähtöaineista (GABA + alfa-
ketoglutaraatti) muodostuu sukkinaattia ja 
glutamaattia.

GABA:aa esiintyy laajasti eri eliöillä ihmi-
sistä kasveihin ja bakteereihin, ja sen tehtä-
vä vaihtelee sijainnista ja tilanteesta riippu-
en. Ihmisellä sitä esiintyy keskushermoston 
lisäksi myös muualla elimistössä, kuten 
munuaisissa ja maksassa. GABA voi jois-
sakin tilanteissa toimia myös kiihdyttävänä 
välittäjäaineena, kuten esim. selkärankaisen 
kehittyvässä aivokuoressa sekä hyönteisillä. 
Kasvikuntaa tarkastellessa GABA:lla vai-
kuttaisi olevan osansa mm. kasvin sisäises-

GABA
GAMMA-AMINOBUTAANIHAPPO 

STRESSIN LIEVITYKSEEN

Heräät tuskaisena, ja päätät valua vappupiknikille. Vappupiknikillä...
a) Vietät loistavan vappupäivän Histoneiden seurassa → sivu 42 
b) lähdet naapuripressun kanssa vielä reivaamaan → sivu 24
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sä soluviestinnässä, stressireaktioissa ja kas-
vun säätelyssä. Se on myös kaikkein yleisin 
vapaa aminohappo tomaatin apoplastissa. 

Vielä on epäselvää, läpäiseekö GABA veri-
aivoestettä, sillä tutkimustuloksia on useita 
sekä puoleen että vastaan. Jo nyt GABA:n 
analogeja käytetään mm. rauhoittavina ja 

Kuka vittu menee sillikselle? Mee nukkumaan → sivu 40. Oot outo. 

pelkotiloja vähentävinä lääkkeinä. Myös 
suun kautta annetuista lääkkeistä on saa-
tu positiivisia tuloksia, mutta mekanismi 
GABA:n kulkeutumisesta veri-aivoesteen 
läpi on vielä tuntematon.

S.H.

Kuva 1: Gamma-aminobutaanihapon rakennekaava.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-Aminobutyric_acid 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Gamma-aminovoihappo 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/119#section=Top
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Yläkerta
Viimeinkin on vappu! Opiskelijalla olisi niin paljon tekemistä ettei oikein 
tiedä mistä aloittaisi! On niin ihanaa kun ihmiset alkaa liikkua kaupungil-
la ja tuntuu että kaikki hymyilee pikkuisen enemmän. Aurinkokin alkaa jo 
lämmittää ja lumet alkaa olla kadonneet joten voi mennä ihan sinne minne 
tennarit vie! Ja on aivan mahtavaa miten avoimia ihmisistä tulee vapun 
aikana. Voi vaan mennä jonkun porukan luokse ja alkaa juttelemaan, ja en-
nen kuin huomaakaan, on saanut roppakaupalla uusia kavereita! Myös oman 
killan porukka tulee jotenkin yhtenäisemmäksi kun joukolla liikutaan bileis-
tä grillaamaan ja siitä taas kohti tuntematonta. Vapun jälkeen iloa riittää 
vielä pitkästi kun muistelee kaikkia mahtavia iltoja ja hauskoja juttuja. 
Niitä on sitten kiva palautella mieleen niiden vapun rienoissa hankittujen 
kavereiden kanssa pitkin talvea, uutta kevättä ja uutta vappua 
odotellessa <3
#Wappu2017 #parasvappu #friends #Histonit #on #parhaita

aLAKERTA

Onnittelut! Selvisit juuri vapusta! Tili meni ja maksa sanoi goodbye mutta sinä selvisit!

Wappu, taasko? Aina vuodesta toiseen pitäis jaksaa innostua siitä miten kahen viikon 
ajan pitää voida huonosti ja juosta tapahtumasta toiseen tai muuten olet sosiaalisesti 
epäonnistunut ja huono ihminen. Vittuako tässä jaksaa olla kovin hypenä loppuhuhti-
kuun takatalvista ja tihkusateista ja kaiken maailman vappuhärpäkkeistä jotka kerääntyy 
jätekasoiksi ensin opiskelijaboksin kaappiin ja lopulta kaatopaikoille. Simakin on taas 
varmasti jotain helvetin hiivasta sotkua jossa ei oo happoja ja kaveri vie kaikki rusinat 
päältä. Lopulta kaiken ryyppäämisen ja hajanaisen syömisen ja univajeen jälkeen olo on 
ku viikon vanhalla viemärirotan raadolla. Sitten pitäs jaksaa vetisestä nurmikosta perse 
märkänä vappupiknikillä ihkuttaa miten hienoa on olla nuori ja opiskelija ja niin vitun 
saamarin fiksu vaikka viime päivinä ei oo muuta saanu aikaseksi paitsi tyhjentäny pankki-
tilin ja tuhonnu sen vähän mitä maksasta vielä oli jäljellä.

...anonyymin biokemistin mietteitä.
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Merkillistä vappua!
Histonilta löytyy nyt kaksi upouutta haalarimerkkiä! Merkkejä voi ostaa 
tapahtumien yhteydessä, Histonin Linnanmaan kampuksen kiltahuoneelta 
sekä Facebookin Haalarimerkkitorilta!

Hinnat/ Prices:
40 years of evolution 1,50 e
Muut /Others 3 e

UUTUUS!

UUTUUS!
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